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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

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

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

  

 

 باشد این رمان فروشی می

 

 هوا القلم

 یوانگیو د ینام رمان: مست

 .یقلم: فرنوش گل محمد به

 

 

 .دیدرشتش کش یلب ها یمقابلش انداخت ورژ سرخ رنگ را با سخاوت هرچه تمام تر رو نهیبه آ ینگاه

 تنش جا خوش کرده بود،زد. یکه رو یکوتاه و خوش دوخت یبه مانتو یبه عقب رفت ودست یقدم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 یم یا نندهیدخترانه اش را به رخ هر ب یدلبرانه ها بیساخته بود عج شیلب ها ینگاهش با قرمز یاهیکه س یتضاد

از  نهیآ یکوچک به دخترک تو یپرواند.با لبخند یبودنش را در ر م یایبود که هرروزه رو یهمان گام نیو ا دیکش

برد  یرا باال م شیکه صدا یکار مادرش در حال نیبا ا کهرا باز کرد  یبزند در  ورود یحرف نکهیاتاق خارج شدبدون ا

 :دیاز اشپزخانه سرک کش

 سر و وضع؟؟ نیبا ا یریباز کجا م-

مادر از  یدرتسلطش داشت در را محکم بست. غرولندها یکه سع یدر هوا تکان داد و با اعصاب یجواب دست یب

 توبچه یسر!خدا منو مرگ بده از دست کارا رهی:هاجر...باتوام دختره خدیرس یم پشت در بسته هنوز به گوش

 محکم گره داد و با حرص غر زد: باز اسم ننه شو آورد واسه من! شیرا دور  مچ پا یکتان بند

 اش بلند شد: یزنگ گوش یاز خانه خارج نشده بود که صدا هنوز

 ده؟یش ییکجا-

 مژده جون توراهم امیجواب داد: دارم م دیخشب یسرعت م شیکه به قدمها یحال در

 یاداوریتو رو  یکار میندارم هربار بهت زنگ بزنم تا یا فهی.من که وظدنیوقته رس یلیهات خ یبدو دختر مشتر-

 کنم!

 اونجام گهیساعت د میتا ن یکالفه اش را پوف مانند درهوا فوت کرد:اوک نفس

 ها! عیسر-

 قطع کرد. یاوردن گوش نییبا پا یرا بدون خداحافظ تماس

که در حال عبور بود تکان داد،تا با از دست دادن  یقراضه ا یتاکس نیاول یدستش را برا دیکه رس یاصل ابانیخ به

 مژده را به جان نخرد. یغرغرها نیاز ا شتریوقتش در اتوبوس واحد ،ب

که قصد  نی.همدیکش نییپاصورتش  یرا که در سطل زباله انداخت هم زمان ماسک را هم از رو شیها دستکش

 در گوش نواخته شد: یزن مشتر فیظر یفاصله کردصدا

 خوام یم میقبل نهیبشه ها با حفظ همون زم رهیت ادیخوام ز یجون نم دهیش-
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 دارم یبرش م گهیساعت د می..نادینه ز یول شهیکه م رهیتکان داد:ت یسر درجوابش

 بشه رهیدوست ندارم ت ادی:اخه شوهرم زستینگر نهیخودش را در آ یبا نگران زن

 ساعتم بمونه بسه میخوبه؟همونن ن ارمیرو برات در م یهمون قبل-

 تکان داد و منتظر نشست. یسر تیبارضا زن

 .ختیر یخودش چا وانیداخل ل زیم یرهاکرد . از فالسک رو یصندل یرا رو خودش

بار  هیواسش چشم و ابرو اومده  شیبار جار هیه بار شوهرش دوست ندار هیسحر از کنار گوشش بلند شد:  یصدا

 خورهیزن به هم م نینوه دخترعمشه اه اه اه حالم از ا هیشب

 یشناسی...مژده رو که مگهید دیبه سازشون رقص دی!باایکرد: توام اعصاب ندار کیرا به لبش نزد وانیل یخنده ا با

 .ستینکنه دست بردار ن شهیگذاشته تا خون تک تکمونو تو ش رونیب نجایپا از ا یناراض شیبفهمه مشتر هیکاف

 در دهانش گذاشت و غر زد: تییسکویب یکج شده تکه ا یبا لب سحر

 رفته بودم نایلقمه نونم وگرنه زودتر از ا هیلنگ  فی! حاشیشور خودشو مشتر مرده

 شد؟ یخونه چ-

 و حرص شروع به صحبت کرد: یحرف انگار که داغ دل سحر تازه شده باشد با ناراحت نیا با

 هیطرفم کرا هی.از ستیکه ن ستین یخرابه ا نیرزمیز هیگردم دنبال  یماهه شب و روز دارم در به در م کی!یچیه-

 هیاال و بال تخل گهیچند ماهه عقب افتاده م هیاون مرتک

 یوضعت هرروز بنگاه هارو متر کن نیبا ا ینخوا شت؟حداقلیرو پول پ یکنه بذار یقبول نم یباهاش حرف بزن-

 خوشش زد: الیبه خ یپوزخند

واسه خرج  ارمیم نجادریکه از ا یچندرغاز نیبا ا ینجوریش؟همیبذارم رو پول پ ارمیدلت خوشه ها از سر قبرم ب-

 رمیگ یاونور ماه کاسه چه کنم چه کنم دستم م
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...پوست کلفت هیمن بدبخت یاز جا بلند شد: سر و ته زندگ شیچک کردن رنگ موها یسحر برا یمشتر یصدا با

درست  ینشستن و غر زدن کار نجاینه...با ا ایرنگ اون زنه گرفت  نینکن پاشو بب الی...توام فکر و خگهیشدم د

 شهینم

 

 یا قهیگذاشت.هنوز چند دق یخورده اش را کنار مهین وانیسحر به چپ و راست تکان داد و ل یرا در حرفها سرش

 یرا با لباس پرنسس یشد که دختر ژهیچت دور از چشم مژده وارد اتاق و یقیدقا یمانده بود...برا یباق

سر دخترک بود  یتاج گل رو میحال تنظ رواز فرزانه که د دیباال پر شی. جفت ابروهادید یصندل یرو ،نشستهیصورت

 م؟ی: مگه امروز عروس داشتدیپرس

 که... ینیبیم-

 کمک؟ امیپس چرا مژده نگفته بود بهم ب-

 جواب داد: ظاهرا فقط به منو سحر گفته بود داشتیرا از کنار لبش برم اهیس یاز سنجاق ها یکی کهیدرحال فرزانه

 ؟یچ یعنیحرف در هم رفت: نیبا ا شیاخمها

دل به  میارش کرد. درست حسابمژده به زور واد ادین خواستیشانه باال داد:سحر بدبختم گرفتار بود امروز...م فرزانه

 .یکار نداد فرستادمش بره.گرفتاره اونم طفل

بحالش سر برج هزار  یگوش فرزانه گفت: وا ریکه عروس نشنود ز یدرهم گره خورده آهسته بطور یهمان ابروها با

رت و پورت کنه تو روش...فقط بلده واسه من زنگ بزنه ها کوبمیم اشوینکفتناشو پنهون کار نیتومن ازم کم شه...هم

 سالن؟ نیشد زود شد!من ادم نبودم تو ا رید

 عروس راه انداخت که! شهی...دست تنها نمیایواال منم از خدام بود ب-

 و تاب خورده بود،نشانه رفت. چیعروس که پ یکنار یبرداشت و به سمت موها زیرا از م تافت

رد  یرا خوانده ناخوانده سرسر شیها امیو واردتلگرام شد.پ دیکش رونیب نشیشلوارج ییانتها بیرا از ج یگوش

 کرد یکامران تالق امیکه نگاهش با پ کردیم

 《نمتیبب خوامیم》
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 کند: پیوقت برد تا تا یا هیرا باز کرد وثان امشیمکث پوشه پ یاندک با

 《یکنیم یزیناپره ایتازگ》

 کرد. تیاش هدا یقبل یب،جایون جرا در یاز پاسخ کامران نشد برنامه را بست و گوش یخبر یوقت

 زد: شیکه قصد خارج شدن از اتاق را کرد فرزانه صدا نیهم

 .یحواست باشه امروز دهن به دهن مژده نذار دهیش-

 ندارم شیداد: پا رو دمم نذاره کار نیاش را چ یشانیپ یفیظر اخم

 رو دست نداره ماشاال! شیبا تمسخر افزود: اخالق سگ و

. آهسته پچ پچ ستادیا دهیکوتاه رخ به رخ  ش ییشده عروس زد وباقدمها ونیشن یسنجاق راهم به مو نیاخر فرزانه

 کرد:

 ای.جفتشونم کوتاه بخوادیکفش که بچه روم هیپاشو کرده تو  نمیو تاپ هم...ا پیدوباره با شوهره زدن به ت-

نداره  یریبدبختم تقص م،اونیکرد رونشیخواهر شوهرش اومده بود...باسحر به زور ب ای.قبل اومدن مشترستنین

 رو هواست...شوهره نامردش توزرد از اب دراومده شیزندگ

وسط؟واسه  نیا هیرو هوا رفتشو جمع کنه... کار کردنش چ یزندگ نهیقطع کرد: بره بش مهیحرف فرزانه را ن دهیش

قباشون  شیریکه به ت میحرفم نزن میحرف بشنو میخانوم کار کن م؟واسهیتاوان بد دیمردمم ما با یزندگ

قرون دوزار  هیمثل ماها لنگ  میدونیندونه منو تو خوب م یهرک گهی...درسهیکه دستش به دهنشم م نیخوره؟ایبرم

 .ستین اشیمشتر

 شیمنوتو که تو زندگ یسرش گرم باشه سالن رو باز کرده...ول نکهی..روز اولم گفت بخاطر استینه خب ن-

 ریگفت تو به دل نگ یزیگم...اگرم امروز چ یمشغول باشه...درکل م خوادیم ینجوریه اداره ک یدرد هی..البد میستین

 که؟ شیشناس یم

 پروند کهیبچه هام دوتا ت هیمنو بق به
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 ی..حرف بزنه جوابشم منگاش کنم سمیوا ستمیبه شانه فرزانه زد: من مثل شماها ن یصدا دار دست یبا پوزخند دهیش

تر از  نییبه اون ملت پا یول مونیتو زندگ میدار یبدبخت هی...واال ماهم هزارو ستمیکه ن دشیزر خر ره،بندهیگ

 میکن یخودمون،مثل مژده خانوم از باال نگاه نم

تمومتو تموم  مهیصورتش نشسته بود انداخت وادامه داد: برو کار ن یبا مالحت رو شیبه عروس که آرا ینگاه مین

 خودمو رسوندم یزنگه برات...جنگ هیخرجش  یها بودبه بعدم با عروست دست تن نیکن...از ا

 مژده و اخالق سگش یافزود:گوربابا یلب زد و با چشمک آهسته

 مونیبرو تا از نون خوردن ننداخت ای: بدیباصدا خند فرزانه

رنگ  یشستشو یاش برا یکه به طرف مشتر ی.در حالدیلرز بشیدر ج یخارج شد و همزمان گوش یپ یا یاتاق و از

 کامران را باز کرد امیپ رفتیسرش م

 《خانوم شهیزود به زود تنگتون م کهیشما از سنگه...دل ما کوچ دل》

 مژده مواجه شد: خیکش امد که درجا با توب یاراده لبش به سمت یب

 یدونگ حواست به شستشو شیفعال ش ی...ولیباهم انجام بد یتونیو همه کاراتو م یستین یخوبه که ادم تک بعد-

 یبد جتویجواب مس یتونیباشه بعدا هم م یخانوم رجب یموها

 به دو نکند. یکیها با صاحب کارش  یمشتر یتا جلو دیکش یقیعم نفس

 کرد. میآب را ولرم تنظ یسُر داد و دما بشیرا باز هم درون ج یگوش

 

*** 

 چرخاند. یاز هر عابر یعار یجستجو گرش را سرتاسر کوچه  نگاه

ست  یجانیچه سر و ه نیدانست ا ی. نمدیکوب یاش م نهیس یها وارهیخودش را جمع کرده و به د یقراریبا ب دلش

 شود. یتداع شیبرا دیبا کامران با یداریکه هربار قبل هرد
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حرکت درون  یدوباره برا یکوچه پارک شده بود جان یجا نیکامران که دنج تر درنگیمدل باال وسف نیماش دنید با

 نشست یصندل یرو ییرا لمس کرد ،متعاقبش با سالم بلند باال نیماش رهیکه دستگ. دستش ختیر شیپاها

 ایشده بود  شیپ یاز روزها باتریدختر امروز ز نیسرخش مکث کرد.ا یلب ها یو کشدار کامران رو رهیخ نگاه

 داد؟ یجلوه م بایهمه ز نیاو را ا یدلتنگ

قرمز،  یها یخارج شدن از وسوسه لمس آن رنگ یگرفت و برا زیسرخ و وسوسه انگ ینگاه از آن دو نرمه  یلیم یب با

 شد. لیبه سمت عقب متما یتن و دستش کم

رژلب را با انگشت کوچکش گرفت و  یها یسر و وضعش بود...اضاف یداده مشغول وارس نییرا پا نیماش نهیآ دهیش

 .ردیبگ یکرد تا چهره اش حالت بشاش تر تیرا به باال هدا شیگونه ها یکم

که از  یفیخف نیمقابل نگاهش نقش بست..ه یصورت یاز رزها یکامران چرخاند دسته گل یکه سرش را به سو نیهم

 دهانش نشست به اراده اش نبود.. یکه ناخوداگاه رو یحنجره اش خارج شد و دست

 کامران... یوا-

 رگوششیبه پا خواهد کرد ز دهیدرون قلب و دل ش یبم که حتم داشت انقالب ییو با صدا دیرو لبش کش یزبان کامران

 کرد: انینجوا گونه ب

 ایدن یِپر نیناز تر یبرا-

 بود؟ یچه کار نیا-

دختر دستم خسته  گهید رشیخنده داشت گفت:بگ یکه رگه ها یداد و بالحن یرا تکان  یصورت یدسته رزها کامران

 شد

 یقیدم عم اقینمود...با اشت کیاش نزد ینیدلبر را به ب یگرفت و رزها لیبا شوق تمامشان را از کامران تحو دهیش

 بود... رینظ ی.لمس و حس رطوبت و لطافتش بدیکش

  یکام یمرس-

 م؟یبر فتیراه ب عیسر یبدو کام  یبگ شهیمثل هم یخواینم-
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تماما دود  ششیپ قهی.حس و حال خوش چند دقدیرا بر سرش کوب قتیاز آوار حق یپتک ییحرف،کامران گو نیا با

 پرواز کرد... شهیهم یآسمان برا انیم ییشد و جا

 !یقدر تو خال نیقدر پوچ و هم نیبود..هم هیچندثان  نیاش به قدر هم یاش،در تمام طول زندگ یخوشبخت عمر

 جواب داد:  زدیدر آن موج م یکه گرفتگ ییها را از صورتش فاصله داد و با صدا گل

 بگم برو؟ یواسه چ-

و  تیاز سر و وضع و دلبر نیشده...ا تیزیچ هیامروز  یراست ی: نه راستدیباال پر رتیکامران با ح یابرو یتا کی

 یروزا یاز حرفت که با حرفا و عجله ها نمی....ایاریکامران بدبخت م نیبه روز دل و د یچ یگ ی...که نمتیخوشگل

  یترسی؟نمیکنیم چارهیخرج کامران ب یکه الرج باز رجونت دوباره رفته سف ینکنه دد نمی....ببخونه یقبلت نم

 نه؟؟یدر خونتون دخترشو با دوست پسرش بب یجلو

 داد. یقورت م نهیمداوم به س یرا با اب دهان ها شیزاد و ولد شده گلو یها بغض

 انداخت. یشگیرنگ آپارتمان هم یماالمال از حسرت به درب لوکس و مشک ینگاه

 بار به کامران چه گفته بود؟ نیآخر یراست

 بود؟ ییدر مسافرت هوا پدرش

مردش  نه،یدر لحن طنازش نداشته باشد: اگرم بب یاز لرزش وبغض حنجره اش نمود یتالشش را کرد تا ذره ا تمام

 ؟یسیپام وا یهست

 یم دیجد دیجد یگه؟حرفاید یخودت دهی:شدیحال خنده آلودکامران را به وضوح شن نیمبهوت و ناباور درع یصدا

 شنوم ازت.

و پرده  یشباهت به برج نبود کشاند...به همان پنجره اتاق کنار یکه ب یزده اش را به طبقه آخر آپارتمان نگاه نم دهیش

 باد در هوا، در حال رقص وکرشمه بود میمال یها میبه دست نس شهیرنگش هم یصورت ریکه حر یا

 حباب گونه اش! یها الیاتاقش بود.اتاق خ نجایا

 شده؟؟پنجره اتاقتم که طبق معمول بازه دختره... یزیبه حرف آمد:چ کردیرا دنبال م دهیکه رد نگاه ش کامران
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 را خوش کرد شیها متولد شد و دردناک جا یقبل انیم گرید یبغض باز

توانست داشته باشدش!کاش سهمش از  یم قهیدر حد چند دق ایکه فقط در رو ییاهایرو یخانه اش بود...خانه  نجایا

 دردآلود بود... یها یگذر نیز افراتر ا یزیچ ایدن

 

 تی...خوبیکام فتی: راه بدیکش سشیخ یبه چشمها یمخالف چرخاند و دور از چشم کامران دست یرا به سمت سرش

 ننیپسر بب هی نیتوماش ینجوریرو ا تانینداره دختر کاپ

 زد. یته دل به گفته اش تلخند از

 یبرم به کس نشیآقا...مالمه..حقمه سهممه...بد گمی...مننیرا روشن کردو جواب داد:بب نیاما سرخوش ماش کامران

 ..ستیهم مربوط ن

 دیانداخت.دستش را جلو کش نیطن نیکامران را دراتاقک ماش یبلند باال ینثارش کرد خنده  دهیکه ش ی"زهرمار"

 دو انگشت سبابه و شستش فشار داد: نیو محکم گونه اش را ب

رو  ندازمتیروز م هیگم مگه؟بلخره  ینازم... دروغ م یِتو پر یزهرمارگفتنا نیواسه ا رهیآخ که من  هزارباردلم م-

 که فقط خودم باشم و خودت ییجا برمتی...مکنمیشهر دورت م نیا یاز تموم ادما دارمیکولم برت م

 ؟یکن یکار م یبابامو چ-

 و نخور یچیغصه ه یخوشگلم،بابات اجازه داد که داد... نداد هم غمت نباشه تا کامرانو دار گهیآهان...نکته داره د-

رز  فیلط یبه گلبرگ ها ینسبتش داد ودست یا وانهیدانست،د یاش را م یکه تنها خودش اوج دردناک یخنده ا با

 دیکش

داده است. خانه  لشیکرده و تحو فیبا کامران رد ییکه بعد از آشنا ستیدروغ نیچندم نیدلنست ا یهم نم خودش

 لوکس و یا

کند تا نشان  یو عالقه آن را دنبال م یکه تنها بواسطه سرگرم یخلبان،و شغل ینقطه شهر،پدر نیمجلل در بهتر 

 نیبه اندازه فاصله ماه و زم یقشر مرفه تفاوت دارد...و واقعا هم داشت...تفاوت نیدختران ا ریدهد با سا

 ... یخبر یب یو رها شدن در خلسه  یاز جام م دنیجرعه نوش کیاندازه  به
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از آنها  یکیشهر ،که کامران هم  نیا یاش را به آدمها یوانگیاوج د د،تاید یرا از دستش ساخته م یکه هرکار یتفاوت

 بود ثابت کند...

 آمد: رونیبود،ب دهیچیکه دور ذهنش پ یو افکار کالف مانند یواه یها الیکامران از خ یباصدا

 چه خبرا خانوم هنرمند؟ نمیکن بب فیخب تعر-

 ...شهی. مثل همستین یحواله اش کرد: خبرتازه ا ینگاه میاز گوشه چشم ن دهیش

 ؟یکار کن گهید یکیدست  ریز یخوایهنوزم م-

 باز شروع نکن یحرف درهم گره خورد: کام نیبا ا دهیش یاخمها

 یکن یم گهید یکیهمه استعداد و عالقه ت رو صرف  نیا یفهمم چرا دار ی،نمیهنرمند و با استعداد یلیتو خ-

 میمن از کارم راض-

تو  دهیداره توپ...خفن...ش ی.. هرروز مشترهیهنوزم خال اوشیسالن س یباال ن،طبقهیباش... بب یمنم نگفتم ناراض-

 گهید یکی یسر شهر و براونا یبر یهرروز بکوب نکهیا یبه جا یسالن خودت رو راه بنداز یتون یم یبه راحت

 یکن یشاگرد

 و سالنم رو راه بندازم؟ رمیرو بگ ییتونم جا یمن بخوام نم یتو فکر کرد-

 :دیدندان کش ریاش را ز یلب انتها کامران

واسشون فراهم  طیباشن و شرا یحرفه ا ستیارت کاپیفهمم... مردم از خداشونه م یهمه اصرارت رو نم نیا لیدل-

 رو واسه سالن راه بندازن. یخرابه ا هیشه تا 

 یرسیهم تو به کارت م کمیهم من بهت نزد ینجوریتو اون واحد،ا ایاصال تو ب بابا

 را درهوا فرستاد:  قشیعم نفس

 .میراض طمیکنم.فعال من از شرا یعوض شد خبرت م ممیهر وقت تصم-
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افتادند و دو  یم شیبه جان گلو یرحم یت با بوق یکه وقت و ب ییبغض ها نیاتمام حرفش لعنت فرستاد... به ا با

به اعتقاد  یشد... حت ینم یشگریارا میگر نهیکردند.منکر عالقه و استعدادش در زم یراه تنفسش را تنگ م یدست

گفتند  یم ییها یرا همان مشتر نیبرتربود.ا کردند یکار م نهیزم نیسال در ا یخودش از سحر ومژده هم که سالها

 کردند.  یطلب م شانییبایز یانجام کارها یرا برا دهیکه بعداز سه سال مدام ش

توجه و پشتکار روز به  یحرفه گذاشته بود،اما رفته رفته با کم نیا یپا تو یکسب درآمد و سرگرم یتنها برا لیاوا

 شد.  یم شتریشغل ب نیروز عالقه اش به ا

 نیشد...اما افسوس و صد افسوس که ا یبا نام خودش خالصه م ییبایسالن زدر افتتاح  شیآرزوها نیاز بزرگتر یکی

توانست شراب  یو ماتش م یپنبه ا یخواب ها یبود که تنها شبها ال به ال ییاز همان صدها خواسته ها یکیهم 

کوتاه  یادیز شیگرفتن قد آرزوها یبرا کدختر یشود...دستها رابیبودنش را سر بکشدتا از وجودش مست و س

 بود.

حدقه اش را پوشانده  یها یکه بر چشم داشت قهوه ا یبرند یدود نکیچرخاند. ع شیکامران سر به سو یصدا با

جذاب  یکلمه، مرد کیکرد...در  یرا در نگاه اول به خودجلب م یا نندهیرخ مردانه و اسپرتش توجه هر ب میبود  ن

 باشد... واندتیم یآل هر دختر دهیکه ظاهرشان ا ییبود.از آن ها

 فرحزاد؟ میبر-

 .مینبود نثارش نمود: بر یشباهت به پوزخند یکه ب یبند مین لبخند

 

*** 

در شب گذشته جا مانده  اتشیکه تمام مشغول یکرد.باذهن یم یپله ها را ط یگریپس از د یکیآهسته  ییقدمها با

سابقه بلند و ذوق همکارانش  یب یبود که هم زمان با سروصدا اوردهیبود، درب سالن را باز کرد.هنوز سرش را باال ن

 مواجه شد.

خشک  یفضا رییتغ یاز مردها برا یخواندند و عده ا یرا م "تولد مبارک"صدا و دست زنان آهنگ  کی یهمگ

 موضوع باعث خنده تمامشان گشت. نیاوردند که هم یزن ها را در م یزنان ادا غیج طیمح

 لبش سنجاق شد. یسرشار از مهر رو یشوق به وجد امده؛لبخند دنید از
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با خامه  شیشکل که رو لیمستط یکیرا به نشانه تشکر باز کرد که هومن درست از داخل ابدار خانه،با ک دهانش

 امد. رونیشده بود ب نیتزئ یو توت فرنگ یشکالت

 دنیرقص یداد ادا یبه چپ ک راست حرکت م که مدام یدست بلند کرده بود و با دست آزاد و کمر کیرا با  کیک

 آورد. یدر م

 .دیاراده و در گلو خند یب

 زد. یا دهیو کش یسوت بلبل هومن

 یشانیپ یرو یبه عقب رفت و به ظاهر اخم تصنع یسرش ترکاند که شوک زده قدم یرا باال یرنگ یکاغذها رضایعل

  یریاش نشاند: درد نگ

خودت  رپسری: تولدت مبارک پستادیا شیو رقص روبرو یدرست مقابلش قرار داد و با شاد زیرا وسط م کیک هومن

 بچه هام نوه هام... یعروس میعروس شاالیبدبخت ا یعرضه ها ندار نیکه از ا

 به آسمان پرتاب شد. یخنده همگ کیحرف شل نیا با

 بنده به رگبار یهممونو م ادیم یدیهومن..االن ام بسه

 رفته ددر ... حال کن پسر یدیچاقو بدست خودش را به جمع رساند: ام رضایعل

 مرتب نبود. شهیکه بر خالف هم دیحالتش کش یب یبه موها یدست

 یاگر مجبور نبود امروز را نم یکار نداشت..حت یبرا یکرده بود...رمق رشیشب گذشته به اندازه ده سال پ اتفاقات

 کرد. یم یجمع...چقدر احساس آسودگ نیا انیزادروزش بود...اما حاال م خیرنبود تا ادشیکه  یزیآمد.اصال تنها چ

از همتون بچه  یکرد: مرس انیاش رو به جمع ب یشگیارام هم یفرو برد و با همان تن صدا بشیآزادش را در ج دست

 .نیکرد رمیها اصال  انتظارشو نداشتم عافلگ

و برده بود،مقابل صورتش نگهداشت: بخور فداتشم...بخور فر یتمام شکالت کیانگشت سبابه اش را که در ک هومن

کل  یکنیم سیکنار که دهن مارو سرو یبذار یامروز اون برج زهرمار نکبتتو و ببوس هیعمو قربون چشات بلکه 

 و شصت و چند روز سالو با اون اخالقت. صدیس

 دندیخند یچند نفر باز
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 همکارانش پر شده بود. یوسط سالن  از کادوها یقهوه ا زیم

 زد. یبرش رضا،یروبان زده از عل یرا با گرفتن چاقو کیک

 هومن از همه بلند تر بود.  یزدن ها کف

که گذرانده بود را در ذهنش  یو دوسالش را پر کرده بود.سال یانداخت...حاال رسما س کیک یبه شمع رو ینگاه

 نمود. یتداع

 اورده بود. یاریبدب شیعدد سه کنار سنش نشست برا نبود. از همان اول که یجالب یدهه  یس

 کنن؟؟؟ یزنن بعد شمعو فوت م یبرش م کویگفت: تو داهات شما اول ک یجد هومن

 یحواس یب نی.اما در دل به حال ادیجمع خند یکه داده بود خنده اش گرفت...پا به پا یسوت نیهم از ا خودش

 .ستیآشکارش گر

 ترکانده شده در هوا، رقصان پرواز کردند. یها یکاغذ رنگ گریرا فوت کرد و بار د شمع

 میشیم خیتک تکمون توب دهیگزارش م ادیم کیکوچ یدیاالن ام نیبسه جمعش کن-

 ؟یکن یتو ول نم کهیامروزم که نه بزرگه هست نه کوچ هیول کن سر جدت... ریاه ام-

شده با  ختهیتنش آم یشد.بند بند سلول ها ینموقت بزرگ  چیمرد ه نیهومن تکان داد.ا یبه نشانه تاسف برا یسر

 یو دفتر س گذاردیاش را پشت سر م یدهه دوم زندگ گریبود..انگار نه انگار که اوهم تا چندماه د طنتیشور و ش

 را آغاز خواهد کرد... یسالگ

احوالش بودند.و  رییهم که شده مسبب تغ یقیدقا یاز خانمها تشکر کرد... برا گریو بار د دیرا به آغوش کش مردان

 چقدر او ممنونشان بود.

 از سر گرفته شد... گرید یروز کار کیمخصوص خودش نشست و باز  زیها که روشن شد،هرکس پشت م ستمیس

 چنگال زده مقابل صورتش گرفته شد: کیاز ک یا تکه

 باز بگو هومن بده ادیحال ب گرتیبخور ج-

 دستش را رد کند. امدیو دلش ن دیخند
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 بپاش الزم نبود که زیهمه بر نیگفت: ا دهینجو دهیرا جو کیک

 یایشب از خجالتم درم شاالینبود ا یزیکه چ نیداد و جواب داد: بود داداشم...بود...تازه ا زیاش را به م هیتک هومن

 ی:جون به جونت کنن شکم پرستدیرقص بوردیک یرو انگشتانش

 بپاش؟ زیبقول تو بر نهمهیبعد ا ستیحقم ن یعه حضرت عباس-

 جواب سر تکان داد. یب

 تیاز جد یرنگ شیرا کنار گذاشت و به صدا یافتاده لودگ یذهنش آشفته بود.هومن که متوجه شده بود اتفاق هنوز

 :دیپاش

 شده؟! یزیچ ریام

 نه!-

 ن؟ی...منو ببیدیتو به گورت خند-

تلنگر بود که  کیگار تنها منتطر شده بود.. ان لیتماما تکم تشی.ظرفدیدیدر خودش نم یخوددار یبرا ییجا گرید

 شود. کیشر یاحوال بدش را با کس یهمه 

 زیم یرو ییصورتش را دراورد و جا یرنگ نشسته رو یحرکت قاب مشک کیفاصله گرفت وبا  توریطاقت از مان یب

 پرتاب نمود.

 

که واسه  یهمه خوبن؟اتفاق شده؟یچ ن؟یرحسیزد:ام شیصدا یقرار داد وبا نگران یرا کنار نکشیع هومن

 ....حاج خانم؟؟یکس

 .دیکش یهومن خط بطالن یها دیبه ترد نیرحسیآه مانند ام نفس

 افتاده؟ یبه ادم؟چه اتفاق یخبر بد هی یستیتو بلد ن یمرد حساب-
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انگار   یزیچ هی..کنهیم درد م نهیگفت س یشد: ه دهیچنگ شیپنجه ها یالبه ال یبا کالفگ نیرحسینامرتب ام یموها

شد...تا به خودم اومدم تو  یچطور دمیدادم.اخرشب نفهم نی.منه خر تند و تند بهش اسپرکنهیم ینیروش سنگ

 ...دمشید مارستانیب

 : االن بهتره؟دینداد و حرفش را بر یشرویپ ی داجازهیاش را د یتاب یکه ب هومن

نفهم صدامو روش بلند  بخشم...منه خر...منه یبشه...خودمو نم شیزیشم هومن اگه چ یم یدونم...دارم روان ینم-

 شدم و .... یکاش الل م یکردم...که ا

 یگرفت نگاه متعجب تک تک همکارانش را در پ یکه رفته رفته اوج م نیرحسیام یخش برداشته  یصدا

 هی رونیب می...پاشو برریبلند کرد: پاشو ام شیرا از جا نیرحسیکرد و ام رضایبه عل یداشت...هومن به سرعت اشاره ا

 یاد بخور اروم شآز یهوا

 را از هومن دور کرد: شیدستها یگرفته شتاب  زده و سرشار ازکالفگ یهمان صدا با

شده  دهیچیو لوله پ میمشت س هیبخاطر منه خاک بر سر االن وسط  میآزاد... تموم زندگ یبخوره تو سرم هوا-

 ....ستیبد...معلوم ن ایخوبه  تشیوضع ستی...معلوم ندهیخواب

به خودت  کمیمرد...  ستین یزی...چسیکرد: ه تیدر هدا یرا ماساژ داد و با اصرار اورا به سو شیشانه ها هومن

 جلو! یریم ینشده که تخته گاز دار یزیمسلط باش ...آروم باش...توکل کن به خدا...چ

هم به قرار  ازپامیدوز د نیبا باالتر کردیم ینیاش سنگ نهیس یکه رو ی. درددیبار یچشمانش م ین یاز ن یتاب یب

 .دیرس ینم

کرد و  یرا اشک م شیها یقرار یکاش مرد نبود تا ب یخواست ...ا یم هیبود. دلش گر یدل و نگاهش باهم ابر یهوا

 کرد یکمرش را خم نم شیشانه ها یبار رو ینیسنگ نیکاش مرد نبود تا ا یداد....ا یاز گونه سُر م

 ی زهیرا از زبان پدرش آو "محکمه...سر خم کردن تو قاموسش جا نداره شهیمرد هم هی " یمرد نبود تا جمله  کاش

 کرد. ینم شیگوشها

 تمامت را به آتش بکشد ؟ یقرار یب یهمه شعله ها نیو ا یباش  تیجنس کیشد  یم مگر

 زد... یآتش دست و پا م انیوهلل که م به
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 کرد. ینازل م شیرا برا میانداخت و گلستان ابراه یبه حال خرابش م یخدا نظر کاش

 

**** 

 یها میس یتخت البه ال یبسته رو ییبا چشمها نشیزتریعز دنیداد،د هیزده بخش تک خی ی شهیرا به ش سرش

که بعد از تمام  دینبود...هومن را از ته سالن د شیب یمیشدند عذاب ال یاش متصل م یکه به دستگاه کنار یمختلف

 یبدون خطر مارستانیتواند تا ب یداده بود م نانشیاطم نکهیا با یآمد...حت یشدن صحبتش با تلفن به سمتش م

 رفتند. شیبه آغوش چشمها یبا دردمند شینگذاشته بود.پلکها شیتنها باشد باز هم هومن تنها

 داداش؟-

 :ستیقامتش را نگر یدورسرتاپا کیبرداشت و شهیازش هیخواهرش تک یآشنا یصدا دنیشن با

 تو؟ یکن یم کاریچ نجایترگل؟ا-

 کنه؟یم کاریچ نجایدوخت:داداش مامان ا شهینم زده نگاهش را به پشت ش ییبا چشمها ترگل

 به تو خبر داده؟ ی:مهگل کجاست؟کدیبه گردنش کش یبدون جواب،دست نیرحسیام

 ریمن آوردمش ام-

 نیفتم اآوا فوت کالفه اش را درهوا رها کرد:مگه بهت نگ ی دهیو کش فیقامت ظر دنیبه عقب برداشت وبا د یقدم

اشک بار به  ییبود وبا چشمها دهیمدرسه اش را چسب یکه مظلومانه کوله  یدوتارو نگران نکن؟ سپس رو به ترگل

شه...فقط قلبش  یهم تا فردا انشاهلل مرخص م ست،مامانین یزیگفت: برو خونه قربونت برم...چ ستینگر یمادرش م

 کرد یم تشیاذ کمی

 کمیداداش؟اگه  یکن یو بچه گانه پاسخ داد:مگه من بچه ام که خرم م دیاش کش سیخ ینیب ریبه ز یدست ترگل

 کنه؟یکار م یچ نجایشد پس ا یم تیقلبش اذ

 نیکردم ا یم کارشونینگام نکن ها،چ یباال داد و گفت:اونجور یبه آوا چشم دوخت. آوا شانه ا یشاک نیرحسیام

 نمیمامان رو بب خوامیگفت منم م یفور ادین من در بدوتارو تک و تنها تو خونه؟بعدم اصال مهلت نداد حرف از ده

 مهگل کجاست؟-
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لرزان  ییحواله خانمها نمود.ترگل با صدا یشان سالم کوتاه یجمع خانوادگ دنیشد وبا د کیلحظه هومن نزد همان

 داشت...هنوز مدرسه ست یپاسخ داد: کالس جبران

 زم؟یافته باشه عز ینم یاتفاق چیدم ه یبهت قول م میینجایهم نباش من و آوا ا یزیبرو خونه ترگلم،نگران چ-

 که خوب بود  شبید هو؟تایمامان بمونم..اصال چش شد  شیپ خوامیسرتقانه گفت: من م ترگل

محکم  یآشفته اما لحن یبا دل نیرحسیکرد و بس....ام یالقا م یتاب یب یدخترانه اش به دل همگ یصدا لرز

 ه.تون ترگل رو ببره خون یکیسرچرخاند: 

 نبود. زیبر ماندن و اصرار، جا یمبن یا یحرف اضاف چیه گرید یعنی نیا

 میبر ایبرمش...ب یکرد:من م یانیداد وپا درم نیرحسیبود را به دست ام دهیکه خر ییها یخوراک ی سهیک هومن

 ترگل جان...داداشت کنارشه.

اطرافش  تیاز موقع ینمود که بدون آنکه درک یمادر ینگاه اشک آلودش را حواله  نیو باالجبار آخر دیلب برچ ترگل

 .دیکش یصورتش نفس م یبر رو یداشته باشد،تنها با ماسک

 زد بدرقه کرد،به حرف آمد: یزار م شیاز قدمها یرا که ناراحت یهومن و ترگل نیرحسیکه ام یهنگام

 ؟یکه چ یبچه رو دنبال خودت راه انداخت -

 ؟یچ یعنی امیکفش که منم م هیکنه تو  یپاشو م یوقت شیشناسی:تو هنوز نمدیچیآوا درهم پ یاخمها

که  ینذار بفهمن...خصوصا ترگل یطیشرا چیبهت گفتم تحت ه شبی:من ددیچرخ یعصبان یبا چهره ا نیرحسیام

 حساسه! اتشیانقدر روح

 دیفهم ی...اول اخرش که مرینکن ام یسرمن خال تتویعصبان خودیگرفت گفت: ب یاوج م تشیکه شکا ییبا صدا آوا

نه؟ترگل هم  ایداشته باشه  یحیتوض هی دیمن اون موقع روز تو خونه بدون مامان با دنی.در ضمن دمارستانهیمامان ب

 کرد. یرو ازش مخف یزیبشه چ ستیبزرگ شده بچه که ن

 بخش انداخت:حالش چطوره؟ ی شهیبه ش ینگاه مین ،یاش را نوازش داد.آوا با ناراحت یشانیپ نیرحسیدست ام کف

 داره... یجراح شهیم یدونم.منتظر دکترشم چند ساعت ینم -
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 ...نیاوضاع هم نی:وسط ادیرنگش کش یبه شال خردل یدست آوا

 طع کرد:قنشده  لیقرار را از دلش ربوده بود.حرف آوا را تکم شبید یخوددار باشد. اتفاق ها نیشترازایب نتوانست

 فروش مغازه به جهان وکالت داده؟ یمامان برا یدونستیتو م-

 ؟یانداخت:چ نیآوا در گوشش طن یمتعجب و جاخورده  ی زمزمه

 نه؟ ای یدونست یم-

 شیرپایز یها یمکث کرد. با خجالت نگاهش را به سمت کاش یا هیشد وثان دهیکش شیدندانها ریآوا ز نیریز لب

 آوا؟ یدونست یزده نجواکرد: م رتیسرد جدانمود وح یوارهایکمرش را از د هیتک نیرحسیسُرداد. ام

 ریام نیرا با زبان تر کرد: بب شیلبها آوا

 ن؟ینزد یکالم به من حرف هیو  نیدونست یشه...شمادوتا م یشه...باورم نم یباورم نم-

 گم.. یم ویبرات همه چ نیرحسیام-

 !یهفتاد سال نگ خوامیم-

 آروم باش رجانیبه عقب رفت:ام یدوقدمیلب گز دهیترس آوا

که  یآرامش نی:بخوره تو سرم ادیکش ادیفر یکنترل چیرا ربوده بود.بدون ه نیرحسیام لیقدرت تحل یو ناراحت خشم

کس رو از  چی...خبرمرگم هنیکالم حرف نزد کیو به منِ خر  نیدونست ینداشتمش...همتون م میوقت تو زندگ چیه

 کنن... یکارو نم نیکنه خانوادت ا انتیبهت خ یرِخر،هرکیتم امگف یدونستم...م ینم کتریخانوادم به خودم نزد

:آقا چه دیسمتشان دو دوبهیرا درهم کش شیآن دو که باال گرفته بود اخمها نیبحث ب دنیبخش با د پرستار

 دهیخواب ضیبخش مر نیرو سرت انگار نه انگار که تو ا یخبرته...صداتو گذاشت

 میکن ی...تمومش مخوامیجواب داد:معذرت م زیر ییبا صدا آوا

 

محترم  یآقا رونیب دیتونو ببر یبا همان چهره غضب آلود ادامه داد:مشکالت شخص امدویاماکوتاه ن پرستار

 ستین ادیداد و فر یجا مارستانیب
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 هم فشرد.  یرا رو شیو پلکها دیتسلط خودش چرخ ی.برادیدر هوا کوب یفرض یمشت نیرحسیام

خسته تر از  شیکه شانه ها ینیرحسیفرو برد.با دور شدن پرستار،به ام شیمانتو یبهایدست لرزانش را در ج آوا

 :ستینگر د،یرس یبه نظر م شهیهم

 ...یمامان به منم حت-

 .ساکت باش آواسیه-

 من حرف بزنم... یذار ی: تو اصال نمدیکرده لب بر چ بغض

آوا،با  دنیآوا حلقه کرد و بدون توجه به دردکش یرا دور بازو شی.خشمناک پنجه هادییفکش را به هم سا نیرحسیام

 نیتنگ شده وآتش یگو دند،دوی.به محوطه که رسدیدنبال خودش کش مارستانیب یخروج یشتاب او را به سو

 نگاهش را به خواهرش دوخت:

 یکرد یدهنتو باز م دیکه با یموقع ؟اونیبهم بگ یزیشه چ ی...اصال روت میبگ یخوا یم یچ نمیبگو..حرف بزن بب-

 یکالم حرف نزد هی

هم خواستم بهت بگم نذاشت...به  یوقت ی...حتیدم،حتیفهم ریبه منم حرف نزده بود...منم مثل تو د یمامان حت-

 رو ازت پنهون کنم یزیچ خواستمی...به خدا من نمنیرحسیقسمم داد ام یخاک حاج

 اره بفهمم نه؟آخرش قر نیخودتونم فکر نکرد شیضرب گرفت: پ نیزم یرو شینوک پاها با

 محوطه نمود. ینگاه شرم آلودش را معطوف آبنما آوا

 نه؟یکه برامون مونده هم یا هیدونست تنها سرما یکارو کرد؟م نیا یچ یبرا-

 ...ریدونم ام ینم یچیمن ه-

 تیخر نیاوج گرفت:دروغ نگو آوا...انقد راحت توچشمام نگاه نکن و دروغ بگو! مامان با هم نیرحسیام یصدا باز

 گهید یکیسند به نام  یراحت نیصاحب اون ملک شده،به هم گهید یکیبه باد داد. مونویکرد تمام زندگ یساده ا

 !شآبم رو هیباال  دهیشرف همه مال مون روکش یخورده و اون جهان ب

 !یگ یدرشت شده از تعجب زمزمه کرد:دروغ م یجا خورده با چشمان آوا
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تموم  کسالیتونم  ی...من مثل شماها نمزمیرا نشانه گرفت:شرمنده خواهرعزشد و نگاه آوا  خیم نیرحسیام پوزخند

 تو چشماتون نگاه کنم و راحت دروغ ببافم...

 ر؟یام یگ یم یدار یچ-

 یدونست یتو که م یبده؟د آخه لعنت بیتونست مامان ساده ما رو فر یدور از چشم من اومد تو خونه؟ک یجهان ک-

 ...یبه من نزد یکلمه حرف کیچرا 

باالتر از اون ملک رو به مامان داده بود...مامان هم  هیجهان به مامان قول سرما دونمی:من فقط مدیوار نال چارهیب آوا

 وکالت فروش رو به جهان داد زیهمه چ یچشم بسته رو

 گرفت؟ یمیتصم نیبدون مشورت با من همچ یچ ی؟برایچ یدر ازا-

 ایرا به آتش بکشد...آ یتونست شهر یم یخشم برادرش به راحت داشت.طوفان دیگفتن و نگفتن ترد نیب دخترک

که بود بدتر  یزیو وضعشان را از چ ندازدیب یقرار یب یشعله ها نیدر ا زمیشد با گفتن و ادامه دادن ه یم

 انیو تنها م کهیرا  نشیرحسیام دوسط بود...وگرنه محال بو یقسم خاک حاج یمدت پا نیکه تمام ا فیکند؟ح

 تنها نظاره گرباشد. دانیم نیا انیرها کند وم یچارگیگردباد ب

 با توام آوا؟-

کرد تا به  یمهر م شیلبها یجا قفل سکوت را رو نیوسط بود.کاش هم نیامرحس یغرور و مردانگ یبارپا نیا

 نداشت... ییاش جا لهیدر مخ ندهیآ یها هیثان یحت ای قیاز دقا یتصور چیدامن نزند.ه شیها یوانگید

 ...ی...فقط...جون من قول بده...آروم باشرخبیام گمیلب باز کرد: م دهیرب دهیبر

 تو دهنم یاریم ید بگو المصب جونمو دار-

 ری:جون مامان و ترگل رو قسم بخورامشدیمطمئن م دیاما با آوا

اش را با پنجه  دهیدرهم تن یو بازجنگل مشک دیدندان کش رینقطه ضعفش دست گذاشته بود.لب ز یرو درست

 خب به جون مامان و ترگل آرومم. تو فقط زبون باز کن! یلیچنگ زد:خ

باز و  هیدور از آب افتاده، هرچندثان یرا نشانه گرفته بود که همانند ماه ییآوا یمنتظر لب ها نیرحسیام یها چشم

 شیکه برا یقیدقا نی.چرا اوقفه قلبش باشد.. یب یحرف که مسبب آرامش تپش ها یاز کالم غیشد اما در یبسته م
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و اخطارش که نام آوا را  نیرحسیبا تشرام داد؟ یماجرا نم نیبه ا یخوب یآمد دلش گواه یقدر سالها کش م

 کرد،آوا به ناچار لب گشود: یم یزبان جار یهشدارگونه رو

 که... خواستیخواست...م یجهان از مامان م-

 جون بکن آوا!-

ماجرا را  نیا یمشت کرد. پ شیمانتو بیزده اش را درون ج خی یهم فشرد و دستها یرا محکم رو شیپلکها دخترک

و بدون مکث تمام آنچه  یتمامشان را بداند.رگبار نیرحسیحاال وقتش بود ام دیبود...شا دهیاز قبل ترها به تنش مال

 گفت..به زبان آورد: یم دیرا که نبا

خواست  ست،ازشیبه عمل داره و پولش فعال تو دستمون ن جایبود احت دهیقلبش باخبر شده بودفهم تیاز وضع-

 .....هی

 رون؟یب یشده؟ چرا اومد یچ ریام-

 نهیظاهر شده بود،حرفش را در س تیموقع نیدر ا یهومن که همچون فرشته ا دنیو با د دیپاشنه پا چرخ یرو

از  شیاد.هنوز دست و پاحد و مرزش داشت را در هوا فرست یب یکرد و نفس محکمش که نشان از آسودگ یمخف

و بد موقع هومن،آوا را  یدن ناگهانیکالفه از سررس نیرحسیداد رو به لرزش بود.ام یبه برادرش م دیکه با یخبر

 پرتاب کرد واز همان فاصله گفت:هومن بعدا... یگوشه ا بایتقر

 به آوا چشم دوخت:خب؟ منتظر

 ستیاالن وقتش ن ریام-

 

 ازت حرف بکشم آوا؟ گهیجور د ای یگ یست؟میوقتش ن یکه بگ یداد هیقسم و آ یدوساعت منو عالف خودت کرد-

بهتره...هم  می...بعدا باهم حرف بزننجاستی...هومن اریشد:ام دهیصورتش کش یو لرزان دخترک رو دهیکش انگشتان

 گمیهم من راحت تر حرفامو م یشیآروم تر م کمیتو 

 خواست؟ ی..ازش چاالبگویمن آرومم..-
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 مونیپش ینکن ی:مرگ آوا کاردیچرخ نیرحسیام یبه هومن انداخت و باز به سو ینگاه مین دهیترس ییبا چشمها آوا

بود مداخله کرد:  دهیکه نام خودش را شن شانیحرفها انیبه سمتشان برداشت وم ی!هومن قدمریشم از گفتنم ام

 شده آوا جان؟ یزیچ

 آقا هومن؟ دیمارو تنها بذار قهیازتون خواهش کنم چند دق شهیم-

سر تکان داد: من  یحال آهسته و بدون مخالفت نیداشت.با ا یو لرزان آوا نگاه مبهوت هومن را درپ دهیترس لحن

 نیداخل...راحت باش رمیم

آن هم  قتیکرد؟احتماال برمال شدن حق یدوش آوا کنار رفت.اما با اصل ماجرا چه م یاز رو یبار ییرفتن هومن گو با

 بود! شانیموقع به نفع همگ نیالن و اا

 مدت محرمش بشه! هیخواست  یشرط که...که ....از مامان م هیپول هنگفت رو به مامان داده بود...فقط با  هیقول -

اش اعتماد نداشت!...با  دهی.به شندیحرف آخر آوا را نشن شیخارج شد وگوش ها نیرحسیحس از بدن ام کبارهی به

 کیبار یوارد جانش شده بود،بزاق دهانش را فرو داد. چشم ها کبارهیکه به  ییکرخت شده از زور توده سرما یتن

 یچ یوحشتناک حرف آوا تکرار کرد: چ ونگمقابلش دوخت و لمس شده از آ دهیشده از غضبش را به دخترک لرز

 شه؟

مزه مزه کرد.جرات سر باال آوردن و نگاه به خون را دهانش  یکه طعم شور دیرا با دندان گز شیچنان لب ها دخترک

صد  یکه لرز ییشده بود و صدا رهیخ شیافتاده که به نوک کفشها نییپا یرا نداشت.با سر نشیرحسیواکنش ام

 ...نیرحسیام یکرد:قسم خورد یادآوریبرابر گرفته بود، 

را با آفتاب داغ  شیسرما جا ی حس کرد که توده شیسرعت برق،هجوم خون را از فرق سرش تا نوک انگشتان پا به

اش را داشت را به زحمت  یو نابود یکه قدرت فرود بر هر ش یمشت شده ا ینموده بود.دستها ضیمردادماه تعو

 صورت خواهرش ننشاند! یو رو ستدیقسمش با یکنترل کرده بود تا پا

 یزنیم یزد: چه زر ادیفر رفت،یم شیو تکه تکه شدن پ یکه باهم تا مرز نابود یرتیسرخ شده و تن و غ یباصورت

 آوا؟

تر شد و  شیاراده و ترسان، پلکها یبود و بس.ب رشیام ادیفر نینشست.ناقوس مرگ هم شیگوشها یآوا رو یدستها

 گرفت. دنیبار
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شده و گره خورده اش را بر  دی.مشت سفاوردیتاب ن نیا شترازیراب شیپ یا هیثان یها دهیشن ینیسنگ نیرحسیام

در آن لحظات همچون  نیحس ریآوا کر کننده بود اما ام غیصورت کبود شده وفک منقبض شده خودش فرود اورد...ج

جثه تر از  فیاما آوا ضع دیکوب یاسارتش راتکه تکه کرده بودند...مدام بر سر و صورت خود م ریبود که زنج یا وانهید

 یرا قسم م نشیرحسیو ام ختیر یصورت اشک م یبرادرش باشد...به پهنا یها یوانگیبود که بتواند مانع د یزیچ

 ...ردیداد آرام بگ

شالق حماقت مادرش به خون  ریمردانه اش را ز رتیداشت...مرد نبود که بفهمد چگونه تک تک کلمات، غ حق

 بود... دهیکش

 نیرحسیکه دور ام یموجود و مردان تیوضع دنیآشنا،خودش را به محوطه رساند.با د غیج یصدا دنیبا شن هومن

زمخت و  یدستها هیاز ثان ی. در کسردیلب زمزمه کرد و به طرفشان دو ریز یحضرت عباس ا ایحلقه بسته بودند 

 ؟یشد وونهید ریزد:ام ادیو فر دیرا چسب نیرحسیمردانه ام

نبود که حاال  یشب گذشته اش کاف قیافسار پاره کرده بود...درک حقا یواقع یبه معنا نیرحسیام رتیغ

 شود؟ دهیکلمات،کمرش خم نیبازجرآورتر

که دورشان جمع بسته بودند را با گفتن چند کلمه دور کرد و به زحمت از پشت سر، با تمام قوا  یهومن افراد 

 مشتش چفت کرده بود. انیرا م ریام یدستها

 فرود آمد. نیزم یزانو روبود، دو  یجار شیاشک بر گونه ها البیکه س یبا صورت آوا

 ؟یمرد...چته افسار پاره کرد ری...آروم بگری:بسه امدیکش ادیو ضعف آوا فر تیوضع نیکالفه از ا هومن

 ی: مدیکش ادیزد فر یداغ شده اش نبض م یپشت پلکها کهیسرخ از خشم در حال ینفس زنان با صورت نفس

 شرف کثافت رو... ی..بذارمیکشمش..به جدم قسم زنده ش نم

و  کیآوا تار اهیس یبود که مدام پشت پلکها یریتنها تصو نیحس ریسبز برجسته شده و نبض زنان گردن ام رگ

 شد. یروشن م

 ؟یگفت نیبه ا ی...آوا چریگم آروم باش ام یکرد: د المصب م تیها هدا مکتیاز ن یکیکشان کشان اورا تا  هومن

 مواجه شود. رشیام رتیتا با صورت کبود شده از غ اوردیباال ب یسرش را کم خواستینم یحت

 ...کردیم ییخودنما نیرحسیام یشانیپ یدرشت عرق رو یها دانه
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رسما به جنون  د،یکش یسوت ممتد قطار را در سلول به سلول جانش به رعشه م شیکه گوشها ییحرفها دنیشن با

 بود. دهیمطلق رس

خراش  شیکه به گلو یا یدر پ یپ یها غینفس و ج یداد.تنگ یم رهچایب یآب قند دست آوا وانیل کی دیبا یکس

 داد. یهرچند کوتاه را بهش را نم یمجال صحبت یانداخته بود، حت

و  یوانگیاما د دادیقورت م شیگلو انیم ییسکوتش را جا دیکاش زبانش را با سکوت قفل کرده بود...کاش کل یا

 کرد. ینم یدلش گرو کش یرا به بهانه سبک نیرحسیام یمردانه  رتیغ

 

...اما با درد کندیم ینیو قلبت سنگ نهیس یست که رو یآزاد کردن نفس یراه برا نیحرف ها و کلمات بهتر یگاه

اگر  یراه بود حت نیکرد...؟ قطعا سکوت بهتر دیماند چه با یروح م یجا یکه تا مدتها آثار زخمش بر جا یگفته ا

سکوت آرامش است اما از  تی...خاصدیفهم دی...نباانستد دینبا ی...گاهندازدیب اتیقلبت را از ح شیوزنه ها ینیسنگ

روح و جان و  یاش را،  به سو یخروشانِ طوفان یموج ها ؛یشانیو پر یتاب یب یایکه سدش بشکند...در یلحظه ا

نه آن  گریساده خالصه شود ...آن زمان د یغرق شدگ کیدر  ،یزندگ یتا مرز التماس برا رد،یگ یتنت نشانه م

زخم ها  کیکای امیالت یبرا یمرحم چیگذر زمان هم ه یماند.حت ی...نه درد آن درد سابق میگذشته ها هست یتو،تو

 ریاز زخم سرباز کرده سراز یعفون یچرک ها ،یادآوریکند وبا هربار  یکند ..بلکه تمامشان عفونت م ینم دایپ

 باشد!  یشانیپر نیسنگ ی وزنهمگر آنکه عالجش سکوت و تحمل  ستین یاتفاق چیچاره ه یخواهد شد....فراموش

 

 یدامن م شترشیهرچه ب یگردنش به کالفگ یتا کناره ها یشانیداغ عرق از رستنگاه پ یدانه ها یباز سرسره

زنگ زده، مقنعه را از سرش کند وبا باز کردن شلنگ کنار  یزد.بدون آن که وقت را تلف کند با بستن درب آهن

باز مانده بود  مهیکه ن یحالت با دهان انقطرات آب سپرد. درهم یحرکت مغز ملتهبش را به دست خنکا کیباغچه با 

 تشنه وجودش دعوت کرد. ریآب به کو یجرعه ا

 اطیح یها یکاش یکند رو شیشدن مانتو یبه خاک یانداخت.بدون آن که توجه یرا بست و شلنگ را کنار رآبیش

 انیبا تمام قوا م دیقالب وار چفت نمود.چشم بسته سرش را باال گرفت.خورش شینشست و دستانش را دور زانوها

گرفتند  یم شیگردنش پ یبه سو شیاآب راهشان را از موه یکرد.قطره ها یم یآسمان ساعت دوازده ظهر دلبر

 زد. یپرسه م شیپ یساعات یهنوزهم حوال دهیوذهن ش
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بلند شد  ارنیبرامون حرف در م هیدر و همسا یگ ینم اطیتو ح یمرگم بده سر لخت نشست ؟خدایاومد یهاجر؟ک-

 من شمیم یآخرش از دست تو روان نمیبچه..بلندشو بب

کرده  یریجلوگ دیکش یکه کم کم در وجودش شعله م یتا ازخشم دیدستانش را چند بار به صورتش کش کف

استراحت  یقیشده دقا یحت یشهر پرسه بزند اما برا یها ابانیبدون هدف در خ یاضر بود ساعات طوالنباشد..ح

 به ظاهر خانه را وجب نکند! نیا یآجرها شیپاها

 یمحسوب م شیروزها نیکه شکنجه گاه ا یاتاق یو به سو دیچنگ نیاز عرقش را از زم سیخ یحرف مقنعه  بدون

 شد پناه برد.

 امیاز پس تو بر نم گهید یکیاخه بچه...من  یبدمت آدم ش یدست ک یر یصدا م یب یایصدا م یب-

 رفتند:ولم کن توروخدا مامان حوصلتو ندارم گریکدی ینازک شده اش به مهمان یابروها

 یخستم کرد گهیفردا رو...د نمینب یخدا منو از دست تو مرگ بده...اله یرفت:اله غیمادرش رو به ج یصدا تن

و سرخم شدنش  یوشرمندگ زننیها هزارجور حرف پشت سرت م هیهمسا یر یم یبا ک یایکجا م ستیبچه،معلوم ن

 نیماش هیاز  ابونایاز خ یکیتو  شیهاجر چند وقت پ گفتیم روزید رخانمیبخت! من اهیمنه س چارهیواسه منه ب مونهیم

 که صاحبش....  ییمدل باال

بود که نام  یزن یها ینیدهن ب شانیها یچاریخوددار باشد.مقصر تمام ب نیاز ا شیدربرابر خشم اش ب نتوانست

اش نبود..آجر به آجرش عذاب بود...با  یدل گرم یخانه مامن پناه ها نی.مدت ها بود که ادیکش یم دکیمادرش را 

 و صدا باال برد: ستادیدو قدم نسبتا بلند مقابل مادرش ا

 ییچه غلطا یپوست ریروز ز یدونه شوهرش تو روشن یش مخود ریکنم من یم یچه من چه غلط یبه کس-

آدما  یانقدر تو زندگ نکهیا یکرد به جا یجمع م شوینکبت یاون زندگ دونستیاگه م دونهیکه نم کنه؟معلومهیم

به هم  یساخت واسمکه تو  یمزخرف یزندگ نیبه خودم مربوطه..حالم ازا کنمیم یسرک بکشه.من هر غلط

گند فاضالب روز و  یبو ی...خفگمیکن یم یزندگ یگوه دون نیتو ا میها سالهاست دار چارهی...مثل بدبخت بخورهیم

شب آرزو  هینم برداشته. وارشی. تمام سقف و در و دزهیر یمثال خونه داره فروم نیا یجا هیشب برام نذاشته. هرروز 

مال از ما  زایچ نی. چرا؟ چون ایو نذاشت میبخور یحاضر یغذا هی یدختر مادرو تو خلوت  رونیب میبه دل موندم بر

 بهترون بود!..
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کنارم دستمو  یبار نشست هی.یسابیو م یشوریکلفتا فقط م نیتو اون اشپزخونه و ع یتا شب خودتو چپوند صبح

و سرزنش...اسما  نیبه ناله و نفر یچه مرگمه؟...هر وقتم حرف زدم شروع کرد ینیحرفام بب یپا ینیبش یریبگ

به  امیهم م یهر ساعت رمیهرجا م م؟اصالر یم یک رم؟بایکجا م یگی.باز مدمیند یوقت ازت مادر چیه یدخترتم ول

ام  دهیمن خاک..من ش رسهی...هاجر مرد و رفت زاریمن ن یاسم اون ننه تو جلو ؟انقدرمیدینداره فهم یتو هم ربط

 !دهی...شنویبفهم ا

دلش  یکه رو ییسوخت.با اتمام حرفها یکه در آخرجمالتش ادا کرده بود،م یا دهیکش یها غیاش ازج یصوت یتارها

اتاقک مشترک با برادر کوچکش را  یخانه رساند. در فلز یگام بلند خودش را به اتاق گوشه  کیکرده بود،با  زیسرر

 کرد. شیلباسها ضیوار شروع به تعو یوعصب دیبه هم کوب

 

رنگ و رو رفته  یمسکوت اتاق را درهم شکست.مانتو یاش،فضا یگوشزنگ  میمال ینگذشته بود که صدا یقیدقا

 یم ییصفحه خودنما یچنگ زد.بازهم نام کامران در نوار باال نیزم یرا از رو یپرتاب کرد و گوش یاش را گوشه ا

 کرد.

 شد. دهیکش نیحوصله؛انگشت اشاره اش به لمس اسکر یب

 <<ساعت هشت آماده باش>>

باشد، طول و عرض  یخشم یاز هر نشانه  یکه عار یتسلط و جواب یبرا یو چند بار دیاش کش یشانیبه پ یدست

 یو خودمان یمیصم یکامران درجمع ها یداشت...هم پا دیدعوت ترد نیا رفتنیپذ یکرد.هنوز هم برا یاتاقک را ط

بار دامنه  نیکند و ا سکیبخواهد ر نکهیا ماکامران بودند، ا یها قیشرکت کرده بود که تمامشان دوست و رف یادیز

 داشت. دیترد یفراتر ببرد کم یجمع ساده و چند نفر کیدعوتش را از 

 <<دم یقول نم یکنم ول یام رو م یتمام سع>>کرد پیتا اطیاحت با

کدوم  چیوتوهم ه میموضوع باهم حرف زد نیوقته سر ا یلی!ما خدهیدوباره شروع نکن ش>>بالفاصله آمد: جواب

 <<نبود یهات منطق لیازدل

 نبود. یزیراه گر ییکالفه اش را فوت کرد.گو پوف

 <<تونم حاضربشم. یواسه ساعت نه م یخب...ول یلیخ>>
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نم  یپهن شده گوشه اتاقک رها کرد و به سقف گچ شهیتشک هم یسبز خوانده شد.تنش را رو کیبا دو ت امشیپ

در دستش  یت نکرده بود که گوشاستراح یرا بست.هنوز ذهنش درست و حساب شیبرداشته چشم دوخت.پلکها

 هیچ گهیدر را بسته پاسخ داد: د نکهیاز ا نانی.با اطمدیلرز

 خوشگل خانوم اتویبداخالق نمینب-

 کالمش پاک کرد:کارت رو بگو کامران تیلبش را شکل نگرفته با جد یمحو رو لبخند

 قشنگ تو دارم؟ یصدا دنیهم جز شن یمگه من کار-

 خورم ینم وارمید آخه من اگه جنس خراب تو رو نشناسم که به درد جرز د -

 یخوشگل نکن ادیشدم..خواستم بگم ز اتیزرنگ باز نیهم وونهیپخش شد:د یبلند خنده کامران در گوش یصدا

 فیتو دلش از پرنسس من تعر یحت ی...خوش ندارم کسشهیم دهیهمه نگاها سمت تو کش شینجوریواسه شب،هم

 کنه

 ؟یشیم یرتیحواله کرد: باور کنم غ یکیبه کمد پالست ینگاه میخورد.ن چینام شب دلش درهم پ دنیشن بازبا

 دارم فیتشر ینیزم بیبگو س دفعهیخانوم  دهیش گهی: دست شما درد نکنه ددیدلخور کامران راشن جواب

 ؟یچرا انقدر واسه امشب اصرار دار-

 شه ینم بشینص یدختر خوشگال واسه همراه نیاز ا یکه دختره...هرکس ستین یزیجواب داد: کم چ یسرخوش با

 یکرد: پس فقط دنبال پارتنر یمخف نهیخفه اش را در س آه

 بهتره یلیالبته که اگه عشقمم باشه خ-

 کنم حاضرشم یم یخب کامران واسه ساعت نه سع یلیخ-

 فقط قول. میندار یسع-

 .نمتیب ی.شب میکرد: اوک شیلبها یو باز سکوت را روانه کرد  یاش نگاه یبه کمد سرشار از خال باز

 دیشکم قالب کرد.با یدر هم قفل شده اش را رو یرا کنار تشکش پرتاب کرد. دستها یقطع شدن تماس گوش با

هم بهتر بود خودش حضورا  دیکرد.شا یم ستیل شیمورد نظرش را برا یزد ولباس ها یاالن به شراره زنگ م نیهم
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 یاحوال غم زده اش، رنگ و بو ت،هم که شده درآن بهش یقیدقا یکند تابرا یشراره را بررس یکمد لباس ها

عذاب  یخانه  نیوقفه اش از نشستن در ا یب یکند...هرچه که بود تحمل اخالق شراره و پز دادن ها دایپ یشادمان

تن زد.خوش شانس بود که  سرخ رنگ یرنگ مندرسش را به همراه شال یمشک یآور بهتر بود.از جا برخاست.مانتو

بر چهره از  یشیبار بدون آرا نیا شهیکرده بود.برخالف هم لیرا تعط شگاهیناخوش احوال بود وآرا یامروزمژده کم

 یفرش آشپزخانه نشسته بود و رفتنش را م مین یمغموم رو یخانه خارج شد و بدون توجه به مادرش که با چهره ا

 ت.گرف شیشراره را پ رخانهیست،مسینگر

 

 

 هیرسم یادیز ومدیتخت انداخت: نه خوشم ن یکت و شلوار را هم از تنش درآورد و رو نیسوم

 گهیرو انتخاب کن د یکی...ومدیات دستم ن قهیو جواب داد:آخرشم سل دیعمل کرده اش کش ینیبه ب یدست شراره

 یدیچقدر وسواس به خرج م

 یمهمان نیگفت اوضاع ا یته دلش م یزیبارچ نیدادچون ا یلبش جاخوش کرد.وسواس به خرج م یانتها یپوزخند

کمد  ینیب زیبه جلو برداشت وبا دقت و ر یمتفاوت است.گام اریکه از سر گذرانده بود؛ بس ییها یبا تمام آن قبل

 کی یها راهنیپ ونیشباهت داشت تاکلکس یسمجل یبه فروشگاه لباسها شتریکه ب یشراره را از نظر گذراند.کمد

 و چهارساله! ستیدختر ب

 نداره؟ یزیچ یتم تونیمهمون نیگم ا یم-

به  راهنیپ فیلط یگشت.انگشتش به قصد لمس پارچه  ینقره فام پارچه ا ی رهیآن همه کاور لباس،نگاهش خ انیم

آمده  دهیاز لباسها به چشم ش یکیسرانجام  نکهیا دنیاز سوالش نگرفته بود با د یجلو حرکت کرد.شراره که پاسخ

 ش؟یبپوش یخوای: قشنگه،مستادیتخت رها کرد و مقابل در کمد ا یبود،سوهان ناخنش را رو

 

به  دهیبرداشتن  لباس جلو نرفته بود که ش یشراره چرخاند و با نگاهش خواهش کرد.دست شراره برا یبه سو سر

 ستیحرف آمد: نه... الزم ن

 چشمتو گرفت دیتن بزن شا هی ؟حاالیچ یوا برا-
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 لباسات باشه هیمثل بق ادینم بهش-

 یخالم از فرانسه برام سوغات نویچقد خاصه؟ا ینیب یداد: م حیبه گردنش داد و با آب و تاب توض یقر شراره

 ...ستین یا یجاش واسه هر مهمون دمش،اخهینپوش شتریدو بارم ب دیآورده...سرجمع شا

 دهی...معرکه ست شنیتمام شدن حرفش لباس را از کاور جدا کرد ومقابل اندام خودش گرفت:بب با

بود و  فیدستش پارچه را لمس کرد..لط گرید یبازمانده بود.بار مهین راهن،یپ ییبایاز حجم ز دهیکوچک ش دهان

 .یخواستن

و  یقد ی نهی.همانند ملکه ها  مقابل آخودش را باور نداشت.. دیرا نشسته بر تنش د ینقره ا راهنیکه پ یهنگام

قابل  یاز لحن و نگاه شراره به راحت نی.تحسدیکمرش کش یبه گود یشد و دست لیبه چپ متما یاتاق،کم یسلطنت

 درک بود:

 شه یات م وونهیامشب کامران د نیبندم هم یداره نه صورتت!شرط م شی...تازه نه موهات آرایدختر محشر شد-

 راهنیپ یبه جلو و سپس عقب برداشت.قسمت کمرش کامال برهنه بود وجنس پارچه و مدل افتاده  یذوق قدم با

 یجفت کفش مشک کیرا گشود و  نهیکنار آ یداده بود.شراره به سرعت کشو هیاش هد ییبایبه ز یجلوه دوبرابر

 .دیکش رونیکوچکش بود ب یدست فیرنگ که همراه با ست ک

 ؟یخوایهم م یا گهید زیچ-

 یبه کمرزد و موها ی.دستدیشراره آن را نشن یشد که گوش ها انیآرام ب یبه قدر دهیش یزمزمه شده از لبها نه

 هم مونده... گهید زیچ هیکرد: آهان  تیبلوندش را به پشت گوش هدا

 گهیقفل نمود: حاال د دهیو دخترانه ش فیو دور کمر ظر دیکش رونیو کوچک را از همان کاور ب یمشک یکمربند

 یخودت بکن یدایقراره امشب چند نفرو واله و ش نمیشد.برو بب لیتکم

 کردم یم کاریچ دیدونم اگه تورو نداشتم با ی،نمیقدرشناسانه نگاهش کرد:واقعا ازت ممنونم شر دهیش

بول خانوم پنجه طال،تو که ق میوار حواله اش کرد و جواب داد: منو تو حاال حاال با هم کار دار طنتیش یچشمک شراره

ادامه داد: آخه  تیبودم. وسپس با شکا دیواست مف کمیفکر کنم  ینجوریسالن مامان حداقل بذار ا یایب یکن ینم

سالن شناخته  هی ایب ،حداقلیبااستعداد یلیخ تو...دختر یداره که به پاش موند یچ یعقده ا یاون مژده 
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خاله  یو بندانداختن زنا ونیشن یتهش برا نکهیهمه هنرت واسه چهارنفر ارزش داشته باشه..نه ا نیکه ا ییشده...جا

 زنک اون محل استفاده شه!

 یم نکهیبا ا شینجوری...همیمن خبر دار تی:اصرار نکن شراره،توکه از وضعدیاش را به دهان کش ییلب باال دهیش

 گنیسرم مجور حرف پشت  کیهزارو  کنمیدونن واسه مژده کارم

اگه مامان منو نفرستاده بود  دونمیحرفا مهمه...هنوز نم نجوریکج کرد: چقدر هم که تو واست ا شیبرا یدهان شراره

 شد کشفت کرد. یم یچه جور شدمیدرب داغون و با تو آشنا نم شگاهیاون آرا

 

مژده شده بود.به  شگاهیشکل گرفته بود که شراره به عنوان مدل عروس وارد آرا ییاز جا شانییبار آشنا نیاول

 یپرورش م ردستشانیتر ز یحرفه ا ییندارند به مراتب شاگردها یکه اسم ورسم آنچنان ییاعتقاد مادرش سالن ها

 یلجباز یا برامادرش را قبول نداشت.ام دهیقشراره و مادرش بود.شراره ع انیموضوع باعث بحث م نیدهند.که هم

روزمره  یتنها به فکر کسب درآمد هستند وغافل ازمدل ها ییبایز یسالن ها نیثابت کند چن نکهیهم که شده و ا

بود که انتظار  یزیاش تماما خالف آن چ جهیسپرده بود.اما نت دهیبه دست ش یپرپشتش را باناراحت یصورت و موها

 دهیفا یبه سالن مادرش به کار گرفت.اما تک تکشان ب دهیجذب ش یرا برا یمختلف یراه ها رارهداشت.پس از آن ش

 داشت؛نه! دهیجواب از جانب ش کی یبود وهمگ

 یکردیکشفم م ی..اونجورشمیپ یومدیم تیمزاح گونه جواب داد:واسه عروس دهیش

 اون سالن؟! یهزارم درصد!من پامو بذارم تو کیشراره کامال طبق انتظارش بود:فکر کن  یمبهوت گونه  جواب

 .دیصدا خند یب

 ...یراست یخوایجواهرهم م سیسرو ؟آهانیالزم ندار یا گهید زیچ-

 شرمندت شدم یاندازه کاف ه،بهیکاف نای...همینه شر-

 یحساب م یب گهی. چند وقت درهیگ شتیمنم کارم پ ،نترسیکن یحرف مسخره رو تکرار م نیا یه ادیوا خوشم نم-

 ماست خوردن تو انجام کار...فقط ادعا دارن مامان که انگار ی.شاگردامیش

 از ته دل جواب داد:من که از خدامه. دهیش
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 نمیا یخوایکننده ست م رهیخ نشیرو عمه فرانک به مناسبت تولدم فرستاده..نگ دهیجد سیسرو نیا دهیش نیبب-

 نظرت عوض شد دیببر شا

 ستیبه چپ و راست تکان داد:اخه واقعا الزم ن یسر دیبا ترد دهیش

 بدزدنش؟ یترس یچرا م-

ترسم  ی...من واقعا میشر یدونیشد: م یرنگ به رنگ م یوضوح حرف دلش را به زبان آورده بود کم نیکه به ا نیا از

 لباست باشم یتو نگهدار ینتونم امانت دار خوب

 هیحال اتفاق دم، به هر  یرو م ی.من احتمال همه چیریگ یانگار بار اولته لباس قرض م یزنیحرف م یجور هی -

کن رو لباس فقط نگران نباش و  یخال وتمیآبم وانیتو ل وفته،اصالیهم ممکنه اتفاق ب یو واسه هرکس وفتهیلحظه م

 بهت خوش بگذره. یکه هست ییکن اون جا یسع

 لهیپ لهیش یب یگرفت. به سمت شراره  نهیخوشحال آ ی دهیو تاب داد و نگاه ازش چیرا در هم پ انگشتانش

 یشر یکرد:مرس ریزبانش سراز یوتشکرش را در نگاه وپس از آن رو ی.تمام قدرمنددیچرخ

 

 دیکوچک شلوارش کل بیکه از شراره امانت گرفته بود را در دستش جا به جا کرد تا از ج ییها لیوسا کیپالست

بر  یا ،رعشهشیآشنا در گوشها ییبود که با منعکس شدن صدا دهیدر قفل نچرخ دیبکشد.هنوز کل رونیرا ب اطیح

از حنجره اش خارج شد که  یفین خفیآسفالت شد.ه یها بر رو سهیجانش وارد شد که مسبب افتادن تک تک ک

 دیلرزان چرخ ییها با پا هیکرد.سرانجام پس از ثان یو نگاه کردن به صاحب صدا را از توانش سلب م دنیچرخ ییتوانا

 اش را باور نداشت. دهیذره جان را هم از تنش ربود.د کینگاه آشنا با نگاهش همان  یها یآب ی.تالق

 خانم...احوال شما بانو؟ دهیدختر را از نظر گذراند: به به ش یسرتاپا رانهیمچ گ یمقابلش با تک خنده ا مرد

را  شیاز پلکها یریقصد سراز ندهیآ یها هیداد که تا ثان یم ینشان از اشک شیاراده چانه لرزاند.سوزش چشمها یب

 اش را راست نمود. دهیکمر خم یند.به سختداشت

 منم انتظارش رو نداشتم...تو کجا... قتشیکردم نه؟حق رتیغافلگ یلیفکر کنم خ-

داد  یم یچارگیفقرو ب یکه وجب به وجبش بو یبن بست و محله ا یبه کوچه  رانهیتحق یا دهیکرد.با د یمکث سپس

 کجا! نجایکرد: ا یاشاره ا
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کنه و مادرش طراح  یم ریس ییاروپا یکه پدرش دائم تو سفرا یکرده...همون لیخانوم متمول وفرنگ تحص دهیش

 کباری ادمهیکه  ییکنه!تا جا یکارا که با آدم نم یبابا دختر! روزگار چ ی! ا؟ینیب یشب هست.م یآنچنان یلباس ها

 یواسه خونه مردم کلفت یخوایعالقه م یور ازبازم  ؟نکنهیکن یکار م یچ نجایهم خودم رسوندمت خونه.پس توا

 ؟یکن

 داد. یو تمسخر م ریتحق یبو شیحرفها یکرد.وازه به واژه  یلرزان تنها نگاهش م یبا فک قفل شده وچانه ا دهیش

 زودباش ایدستور داد:دنبالم ب ینقاب لبخند را از صورتش پاک نمود وجد مردجوان

جوره نتوانست لرزشش را کنترل کند به حرف  چیکه ه ییبه سمتش برداشت و با صدا یگام دهیفاصله گرفتن ش با

 لحظه صبرکن. هی...اوشیآمد: س

رخ به  دهیکرد.ش یمخف یدود نکیع ریاز آرامش نگاهش را با پوشاندن ز یعار  یها یآن که برگردد آّ ب یب اوشیس

پنها کند.تند و بدون مکث شروع به  اوشیاز س ینه ارا به گو قتیبرمالشدن حق نیکرد تا ا یرخش توقف نمود و سع

 یکن یکه فکر م یاونجور نی: ببدیگنج ینم یموجود چیدرک ه طهیکرد که باورش درح یبیبافتن داستان عج

 یکم هیریندارن.منم از طرف خ یدرست یمال تیهست که وضع یاز افراد یکی ی..راستش..خونه نجای...استین

 کنم.. یکمکشون م

..هرماه کمکشون گمیرا به حرف باز کرد:باور کن...راست م دهیباز زبان ش اوشیو پوزخند دردآور س رهیخ نگاه

 کنمیظاهر رفت و آمد م نیبا ا شهیهم نیدارم بخاطر هم یخوب تی...دوست ندارم بفهمن من وضعکنمیم

دراز کرد و با  دهیش یآسفالت برداشت.تمامشان را به سو یلباس را از رو یها سهیجواب خم شد و ک یب اوشیس

 پارکِ.منتظرم. ابونیسر خ نیآهسته نجوا کرد:ماش یلحن

 یاش را به آجرها هیتک کردیکه به شدت در وجودش حس م یدورشد.دخترک باضعف دهیاز ش دهیکش ییقدم ها با

زد و  یم یشتری...بغض واشک به گلو وچشمانش ندیلرز یداد.تمام تنش از درد و حقارت م وارکوچهیزرد رنگ د

نبازد. هنوز به  اوشیمقابل س نیا از شیتاخودش را ب دیکشیم دهیکش ی.دائم نفسهاکردیم خودیرا از خود ب دهیش

.با دیدرست سرکوچه توقف کرد.باز ترس به جانش خنجر کش اوشیرنگ س یخودش مسلط نشده بود که بنز مشک

مطمئن  ینکرده باشد.گام ها دایاز درد در چشمانش نمود پ یرا پاک کرد تا آثار دهینبار یاشک ها شیمانتو نیآست

 امدیاز موضعش کوتاه ن اوشیس یصندل یبا نشستن رو یحرکت داد.حت نیماش یحال نامطمئنش را به سو نیو درع

بسته  یدر فضا یو کشدار ینیبود.سکوت سنگ رهیکند همچنان به روبرو خ دهیحواله ش ینگاه مین نکهیو بدون ا
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مخلوط  یسد سکوت را با بغض نیا دهیش نکهیبه حرف زدن نداشتند.تا ا لیکدام م چیکرد. ه یم ییرماحکمف نیماش

 کوتاه، تمامش با هم شکست! هیهمان چند ثان یکه ط ییدرهم شکست و گو شیشده با صدا

 برو نجایلطفا از ا-

از آن محله و کوچه فاصله گرفت:  نیماش هیاز ثان یخواسته اش را اطاعت کرد و در کسر یبا پوزخند صدادار اوشیس

 منتظرحرفت بودم. نایزودتر از ا

اتفاق  کی یط دیگنجیشد.درخاطرش نم رهیرنگ سمت راست خ یرو گرفت و به پنجره دود یبا دردمند دخترک

شود.بازهم در مهاربغضش ناتوان بود: من  ختهیآب ر یرو اوشیس یممکن پته اش برا تیوضع نیبه بدتر رمنتظرهیغ

 واسه گفتن ندارم. یحرف

 .یدارِ تقلب هیخانومِ ما دهیگه...ش ینم نویکه ا ؟ظاهرتیجد-

 اوشیهم فرود آمد:دهنتو ببند س یرو یچارگیبا ب شیپلکها

کال از اون اولم حال  یدونی...میچموش یلی...از اخالقت...خادی:خوشم مدیکش یدر سرش سوت مرگ م اوشیس قهقهه

بازم اون زبون درازت  یدونیاالنتو م تیوضع نکهیبا ا ی.حتیشینم تییپررو الیخ یباهات...تا لحظه آخر ب کردمیم

 .ستین ایکوتاه ب

 ایزبون دراز نیادامه داد:کامران رو هم با هم دهیطعنه وار رو به ش ،یکرد وبا اندک نگاه تیدست هدا کیرا با  فرمان

 ؟یخام خودت کرد

به  ختهیآم ی.با بغضدیلرز یهفتادساله ازفرط خشم م یرزنیشود.دستش همچون پ ریمانده بود اشکش سراز کم

 اوشی: گفتم خفه شو سدیکش ادیحرص فر

 

هر  ستمیپرپشتش در هم فرو رفت: من عاشق چشم و ابروت ن یو ابروها دییگرا یبه سرخ اوشیرنگ چهره س یآن به

ساقطت  یاشاره از زندگ هیبا  یبزن ی!زراضافیاز دهنت دراومد مثل کامران تصدقت بشم دختره پاپت یا اوهی

 ریبکشمت، خودت خفه خون بگ نکهیبه مقصد قبل از ا دنی..پس تا رسکنمیم

افتاد آه از نهادش  شیپا نییپا یکهایآشکار کالمش الل شد.نگاهش که به پالست یکلمه از جذبه  یواقع یمعنا به

را  الشیبود...از شراره لباسها و وساراس ساعت نه شب را داده  یبود...به کامران قول همراه یدرآمد.امشب مهمان
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رو  اوشیس یدستش برا کردیبه ذهنش خطور نم یحت هک یو حالت تیوضع نیقرض گرفته بود...اما حاال...در بدتر

 نیاز ذهنش عبور کرد.اگر هم ی.به ناگهان فکرزدیبه دلش چنگ م یقرار یبا ب  ندهیلحظات آ یشده بود.دلشوره 

 اهیومرد س دی! به سرعت سرش چرخیکرد؟وایرا برمال م قیحقا کیکایسپرد و  یاورا به دست کامران م اوشیاالن س

 ینیبا التماس و عاجزانه اما ح اوشیکرد. بزاق خشک شده دهانش را فرو داد.رو به س تیرو یا هیپوش کنارش را ثان

 :غرورش را حفظ کند گفت یمانده ها یتا تحکم کالم و باق کردیم یکه سع

 کامران؟ شیپ یکه بر یخواینم-

انکار  یبرا یداشت..البته اگر راه یدواریام یجا کردیکه انکار نم نیبازشد.هم انهیموذ یبه لبخند اوشیس یلبها

 مانده بود: یباق

 یبنا ی...اما اگه بخوازمی...معلومه که نه عزیو بهم بگ یکن تیکه ازت بخوام رو رعا ییزایو چ یباش یاگه دخترخوب-

راد رو  دهیکه ش ییتک تک کسا شیکامران جونت بدم پ لیتحو نکهیشک نکن قبل از ا یراه بنداز یناسازگار

بدتر از شکستن غرورش وجود  یزیما چ دهیش هواس کنمی...فکر مکنمیبازگو م شویزندگ یقیداستان حق شناسنیم

 ...درسته؟زمینداشته باشه عز

 یکثافت یلیانزجار لب زد:خ با

 ی دهیش یبرا دید دیراد...با دهی...شکنهیصدق م یقالب دهیموضوع درمورد ش نیفاوت ادامه داد:اما ات یب اوشیس

 اندازه غرورش با ارزشه؟ نیهم به هم یواقع

و از ته دلش داد  دیدو دهیشد.خون همزمان به چشمان ومغز ش رهیخ دهیبه ش یفاتحانه لحظات یبا نگاه سپس

 رسه؟یبهت م یله کردن من  و غرورم چ ؟بایخوایاز جون من م یکثافت!...چ یزد:خدا لعنتت کنه عوض

 زمیشو عز ادهیاشاره زد:فعال پ رونیرا متوقف کرد و به ب نیلبش را لمس کرد.ماش یبا انگشت شست گوشه  اوشیس

 .امیباهات نم یقبرستون چیه یخوایازم م یچ یتا نگ-

خود را فرو  دهیترس یآرامش قبل از طوفان، معذب شده وکم نیاز ا دهی.شدیدر سکوت کامال به سمتش چرخ اوشیس

 دهیش یکه برا یفرمان قرارداشت با لحن یساعد دستش رو کهیدرحال اوشیبه آن پناه برد..س شتریب یبرده در صندل

 جواب داد: یسراسر وحشت بود، به آهستگ یالقا کننده کلمات
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شو  ادهیخوب پ ی.پس درست مثل دخترایو توهم موظف به اطاعت خوامی.من ازت میستین رندهیگ میتو تصم نجایا-

 ...دهیش میباهم حرف بزن زایچ یلیو بذار در کمال آرامش راجع به خ

دفاع بازشده بود به همان  یکه برا دهیشده بود، دهان ش انیکه کامال هشدارگونه ب "زایچ یلیخ"کلمه دنیشن با

جان،قبل از  دهیش نیادامه داد: آفر دیدیخود و به نفع خود م یکه موضع را کامال برا اوشیهم بسته شد.س یتند

 .نییکه برخالف خواسته خودم هست رو انجام بدم برو پا یکار نکهیا

 را لمس کرد. رهیزده اش دستگ خی دست

 جانیاز فرط ه دهیکه ش ی.در حالکردینم یخودش تداع یبرا یبه شوخ یرا حت تیموقع نیوقت ا چینداشت...ه باور

 یذهنش را به چالش م یتمام فرض ها اوشیآرامش وار س یبا مرز سکته فاصله نداشت رفتارها یزیو ترس چ

 کیبود  یتحکم کالمش را...کاف ی.اما نه قدرتش را داشت و نه حتدیطلب یرا م شیبر سر مرد روبرو ادی.دلش فردیکش

 درهم بشکند. ،یستالیهمانند کر یچند ساعت خوددار نیتا وجودش از ا دیایب رونیکلمه از دهانش ب

 ؟یدار لیم یچ-

 استفاده کرد: دهیاز سکوت ش اوشیشد.س شیآرام روبرو یها یجفت آب کی ی رهیانزجارخ با

توت  کیش جهی.درنتارمیبهت فشار نم یواسه مسائل فرع ادیمراعاتت رو بکنم ز یکم دیدونم با یکه م ییاونجا از

 زمیمورد عالقته عز یدنینوش دونمی... مشهیدادم...مثل هم واست سفارش یفرنگ

 :دیچیرا در هم پ شیشده دستها لیبه جلو متما یکم اوشی.سدیکش نیینفرت نگاهش را پا با

 من منتظرم.-

 وجود نداره دنیواسه شن یزیسرعت پرخاش کرد:چ به

...نه ظاهرت...نه رفتارت..و یگفت ینم یزیچ نیکه چن شیپ قهی:تا چند دقدیصراحت باال پر نیمرد از ا یابرو یتا کی

 معصومت! یاون چشما ینه حت

نرم شده ادامه داد:  یبا لحن اوشی.سدیشد،باز اشک به چشمانش دو دهیکوب دهیکه برسر ش یقتیپتک حق یادآوری از

 ی...کسیرنگ و وارنگ شد یهمه دروغا نیوادار به ا تیزندگ یکه از تک تک کمبودا یدونی...خودتم مدهیش نیبب

مدت براش  نیا یکه تو ط ینقص یب یوی..و البته حق هم داره...سنارخورهیاسمت هم قسم م یرو یمثل کامران حت
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 تیو موقع تیبا شخص یاگه منم آدم ینذاشته بود. حت یکس باق چیه یرو برا یشبهه ا چیه یجا یکرد یم یباز

 .کردمیباورت م یکامران بودم به راحت

 

...تو چه یریم ی..با کیری!آمار تک تک قدم هاتو دارم...کجا مستمیکه، من کامران ن ینیب یمکث کرد: اما م یکاند

 گفتنشه و نه الزم به دونستن توئه. یجا نجایکه نه ا یا گهید قتیو هزار حق یدروغ هاتو هماهنگ کرد یمیتا

 تنگ شده اش بفرستد: یها هیتنفس به ر یبرا یشتریآزاد ب یبرد تا هوا شیدست به گلو یقرار یبا ب دهیش

 ؟یبرس یخوایم یچ ه؟بهیحرفا چ نیقصدت از ا-

خودش  یبرد و فنجان قهوه را به سو شیدست پ اوشیافتاد.س شانیحرفها انیسفارشاتشان وقفه م دنیرس با

 :دیکش

 دنیتازه کن واسه حرف زدن و شن ییبه تک تکشون.گلو میرسی...مزمیگاماس گاماس...عجول نباش عز یهمه چ-

 یداشته باش یانرژ

 ره؟ یم نییمن پا یاز گلو یلعنت نیا طیشرا نیتوا یکنیواقعا فکر م-

 یلیشما خ یکار ژیپرست یبرا یدنینوش نیو پاسخ داد:البته که ا دیاز قهوه ترکش را نوش یبا طعنه جرعه ا اوشیس

 ودن خودت مارو ببخش بانوب یبه هر حال...به الکچر ی...ولکهیو کوچ زیناچ

 ه؟یدخلش به تو چ ؟اصالیبشنو یخوایم یانقدر لفتش نده چ-

جلو ابدا  یتخته گاز بر ینجوریا یجان...بخوا دهیآورد و با همان لبخند مضحک گفت:نشد ش نییرا پا فنجان

 میباهم داشته باش یخوب یهمکار میتونینم

 ؟چقدر؟یخوایحق السکوت م نمیکنم؟بب یبا تو همکار دیبا یچ یبرا-

 ؟یزاریم هیمن ما ی...از مال و اموال کامران برادهیش یدست و دل باز شد-

 اوش؟یاز من س یخوایم یشد:چ ریدندان اس انیکوچکش م لب

 ناقابل. یاوک هی-
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 ؟یبابت چ-

 ؟یخوایتو چقدر م-

 ؟یخورد:چ یتکان شیجاخورده در جا دهیش

که کامران رو به حال خودش رها  یخوایجان...گفتم چقدرم دهیداد:واضح بود ش لشیتحو یگریلبخند آرام د اوشیس

    ؟یکن

 کامرانو ول کنم؟ دیخورد:چرا با نیچ یاش از سر کنجکاو یشانیپ 

برات  یبه کامران بگم...و فکر نکنم صورت خوش ویتر ازانتظارش بود:چون من قراره همه چ حیصر دیکه شن جوابب

 مقابل کامران باز بشه. ینجوریه خوردت بعد دوسال اونم اداشته باشه که مشت گر

 اوشیس یکن یکارو نم نیگفت: تو ا رتیتنگ شده از ح یبا نفس دهیش

رفاقتو در حقش تموم  دینبا هیمیصم یلیرابطم با کامران خ زم؟چونیکرد:چرا عز کیرا بازهم به لبش نزد فنجان

 رف بوده؟ط یبفهمه دوسال تموم با چه شارالتان دیکنم؟نبا

 کنمیقطره اشک از پلکش سقوط کرد:من کامران رو ول نم کیاش  یتمام خوددار با

 ینجوریراد مقابل تک تک مهمونا باش..چطوره هوم؟ا دهیخب...پس امشب شاهد شکست تمام قد ش اریبس-

 ؟یپسندیم

 یدوستان مشترک خودش و کامران به رعشه وادار شد.حت کیکایمقابل  یصحنه ا نیوجودش از تصور چن بندبند

فخرفروش را به جان بخرد.هنوز از شدت شوک وارد شده  یآن نگاه ها ریو تحق رتیح یا هیثان یبرا خواستینم

باشند تمام قدرتش را  ختهیر رشتشت آب سرد بر س ییگو اوشیس یحرف بعد دنیبرجانش کم نشده بود که با شن

 از دست داد:

لشکر سرخم  هی یراد جلو تانیاجازه بدم دخترکاپ دی،نباییحرفا نی...تو برام با ارزش تر از اخوامینم نویمن ا یول

و مخالفت تو  دنیپس کش یبرا یراه چی..اما درنظر داشته باش همیکنیاستفاده م گهیراه حل د هیکنه.به جاش از 

 ده؟یش یوجود نداره..اوک
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حرف ها  نینداشت.دهانش خشک تر از ا یریخشک شده و لرزان از وحشتش را زبان زد.هرچند چندان توف یلبها

...رنگ به چهره زمیکرد:بخور عز انیب یتوت فرنگ کیبا اشاره به ش اوشیترشح داشته باشد....س یبرا یبود که بزاق

 کامران بدم لیتحو افهیق نیندارم تورو با ا ،دوستیندار

 ه؟یچ تیراه حل بعد-

 کی نیهم دنیبار اول با د یشد که برا یچشمان منتظرِدختر ی رهیقرارداد و بازخ یفنجان را کنار تیبا جد اوشیس

به کامران بابت داشتن  یشان دلش را لرزانده بود.چقدر در زندگ یوغرورنهفته  تیمغرور، جد یها یجفت قهوه ا

حاضر  یماجرا حت قتیتمام حق دنیحاال...با فهم ماغبطه خورده بود و خودش را سرزنش کرده بود...ا یدختر نیهمچ

اش راهم قبول  یخودش را هم قبول نداشت..زندگ یحت دهیارزش قائل شود!...ش یزیآدم پش نیا ینبود برا

 د؟یایآنها با خودش کنار ب قبول دوست داشتن ایو دوست داشتنشان  گرانید رفتنیبا پذ توانستینداشت...چطور م

 یبود و نه حت دهیبه دلش اجازه هرزرفتن دهد. نه او متعلق به ش نیازا شیب انشان،ینداد با مشق سکوت م اجازه

 اشغال کند. اوشیدر ذهن س ییجا توانستیم دهیش

ادامه حرف و  یبرا یشتریب زهیانگ دادیدرذهن و جانش جوالن م شیکه از مدتها پ یو با فکر دیکش یبلند نفس

 گرفت. شیهدف ها

مهم نبود،فقط  شیبرا گرید دهی..مدتها بود شکردیم یاداوریبراورده شدن خواسته دلش را  دینو ،یدواریدلش با ام ته

 نیجز ا ی...راهکردیرا قبول م شنهادشیکه مقابلش نشسته بود پ یقیدقا نیدر هم دیبا دهیمهم بود...ش زیچ کی

 ریجبران ناپذ یوبدون پشتوانه دست به حماقت یخال ییحرف ها بود که با دستها نیز اچاره تر ا ینداشت!دخترک ب

 بزند...

 

مضطرب  دهینمود. ش یم میرا به وجودش تقد جانیپره یدر نگاه کامران شعف ده،یش راهنیدرخشان پ یها یا نقره

که  ییرا هضم کند احوال نابسامان و پا ششیپ یساعت یها دهیرا در هم قفل کرد.هنوز نتوانسته بود شن شیانگشتها

 موضوع بود. نیگواه ا شد،یم دهیکش نیبه ماش دنیرس یبرا نیزم یبه زور رو

 دختره... یساخت یبلند باال زد: چ ینشست کامران سوت یصندل یرو کهیهنگام

 لبش پخش کرد. یرو یزور لبخند به
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 کردم فکر کنم رید-

چه  نیتار موت...مگه من نگفتم خوشگل نکن...ا هی یداد: همه ش فدا حواله اش ینگاه آغشته به عشق کامران

 ه؟یوضع

 دینثارش کرد و کامران سرخوشانه خند یلوس دهیش

 شد. یبه مقصد سپر دنیراه در سکوت تا رس یباق

 نمت؟ی...ببسایبگذارد دست کامران مانع شد: وا نییرا پا شیتنفس پا یاستشمام کم یبرا دهیش نکهیاز ا قبل

 استرس وار نگاهش را قفل چشمان کامران کرد. دهیش

 چرا؟ ستیحالت رو به راه ن-

کرد:  شیبند لبها یتصنع یو لبخند دیزده اش کش خی یبه گونه ها یدست یشینما یجانش دوبرابر شد.باحرکت لرز

 خوبم اتفاقا یلیچرا چرا...خ

  میبهتره زودتر بر میکرد رید ی:به اندازه کافردیو معنادار کامران سبب شد تا رو بگ رهیخ نگاه

 افتاده؟ ی...اتفاقدهیش یستیتو امشب خوب ن-

 گهید می...بریداستان نباف کام خودی؟؟بیبه جانش چنگ زد. :نه..چه اتفاق یقراریب

در  خواستینبود...اصال دلش نم زیاصرار جا نیاز ا شیاگرچه کامران را قانع نکرده بود اما ب دهیش یبه ظاهر عاد لحن

درهم  ییبود.با اخمها دهیچ یادیامشب تدارک ز یپهن کند.کامران برا انشانیرا م یبساط دلخور یشب مهم نیچن

 تکان داد. دییبه نشانه تا یگره خورده سر

جشن انتخاب  یبرگزار یمنطقه را برا نیخوش آب و هوا تر یلواسان شدند.صاحب مهمان یالیهم وارد و دوشادوش

 کرده بود.

 نکهیاز ا ی.عصبکردیرا به خود جلب م یا نندهیمدل لباس و رنگ و جلوه اش، توجه هر ب لیبه دل دهیکمر ش یبرهنگ

کار کامران در  نیجلو آورده بود را پس زد.با ا یهمراه یبرده بود دستش را که برا یاش پ یکامران به ناخوش احوال

 ده؟یو گفت: تو چته ش دی.ابرو در هم کشستادیا شیجا
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 منم گفتم خوبم یدفعه گفت هی؟یپرسیچند دفعه م-

 ؟یمگه با خر طرف-

 بهت بگم؟ ارمیاز خودم مشکل درب یجواب داد:ولم کن تو روخدا کامران...انتظار دار کالفه

 هیدردت چ یبگ ینینه انتظار دارم راست و حس-

 ؟یاوک ستین یمشکل یعنیگم خوبم  یبهت م ی...وقتیشیم چمیپاپ یه نهیدردم ا-

 یباز نمود.دستش را جلو آورده و گفت: اوک یانداخت.مکث کرد و لبش را به خنده ا دهیبه ش یا یطوالن نگاه

 ؟یدیم یپرنسسم...افتخار همراه

 کامران حلقه کرد. یدست دور بازو یلیم یبا ب دهیش

آن  یباما  اوشیاز جا برخاستند.... س یری. با ورودشان جمع کثستینگر یرا م یگوشه چشم افراد حاضر در مهمان از

 اش را باال آورد و از همان فاصله به هردو سالم داد. یدنیجام نوش زدیکه برخ

 مکث دار شد... دهیش یمعنا دارش رو نگاه

 شد. سیعرق خ یاش از دانه ها یشانیرا هدف گرفته باشد،به سرعت پ دهیاز گرما وجود ش یتوده ا ییگو

 بر فاصله گرفتن کرد. یمبن یاشاره ا یبه آهستگ اوشیس

 بندازم تمینگاه به وضع هیقفل شده اش در دست کامران را جدا کرد و بهانه اورد: برم  دست

با هر  کردیم یگذشت، لحظه شمار یامشب و وصال به آن چه در ذهن واله اش م یها هیتک تک ثان یکه برا کامران

 .ای.زود بزمیونم عزم یبچه ها منتظرت م شی: پزدیبوسه م دهینگاهش به چشمان ش

سرشار از آرامش با هر  یبا لبخند اوشیگرفت. س شیطبقه باال را پ یاز اتاقها یکیکرد و راه  نییباال پا یسر دهیش

 شمرد. یرا در دل م دهیش ینگاه قدم ها

 ایود کالفه ب یادیدختر امشب ز نیرا سد نمود..ا ش،راهشیدرست روبرو ستادنیجام را در دستش جابجا نمود وبا ا 

 کرد؟! یاو اشتباه م

 ه؟یادا اطوار واسه چ نهمهی.پس ایماجرا ندار نیتو ا ینقش چیه ؟تویاریدرم یچرا انقدر تابلو باز-
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 کنار! کشمی...مستمی...اهلش ناوشیس تونمیکرد: من نم تیبه لحنش سرا دهینگاه ش لرز

ار حام را  یبا قرار دادن دستش کنار نرده طبقه باال،مانعش شد.جرعه ا اوشیقدم از او دور شود که س کیبا  خواست

 باهم؟ میکرد یط ینشنود،گفت: ما چ یکه کس یجور یارام اما عصب ییو با صدا دیسر کش

 من...-

 ده؟یش میکرد یط یچ-

که تو برداشت  ی..جراتشو ندارم...اصال هرچتونمی...نمستمیمن نظرم عوض شد...ن یدونیکه م یکه بود هرچ یهرچ-

 رو ادامه بدم. یباز نیا خوامینم گهید ی...ولیکنیم

 االنت رو؟! یاییمظلوم نما ایدوساله تو باور کنم  نیا یشارالتان باز-

هم  یهر آشغال اوش،منیدست از سرم بردار س یوجدان...ول یمن کثافت،من ب یعوض ،منیگ یآره اصال تو راست م-

 !مخصوصا اگه اون آدم کامران باشه...ستمیاونم از پشت،ن یکس نهیباشم آدم خنجر فرو کردن تو س

...منو زدلمیعز یکرد رید یلیخ یریگ میتصم یجلو رفت: برا دهیش  فیلط ینوازش گونه  یبرا اوشیاشاره س انگشت

 گفتم؟! ی. من بهت چمیدیو باهم به توافق رس میتو حرفامونو زد

 یندار هیقض نیتو ا ینقش چیگفتم؟ بذار دوباره بگم...تو،ه یجان؟چ دهیمجدد گفت: هوم ش دیرا که د دهیش سکوت

 ،الیدیمال رهیش یحرفه ا یویسنار هیکه سر کامران روبا  یدوسال نیداشت. مثل تمام ا یو نخواه

 

.من به همون نقش یعمل کن یمحافظه کار و حرفه ا ستیبار الزم ن نیتفاوت که ا نی..با ایکنیکار رو م نیهم هم ان

 ام. یهم راض کتیکوچ

کار کنم؟با عذاب وجدان بعدش  یحلقه بست: با دل خودم چ دهیش شیاز آرا اهیو س دهیدر چشمان کش اشک

 شدم! مونیپش تونمینم خوامی...نمیلعنت یستیذره مروت تو کارت ن هیآخه چرا  ام؟دیکنار ب یچجور

 ؟یناباور زمزمه کرد:باور کنم عاشق کامران اوشیس

 دهیش ی: وادندیبه سمتشان چرخ یکه چند نفر دیبلند خند یپاسخ سوالش بود.با صدا دهیلرزان ش یچانه  دنید

 .یریتو نقشت فرو م قیجون...دخترتو چقدر عم
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 را باال برد: شیشده به خشم،صدا نیمز ییبا اخمها اوشیافتاد.س نییپا دهیش سر

 یشد پا یهرچ شیو بق یدیکار انجام م هیگفتم تو فقط  ؟بهتیکشک چ یچ ه؟عشقیچ ایمسخره باز نیا-

 اتویباز بمیننه من غر نیکنم؟؟ ا یتو اون کله پوکت حال گهیجور د هی ای یفهمیکنه!م یکس به تو شک نم چیمن...ه

 !؟یازکجا آورد

 گرفت. یم یرا به باز اوشیس یعصب یتک تک سلول ها دهیآهسته ش نیف نیف

رو به اسم من  یکس یخودتم شک کن یکه حت کشمتیو صدا مسر یب ی...به سرم بزنه جوردهیتمومش کن ش-

 !یشناختیم

 کامران...گناه داره!-

را نشانه گرفت: با من  از کامران حرف از گناه نزن دخترجون....تو  دهیشد و نگاه دردمند ش خیم اوشیس پوزخند

 که ازت خواستم رو انجام بده. یسروصدا کار یپس دهنتو ببند و ب یخبر ندار یچیازه

: دیاش شن یکامران را از چند قدم یخواست جواب دهد صدا نکهیبه آغوش هم رفتند..به محض ا دهیش یپلکها

 ؟یینجایتو ا دهیش

 اوشیدخترک و س نیکامران پنهان نماند.مشکوک نگاهش را ب نیزبیخورد که از نگاه ت یدیاراده تکان شد یب

داشتم  زمیبه سمت کامران پا تند کرد: آره عز اوشیس یاز دست حرفها ییرها یو برا زد یلبخند دهیچرخاند.ش

 داره برامون، دیجد ی:خبراتگف یتصنع یشدم...سپس با شوق اوشیاز اتاقها که هم کالم س یکی رفتمیم

 ا؟یس یچه خبر-

 .دهیامون نم دهیبهت داداش...ش گمی: مدیبه گردنش کش یدست یشیو نما دیخند اوشیس

 .شتونیپ امیم کنمیمنم لباسامو عوض م نیباهم حرف بزن یکرد: تا شماها چند کالم یانیپا درم دهیش

و از  کیدور از نگاه کامران جام را به لبش نزد اوشیرفتند.اما س نییپله ها را پا اوشیبا موافقت دوشادوش س کامران

 کرد. دهیمعنادار نثار ش یسرخ رنگش نگاه یپشت محتوا
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از  یو ناخواسته اشک دیملتهبش کش یشانیبه پ یزد...دست هیتک واریوار به د چارهیآنها ب یفتن هر دوفاصله گر با

هرگز! چگونه  یاش کرده بود..اما گربه صفت یجور غلط در زندگ کیسقوط کرد. تا به حال هزارو  نییگونه اش به پا

 انجام دهد؟! خواسته بود را اوشیکه س یتا کار کردیم یوجدانش را راض

دهد که بند بند قلبش نشان از  یتا مجبور نباشد تن به انجام کار شدیوقت با کامران آشنا نم چیکاش ه یا

 زد...  یم ادیشده نسبت به کامران را فر داریاحساسات تازه ب

 یجور دیشت.بارا ندا شانیها یبود و حوصله جمع و مزه پران شانیکرد.پر یم یتاب یب نهیحاال قلبش در س نیاز هم 

 بود مگر؟! یشدن طیشرا نیکرد اما امشب و در ا یظاهرش را حفظ م

 .دیرسیم انیشب منحوس به پا نیهرچه زودتر ا کاش

**** 

لحظه کوتاه  کیو در  یکه آن یوقت جنون چیفرو رفته بود.ه نیدر دل زم ییصفت انگار آب شده و جا یب مردک

دو سر  یوید یشگیهم نیرحسیاز ام ییبرد. گو ینم ادیرا در مشت خود فشرده بود را از  بانشیهمچون خوره گر

نبود.فرمان را در مشتش فشرد و تمام خشمش را سر  ریخودش هم باور پذ یبرا تشیساخته بود که درک شخص

بزرگراه  یها لیاتومب ریسارفت، از  یکه رو به پرواز م یبا سرعت نیکوتاه؛ماش هیکرد. تنها در چند ثان ادهیپدال گاز پ

 گرفت. یسبقت م

آوا در  یگفته ها گرید یبود.بار افتهیاز جهان ن یبود را سر زده بود...اما نشان دهیهم که به ذهنش رس یمکان نیسوم

 یدعا به جان زنده بودنش م دیصفت با یپدال گاز را هدف گرفت.مردک ب شیپا شتریسرش زنگ زد و باز ب

بود که نثار  یم ییمنتظرفاتحه ها دیتا االن با نیرحسیو خشم فوران کرده ام رتیحجم از غ نیکرد..مگرنه با ا

 شد! یروحش م

 کشد.  یبله او را م کیدانست هومن پشت خط انتظار  یم دهیخورد.ند یباز هزارم زنگ م یبرا یگوش

 یجواب داد: چه مرگته هومن؟وقت شهیتر از هم یوقفه تماس را برقرار کرد و عصبان یب یزنگ ها نیاز ا ییرها یبرا

 یکه قراره به هم بباف یفیحوصله تو ندارم!نه حوصله تورو نه اراج یعنیدم  یجواب نم

که باش که  یدختر نیبه درک...نگران ا یستیهومن در گوشش پخش شد: احمق نگران جون خودت ن قیعم نفس

 زده. بتیغ یکدوم قبرستون ستیومعلوم ن یبه امون خدا ولش کرد نجایا
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کلمه حرف  هی چارهیب نیکه ا یرفت یاالغ...کدوم جهنم می...به زور آرام بخش نگهش داشتریرنگ به رو نداره ام آوا

 کنه؟! یزنه و داره دق م ینم

 ییپشت سر انداخت: حواست به آوا و بچه ها باشه من چندجا یها نیبه ماش ینگاه نهیاز آ یو عصب دیرا جو لبش

 کار دارم

 تونستم کمکت کنم دیکلمه بگو چته...شا هیوضع! نیتو ا یشر درست کن ی...نرریام-

داده که تک  یشدن مرد غهیتن به ص امرزش،یسود پول ملک پدر خداب افتیدر یمادرش در ازا نکهیگفت؟ا یم چه

 زدند؟! یم ادیتک جوارحش تنفر از او را فر

 را راه انداخته بود؟ یچه گردباد نیرحسیام رتیتوجه به غرور و غ یگفت که ب یخبط مادرش م از

نفرشان  کی یگاه اجازه نداده بود حت چیسالها تنها سرپرست خانواده خودش بود.ه نیتمام ا یاز مرگ پدرش ط پس

خانواده شان را برطرف کند. حال با  یازهایرا داشته باشند. تمام تالشش را کرده بود تا ن یزیحسرت چ یا هیثان یبرا

 نفس سر بکشد؟! کیو جام تلخ جنون را  ندباد ک رتشیدناک آوا،حق نداشت رگ غدر یگفته ها دنیشن

 قطع کن یندار یکار-

 ...ستیبچه حالش خوب ن نیا نیرحسیام-

 خداحافظ.-

 عقب پرتاب کرد. یحرکت آن را به صندل کی ،بایرا قطع کرد و پس از خاموش کردن گوش تماس

. قسم خورده بود نفس گشت رهیبه آپارتمان روبرو خ یقیکرد و پس از دقا تیهدا ابانیخ نیاول یرا به سو نیماش

 بود...مرگ و بس! زیچ کی قیکه در حق خانواده اش کرده بود، ال یانتیمرد با خ نیقطع کند! ا شهیهم یجهان را برا

 ه؟؟یبابا ک ی: ادینغمه را شن یعصبان یوقفه نشانه گرفت صدا یکه زنگ را تند و ب دستش

 نییپا ادیهان بگو ببه ج-

 گه؟؟ید یهست یرا نشناخته بود با همان لحن گفت:توک نیرحسیکه هنوز ام نغمه
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جا  نیرحسیام ییوشناسا دنی.نغمه که با دستادیا فونیکوچک آ نیسرخ شده،مقابل دورب یبا چهره ا ریبار ام نیا

 خورده بود،گفت:

 باال. ؟بفرماییجان شما ریاوا خدا مرگم بده ام-

 نییپا ادیب دیجواب داد: به جهان بگ ینرمش چیه یکه طاقت از کف داده بود ب نیرحسیباز شد.ام یکیت یبا صدا در

 کارش دارم

 .رجانیام ستیخونه ن ره،جهانیانشاهلل که خ-

 کجاست؟-

 ...یدالل ها به مشکل خورده چند روز نیاز ا یکینگفت،ظاهرا با  یادیز زیواال به منم چ-

 ییباال آورد وبا ابروها فونیوار مقابل آ دیرا به نغمه نداد.انگشت اشاره اش را تهد شتریب حیتوضو  یپرحرف اجازه

حسابم و  یول رونیکشم اش ب یسنگ م ری...شده از زنیبه گوشش برسون نویسراسر خشم گفت: پس ا دهیدرهم تن

 نییآب خوش از گلوت پا هیبذاره  نیرحسیام همحال یکه کرد یکنم.بهش بگو با غلط اضافه ا یم هیباهاش تسو

 ذارمیکه نم وفتهین رمیروزا گ نی.بگو بره دعا کنه انشونمیرو ناموسم،ناموستو به عزات م یبره...بگو دست گذاشت

 ...!یاعلیفاتحه به مرده ش هم برسه! هی یحت

امام  ای.نییآم پا یدارم م سایوا نیرحسیشده؟ ام یرجان؟چیزد:ام شیپشت سرهم صدا شیها دهینگران از شن نغمه

 ن؟؟یرحسیکار کرده؟ام یهشتم جهان چ

به گوشه لبش  یپشت رل نشست و دست نیرحسیجواب ماند.ام یو اضطراب ب یناراحت ایدن کینغمه با  یها سوال

 !یرو نشناخت نیرحسیشرف...هنوز ام یکنم ب یم داتی:پدیکش

 حرکت کرد. مارستانیرا دور زد و به سمت ب نیفرمان ماش کی با

ان طرف تر هومن  یدلش شد.کم ریغم سراز کبارهیآن چه گذشته بود به  یادآوریکه تازه چشم باز کرده بود با  آوا

از گوشه چشم به  یداد و ناخواسته اشک هیمحکم تر تک رسرشیبود.سرش را به بالشت ز یمشغول صحبت با گوش

 انیگفت.هومن پس از پا یم نیرحسیبه ام را یزیچ نیچن دیبود...نبا مانیراه گرفت.پش شیگوش ها یالله  یسو

 ؟یتختش شد و گفت:بهتر کیتماس نزد

 ن؟یباهاش حرف بزن نیآلود چشم بست: تونست بغض



 یوانگیو د یرمان مست

48 
 

 ی:گم و گور که نمدیبه گردنش کش یکالفه دست هومن

 

 باالخره. ادی...مشه

 بخشم یخودمو نم ادیسرش ب ییآقا هومن اگه بال-

 کنه! ینم یآب روغن قاط ینجوریوقت اونم ا چیه نیرحسیآوا؟ام یبهش گفت یشد:چ کیهومن به هم نزد یابروها

 گفتم! یم دینبا رمیتونم بگم...به ام ینم نی..توروخدا نپرسنینپرس-

 ببرمت خونه؟ یخوا یم-

 باهاش حرف بزنم دیاد،بایمونم ب ینه...منتظر م-

 رونیب نیخبرم کن هم یداشت اجیاحت یزیمادرت نرمال شده.توهم چ تیوضع کمیتکان داد: دکتر گفت  یسر هومن

 مونم. یم

قصد برگشت  ایشد که گو ینیرحسیاز ذهنش قفل ام ییتوان تشکر هم نداشت.تنها پلک باز و بسته کرد وجا یحت

 نداشت.

که مقابل  نیرحسیشده ام انیشد.قامت نما مارستانیب یورود خیبود نگاهش م رضایکه مشغول صحبت باعل هومن

 فاصله داشت... ایدن کی شیپ یساعات نیحس ریبود، با ام نگاهش نقش بسته

 زنم. یمن بعدا بهت زنگ م یعل-

 برخاست و به سمتش رفت:چه عجب! ازجا

 حوصله کنارش زد:آوا کجاست؟ یب نیرحسیام

 ر؟یکنه...ام یتو اتاق داره استراحت م-

 نگاهش کرد یاستفهام



 یوانگیو د یرمان مست

49 
 

 چوندمیچاره رو انقدر پ یسر بهش بزن.زن ب هیکنه،برو  یتورو م یتاب یمادرت بهتر شده...ب تیدکتر گفت وضع-

 بگم یبهش چ دیدونم با ینم گهید

 یکار چیاش را به سخره گرفته بود وه یزن،تمام مردانگ نیشد.هم یاش صاف نم یزندگ نِ یزتریبا عز داریبه د دلش

 ساخته نبود. نیرحسیاز دست ام

 آوا روانه شد. اتاق یبه تکان دادن سرش اکتفا کرد وبه سو تنها

 رد کنم؟ یبرات مرخص یچند روز یخوا یم-

خش گرفته زمزمه کرد:الزم نکرده.صد دفعه گفتم خوشم  ییهومن شد وبا صدا رهیچشمانش خ یپشت قاب مشک از

 شن یباهم قاط میو شخص یمسائل کار ادینم

 یخوددان-

موقع،آرامش خواهرش را برهم زند.نگاهش به  یبا حضور ب امدیو دلش ن ستیبه خواب رفته را نگر یآوا یا هیثان

 شد. دهیبود،کش یکه مادرش پشت آن بستر یا شهیش یشد و رو دهیبخش کش یسو

دانست  ینبود.نم دارید یبرا یدردناکش را مالش داد.االن نه...فرصت مناسب یرا از صورتش دراورد وچشمها نکیع

 نه... ایبکوبد  شید وهم پدر؛ خوددارباشد و مهرسکوت را به لبهاهم مادر بو شیکه سالها برا یتواند در برابر مادر یم

کج نکرده بود  یخروج یدفتر بود.راهش را به سو یممکن مشغول ساختن ذهنش با اتفاقات روزمره  نهیگز نیبهتر

 که هومن سد راهش شد:کجا؟

 کنه یموندن فقط حالمو خراب تر م نجایبرم دفتر...ا دیدور و برم نپلک هومن...با-

 مونه. یصحبت کردم امروزو به جات م یعل ؟بایباش یتون یم نمیمگه خراب تر از ا-

 خته؟یکار سرت ر یکل یهنوز وقت یینجایلبش نشست:تو چرا ا یرو یتلخند

 یسرم تو ول نم زهیکار بر یکل ستین یگور به گور یدیعوض کردن جو، جواب داد: حاال که اون ام یبرا یطنتیباش

 ؟یکن

 برس.نگران من نباش تی...پاشو برو به زندگیمردحساب یاون دفتر راستاریو رسرتی:خدیباالپر نیرحسیام یابرو یتا
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 ؟ینیبب نمیا یچشم دار نیکنم بب یم فیروز دارم ک هی...راستارمیکه و راستارمیو-

 پارک؟ یاومد نجا؟؟مگهی؟ایکن یم فیک-

 هممون بهتره. یواموندت برا زیپشت م یهمون بر ی...انگاریزنیحرف م یدار یلیخ گهیبسه د-

 ر؟یام ی: اومددیآوا چرخ یکه خواست جواب دهد باصدا نیهم

برو سر  یبلند شد یداد:واسه چ یمدتش م یطوالن هیسرخ آوا نشان از گر یسمت خواهرش قدم برداشت.چشمها به

 جات استراحت کن

 چندساعت چقدر نگرانت شدم؟ نیتو ا یدون یگرفت...م یم شیداشت آت ن؟دلمیرحسیام یکجارفت-

وار  چکیپ یبه آهستگ نیرحسیام ی. دستهاختیر یم نییخروشان نگاهش پا یایقطره اشک از در کی باهرکلمه

...غلط دیتوروخدا ببخش ریشد: ام شتریب شیاش نشست اشکها نهیس ی.سر آوا که رودیچیخواهرش پ یدورشانه ها

 شمینرو از پ گهیکردم.. د

 ...تو آروم باشزمیرم عز یآوا را هدف گرفت:نم یزده  رونیاز شال ب یوهام تگرشیحما ی بوسه

 ...ستیبه مامان نگو...مامان حالش خوب ن یزیمن چ رمرگیام-

 آوا میزن ی: بعدا حرف مدیها کش دهیشن یموقت یفراموش یبرا یقیعم نفس

 ...یام-

 رسونمت خونه.دوقلوها تنها نباشن بهتره یم

 موافقت کرد. نیرحسینگفت و تنها با تکان دادن سرش با حرف ام یزیدر دهان آوا قفل شد.چ حرف

 

دوباره  یبیعقب افتاده اش ترت یبه کارها دیگرفت. با شیآوا را به خانه رساند بدون مکث راه دفتر را پ نکهیاز ا پس

کارش رخ  نیب یوقفه ا یشخص یها یریبا وجود درگ یحت خواستینبود.دلش نم ینظم یداد. ابدا آدم ب یم

 یم یو همکار تیمجله پر فروش آفتاب فعال یدر دفتر کار یبدهد.سال ها بود که با عنوان خبرنگار رسم

 مجله بود. راستاریتفاوت که هومن و نیگشت،با ا یدفتر و آغاز کارش برم نیاش با هومن هم به هم ییکرد.آشنا
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و با  دیسرباال کش رضایافکند.عل هیکارش شده بود،سا زیم یموقت نیکه جانش رضایسر عل یسالن شد.قامتش باال وارد

 ینجوریشدم کم کم ...سابقه نداشته ا یپسر داشتم نگرانت م یلبش نشست: اِ اومد یلبخند رو نیرحسیام دنید

 تره؟بودم.حالت چطوره؟مادرت به رتیگی..از هومن پیخبرمون بذار یب

 کمیکرد و ادامه داد:  توریبه مان یبهت زحمت ندم. اشاره ا نیاز ا شتریب یازه بد...ممنون ازت...اگه اجستمیبدن-

 ست  دهیچیپ یادیز

کنم ذهنت  یباهم.درکت م میوهمکار قیرف ین،ناسالمتیرحسیام هیحرفا چ نیدو ضربه به شانه اش زد: ا رضایعل

از خبرا رو مرتب کردم واست از اون جهت نگران  یسر هیمونه.من  یهم نم تیواسه تمرکز کار ییاالن...جا رهیدرگ

 .زتیپشت م نیبش ایب ینباش...گزارش هاتم ارسال کردم.ان شاهلل روبه راه تر که شد

 خودت عقب بندازم... یتو رو هم از کارا ینجوریا خوامیبست و باز کرد:واقعا نم یا هیثان یرا برا چشمانش

 .یامروز رو معاف یجا.ول نیهم یایکه فردا سرحال تر م دخدایام که؟برو به شیشناس یهومنِ...م ژهیسفارش و-

 یبه خبر ها یدگیرس یبرا یدانست که تمرکز چندان یمقاومت کند خودش هم خوب م نیاز ا شیتوانست ب ینم

 به کمرش زد:جبران کنم داداش یرا جبران کند دست رضایبدون آن که لطف عل نیدسته اول ندارد.بنابرا

 پاره نکن.مراقب خودت و مادرت هم باش کهیبروداداشم. انقدرم تعارف ت-

ساعت  نکهیبا ا یکوتاه فاصله گرفت و راه رفته را برگشت...حوصله خانه و استراحت را هم نداشت،حت یلبخند با

 هم نزده بود. یچرت مین یطوالن یها

را گوشه  نیبه خودش که آمد،متوجه شد ماشزد... یبزرگراه ها را گشت م کیکایهدف  یمشوش تا شب ب یذهن با

و مکان  تیموقع ییشناسا ییافکار درهمش توانا نکهیپارک کرده است.متعجب از ا ییالیدرست مقابل و ابانیاز خ یا

 به عقب زد... یزیرا از او سلب کرده ذهنش گر

 .دهیرس نجایمقصدش به ا تیچه نها یدانست چرا و برا ینم درست

 داد. یم شیشب را نما مهین قهیو سه دق یو س ازدهی نیماش ساعت

 کردیداشبورد رها م یاش را رو یطب نکیشد و ع یپخش م الیکه از و یکینسبتا بلند موز یکه از سروصدا یحال در

 داد . هیفرمان تک یاش را رو یشانیپ
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جا خورده  سیپل یها نیتوسط ماش الیو یسراسر یاز لذت استراحتش نگذشته بود که با محاصره  هیشصت ثان هنوز

 و در سکوت به اطراف نگاه انداخت.

را در  یزیچ الیشدند با نگاه به و یم دهیپ نیاز ماش رهیت یکه با لباس ها ییبر وجودش غالب گشت،مامورها جانیه

 دادند. یدستشان گزارش م میس یب

 گرفتند یمنظم بیکه به نوبت تک تکشان ترت دینکش یطول 

 .کردیرفت و امد م الیمامورها و و نیتازه، ب یکشف اتفاق یدر پ نیرحسینوسان نگاه ام 

 زیعقب همراهش بود...به سرعت دست دراز کرد وپس از تم یصندل یرو شهیشد که هم ینیمتوجه دورب کبارهی به

 انتشار خبر، در یبرا یخوب یتوانست سوژه  یکرد که م ییوقفه شروع به ثبت لحظه ها یتند و ب نیکردن لنز دورب

 مجله پر فروششان باشد. دیجد ینسخه 

 لبش پخش شد... یکوتاه رو یاراده لبخند یب

سکوت و آرامش محله به هم  هیکردند و پس از ان در کمتر از چندثان جادیا ابانیدر خ ییها سروصدا نیرماشیآژ

 ... .ختیر

سالح به دست انتظار  گرید یحمله کردند و عده ا الیبه داخل و انهیمور یاز مامورها همچون دسته ا یریکث عده

 .دندیکش یرا م یافراد حاضر در مهمان ختنیر رونیپخش شدن و ب

 . دیرس یو وحشت تمام افراد به گوش م غیقطع شده بود و تنها ج کیبلند موز یصدا

تر از قبل لحظه ها را در  عیو سر دیرا باال کش نیال،دوربیداخل و یاز دختران و پسرها یادیز تیمتفرق شدن جمع با

 کرد. یم یقالب عکس وارد ممور

 ...دیسکوت را به آغوش کش یاز هر جنبنده ا یکه محله عار دینکش یطول

شده بود، با لذت تک تک  شیپهن، بند لبها یلبخند ،یخبر نیچن ریاز حضورش و شکار کم نظ یکه راض نیرحسیام

 ...ستینگر یعکس هارا م

 درد شرکت داشته. یب ینیشبانه مرفه یکوچک در پارت ییبود اوهم امشب به عنوان جز دهیفهم حاال

 کج کرد. یلبش را به سمت قش،یعم پوزخند
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 یم شیاز پ شیاوصاف، مجله شان ب نیشدند و با ا یتک تک رسانه ها م یخبر ،خوراکیشکار سوژه ا نیبا چن قطعا

 .دیدرخش

 

کرده  ریاس نشیدورب یمشت ها یرا البه ال نشینبود. بهتر یخبر گریت داز سکو ریبه انتظار نشست....غ یلحظات

 بود.

را کنار نگذاشته  نیکرد،هنوز دورب لیتنه اش را به عقب متما میروشن شد.ن نیقصد برگشت استارت زد و ماش به

که از چله در  یریو گوله شده همچون ت اهیس یباز و موجود نیدرب سمت راست ماش هیبودکه در کمتر از چندثان

 شد. یرفته باشد،پرتاب صندل

ندادن  صیهوا و تشخ یکیحس کرد،تار دیکه وجودش را به احاطه کش یو وحشت شیناگهان سست شدن پاها به

 بر ترسش گشته بود... دیفرد هم مز یچهره 

ده بسته اما وحشت زده و خش گرفته شخص کنارش دهانش باز نش فیظر یصدا دنیخواست لب باز کند که با شن 

 شد:

 برو.... نجایزودتر از ا زتیتوروخدا برو...جان عز-

 غیج شیدختر در گوشها ی دهیهراس ادیآورد.باز فر نییرا پا نیکند محو دخترک کنارش دورب یآن که حرکت یب

 :دیکش

 خراب شده برو... نیزودتر از ا زهیواست عز ی... جان هرکگهی؟برودیسادیچرا وا-

؛محله و  هیاز ثان یتعلل و ترس به راه افتاد و در کسر یجا خورده بود که قدرت تفکرش سلب شده بود.با کم یحد به

 آسمان غوطه ور معلق گشت.... یکیتار انیم اه،یس یبه نقطه ا الیو

 

 یبه دخترک کنارش حواله کرد...مثل پوپک یگاه میاز گوشه چشم ن نیرحسیگذشت.ام یاز رفتنشان م یا قهیدق ده

 .دیلرز یسرما زده در خود جمع شده بود و م

 خانم؟-
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 رخ دختر دوخت: خانم با شمام؟ می.ناچار نگاهش را از روبرو جدا کرد و به ندینشن یجواب

 مهین یلب ها انیپنهان کرد و از م شیپاها یلرزانش را البه ال یکرد...دست ها یم ریس یگرید یایانگار در دن دهیش

 دهیش راهنیبه پ یدست دراز کرد و با نوک انگشت ضربه کوچک نیرحسیشد. ام یم دهیشن یکوتاه یبازش نجوا

 شده؟ یبچرخاند:چ شیزده سر به سو شتبه سرعت واکنش نشان دهد و وح دهیبود تا ش یحرکت کاف نیزد.هم

 ن؟یبد یحیبه من توض نییخوا ی!نمایگو ستی:حالتون خوب ندیابرو درهم کش نیرحسیام

 ؟یاز...ازچ-

 یتو اون مهمون یاگه بخوام با خودم فکر کنم اتفاق هییجا یاش گشت: انتظار ب رهیخ یلحظات نیرحسیمعنادار ام نگاه

 م؟یاز اون جا دور ش نیانقدر عجله داشت ی! واسه چفتادهین

با  یچه غلط ی...منو قاطاوشیلب زمزمه کرد:خدا لعنتت کنه س ریکرده بود، ز تیهم سرا شیبه پلکها دهیتن ش لرز

 ...ای!خدایخودت کرد

 ؟یچ-

مشت  شیپنجه ها یشراره البه ال ینقره ا راهنیمحکم خورد.پ یمرد کنارش تکان یصدا دنیبا شن ناخوداگاه

 !یچی...هیشد:ه

 ؟یمصرف کرد یزیچ نمیبب-

 گشت: نه...نه بخدا نیرحسیام یها یاهیبود که قفل س دهیش دهیبار نگاه هراس نیا

 در هوا پخش شد:از کدوم سمت برم؟ نیرحسیکالفه ام پوف

 هان؟-

 گم از کدوم سمت برم خانوم محترم؟؟اانقدر حرفام ناواضحه؟ یم-

شده و  دیسف یحدقه ها ریداد.حالش خوب نبود.دائم تصو ینوا مدام بزاق خشک شده دهانش را فرو م یب دخترک

 یشمانش حلقه بست.احساس تهوع مدرون چ یشد. ناخواسته اشک یشفاف م دگانشیکامران مقابل د یباالرفته 

 .دییگرا یم یبه تلخ شیگلو یانتها یدپرز مانن یو توده  زدندیمعده اش  به باال جهش م اتیتمام محتو ییکرد.گو
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دخترک را  یکه بال بال زدن ها نیرحسیتوقف کرد. ام یتقاضا نیرحسیمقابل دهانش گرفت و با اشاره از ام دست

آب هر آن چه خورده و نخورده  یشد.کنار جو ادهیپ نیتعلل نکرد و با دو از ماش دهی.شستادیا یکنار عیسر دید یم

 .دیچک یاز پلکش م یاشک ندو زانو نشسته بود و با هر بار عق زد یبود را باال آورد.رو

 ...!میشد یتوروقران نصفه شب چه گرفتار نیکرد: بب ینوچ تیوضع نیا دنیبا د نیرحسیام

 حرکت کرد. دهیش یو به سو دیکش رونیب نیرا از داشبورد ماش یکوچک یآب معدن یبطر سپس

نکرده  دایرا هرچه گشته بود پ اوشیکرد... س یم هیو گر دیلرز یآن چه امشب بر او گذشته بود م یادآوریبا   دهیش

 سیوحشت وار بر جانش چنبره زده بود.پل اوشیس یخال یبود وجا افتهیوضع ممکن  نیتر عیبود ...کامران را در فج

تباه  ستیشد!هست و ن یسر کامران بلند م یاز باال رترید هیکه اگر چند ثان  یها به داخل هجوم آورده بودند و وا

 شد. یشده اش تباه تر م

 یه بطرک دید یرا م یتار مرد ریبازش تصو مهین یپلکها یپخش شد.از البه ال نیزم یجان و سست شده کامل رو یب

 کرد. یدراز م شیدرون دستش را به سو

 یبه بعد تمام بدبخت نجایراه انداخته بود.از ا یبد یبا او باز اوشیشدند.س یتر م فیو ضع فیگوشش ضع یصداها

 تار تر شد. دگانشیباز سرما بر جانش غالب شد و باز د د؟یکش یتنه بر دوش م کی دیهارا با

که  یمرد جوان یتوجه به لب ها ی.بدیکش یرا م ،انتظارشیگوشه ا ستادهیکه ا دید یم یاهیشب س نیرا  هم مرگ

هم فرود آورد.ناگهان سرما از جانش رخت بست و تنها  یشده اش را رو نیسنگ یشد پلکها یباز و بسته م یه

 را گرفت. شیآن همه تشو یآرامش جا ینیسنگ

زد  شیرها کرد.چندبار صدا یرا کنار یشده بود بطر نیکه مقابلش نقش زم یدختر ریمات شده از تصو نیرحسیام

راه  انهیاز او فاصله گرفت و دو قدم به عقب برداشت....اما هنوز دور نشده بود، م دهی.ترسدینشن یاما باز هم جواب

 بهیغر نیاز ا یشناخت چیبرپا شده بود. ه یجدالذهن و دلش  انیشد.م رهیو باز به جسم افتاده اش خ ستادیا

 نیا نکهیدردسر درست شود.ضمن ا شیرساند  ممکن بود برا یم یاگر خودش شخصا اورا به مرکز درمانگاهنداشت.

 یگریزد ممکن بود خطر د یکرد و به اورژانس زنگ م یهم نداشت.اگر هم معطل م یدختر سر و وضع چندان مناسب

 کند. دیهدجانش را ت مهیجسم ن

گام  کیبود  یرفت، کامال به دخترک پشت کرد.کاف یعقب عقب م که یبرد ودر حال شیدستش را داخل موها هردو

 هر آن چه اتفاق افتاده بود راهش را برود. الیخ یو ب ندیبردارد تا پشت فرمان بنش
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 ...دیکش یقیدر را لمس نکرده بود که چشمانش را بست و نفس عم رهیدستگ دستش

راه  مهیکند ن یکمک یآن که حت یب یسر و وضع نیتنها را با چن یکرد دختر یم یمردانه اش را راض رتیغ چگونه

 کند؟ شیرها

 در انتظارش بود؟ یافتاد چه سرنوشت یشبانه م یارازل و ولگردها ریگ اگر

 حاکم شد. شیدو ابرو انیم یظیتصور فکش منقبض و اخم غل نیا با

 

موقع شب  نیکس و کار نبود!رها کردنش آن هم ا یدختر که ب نیجسمش انداخت.باالخره ا یرو یا یطوالن نگاه

 غیپناه در یب یکرد که کمکش را از دختر یم ینبود!...جدا از آن وجدانش را چطور راض یدرست میوسط بزرگراه تصم

 کرده است؟!

 یکمر و پاها ریحرکت دستش را ز کی...با سه قدم بلند راه آمده را برگشت و در دیکش یقیبست و نفس عم چشم

 دخترک انداخت.

 دراز کرد. یصندل یدر عقب را باز کرد و دختر را رو یسخت به

 کرد. لیبه سمت چپ متما یاش نشاند و سرش را هم کم نهیس یدختر را رو یشده  زانیآو دست

شد  یبلند اهیشده و مژگان س دیسف یچهره  ی رهیهنوز کمرش را به قصد فاصله صاف نکرده بود که همان لحظه خ 

 انداخته بود... هیسا شیپلکها یکه رو

 قلم زده بود. نیرحسیمقابل نگاه ام یمعصومانه تر ریدختر تصو نیشب از ا یاهیس

 زده بود،با دست پشت گوشش کنار زد. مهیچانه و گردنش خ یرنگش را که سرکشانه رو یبلند قهوه ا یمو ی طره

مکث  یطوالن یا هیثان دندیدرخش یاتوبان م ینور نارنج ریکه ز یسرخ یلب ها ی...رودیکش نییاراده نگاه پا یب

 کرد...جذاب بود و دلربا !

 یچه غلط یچفت شده به خودش تشر زد: دار یدندانها یدهانش را قورت داد و چشمانش را محکم بست.از ال آب

 !ریام یکن یم
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ا تلف کند در را محکم بست.در آن که وقت ر یتن و کمر دخترک جدا کرد و ب ریشدت دست عرق کرده اش را از ز به

 یم شیها هیرا وارد ر یاپیپ قیعم یو گردنش جا خوش کرده بودند و نفس ها یشانیپ یعرق رو یکه دانه ها یحال

 نمود، پشت فرمان جا گرفت..

 

**** 

که از ذهنش ربوده شده بود،ضربه  یدکمه پاک کرد و کالفه  از تمرکز کیبار سوم هرچه نوشته بود را با  یبرا

همکارانش  کی هی کیانداخت موجب شد تا  نیکه در سالن مسکوت طن یضربه ا ی.صدادیکوب بوردیبه ک یمحکم

 بچرخانند. شیسر به سو

 زیم یرا از صورتش جدا کرد و رو نکیع  شهیکالفه تر از هم نیرحسی...امدیبخورد گردن کش یآن که تکان یب هومن

 نبود! یشگیهم نیرحسیدو روز گذشته ،آن ام نی.اصال اپرتاب نمود

 داداش؟ یخور یم ی: چادیپرس اوردیب شیبرخاست...بدون آن که به رو یمعنا دار به هومن از جا یبا نگاه رضایعل

 ؟یبابا هاشم و تو تقبل کرد فهیاصال طبق انتظارش نبود: وظ دیکه شن یجواب

 نیآبدارخانه راه افتاد. هومن نفس پوف مانندش را در هوا فوت کرد.ا یحرف به سو یو ب دیابرو در هم کش رضایعل

 زیم یسو ده؛بهینفر دست از کار کش نیچند رهینگاه خ ریو ز دیکش ینیب ریبه ز یشد.دست یمرگش م کیپسر 

 حرکت کرد. نیرحسیام

له چرت و پرت گفتناتو جدا کند به حرف آمد: حوص توریاش  را از مان رهیو خ یبدون آن که نگاه عصب نیرحسیام

 ندارم هومن

کرد  یمتصل م سیرا به ک ریرنگ ام یمشک  نیکه کابل دورب یحواله اش داد و در حال کیرک ییلب ناسزا ریز هومن

 جواب داد:

مادر مرده  بوردیک نیبا ا یست دار قهیساعت و چهل پنج دق کی!دوما کهیمرت کلتهیاوال چرت و پرت سرتاپا ه-

 یبگم سخت در اشتباه دیبا یشیراحت م نجایداغون ا ستمیکارا از س نیبا ا ی... اگه فکر کردیریگ یم یکشت

چرخدارش را به  یهم فشرد.صندل یرا محکم رو شیرفت.چشم ها یشدن م زیرو به لبر نیرحسیصبر ام ی کاسه

 باال سر من؟ یسادیوا یاز کارت زد یخوایم ی؟چیطرف هومن چرخاند و گفت: خب؟که چ
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گذشته،هرکدام سرشان  قیدر سالن انداخت که  بر خالف دقا نیبه حاضر ینگاه یرچشمینبود.ز یلودگ یبرا یوقت

 یمرغ سرکنده دار نیروزه ع ن؟دویرحسیلب زد: چته ام یخم شد و جد زیم یبه کار خودشان گرم بود.آهسته رو

نکردم؟کجا کم گذاشتم  یودم برات؟برادرق نبی. رفادیب رونیکلوم حرف که از دهنت ب هیاز  غیو در یزن یبال بال م

 آد؟ یاز دستم بر نم یو کار نمیب یکه دارم آب شدنتو م

 جهش زد. رونیب  نهیاز س نیرحسیآه مانند ام نفس

و  هیدردت چ یگ ی! تو دوروزه نمریحد ام نینه تا ا ی!ولیستیو اهل بزن بهادر ن یدونم آروم ی،میدونم صبور یم -

 شیهم که پ یهر مشکل نیرحسی! امیکرد ی! ساعت و زمان و قاطستیتو خودت!حواست سر جاش ن یزیر یم یه

 به آرامش جونت؟ یزد شیبارآت نیشده که ا یکنه....چ دایبا کارات تداخل پ یذاشت یوقت نم چیاومد تو ه یم

 ید و به چهره جدز هیلب و چانه تک انیدارش را لمس کرد.انگشتش را م شیصورت زبر و ته ر نیرحسیام دست

 هومن چشم دوخت.

 ؟یبشنو یخوا یم یچ-

 یو دار ی!ناخوشیبلکه سبک ش یبذار ونیخوام درد دلتو باهام در م یخوام به زور ازت حرف بکشم.م ینم-

 !ریام یکن یناخوشم م

که  یگفت از حماقت زن یکرد بازنشده بسته شد.چه م یم ینیدلش سنگ یکه رو یگفتن آجر یبرا نیرحسیام دهان

 نیشد که ا یم کیشر یمسائل مربوط به خانواده شان را،ناموسش را با کس ینبود!از ک شیسرباال ب یمادرش بود؟تف

 بار دوم باشد؟

 صورتش نشاند. یچنگ زد و رو زیم شهیش یرا از رو نکیرنگ ع یرا به طرف مانتور حرکت داد و قاب مشک یصندل

 کنم یشه...درستش م یدرست م رهیذهنم درگ کمی-

 ؟ینجوریا یکردم. ول یبودنت شک م نیحس ریو اال به ام یکن یکارو م نیمطمئنم که ا-

 ؟یچه جور-

 کرد. یم پیرا تا یزیو چ دیرقص یم بوردیک یتند و بدن مکث رو شینگاهش کرد.بازانگشتها رهیخ رهیخ هومن
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محکم  بایبود. دو دستش را تقر دهیفا یخواست قصد حرف زدن نداشت.تالش ب یکه خودش نم یظاهرا تا موقع نه

اون مسئله   دوارمیخسروان دانند....فقط...ام شیخب،صالح مملکت خو یلی: خستادیفرود آورد و راست ا زیم یرو

حال و روز  نی...چون اصال خوش ندارم تو اینبشه زودتر حل ک رید نکهیمشغولت کرده رو  قبل از ا ینجوریکه ا یا

 ...خسروجان!نمتیبب

 خوام یم یزیچ هیبه حرف آمد: ازت  ردیهومن فاصله بگ نکهیاز ا قبل

 .ستینداشت را نگر شیکه کم از برادر برا یو در سکوت چهره برادر  نهیدست به س هومن

بچه ها باشم،حواست به رفت و آمد ترگل و مه گل باشه...آوا دانشگاه  شیکنم پ یروزا کمتر وقت م نیمن ا-

 ستیخونه ن ادیداره،ز

 گه؟یراحت...د التیبوده.چشم خ نیخودم هستن.تا االن هم ایواهرهمشون خ-

 بال داداش ی: بدیپاش شیبه رو یلبخند کم رنگ نیرحسیام

 نیرحسیبهم بگو ام یخواست یزیبازم چ-

انداخت...هرچه  یباز شده نگاه لینشست به فا زشیکه هومن پشت م نیبه تکان دادن سرش اکتفا کرد.هم تنها

 انتقال داد... وتریکامپ ک،بهیموجود بود را با چند کل یعکس از شب گذشته،در ممور

کرد.از  یجدا نمود و با دقت هرچه تمام تر،تک تک عکس ها را بررس سیرا از ک نیکه تمام شد کابل دورب کارش

 منتقل کرد. گرید یبرخوردار بود را جدا و به پوشه ا یشتریکه از وضوح ب ییآنها انشانیم

 به شب قبل زد. یزیعکس ها،ذهنش گر دنید با

 

 دنینداشت وبا رس شیبرا یوارده از هوش رفته بود .بر خالف تصورش،دردسر چندان یاز شدت فشار عصب دخترک

 نیبود چرا چن دهیهنوز نفهم نیرحسیها ام نیگذشته بود. اما با تمام ا ریسرم  قائله به خ کی زیبه درمانگاه و تجو

که به ترس  یباشد؟! به حد نیسنگ شیها برا یمانمه نیشرکت در ا دیبا آن سر و وضع نه چندان مناسب با یدختر

 و هراس و از هوش رفتنش منجر شود؟!
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تمام طول راه را از  نیرحسیحال عقب نشسته بود و چشم بسته خودش را به خواب زده بود. ام یاز اتمام سرم ب پس

 یداده بود که کم از محله ها نیرحسیرا به ام یمحله ا د،آدرسیرس یعیبه حال طب نکهیبودش،پس از ا دهییآبنه پا

کند منتظر ماند تا کامال  یآن که کنجکاو یگشت. اما ب شیاز پ شیب نیحس رینداشت و باز تعجب ام نینش انیاع

از  یکیکرده باشد و خودش را از  فهیظراحت انجام و الیشباهت به برج نبود بشود تا با خ یکه ب یوارد ساختمان

 اش خالص کند!... یزندگ یشب ها نیبدتر

 

 .دیدندان کش ریرا از نظر گذراند و لبش را ز "روز یها دادیرو"شد...عنوان  یشگیمربوطه و هم تیسا وارد

 دیکادر سف یشد...سپس رو تیبه  سا وتریرا تکرار کرد و منتظر آپلود عکس ها از کامپ اتیعمل شهیهم مثل

پر  یمجله  شیاز پ شیتوانست سبب رونق ب یعنوان جذاب در انتشار خبر  م کیماند. تنها  رهیخ یقیدقا یلیمستط

ذکاوت در نشر  یبار کم نیها کم نبود،اما ا نامهدر روز ییخبر ها نیفروش آفتاب را شامل شود...هرچند که روزانه چن

 کند... زتریمجله عز ری،سردبیدیچشم ام شیرا پ نیرحسیتوانست ام یخبر،م

 را لمس کرد.... بوردیدکمه ک نیرا باالتر فرستاد و انگشت اشاره اش،اول نکشیع

 یاش را محکم تر به صندل هیداد و به محض ارسال عکس ها تک یاریانتشار  یرا با چند حرکت کوچک برا موس

 چسباند.

رنگ  یچشمها ت،جفتیعکس به سمت باال سوق داد و در نها نیتر نیینگاهش را از پا گرید یکار،بار انیاز پا پس

 ماند: رهیخ توریمان زیجنجال برانگ تریت یرو نکیشب اش،از پشت قاب ع

 

 "بودند؟ یشبانه چه کسان یپارت یریدر دستگ ،یجامعه هنر یچهره ها نیشناخته شده تر"

        **** 

 خیهمه  نیرا عوض کرده بود.وگرنه ا شیو سرد جا نیسنگ یانرخت بسته بود و با زمست ارید نیو تابستان از ا گرما

 نداشت.  یگرید هیتوج چیه دهیش یدرون جان و پ یزدگ

 یبرا یکرد. نفس کیلرزان و کبود شده اش را به دهان نزد یوار درون شکمش جمع کرد و دست ها نیرا جن شیپاها

 گرم شدن نداشت.هرچه بود سرما بود و سرما بود وسرما...
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  شیگوشها ریتا ز یشانیعرق از پ ی.دانه هادیباالتر کش شیموها یزحمت نوک انگشتش را بند لحاف کرد و تا رو به

 بستن بود! خیکردند اما همچنان از سرما در حال  یسُره م

سوپ بهم  اتیقرار داد و قاشق را درون محتو یپاتخت یرا رو ینیسوپ وارد اتاق شد.س ینیباز شد و شراره با س در

 ینخورد یچیه شبیسوپ رو بخور بعد بخواب،از د نی...پاشو ادهیزد به حرف آمد: ش یکه هم م ینیرد. حب

اش نقش بسته  یشانیپ یرو یکه از سر کنجکاو ینبود. شراره با اخم دهیوقفه ش یب یجز دندانکها یزیچ جوابش

 دهیچهره سرخ شده ش دنیلحاف به صورتش برخورد کرد.با د ریاز گرما از ز یبود دست به لحاف برد، در جا هرم

 ؟یلرز یم یخوبه تو؟چرا دار ده؟حالتیخدا..ش ای: دیکش ینیه

 دختر یسوز یتو تب م یزده گفت: دار رتیقرار داد و ح دهیملتهب و عرق کرده ش یشانیپ یسرعت دست رو به

 پتو بهم بده هی..هیسردمه... یلیودندانک زنان نجوا کرد: سردمه شراره...خ یحال یبا ب دهیش

ساعت  هی..تو که تا یریگ یم شیات یدکتر. دار میبر دیشدم...بلند شو با ری: مگه از جونم سدیکش غیج بایتقر شراره

 که حالت خوب بود! شیپ

 :سردمه شراره.دینال دهیش باز

عبور داد.دخترک  از  دهیرا به زحمت از تن ش یگرید یتن زد و مانتو یمانتو و شال یتوجه به او،سرسر یب شراره

 پارچه آتش! کی رونیبود و از ب خیقالب  کیدرون 

شراره  ینداشت.پتو ستادنیرو پا ا ییتوانا دهی. شدیپر نییتر از آن پا عیترمز نشست و سر یشراره  به شدت رو یپا

 تونم شراره...حالم بده...سرده! یو به زحمت لب زد: نم دیچیرا محکم تر دور تنش پ

از پشت  یشدند،زن مارستانیکه وارد ب نیوارد بخش اورژانس شد. هم یلچریو به دنبال و دیند زیتعلل را جا شراره

کم رنگ را   یکه به دنبالش بود لبخند یکس دنیحال پلک بست اما شراره با د یب دهیسر شراره را صدا زد.ش

 ستیحال دوستم اصال خوب ن هک ای! بدو بیینجایمرسده ا ید: والحظات قبلش نمو شیتشو نیجانش

 یکن شیمعرف یبه دکتر عابد دیبا ایشده؟دنبالم ب یشد: چ دهیکش لچرینگران مرسده به سمت و نگاه

 دمیسرش که اومدم  د ی...باال شیساعت پ کی نیتا هم یعنیحالش خوب بود. شبیداد:تا د حیراه توض انیم شراره

 !یتو بود دیکه به ذهنم رس یزیلرزه.تنها چ یسوزه و از سرما به خودش م یداره تو تب م



 یوانگیو د یرمان مست

62 
 

سر تکان داد و چند ضربه به در مقابلش زد تا اجازه ورود صادرشد: دکتر وقتتون  شیدختر عمو حاتیدر توض مرسده

 !نیدار یاورژانس ضی...ظاهرا مرر،یبخ

از اتاقها را نشانه  یکیدست  یرج شد و با اشاره خا زشیحرف از پشت م نیا دنیمرسده و شن دنیمسن با د مرد

 آم یاونجا االن م نشیگرفت:لطفا ببر

: دیشد...با عجله سمت شراره چرخ جیبه بخش قلب و عروق پ  مارستانیب یهمان لحظه نام مرسده در راهرو در

بود من طبقه باال  یرسه نگران نباش..مشکل یهم طبق گفته خودش االن م یبرم...دکتر  عابد دیشراره من با

 هستم،حتما خبرم کن

 را به سرعت انجام داد. دهیشدن ش یبستر یکرد و کارها یزبان جار یرو یتشکر مختصر شراره

را از نظر گذراند،هنوز  دهیش یرنگ باخته  و به خواب رفته  یگذشت...چهره  یم مارستانیاز ماندنش در ب یساعات

گذشت به  یکه ساعت از سه بامداد م یحال ت،دریوضع نیدر بدتر دهید .شبو دهینپرس یسوال چیه شبیبابت اتفاق د

 دیرنگ و رو رفته را د ی دهیش یوقت یبود،ول دهیپر رشاو پناه آورده بود...از حضورش تعجب کرده بود و خواب از س

ه بود.هرچند که دست به سر کرد یرا به خودش نداده بود و صبح هم مادرش را به گونه ا یسوال و جواب چیه یاجازه 

را به  یپرس ده،احوالیش ینا خوش احوال یخوشحال شده بود اما شراره با بهانه  تینها یب دهیمادرش از حضور ش

 انداخته بود. قیتعو

تاب  یهمه ب نیرا ا دهیوقت تا به حال ش چیداد.ه یسرخ شده از اشک دخترک در ذهنش جوالن م یچشم ها هنوز

 بود... دهیند

دانست کامران  یکه لباس ها را گرفته بود ضعف رفته بود.م یآن همه شوق  دخترک و برق چشمان یدل شراره برا ته

افتاده بود که تنها در عرض چند ساعت ورق برگشته بود و  یرقم خواهدزد..اما چه اتفاق شیرا برا زیخاطره انگ یشب

 کرده بود؟  تجوجسآغوش شراره  انیتنها پناهش را م یقرار یدختر با ب نیا

 را نداشت... مارستانیخفقان آور ب یرفت.تحمل فضا رونیو از اتاق ب دیکش قیعم یپزشک،آه یها دهیشن ادی با

به نشانه صبر تکان  یشراره دست دنیکرد و با د یحرکت م یپرستار ستگاهیکه به سمت ا دیرا از ته سالن د مرسده

 داد.

 اش... ینوجوان یبود و سنگ صبور روزها شیداشتند اما دخترعمو یفاحش یتفاوت سن نکهیا با
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 گزارشات جلو آمد:چه خبر؟دوستت بهتره؟ لیپس از تحو مرسده

رو تحمل کرده...فشار  یدیشد ی...دکترش گفت فشار عصبدهی: فعال خوابدیکش شیبه مانتو یدست نیغمگ شراره

 خون اش هم باال رفته بود!

 ؟یبود دهیتو بود؟تو نفهم شیپ یگ یمتعجب گفت: مگه نم مرسده

 

 کج کرد: نه! یشباهت به پوزخند نبود لبش را به گوشه ا یکه ب یلبخند

 فشارش بره باال؟ دیچرا با یجوون نیاخه دختر به ا-

 مرسده ستین یعیطب نایافتاده،تب و لرز،فشار ا یشه ازش بپرسم چه اتفاق داریدونم...منتظرم ب ینم-

 یاصرار چینگفت ه یزیها! بذار خودش بهت بگه...اگر هم چ ینپرس یزیدست مرسده فشرده شد: چ ریشراره ز شانه

 نکن اعتمادشو بهت از دست بده.... یده،کارینکن شراره،اون دختر فعال تورو به خودش محرم د

 از کمک هات یداد:حتما،مرس هیمهربانش هد یکم رنگ به دخترعمو یلبخند

 صدام کن باشه؟ یداشت یدوستت بهتر بشه،کار دوارمینکردم دختر خوب،ام یکار-

را که  شیکرد کج کرد...پا یدر آن استراحت م دهیکه ش یاتاق یدر جواب زمزمه کرد و راهش را به سو یآرام ی باشه

را از  شیرا از دستش جدا کند.شراره دستها وکتیداشت تا آنژ یکه سع دیشده د زیخ میرا ن دهیدر اتاق گذاشت ش

 یکن یکار م یچ یکرد وبا عجله به سمتش پا تند کرد: اِ اِ دار جدا بیج

 دیتفاوت باشد: با یچرخاند ب یرا دور سرش م ایکه تمام دن یا جهیکرد و بر سرگ یرنگش را زبان زد و سع یب یلبها

 برم دیکار دارم...با یلی...خیبرم شر

 برمت یخودم م یتموم شه بعد هرجا خواست نیتا ا نیره...بش ی: نترس کارات در نمدیاخم کرد و توپ شراره

که  یزد.با جان هیبود.چشم بست وکمرش رابه فلز تخت تک دهیو تهوع امانش را بر جهینتوانست تحمل کند.سرگ گرید

 بر سرم شد... یچه خاک یدید ی: شردیرفت، خش گرفته نال یدر بدنش رو به کاهش م
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دست از مرتب  یلحظه ا دهیلحن عاجزانه ش دنیبود با شن دهیکه در حال مرتب کردن بالشت پشت سر ش شراره

 .دیکردن ملحفه کش

...بدبخت بودم بدبخت یرو سرم خراب شد شر امیشد: دن یهم ملتمس  و ابر شیچشمها دهیبار عالوه بر لحن ش نیا

 تر شدم...

 انیرا م دهیزده ش خیاشک از گونه اش سقوط کرد. شراره کنارش نشست و دست  یکه تمام شد قطره ا حرفش

 ده؟یش یزن یحرف م ینجوریشده قربونت برم؟چرا ا یمشتش فشرد: چ

 ی: حالم از خودم به هم مدیشراره شد. نال ی رهیخ یحرف و درماندگ ایدن کیازهم فاصله گرفت و با  دهیش یپلکها

 رمیم یمن نم رو از خودم بکنم بندازم دور...چرا یعوض ی دهیش نیخواد دست بندازم و ا ی...دلم میخوره شر

 اخه؟چرا من انقدر کثافت شدم شراره؟

 یو با دلدار دیکش دهیبه صورت ش یدست تیاز وضع دهی.شراره ترسدیرس یهر حرف هق هقش به اوج م با

 شبه؟ید یشده؟مربوط به مهمون ی...آروم باش و بگو چدهینکن ش هیرا پاک کرد:گر شیاشکها

 افتاده؟ ی: واسه کامران اتفاقدیتنها سر تکان داد و باز شراره پرس دهیش

فکر  یمنف یکرد تا به اتفاق یاش را زبان زد و سع دهیخشک یبلند تر شد... شراره لب ها دهیزجرناک ش ی هیگر

 نکند: کامران حالش خوبه؟

خوبه  فتاده؟حالشیکه ن یکامران اتفاق ده؟واسهی:با توام شدیتاب پرس یب یزد و شراره با دل یدر سکوت هق م دهیش

 حرف بزن جون به لب شدم گه؟دخترید

 واریزده به د هیکه تک دید یرا م یاش،کامران ییایدر یچشمها یتار شده  یسرش را باال گرفت و از پس پرده  دهیش

 دلخورش قفل اوست.... د،نگاهیسف

.کبار دیلرز یگونه اش را خط انداختند. تمام تنش م یگریپس از د یکی شیصدا اشکها یبه هم خورد وب شیها لب

 بندآمد... کبارهیاش به  هیکامران شد و گر ی رهیکرد.خ ریسرما جانش را تسخ گرید

انداخت،خالص  یرا که به جان دو نفرشان چنگ م یاضطراب نیداد تا لب باز کند و ا یتنش را محکم تکان م شراره

 کند!
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. در دیکش یم غین در مغزش جرنگش را از هم فاصله داد. نگاه آخر کامرا یترک خورده و ب یاشک لب ها یشور

زمزمه کرد: کشتمش شراره...کامران رو  شهیآهسته تر از هم دیلرز یکه تمام جوارحش از فرط سرما به هم م یحال

 من کشتم...!

درجه گشاد شده  نیزده اش، تا اخر رتیکه چشمان ح یو اخم کامران،به شراره ا دیسف وارینگاهش را از د محور

 داد. رییبود،تغ

بار خش گرفته و ناله وار  نیبرد و ا شیتنفس دست دور گلو یذره ا یچنبره زد.برا شیدور گلو یهمچون مار بغض

 که تا حاال از گل کمتر بهم نگفته بود... ی: کشتمش شراره...قاتل شدم...قاتل کامرانختیگفت و اشک ر

 بر سرم شد! یکردم..چه خاک ین چه غلطشراره...م خورهی:حالم از خودم به هم مدیکش غیج زانیوار و اشک ر وانهید

 ؟یکن یم یشوخ یخشک شده بود و توان تحرک نداشت.وحشت زده گفت: دار شراره

درمانده را  ی دهیآنکه که بتواند ش یکرد.شراره اما ب یخودش را به آغوش شراره پرتاب کرد و زار یقرار یبا ب دهیش

 یجور ؟چهیدور تنش بکشد ادامه داد:کامران رو کشت نکهیخشک شده اش را بدون ا یدهد،دست ها یدلدار

 جوابمو بده دهی؟شیکرد یتو چه غلط ده؟یش ینبود یبا کامران مهمون شبی...تو مگه دهیکشتن الک ؟مگهیکشت

 

 بغض آلود جواب داد: ییشراره نهاده بود با صدا نهیس یکه سر رو یدرحال

 دونستم شراره!گول خوردم،گولم زدن. ینم یچیبشه،من ه ینطوریخواستم ا یخواستم،به خدا نم ینم-

 کرد. سیشراره را خ نهیوار س دیبراق اشک، مروار یدانه ها باز

 ؟یمهمون یبا کامران رفت شبیافتاده؟تو د یچه اتفاق نمینکن...حاال بگو بب هیمنو،آروم باش وگر نیجان بب دهیش-

 :دیتکان داد.شراره پرس دییبه نشانه تا یشده سر دهیاز بغض برچ ییلب ها با

 ؟یکن یمجبورت کرد کار یگفت؟کس یزیچ یکس یخب،تو مهمون یلیخ-

 یبه دل ها یسرک انشانیسکوت مهمان ناخوانده م ،یقیدقا یبود. برا دهیشدن سر ش نییبازهم باال پا جوابش

 ضیتعو دهیرخاسته شاز ته چاه ب یرا با صدا شیکوله بارش را جمع کرد و جا افتین یزی.چون چدیکش شانشانیپر

 نمود:
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خواست بره به  یخواست...م یدم،چون مجبور بودم،ازم آتو داشت،م یانجام م یبخوا یبهش...بهش گفتم هرکار-

 کارم! یام و چ یبود ک دهیکرده بود،فهم دایرو بگه،خونه رو پ یکامران همه چ

 یدرصدم بهش فکر نم هی یغرق شده ازغم به نگاه متعجب شراره چشم دوخت:حت ییایو با در دیباال کش سر

 یچیه گهی..به خدا که دیشناختمش شر یشد...م یشکست و داغون م یم اوشیکارس نیکردم،بت ذهن کامران با ا

 شد. یموند. داغون م یاز کامران نم

بح پول تو حسابمه!گفت فقط حواس کامران و گرفته تر زمزمه کرد:گفت تا فردا ص دیخشکش زبان کش یلب ها یرو

رد بندازه.گفت  کیکوچ یجا هیاثرانگشتم  یذاره حت ی...گفت نمهیمیحساب قد هیتسو هیرو پرت کنم...گفت 

 دمینفهم گهیکرد...بعد از اونو د دمیدم،تهدیمن نتونستم،نکردم،کنارکش یگفت...ول زایچ یلیخ یشراره...اون عوض

 شد! یچ

تک تک  هیقصد تخل ییمضاعف،گو ینشست.با فشار شیگوشها یرو شیجفت دستها کیستریو ه یناگهان

 ادمیدونم ... یزد: نم ادیفر ستنیاز گر زیو لبر یسپس رگبار دهیاش را داشته باشد منقطع و بر یروح یفشارها

شده  دیسفکرد..چشماش  یم ممن کامران رو نکشتم.اون چشماش باز بود...اون نگاه دمی...من ندستین ادمی ستین

 نکردم ی...کامران زنده بود...من کاردید ی...منو مدید یم یبود ول

 !یانداخت یچه دردسر ی!خودتو تودهیش یکار کرد یتو چ-

 .دیشن یخاموش شده خودش را هم نم ادیفر یحت د،اویشن ینم

 وجودشان، از خاطرات ذهن را ندارند. یاشتباهات تا آخرعمر قصد کم رنگ شدن ردپا یبعض

دهند نه مجال  یبرند...نه طلوع صبرم یم شیپ یاندازند و تا مرز خفگ یاز جنس غبارغروب دور گردنت م یسمانیر

از جنس معجزه ذهن  یاش هر لحظه، بدون باران یقرار یسازد تا آتش ب یم یفرار!.هراس تا ابد ماندنش جهنم نمرود

 یچنان زخم ناسور دنشینباشد نه جانم...اما درد چش شیابر یدرمان نکهیبکشاند...نه ا قیوجان و دلت را باهم به حر

 !...یگذارد که تا مدت ها درمانش را هم درد بخوان یادگارمیدلت به  یرو

* 

اش  یینایکرد.ازپس پرده تارب یم هیاش خون گر ینگون بخت ینشست وبرا یم نیخودش بود همان جا کف زم دست

 شیبه تعادل پاها یوزن یانداخته بود تا ب شیبازوها ریکه با قدرت هرچه تمام تر دست ز دید یشراره را م

 نه؟یدرد داشت: هم یبرسد.زمزمه شراره هم رنگ و بو
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گونه اش را خط  یقرار یو باز باران ب دیکش تیکبر شیپلکها ریقصد بند آمدن نداشت.باز رعد ز شیاشکها لیس

 :دیصورت کش یانداخت.پشت دست لرزانش را به رو

 که واسه خودم دست و پا کردم ذره ذره آب بشم؟ یبده؟خودم؟قراره دور گردباد دیبا یتاوان حماقتم رو ک-

.من ندونسته خودمو تو ستی...به خدا که انصاف نستیهق زد: انصاف ن دیو حال ناخوش دختر کنارش را که د سکوت

 نجاتم بده؟ ستین ی..چرا کسشم. یکنم...دارم خفه م یدارم خفه م یباتالق کوفت نیا

نوار هشدار، مانع از ورود و عبور  دنیاطرافش را با کش یومحوطه  الیتمام مناطق مربوط به و یتیامن یروهاین

از وخامت آن  یآن که اطالع یکه دخترک رنگ باخته،ب یجرم بود...جرم یشهروندان شده بودند.صحنه،صحنه 

 یها میس یدائم در ب ،یعلت یجستجو درها ازمرگ کامران مطلع شده بودند و سیداشته باشد مرتکب گشته بود.پل

متر دورتر  نیگشتند وچند یم رانیح الیمخصوص دور تا دور و یبا لباس ها یزدند. عده ا یلب م یزیچ اهشانیس

 را که تنها بعد از چند ساعت به محل قتل بازگشته بود! یقاتل دند؛ید ینم

 !دهیش ینر ییجا بمون ها،جا نیکنم...هم کیکوچ یپرس و جو هیرم  یمن م-

داده بود را کم کم رو به  هیتک واریکه به د یمخالفت داشته باشد.کمر ایفرار  یبرا یبود که مجال یتوان تراز آن نا

که از  ینبود و حاال روح گریفکر کرد که د یذهنش به کامران یپستوها انیم ییدو زانو خم شد وجا ی.رودیکش نییپا

 بود...قتل در برابر قتل! نیمعدالت ه دیاو گرفته بود قاتل جانش شده بود!...شا

تفاوت گفت: عذر  یشد  کنجکاو اما ب کیاز ماموران نزد یکیکه به خودش برگردانده بود به  یبا اعتماد به نفس شراره

 افتاده؟ یتونم بپرسم چه اتفاق یجناب...م خوامیم

 ن؟یمحل هست نی: شما ساکن ادیر هم کشابرو د یبا کج خلق مامور

 تر هست! نییپا نجایاز اقوامم چند محله از ا یکیبله...خونه  یعنینه،-

 خبر داره؟ شبید یاقوامتون ازپارت-

 کنجکاو شدم! یحصار کش نیا دنیدونم..من فقط با د ی...نمیعنینه -
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متوجه شدن  ،یچند نفر بعد پارت یریبعد از دستگ شبیکرد و سپس رو به شراره گفت: د یمامور خش خش میس یب

 خواهرم. نینش اتیمانع انجام عمل ن،ییو به ما گزارش دادن.حاال هم لطفا بفرما دهیبه قتل رس یکس الیو نیا یتو

عقب رفت و قصد  یبود.قدم دهیدرست بود...کامران به قتل رس دهی.حدس شدیرامضطرب به دندان کش نشیریز لب

 کشته شدن؟ یتونم بپرسم چه جور ی...مدیبرگشت:ببخش عیسر ده،یاز ش یحرف یادآوریبا  دورشدن کرد که

 .نیی. بفرمانیریخانم لطفا وقت مارو هم نگ نیی...بفرماریشد:خ دهیتر درهم تن قیمامورعم یاخمها

از اندازه کاردستش  شیب یاوقات کله خراب یگاه دهی!گرچه شدهیخواب ییقتل چه ماجرا نیپشت سر ا دیفهم یم دیبا

مانند کامران باشد!هنوز سه قدم دور  یتوانست علت مرگ مرد ینم ییدخترک ترسان و لرزان به تنها نیداد،اما ا یم

 جوان، سر شراره را به عقب سوق داد: یآلود مامور جانیه ینشده بود که صدا

 دادن. صیتشخ یگ مقتول روخفگمر یانجام شد،دکترعلت اصل شیپ قهیکه چند دق یا یجناب سرهنگ،با بررس-

آرام آرام به باال کش آمدند و بدون  شیکرد...پازل ابهامش در جا نشسته بود.لب ها یطلب م یگرید زیاز خدا چ کاش

 پا تند کرد. ییروبرو یکوچه  یرا تنها، رها کند به سو دهیترس ی دهیشترشیب نکهیا

 دهیو غم زده ند فیوقت تا به حال او را انقدر ضع چی.هختیر یزانو نهاده آهته آهسته اشک م یسر رو دخترک

 نمناک درهم فشرده شد. یبود.دلش هم چون اسفنج

 دختر...مژده بده-

 کرد. یم یبه سرعت نور باال آمد و صورت سرخ از اشکش مقابل خنده شراره دهان کج سرش

 زده لب تر کرد: جانی... هبود یدر وجودش، کاف یا زهیبرگرداندن اندک انگ یبرا نیقاتل نبود و هم دهیش

 !یتو کامران رو نکشت-

 :دیکه از دهان شراره خارج شد را با تمام وجود بلع یخورد.حرف یدودو زنانش در صورت شراره چرخ م یها چشم

 !ی...توکه کامران رو خفه نکرددهیکامران رو خفه کردن ش-

 ریخشک شده اش رساند ومتح یدلش شروع به چشمک زدن کرد.بزاق دهانش را به گلو یاز انتها یدیام یسو کور

 ...خودم باال سرش بودم...چشماشوکه.....دمیمن خودم د ؟یگ یم یلب زد:چ
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قبل تو اومده و کار رو تموم  یکی یعنیداده... صیتشخ یسر جنازه اش بردن علت مرگشو خفگ یکه باال یدکتر-

 کرده!

 بعد من! دمیگفت:شا لرزان

تو کامران رو  نهیقبلش؟مهم ا ایکنه بعد تو بوده  یم یچه فرق گهیدستش را درهوا تکان داد:د تیاهم یب شراره

 ینکشت

که برجانش  یعذاب نیا یعنیرا نشانه گرفت. سیو پر تردد از ماموران پل دهیحصارکش یالیو دهیفروغ ش یب نگاه

 کی یکه ط ینبود؟امکان داشت مسبب مرگ کامران نباشد و دلش را از حجم انبوه شیب یانداخت سراب یچنگ م

 بود،به بخشش برساند؟ دهیشب به قصاص کش

 دیرس یکه در ذهنش آونگ زد،به خشک یلبش شکوفه نزده بود، با فکر بعد یکه رو یلبخند

 یم دیچه با دیکش یا به تقاص مکه گناه طمع اش ر ینبود... اما؛با عذاب وجدان قشیال یگناه بود و قصاص یب"

شد!...گناهکار بود...به اندازه سلب  یطمع ش نم یبنده  دهیتوانست امروز را نفس بکشد؛ اگر ش یکرد؟...کامران م

 "آدم گناهکار بود! کینفس 

 

 سه سال، زبان زد بچه نیا یاش ط یسیکرد.تند نو یمقابلش منتقل م دیتخته را به ورق سف یو فرز فرمول ها تر

 یمنتقل کند استاد اعداد نشسته رو یکه خواست قسمت دوم محاسبات را به صفحه بعد نیدانشکده بود...هم یها

 یاستاد م یانداز کالس شد: وا نیطن عترضشم یمسئله باز شود...صدا یبعد یسر یبرا ییتخته را پاک کرد تا جا

 ن؟یسیمحاسبه رو بنو نیآخر گهیبار د هیشه 

 شیجواب را برا یگریکردند بلند تر از د یم یکه هرکدام سع دیرس یاز گوشه و کنار کالس به گوش م ییصداها

 بخوانند.

درست از  ییصدا دنیگشود که با شن گرید یاعتراض یبود که متوجه نشد...دهانش را برا ادیز یها به قدر همهمه

 پشت سرش بسته شد:

 یکنم.چرا انقدر هرروز خودتو به زحمت م یم یامروز رو واست کپ یرم همه مسئله ها یم  ن،خودمیقلمتو بذار زم-

 خانم؟ یرنگ ینداز
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که پا به دانشکده گذاشته  یخنده اش بلند نشود...از سال اول یتا صدا دیرا درون دهان کش شیزحمت لبها به

رنگ بتواند  کینوشت.محال بود با  یم یرنگ یرا با خودکارها شیجزوه ها کیکایرستان،یبود،برحسب عادت دب

به او نسبت داده بودند.  شیها یمکالسبود که تک تک ه یخانم لقب یجزوه بخواند و بفهمد! از همان روزها رنگ

 کرد. یبند لبش نمود و رو به همه تشکر مختصر یلبخند

چرا خانم  گهیکرد با همان جذبه مخصوص خودش گفت: شما د یتخته را پاک م گرید میکه ن یدر حال استاد

 .دهیچیتند دست بودنتون که تو دانشکده پ ؟آوازهیرضو

 شیمنم هر ساعت ش نییاستاد باور بفرما یدست کم گرفت...ول دینبا اشونوییاز پسرها جواب داد: البته که توانا یکی

 مونم. یرنگ خودکار عوض کنم هرچقدرم فرز باشم باز جا م

 یکه با فاصله از اونشسته بود مداخله کرد: شما لطفا اظهار نظر نکن آقا یبار دختر نیچند نفر بلند شد.ا زیر خنده

 .یبند یجزوه ها صف م یانتشارات نفر اول واسه کپ یدونن آخر ترم جلو یم ،همهیجمال

 ندارم ییبابا خانم...خب منم که ادعا یگفت: ا یبا تخس یخنده ها بلند تر شد و جمال یصدا

لبش  یها از رو یاز شوخ یادامه درس کشاند...خنده ناش یها را به سو یمختص خود، بحث و شوخ یبا مهارت استاد

 از پشت سر نجوا کرد: یبم ولعنت یپر نزده بود که باز همان صدا

 ...دارمیخوشه!سکوتتم خر شمیجور نیبگو دلم خوش باشه..هرچند دل ما هم یزیچ هیسرتق حداقل  یدختره -

.. چقدر سیکرد:ه یتصنع یگذاشت اخم یاش م ینیب یکه دست رو یداد و در حال کوچک یگردنش چرخش به

 !یزن یحرف م

شم سپهرجونت؟باشه خانم  یم فتهیم ریزنم؟کارت که بهم گ یحرف م یادیز گهی:حاال ددیتنه اش را جلوتر کش پسر

 شه بتازونم... ینوبت منم م گهیساعت د هیباشه،

 اش کند؟! وانهیپسر قصد کرده بود د نی.ادیخند زیزریسرش را به گردن رساند.ر خجول

.دختروپسر به تکاپو افتاده بودند که سپهر دیرس انیکالس به پا یبر خستگ یکه با اعتراض جمع مبن دینکش یطول

 شد کنار گوش آوا لب زد: یکه از کنارش رد م یدر حال

 منتظرتم یجلو ورود-
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جلو آمد:خسته  ییاز دوستانش با خنده رو یکیشد... لشیتکان داد و مشغول جمع کردن وسا یسر نامحسوس

 ؟یکالس دار ،ینباش

 رم خونه...چطور؟ یطور. نه تموم شد م نیخودش با لبخند جواب داد: توام هم مثل

 ؟یقدر دوساعت وقت دار-

 یاز شرمندگ یو لحنش تن دیکه منتظرش بود لب گز یخانه و سپهر یادآوریاش انداخت.با  یبه ساعت مچ ینگاه

 میکار دار یبرم خونه کل دی...واسه امروز نه راستش بایگرفت: وا

 ایچوندیپ دمیفهم یزد:ول یباال آورد وچشمک یبه نشانه خداحافظ ی...دستمیر یم گهیروز د هینداره  بیباشه ع-

ظارش سپهر را در انت یدانشگاه، پژو یورود ییبه کارش داد.مقابل پل هوا یشتریباال انداخت و سرعت ب یا شانه

 شد. ریداد.همزمان با نشستنش گفت:بدو...بدو که د صیتشخ

 ...میدختر!قراره بر مهیو ن ازدهیشد؟تازه ساعت  ریبه راه افتاد و سپهر جواب داد:د نیماش

 گهیروز د هی:اصال سپهر...امروز فرصتشو ندارم،باشه واسه دیحرفش را بر آوا

دوبار  ای کیاز  شتریب یموضوع یوقت عادت نداشت رو چیداد.ه یم یحاکم شدنشان از دلخور انشانیکه م یسکوت

 :دیلحنش را کودکانه کرد و سرجلو کش ییواقف بود که به قصد دلجو انیجر نیبر ا یاصرار کند.آوا به خوب

 آقاهه بداخالقه با من قهره؟!-

 .دییعقب را پا نهیجواب از آ یب سپهر

سپهر قلقلک وار  ینیبه ب طنتیزده بود را در دست گرفت و با ش رونیکه از مقنعه ب یبافته شده ا ینوک موها آوا

 واسه من خودتو چپ و چوله نکنا نیکرد:بب کینزد

 میکن یمو را کنار زد: نکن آوا تصادف م یکشاند و دسته  ینیبا اخم دست به ب سپهر

چه وضعشه اصال  نیناز آقا رو بخرم...ا دیمن ناز کنم با نکهیا یشد:جا نهینشست و دست به س شیدر جا صاف

 شم ادهیخوام پ ینگهدار م
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 نیحواله دخترک به ظاهراخمالود اما دلبر کنارش انداخت.در دل هزار بار تصدق ا ینگاه میاز گوشه چشم ن سپهر

 .کرد ینثارش م یوانگیآغوش د کیبود به اندازه  شیکودکانه و درهم فرو رفته شد. آخ که اگر جا افهیق

 ...یبود و خواستن زیعز یکرد که خاطرش حساب یچه م 

 اخم نکن-

 ،خوشمیافکند: گفتم اخم نکن جوجه رنگ نیطن نیکرد.خنده کوتاه سپهر در ماش شتریرا ب شیاخم ها یلجباز با

 نمیگره خورده بب افتویآد ق ینم

فرو  یدر صندل یداد.اما با پا فشار یم نشانیلفظ نشان از صلح ب نیآوا ازهم فاصله گرفت...هم یاخم ها بالفاصله

 یخودیدارم مرض که ندارم ب یلیدل هیشه البد  یگم نم یم ینازتو بکشم...وقت یه ادیرفت و گفت: انگار من خوشم م

 اصرار کنم

 افتاده رو دور غرغر؟ یباز جوجه رنگ-

واسه  میدونم اگه االن بر یدرکم کن...م یبار درست حساب هی،یکن یجوجه رنگ یجوجه رنگ یه نکهیا یبرو بابا...جا-

 تونم  خواهرامو خونه تنها بذارم یگردم ومنم نم یبرنم ایزود نیناهار به ا

 شده ریپذ تیآوا را با دوانگشت فشرد: اوهو...جوجه واسه من چه مسئول ینیو ب دیدست جلو کش سپهر

 نکن سپهر-

 دمیتاحاال به پات رقص یزد یفهممت؟د المصب من که هر ساز یجون سپهر؟من نم-

 یو حرف نم رهیردرگیام ختهیتونم...اوضاع خونه به هم ر ینم یول امیاگه بخوام م یدون یمنت نذار،خودت م-

 نیرحسیام شیخوام برم پ یطرف نرو...م نیکنم. از ا تیریهمه رو باهم مد دیزنه...منم که با

شه...خسته شدم  یرابطمون زودتر رسم خوادیآوا...دلم م یزیچقدر واسم عز یدون یم زمن،خودتیعز ستیمنت ن-

     ؟یبذارم و نذاشت شیو ندارمت.خودت بگو چند دفعه خواستم پا پ ،دارمتیفیبال تکل نیاز ا

 ...ستیحرفا ن نیو آهسته گفت:االن وقت ا دیرا جو شیها لب

 یکنارم و انقدر دلبر ینیبش یجورنیا یحق ندار مینشد یکه رسم ی:پس تا وقتدیکالفه سپهر را وضوحا شن پوف

 داره...مفهومه آوا؟ ید المصب طاقت منم حد ،یکن
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 ه؟ی: چدی. طلبکارانه شنستیبود برو بر سپهررا نگر دهیکه شن یزیخورده از چ جا

مغلوب جسمش گشته بود که مانع  یداغ شد.چنان شرم دخترانه ا شیو ناگهان پشت گوش ها دیبه صورتش دو خون

 شد. یم نشانیب یاز ادامه هر حرف

 ؟یزبون درازتو خورده جوجه رنگ ؟گربهیچرا ساکت شد-

 

بار دوم  یبرا دیکه شن یزیداد کنار بزند،اما با چ یکه صورتش را قلقلک م ییبرد تا تار مو شیلرزانش را پ یها دست

 شد رهیحرکت به جلو خ یروز سست شده ومبهوت،ب کی یط

 تونه رام کنه... یدرهمت م یامو فقط موها ختهیموهاتو دوست دارم...دل افسار گس یشونینزنش کنار،پر-

کرد همان سپهر  یم تیکه کنارش فرمان را هدا یگرفت.مرد یآب دهان قورت داد وانگشتانش را به باز یسخت به

وضوح عاشقانه  نیکرد؟سپهر بود که به ا یاصرار م یمسئله ا یبود که به ندرت رو یاحساس یسخت و ب شهیهم

 کرد؟ یخرجش م

 ،یقیهوا و تنفس عم دنیکش هیگرفت سبب به ر یرا به باز شانشیپر یسوهایشه،گیش دنیکش نییکه در اثر پا یباد

 ازجانب صاحب همان عاشقانه ها شد.

اش به رقص  دهیکش یب هاش انیسابقه دچار شد...ناخوداگاه اشک م یب یبه لرزه ا نشیناگهان ستون دل و د به

مجدد پا به  لیتحص یمرد برا نیکه ا یینشست.دوستش داشت...از همان اول...از همان ابتدا... ازهمان روزها

پخته  یآشکار و رفتارها یسن فاوتت نیکالس بزرگتر بود و هم یدانشکده شان گذاشته بود.از تمام پسرها

 یب یرفت...به گونه ا یصداتر م یآمد و ب یصدا م یاش توجه آوا را به خود جلب کرده بود...آوا هم ب ینیوسنگ

که نگاهش به نگاه رنگ شب  یاز روز یکرد.وا یدختر را وجب م نیا یبود که کالف توجه سپهر مدام قدم ها هیحاش

 ...وبیو صبر ا دیطلب یم ییایدر یدلکه جدا کردنش  ختیآم یچنان در هم م کالفخورد..همان  یدلبرک گره نم

چه واکنش  دیدانست با یتوقف کرد.دست پاچه بود و هنوز نم یکه گوشه ا ییکاسته شد تا جا نیسرعت ماش از

کرد، هول  یرا ازدل به زبان ترواش م شیها کبارعاشقانهی یکه سال یمرد ینشان دهد.خنده دار بود...اما برا یمعقول

 نبود!.. دیبع یرفتار نیکردن و چن

 خرج داد: متینظر گرفت.از سکوت به نفع خودش استفاده کرد و مال ریکالفه آوا را ز یرفتارها دهیکامال چرخ سپهر



 یوانگیو د یرمان مست

74 
 

 گفتم؟ یبد زیمن چ-

 ادامه داد: یسکوت بعد با

 بذارم؟ ونیدر م یگرده رو، روزها باک یم رونیکه شب ها تو سرم ح ییاهایپس رو-

 ؟ییاهای: چه رودیجرات کرد و آرام پرس باالخره

 : اول نگام کندیلب سپهر را به اسارت کش یعاشقانه ا لبخند

 نداشت؟ دنینگاهش النه کرد، بوس ین ین انیکه در دم م یدخترانه  شرم

 یکه رو یا دهیسر به فلک کش یاز درختا یخروار ونیها،...درست وسط جنگل...م یکلبه چوب نیخونه دارم،از ا هی-

 ..انداخته. هیخونه م سا

 نداره...اسمش فرشته ست. شتریصاحب خونه ب هیم  خونه

 ادامه داد: یشد.سپهربا لذت وافر زیو چشم آوا با هم ت گوش

 فرشته ست... هیبازم واسه من  یهه،ولیشب یرنگ یبه جوجه ها شتریب-

 کرد. یرا انار شیخون به صورت آوا، گونه ها هجوم

 چه بود؟! یبعد ینبود پس فتوا زیجا یآسمان مشک نیا یجان دادن برا اگر

 طونیهم دل ش رهیبافم تا هم دل من آروم بگ یتار به تار موهاشو م نه،یشوم یها زمیه یگرما یشب ها روبرو-

لحظه از  هیموهاشم مثل خودشن... یسرکشه...حت یادینگام کنه ها،اصال،فرشته من ز نهیآروم بش نکهیخودش...نه ا

قانون و  یکنه دل منم واسه ش پا بذاره رو هرچ یم یهاش کار یسرکش نیبا همداره... یجنب و جوش دست بر نم

 بند و تبصره ست....

 سپهر...-

 یکه اسممو ازش م یکنم.هربار یآرم و پرواز م یسپهر بال در م نیکنه من تا خودِ هفتم یتو گوشم اسمم و صدا م-

من  یکه به روم بست یآسمون نیفرشته ست.حاال تو بگو...با ا هیشم که منحصر به  یم یسپهر نیا شترعاشقیشنوم ب

 واسه ت بگم؟ اهامیرو هیاز بق یچه جور
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 .دیکش یسپهر م یقرار یآتش ب ریز تیزد کبر یکه سوسو م یپلک باز کرد.نم اشک یآهستگ به

 ید یبرات بگم قول مشو  هیره.اگه بق یاز جا در م یدل المصبم واسه ت چه جور یدون یآوا،تو که م ریازم رو نگ-

 ؟یبمون

 کشه... یبه جونم م شی...تصور نداشتنت،نبودنت آتیبمون میتو زندگ شهیخوام هم یآوا،م بمون

 راه شدن! مهین قیگرفت زمزمه کرد:از اول قرارمون موندن بود...نه رفتن! نه رف یکه ارتعاش م یا یصوت یتارها با

تونم  ینم نیاز ا شتریصحبت کنم...ب نیرحسیجلو آوا...بذار با ام امیموندن داره. بذار ب یبه چه جور یرفتن بستگ-

 اختصاص بدم دنیبه چند ساعت د میموندنتو تو زندگ

 من که...-

آسمون که اگه  نیهم یبه خدا ی...ولیدار دی...تردیکن ی...شرم میترس یفهمم...م یدونم..م یسپهر،م زیآره عز-

 ینخوا یپا هرچ ریذارم ز ی.میازم تو ذهنت ساخت دیترد یکشم رو هرچ یقدم برات بردارم خط م هی یبهم اجازه بد

 هی یداشتنت بسه برا مهین ،چهارسالیر ینم یینها...آوا با من تو به سمت تیکه آرامشم یدون یدونم م یرو...م

 عمرداشتنت.

 تا... میش یهم م یبرا یبهتر یما دوستا-

 یشگیمسخره هم یها لی...فقط آوا...لطفا اون دلاریبرام ب لیدل هی: چرا؟بگو؟فقط دیاش کش یشانیبه پ یدست کالفه

 بهت نگم. یچیکنم ه ینم نیکه تضم اریرو به زبونت ن

 

 یشگیهمون هم لمی؟دلیفرار کن قتیاز حق یخوا یرا فرو داد وچشمانش شفاف تر شد: چرا نگم؟چرا م بغضش

 یم تهی...واقعستین لمیست،فیو مجنون ن یلیهاست...مخالفتم همونه.چشماتو باز کن سپهر،قصه ما قصه ل

و من  یو اخالقاشون عادت دار یونیاع ی.تو به زندگیخانوادگ ،تفاوتی...تفاوت اخالقیتفاوت فرهنگ تی؟واقعیفهم

 یاهایبا رو اهاتوی!تو سقف رویامکانات چیجنگل...بدون ه ی...تو یکه گفت یهمون کلبه ا هیشب کیکوچ یزندگ هیبه 

 ،ازیگذر یخودت م یازآرزو ی...تو به خاطر من داریکه از خودت دار ستین یاون انتظار نیوا یکرد یکیمن 

 روته،از... شیکه پ ییفرصتا
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 یبهت بگم تا بفهم نویا دیبا گهی!چند دفعه دیخودت که فقط خودت نیع یکیمثل تو، یکیمن داشتن توئه، یایرو-

بچه ام؟من  ن؟منیخوام!منو بب یکه م یاون تینها یعنی دنیداشتن عشق تو واسم شده آرزو...به تو رس شهیآوا؟هم

 نوجوون دارم که از حس خودم مطمئن نباشم؟ یبه پسرا یشباهت

 جدا کنم... نایخوام تورو از بهتر ینم-

 ؟یاگه خودت باش یحت-

زده اش را داخل  رونیب یها یروز را نداشت.چتر کی یبرا دنیشن یهمه دلدادگ نیفرو برد.طاقت ا بانیگر سربه

 شد. دهیمکث دار، به همان سو کش ییها هیمقنعه فرو کرد و نگاه سپهر ثان

 یبرد: با من کار رهیتوقف کرده اند. دست به دستگ نیرحسیجلوتراز دفترمجله ام یمتوجه شد کم یسرسر ینگاه با

 ؟یندار

 یو ب ندینش یدرجه دار مقابلت م یسیکه همانند پل ییناگفته بود،ازهمان سوزنده ها یاز حرف ها ییایدن سکوتش

 که از خودش سراغ داشت، لب زد: یاراده و با تمام احساس یکنند.ب یوادار به اعترافت م یآن که بخواه

باهم  یا گهید تیو موقع طیکه کاش تو شرا نیمن ا یتو منم،آرزو یگم نه تو خواستنم شک نکن...آرزو یاگه م-

شاه و گدا  امون،قصهیدن نکهی...من از تبار شعر باشم و تو از تبار قلم...نه امیهم بود هیکه شب یکی!میشد یروبرو م

 باشه...

 باش. یمراقب جوجه رنگ-

 شد. ادهیبازو بسته کردوپ دییشد.پلک به نشان تا دهیحال کش یب لبش

 دهیآسفالت کش یچرخ ها رو یتکان نخورد...باالخره صدا شیکه پا به درون دفترنگذاشت سپهر از جا یلحظه ا تا

 .شد و قلبش از جا کنده و کنده تر شد.

قلب  یبرا نیرا تاب آورده بود و ا ینیسنگ یها دهی.شندیبه صورت داغش کش یزد و دست هیراهرو تک واریبه د 

 یحواس پرت نیتوانست با ا یمحض بود! تمام حجم ذهنش را اسم سپهر اشغال کرده بود و چطور م یوانگیعاشقش د

 ستد؟؟؟یمقابل برادرش با

که همکار برادرش بودند  یراه به چتد نفر انیگرفت... م شیرا پ نیرحسیام زیم ریمکث از راه پله باال و مس یاندک با

 .افتیسالم داد اما هومن را ن
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وق زده  ی...با چشماندندیاز سرش پر ش،یپ قیتمام احساسات دقا دیکه د یزیفاصله داشت اما با چ ریقدم با ام چند

 شده،شاهد مکالمات بود. رهیخ شیبه منظره روبرو

 ؟یرضو نیرحسیام یآقا-

تکان  یتیدو فرد حاضر در لباس امن یبرا یسر یکنجکاو یاز رو ییبرخاسته با اخم ها زیاش از پشت م نیرحسیام

 داد: خودم هستم

 یکالنتر نیاریب فیبا ما تشر دیهستم ازشعبه انقالب..شما با یسرگرد انتظام-

 کرد وشاهد مکالمات سرگرد و برادرش شد. واریحفظ تعادل دستش را ستون د یشوکه شده،برا آوا

 ؟یچ یبرا-

 شده. تیشکا نیکه مسئول انتشارش بود یازتون بابت خبر-

 !میکن یخبر کار م کیبا انتشار هزارو نجایشم جناب...کدوم خبر؟ما روزانه ا یمتوجهتون نم-

 شه... یرفع ابهام م زیانشاهلل همه چ یکالنتر  نیاریب فیتشر-

 آخه... یول-

 شده بود؟! شیدایاز کجا پ گریدختر د نیبرد.ا ادیآوا گره خورد حرف زدن را از  ریکه به نگاه متح نگاهش

 نیرحسیام-

 برنت؟ یشده؟کجا دارن م یرچی:امدیدو نیرحسیبه طرف ام دهیکرد و رو به سرگرد سر تکان داد.آوا هراس یاخم

 قطعا سوتفاهم شده ستین یزیآرامش را به آوا ببخشد: برو خونه آوا جان،چ م،یمال یرد با لحنک یسع

 آم  یمنم باهات م-

 ؟یایب یخوا یبرو خونه.اخه کجا م-

 ... ارهیدلم طاقت نم ریام امیسرتقانه جا خوش کرد:منم م شیدر گلو شیپ یقیدقا بغض
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منتظر بمون  گهی.پس برو خونه و تا دوساعت دستین شتریب یداد:مطمئنم سوتفاهم یبه خرج م یشتریتحکم ب دیبا

 .خب؟میبحث کن نیشترازایب خوادی.دلم نمرسونمیحتما خودمو م

 نیرحسیرفتن ام دهیبرچ یوجود نداشت.آوا مغموم فاصله گرفت و با لب یشتریصحبت ب چیه یجا یعنی "خب"نیا

 را نگاه کرد.

 افتاده؟ یاتفاق یخانم رضو-

 بود. نیرحسیبود،همکارام دهیباراو را د نیدختر کنارش را از نظر گذراند.چند یبایو ز یچرخاند و چهره شرق سر

 رهیتقص یب رمیدونم ام یم یشده.ول یدونم چ یجواب داد:نم یدل نگران با

چرم  یصندل یستن رونش یکه آوا را برا یته دل دختر سقوط کرد،آب دهانش را قورت داد و در حال یزیچ ناگهان

چرا با اون دوتامامور  یرضو یشده؟آقا یچ نیشه بگ یدم،میاالن رس نی: من همدیکرد پرس یاش دعوت م یمشک

 رفتن؟ یداشتن م

دست دختر  یکوتاه وعجوالنه دست رو یلبخند ند؛بایآن که بنش یبود.ب رهیدفتر خ یمنتظرش به خروج نگاه

 نمتیب یبرم خونه روشنک جون،بعدا م دیگذاشت و گفت:من با

 اما آخه...-

 یادداشتی یبه طرف در پرواز کرد.نگاه مضطربش ابتدا به به کاغذها عیسر یلی.آوا خدیدر دهان روشنک ماس حرف

 زیو م نیرحسیام یخال یچسبانده بود..سپس سرچرخاند و جا یادآوری یبرا تورشیشد که گوشه مان دهیکش

که نام  یوقفه قلب یب ینسبت به تپش ها دکر یافتاد و سع یصندل یآکنده از دلهره رو یشلوغش را دنبال کرد. با دل

 تفاوت باشد... یخواند ب یرا در رگ به رگش فرا م نیرحسیام

*** 

 تو؟ ییمعلومه کجا چیه-

 .ستیطلبکار را نگر شهیهم یرمق مژده  یب

 حالم خوب نبود،فرصت نکردم اطالع بدم-
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 ضهیروز مادرت مر هی یروز حال ندار هیکنم، ینم متونیتقد یدوباره غرولند کرد:من که پول مفت رو دو دست مژده

 .....یبر شیپ ینجوریا ی!...بخوایروز بعدش مسافرت

جواب  یبه تند دیکش یم یاطباش را به رخ هر مخ یروزها خراب نیا یکه ط یو با اعصاب دیپاشنه چرخ یرو دهیش

بود  ضیکه مادرمم مر ییاون روزا یحت اوردمیوقت بهونه ن چیداد: مژده جون گفتم حالم خوب نبود،ضمنا من ه

 نیدنبال بهونه ا ه؟اگهیواسه چ یطلبکار همه نیرو نصفه رها کردم و خودمو سر کارم رسوندم،ا یبخاطرشما پرستار

 ذارم. ی... حتما به خواسته ت احترام منیبگ دنیچ یکبر یتا برم بدون صغر

اوهم متوجه  ایدرهم گره خورده بود به سرعت باز شد.گو دهیش یدو روزه  رونبودنیمژده که در اثر تاخ یها اخم

کرد  یقدرتش را حفظ کند اخم کوتاه نکهیا یبحث را ادامه نداد.اما برا نیاز ا شیاش شده بود که ب یناخوش احوال

 دم. یادامه کارت بهت نم یبرا ینیتضم چیحرف تشر زد: تکرار بشه ه نیوبه عنوان آخر

پشت  نکهیکرد.قبل از ا یچوب لباس زیرا از تن خارج کرد و آو شیکالفه مانتو دهیبود.ش یاز هر مشتر یعار سالن

 چند روز تو دختر؟ نیا یسحر جلو آمد:کجا بود ندیبنش زیم

 ؟یدوباره حوصله ندارم سحر،خوب الیخ یب-

خبر دسته اول  یکه دختر،کل یدوخت: نبود دهیخندانش را به نگاه غم زده ش یکنارش جا گرفت،چشم ها سحر

 واسه ت دارم

 شنوم یحوصله گفت:م یب

 خونه دار شدم دختر...خونه دار دهیش-

 سرعت؟با کدوم پول؟ نیرا باال انداخت:به ا شیابرو یتا کیکج کرد و  گردن

 در خونه مو زده. شانس خفن هی:توفکر کن دیخند سحر

 یزیچ کیاشتباه بود، انیم نیا یزیخندان سحر را از نظر گذراند،اما به نظرش چ یمکث کرد.با دقت چهره  دهیش

اش تضاد  یزد که با خوشحال یته نگاهش سو سو م یخندان غم یو لب ها یخوشحال نینبود.با وجود ا شیسرجا

 داشت. یآشکار

وضع  نی!با ایصاحب خونه شد یگ یرسه،امروز م یهم وسع ات نم نیرزمیز هیقدر کرا یحت یگفت یم شیتا هفته پ-

 ؟یکن یهفته اثاث کش هیکمتراز  یتونست یچه جور
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 .دیاز لبان سحر پر کش لبخند

 یدخلش به تو رو نم یشناسم ول یو جنسشونو م دمیشانس ها تا دلت بخواد د نیمنو نگاه کن سحر...از ا-

 یراه رو انتخاب کرد نیتر یمنجالب غلط نیاز ا ییفهممم!نگو واسه رها

چهره او متوجه  یدقت رو یبا اندک دهیسشوار شده اش را از دور صورتش کنار زد و پشت گوش انداخت.ش یموها

بلندش  یو ناخنها دهیروشن کرده بود.نگاهش به دستان کش یرا چند درجه ا شیهم شد...رنگ موها یراتییتغ

 یغلط باشد،دهان باز کرد تا سوال نشذه هیکرد فرض یصورت گرفته بود. دعا دعا م کورهمیمان میدوخته شد...ترم

 بپرسد که با حرف سحر سکوت کرد:

 

نوشته شده.از اون موقع که اون خسرو در به در شده رفت،بدبخت ترهم  یامثال من از اول بدبخت یشونیرو پ-

گفتم سحر خاک  یم لیآد.اوا ینم رمیگ تیموقع نیبهتر از ا دمینشستم با خودم دودوتا چهارتا کردم د یشدم.ه

 ینم یده،ولیش یدید یکردم،توکه م نمی.همنده ایکثافت باز نیتن به ا یول اریکار کن نون حالل در ب فتیبرسرسه ش

و  هیکرا یها نهیذاشتن نصف هز یکه کف دستم م یدادم بازم اون چندرغاز یشد...من هرچقدرم خودم رو جر م

 ود.م نب گهید یخرجا

 سحر؟ یکار کرد یزمزمه کرد:چ مبهوت

زدم به  یو خودم رو م دمیشن یاومد رو م یکه پشت سرم درم ییگرفت: حرفا یرا به باز شیجواب دادن ناخنها یبرا

زدم...تا برسم خونه  یلقمه نون سگ دو م هیبدبخت از صبح خروس خون واسه  ،منِیستین بهیکر بودن. تو که غر

 یخانم هم با زبون ب هیداشتن...سم دماموسرش کجا گرمه،آمار ق ستیگن معلوم ن یم دمیشن ینصفه شب بود،م

که  یخاله ا ایضم؟یمر یبه بابا ؟یسپردمش به ک یرو نگهداره.بچه پنج ساله رو م ایمیخواد ک یبهم فهموند نم یزبون

 خوابه؟! یهر روز با مشت مشت قرص اعصاب م

چه  دمیو نفهم گیافتادم تو د یعوض یگشت پاک کرد:از هول اون خسرو را با نوک ان دیگونه اش چک یکه رو یاشک

عالم...برام مهم  یته خوشبخت یعنینفر خاطرتو بخواد  هی نکهیکردم ا یم الیام کردم.کله م داغ بود،خ ندهیبا آ یغلط

 یتودهن هی نکهینامرد بود،الاقل ا ی.بازم اگه خسرو میو بگذرون میکن ریشکممونو س مییخوا یم ینبود چه جور

 یمحل!...تو جا دیسف یشونیطالق گرفتم شدم گاو پ یاز وقت یمحل بود.ول یاون خاله زنکا یدرست درمون به حرفا

کردم دوشب،سه شب سر گرسنه رو  یقانع م ده؟خودمویکردم ش یرو چه کار م ایمیکه داشتم،ک یتیوضع نیمن،با ا

 ؟یچ یعنیفهمه نداشتن  یخواد...مگه م یت...دلش مشه به بچه نه گفت؟بچه س یمگه م اشتم،ذ یبالشت م
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خودش را فراموش کرده و تمام وجودش گوش شده بود.مشتاق بود که زودتربفهمد چه برسر زن  یدل مشغول دهیش

 جوان آمده.

گفتن کرم از من بوده که افتاده دنبالم،آخرشب خسته و کوفته از  یم هیبودمش،در و همسا دهیتو محل د یچند بار-

ده وگرنه  یداره چراغ سبز نشون م ن؛دخترمحمودقصابیکردن که بب یگشتم، تو گوش هم پچ پچ م یبرم یدیتول

اشت اومد جلو...د نکهی...تا ادهینبود ش ینجوریکه اصال ا یباشه؟در صورت نیداره پسره روز و شب منتظر ا یلیچه دل

کنم...نشستم فکر  یکرد از سر ناز کردنمه که ردش م یسر و تهشون.فکر م یب یخورد به حرفا یم دییمهرتا

گاه!قبولش  هیتک یه،بیسرما یپشتوانه،ب یدهن آدما رو ببندم.ب نیاز ا شتریتونم ب یجوره نم چیه دمیکردم،د

 تونم خواسته هاشو براورده کنم. ی...من تا آخر عمر خودمم بکشم نمدهیخواد ش یم ندهیآ ایمیکردم...ک

 ؟؟؟یگفت:ازدواج کرد مبهوت

 نیمحل دهن ا یتو ومدنشیاش شدم... تا با ن غهیآورد: نه...ص نییرا پا شیو صدا دییمظلوم اطراف را پا ینگاه سحربا

 آدما رو ببندم.

 تیموقع نیمن بهترازا طیبه شرا یزن ده،واسهیسرزنشم نکن ش یکیشد وادامه داد:توروخدا تو  دهیش رهیدلخورخ

 خواد؟ ی.خودم به جهنم،اون بچه پدر نمادیاومد ونم ینم ریگ

 کاره ست؟ یهست؟چ یک-

 دهیچاره نداشتم ش ی!ولکترهیازم کوچ یچهارپنج سال هیومن کرد:  من

 ینگاه نم یمذکر چیبعد خسرو به ه یگفت یکرباسن!م هیمردا همشون سر و ته  یگفت یناباور گفت:توکه م دهیش

 شد سحر؟ یندازم!چ

 یتا آخر عمرم پاسوزش بشم و نقل دهن هرک دیخودشو ثابت کرد.من با یاقتیل یکرد،ب یغلط هیحاال اون نامرد -

روهم مثل خودم  ایمیپشت خونه م،ک دیندارم؟حاال که شانس خواب یستم؟زندگیبچرخم؟من آدم ن یتوهرمجلس

 ؟یکبدبخت کنم؟! تا 

 یکن یکار م ینداره چ یتو مالِ خودته سحر،به من ربط یرها کرد:زندگ یصندل یو خودش را رو دیکش یقیعم نفس

 میگم تو که باز تصم یخاله زنکا هستم.من فقط م نیحرف دهن هم ی...من خودم به اندازه کافیگرفت یمیو چه تصم

 ؟یچرا از راه درستش وارد نشد تیتو زندگ یاریرو ب یکی یگرفت
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 کمیبذاره کف دستم... یخرج هیباشه  یکیخوام  یمحضرخونه و عقد؟من فقط م یبر ه؟صافیراه درستش چ-

 ندارم... دیآدم جد هیتوان از صفر شروع کردن با  گهیکنه.من د تمیحما

که عقلشون به چشمشونه دو بار اون  ییآدما نیهم یخودت فکر نکرد شی؟پیسحر؟اگه بفهمن چ غهیآخه چرا ص-

 یم غهیص نیاگه باز راهتون ازهم جدا شه ا یزنن؟نگفت یدر باره ت م یبدتر یحرفا نن،چهیرو تو خونه ات ببآدم 

 بزنن! گهید یو جاها نجایا رآبتویز انیب هیت؟کافیشونیشه ننگ رو پ

 ندهیکه آ رمیشو ازش بگ ندهیآ ستیمحل باز بشه،بعدش هم قرار ن نیاون پاش به ا ستیباهم...قرار ن میتوافق کرد-

 شه... نیخودم تام

 ؟یچ یعنیخورد: نیچ دهیش یشانیپ

 گهینفر د هیبال رو سر  نیخوام ا یکردم،نم اهیمن خام شدم صفحه دوم شناسنامه مو س یزمان هی نکهیا یعنی-

 انتخاب درست بازه. هیاگه به قول تو راهمون از هم جدا بشه راهش واسه  یکه حت نهی.حداقلش اارمیب

 که انتخاب درست داشته باشه؟نگو که طرف مجرده! یچ یعنیزمزمه کرد: ناباور

 یکه به زن و بچه خودشم رحم نم یریپ کهیرفتم با اون مرت یکردم؟م یکار م یاش شد:چ رهیطلبکار خ سحر

 !گه؟یزن د هی یساختم رو زندگ یخراب شده خودمو م یکنه؟زندگ

 

 وهم مجرد؟! کترهیکه هم ازت کوچ یکیبا  یسحر؟رفت یکرد ی:تو چه غلطدیکش غیج دهیش

 من به خودم مربوطه! یزندگ یاالن گفت نیهم-

 رو سرتون؟ نیآمد:چه خبرتونه سالن رو گرفت رونیب یپ یآ یمژده از اتاق و شانیباال رفتن صدا با

اگه طرف وابسته  یکن یفکر نم نمیبه ا یگرفت یخودتو اون بدبختو به باز یگفت: زندگ دهیساکت شدند.ش یآن به

 اد؟یازش بر م ییچه کارا یبشه و پسش بزن

 میگم توافق کرد یبهت م-

 یکرد شیخودتو بند زندگ یکاره اومد هیغل و غش،بعد تو  یب ،یزندگ یتوافق بخوره تو سرت!اون پسره،آزاده ب-

 ؟یکه چ
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 یمحل رو یکرده مردا زیون تدند ینگاها یکردم؟!تا ک یکار م یسحربغض آلود شد و لرزان: چاره نداشتم،چ یصدا

 یکنه...هرچند اگه رسم تمیهست حما یکی ادیب شیپ یاگه هم حرف ینجوریکردم؟باز ا یخودم تحمل م

 تحفه شونه! یپچ پچ کردنا رو نشننوم که نگاهم به شوهرا نیا یبعدشو به جون بخرم ول ینباشه...حاضرم حرفا

هنوز در هم بود و نگاه  دهیش یکه با مژده به راه انداخته بود هردو ساکت شدند.اخمها یکیو سالم عل یورود مشتر با

 یبه حرف آمد:ب ییشانه سحر نشست و به قصد دل جو یرو دهیدو دو زنان سحر اشک آلود.چند لحظه بعد دست ش

 ی.حاال که فکر میارد ارشویخودته اخت یبدم؟زندگباشم که به خودم اجازه دخالت  یگذره..من ک ی...مقیرف الیخ

بهش  ای..بنهیواسه ش سنگ یلیوضع و نبودنت خ نیخواد...که با ا یات تو طول روز بودن تو رو م ،بچهیکنم حق دار

 فکر نکن خب؟

اگه تو  ینبود،حت نیا میاگه نصف عقل تو رو داشتم االن زندگ یازت بزرگترم ول نکهیکنم با ا یفکر م نیبه ا یگاه-

 دهیش یکن یاز درکم مهم غرق شم ب یبدبخت

 هیرو حاضر کن،سحر شما هم  یخانم توکل یرنگ مو دهیکاره رها شد: ش مهین شانیشدن مژده حرف ها کینزد با

 بکش زیم نیبه ا یدست

 دهیرو به ش یسرش بست و با چشمک یبود باال زیم یکه رو یپسیرا با کل شیدو از جا برخاستند.سحرموها هر

 دارم من یدسته گل قیبفهمه چه رف دیکنم..با یروز تو رو حتما با هومن آشنا م هی یآهسته گفت: ول

 یکوچک رو یکند لبخند یها را حالج دهیافتاده بود،بدون آن که بتواند شن راتفاقاتیکه هنوز ذهنش درگ دهیش

 شد. یناژ بلوطبا ت ییو رنگ مو دانیاکس زانیمخلوط کردن م ؛مشغولیلبش نشاند و بدون تلف کردن وقت اضافه ا

**** 

 

 .ستین یاصال منطق نییخوا یکه شما از من م یزیچ-

 نیو چطور به ا یدونم ک ینم ،منیرضو یآقا نینیشد: بب لیدستانش را درهم قالب کرد و رو به جلو متما سرگرد

افراد ما  یبرا شیمیکه بخش عظ نیکرد یم یاقدام به انتشار اخبار س،یبا پل یبدون هماهنگ دیسرعت، اما شما نبا

 شه یحکم به انفصال از شغل شما داده م یپرونده به دادسرا باز بشه به راحت نیا یمجهوله!اگرپا
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کنه از سوژه  یمجله معتبر هستم،شغلم اقتضا م هیخودم رو انجام دادم!من خبرنگار  فهیوظ ل؟منیچرا؟به چه دل-

بابت تک تک  دیبار هم نخواهد بود.چرا با نیقطعا آخر ست،یبار اول ن نیاستفاده کنم وا میروند کار یاطراف برا یها

 مقامات هماهنگ کنم؟ ریکنم با سا یکه منتشر م یاخبار

 نیکه از منصب خودتون سو استفاده نکن یخبرنگار هی یشما تا وقت-

 نیا یتو یلیخ یمهمان کیافراد  یری:سو استفاده؟ خبردستگدیجوش یم نیرحسیکم کم درون وجود ام خشم

 م؟یبرخورد دار ینیچن نیکه تو هر صفحه از روزنامه حوادث روزانه با هزارمورد بدترازا نهیاز ا ریبه؟غیشهرعج

 نیا ی!از افراد هنرمند جامعه برانیمجله اخبار کذب منتشر کرد شتریدرخشش ب یبله آقا سو استفاده،شما برا-

از  یاسم چیصورت بدون آوردن ه نیترمجله رو در مبهم  یکه سروته نوشته ها یدر حال نیگذاشت هیموضوع ما

 کنم؟ یادآوریمجله رو بهتون  ترپررنگیکه ت ستین ن،الزمیجمع کرد یشخص خاص

 خبر دادم دمیکه د یزیجواب داد: من از چ محکم

که به  یبدون مدرک اتهام یتون یباشه...م حیاگه حرفتون صح یحت ستین یآقا...کاف ستین یشما کاف دهید -

 نه! ؟قطعایرو ثابت کن یهنرمندا چسبوند تیاکثر

 یبرم!حداقل نه تا وقت یسوال نم ریز نییخوایکه ازم م یزیخودم و دفتر نشر روبا چ یوجه اعتبار کار چیمن به ه-

 رو نفهمم  لتونیکه دل

زه جوون،سرخود و بدون اجا نیبرداشت و مشغول رنگ کردن برگه با جوهر شد: بب زیم یخودکار را از رو سرگرد

که  یدر حال نیتونه متوجه اون مکان بشه...ا ینگاه م نیاول ینفر تو کیکه  یرو پخش کرد یبا وضوح یعکسها

و نقل دهن مردم بشه..حداقل نه  یاجتماع وندهپر نیقرار نبود ا یوحت دهینفر به قتل رس کیماجراها  نیپشت تمام ا

قائله  نیا هیاز طرف خودت و نشر یعذرخواه هیما مجهوله!پس به نفعتونه که با  یروهایواسه ن زیکه همه چ یتا وقت

 !یخالص کن یرانداختیکه ناخواسته توش گ یو خودتو از دردسر یکن ریرو ختم به خ

 ؟یخورد:قتل؟چه قتل یدیجا خورده تکان شد نیرحسیام

 ینشون چی...قاتل هدهیجوان به قتل رس یمرد یدرست شب مهمان الیاون و ی،تویرضو نیرحسیبله قتل... جناب ام-

 یسرخود پاتو ن؟شماینیبی.ممیدیرس یکیکوچ جیبه نتا یقانون یپزشک یها یاز خودش به جا نذاشته و فقط با بررس

باشه!بهتره با  هیتونه به ضرر شما و نشر یهم م اجرام نیبه شما نداشته!ادامه دادن ا یکه اصال ارتباط نیکرد یکفش

 ...نیکن یما همکار



 یوانگیو د یرمان مست

85 
 

 و اگر نکنم؟ -

 و عقب رفت:بازداشت! دیکش یدیپوف شد سرگرد

 وقفه بوجود آمد. یطوالن قیدقا

 کیرا با  رشیو سردب هیشد بهتر بود تا آبرو و اعتبار نشر یخودش دودوتا چهارتا کرد،قطعا اگر بازداشت م با

 کند. کاریببرد و احتماال خودش را از کار ب رسوالیز یرسم یعذرخواه

 کنم یکار رو نم نیمن ا-

 ی...هاشمیهاشم-

 :بله قرباندیوارد شد و پا کوب یسرباز بالفاصله

 بازداشت هستن. یرضو یاقا-

 را دور مچش قالب کرد. یحرف از جابرخاست وسرباز دستبند یب نیرحسیام

و محقرانه کوچک  یادیرا برانداز کرد.ز یاز هر آدم یکوچک پشت سرش،دورتادور اتاقک عار یبسته شدن در فلز با

 !فیبود و...البته کث

 شد. رهیخ دیتاب یباال به داخل م یپنجره  میکه از ن یکالفه فوت کرد و به روزنه نور یپوف

 دانست  یماند را نم یم نجایا دیبا یک تا

 کرد. یکه به آوا داده بود فکر م یبه قول تنها

 موکت ننشست... یدو زانو خم شد اما کامال رو یرو

 و دهانش نگهداشت. ینیدستش را در هم چفت کرد و مقابل ب دو

 ...دیرس یکم به گوش م یلیاذان خ یصدا

 را قضا شده بخواند. ینداشت تا به حال نماز ادی به
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که تابه  یدرد و دل با معبودش بود...معبود یرساند،کم یروحش را به آرامش م طیشرا نیکه در ا یزیتنها چ قطعا

 اش جدا نکرده بود. یدم از او و زندگ کیزمان نگاهش را  نیا

 شد و دو ضربه به در کوچک زد،بلند صدا زد:سرباز....سرباز بلند

 رو سرت؟ یصداتو انداخت یگ یم یه؟چیدر باز شد:چ مچهیتا ن دیطول کش یکم

کم  یزیچمجرم سابقه دار  کیاز  ییکردند که گو یبا او برخورد م ینزند.جور یلب فشرد تا حرف نامربوط یرو لب

 ندارد.

 شه؟ یم دایمُهر و جا نماز پ نجایا-

 خونه خاله؟ یشد: نه..مگه اومد انیب یبرعکس لحنش؛به تند جواب

 مشت کرد. دست

 کشه یطول نم قهیدق هیاز  شتریادامه داد:ب یشتریسپس با نرمش ب رم؟یوضو بگ یبا ما فوقت صحبت کن یتون یم-

 گم. یخب.االن بهش م یلیسر تکان داد:خ سرباز

 خودت کمکم کن... ایو سر باال گرفت: خدا دیصورتش کش یرو دست

 نشه ها! قهیدق هیاز  شتری...برونیب ایب-

 لبش جان گرفت. یرو یکوچک لبخند

 

 قبله کدوم طرفه؟-

 شیبود را به رو رونیاش با ب یکه راه ارتباط یحوصله جواب داد و باز هم آن پنجره کوچک یو ب متیمال یب سرباز

 بست.

 ...!یدیو سپ دیام یعنینکرده بودند  غیوضو را ازش در کیکه اجازه  نیهم

 .ستادیکه سرباز نشانش داده بود ا یاش،رو به طرف قبله ا یشگیهم یوسجاده  حیمهر و تسب یب
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 نور انداخت. یبه روزنه  ینگاه مین

را  شیهوا یطیدر هر شرا شیخدازد. یگریبود...لبخند د دیو ام ییاز روشنا ینور هم نمود کوچک نیهم دیشا اصال

 داشت...

 بست. ،قامتیتیباالبرد و بعد از ن شیتا کنار گوشها دست

  *** 

 یکه به داخل اتاقک م یاز روزنه نور روشن یخبر گریشد.د یابرها پنهان م یاهیپشت س دیخورش ییکم روشنا کم

خراب  نیو چهار ساعت را درا ستیاز ب شتریب دیحساس بود.شا یادیدختر ز نیزد.ا ی.دلش شور آوا را مد،نبودیتاب

 !...ردیاتهامش صورت بگ میتفه وشود  یمعرف ییبه مرجع قضا یماند تا بعد ازطرف کالنتر یشده م

 بود و بس! نیرحسیهم فشرد...آش نخورده و دهان سوخته مصداق بارز حال ام یرو دندان

بهتر بود خودش  دید بارها با خودش فکر کرد شاکه گذشته بو یساعات ی.طدیکش اهشیپر پشت س یموها یال پنجه

 یقیکرده بود.اما دقا میو تنظ شیرایاش را هم در دل و یبارها متن عذرخواه ی.حتدیکش یم رونیماجرا ب نیرا از ا

 یسوال نم ریز یندانم کار کیمجله را با  رشد.هرگز...سابقه کار و اعتبا یگذشت که از کارش منصرف م ینم

را چه به  نیرحسیدراز...آخرام مشیرا از گل شیشورش کرده بود و پا یحقش بود اصال! به قول سرگرد کم دیبرد.شا

مجله و  کی ؟رونقیمتیگذاشتن از هنرمندان مملکت؟!آن هم به چه ق هیو ما یپر آب و تاب ودروغ ینوشتن متن ها

 خانواده اش بود! یرمنده خودش و روخود؟طمع کرده بود و باهزار بار استفغار بازهم ش یرباالبردن مقام کا

االن  دیشد شا ینم دهیکش الیبه آن منطقه خوش آب و هوا و و رشیمس یانتها یآن شب پس از آن همه کالفگ اگر

 نبود... نجایا

 رفت... یهرگز نم الیاصال به آن و دیکند شا شیدایدنبال جهان نرفته بود تا پ اگر

 شد! ینم دهیکش نجایوقت کار به ا چیه دیشا دیفهم ینم یزیبا مادرش بحثش نشده بود وچ اگر

 نیدست پرچ دنیکه ذرات وجودش بوس یصاف نشده بود در حال دارشیمادرش...سه روز تمام دلش به د آخ

نه...اول  ای.ستینگر یمادر را م ریکرد و بعد بک دل س یم دایشرف را پ یجهان ب دیکرد...با یوچروکش را تمنا م

 کرد. یم دایو بعد جهان را پ دیبوس ینگاه م مادرش را با جان و
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تمام شب را به اشتباهش فکر کرده  دیایلحظه خواب بر چشمش ب کیآن که  یصبح نمانده بود.ب دهیبه سپ یزیچ

 بود.

زد:  شیبه خودش آمد که درب بازداشتگاه باز شد و سرباز صدا ینداشت،تنها زمان یساعت و زمان اطالع از

 دادگاه! یبر یآماده بش دیبا رونیب ای...بیرضو

 بدهند. ییبودند ندا دهینماز هم الزم ند یدر کار نبود.برا یصبحانه ا ظاهرا

 یرا کم داشت.تن خشک شده اش را به زحمت تکان داد. سلول به سلول گردنش درد م یکی نی...!همییقضا مرجع

 کرد.

 یسپر یخبر یو ب یکیشب کامل را در تار کیکرد. کیگذاشت،با هجوم نوربه صورتش،چشمانش را بار رونیکه ب پا

 کرده بود.

به سمت سرباز گرفت و سرباز به روال شب قبل پا  ینوشت و سپس پرونده ا یرا تند تند م یزی،چیشبید سرگرد

 .دیکوب

 لیحرف وارد اتومب یبود همراه چند نفر به راه افتاد و ب دهیکه مچش را به اسارت کش یبا دستبند نیرحسیام

 مجرم بود؟ یراحت نیکه مرتکب شده بود نداشت،به هم یاز جرم یتصور چیشد....ه

سرخ و سوزانش که  یبه چشمها یتا کم اوردیرا در ب نکشیبود.خواست ع یاز هر آرامش یدادگاه پر تردد و عار سالن

هردودست بود  شیکه بند مچ ها یبدهد،اما به خاطر دستبند یمتورم شده بود، مالش یخواب یساعت ب نیدراثر چند

 خنده دار بود! تشیزد...وضع یباهم باال آمدند..پوزخند

 یخفت نیبابت کار نکرده، به چن یمجله پر فروش آفتاب روز ،خبرنگاریرضو نیرحسیکرد...ام یفکرش را م یک

تر حکمش  عیرد کند تا هرچه سر یتفاوت یرا با تظاهر به ب انشیسرزنشگر و پرسشگر اطراف یگرفتار شود که نگاه ها

 صادر شود؟

را صدا  نیرحسیدر پرونده فرو برد و ام یسر یفراهم شد.قاض یبا قاض داریاجازه د ر،باالخرهینفس گ یاز ساعات پس

 زد:

 ؟یرضو نیرحسیام یاقا-

 بله خودم هستم..-
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ند،چه کرد تیو پخش آن شکا یعموم یواضع، از شما به جرم انتشار اخبار کذب در رسانه ها ومرثیک یجناب آقا-

 د؟یدار یحیتوض

منتشر  یحرف رو،من اخبار کذب نی!قبول ندارم ایقاض یآقا دمیشخص رو هم نشن نیمن تا به حال اسم ا-

 سروکله بزنم! یکه مجبورم باهر سوژه ا هینکردم،شغل من جور

 یدسته اول یبا انتشار خبرها نکهیاز شما بخاطر ا شانیدم مقتول کامران واضع هستند،ا یواضع ول ومرثیک یآقا-

 دیشد یقیتحق چیگسترده شدن خبر قتل پسرشان بدون ه نیو هم چن شانیدر مجله باعث به خطر افتادن ابرو

 .ندیآ یپرونده به حساب م نیا یخصوص یشاک

 !دهیبه قتل رس یکس الیاون و یخبرنداشتم تو یمن تا شب گذشته حت یجناب قاض-

 د؟یاثابت حرفتون دار یبرا یمدرک-

 گم! ی...دروغ نمدهیشن یهستم که اوازه اش رو هرکس یر مجله امن خبرنگا-

 ر؟یخ ای دیدار یباش!مدرک یخوا یم یشما هرک-

 یبودند...حرفش ب نیارزش تر یب گاهیجا نیبود که حکمش صادر شده است،شغل و منصب در ا یانگار همان مجرم 

 یاش از قتل رخ داده ب یاطالع ینداشتند. اصرار بر ب یارزش نداشت!پرسش و پاسخ ها قصد تمام یزیمدرک پش

که به مجتمع  یهمراه همان چند نفر زهماظهاراتش را مکتوب کرد وبا کیبه  کی نیرحسیبود...دست آخر ام دهیفا

 برگشت... یآورده شده بود به همان بازداشتگاه کالنتر ییقضا

 وارید ی.گوشه دیاز روز کسل کننده اش کش یته او خس قیبسته شد نفس عم شیپر سرو صدا که به رو یفلز در

 سوزناکش دراورد و به مکالمات امروزش فکر کرد. یرا از چشمها نکیداده ع هیتک

 

همه  نیبود که ا یواضع چه کس ومرثیجوره مقابلش حاضر نشده بود.ک چیکه ه یا یداشت...شاک یخصوص یشاک

وسپس  افتهی یجنجال یانتشار خبر پارت ریرا از ز نیرحسیام یواضع آن قدر گشته بود تا امضا تازاند؟یبرابرش م

داشته باشد، زبان زد تک  یمحکم لیلمرگ پسرش قبل از آن که د نکهیکرده بود. فقط به خاطرا تیشکا هشیعل

 ومرثیزد...ک ی! پوزخندیراحت نیتک رسانه ها شده بود و بعد هم به اتهام انتشار خبر کذب متهم شده بود. به هم
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انعطاف  یمستبد و ب یقاض یبست...حت یرا م یآورد،آن قدر که زبان هرکس یواضع قدرت داشت...پول قدرت م

 امروز را!

مرد سر  نیرحسیدست و بال!...ام یوجب جا برگشته بود،متهم بود و ب مین نیباز به ا قات،یو انجام تحق لیتکم یبرا

 ازدهی...آن قدر که محکم بودن را در یکرد.ازهمان کودک یزمزمه م شهیدر گوشش هم یرا حاج نیخم کردن نبود.ا

 کند.... یآن که کودک یسرلوحه اش قرار داد ب یسالگ

 رونیب ای...بیرضو-

که  یاز جا بلند شد و در حال انیگو یعل ایباز و بسته شد. یاش،پنجره کوچک فلز ختهیافکار به هم ر یریدرگ انیم

 شده؟ یکرد به طرف در باز شده رفت: چ یاش را صاف م دهیچروک راهنیپ یگوشه 

 !یحوصله پاسخ داد:آزاد یبازداشت گاه را قفل کرد و ب سرباز

 اش گذشته بود؟ یفکر یریچند روز از درگ ایدرشت شد!آزاد بود؟مگرچند ساعت  چشمانش

 ده. یم حیشد: بروسرگرد بهت توض تیبود که به جلو هدا دهیرا نپرس یبعد سوال

 یاریآشنا بود اما ذهنش  شیبرا تینها ی.بدیشن یرا م یفیظر یشد،صدا یم کیبه قدم که به اتاق سرگرد نزد قدم

 وارد شد. یکرد وبا قدم بعد یکرد.اخم ینم

 یبود.نگاه سرگرد به سو یزیدادن چ حیسرگرد و پشت به او نشسته بود مشغول توض یکه رو به رو یدخترک

 لطفا نینی...بشیرضو ی:آقادیگردن کش یشد و اندک دهیکش نیرحسیام

که بر چهره داشت  یترسش را حس کرد.با همان اخم نیرحسیام یتکان نخورد.حت یمتر یسانت یحت دخترک

 که به دستور شما... یشد:سرباز کینزد

 نیبله،آزادهست-

 .نیما فعال آزاد هستکه خانم گرو گذاشتند ش یا قهیبه دختر مجهول انداخت وادامه داد: با وث یدست اشاره ا با

 تونم شما رو.... یکه کنجکاو شده بود به حرف آمد: م نیرحسیام

اش باال  یروسر میتنظ یکه برا ی.دستدیبار یبار مقابلش قرار گرفت.اضطراب ازچهره اش م نیبرخاست و ا دخترک

 د؟ید یاشتباه م نیرحسیام ایرفت لرزان بود 
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 تر شد و چهره اش ناخوانا تر:شما! ظیغل شیدختر؛اخمها دنید با

 نیبرگه هارو امضا کن نیا نیاریب فیتشر یرضو یدخالت کرد:اقا سرگرد

 درهم و شکسته برگه هارا امضا زد. یتا جلو رفت و با خطوط دیکش طول

 داد. یم یتنگ شده بود...نفسش طعم تلخ هوا

من سند گرو  یآزاد یداد که برا یاجازه ا نیمچبه شما ه یبه شما خبر داد؟اصال ک ی:کدیگذاشت غر رونیکه ب پا

 ن؟یبذار

 ...یکن یبا هم صحبت م نیرا محکمتر چنگ زد:اجازه بد فشیآب دهانش را قورت داد و دسته ک دهیترس دخترک

 ؟یکرد یکار نیهمچ یبا شما ندارم خانم!با اجازه ک یمن صحبت-

 که حرف بزنم ید یپا و آن پا کرد:آخه اصال به من اجازه نم نیا یکم دخترک

 :بفرما...چاندیپ نهیدست دورس ییکذا یهمان اخم ها با

و  یشعبه ا نیا شبیکردم...بهم...بهم گفتن از د یریگی...که اومدن بردنت...پدمیرژ خورده اش را تر کرد:د یها لب

 صبح بردنت مرجع!

ازت  یدرصدم بهت ربط نداره؟ک میکه ن یشد یکار یقاط یداشت؟هوم؟شما واسه چ ی:به شما چه ارتباطدیغر

 ؟من؟یبذار قهیخواست وث

 به خدا من... نیرحسیدختربه لرز نشست:ام شیاز آرا یدود یدرون چشمها اشک

من  یکه واسه ازاد یسند یر یاالن م نی...دوما...همکی نیا یرضو ینه و آقا نیرحسیاراده باالرفت:ام یب شیصدا

 به همون خراب شده  گردم یو منم بر م یریگ یرو پس م یگذاشت

 روشنک خانم دالور؟! نیادامه داد: متوجه شد زیآم دیشمرده و تهد شمرده

 

 کمکت کنم خواستمیروشنک جلو رفت: فقط م یپا کی
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 نداشتم خانم یاجیمن به کمک شما احت-

 فشیشد.دست آزادش را دور  دسته ک ریدندانش اس ریشدن اشکها،ز ریاز سراز یریجلوگ یلب روشنک برا یانتها

 .ینیبیکس رو نم چی!غرورت انقدر کورت کرده که هیوقت نداشت چیدونم ه یوحرص آلود جواب داد: بله م چاندیپ

 بود!عوض تشکرش بود؟ دهیمرد سر به فلک کش نیحرکت کرد.حجم غرور ا نیرحسیو پشت به ام دیرا کش راهش

و با  ستادی. ادینگران مقابل درب د یبزند آوا را با ظاهر یحرف نکهیبه دنبالش راه افتاد،اما قبل از ا نیرحسیام

سرش را  نکهیکه گرفتارش کرده بود رها شود. به محض ا یاز حجم التهاب د،تایکش قیبسته چند نفس عم ییچشمها

را خالصه شده در وجود  ایانگار که تمام دن...آوا تجلو رف ی.قدمدیباال آورد روشنک را در حال صحبت با آوا د

 یآوا مجال آرامش نم یکرد به خودش مسلط باشد اما رگبار صحبت ها یبه طرفش پرواز کرد.سع دید یم نیرحسیام

 داد:

 یچ ری...امدیجوش یو سرکه م ریشب چقدر دلم مثل س کی نیتو ا یدون یشده بود؟م یداداش؟چ یجان..خوب ریام-

 یکردن...باز دست گذاشت رتیدستگ یکه منتشر کرد یگفت به خاطر خبر یبردنت؟روشنک م یشده بود؟واسه چ

 !است؟یرو س

 حواله روشنک کرد. یحرف نگاه تند نیا با

 ..ستین یآروم باش آوا طور-

 !ست؟ین یطور یگ یبعد م یآزاد شد قهیوث دیق ست؟بهین یکه طور یچ یعنی-

 باهم میزن یحرف م-

 ریام میروشنک جون هست ونیمد تویاالنشم آزاد نیما هم-

 سند گرو بذارن؟ یخواست شونیشد: تو از ا رهیمبهوت به آوا خ نیرحسیام

 آره... من خواستم!-

همکارش  یبرا یکه هر همکار یخودم رو انجام دادم.کار یانسان فهیآوا جان،من وظ ستین یدخالت کرد:منت روشنک

 صادر شه! یجناب رضو یگناه یهرچه زودتر حکم  ب دوارمیده...ام یانجام م
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اش  یشانیپ یرو یاخم شهیشد و به عادت هم یجد نیرحسیو منظور دار تلفظ کرد!ام دهیرا کش یرضو جناب

 باشم خانم دالور! یکس نید ریز ادینشست: من خوشم نم

هستم بعد ازخواسته آوا جان،درخواست  نجای! اگر االن هم ایرضو یآقا نیش ینم رمیراحت،نمک گ التونیخ-

 سرهنگ بوده.

 یدروغ مصلحت کباریگذاشت! هیهمان پدرش ما ایاز غرورش را هم که شده حفظ کند،از سرهنگ، یکم نکهیا یبرا

 نداشت...داشت؟ یکه اشکال

به  یرگیبا خدروغ شده بود که  نیهم متوجه ا نیرحسیام ییدر حال جان دادن بود.گو نیرحسینگاه ام نیذره ب ریز

 ازچشمانش داشت. قتیحق دنیکش رونیدر ب یعمق وجود دخترک سع

از  یباشه.بازم کمک یاجیبه حضور من احت نیاز ا شتریکنم ب ی.آوا را مخاطب قرار داد: فکر نمدیند زیرا جا تعلل

 اومد من در خدمتم آوا جان... یدستم بر م

اما انقدر  نیرحسیداد.ام یزد.آوا جوابش را با لبخند کوچک و تشکر یحال ناخواسته طعنه م نیو در ع خواسته

رد و بدل  انشانیم یزبانش به تشکر هم باز نشد.روشنک بدون آن که اجازه دهد حرف اضافه ا یبود که حت یعصب

ننده پرت کمک را یصندل یرا رو فشیافتاد...ک راه ابانیخ یبه هم آورد و به سو یشود سرو ته مکالمه را با خداحافظ

 لرزان پشت فرمان جا گرفت... ییکرد و با پا

 بود... یکرده بود ،کاف یکش آمده و خوددار شیکه مانند ساعت ها برا یا قهیدق نیچند نیدر ا هرچه

 یبود که روز گذشته با دو مامور به مقصد یاز آوا دل نگران مرد شتری ی...بحتدیلرز یم شیبند انگشتها بند

کرد، باز هم کنج دلش عزلت نموده بود!با خودش که تعارف  یروزها هر چه م نیکه ا ینامشخص همراه شده بود.مرد

 یکه حت ییکرده بود.به اخمها دایپ ادیعتا شیروبرو یقهوه ا زیپشت م نیرحسیام یهر روزه  دنینداشت،به د

 اش قصد پاک شدن نداشتند انگار!... یشانیهنگام کار هم از پ

.اخم و نگاه اوردیداده بود تا سر از کارش در ب یزحمت از پدرش،سرهنگ دالور، درخواست کمک کرده بود و نشان با

 انداخته بود بکاهد. هیدلش سا یکه رو ییها یقرار یبود تا از حجم ب دهیپدرش را به جان خر رهیخ

و غرور و  یکه تنها رنگ پاک یمرد یهاروزها به بندبند نگاه  نیفرمان قرار داد، ا یدردناکش را خم کرد و رو سر

ناغافل  د،دریفهم یو اگر نم دیو شا دیکرده بود...دوست داشتن که با دایپ ادیداده بود اعت یرا درونش جا یمردانگ

 ممکن،دچارش شده بود...! تیوضع نیتر
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 ...!نیحس ریکرد: ام یلب هج ریبست ونامش را ز پلک

*** 

 نترس اصال...باشه؟ یزیاز چ  نجامیمن ا-

 انداخت. ابانیآن طرف خ یبه کافه  ینگاه مردد

 ؟یمنصرف شد-

 خوام بگم؟ یم یتونم باهاش روبرو بشم...اصال چ یتونم و نم یوگفت: م دیاراده دست شراره را چسب یب

 !کمیباش  ؟آرومیکار کن یچ یخوا یدختر!...مگه م یخیچرا انقدر تو -

که نقشه قتلشو  یخوام با کس ی...کامران مرده و االن میچ یعنیفهمم ارامش  یتونم شراره....نم ی: نمدیاش لرز چانه

 تونم داشته باشم؟! یکار م یآدم چ نیبا ا ز؟منیم هیسر  نمیبرم بش دمیکش

و تموم....چرا انقدر خودتو  ینخواست یگ یو م یزن یزنگ م هیست،یکه ن ینشده،اجبار رید یشد مونیاگه پش-

 ؟یدیعذاب م

 

...اگه نرم رمیم یشه سرطان و م ی...منجامیمونه ا یپر شده گفت: اگه ...اگه نرم...م ییقلبش اشاره کرد و با چشمها به

بفهمم چرا  دیبخشم شراره...با یبه خودم نگاه کنم...اگه نرم تا آخر عمرم خودمو نم نهییتونم تو آ یتا عمر دارم نم

کارو باهاش  نیروبروم اعتماد داشت...چرا ا نهیکه قراره بش یاوناز چشماش به  شتریکارو کرد...کامران ب نیا

 شد؟! یبهش فروخته بود که به مرگش راض یتر زمیکرد؟!مگه چه ه

 یباهات...اون که منو نم امیخب،اصال منم م یلیخ زمیرا نوازش کرد:باشه عز دهیتند تند پشت دست ش شراره

 بهتره مگه نه؟ تو هم حرفاتو بزن ینجوریو مراقب تو هم هستم... هوم؟ا نمیش یبا فاصله از شما م زیم هیشناسه...

..از خودم مطمئن ایخوام بگم ن یکافه انداخت و دست شراره را محکم تر فشرد: نم یبه ورود یگرینگاه د دهیش

 ؟یایشه ب ی...مستمین

 وار پلک شراره بود دییلحن مظلومش بازو بسته شدن تا جواب
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زد.انگشتان  یها را با تمام وجود چنگ م یچرک مردگ یکس هیدلهره را دردلش نهاده بودند و انگار که هر ثان تشت

محکم و  یدر به صدا درآمد.تپش قلبش تند و تندتر شد.قدم ها یزنگوله باال یگرفت که صدا یاش را به باز دهیکش

 یم یاما محکم را بهتر از هرکس کیتمیر یها دمق نیشناخت..ا ینواخت،م یناقوس مرگ م شیدر گوشها یاستوار

تلخ و گس در شامه اش  یعطر یشد.بو دهیمقابلش کش یصندل دینکش هیرا بست و به ثان شیشناخت...چشمها

 !امدیکوتاه ن شیحال از باز کردن پلکها نیرا احساس کرد و با ا زیم ی.خم شدن اش به رودیچیپ

 شروع کرد. اوشیشد...س ینفرشان شکسته م کیبه دست  دیساخته بود با وارید انشانیکه م یسکوت کش دار سد

 جان! دهی...شیساکت نبود ینجوریوقت ا چیه ادیم ادمیکه  ییتا جا-

 شیکرد لب ها یهم سوار م یرا رو شیکه پلکها یکرد.عالوه بر فشار یم انی... هنوز هم اسمش را با تمسخر بیلعنت

 یشد که بند بند جانش را به تالطم م ییها یآب ی رهیکرد.به ضرب چشم گشود و خ شیفشار دندان ها ریرا هم درگ

 کشاند

 اوش؟یس یشد یهمه عوض نیا یتو ک-

 ییبهشون اجازه رونما دیبا تیموقع زم،فقطیدارن عز یعوض یرو هیآدما  یآشکار بود: همه  یپوزخند جوابش

دونم چه  یم یکه بهتر از هرکس یرخ من ؟بهیپنهان فرشته بودنت رو به رخم بکش یکه خو یومدین نجایا انایبده...اح

 ...!یجونت رو خر خودت کرده بود یدو سال تموم کام یجور

 .دیراناخن کش شینام کامران بغض گلو دنیشن با

 فقط بگو چرا؟-

 یدختر خوب نکهیخاطر ا کردم...فقط و فقط به زیهم اضافه تر وار یدرصد ده؟چندیش یحسابت روهنوز چک نکرد-

 ...نظرت؟یکرد یو بدون چون و چرا همکار یبود

 خوام بدونم چرا کامران؟ یچقدره!م ستیبرام مهم ن-

 !دیلرز شیکرد نتوانست خوددار باشد و در لحظه آخر صدا هرچه

 باشه؟ ریسوال د نیواسه ا کمی یکن یرا به باال تا زد: هوم...فکر نم شیها نیو آست دیساوش باال پر یابرو یتا کی
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 ؟یمشت کرد تا خشمش را کنترل کند: مگه تو اون لحظه اجازه سوالم بهم داد دست

 !؟یآدم؛ خفه شد هیجون  یدادم،در ازا شنهادیکه بهت پ ییرقم باال دنیکه با شن یتو نبود نیو مگه ا-

 کاسه بود وهست هی یکه کردم،تهش دستم باتو تو یهرغلط-

. یبر نجایاز ا شهیبا اون پول واسه هم یتون یاالن م نی!...از همی...آزادیستیبه من مربوط ن گهیخب...د یلیخ-

آمد ادامه داد: برو دنبال  یبه شدت چندش م دهیکه در نظر ش یداد و با لبخند هیسپس تک

که  ؟یکه چ نجایا ی...نشستهانجام بد یکه دوست دار یکن،بروهرکار ی..تک تکشونو واقعاهاتوبسازیآرزوهات...رو

کامران چقدر احمق بود که  یبفهم نکهیا ایبشم؟ کینظرت داشتم تا به سوژه ام نزد ریسال ز کی یچه جور یبفهم

کنه  یکه ادعا م یکس اون چیه یبفهم نکهینه...ا ایبده؟ صیوقت نتونست دوست و دشمنش رو از هم تشخ چیه

 !یمون یعاشق کامران م استیدن ایدن ات یگفت یهمه م یکه جلو ییتو ی...حتستین

 گشاد شد. شیآخر،مردمک چشمها یجمله ها دنیزده ازشن رتیح

 یهمون شاه راه قایتو دق یازش دور باشم؛نه!ول نکهی...نه ایمن به کامران بود یکینزد یطعمه برا نیتو مناسب تر-

کنم که نقطه  یباشه اما اعتراف م یمناسب یجا نجایرسوند...فکر نکنم ا یخواستم م یکه م یکه منو به مقصد یبود

 !..تیمیصم یمحبت بهت بود با اسانس کم کمیضعفت 

نقطه ضعف  نیکنم که با استفاده از هم یگفت: و اعتراف م دهیبه دهان بازمانده ش رهیلبش را کج کرد و خ یشخندین

 مگه نه؟! زمیجالبه عز یلیقشنگنت،افسار تو کامرانو به دست گرفته بودم...خ

 یب اوشی!سطان؟یش نیگفت ا ینشود...چه م نیگرفته بود تا نقش زم زیم یا شهیش یه دستش را به لبه زد بهت

 زد: یپروا حرف م یب دهیاعتنا به حال خراب ش

ذاشتم..البته اون  یم ونیشناخت رو با کامران در م نیشناختمت ا یم شتریب یشدم و هرچ یم کیبه تو نزد-

 یم یخوام...راست یکرد صالحش رو م یدونست.فکر م یخودش م نیانقدر احمق بود که منو ام امرزهمیخداب

 من بود؟ شنهادیو پ یقبل شهداد همه ش با نق یدوسال کامران برات انجام م نیکه ا ییتمام کارها یدونست

 ؟یگ یم یدار یخشک شده اش داد و بهت زده نجوا کرد: چ یبه لب ها یتکان
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سراسر منفعت بود...چون هم تو از اطرافت  یکیسود نداشت واسه من  یشما دوتا واسه هرک شتریبهرچه  یوابستگ-

واسه سرک  ییجا جهیشد و در نت یتو متمرکز م ی...هم کامران رویداد یو دل به دل کامران م یشد یغافل م

 سوراخ سمبه ها رو نداشت!... هیبه بق دنیکش

سال شما  کیتونستم  یراحت نیگلم؟به هم ینیب یپررنگ تر شد:م شخندشیاز هم باز کرد و ن یرا اندک شیدستها

ها،همه  یهاتون...کادو ها...دعوت ها، تهمت ها،همراه یبدم...تمام قهر و آشت یباز خوادیکه دلم م یدوتا رو هرجور

آهسته و آروم  یرجو دیذره ذره کامران بود...با ینابودداشتم و اونم  تیمامور هی...من فقط دهیسر من بود ش ریش ز

اش فرو  نهیس یکه بتونم خنجر زهرآلودمو تا دسته تو ینبره...اونقدر یانیجر چیاز ه ییشدم که بو یم کیبهش نزد

 دی...درسته؟بانیهم یعنیبسته بودم!آرامش  گهینفر د کیکه سال ها با خودم و  یکه وفا کنم به عهد یکنم...اونقدر

 !دمیبگم باالخره بهش رس

 

 ییماجرا چیروحش ازه کهیداده بود در حال یفیکث یدل به چه باز دهینشسته بود.ش شیدر قالب آدم روبرو یسیابل

 خبرنداشت؟!

 ست؟یجان؟حالت خوب ن دهیش دهیاوه چرا رنگت پر-

 مزخرفاتتو باور کنم؟! نی...ایالکن گفت: انتظار دار یزبان با

 کنم یروبروت م تیکنم و با واقع یلطف م گم مزخرفاته؟دارم بهت یکه م ییزایچ یکن یچرا فکر م-

تو با  ی؟دشمنیکثافت کشوند نیمنو تو ا یکن ی!چون بهم لطف میکرده باش ایدست و دل باز نیقبال از ا ادینم ادمی-

 من کامران و دوست داشتم! شعورکثافتیبه من داشت؟هان؟ ب یکامران چه دخل

ازآنها با  زیآن دو شد.شراره که با فاصله دو م خینگاه افراد حاضر در کافه م یباال رفته بود...لحظات شیاراده صدا یب

برود.اما لبخند  دهیآمد به کمک ش شیپ یشد تا اگر مشکل زیخ مین شیاش مشغول بود، دست پاچه در جا یدنینوش

 .ندخود،سر بچرخاند یدر جا یباعث شد تا همگ اوشینافذ س

 ی...کستین دهیکه نشون م یزیکس چ چیکنم که ه یتو اون مغز پوکت فرو مکنم،دارم  ی...چون بهت لطف مقایدق-

 !؟یرو زد زیهمه چ دیپول به مشامت خورد ق یتا بو یعاشق کامران بود یگ یکه االن م ییکرد تو یفکرشو م

 کف دستش؟ یذاریم زویهمه چ یرفت گفت ادتیرفت؟ ادتی...یکرده بود دمیتهد وونیح یچون تو-
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بود از رو دست خوردن و  زاریزدم...کامران ب یکه داشتم ازش حرف م یبه همون نقطه ضعف یدی..تازه رسکالیبار-

 یعنی!بذار من بگم،ده؟یم یچه معن نی...و اندازهیتف هم تو صورتت نم یهست یاگه بفهمه تو ک یدروغ!مطمئن بود

تا هر  رنیقرار بگ طیشرا یآدما تو هیافک یعنیرفت نبود... یکه جونش واست در م یکامران هم اون مرد عاشق یحت

هم  ده،تویمونه ش ینم یحرف ی...پس جازنیبر رونیکرده بودن رو ب یکه مخف یکثافت یکدوم به اندازه خودشون رو

 !یستین یکمترازمن عوض

ام که به خاطر طمعم حاضر شدم باهات دست به  یم،عوضیقطره اشک گونه اش را خط انداخت: آره من عوض کی

 یبا کامران دار یحساب شخص هیتسو یآدم ختم شه!...گفت هیدونستم قراره تهش به مردن  ینم یکنم...ول یکی

بود،نون و نمک  قتیوجدان...رف ی!آخه بیشد یبهت فروخته بود که به مردنش راض یتر زمیکامران چه ه ینگفت

 اوش؟یدلت اومد س یگذشت،چه جور ی!روز و شبتون باهم منیهمو خورده بود

 یایدل و دن یدلش اومد وقت یدوخت:اون چه جور دهیو لرزان ش سیخ یچشم به حدقه ها یانعطاف چیه یب اوشیس

رو که  دمیآرزوها و ام یتونست همه  یچه جور یزن یبراش زار م یکه دار یداد؟هوم؟اون کثافت یمنو باز یایهمه دن

 من نتونم؟! یول رهیبگ وناون تونست ج یپرپر کنه؟چه جور دمید ینفرم هیمن شب و روز با 

کنه  ی...عذاب وجدان ولم نماوشیشدم س وونهی...دیکرد وونمیآدم حرف بزن!د نیع یلعنت ؟دیگیم یدار یچ-

 بالشت بذارم یشب سر راحت رو هینتونستم 

جان  یب یکتش در پنجه ها نیگذشتن از کنارش آست نیحرف با همان نگاه سخت ازجا برخاست.ح یب اوشیس

 قفل شد. دهیش

به  میزیچ هیست، گهیجنس ما مثل هم د یگیشده،حاال که م دهیکش نجایفروغش باال آمد:حاال که کار به ا یب نگاه

 !ایبرزخ س نیمن بگو،بذار بفهمم،بتونم خودمو قانع کنم،خالصم کن از ا

خوانا را  یوصل شده بود...باالتر آمد و درد نگاه نشیرا نشانه گرفت که به آست ییانگشتها اوشیزده س خی یگو دو

 بود،حقش نبود ادامه اش را بداند...بود؟ یکاف نجایکرد.تا هم یخط به خط معن

 !رونیب ایکرد:ب ینفس خال کیپر شده اش را با  ی نهیداد.س نیبه آست یتکان کوچک دهیش

در باز به صدا  یکافه زنگوله باالرها شد.با خروجش از  دهیدر دست ش یکه تکه پارچه  دیرا کش دستش

 یبود که اگر کس دهیشن ییزهایرا تحمل کرده بود...چ ینیسنگ یپخش شد.حرف ها شیدر جا بایتقر دهیدرآمد..ش



 یوانگیو د یرمان مست

99 
 

خورد.اما حاال....مرز  یم قسم اوشیس یبروبرگشت به صداقت و دوست یگفت ب یم شیهارا برا نیتک تک ا گرید

 .دید یم ییتارمو کترازیاعتماد و شکست را بار انیم

 گفت؟ ی؟چیخوب دهینشست:ش شیبه سرعت به طرفش حرکت کرد و روبرو شراره

 باهاش برم دی:بادیرا مال شیها قهینوک انگشت شق با

 کجا؟-

 نداشت.. طانیآورده که امروز کم از ش یآدم نیبه روز ا یکه بفهمم کامران چ ییهرکجا...جا-

 باهات؟ امیمنم ب-

 نه برو خونه-

 کنم ی...منم پشت سرتون حرکت مدهیبرو ش-

 گرفت. شیرا پ اوشیس یبنز مشک ریتکان داد و مس یحرف سر یمخالفت نداشت.ب توان

شان داده  یمرد تمام مدت باز نیشد که همراه کامران بود.هم یتداع شیبرا ییروزها ادی نینشستن در ماش با

 به کرده اش شک کند...! یآن که ذره ا یبود.ب

 ؟یدوستش داشت یلیخ-

 کنه؟ یهم م یفرق گهیرا باردار نمود: د شیبه طرفش چرخاند.بغض گلو سر

 یش یو بازم حس ات عوض نشه،م یرو بفهم زیزده اش:اگه همه چ خیهم لحنش سرد بود...درست مثل نگاه  هنوز

 مثل من!... یکی

 بد؟ ایخوبه  نیزد:ا یپوزخند

 یلیداد و لحنش تلخ شد: بد...خ نیاش را چ یشانیپ یشد،اخم فشرده اوشیزمخت و پهن س یدستها انیم فرمان

 یریجون کامران جون منو بگ یروز هم در ازا هیهم بد! انقدر که ممکنه 

 ؟یکامرانو قصاص کرد یجون ک یتو در ازا-
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 کنه؟یهم م یفرق گهید-

کنه...همه  یفرق م زیوسط همه چ ادیخواستن که ب یکنه...پا یتار شده اش را به روبرو دوخت: آره،فرق م نگاه

 اون خواستن! یز،حتیچ

 

 خودت؟ ایمن  ،واسهیانداخت وسرد گفت: به پا گذاشت نهیبه آ ینگاه اوشیس

 ؟یچ-

 دنبالمونه. میکه راه افتاد یداد:از موقع حیدر حرفش کوتاه توض یحس چیه یب

 بر شراره فرستاد و سکوت کرد. یلعنت

قرار  شانیدرست روبرو یاطرافش دوخت...از شهر خارج شده بودند.پرتگاه بلند ابانیبه ب ینگاه میکردند،ن توقف

 نیاشاره از ا کیرا با  شانیزد و هردو یمرد به سرش م نیرا چنگ زد.نکند ا یو صندل دیاراده ترس یداشت....ب

 فرستاد؟ یپرتگاه به درک م

را  گاریلبانش قرار داشت را آتش زد.دود س انیم که یگاریخارج کرد و س بشیاصل فرانسه اش را از ج ینقره  فندک

 زد: یبسته شد.پوزخند دهیش یکار چشمها نیفوت کرد که با ا دهیدر صورت ش

 کرد! یتو صورتت دود م یوقت یکامران بود گاریس یعاشق بو-

 کنن؟ یدفنش م یک-

 گرفت: برات مهمه؟ گاریاز س یقیعم کام

 آمده بود. دنیشن یگفتن نداشت...برا یبرا یحرف

...سرخود می؛نداری...پنهون کارمیشد: بهش گفته بودم دروغ؛ندار رهیو به روبرو خ دیفرمان کش یبه لبه  یدست

 ...میگرفتن؛ندار میتصم

انداخت:قانون رابطه مون بود.قبول کرد،منتها همون اول،...کم کم دروغ گفت...پنهون کرد...سرخود  ینگاه دهیش به

 گاهش! هیم تکگرفت...نذاشت بش میتصم
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 کردن باشه،به هرحال... هیتک قیکه ال دید ینم یمنو درحد دمیباال انداخت:شا یزد و شانه ا گاریبه س یگرید پک

 چقدر ارتفاع داشته باشه؟ نجایا یکن یمقابلشان کرد و زمزمه کرد: فکر م یبه پرتگاه سرتاسر کلوخ یا اشاره

 زیفرستاد.چشم ر یبه جانش م شتریبسته اش سرما را ب خیترساند...لحن  یرا م دهیبند حرف زدن ها ش کی نیا

 شد لمس کرد. یرا م شیکرد درد صدا یکه دقت م شتریکرد،ب

 بلنده!-

 بلند! یلیهوم...بلنده...خ-

 یم دیشا ایخورد... یتکان م یکه کم یانگشتش گرفت.انگشت یجا خوش کرده ال گاریاز س یمحکمتر کام

 لرز داشت؟ اوشیس د؟انگشتیدیاشتباه نم دهی!شدیلرز

 خودشو پرت کرد! یبلند نیاز هم-

 اش فرستاد. هیآتش زد...با شدت دود را به ر یگرید گاریس

 !؟یک-

ام تو بودنش خالصه  ندهیآ یاهایدونست همه رو یمونم...گفته بودم و م یبهش گفته بودم،تا نفس آخر پات م-

 یبهش بندازه، م ینگاه میده تا ن یکه براش جون م یاون نهیب ی...نمنهیهم زادیکرد. خصلت آدم شهی...چه میشده.ول

تا حاالچند  یلعنت یچرخه سه ضلع نیتو ا ستیشه!معلوم ن کینگاهشو باهاش شر ستیکه حاضر ن یره طرف کس

ه اش آوار که تو گذشت ییخراب شده بود آرزوها نکهیهزار نفراز نفس افتادن!خراب کرد آرزهامو...فقط به خاطر ا

 شده بود.اون کثافتو هنوز دوست داشت...خودشو به هزار در زد تا برگرده و اون نخواست...

که واسه ش  یپرتت کنم!..کجا بودم؟هان...اون ستی؟نترس،قرارنیبه صندل یدیزد:چرا انقدر سفت چسب یآرام خنده

 نخواست... ،برگشتنشویدادیجر م قهی

 رو نگرفته بود! یکامران نفس کس-

که  یدختر نهیگرفت...نفسِ نفس منو گرفت!منم نفسشو...عادالنه ست مگه نه؟دست رد زد به س یهوم جالبه...ول-

نجاتش  ده؟منیش یفهم یکرده بود و من...م یبار دستشو به خاطراون انگل خط خط نیچند

سگ بهم  نیگفت،ع یم غنبود..کامران و بس!درو شتریاسم ب هیوقت...سر زبونش  یدادم!هربار...هردفعه...وقت و ب
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 یکردم.م یشدم و قبولش م یشدم..خرش م یم تشیگفت که فراموشش کرده و منم هربار خام معصوم یدروغ م

 قبول کردم که باشم یداشته باشم...ول ییجا شیتو زندگ ستیدونستم قرار ن ینه،میب یوقت منو نم چیدونستم ه

 ،ارزشتیگفت عشق دوم یعشق دوم مهم تر از عشق اوله!مگفت... یشد و ادامه داد:خودش م ینارنج گاریس لتریف

 یداریشدم.تو خواب و ب یگرفتم و تباه تر م یبا ارزشه!خر شدم.احمق شدم،باورش کردم.دستشو م گهیجور د هی

 گفت.کامران! یاسم م هیفقط 

وحشت زده کمربندش را بازکرد مبادا  دهیبا پرتگاه فاصله داشت...ش یشد.آنقدر جلو رفت تا قدم ادهیپ نیماش از

 شد. کشیبه سرش بزند.قدم به قدم نزد یحماقت

به  شتری!بیکه با کامران بود یی.اون موقعایشد: قبال خوشگلتر بود رهیخ دهیآورد وبه صورت ش نییرا پا گاریس

 !ن؟یعاشقش بود ینجوریداشت مگه اون د...ث که همتون ا ی!..چیدیرس یخودت م

 !اوشینگو...مُرده س ینجوری:نگو...اآلود گفت بغض

 که مهسا مرد! یزد:منم مردم...همون وقت یپوزخند

 نییرا به پا دهی.با زدن چند ضربه حواس شدیها کش زهیخاک و سنگ ر یرو یفرض یخطوط اهشینوک کفش س با

خط جلو رفت و پرواز  نی.از همدیوقت دستم بهش نرس چیه گهی...دنجایهم قای؟دقینیب یرو م نجایپرت کرد: ا شیپا

 کرد...

فرو برد و به آسمان زل زد: آرزو داشت پرواز  شیبهایله کرد.دست در ج شیپا ریرا ز گاریمانده س ته

 ی!نمیآموزش چند ساعته خلبان ی.واسه تولدش ثبت نامش کرده بودم... دوره یکنه..خودش،تنها و بدون کمک کس

 به دلش بمونه ییخواستم با من باشه و آرزو

 !رید یلی..خدمیرس ریتک تک آرزوها رو به دل من گذاشت!د یقرار گرفت: باالخره پرواز کرد ول دهیسر ش شتپ

ناخوشه،انقدر که  دمید یبودم...م دهی! نفهمشهیاز سر خودش بازش کنه آلوده ش کرده بود...به ش نکهیواسه ا کامران

 تنها باشه. دیگفتم با یعاشقش بودم م
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 یآدم نیهمچ یکه عاشقش بود یزد.: سخته باورش واست؟اون دهیچهره ش رتیبه ح یخندشیبار ن نیچندم یبرا

بار تو  نیآخر یول دمیداشته باشه!.هر دفعه به دادش رس یاراده ا نکهیا یب نییپرت شد پا نجایمن از ا یایبود! دن

 !ییمهسا ،نهییآرزو همونده بود ن ینه نجات گهی..ددمیرس ریبار د نیاوجش گم شدم.آخر

شد معبد  نجای...ارمیگناهشو بگ یکنم...بهش قول دادم تقاص خون ب یبعد مدتها دارم آرامشو حس م حاال

 بود! یبه فکر مرگش م یروز هی دیداره...کامران با یعکس العمل یعمل ده،هریش یدون ی.شد مهسا...مامییتنها

 !یتو ادم کشت اوشی؟سیستین مونیذره هم پش هی یحت-

 یراجع بهت م زویهمه چ شیاز مدتها پ نکهیبودم با ا ومدهیتو جلو ن قی...که چرا زودتر از طرمونمیچرا پش-

 آرومم!آرومه آروم! گهیرو نکشتم...از حاال د یچرا زودتر اون عوض مونمیفرصت بودم!پش هیدونستم..فقط دنبال 

 یبه زور رو یحال یکه با ب ییها سوخت؟با قدم یم یبه حال چه کس دیرا مهار کند.دلش با شینتوانست اشکها دهیش

 داد. هیحرکت کرد و به در تک نیبه طرف ماش دیکش یم نیزم

را با دو انگشت  یبراق یفرو برد. ش بشیو دست در ج ستادیمقابلش ا ،یکوتاه یبا قدم ها یپس از لحظات اوشیس

 مقابل صورتش گرفت. یحیبدون توض

که در هوا  یدیشده بود..باد و خاک شد رهیتوقف کرده بود و دل نگران به سکوتشان خ اوشیس نیپشت ماش شراره

براق و صورت  یش انینگاه کنجکاوش را م سیخ یکند و باصورت زیچشمانش را ر دهیبلند شده بود سبب شد تا ش

 بچرخاند اوشیس

 ...مال توئهرشیبگ-

 ه؟یچ نیا-

 انگشتر!-

 شلوارش فرو برد. یها بیدست در ج اوشیس

 .شهی...مثل همدمیرس یم ریداشتم د-

 آن را از نظر گذراند. جیبراق زل زده بود.دست جلو برد و گ نیبه حلقه تک نگ رانیح
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دو روز فقط  یکی نیکنه.مهم خودشه!تمام ا یبود!البته فکر نکنم برات فرق یجعبه اش رو گم کردم...مخمل سورمه ا-

 .گردوندمیبهت برش م دی...بایکرده باشم...باالخره صاحبش تو بود یکردم.فکر نکنم اشتباه یبهش نگاه م

را  قتیپتک حق یرحم یبا ب اوشیکرد حدسش غلط باشد که س یکرد.دعا دعا م یکم مغزش واژه هارا پردازش م کم

 بر سرش آوار کرد:

 کنه یته همون شب ازت خواستگارخواس یکردم.مال توئه...ظاهرا م داشیکامران پ بیلحظه آخر از ج-

توجه به  یو خاک سقوط کرد.ب زهیسراسر سنگ ر نیذره طاقتش را هم از دست داد و دو زانو کف زم کی همان

نداشت...چه کرده بود با دل  گریرا د یکی نیبلند بلند زار زد.تحمل ا د،ید یاز بودنش نم یزیکه چ یو غرور اوشیس

 اش آورده بود؟! یوز زندگنبود؟ چه به ر گریکه د یکامران

 انیبود که م ییتنها صدا شیها هیبلندگر یکه صدا دیدو یا دهیشد و تند به طرف ش ادهیپ نیاز ماش دهیترس شراره

 کرد یم دایپرتگاه انعکاس پ

 .ستیبه او زد: بلندش کن..حالش خوب ن یاحساس یاشاره ب اوشیس

 انداخت و به زحمت بلندش کرد... دهیش یبازو ریدست ز شراره

که رد کامران را  ستیانگشتر نیاش هم یزندگ ییتنها دارا ییزد که گو یرا چنان در مشتش گرفته بود و زار م حلقه

 حک کرده بود. شیرو

 انیتازه آتش زده اش را م گاریس نیکه سوم یزد... در حال هیتک نشیو به در ماش چاندیپ نهیدست دور س اوشیس 

باهم  یمانیکه بغض و درد و حسرت وپش ییبود،با صدا دهیش زیترحم برانگ یداد و نظاره گر ناله ها یقرار م شیلبها

 کردم! یم ری...بازم داشتم ددمیرسبار به موقع  هیشده بود، لب زد: خوشحالم حداقل  ختهیآم

شفاف شدن نداشت...با هر باز و  قصد شیبود.پرده تار پلک ها دهیرا به آغوش کش شیکز کرده،زانوها وارید ی گوشه

الطلوع آمده  ی...ازصبح علدیشن یهاله را م یکرد.صدا یم سیدستش را خ ییصدا یقطره ب شیبسته شدن چشمها

کرد. حلقه را  یدرد م شیاز درد متورم بود.چشمها شیشده را پاک کند.گلو دهیخر یها یبود تا کمک مادرش سبز

حلقه را تار کرد.  دنید دیکه از چشمش چک یشد.اشک رهیخ رشیچشم گ نیدو انگشتش چرخاند و به تنها نگ انیم

آزادش دورتادور تنش را  یکار موها نیگذاشت.با ا شانیجمع کرد و سر رو نهیرا تنگ تردر س شیزانوها

 زد... هقصدا  یوب دیاش لرز نهیپوشاند.س
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 ؟یآبج-

 ییبا صدا ریبرنداشت و در همان حالت سربه ز شیحلقه را پنهان کند.سر از زانوها خورد و مشتش را بست تا یتکان

 احمد؟ یخوا یم یدورگه جواب داد: چ

 ؟یآبج یکن یم هیگر یدراتاق را بست و کنارش نشست:دار احمد

 دیشلوارش کش یمشتش دلش آتش گرفت.چند بار چشم سرخش را به زانو انیجا خوش کرده م یحلقه  یادآوری با

 ؟یخوا یم ی: نه...چدیو سرباال کش

 یآبج سهینشست:صورتت خ دهیصورت ش یکوچک احمد رو یها دست

 نه؟ ای یخوایم یچ یگیم-

 کتاب و دفتربرداشت. ییچندتا دهیکرد و از کنار ش یمن و من احمد

 رفت ادمی میکردیم یفوتبال باز میبا بچه ها تو کوچه داشت ؟ظهریآبج یگیبهم امال م-

کنه از  یم کارینسبتا بلند که به گوش هاله برسد گفت: پس خواهر بزرگت چ ییرا درهم کرد وبا صدا شیااخمه دهیش

 نجا؟یصبح اومده ا

واسه من  اشویامال بهت بگه؟خواهر باز هیادامه داد:بلد نبود تا االن  شتریب یو با حرص دیمادر و هاله را شن سکوت

 و پوچ؟ چیه رسهیداره و به تو که م

 نداره ،اشکالیآبج سمینویخودم م یگیهاله حالش خوب نبود...خب...خب اگه نم یدست پاچه شد:آبج احمد

دامن زدن به  یبرا یدر ساکت کردنش داشت.انگار که منتظر بهانه ا یکه مادرش سع دیاعتراض هاله را شن یصدا

درهم  ییکرد با اخمها یرامش دعوت م.رو به مادرش که هاله را به آدیپر رونیدلش بود در را باز کرد و ب یشعله ها

 بگه خوادیم یچ نمیگفت: نه ساکتش نکن بب

 پس سرت؟ ی:چه مرگته صداتوانداختدیهم مانند خودش اخم در هم کش هاله

به  یاریاخت یواریبود تا مانند انبار باروت منفجرشود:انداختم که انداختم...خوب کردم..چهارد یحرف کاف نیهم

 توچه؟
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ست مثل  لهیطو نجایا ی!فکر کردیبلند شد:توغلط کرد یپاک شده را پرت کرد وعصبان یها یدسته سبز هاله

واسه مامان بدبخت من  اتویباز یوحش یایم میسرت کجا گرمه وقت ستیصبح تا شب معلوم ن ؟ازیکنیرفتارم وونیح

 یاریم

 ؟شوهریینجایهمش ا یندار یتو چه!...توکارو زندگ ؟بهی؟آقامی؟ننمیکارمیکه هستم...تو چ یهر قبرستون-

 خودت رببرخونهیدستشو بگ ینگران مامانت یلیهرروزهرروز؟خ نجایا یخوایم ی؟چیندار

 بار مادرش بلند دخالت کرد:دهنتو ببند هاجر نیا

امال  هیبه اون بچه  ستیفقط زر زراشو آورده...بلد ن نجایاومده ا گم؟ازصبحیدروغ م ه؟مگهی:چدیکش ادیفر دهیش

 یتو چ ینکبت یپاک کردن!به ما چه که تو زندگ یکردن و سبز بتیخاله زنک به غ یبدبختا نیا نیع یبگه!...نشست

 گذرهیم

توروتنگ کردم!خونمه هروقت که دلم بخواد  ی:خفه شونفهم...اومدم که اومدم خوب کردم...مگه جادیکش غیج هاله

 دیکش یکوتاه غیشکمش خم شد و ج یدفعه رو کی...امیم

بچه...ببُراون زبون صاب مرده  یش ریگ نیزم یهاله را گرفت و مالش داد.با داد گفت:اله یشانه هااز پشت  مادرش

 حامله ست! یبنیتو!مگه نم

گه  تیسر زندگ ینیروز بش هی یتونیکه نم یی...توم؟یبد دیما با نمیبه جهنم که حامله ست..جور بچه پس انداختن ا-

بخوام  یبه بعدم هرغلط نی..از ارمیم یو با ک رمیکه کجا م یشمریمنو م یقدما یخوری..تو گه میشوهر کرد یخورد

 ربط نداره گهیاحدالناس د چینه به تو نه به ه کنمیم

 یبه درگاه خدا کردم که تو شد یازم...مگه چه ناسپاس رتیبه صورتش زد:خدا بگ غیو ج هیخانم با گر نیمه

  رهیحال م داره از ارخواهرتیآب قند ب وانیل هیعذابم...پاشو

 نینفر یبارجا هیرو سرم.. یدست بکش یایبار ن هی.نیبه ناله و نفر نیبش ی..هینیهم شهی:آره بگو...همدیکش ادیفر

 زدیبعدم خودشو م کردیکه کاراشو م هینی..بچه خلف تو از روزاول همشمیوقت واسه تو بچه نم چی! من هینازمو نکش

! ستیمرگش ن چیکردن استاده،ه یباز لمیجونورتو ف نیگردن من!...نترس..ا فتادیم اشیو بدبخت یبه موش مردگ

 !شهیمرگش نم چیصدتا جون داره...نه خودش نه اون توله ش ه

هاجر...من به درک!کمتر دق به دل مامان  رونیدوخت:گمشو ب دهینگاه خشمناک و متاسفش را به ش یحال یبا ب هاله

 بده...
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 ایتوروخدا..ولش کن..ب یکرد:آبج یانیو پادرم دید که احمد با دو به سمتش دوخواست به طرفش هجوم ببر دهیش

 یآبج میبر

تو کل  رزنویپ نیا یآبرو یکنیم یچه غلط یدار فهممینم یزخم زد:فکر کرد ییاما دست برنداشت و با پررو هاله

شکمت که باال اومد خودت  گهیچند وقتم روش؛دو سوا د نیم،ایهمه تحملت کرد نینداره،ما که ا بی...عیمحل برد

که هر ساعت به کثافت  هییهمون خونه ها شمثل تو جا ی!آدمیگم کن نجایاز ا شهیگورتو واسه هم یشیمجبور م

 خوامینم اهیس شه،صدسالینم شیرو حال یکیکوچ یکه بزرگ ی!خواهرنهیهم اقتتی!تو لشنیم دهیکش

 

داد زد:بس کن توام  دهیبود.به قصد دفاع از ش دهیهاله را فهم یدرد حرف ها ش،عمقیها یده ساله با تمام بچگ احمد

 یزنیحرف م یه یواسه چ ستیهاله،اگه حالت خوب ن یآبج

 یی...خدا لعنت کنه بچه هانمینحسشوبب ختیر خوامیاحمد..نم رونیننگوببرش ب هیما نیزد:ا غیج هیخانم با گر نیمه

 ...ارنیروزا خبرمرگتو برام ب نیهم یم از دستت،الهروز خوش ندار هیمثل تورو!خدا نگذره ازت هاجر که 

مرگش را  یمادرش هم آرزو یکس شده بود که حت یتنش شروع به لرزش کرد.به ناگهان ساکت شد.انقدر ب تمام

 داشت؟

 یو اشک م ادیکه از زور فر ییپس زد و با صدا شدیاما کوچک احمد را که هر لحظه به دور تنش محکم م یقو دست

لونه  نیموندن تو ا یخراب شده...فکر کرد نیاز ا رونیب ذارمیاالن پامو م نی...همرمیم ؟یفکر کرد یداد زد:چ دیلرز

 موش آرزومه؟

 یخودشو بچه شو م یدار یگوشه ام کرد گریبچه،کم خون به دل ج رونی...گمشو بشاالیا یهق زد:الل ش نیمه

 !یکش

به سرعت برق از  یزیسوخت..دلش خرمن شد و آتش گرفت.چ.گونه اش ختیر نییاز گونه چپش پا یرنگ یب قطره

 رونیدر ب نی: پامو از ادوارگفتیمحکم و تهد یکه از خودش سراغ داشت با لحن یدلش عبور کرد.با تمام جسارت

خونه خراب  نیمحل وا نیپامو تو ا گهید نیوفتیمامان؟شده تک تکتون به پام ب یدی...شنگردمیبرنم گهیبذارم... د

 !ذارمیشده ات نم

تو اتاق...االن  میبر ایتوروخدا ولشون کن ب یچفت کرد و بغض کرد:آبج دهیدستش را دور کمر ش دهیترس احمد

 ..یآبج ایب یناراحت
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!به گردمیبرنم گهی.دست احمد را با تمام قدرتش پس زد: احمد...تو شاهد!من برم ددیاز پلکش سُر گریقطره د کی

:به همون خدات که روزو شب جلوش دیکش غیکرد ج یم ینیدوشش سنگ یکه رو یمادرش با فشاررو به  کبارهی

 ی..تک تکتون آرزوینیبیتو خوابت م نموبرگشت گهیبره د رونیدر ب نیازا دمش،پامیند کبارمیو  یشیدوال راست م

 !نیبریبودنمو به گورم

نکن  ینجوریا ی...من غلط کردم...آبجیمن شد خواستم بهم امالبگ ریاصال همش تقص یافتاد:آبج هیبه گر احمد

 توروخدا

 فیاش را تن زد و ک یشگیومانتو و شال هم دیتوجه به عجز احمد به اتاق دو یبا شکستن فاصله نداشت.ب یزیچ

ن از زمان ممک نیبود که در کمتر نینه...مهما ایهست  یزیرنگش را هم برداشت.مهم نبود داخلش چ یمشک یدست

 نداشت خالص شود. شیکه جز عذاب برا یخانه ا نیا

دو  یعوض خورهیشکمش انداخت و منزجر بهش زل زد:حالم ازت بهم م یخم شده رو یبه هاله  یآخر نگاه لحظه

!تو بمون و مامان جونت گردمیبرنم گهید نیوفتیبه دست وپامم ب ینه بزرگتر!من رفتم...ول یرو!...برام نه خواهر بود

 هاله خانوم!

نکرد. نخواستنش  یاحمد هم توجه یها هیو به التماس و گر دیدر زنگ زده را کش ریرفت.زنج اطیوبه سمت ح گفت

 نداشت. شیخانه و آدمها نیا انیم ییجا گریآرزو بود و بودنش عذاب.د

 اطیکف را دنبال کرد و به ح ریشده بود.مسکوچه از آب و کف پر  ی...جوستادیکوچه ا انیجلوتر رفت.م یقدم چند

 یم یچارگیفرسوده شان که از آجر به آجرش ب یباربه خانه  نیآخر یلب فشرد و برا ی...لب رودیرس رخانمیخانه من

 درهم سرچرخاند. ی.با چهره ادیچیشامه اش پ انیبن بست م یفاضالب از انتها یزل زد.بو دیبار

 چشمانش را سوزاند. نیبرداشت ومشت گره خورده اش را باز کرد.برق انگشتر تگ نگ یکوتاه قدم

 .دیپر رونیاش ب نهیاز س یرا بست و آه پرحسرت مشتش

 را خط انداختند. شیصدا جفت گونه ها یزد و چشمان پرشده اش،ب پلک

 ...دیچیپ یشامه اش م انیم زمحله،یتعفن برانگ یبو نیبود که ا یبار نیآخر نیا

**** 

 ؟یندار اجیاحت یزیقرارداد و کمر راست کرد:چ یآب را کنارپاتخت وانیل
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..حرف یکن یمشغول م ،خودتویریگ یرا با نگاهش وجب کرد:رو م نیرحسیتاب صورت ام یخانم ب فروغ

هروقت دلت باهام صاف  خوامیجلو،م یایتا خودت ب دمیکنار کش یفهمم...ول ی...چرا مفهممینم ی..فکر نکنیزنینم

 انگار... ی...ولیشد حرف بزن

 میکنیصحبت م ست،بعدای: مامان شما االن حالت خوب ندیبه صورتش کش یدست

بهم ات  یکنم پسر،بگوچ یبه زبونت. بذار برات مادر ی!چشمات پرِحرفه وروزه سکوت بستنیحس یترک یم یدار-

 یریگیازم رو نم ینجوریامالک اکه بدونم به خاطرملک و  شناسمتیم ی...انقدرختهیر

 گفته ازت رو گرفتم؟ یباز حالت بد شه.ک خوامی.نمیمامان جان همش چند ساعته مرخص شد-

 یک یکالفه ا یبد؟ک ای یفهمم خوب ینم یبزرگت کردم...فکر کرد ،خودمیتنم ،پارهیمعنادار نگاهش کرد:بچه م فروغ

پسر درداش مال خودشه و  نیا گفتیم شهیهم یادامه داد: حاج دیرا که د نیرحسیخوشحال؟! سکوت ام

 یگفت فروغ نکنه من برم و درد رو یبچه هام فرق داره.م هیدوزاربا بق یتومن نیحس گفتی.مهیواسه بق شیخوشحال

 .یدرداش بذار

 حرفاست نیمامان جان حاال چه وقت ا-

 یبه خوب نکهیکردم...قبل از ا یباشه...اگه هرکار تادیشدم.فقط  امرزیدردت وشرمنده اون خداب یدرد گذاشتم رو-

 گهیتک تکتون بره...من د یخار تو پا هیفکر کنم واسه خاطر شماها کردم.خواستم بسوزم اماحاضرنبودم  شیبد ای

 گهید یبشم.نذار دو فردا یشرمنده حاج نیشترازاینذاربآفتاب لب بومم،امروز نه فردا قراره تو دو وجب جا بخوابم.

 ...نمیحس رهیازم رو بگ اونم

 

 ختهیخودش و خواهرانش ر یرا به پا شیایو دن یکه تمام جوان یسخت بود مرد بودن و حفظ غرورش در برابر زن چه

شانه  یرا از چشمش برداشت. دست رو نیرحسیام نکی.فروغ خم شد وعدیاش کش یمشک یموها یبود.پنجه ال

 مادر نم،بگویگذاشت و ناتوان فشرد:بگو حس شیها

 ؟یپنهون کن یخواستیم یک ؟تایاریبه روزم م یاگه بفهمم چ ی:فکر نکرددیاراده از دهانش پر یب

 گرفت.سکوت کرد تا حرف بزند یرو نم لیدل یشناخت ب یکه م ینیرحسیزد.ام ی.حدس مدیرکشیناسورفروغ ت قلب

 مامان؟ یبارخورد کن نیرایمنو ز یبچه ها،شونه ها یمگه چقدرارزش داشت که بخاطر زندگ-
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داغ شد و رگ گردنش نبض  شیکه حاال برق اشک در چشمانش نشسته بود.گوشها دیبه طرف فروغ چرخ کامال

نداشته  یبچه ها کمبود ستین ی.که اگه حاال حاجنیکنم که شماها تو رفاه باش یگرفت: من دارم روز و شب جون م

 یواسه عملت جور نم ویپول کوفت نسم نامرد بودم اگه اوق نیحس دهیمامان؟به سربر یکرد کاریباشن.بعد تو چ

جورحرف بشنوم و سرخم  کیحاضر بودم هزارو ی...حتکردمیم ییکردم..پادو یبرابرش م زنم؟دویکردم...سگ دو م

آب  ذاشتمیاز سگ کمتر بودم اگه م یکنیکه صدا م ی!به صاحب اسمنیداشتم یکنم اما فقط به خاطر شماها که همه 

 خانواده ام... ذاشتمیاگه م متکون بخوره!نامرد بودتو دلتون 

به سرعت بسته شد.دست  نیرحسیام یکاره ماند.پلکها مهیدهانش گذاشت ن یکه فروغ رو یحرفش با دست ادامه

 .دیلرز یمادرش م دهیو چروک ریپ یها

رو به  ی...حاللم کن مادر حق مادرنیبه دلت آوردم...حاللم کن حس یکه چ رمینم،بمینگو مادر،دورت بگردم حس-

 .اوردمیگردنت ن

جسم  یمردانه اش رو کلیوه ردیبزرگش دست فرتوت مادرش را درمشت بگ یبود تا دست ها یحرف کاف نیهم

شانه  ی...با تمام وجود فروغ را بغل زد و سر روزدی.پشت سرهم بوسه به شانه و سر فروغ مندازدیب هیفروغ سا فینح

پدر بود  شیکه هم برا ینداشت...مادر یعنکرده بود.کنار فروغ غرورم نیرا سنگ شیکه شانه ها گذاشت یمادر یها

 رد؟یاش را به دل بگ یفکر یب ی نهیزن را نبخشد و ک نیتوانست ا یهم مادر.چطور م

 تیخستگ دمید ی...متویناخوش دمید ی...به خاطر آرامش تو..منمیبه همون صاحب اسمت به خاطر تو کردم حس-

 هیاز شونه هات بردارم...با عقل کمم گفتم  یبار هیخودم خواستم  الیاومدنا و زود رفتناتو...منه مادربه خ ریرو،د

 رو داره... نیملک ارزش آرامش حس

مامان..نابودم  یفروغ فرو برد: بد کرد بانیسرخ شده سر در گر یرا کنترل کرد و با صورت شیشانه ها لرزش

 !یمو نکرد دهیکش شیآت رتی..فکر غرسوالیز یبرد موی...تموم مردونگیکرد

..حاللم نیبهت...شرمندتم حس دمیمادر،حق م ی:حق داردیو با اشک سرش را بوس دیکش شیموها یرو یدست فروغ

 کن مادر!

 را پاک کرد شیرا بلند کرد و فروغ اشکها سرش

 هی ذارمیرو م ایازت بگذرم؟دن تونمی...مگه میامی...همه دنی...تاج سرمینکنم!مادرم ایباشم که حالل کنم  یمن ک-

 طرف!تا آخرعمرم نوکرتم...خاک پاتم... هیطرف تورو 
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ولب زد:شرمندتم  دیبار بوس نیمتوجه آمدنشان شد. کف دست فروغ را چند دیترگل و مه گل را که شن یسروصدا

 مامان...

 ه آغوش فروغ پناه بردند.چندماهه ب یاتاق باز شد و دوقلوها واردشدند.با شوق همچون طفل در

 صورتش گذاشت. یرا از دست فروغ گرفت و رو نکیزد و ع یلبخند نیرحسیام

 فروغمو نینکن تیاذ-

 :سالم داداشدیشده بود با لبخند گونه اش را بوس نیرحسیگل تازه متوجه ام مه

 بچه... ری.خنده اش گرفت:آروم بگرکاشتیام یجفت لپ ها یرو ییرا داد وترگل اما بوسه پر سروصدا جوابش

 داداش؟؟ یکرد هیگفت:گر ییپروا یکه ترگل با ب دینکش یکرد.طول ینگاه م ینیب زیرا با ر ریگل ام مه

 ترگل زد. یبه نشانه سکوت به پهلو یداد.مه گل ضربه ا نتیرا ز نیرحسیام یشانیپ یاخم

پرحرف و  یکیباهم تفاوتشان بود. ییای..دنیزدند...اما اخالق یبا هم مو نم یاز لحاظ ظاهر دوقلوها

 محتاط! یگریپروا و د یب یکی...ریآرام و گوشه گ یگریپرسروصدا..د

سراغ  نیاستراحت کنه بعدم بر نیمرخص شده بذار ن،تازهینکن تیداد: مامان رو اذ یگریترگل را جور د جواب

 درسهاتون

 فروغ نشاند و از اتاق خارج شد... یشانیپ یرو یگریبوسه د نیرحسیدادند. ام لیلب تحو ریز یچشم هردو

 مین نیرحسیبود که مه گل وارد آشپزخانه شد.ام وانیآب در ل ختنیآورد ومشغول ر رونیب خچالیآب را از  یبطر

 به خواهرش انداخت: ینگاه

 چطور بود؟ ؟مدرسهیچطور-

 شهیهمداداش...بد نبود مثل  ی:مرسچاندیانگشتش پ انیمقنعه را م یگل انتها مه

 اد؟ینم شیواست پ یمدرسه...مشکل یمون یم ادتریگفت روزا ز یکرد:ترگل م کیرا به لبش نزد وانیل

کالسارو از  نیا خوامیکنکور دارم نم گهیکنن باهامون،دوسال د یکارم یجواب داد: نه داداش،جبران یو به نرم آهسته

 دست بدم...
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 ازاالن واسه خانم دکتر گفتن خودمو آماده کنم؟  یعنی نی:ادینوش یا جرعه

 خدا بخواد...داداش؟ یتصور قند در دلش آب شد:هرچ نیوبا ا دیخند ینخود

 جان؟-

 یخواستم واسه تابستون استراحت کنم،ول یم نی...تا قبل اشهیآخرترم شروع م یامتحانا گهیراستش...چند وقت د-

 امروزمشاورمون نظرم عوض شد یبا حرفا

 باره؟در-

 

مشاورم  شنهادیآدرس چندتا آموزشگاه معتبر رو به پ نیگرفتم تابستون روهم درس بخونم..واسه هم میتصم-

واسه تابستون و  یمدرسه هستن...خواستم اول با شما مشورت کنم بعد اگه اجازه بد رنظریهم ز ییگرفتم.چندتا

 آزمونهاش ثبت نام کنم 

باهم  یروز که آزاد بود هیکنم، یبرگشت:آدرساشونو بده برات پرس و جو مقرار داد و به طرفش  نکیرا درس وانیل

 واسه ثبت نام میر یم

 یداداش!مرس ی:وادیمه گل درخش یدرچشمها یخوشحال 

 را که آوا قبل از رفتنش آماده کرده بود؛باز کرد وسه تا کتلت از داخلش برداشت: یی. قابلمه غذادیبه گاز کش یسرک

بهم خبرشو  یدیاطالعاتتون باالتره...هرکدوم که صالح د شترهیجاهاب نجوریخودتم بپرس...شماها سرو کارتون با ا-

 بده

 ؟یچ گهیکرد: د زیچشم ر دیمه گل را که د دیبه دهانش برد.ترد یمعطل یها را ب کتلت

 پرسمی..چشم میچی..هیچیشد:ه هول

 ن؟یمه گل!منو بب-

 داداش... زهیاب داد:آخه چو ت چیرا در هم پ شیها دست

 مشکل کجاست؟ گهیکالم.د هی...میندار زهیم زهیباال برد:چ دست
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 خوام به خاطرمن... یکه نه...نم کمی یعنیباالست... کمیشون  هیاول یها هیگفتن شهر یشرم آرام گفت: بچه ها م با

 زرد رنگش زل زد. یحرفش را ادامه نداد وبه نوک جورابها دیرا که د نیرحسیام اخم

مِن  زایچ نجوریچانه مه گل گذاشت: بار اول و آخرت باشه به خاطر ا ریداد..دست ز هیتک خچالیبه بدنه  نیرحسیام

 کارا نداشته باش. نیباشه،صد دفعه گفتم تو کار به ا خوادیش هرچقدر م هی...شهریکن یمِن م

 آخه داداش...-

 تیبرد چشم درشت کرد:باز گفت آخه! بهت گفتم تو کار یحساب م دانست مه گل به شدت از آن یکه م یلحن با

 پرس و جو کنه. یموسسه درست حساب هیتابستون رو شروع کنه، زودتر واسه  خوادینباشه...از ترگلم بپرس اگه م

راحت شد.چانه اش را رها کرد و دست به کمر زد. هنوز اخمش  الشیو خ دیدخترک د یرا در چشمها یخوشحال برق

 عیبه اتاق زد: برو لباساتم عوض کن و سر یاش را نشان دهد.با سر اشاره ا یرا کم رنگ نکرده بود تا ابهت برادر

 درست یپا نیبش

 داداش ی...مرسرمی:چشم چشم االن مدیگل با ذوق دست دور گردنش انداخت و گونه اش را بوس مه

افتاد.با صدا زدنش مه  یزیبه چ ادشی نیرحسیرفت که ام یمقنعه را از سرش کنده بود و به سمت اتاق م دخترک

 را خاراند:تو حسابتون چقدره؟ شیگل برگشت.گوشه ابرو

 میدار یمقدار هی یعنی...هست داداش...زهی:چدیتعلل لب جو با

 چقدر؟ یعنیمقدار  هی-

به حالت اگه  ین،وای... منوببکنمیم زیصدتومن براتون وار یکیر کرد:تا شب را مطمئن ت نیرحسیام انشانیم سکوت

 م؟یدار یمقدار هی یگیتو روم م یسادیکمتر شد خبرم کن،بعد وا یسقف هیگفتم از  ،بهتیدفعه بعد پنهون کن

 مامان هم بود نخواستم... مارستانیب نهیرا شکاند:آخه داداش هز شیتروق انگشتها ترق

 بشنوم.بار آخرت بود! خوامیهم نم گهیخود.د یخود شماها جا یمامان بود که بود...مامان سرجا مارستانیکرد:ب اخم

 دیکه با ییدهایکار نکرده داشت.خر کیاز مادرش از خانه خارج شد.هزارو یو با خداحافظ دیاش را شن یرلبیز چشم

 خودش و آوا راز شده بود. نیکه ب یا قهیوث دیبه ق ی! و آزاددادیخانه انجام م یبرا
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قابل  یکرد. به راحت یثبت نام آموزشگاه کنکور دوقلوها باز م یهم برا ییجا دیهنوز مانده بود و با نیماش یها قسط

 تا بعدا پسش دهد... ردیاز هومن قرض بگ یمقدار شدیمجبور م دیآورند،شا یحدس بود که تا سر برج به شدت کم م

توجه به همه  یوار و  ب طنتیاول ش هیمه گل زد.دخترک محتاط! اگر ترگل بود همان ثان یبه رفتارها یدل لبخند در

 فروغ هم نداشت...! مارستانیب یها نهیبه دخل و خرج خانه و قسط ها و هز یگفت و کار یخواسته اش را م زیچ

 فرمان نشست و استارت زد. پشت

 ...دیارز ینه چندان دور قراربود پزشک شود م یا ندهیکه درآ یزهوشیدل خواهر ت ی...به خوشحالدیارز یم

*** 

 

مداومش  یها ستادنیسالن از صبح تا به االن و رو پا ا یزدند.شلوغ یم ادیبدنش خواب را فر یبود..تمام اعضا خسته

کرد.فرچه  میصورتش تنظ یو رو دیکرده بود. ماسک مخصوصش را از دوطرف کش کیاش را تحر یعصب یسلول ها

حاضر در سالن با مژده مشغول بگو  ی.زن هادیکش یمشتر یموها یآغشته به رنگ فرو برد ورو یرا درون کاسه 

 را ببندد. شیچشمها یلحظه ا یمالش رفت که باعث شد برا یبخند بودند.دلش از گرسنگ

 شد؟ یجون چ دهیاوا ش-

 بیرا تخر صتشیمژده در جمع خودش و شخ نکهیز اکرد تا جوابش را بدهد.متنفر بود ا یهمان زن بود.سع یصدا

کج  یاراده به طرف یو تار.ب رهیت شیچشمها شیپ ایمانعش شد و دن جهیکند. دهان باز کرد تا حرف بزند اما سرگ

 ستیجون حالش خوب ن دهیجون...ش ده.مژده را صدا زد: مژدیرا کش شیبازو ریشد...زن از جا برخاست و ز

.خط چشم دیسرک کش رونیحرف نگران به ب نیبود با ا یصورت دختر یرو یمیمال کاپیکه بادقت مشغول م سحر

 .دیدو رونیب گردمیگذاشت و با گفتن االن بر م زیم یدر دستش را رو

 کرد. شتریاش را ب جهیو سرگ دیچیاش پ ینیب ریتند رنگ مو ز یحال ماسک را از صورتش کنار زد.بو یب دهیش

 ده؟یچت شده ش-

 کرد. یبازخواستش مبود که  مژده

 شمیبهترم نمیبش کمیخوبم، ستین یزیچ-
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 یشده بود نیدختر!نگرفته بودمت که پخش زم یدخالت کرد:کجا خوب زن

 ؟یخورد یزی...چدهیرا مالش داد:رنگت پر شیجلوتررفت وشانه ها سحر

 شیاز شاگردها گرید یکیرا به  دهیتکان داد.مژده انگار دلش به رحم آمده بود که انجام کار ش یبه نشانه منف یسر

کند.سحر که حاال او را به  یرا داد. آن قدر ناتوان بود که نتواند مخالفت دهیش یآن روز اجازه مرخص یواگذار کرد و برا

ناهارم  ؟یرو باز کرد نجایساعت چند ا ،ازیینجایبود آهسته کنار گوشش پچ پچ کرد: نفر اول از صبح ا دهیکش یکنار

 اومده واست؟ شیپ ی.مشکلیدینخواب زنهیکه هوار م اتم،چشیکه نخورد

 رمینه.من م-

 کجا؟-

 دوساعت به حال خودم باشم. شهیم دایپ یجهنم هیسحر، دونمیچم-

 ؟یریچشم درشت کرد:مگه خونه نم سحرمتعجب

 بود! یخونه ام کدوم گور-

 نکنه بازبا هاله بحثت شده؟-

خواب هم ندارد...آن قدر دستش  یبرا ییجا یکس شده که حت یآنقدر ب دیبگو خواستی.نمدیلبش را جو پوست

که مژده به تک تکشان داده  یدکی دیبا کل دی.نخواست بگوستیکردن شکمش ن ریس یبرا یپول یشده که حت یخال

 یبخوا یبود ب دهیکه کش یزیتنها چ ذرانده؛اماگ نجایرا زودتر باز کنند تمام شبش را ا شگاهیبود تا در مواقع لزوم آرا

شراره برود..اما دو دل  شیرا پ یساعات یدربست کیبهتر بود با  دیآرامش بود.شا یبود و بس.به شدت محتاج ذره ا

 بود!

 .گردونمیپس فردا بهت برم ؟فردایبهم قرض بد یمقدار دار هیمنتظر سحر انداخت: یبه چشمها ینگاه مردد

 خانه را ترک کرده. دهیبود ش دهیفهم یتعجبش بود..حاال به راحت یایباز مانده سحر گو مهین دهان

 را به سمتش گرفت یدیبرد. دسته کل فشیو دست در ک دیچرخ یحرف چیه یب

 ه؟یچ نیا-
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معموالراهرو  یهم واسه راهرو.ول شی....بغلکهیکوچ اطِ،دریح دی...کلهیسوم نیها را جدا کرد و باال آورد:ا دیاز کل یکی

 ...کنمیرو قفل نم

 خونه تو بده؟ دیم کلاخم کرد:من گفت دهیش

 گهیدوساعت د یکیبرو دوساعت استراحت کن منم  ایوضعت؟ب نیبا ا یبر یخوایبدبخت!کجا م یافت یپس م یدار-

 کارم تمومه

 هی!خونه دارم،فقط بهت گفتم اندازه ستمیکه قصد کم رنگ شدن نداشت،دستش را پس زد:من آواره ن یهمان اخم با

 گردونمشیبهت برم عیبهم قرض بده سر یتاکس هیکرا

الطلوع خر  یصبح عل دمیمگه؟منم که اصال نفهم ی:با خر طرفچاندیپ نهیمثل خودش دست دور س یبا اخم سحرهم

کم رو اعصاب من  نویرای! بگیبود داریب نجایا شبیکل د زنهی!چشات هوار منجایا یمغزتو گاز زده اول از همه اومد

 برو! یاسک

 رشیبگ گمیرا به سمتش تکان داد: د م دیدسته کل دیرا که د تعللش

*** 

 مشت عرق کرده اش فشرد. انیاما پوسته پوسته شده اش رامحکمترم یچرم یرا بست و دسته  فشیک پیز

 یدور م دیرا گرفته بود...با مشیشده بود تصم ییماجرا  ریدرگ یکه فکرش به سرعت صاعقه ا ییروزها ازهمان

 خودش! از یحت دیشد.از همه...از همه...شا

تمام از سر اجبار  کماهیکه  یمداوم یها فتیتشکر کرد،بابت ش یحقوقش را که ازمژده گرفته بود بدون حرف نیآخر

و افکارش  میاز تصم یزیچ دینبا یدرنظرگرفته بود.کس شیبرا یشتریمانده و کار کرده بود، مژده سهم ب شگاهیدر آرا

 وجودش بود... یرایو چند روز تمام در خانه اش، پذ یکه س ی...مخصوصا سحردیفهم یم

کهنه اش چپانده  فیخرت و پرت که در ک یاندک شدویجمع م کیپالست کینداشت،تمامشان در  یادیز لیوسا

 در دستش بود! کیو پالست فیک کی ای..تمام سهمش از دننیبود.هم

اش که  یونیلیچندم یبا گوش شیپ یحظاتکه ل یبدون امکانات یساده وحت یاش چشم دوخت..گوش یساعت گوش به

 دیشا یهمان مدل و حت گرید یدر فرصت دیکرده بود.به خودش قول داده بود شا ضیکامران بود؛ فروخته و تعو هیهد

 خود، بخرد. یبهترش را برا
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را به خودش  فیرو جمع شد.ک ادهیپ ی.گوشه دیرس یبه گوش م یرو از فاصله دورتر ادهیدر پ یاگزوز موتور یصدا

 .دیچرم پوسته پوسته شده را چسب اهیچسباند و محکم با دو دستش آن حجم س

 

 یمراقب م شتریب دیفوت کرد.با رونیاز کنارش گاز داد وعبور کرد.نفس حبس شده اش راب یبد یسروصدا موتوربا

 .شدیاش محسوب م ییتمام دارا ،یار فروش گوش یکاردر سالن مژده وپول ناش کماهیبود..مخصوصا حاال که حقوق 

گل فروش به  یبودند و پسرک دهیها پشت چراغ قرمز صف کش نیشد...ماش دهیکش ابانیخ یبه آن سو نگاهش

همه درد  نیبه ا ی.تلخنددندیکوب یم نیماش یها شهیبه ش شانیگل و فالها دیخر یبرا ریفال گ یهمراه دخترک

 شهرش زد... یجا یدر جا دهیخواب

در صورتش شالق زده بود. از  یرحم یمرگش رابا ب یکه آرزو یخبر بود...از مادر یبود که از خانواده اش ب کماهی

پنج ماهش را تمام  دیکه حاال با یبود.ازهاله ا فیضع شیاش پشتکار داشت و درامال یاضیکه به شدت در ر یاحمد

 کرده باشد...!

 دهیرا د ادداشتیبود.حتما آن  دهیحتما به خانه رسانداخت...تا االن سحر  یبه ساعت گوش یگرید نگاه

جمله ها را  یا قهیسل چیکج و معوج بدون ه یداد. با خط یکه تک تک کلمات نشان از رفتنش م یادداشتیبود...

 شد؟یم ریخبر گذاشتن و رفتنش دلگ یب نیسحر از ا یعنیخرج کاغذ کرده بود.

کرده بود.صاحب خانه سحر  تیحما شیو بودن ها دهیاز ش یچشم داشت چیه یب کماهی...شدی..حتما ناراحت مشدیم

تنه و  کیرا دوبرابر کرده بود و سحر  هیناخوانده به خانه باز شده کرا یمهمان یبود پا دهیمحل شن یها هیکه از همسا

داشته  یزندگ یبرا یبود تا دوستش سقف دهیبه جان خر ابود. همه شان ر ستادهیمرد ا یمردانه در برابر طعنه ها

 کرد. یم یراحت بود که کنار خودش زندگ الشیباشد..حداقل خ

 شد؟یاش تنگ م دهیخاله ش یاو هم دلش برا یعنیپنج ساله سحر چه؟ گوشیباز ا،دخترکیمیک

و چند  یس یبود...ط ایمیاز هجوم غصه چنگ خورد و کنار جدول نشست.دل خودش که از االن تنگ ک یبه آن دلش

 عادت کرده بود. شیها یزبان نیریسحر و ش یفسقل یروز به شدت به تربچه 

 نخواهد شد... نیریکامت ش ییکه با هزاربار رها چدیپ یدور گردنت م یاز تلخ یاجبار،چنان طناب یگاه
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وشت و خودش در دل سرن ییاز تمام تعلقاتش..رها ییپررنگش بود. جدا تریکه جبر ت یرا انتخاب کرده بود.راه راهش

 باد سپردن. ریرا به مس

دهانش  یرا رو یبود را باز کرد و سر بطر دهیخر یسوپر کیکه از سر راهش از  یا یآب معدن یبطر

و بلند شد...سر بار سحر  دیو التهاب درونش کاست.با پشت دست به دهانش کش یآب از حجم داغ یگذاشت...خنکا

 یخودش م یرو پا دیباگشت. یم یزندگ یبرا یی.دنبال جااشتگذیرا کنار م شیعادت ها دیبودن بس بود.با

 و بعد هم..... کردیخودش دست و پا م یبرا ی.کارستادیا

 !ایخانم عاشق یهو-

بوق گذاشته  یترمز زده بود و دستش را رو یاش رو یکه درست در چند قدم یلیو به اتومب دیپا عقب کش دهیترس

 کنه یم گایبر و بر داره منو ن سایبود چشم دوخت.راننده داد زد: بکش کنار وا

غافل شده بود؟تند تند پلک زد و سه قدم عقب رفت.راننده با شتاب  ایاش بود و انقدر از دن یدر چند قدم مرگ

 شد.محو و سپس گم  ابانیدر دل خ ییکرد از کنارش رد شد و جا یکه نثارش م ییوناسزا

که  یکردن پناه دایپ دیهارا متر کرده بود به ام ابانیخ یطوالن یافتاده بود.ساعت ها یسابقه ا یبه درد ب شیپا ساق

شب  کی یبرا یمسافرخانه ها هم از دادن اتاق یجوان بود و مجرد،حت یبالشت بگذارد.دختر یشب را سر راحت رو

!خانه شان هم که اصال... حاضر گذاشتیسحر را تنها م دیبانبود،باالخره که  مانیعاجز بودند. از کارش پش دهیبه ش

و به آسمان  دیسر باال کش دیمال یرا م شیکه ساق پا یتصور کند. درحال الشیدر خ یان محله را حت گرید کبارینبود 

خبرا  نی.نه از ا..ندازمایم کهیدارم بت ت یزد: مرامتو شکر ...نه که فکر کن یزل زد.پوزخند رهیدست ت کی

 دونمی!نمیو امثال اون خدا بود امرزی!تو واسه کامران خدابیواسه من نکرد یکرد ییخدا یواسه هرک ی...ولستین

هفت هشت تا درد و  ینشونم بد توییخدا یخوا یوقتم نداشتم!حاال اگه م چیقبولت ندارم!ه یکیمن  ینه...ول ایکفره 

 !ارمیب مونیبه نبودنت ا شتریسرم تا ب اریفرود ب گهید یبال

 خوشگله؟ یزنیحرف م یبا ک-

 شد: تو رو سننه؟ رهیتفاوت خ یکه مخاطبش قرار داده بود ب یو به پسر کم سن و سال سرچرخاند

 خورهیکه نم افتیق ؟بهیهست یگذاشت:فرار شینسبتا زرد رنگش را به نما یکه دندان ها دیخند پسر

 بچه..من سن ننه تو دارم! تیباز یپ :بروستادیکمر راست کرد.با اخم ا دهیش
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به اطراف نگاه کرد. با  ی،کمیاز نبودن کس نانیاطم یشده اش فروکرد. برا اهیشلوار س بیدست در ج پسر

 ؟یهست ینم،منتظراسیبرد: ب دهیش کیشده سرش را نزد زیر ییچشمها

 ه؟یکدوم خر گهید یکاسته نشد: اس شیاخمها از

 ،پسیستیهم که ن یاس یای: هان.. از مشتردیتازه سبز شده اش کش یها شیبه ر یسرش را عقب برد و دست پسر

 مگه نه؟ ی..فراریهمون اول

برو بابا حوصلتو ندارم.همه  ایشانه جا به جا کرد و با دست اشاره زد:ب یرا رو فشیکه حوصله اش سر رفته بود ک دهیش

 .یمارو چراغ نفت رهیگ یرو برق م

خشک شد و  شیپاها دیکه شن یزیخالفش شروع به قدم زدن و دور شدن کرد.اما با چ ریپسر پشت کرد و در مس به

 :ستادیبه ناگهان ا

 منو،واست جا سراغ دارم نیبب-

 

 ستادیا شیدر هوا زد و روبرو یبود،ذوق زده سوت دهیرس نانیبه اطم دهیش یهوا یب ستادنیکه از ا پسرک

سن  ادی. بت نمفتهیم رمیداغون و کتک خورده ست گ یبودم،هرچ دهیند یگریج نیبه ا یناموسا دختر فرار یحاج-

 ...نیا میباهم بر یا هینم؛پایکه خوشگله،ب یننه مو داشته باش

 رمش؟یگل بگ ایدهنو  یبند یو تاب خورد: م چیدرهم پ یتر ازهروقت دیشد شیپسرک را قطع کرد واخم ها حرف

 که!شب اولته؟ ییخوشم اومد...توام از ما ی: نه حاجدیپسر باال پر یابروها

...د گورتو گم کن از جلو ایاز کجا خورد یکه نفهم زنمیم یبچه جور نیبودم!بب یکیدرشت کرد:نه منتظرتو چشم

 سرت ختمیچشمم تا ملتو نر

که  ییجانیا نینه؟بب ای یایم نمیانگار!حاال بگو ب یاداهاتم دوس دارم،کال خاص نیو جلوتر رفت:ا دیخفه خند پسر

 واس خودش ها. هیکیهتل درجه  گمیدارم م

رام شدنش ادامه داد:منم نه باالخره  یبرا یبا زبان چرب و نرم دویکرد. تن جلو کش ریرا فکر کردن تعب دهیش سکوت

 نه... ایباشه  نجایا یکه ببرت به خفن ییجا ستیتازه اونم معلوم ن یفتیم گهید یکی ریامشب گ
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توانست به  یاز فردا م یعنی کرد؟یم دایخواب پ یبرا ییدردسر جا یامشب را ب کردیقلبش باالرفت..اگر قبول م تپش

 مزخرفش ادامه دهد؟ یزندگ

 خوامیدو شب جا م یکیفقط واسه -

شبا خودت  هیعشقم...بق ایدو شب ب یکی:حاال تو دیدار به رخ کش هیکنا یزردش را با خنده ا یباز دندانها پسرک

 یشیم یشترم

 ؟یگیکه م ییجا نیکجا هست ا-

 ایباش دنبالم ب یبرمت،دخترخوبینم یبد ی:نترس جادیبه گوشه لبش کش یدست پسرک

 ه؟یعقب رفت:ضمانتش چ دهیش

 !یو نساز یاومد یآ یآ-

دهن مبارکو باز کن بگو چه  گردونم،پسیلب چشمه وتشنه برم برمیتورو م نیپسرخوب، من خودم صدتا ع نیبب-

 خودم برگردم؟ یو بتونم با پا امیهست من ب یضمانت

 .کردیکارش را سخت م نیدانست و هم یازاندازه م شیطرفش ب یاخم کرد.انگار پسرک

 ؟یکنیم کاریچ ابونیموقع شب تو خ نیا یمن؟اخه بدبخت تو اگه دنبال ضمانت ؟ازیخوایضمانت م-

 دهن به دهن تو بشم ادیصال خوشم نمکارت که ا یبچه!برو پ یزنیگنده تر ازدهنت حرف م یدار گهید-

از حد معمول کرد.هنوز چند  شتریب یبود شروع به راه رفتن با سرعت دهیکه آن را چسب یفیگرد کرد و با ک عقب

دلش چنگ انداخت  یها وارهی..ترس به ددیشن یرا پشت سرش م ییقدم ها دنیدو ینگذشته بود که صدا یا قهیدق

 یتر م کیو نزد کی.قدم ها نزدکردیم اسدونفر را پشت سرش احس دنیکرد...دو دنیبار رسما شروع به دو نیو ا

که  دیرا کش شیقدرتمند، جفت دستها یشود، دست ابانیبه خ یکه خواست وارد کوچه متته یشدند.درست لحظه ا

 ریصف ناپذو یپاره شد و از دستش رها شد. با سرعت فیپرت شد.بند ک یتعادلش را از دست داد و به سمت نکاریبا ا

 دهانش نشست. یرو یالهمراه با دستم گرید یدست

 یاما هرچه نفس م دیکش یم هیهوا به ر یوارد کردن ذره ا یبرا دهیکش ییزد..اما در گلو خفه ماند..نفس ها غیج

 شد. یتر و گنگ تر م جیو جسمش گ نیمغزش سنگ دیکش



 یوانگیو د یرمان مست

121 
 

 سگ تو روحت د بجنب قاسم -

 یاراده ا چیه یاستشمام هوا جمع تر شد.ب یقرار برا یشد و نفس تنگ شده اش ب شتریدهانش ب یدستمال رو فشار

تمام حجم تنش  دینکش یشد و طول نیسنگ ن،یچرم و پوسته شده افتاده کف زم فیشده به ک رهیخ شیپلکها

 غافل گشت... ،بود ابانیرنگ خ ینارنج یو چراغ ها یکیسست و لخت شده؛ ازهرچه شب و تار

 

 یباز شده اش.به سرعت چشم بست و سع مهین یبه چشمها یدیمصادف شد با هجوم نور سف شیهاپلک  بازکردن

 :دیرا از کنار گوشش شن یینا آشنا یبرد.صدا یبه سر م یطیدر چه شرا اوردیکرد به خاطر ب

 برو به بهمن خبر بده.به هوش اومد.-

 ه؟یهمان دخترک نا آشنا باز بلند شد:اسمت چ یشد که صدا زیخ مین شیبود.به زحمت در جا نیسنگ سرش

 توجه به سوالش گفت: من کجام؟ یب

 یتازه چنگ م یناشناخته...هر لحظه دلش را به هراس یآدمها نیکامال نا آشنا و ا یبه دوروبرش انداخت.فضا ینگاه

 زدند.

 آماده ش کن. گهیم لو،بهمنی: ندینه چندان مناسب وارد اتاق شد و رو به همان دختر پرس یبا ظاهر یگرید دختر

و  ابانیدر خ شیپرسه ها یبار کجا بوده.. فور نیکرد بفهمد آخر یو سع دیکش جگاهشیبه گ ی.دستدیکش ریت سرش

 رفته بود در خاطرش زنده شد. غمایکه کم کم به  ییو نفسها یآزاد یآن پسرک جوان وتقال برا

ندارم  ست،خوشیامروز سرجاش ن ارمش،اعصابمیبره حاضر شد خودم م یوقت م یساعت هیخب...برو بگو  یلیخ-

 دم پرم بشه... یه

 یگرما م نیآسمان به زم انیدرست م دیآسمان شب بود و حاال خورش یاهیداشت س ادیکه به  یزیچ نیآخر

 بود؟! دهی...مگرچند ساعت خوابدیپاش

!اما سکوت دیکش یپشت سوال بود که مغزش را ناخن مشد.سوال  رهینام دارد خ لویبود ن دهیکه حاال فهم یدختر به

 .شدیم نشانیب یمانع از هرحرف لوین بیعج

 ن؟یمنو کجا آورد-
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 زیبه ر زیچانه اش گذاشت و ر ریدست ز یحرف یمقابلش نشسته بود،ب یرنگ و رورفته ا یفلز یصندل یکه رو لوین

 را از نظر گذراند. دهیصورت ش یاجزا

 رفت؟ یگم من کجام؟اون پسره کدوم گور یبا توام،م-

شد.باالخره سد سکوتش را  رهیخ دهیمجددا به ش یرا دنبال کرد و پس از مکث دهیچرم ش فیک لوینگاه ن ریمس

 شکست

 ؟یکن یم یدزد-

 ؟یگیم یگشاد شد: چ دهیش یچشم ها حدقه

 کردم... دایپ فتیاز تو ک یادیز ؟پولیکن یم یحرفش را تکرار کرد: گفتم دزد یبا خونسرد لوین

را که گوشه اتاق بود  فشیو ک دیپر نییکه از خودش انتظار داشت از تخت پا یحرف با تمام سرعت نیا دنیشن با

 یالیر کیاز  غیفرو برد اما در فی.سرش را تاگردن داخل کافتیاز پول ها ن ینشان چیرا گشود اما ه پشیچنگ زد.ز

 : پوالم کجاست؟دیچرخ لوین یه سوب رانیبکشد! ح رونیپارچه ب یکه ازکوک ها

 یپوالم کجاست؟ک گمی؟میاعصاب بود.با خشم حرفش را تکرار کرد: با توام مگه کر یزن چقدر رو نیا سکوت

 برشون داشته؟

 ؟یگشت زد: تازه کار دهیتن ش یرو یازهر احساس یعار ییاش کرد و با چشمها یشانیگاه پ هیدستش را تک لوین

 یادیفرصت ز گهی: بهمن مستادیا لویبودش،وارد اتاق شد ومقابل ن دهید شیپ قهیکه چند دق یدختر همان

 ادتیمگه  لوین ستیامن ن نجایم،ایبر نجایزودتراز ا دیهم منتظر تو هستن.دست بجنبون با یو هان ی..آنا و پرمیندار

 شد! یچ شیپ یسر ستین

دلشون نزنه واز خونه ننه  ریز یخواستن خوش ی:منتظرهستن که هستن،مدینه چندان مناسب توپ یلحن لوباین

جواب  یبه تو ه ادیکه کردن.با منم درست صحبت کن...خوشم نم یکار یپا سنیباباشون فرار نکنن.دندشون نرم وا

 پس بدم.

 یتنت؟صد دفعه نگفتم جلو اون بهمن ب یکرد هیال پارچه چ هی نیرا نگاه کرد و خشمناک گفت:ا شیسر تا پا سپس

 تنت پاره ش نکردم! یبرو اون آشغاال رو از تنت بکن تا تو ایهر شب...ب ادیبگرد؟خوشت مپدر درست 
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که مقابلش نشسته  یکرد.حاال او هم مثل کس یآوار شده برسرش را تازه داشت درک م بتیخارج شدن دختر،مص با

 و بس! یلقب داشت.دختر فرار کیبود 

زن  نیا نیزبیت یشت سرش پنهان کرد تا در معرض نگاه هارا پ شیشد.لرزش دستها رهیوحشت بر جانش چ کبارهی

 نباشد.

 !ستمین یکن یکه تو فکر م ی...من اوننجایمن...فرار نکردم،خونه دارم،منو به زور اوردن ا-

 گنیم نویقدم زد: همه اولش هم دهیش یاز بسته بودن در به سو نانیوبا اطم دیرا کنار کش یتفاوت صندل یب لوین

 ؟یدختر جون.خونه دار

 تند تند سرتکان داد. دهیش

 ؟یکردیم یپس اون ساعت از شب تو پارک چه غلط-

 ییتا بتونم با اونا از جا دمیکش یبدبخت کماهیمنو بده برم...من اونارو باهزار جون کندن به دست آوردم، یپوال نیبب-

 گفتن... یور یرپسره اومد شروع کرد د هیگشتم،ی.دنبال جا مرونیکه بودم بزنم ب

 ؟ییدانشجو-

 نه...-

 ؟یازشهرستان اومد-

تا  رونیشهر دربه درشده ام!زدم ب نی...ماله همستمین یفرار گمیم ستین تیرا باال برد:چرا حال شیکالفه صدا دهیش

 نداشتم بمونم. ییکنم..چون جا دایخودمو پ

 یزد.انواع و اقسام لباس ها را م یبرق شیشد چشمها دهیکه به آن سمت کش دهیرا باز کرد.سر ش یکمد لوین

 بود. دهیش یآرزو تیکه نها یی.کمدش مثل کمد شراره بود.از آنهادید

 .دستور داد:بپوشدیکش رونیسبز رنگ ب یدکلته ا راهنیدست مانتو وشلوار به همراه پ کی

 ؟یواسه چ-

 ؟یکن سوال بپرس حرف بزن!اوک کاریچ گمیفقط من م نجایا-
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منو کجا  دمینفهم یپرتاب کرد: فکر کرد شیپا انیم ییکه به سمتش گرفته شده بود را جا ییبا حرص لباس ها دهیش

 پوشم یآشغاالرو نم نیا رممیخفت بدم...بم نیانقدر کثافت نشدم تن به ا ن؟هنوزیآورد

 دخترجون یبریحوصله مو سر م یدار-

 

شده  انیب یکرد.تک تک کلمات در کمال خونسرد قیتزر دهیبه جان ش ییحسش ناخوداگاه سرما یآهسته وب لحن

 آب دهانش را قورت داد دهیبود.ترس

 حرفو دوبار تکرار کنم...مفهومه؟ هی ادیسراغت.اصال خوشم نم امیتا ب ینیشیحاضرو آماده م گهید قهیتا ده دق-

 دهیش شیفل کردن در به رورفتن از اتاق و ق رونیحواله اش کرد و با ب یزیآم دینگاه تهد دیرا که د دهیخوردن ش جا

 را به حال خودش رها کرد..

تخت  یتخت افتاد.تشک فنر یافتاده بود، رو شیکه تنها درعرض چند ساعت برا ییناباور از اتفاقها دخترک

از  یجمع یاز سو یمنزجرکننده ا یقهقهه ها یصدا هیمتوقف شد...هرچند ثان تیشد و در نها نییباال پا ژکنانیژقیق

 شکست... یدختران سکوت فضا را م

آنها  یهم کس کباری یکه مشخص بود حت ییمارک و نو یگونه اش سر خورد و به لباسها یرو ییصدا یاشک ب قطره

 شد. رهیرا تن نزده،خ

 یرا تار م راهنیو تاب خورد...پ چیو دلش در هم پ دیدکلته کش راهنیسبزرنگ پ فیلط یبه پارچه  یدست

 کشانده بود؟ یبه پرتگاه تباه یاش را دو دست ندهیآ یراحت نیرا هم...به هماش  ی.زندگدید

**** 

 

 ییمقصدشان کجاست...از صبحت ها دانستیگذشت.نم یاندازه سال ها درد آورم شیبرا نیدرون اتاقک ماش یساعت

 رانداختنشانیماندند چرا که هر لحظه احتمال گ یدر آن خانه م دیبود که نبا دهیبود فهم دهیآن آدم ها شن نیکه ب

 به خودش آمد. نیوجود داشت.با توقف ماش سیتوسط پل
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شکارش کرده  نهیخمارش از آ یداد که با دوچشمها یگرفت و به راننده ا یرنگ صندل یاز روکش مشک نگاه

 :چته؟دیبه خرج داد وتوپ ییبود.پررو

:به دیکش رونیاورا ب متیمال یانداخت و ب شیدست دور بازو دهیش ین صداشدن بود با باالرفت ادهیکه در حال پ لوین

 !فتهیواست ب یخوب یاتفاقا گهید قهیتا چند دق یحت کنمینم نیدختر.وگرنه تضم یکن رتوغالفینفعته شمشم

 مگه یبا توام کر نمیولم کن بب یبر ی:منو کجا مدیکش رونیب لویرا از دست ن شیشتاب بازو با

 .اوردیخودش ن یداد به رو حیهم گره خورد اما ترج یاز درد تو شیبه جلوهولش داد.اخمها یجواب چیبدون ه لوین

که تنها از پشت  ک،یدرجه  یلیبود باوسا یبزرگ و دوبلکس ی.خانه ستیو وسواس نگر ینیزبیرا با ر اطرافش

 بود... دهیمغازه ها نوعش را د نیتریو

که  زیشرم برانگ ییکه چند دختربا ظاهرها دینکش یبه گوشش خورد.طول از طبقه باال یمستانه ا یقهقهه ها یصدا

آمدند و به طرف  نییسر بچرخاند،خرامان خرامان از پله ها پا یلحظه ا یاز شدت خجالت برا دهیموجب شد تا ش

 یرا به بوسه ا شانیانداختند و گونه ها شاندست دور گردن یکی یکیبودند. نیرفتند که همراهش در ماش یمردان

 لو؟ین می:مهمون داردیپرس لویرو به ن دهیبه ش ینگاه میاز دخترها با ن یکیدعوت کردند....

 : کاوه کجاست؟دیپرس دادیسرتکان م کهیدر حال لوین

آمد.چانه  دهیش یروشنِ شالق مانندش را پشت گوش زد:باالست. و دست به کمر به سو یاز موها یطره ا دخترک

 .خندان گفت: دیکش شیدندانها یرو یکرد وزبان نییاش را باال پا

 ه؟یتو...اسمت چ یهست یجونم چه دلبر-

 و گفت: دیرا نگاه کرد.دخترک خند لوین زیچانه اش را از دست دختر رها کرد و ت دهیش

 بوده یازش بسازم که خودشم باورش نشه ک یبده به من خودم درستش کنم...حور نویا لین-

 کنهیمعلوم م فشویخان تکل نیگفت: فرز یاما با خونسرد لوین

 ...بذار دوروز تو جمع....شیپرونیباال باال م ومدهی: او الال،ندیدخترک قرمز پوش باال پر یابرو یتا

 ببند دهنتو سارا.-
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تنباکو که به مشامش خورد سر چرخاند  یرا به خود جلب کرد.بو دهیسارا توجه ش ینیاز دو سوراخ ب زانیآو ی حلقه

 ییبه چه جور جا شیخانه کجاست وپا نیبود ا دهیفهم یچشمانش گشاد شد.حاال به راحت رمقابلشیتصو دنیو با د

 هیخانتون کدوم گور نیفرز نیباز شده است.لرزان داد زد: ا

انداز جمع  نیو مستانه طن فیظر یکه باز خنده ها دینکش یسکوت در جمع حکمفرما شد.اما طول یلحظه ا یبرا

 شد.

 ادیخان ب نیتا فرز ؟بتمرگیسادیمترسک وا نیچرا ع-

 ستمین یمن فرار گمیم ستین تونیچرا حال-

 یاز جعبه فلز یگاریباالتر رفت.س یدامنش وجب نکاریمبل خودش را پرتاب کرد که با ا یرو لکسیر لویمثل ن سارا

 زد جواب داد: یکه آتش م یو در حال دیکش رونیب زیم یرو

 .شهیم یواست عادجوش نزن دلبر،دوروز بگذره -

 کجاست؟ نیزن یکه ازش حرف م یا کهیگفتم اون مرت-

 ییدخترک با تمام آنها نیبودند ا دهیفهم یخودش حس کرد.حاال همه به راحت یجفت چشم را رو نیچند رهیخ نگاه

بدون آنکه  دهیداشتند اما ش ییالتماس رها ؛یبا ناله و زار هیدارد...بق یاساس یتفاوت شدیخانه باز م نیبه ا شانیکه پا

با اخم  لوی.ندیکش یاش را به رخ م یبود وطلبکار ستادهیامقابل تک تکشان  یگر یاغیبزند با  ادیترسش را فر

کام  یاکشن یر چیه یبود!سارا ب اوردهیدر ن یباز وانهیکه به هوش آمده بود تا االن کم د یکرد.ازساعت ینگاهش م

را به آن طرف چرخاند.مرد  دهیپله ها، سر ش یرو یشمرده شمرده ا یقدم ها یگرفت.صدا گارشیاز س یقیعم

 :دیخشمناک غر دهیرا برانداز کرد.ش شیو سرتا پا ستادیا دهیش یروبرو یخوش پوش

 ؟ییتو نیفرز-

 بودم.کار توئه دهیند شویمدل نیاعتراف کنم ا دی!بایباال رفت: براوو،چه جسارت یپوزخند یلب مرد به انحنا گوشه

 لو؟ین

 کنمیم چارهیتک تکتونو ب ای نیبر یم رونیکثافت خونه ب نیمنو از ا ایزد:  ادیمرد کوباند و فر نهیتخت س دهیش
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 ی:مدیدخترجون...به سرعت خنده اش محو شد و غر رهید یلیزد: خ یقهقهه ا بیسر باال انداخت و دست در ج مرد

را به  فشیقبول کنم!و نگاه کث تویمسئول نیا ادیآدمت کنه...هرچند...خودمم بدم نم ادیب نیسر جات تا فرز یتمرگ

 دوخت. دهیتن ش یجا یجا

 نیکه زد شکست:فرز یرا با حرف انشانیو سکوت رعب آورم وستیبه جمع پ هیبدترازبق یاز دخترها با ظاهر یکی

 .ادیخان امشب نم

 ریرا ز دهینگرد،ش یهوا فوت کند و کاوه انگار که به طعمه اش م نفس کالفه اش را به لویبود تا ن یحرف کاف نیهم

 توجه خود شکار کند. نیذره ب

 یقراره امشب دست خودم باش ،ظاهرایهم عال یلیخ-

 یدلش زده بود که خانه  ریز یمسخره اش!خوش میکرده بود با آن تصم یبه عقب برداشت.چه غلط یقدم دهیترس

 .دیکش یم ادیلجنزار فروخته بود!ترس در تمام وجودش فر نیسحر را به ا

    *** 

جمع  نیسر دسته ا نکهیشده. ا ریبرزخ اس نیهفته است که در ا کیاز  شیزانو نهاد و در دل حساب کرد ب یرو سر

تظارش در ان یدانست عاقبت خوب یم نکهیدانست...با ا یکس نم چیبود را ه یکدام گور یلعنت نیهمان فرز ایمنفور،

 یخانه سم نیا یدر هوا مانده اش مشخص شود. هوا یزندگ فیکرد هرچه زودتر با آمدنش تکل یاما دعا دعا م ستین

هفته هر  کی نیافتاده بود که در ا ییآدمها ریبود و بس!ناخواسته گ یجیبود! استشناق هر نفس برابر با مرگ تدر

و از شدت تورم و درد چهره اش در هم جمع  دیبه گونه اش کش یکه ممکن بود سرش آورده بودند!دست ییبال

 نیشکستن بغض چند تیترک برداشتن و در نها یباربرا کیبود و همان  دهیخودش را د نهیآ کبارمقابلیشد.فقط 

 ینمانده بود! تالشها یباق یدرپ یپ یو کتک ها یجز رد کبود یزیودخترانه اش چ بایبود...از صورت ز یروزه اش کاف

 .دشد وباز طعم خون را در دهانش حس کر یادآوریفرار؛ در خاطرش  یبرا یدر پ یپ

 چیبود...اما ه ستادهیدرآورده بود و مقابل تک به تکشان ا یکرد...چموش باز یجوارحش از شدت کتکها درد م تمام

از مرگ برسرش  یبه خون نشسته چشمانش؛ هم چون کابوس یکه با دو گو یبودند جز کاوه ا امدهیکدام از پسش برن

و سارا به در  لویپشت سرهم ن یو ضربه ها دهیشاز عمق حنجره برخاسته  غیج یصدا دنیشن ینازل شده بود...حت

کند! نفس  مانشیآورد پش یرحمانه بر تن و بدنش فرود م یکه ب ییقفل شده هم نتوانسته بود کاوه را از شر کتک ها

جانش را دخترها از  مهیهم جمع شد.جسم ن یکه از درد تو ییوپهلو نهیدر س یمصادف شد با خس خس دنشیکش

سرش  یدهان و صورتش را پاک کرده بودند و تمام شب را باال یبودند،خونابه ها دهیرون کشیکاوه ب یپاها ریز
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که به کاوه  زدیزنگ م شیدر گوشها ولین یادهایفر یاش عود کند.هنوز صدا یوانگیمراقب بودند مبادا کاوه باز رگ د

افکارش در اتاق با  یریدرگ انیبدهد!..م نیبه فرز دیصورت خش خورده و کبود شده را خودش با نیگفت جواب ا یم

منفور کاوه هم چون ناقوس مرگ در سرش  یداخل پرتاب شد. صدا یا زجثهیشتاب باز شد وبه موازات آن دخترک ر

زر  ی: نشنوم صدادیاز ترس کشان کشان عقب برود و درخودش جمع شود.خشمناک غر دهیزنگ زد که باعث شد ش

 رفهم؟یش ادیو دصات در نم نجایا یتمرگیزرتو...م

 ؟یدیزد:فهم ادینزد که باز کاوه فر یحرف دخترک

 یبه هردو در را بست.دست رو یکرد.سپس کاوه با نگاه کوتاه نییبا ترس و هق هق سرش را باال پا دخترک

سوزناک هق  یشد که صدا یدخترک رهیدر قفل را نشنود. در سکوت خ دیچرخاندن کل یگذاشت تا صدا شیهاگوش

بلندش دور تا دور صورتش را پوشانده بود...درد امانش را  ی.موهادیکش یاتاق را به چنگ م یها وارهید شیهق ها

از  یرا دراز کرد که همزمان آخ شیاز پاها یکی یتوان حرف و درخواست کمک هم نداشت.به سخت یبود...حت دهیبر

داد سرش را به عقب خم  یکه ماساژش م یدردناکش گذاشت و در حال یپهلو ی.دست رودیجه رونیاش ب نهیس

چشم  دهیو متعجب به ش دیدست از صورتش کش دهیخراب ش حال دنیزد. دخترک با فهم یکرد.نفس نفس م

 س...من هفت تا جون دارم!زد: نتر یاش لبخند یجان یدوخت.با تمام ب

 کلمات، نشان از وخامت حالش داشت. یدگیو کش شیحرفها انیم مکث

لب  ریانگشتش را قرمز کرده بود.ز یکه بر اثرهمان لبخند کوتاه، تر شده و رو دیکنار لبش کش یبه پارگ یدرد دست با

 یزمزمه کرد: بشکنه دستت اله

 :کتکت زدن؟دیپرس دهیهق دخترک بند آمده بود و ترس هق

 ارنیروز درم ب نینه خودم خواستم به ا-

 ؟یبه سکسکه افتاد: واسه چ دخترک

 خواستم فرار کنم..از دستشون یم-

نداره بتونم فرار  یراه چیه یعنینجا،یدخترک راه گرفت و هق زد:منو به زور اوردن ا یگونه ها یاشک رو لیس باز

 کنم؟
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با  یهم صحبت دیداد.شا ینشسته در تنش جان م یدر سکوت نگاهش کرد.رسما  داشت از زخم ها یلحظات دهیش

 : چند سالته؟دیتوجه پرس یزد خالص کند. ب یم شیکه به جانش ن یتوانست حواسش را از درد یدخترک م نیا

کرده  دایپ شیهاحرف دنیشن یبرا یهم زبان بیغر یسپس انگار که در کشور جدهی: هدیآهسته به گوش رس جواب

واسه شب جا ندارم گفت  دیفهم نجایا یدخترا نیاز هم یکیپارک بودم  ییافزود:تو دستشو هیباشد،معصومانه با گر

 یما صبح برو دنبال کارت...انقدر واقع هخون میپارک. دلش واسم سوخت گفت بر نیا مییایمنو شوهرم هرهفته م

 نجایزد...بخدا به زور آوردنم ا گه،گولمیشک کنم داره دروغ م تونستمینم زدیحرف م

 ؟ی...فرار کردیواسه..چ-

در دستش  ییچاقو یشد و تحمل درد بدنش وحشتناک تر.انگار که کس یگذشت تنش سردتر م یکه م یلحظه ا هر

ه گفت:بابام معتاد بود،...گفتم اگ زانیکرد. دخترک اشک ر یاش را در پهلو و شکمش فرو م یزیگرفته بود و مدام  ت

 فتمیم نایا ریگ دونستمیبرم از دستش راحت شم نم

رنگ دور  یارغوان یلباسش را باال زد وبا اشاره به هاله ا یگوشه  ی. تنددیکش سشیدستش را به صورت خ کف

 زدی...انقدر مشناختیخدارو هم نم یحت شدیپره،خمار که م ایزخم و کبود نیتنم از ا ی...همه جانیشکمش گفت: بب

 گوشه هی وفتادیکه آخرش خودش م

 

 یتا راحت تر نفس بکشد آخ بلند دیکش یکه سر باال م ینیاز توانش خارج بود.چشم بست و ح یکی نیا تحمل

 ؟حالتیشدیرساند وبغض آلود دست دور گردنش انداخت:خانوم؟چ دهیخودش را به ش نیزم یگفت.دخترک رو

 توروخدا چشاتو باز کن ه؟خانومیخو

 ه؟یاسمت چ-

 سحر-

بود تا دانه دانه  یزد بازبهانه ا یم یاگر خودش را هم به فراموش ی!حتگریسحر د کی.بازهم دیکش ریت قلبش

 زشیاما اجازه ر دی...اشک در چشمانش جوشاوردیب ادیکرد به  یم شانیتظاهر به فراموش یرا که با نامرد ییآدمها

.وضع منو یشیتوش غرق... م شتری... بیو پا بزن تاومدن دس رونیب یبرا یه،هرچیباتالق بدبخت نجای...انینداد:بب

 !نیبب



 یوانگیو د یرمان مست

130 
 

 ه؟یخان ک نیفرز-

 یعوض هی!دونمینجوا کرد: چم دهیبر دهیدر دهانش چرخاند و بر زبان

 نجایمونن ا یهم م هیبره...بق یروبپسنده با خودش م یگفتن هرک یزنن...م یخان حرف م نیهمه از فرز نییاون پا-

 بودن نییکه پا ییمثل اون دخترا

 بره؟ یکجا م-

 به عالمت ندانستن باال انداخت. یشانه ا سحر

کرد  یم فشانیاحمد کث کباریکه هرچند وقت  ییخواست...همان ها یمادرش را م نیسنگ یبود..دلش پتو ها سردش

دور تا دورش انداخت تا  یم شانیکرد و پتو را رو یکف خانه پهن م یدیو با هر بار شستن توسط مادرش، ملحفه سف

 را سنجاق بزند.

 زد. یم یشتریماه سال،سرما به جانش ن نیگرم تر در

 پاهاتون؟ یمن سرمو بذارم رو شهیخانوم م-

به رنگ شب  یموها یشد،دست راستش رو نیکه سنگ شی.پادیصدور اجازه به هم کوب یرا به نشانه  شیها پلک

 یموها یشدن در ال به ال رش،گمیمس یانتها یبرا چشمش راه گرفت و یقطره اشک از گوشه  کیدخترک نشست...

 سحر را رقم زد.

تشنه  ری. کودیچیپ یاتاق م یفضا انیبود که م ییداد، تنها نوا یسحر که نشان از خوابش م قیعم ینفس ها یصدا

 آب به تمنا افتاده بود. یجرعه ا یوجودش، برا

 شیبود. با وضع پ ییعامل روشنا د،تنهایکش ینقره کوب آسمان، که از پشت پنجره به داخل سرک م یکم سو نور

 یکه خودش رقم زده بود! صدا یاهیس ریداد به تقد یتن م دیکرد.با یفکر فرار را از سرش خارج م دیآمده با

 تر کرد. کیرا به تنش نزداراده در خودش جمع شده، سحر  یدر قفل؛ رعشه به جانش انداخت...ب دیکل دنیچیپ

 !دیکش ریت شیقامت سارا در چهارچوب در نفس آسوده اش را به هوا فوت کرد.دنده ها دنید با

آهسته نجوا کرد:  ییزانو زد و با تن صدا دهیدر را پشت سرش بست.مقابل ش عیجلو آمد و سر ییغذا ینیبا س سارا

 دهینترس کاوه رو دک کردم،زودتر بخور تا نرس



 یوانگیو د یرمان مست

131 
 

سرم  ییکرد:باز قراره چه بال دایلبش نمود پ یزد که پارگ ینگاه کرد.پوزخند ینیرنگارنگ س یبه محتوا یسرسر

 گل کرده. تیکه مهربون یاریب

 ؟یریبم نجای! بد کردم نذاشتم ایهو-

 هم ندارم! یبا مرده فرق نیهمچ-

 !زدیم شتیده زنده آتبود زن دهید تویغلط اضاف نیخان ا نی!فرزیکاوه افتاد ریبرو خداتو شکر کن گ-

 !نیازم گرفت یعوضش که خوب زهرچشم-

 !ی...نخواستکننیآدم رفتار م نیباهات ع ی...بهت گفته بودم آدم باشیباال رها کرد:خودت خواست یشانه ا سارا

 را پر کرد و به دستش داد:بخور تا جنازه ات رو دستم نمونده قاشق

 شتریاش ب یقاشق،عطش گرسنگ کیزبانش مزه مزه کرد.با همان  ریحرف دهانش را باز کرد و طعم غذا را ز یب

 :بذار...من برمدیدرخش ینور مهتاب م ریفاصله ز نیرنگ سارا از ا یطوس یشد...لنزها

 یانگار ومدهین یشد:به تو خوب کیپهنش به هم نزد ی.ابروهاستادیراه ا انیپرشده در دست سارا م قاشق

 نداره،بذار برم... یفرق نجایوضع ا نیل شد:واسه شماها بود و نبود من با اقف دهیحال ش یدست ب انیمچ دستش م 

 یجون بد یدو زانو بلند شد: هم حقته از درد و گرسنگ یاخم آلود رو سارا

 مثل منو تو! یکیبچه بره حداقل...نذار بشه  نیبذارا-

 خان اومده نیوسرد گفت: فرز دیکرد.نگاهش را باال کش ده،حرکتیش یرو پا دهیسحر خواب یسارا به سو نگاه

 یدانست چرا؛ ول ی...نمدیجمله حرف در دهانش ماس نیا دنیاش را حاضر کرده بود، با شن یکه التماس بعد دهیش

 برجانش چنبره زده بود. ینام نیوحشتناک از فرز یبود که ناخواسته تصور دهینام را شن نیمدت انقدر ا نیا

 یش دحاضریبه صبح نمونده...با یزیچ-

 بشه؟ یلب زد: که چ لرزان

 اونور یریم یشد ومغزش را سوراخ کرد: که اگه خوش شانس باش خیسارا م پوزخند
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 اونور کجاست؟-

 !نیالع-

 بفروشتم؟! خوادیاونجا؟نکنه...م ؟چرایچ ؟واسهیمعده اش به باال تراوش کرد.ترس به جانش نشست:چ دیاس

 نیواست نداره! فرز یچیه یموندن جز تباه نجای...ایایبکن به چشمش ب تویسارا رنگ غم گرفت:همه سع یچشمها

 حساسه. یلیخان رو اموالش خ

 جز اموالش؟! شمی...مامی: اگه...به چشمش بختیر اشکش

 هی یشی... منجایا یبمون یملکه قصرش!ول یشی...مشییدارا یهمه  یشیم یایشد: به چشمش ب نییسارا باال پا سر

 آشغال پرتت کنه اونور! نیازت بکنه بعدم ع یسواستفاده ا هی دیاز راه رس یر ککه ه یدم دست لهیوس

 ؟یومدیتو چرا به چشمش ن-

 

که بذارن  کردمی.التماس تک تکشونو مزدمیکه واسم مونده بود بال بال م یزیزد:مثل تو واسه حفظ تنها چ یتلخند

کردم...تو راه منو نرو.اول و آخر دو  یدور برم چه خبره...بد اشتباه دمیفهمیدراوردم،احمق بودم نم یگر یاغیبرم...

رفتن لحنش سرد تر از قبل  رونیب نینپرون!در را باز کرد و ح دلگ خودیاونجا...پس ب ای نجایا ای..یندار شتریراه ب

 سراغت آماده ات کنم. امیم گهیساعت د هیشد:

 رد...بود که در قفل حرکت ک دیچرخش کل یباز هم صدا و

 

فرق کرده بود.خط  دید یکه هرروز م یا دهیتا آسمان با ش نی...زمدیحالت دارش کش یبه موها ینه،دستیآ مقابل

 یرا دوچندان کرده بود.مژه ها شیچشمها یدگیو کش ییبایکه توسط سارا کار شده بود، ز یچشم پررنگ ودم دار

 یورودش و پسند شدنش را م نتظاربود که ا یفیخوک کث یاداها برا نیخورده اش نم گرفت.تمام ا ملیر

 رونیشد که با غرغر از خانه ب یتداع شیبرا ییرنگ نشست، روزها یتونیز یهمان دکلته  یکه رو د؟دستشیکش

از همان  یکیکرد...حاال  یم یرنگارنگ سپر یلباسها نیتریو دنیرا به د یقیزد و قبل از رفتن به سالن مژده دقا یم

گونه اش با تمام تالش سارا و  یها ی! کبودکرد؟یآدم ها چه م نیا انیم نجایبرتن داشت...اما امارک را  یلباس ها
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 یمواد چیکرد با ه یم ینیقلبش سنگ یکه رو یپوشانده شده بود.اما درد کبود یادیتا حد ز یشیاستفاده مواد ارا

 شد! یمحو نم

را  نیموجود زم نیارزش تر ی.حس بداشتیطبقه باال قدم برم یدر انتها یو سارا به سمت اتاق لوین همراه

 .دیشنیم یاز دخترها را از اتاق کنار یکیفرار  یو التماس برا غیج یداشت.صدا

 !دی.لرزدیدر یزده بود وجسم و روحشان را م هیاز همجنس خودش سا یکیبر بخت  یاهیبود!س نجایدرست هم جهنم

کرد وبا تکان دادن  زیبود چشم ر دهیاتاق را به اسارت کش یکه تمام فضا یرگایس یاتاق شدند.از حجم دودها وارد

 بود. ستادهیب،ایپوش پشت به پنجره  دست به ج یمشک یدر پراکنده شدن دودها داشت.مرد یدستش سع

 خان آوردمش نیفرز-

به عقب  یبود،چرا که باعث شد قدم یاز کنجکاو شتریاسم  مرموذ کنجکاو بود.اما ترسش ب نیصاحب ا دنید یبرا

 بردارد.

 .یبر یتون یم-

 ...یگوشمال کمیخان...فقط کاوه  نیکرد و سپس گفت:فرز یمن من سارا

 یبر یتونیگفتم م-

 چشم چشم.با اجازه.-

 یکه غرق شده در دود به نقطه ا یپوش اهیشدند.حاال خودش مانده بود و مرد س دیبه سرعت باد از اتاق ناپد دخترها

 کرد. یم یتاب یب نهیشده بود...قلبش در س رهیاز پشت پنجره خ

 چند سالته؟-

 و پنج ستیرا کنترل کند:ب شیجز اطاعت ندارد.تالش کرد تا لرز صدا یراه چیدانست ه یم

 ه؟یخوبه...اسمت چ-

 مگه مهمه؟-
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تنه اش را به چپ کج  میحرف ابرو باال پراند و ن نیا دنیپرده را با نوک انگشت گرفته بود،با شن یکه انتها نیفرز

شده  ی.حاال درست چشم در چشم دختردیپاشنه پا چرخ یپرده را رها کرد و آهسته تر از آن رو یکرد.به آهستگ

را  شیدور سر تا پا کیو نترس جلوه کند. یتا قو دکر یم یسع دیلرز یکه م ییرغم ترس نگاهش و صدا یبود که عل

 !بایز یهم کم دیجذاب بود!شا یکلمه  دختر کیبرداشت.در  دهیبه سمت ش یو قدم از نظر گذراند

روزها در گوشش خوانده  نیکه ا ینیجا خورده بود.فرز یرا نداشت کم یهمچون چهره ا دنیکه انتظار د دهیش

فقط به فکر  هیکر یبرآمده و چهره ا یکه با شکم ییسن و سال دار و پخته را تصور کرده بود...از آن ها یشد،مردیم

 کیکایبود بر  ستادهیمقابلش ا یعضالن یکلیبا ه هک یمرد جوان نیهستند! اما حاال ا شانیهایخودشان و خوش گذران

مرد با  نی.اکردینچسب خطابشان م شهیهم دهیکه ش ییبور داشت...از آنها یبود.چهره ا دهیافکارش خط بطالن کش

 !نه پنجاه و چند ساله!...زدیو هفت ساله م یس تایوظاهر نها کلیه نیا

 پرسم یمنم که سوال م نجایا-

 ؟یپس تا امروز کجا بود-

 را با هم احاطه کرد. نیو اخم چهره فرز رتیبار ح نیا

 ؟یعجله داشت دنمیواسه د یلیخ-

کتک گرفتنم...به خاطر توئه که االن  رباریز تیعوض یرفتم!به خاطر تو اون آدما شیبه خاطر تو تا مرز مردن پ-

 که روزهاست منو به حال خودم رها کرده؟! هیخان کدوم آدم آشغال نیفرز نیا دمیفهم یم دی...نبانجامیا

که گفته بود  ییزهای..هم وجودش! با چشی...هم صدادیآشکارا لرز دیکه رس شیاش به آخر حرفها یتمام خوددار با

. دیکش راهنشیجا خورده کف دستش را به پ نیحرف فرز یو ب رهی...اما با نگاه خدیشک یرا م یآب دار یلیانتظار س

 کرده. رسوخکرد تا عمق جانش  یبود که حس م قیآنقدر عم یآن نگاه لعنت

 یاتیبرهنه اش داشت.معذب بود...با تمام تجرب یدر پوشاندن پاها یقرارو احمقانه سع یب دهید؛شیکش نییکه پا نگاه

نگذاشته بود!اما حاال مقابل  شیرا به نما شیپاها یوقت برهنگ چیکامران داشت ه یها یازحضور در مهمان یکه ناش

 را مطمئن بود! نیبود!ا نفررفته بود!از او مت غمایبه  شیها میمرد...تمام حر نیا

 عوض شده؟ یزیچ یدیحاال که فهم-

 وا کلمات از دهانش پرتاب شدنده ی.بردیانزجار کالمش را بگ ینخواهد!نتوانست جلو نکهیا نه
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 !خورهیبه هم م تیهمه خونسرد نیحالم از تو و اسمت و خونه ات و ا _

 کرد گفت: اسم؟ یروشن م یگاریکه س یدرحال نیفرز

 .ری...زحمت انتخاب اسم هم به عهده بگیذاریم یمتیق هیتو که واسه همه -

زبون سرخت سر  یترسی...هان!نمگفتیم یبود..چ یمثل هی:ردیرا بگ قشیلبخند عم ینتوانست جلو نیبار فرز نیا

 سبزتو به باد بده دختر جون؟

 هست؟ یهم رنگ یاهیمگه باالتر از س-

 یدون یم ییزایچ هیباال انداخت:پس  ابرو

 ستادیا نیفرز نهیبه س نهیگام جلو رفت که س کیتوجه به فاصله شان  یگرفت.ب حرصش

 ای نجاستیا ایبه بعدجام  نیکه از ا خوننیخراب شده همه تو گوشم م نیکه اومدم تو ا یروز ؟ازییزایچ هی _

 بودم! دهیتو ند یزیاونجا!آدم به نفرت انگ

اخه؟بذار برم المصب!منه کتک خورده به چه درد تو  کاریچ یخوایمنوم گهی!دهیو پر یکه دور وبرت پره حور تو

 خورم؟یم

 .اسمت؟ادیداره کم کم ازت خوشم م-

اش را از  یناراحت.سند بردگ ایجمله خوشحال باشد  نیازا دیبا دانستی.نمدیچیسارا در سرش پ یشد.حرفها ساکت

 .شیها یخودش امضا کرده بود..با ندانم کار یمکان گذاشته بود با دستها نیکه پا به ا یروز

 کند! فیخوک کث نیتند پلک زد مبادا ته مانده غرورش را خرج ا تند

 طناز!-

 من طناز صدات کنم؟ دخوایجالبه،پس دلت م-

 خود داشت! یاسمش که جا گریرساندند!د یمرد نم نیرا هم به گوش ا شیپا زیسا شیبود اگرآدمها ییجا یب انتظار

 خوادیدلم م زایچ یلیمن خ-
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 پا انداخت:مثال؟ یپا رو حینشست و با تفر یصندل یرو نیفرز

 مربوط به توئه یاز تو و خونه ات وآدمات و هرچ یخالص-

 برات نداره.  ی.عاقبت خوبیبا حرفات بسنج مویصبور تیوقت نها چینکن ه یسع یام دختر...ول یمن آدم صبور-

 لویصدا زد:ن بلند

 گفت:کارم با تو تمومه دختر دهیرو به ش نیوارد اتاق شد.فرز لویکه ن دینکش یطول

 .نیکه واسه رفتن الزم داره حاضر کن یادامه داد:هرچ لویرو به ن سپس

 نیخان..آخه...به هم نیفرز یبازمانده برگشت:ول یگشت زد. با دهان دهیصورت ش یرو لویگرد شده ن یچشمها

 !...یزود

 االن! نیشد:گفتم هم رهیسخت وت نیفرز نگاه

 !دهیش ای.دنبالم بیاوک-

* 

 یط دی.باگذاشت.ساعت ازپنج عصر گذشته بود یالزم داشت را درون چمدانش م دهیهرچه که ش یبا خوشحال سارا

 نداشت... یزیچ شیبرا یکه جز سخت یکند!از شهر یخاک دل م نیاز ا شهیهم یبرا ندهیساعات آ

قصرش ملکه  یرفت که برا یقرار گرفته بود...داشت م نیرفت.مورد پسند فرز رونیسارا که تمام شد از اتاق ب کار

شده  کیگذشته که آسمان کامال تار شیچقدراز فکرها دانستیسرش گذاشت ونم ریزد...دست ز یباشد!پوزخند

 چارهیاز همان ب گرید یکیزد.باز هم  یم دنیبود و خودش را به نشن دهیرا شن یدختر غیج غیج یبود.سر شب صدا

 روزها شمردن تعدادشان از دستش در رفته بود... نی!ازدیمنجالب دست و پا م نیاز ا یخالص یکه برا ییها

 .دیکش یانتظارش را م نیدر قصر فرز یبهتر یدافر دیبود.شا دهیرس یبه پوچ گرید

در را  رهیرفتن دستگ نییباال پا یگرم نشده بود که صدا شیپهلو خم شد و چشم بست...هنوز پلک ها یدرد رو با

 .کردیمردمک چشم گشاد شده اش را به در دوخت.اشتباه نم دهی.ترسدیشن
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نبرد تا از قامت پهنش بودنش را  یعادت کرده بود زمان یکیپا به داخل گذاشت...چشمش به تار یا هیباز شد و سا در

 گرفت: کاوه...! دهیدر پهلو و کمرش را ناد دهیچیشد و درد پ زیخ میدهد...با ترس ن صیتشخ

 داد. یرا م یندیرا دوچندان کرده بود.دلش گواه اتفاق ناخوشا دهیبود..اما با حرف نزدنش هراس ش خودش

 نجایا یخوایم یچ-

عبور  دهیاز قلب ش یسرش نشست صاعقه ا یبود.دست بزرگش که نوازش وار رو ستادهیسرش ا ی باالکامال حاال

بلند شد:صدات در  زشیام دیخشن و تهد یهمان دستها گردنش را قاب گرفتند و صدا هیکرد...در کمتر از چند ثان

 کنمیدستا خفت م نیبا هم ادیب

 دهیخفه کرد.ش شینشست صدا را در گلو شیلب ها یکه رو یباز کرد اما کف دست دنیکش غیج یرا برا دهانش

 شیتقال یفرود آمد و کامال راه ها دهیش فیجسم نح یکاوه رو نیشروع به دست و پا زدن کرد.قامت سنگ دهیترس

 را بست...

 شرفیازت بگذرم ب تونمیم یچه جور ی...زمزمه کرد:شب آخردیکش یم ادیدر چشمان به خون نشسته کاوه فر هوس

 باهام.. ایباش وراه ب یتر خوبدخ

...خسته از درد دنده و دیچک یسرش م ریبالشت ز یرو دهیهردوچشمان ش یوقفه ازگوشه  یتند و ب اشک

داغ کاوه که پوست  یآورد.لب ها یجانش را بر سروصورت کاوه فرود م یب یمشت ها جهینت یب یوتقالها شیپهلوها

 کی یبه گوش حت شیبلکه صدا دیکش غیبرد...از ته دلش ج یو به وخامت اوضاع پ ارشدیگونه اش را لمس کرد هوش

 ..دیدیخدا هم او را نم یاما حت زدینفر برسد!ضجه م

 یم نجایاز ا ،خودمیباش یصورتش پخش شد:دختر خوب یسوزانش رو یوحشتاک کاوه در سرش و نفس ها زمزمه

 .هیو بق نیفرز ی...گور بابارونیبرمت ب

را تار  شیصفت نامرد روبرو طانیشد...چهره ش یحرکت از جانب کاوه مهار م کیو تمامشان با  زدیمو پا  دست

در بدنش  ینه توان گری. دزدیبال بال م ژنیاکس یذره ا یافتاده برا رونیاز تنگ ب ی.از نفس افتاده همچون ماهدیدیم

 مشتش حفظ کرده بود. انیدفاع از هر انچه تا االن م یبرا یمانده بود نه جان یباق

از دستش ساخته باشد، شاهد به  یکه در پس ابرها نشسته بود،بدون ان که کار یآسمان و بغض یاهیس یبه ال ال

 تاراج رفتن جسم و روحش باهم بود...!
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وار  میتسل یاراده ا چیبدون ه تینداشتند...اشک به چشمش خنجر زد ودر نها یا جهینت نیکوچکتر شیها غیج

 شکست. 

 کیبه  کی ش،یها یتوجه به عجز و زار یگشت، ب یم دهیش یکه از روز اول چشم ناپاکش پ یگرسنه ا رگگ

 برد... یم غمایو به  دیدر یرا م شیها یدخترانگ

 ندهیها نه از گدشته  نه از آ یسادگ نیکمرشکنش به ا یبهتر پرداخته بود...بها یا ندهیساختن آ یبرا یسخت تاوان

 شد. یپاک نم

اشاره  کیبا  دهیش یکرده بود.آن شب؛ تمام بودن ها یدهان کج دهیش یشب، به تمام بغض و التماس ها یاهیس

 ... درهم شکست.شهیهم یناجوانمردانه برا

** 

 

شلوار  بیرا که از ج یدینمانده بود. کاوه رفته بود .با تمام حال خرابش دسته کل شتریساعت تا طلوع افتاب ب چند

 نیبود که با هم دهیبرداشت و به سمت اتاق موردنظرش رفت...بارها کاوه را د نیزم یود از روافتاده ب رونیکاوه ب

بتواند اندک  دیزد شا یگذراند.حدس م یرا آنجا م یکرد و مدت یطبقه اول را باز م یاتاق از راهرو نید،سومیکل

 راهش را بکشد و برود! شهیهم یکند و بعد هم برا دایکه به دردش بخورد را پ یلیوسا

حالش را بدتر  دیرس یبه گوش م یکه از اتاق بغل یاز درد کتک وارد شده بر جسم دختر ختهیآم یناله ها یصدا  

 ینبود...درست در طبقه باال یخان هم خبر نیبرد.از فرز یکرد.ساعت پنج صبح،خانه در سکوت کامل به سر م یم

 نجایچند نفرا یروز دانستیو سکوت! خدا م ودسکوت حاکم ب د،تنهاید یاتاقش انگار که پادشاه هفتم را خواب م

 شوند. یم دهیکش یچارگیمثل خودش به قعرب

را کنترل کرد و مقابل کمد  شیصدا یب هیبازشد.گر یفیخف یها باالخره دربا سر و صدا دیبا کل یریدرگ یاز کم پس

 ییبال نیو بدتر نینسبتا بزرگ چپاند...بعد از آخر یفیک ی.هر چه لباس در کمد بود و نبود را توستادیا یا نهیتمام آ

 لجنزار سهمش بود... نبود؟! نیرفتن از ا شهیهمو دنیبر یها برا نیکه سرش آمده بود،حداقل تمام ا

 ده بود...و کمد و فرش پوشش داده ش زیم کیکه تنها با  یبه اطرافش انداخت.اتاق ساده ا ینگاه
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ها را امتحان کرد...لرزش دستش  دیاز کل یکیرا باال آورد و  دی.قفل بود.دسته کلدیرا کش زیرنگ م یقهوه ا یکشو

 شد.باالخره بعد از چند بار تالش قفل باز شد. یم دیمانع از چرخاندن کل

د همه را چنگ زد و درون تعلل کن یلحظه ا نکهیکرد.بدون ا یتراول تالق نیمحض باز شدن کشو نگاهش با چند به

 فرو کرد. فیک یپشت بیج

دوشش  یبزرگ را رو یدست فیرفت.هق هق خفه اش را کنترل کرد و ک یکم کم رو به طلوع م دیخورش

را دنبال خودش تا فرودگاه  دهیشود و ش داریخان ب نیاز آن که فرز شه،قبلیهم یرفت،برا یم دیانداخت...با

که  یفیزمزمه ضع یرفت.صدا نییپا اپله ها ر نیپاورچ نینگاه نفرت بارش را نثار اتاق کرد و پاورچ نیبکشاند!...آخر

اش  نهیرا س فیپشت ستون راهرو پناه گرفت وک دهیمتوقفش کرد. ترس دیرس یاز کنار آشپزخانه به گوش م

 بسپارد. یاموشکشاند به فر یکه جسمش را به ضعف م یا جهیکرد سرگ یفشرد.مضطرب شد.چشم بست وسع

کرد.قلبش مدام  یرا ط یراهرو تا ورود ریبه سرعت مس یکس دنیوبا ند دیکش یها ساکت شد.آهسته سرک زمزمه

بود و  نیفرز یآدم ها دنیاطراف و نرس یحواسش پ جانیکرد. از شدت استرس و ه یم یقرار یب نهیدر س

 .خیدو قالب  شیدستها

انداخت  یو پشت سرش را نگاه م گشتیبرم هی...هر چند ثاندیکش یسنگ فرش ها م یرا رو جانشیلرزان از ه یپاها

افتاده بود  نیکه کف زم ینشد و درست در همان لحظه طناب شیزد. متوجه روبرو یسر برسد.نفس نفس م یمبادا کس

در گلو خفه کرد.درد  تا از شدت  درد؛داد بزند را ترف یکه م "یآخ"افتاد...  نیحلقه شد و با زانو به زم شیدور پا

طعم خون رادر  شیدندانها نیب یرا تا مغز استخوانش حس کرد. لبش از شدت له شدگ شیوحشتناک استخوان زانو

باغ به  یاز قسمت پشت یمحکم یپا یگشود. صدا شیصدا هق  زد و طناب را از دور مچ پا یکرد...ب یدهانش جار

...هراس به ذهن ومغزش چنگ انداخت...گرومپ گرومپ قلبش قدرت دیرس یبود، به گوش م تادهاف دهیکه ش یطرف

 فیزندان کث نیخواست زودتر از ا یتوانست بلند شود و هم م یرا از وجودش ربوده بود.نه م یریگ میاراده و تصم

 فرار کند...

...با دیچیپ شیاستخوان دو زانو انیم یقیدرد عم نکاریکه بود  کمرش را راست کرد که با ا یهر ضرب و زور به

را چنگ زد و لنگان لنگان حرکت کرد.درد در عمق جانش رخنه کرده  فینداشت ،ک یفاصله ا یمحوطه خروج

 .شدیرا متحمل م یسخت طیو چقدر شرا دادینم ادیبود...استرس وترس اجازه فر

و در همان لحظه  دیلحظه چرخ کیاش را نچسبد....در  قهیناغافل   یحواسش را به پشت سرش داده بود کس تمام

 شد. اهینفسش بند رفت و چشمانش س
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 .ستینگر یداده بود و مانند طعمه به او م رونیترسناک زبان ب یبتیبا ه یرنگ و درشت اهیس سگ

بار نتوانست  نیچهار دست و پا جلو آمد و پارس کنان مقابلش قد علم کرد.ا ی...سگ روفتدیمانده بود پس ب کم

سالم دو سه  مهین یو با همان پا دیکش یغیوحشت زده ج اهشیدرشت و س کلیه دنیادب دهیترسش را مهار کند. ش

 از دستش افتاد... فی..کدیقدم عقب کش

 فیسر برسد.خم شد ک ی.هر لحظه امکان داشت کسدیلرز یبر وحشتش شده بود...م دیوقفه سگ مز یب یها پارس

راه انداخته  یکمرش سرسره باز رهیت یرودرشت عرق  یرا بردارد که همان لحظه سگ جلو آمد...دانه ها

 دنیخودش انتظار داشت شروع به دو زکه ا یو با تمام سرعت ختیر شی...جانش را در پاهادیند زیبودند...تعلل را جا

 .زدیبر اطیخانه را به ح ینمانده بود تمام اعضا یزیچ ی..لعنتدیدو یکرد...سگ پارس کنان دنبالش م

نهاد...بدون انکه برگردد و  رونیراستش را ب یدوشش انداخت وپا یرا رو فیبزرگ فاصله نداشت.ک یبا در آهن یزیچ

مغازه  یاطرافشان بو نه حت یبود. نه خانه ا یی...محله پرت و نا آشنادیدو ابانیتا سر خ ندازدیب یعقب را نگاه

راهش سبز شود..درد پهلو وقفسه  یوکه جل نیماش کیاز  غیوقت از بامداد در نیخارج از شهر بودند!ا دی!شایا

منحوس دور شده  یازآن خانه  یکه حس کرد به اندازه کاف یسوخت. زمان یاش دوبرابر شده بود.ته حلقش م نهیس

 را در آغوش گرفت. فیپرتاب شد و ک نیزم یرو

 یبود و هاله ا یانداخت...دور تا دورش خون ینگاه میمتورم شده اش از درد ن یشلوارش را باال زد و به زانو یتا

 رنگ احاطه اش کرده بود...نوک انگشتش را به زانو زد که آخش به هوا رفت... یارغوان

عضالتش شکمش عبور کرد و  انیاز م ییخوب تحمل کرده بود.درد گذرا یلیاالن هم خ نیبس بود...تاهم یخوددار

 شکست... یبلند یبغضش با صدا

را در  فیپر تپش ک یو دل  یقرار یبا ب دهی.شدید یاالن هم پادشاه هفتم را خواب م نیقیپست فطرت!به  ی کاوه

 یم رونیمحبوس مانده بود را با درد و ضجه ب شیساعات گذشته در گلو یکه ط ییمشتش چنگ زد و تمام دردها

کجا  یکرد دغدغه  یم یبود.چه فرق فتهبه تارج ر شیاز دست دادن نداشت...تمام آبرو یبرا یزیچ گری.دختیر

 مانند سحر؟! یخانه نقل ایفساد باشد  یاز همان خانه ها یکیماندنش، پارک و

/// 

بودند و با قرار  ختهی.باز صبح نشده به کوچه ردیشن یفاصله م نیاز ا یمحل را حت یپسر بچه ها یاهویو ه غیج

 شده بودند... یل فوتبال بازساخته بودند و مشغو یهم دروازه ا یدادن دو اجر روبرو
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 نیماند اگر ا یمحله باز نشود.سر قسمش م نیبه ا شی.قسم خورده بود پادیاش دو ینیب ریمتعفن فاضالب ز یبو

 بار بود! نیبار،آخر

جلوتر  یکرد و چند قدم یدهد.اما نبود...اخم صیپسرها احمد را تشخ انیکرد وتالش کرد تا از م سربلند

 و احمد خودش را محروم کند... ندیایفوتبال به کوچه ب یرفت...امکان نداشت پسرها برا

لبش زد و  یبه پهنا یلبخند یگریپا و آن پا کرد.د نیا یو کم ستادیا شیمتعجب در جا دهیش دنیاز پسرها با د یکی

 هاجره! یبلند گفت: اِ..اونجا رو آبج

داد.جلو رفت و با  یرا تاب نم شیشد وگوشها ینم یم توسط پسرک عصباناس نیا دنیاز شن گریبود که د جالب

 همان اخم رو به پسرک خندان گفت:

 ...احمد کجاست؟دیمج-

 سپر کرد وجواب داد: نهیس دیمج

 یباز ادینم گهیهاجر...احمد د یسالم آبج-

 اد؟یکه نم یچ یعنیبه توپ زد:  یقل خورد.شوت دهیش ی،مقابل پاها هیراه راه چند ال توپ

 ایکار ای میکنه..بهش گفت یفوتبال باز تونهیسرکار نم رهیکه م یسرکار...کس رهیجواب داد: احمد م یگرید پسرک

 فوتبال..اونم گذاشت رفت

که از حنجره اش خارج شد را  ییرفت؟! صدا ی.در نبودنش،برادرده ساله اش سر کار مختیته دلش فرو ر یزیچ

 دیخودش هم به زور شن

 کنه؟ یارمکجا ک-

 شد انیافتاده اش نما یریدندان ش یخال یرا باز کرد که جا ششین دیمج

 کشه یدستمال م نارویماش شهیسرچهار راه...ش-

شکسته  یتکه ها یزیحرف شکست و ت نیاش، شکست...اگر تا االن ترک خورده بود با ا ختهیقلب فرو ر کبارهی به

 زد. شیشده اش به چشمش ن
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 .دیدیکنار دروازه را تار م یشده  هیال هی.توپ الدندیصدا خند کیابا، بلند و یب یها پسرک

 یها را دستمال م نیماش شهیمهم نبود...احمد سر چهار راه  ش شیفاضالب کوچه هم برا زینفرت انگ یبو یحت گرید

خودش را  یشتنش با پاهابرگ دیقسم خورده بود اگر برود با نکهیکرد؟!مگر نه ا یم یچه غلط قایدق نجایو او ا دیکش

 نند؟یدر خواب بب هیبق

 

 کردند.  تیهدا ابانیچهارراه خ نیرا تا اول دهیبن بست کنده شد و ش یاراده از کوچه  یجانش ب یب یپاها

 شهیش یبودند واحمد با آن جثه کوچکش رو دهیها پشت سرهم صف کش نیکه چراغ قرمز بود وماش یزمان درست

 .ستادیا یگوشه ا ابان،یخ یشد... آن سو یخم م نیماش یها

 ...کماه؟دوماه؟یگذشت؟ یچند وقت از رفتنش م یاز رفتنش برادر کوچکش نان آور خانواده شده بود. راست بعد

 ترک کرده بود! شیها یمهر یبه سه ماه بود که خانه را با تمام ب کینزد یزیبود...چ خودش

 یعال یا ندهیساختن آ یبود که انتظارش را برا یزیهمان چ نیبود؟ا یضرا یبه سه ماه آوارگ کیچه؟پس از نزد حاال

 د؟یکش یم

مقدار  یکرد و برا یاش شره م یشانیآفتاب،عرق از پ ریکه ز یتوجه به احمد ده ساله ا یها ب نیسبز شد و ماش چراغ

 ...حرکت کردند...دیکوب یها م شهیپول به ش یزیناچ

 کرد و درد خودش فراموشش شد. سیصورتش را خ اشک

 کرد،نبود! یم شانیزندگ شیاهایرو انیشب ها م دهیکه ش ییتمام آمال ها نی...انبود

 نبود... زدیخودش نقش م یکه با خروجش از خانه برا یپنبه ا یاهایدرد ها آن رو نیا

 نبود! یاصال زندگ یزندگ نیا

***** 

 قرار داد وگفت نیرحسیام زیم یاز استکان ها را رو یکیآمد، رونیاز آبدارخانه ب یچا ینیهاشم با س بابا

 بخور بابا جان،بخور که لب سوزه و لب دوز-
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 لبخند زد دیکش یبه طرف باال م یدر کردن خستگ یرا برا شیکه دستها یو در حال دیکش بوردیاز ک دست

 داشتم اجیآخ قربون دستت بابا هاشم که بدجور بهش احت-

کرد جوابش را  یم میکارمندان تقس نیرا ب یچا یکه دانه دانه استکان ها یتکان داد و در حال یبا لبخند سر رمردیپ

 داد:

که صبح تا شب به اون ماسماسکا  ستیاون چشماتون ن فهی...حنیاز خودتون رو بلد دنیشما جوونا فقط کار کش-

 ...نیتوت استراحت کن یدرختا هیرسایز نیو بر نیریدست زن و بچه هاتون رو بگ دیبابا؟االن با شهیدوخته م

 کرد یمزه پران طنتیوبا ش دیکش رونیب توریسر ازمان هومن

نامردم اگه  نیرحسیام نیکن،به جان هم دایطبع هاشم بابا...هاشم بابا شما زن و بچه شو واسه من پ نیجانم به ا یا-

 دفتر تلف کنم. نیتو ا مویجوون

ندونه  یکن بچه...هرک اهیخودتو س ،برویکرد: برو پدرصلوات یاخم مچهیبغل زد و ن ریشده را ز یخال ینیهاشم س بابا

سن و  نیمن با ا ،حاالیفیمنو حر یتا شی...تو خودت شادیازت برم ییمارمولک چه کارا یتو دونمیمن که خوب م

 سالم برم واسه تو دنبال زن و بچه بگردم؟

کرد  یم کیاستکان را به لبش نزد کهیرا از صورتش درآورد و در حال نکیع نیرحسیخنده جمع بلند شد.ام یصدا

 ادامه داد

 رو بذار کنار یباز بمیجنس خراب تو روهمه شناختن...ننه من غر-

کارامو  یرکیرزیز یرا نشانه گرفت: منه بدبخت اسمم بد درفته،مثل جنابعال نیرحسیام یتصنع یبا حرص هومن

 کنمینم

 من؟هو یزن یچرا حرف مفت م-

ستون مشغول انجام کارش بود اشاره کرد:نذار  یبه روشنک دالور، که آن سو ینامحسوس یبا چشم و ابرو هومن

 دهنم باز شه ها...

روشنک را به هومن گفته بود...ظاهرا تا  یکرده بود وماجرا یعمرش دهان لق یکبارتوی.دیبا حرص لب جو نیرحسیام

نبود...اما همان حضور  نشانیهم ب یزی!هرچند که چدادین هومن باج مبابت بسته ماندن قفل دها دیعمر داشت با
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بود تا مدت ها شکار  یسرهنگ بود،کاف هیتوص ودشکه به قول خ یاجبار یا قهیدخترک دربازداشتگاه و وث یناگهان

 مانند هومن بشود! یسوژه کس

 گذاشت. زیم یو استکان را رو دیرا نوش شیاز چا یا جرعه

 درد ودل کنم یکیموارد بخوام با تو  نجوریتو ا گهیمن غلط کنم د-

 ؟یکن یواسه خودت پچ پچ م رلبیز یچ-

 تشر زد:سرت به کار خودت باشه بچه. باباهاشم

 کوفت و مرض و حناق؟ یرس یبابا ...هاشم بابا تو امروز با همه گل و بلبل و سنبل، به من که م یا-

صورتش قرار داد و  یرا رو نکیرنگ ع یه بازشد.قاب مشککوتا یحرف به خنده ا نیا دنیبا شن نیرحسیام لب

افتاده بود به  یگوش ینام خانه که رو دنیاش زنگ خورد...با د یگوش ردیرا از سر بگ پیکه خواست ادامه تا نیهم

 مکث تماس را برقرار کرد یبه خودش مسلط بشود،با کم یکم نکهیا یناگهان دلش شور افتاد.برا

 الو جانم؟-

 ؟یجان...خوب نیحس-

 گرفت،در همان حالت جواب داد: شیراهرو را پ ریراحت تر صحبت کردن مس یبرخاست.برا یصندل از

 ؟یدار یخوبم مامان،جانم کار-

 ؟یجان سر کار نیحس-

 افتاده؟ یمن من مادرش شد.آهسته اما آرامش وار گفت: مامان اتفاق متوجه

 ...ینه مادر چه اتفاق-

 آشنا بود یمادرش به خوب یمکث ها نی.با ادیبه دور لبش کش یدست

 خونه؟ امیب یخوایحالت خوبه؟م-

 رو کرد...گفتم بهت خبر بدم که... یحاج یهوا، هوا یصبح که زد، دلم ب دهینه مامان جان من خوبم....فقط سپ-
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 قطع کرد ختیر یم شیکه در صدا یمادرش را کامل نشده با تحکم حرف

 دنبالت امیم گهیساعت د میبمون تا ن-

 .رمیبشه. من خودم با آژانس م یکه چ یکارت بزن ن،ازیحس خوادینم-

 یشهر بفرستد! مشتش را رو یناشناس به آن سو یکم بود زن تک و تنها را با فرد نیدلش غل زد.هم یانتها یزیچ

کرد؟ محکم تر از قبل جواب را  یم یکرد،خرج چه کسان یخرج مادرش و خواهرانش نم رتیاش نشاند.غ نهیقفسه س

 مخالفت بگذارد. یکه فروغ خانم نتوانست بنا یرساند.جور

 برمت. یم امیبمون،خودم م یحاج شیپ یکه خواست یالزم نکرده...تا هر ساعت-

 ؟یاز کارت بزن یخوایم یآخه مادر،چه جور یسرصبح-

 رسم یم گهید کمیوقتا گذاشتن مامان جان.کم کم بپوش  نیرو واسه هم یساعت یمرخص-

به گوشه  نکیرعی.انگشت شست و سبابه اش را از زدیرس انیفروغ خانم به پا یشان با تشکر از سو مکالمه

آرامش دلش فراهم شده  یبرا ینرفته بود.بهانه خوب یفشرد.مدت ها بود سر خاک حاج یچشمانش رساند و کم

 یلیتصورش با درخواستش خ رخالفمجله شان رفت.ب ری،سردبیدیاتاق ام یآرام اما محکم به سو ییبود...با قدمها

 دیآورد،هومن سرباال کش رونیب زشیم یرا که ازکشو چییموافقت شد.سو عیسر

 یکجا به سالمت-

 قبرستون.-

 ؟یآدم باهات صحبت کنم رضو نیع یشعوردار نیبب-

 رهیز،خیستون از پشت م یحرکت کوتاه، نگاه دخترک آن سو نی.با همدیهومن خند یو کوتاه به اخم تصنع مردانه

 اش ماند.

 گذشت جواب داد: یکه از کنارش م ینیرنگش را مرتب کرد و ح یسورمه ا راهنیپ قهی

 .یبرم قبرستون...سرخاک حاج یمن جوابتو دادم،سابقه خودت خرابه...مامانو م-

 اومدم یجنگ سایهومن تا بناگوشش کش آمد:فروغ جونم هست؟وا شین
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 باال آورد یتصنع دوارامایحواله اش کرد وانگشت اشاره اش را تهد ینسبتا محکم یگردن پس

  رهیم رونیدر ب نیجنازه ات از ا یمامان منو به اسم صدا کن گهید کباری-

 ...ریام ایبگم؟بگم مادام فروغ؟کوتاه ب ی: چدیباد کرده اش خند رتیغ نیبه ا کرکر

حرف ها  نینگاهش کرد.دخترک پررو تر از ا ی.لحظاتدیخودش د یروشنک را رو رهیپروا و خ یکه نگاه ب سرچرخاند

 به شانه هومن زد. یتفاوت قدم برداشت و دوضربه به نشانه خداحافظ یسرخم کند.ب نیرحسیام یرگیبود که با خ

کمک  یصندل یآمد، رو نیمقابل خانه ترمز کرد فروغ خانم بدون تلف کردن وقت،تند تند به طرف ماش کهیهنگام

 دیهمه عجله کوتاه خند نیبه ا نیرحسیمراننده نشست.ا

 چه خبره مامان-

 رهیبرو پسر...برو که د-

 م؟یخنده دنده را جا زد و جواب داد: مگه کجا قراره بر با

 آروم نگرفتم... یکردم،ول راتی.شب جمعه واسش حلوا خادیکه به خوابم م هیشب نیپسر...سوم هیقراره حاج یدلم ب-

 نشست. نیرحسیگوشه لب ام یتلخند

 ...نه؟هیخال یلیجاش خ-

 تک تکتون موند به دلش. یعروس یرفت و آرزو امرزیرا گرفت: خدا ب ،اشکشیخانم با گوشه چادرمشک فروغ

مادرش زد: هان بگو پس چرا دل  یبه بازو یعوض کردن جو خنده اش را بلند تر کرد و به شوخ یبرا نیرحسیام

 مادر من؟ یدکرده. شروع کر یحاج یهوا ییهویفروغ خانم 

 سر و سامون گرفتن بچه هاشه دنیهر پدر مادر د یگفتم؟بعدم آرزو یکرد: مگه من چ ظیغل یاخم فروغ

 نم؟یبب دیبا ویک رمیطاقت گفت: مامان باز شروع نکن جان من...من نخوام زن بگ یب نیرحسیام

 جبهه گرفت: یخانم تند فروغ
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 به تو! دنیمردم دختر دسته گلشونو نم رمیپسر!منم بخوام واسه تو زن بگ یشیم ریپ یدار-

 خرج کرد طنتیشد.ش رهیبه صورت مادرش انداخت و سپس به جلو خ ینگاه مین

 دختر دسته گلشون خوشگله؟-

 !از سنت خجالت بکش!نیزهرمار حس-

رچه ...انگارهدیخند یم یحاج هیخنده ها پاره شد...چقدر شب نیاز ا یلحظه ا ی.بند دل فروغ برادیبلند خند بلند

 !دیکش یبه حاج اکبر م شتریپسر ب نیگذشت،اخالق و منش ا یم

تو حنا  ینود،ناغافل دستمو بذار قهیدق یخوای.میدید یدونم دوباره واسم چه خواب ید آخه من که م گم؟یدروغ م-

 ...شیکه نه راه پس داشته باشم نه راه پ

 سرش جا به جا کرد یچادر را رو یبا دلخور فروغ

مونه...درس خونده،خوش قدو باال.خوشگل...مودب...خانواده  یدسته گل م نیماه!ع کهیت هیاز خداتم باشه...دختره -

 گه؟ید یخوایم یخودشه...چ بیدار...دستشم تو ج

 را چک کرد وبه راست راهنما زد. یکنار نهیفوت کرد.آ رونیسکوت نفسش را به ب در

 .یبگ یتونینم یچیه گهید ینیبب ویکی نی...ایگذاشت بیعجهت  یخود و ب یهربار رو دختر مردم ب-

 به تک تکشان نشان ندهد. یاما واکنش زدیبر رونیبود را ب دهید شیکه برا ییاهایداد تا مادرش رو حیترج

  رم؟یبگ یخواینم راتیشکالت واسه خ-

قبرشو با گالب  خوامی...منیرحسیام ریکنم.گالب بگ یم راتیآوردم.همونو واسش خ ریانج سهیک هینه از خونه -

 بشورم.

گالب را از پنجره به  شهیگالب و حساب کردنش،ش دیرا متوقف کرد.پس از خر نیسکوت سر تکان داد وماش در

 ریکه ز ییها زبانیشد.چه م یدلش ابر یدست مادرش داد و به طرف قطعه موردنظرش راه افتاد...به ناگاه هوا

 شیها یو مردانگ ی.چقدر دلش تنگ حاجدندیکش یرا م شانیمهمان ها بودند و انتظار دهیخروارها خاک خواب

 نکرده بود. یوقت پشتش را خال چیکه تا زنده بود ه یبود...پدر
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 شدند. ادهیآرامستان پارک کرد و هردو پ نگیرا در پارک نیماش

 کردند. یط یرا تا قبر حاج ریسکوت مس در

بود که ازتمام بودن  ستادهیا یسر پدر یدرخت هم گذشت...حاال درست باال نیآخر انیکند شد و از م شیها قدم

 شد. یم دشیرنگ عا دیمرمر سف یفقط سنگ ش،یها

 نامش نمود. یریرنگ تحر یمشک یرا معطوف حکاک نگاهش

 "یاکبر رضو دیمرحوم س"

خاک  شیبا دستها ختیر یکه اشک م یکرد و همزمان ریسراز دیسنگ سف یگرفته گالب را رو یخانم با دل فروغ

 ...!شهیزد.همسر بود و دلتنگ تر از هم یشست و کنار م یقبر را م یرو یها

به سنگ سرد زد...هنوز فاتحه خواندن را آغاز نکرده بود که از چند  یدو زانو خم شد و ضربه ا یرو نیرحسیام

صدا جلب کرد..فروغ خانم گردن  منبع یتنها، توجه هر دونفرشان را به سو یزن یها ونیش یآن ور تر صدا یمترکم

 ها چرخاند... غیج ریمس یکنجکاوانه سر به سو نیرحسیو ام دیکش

**** 

 

**** 

 نکهیاحمد در چهار راه بدون ا دنی.پس از ددیرس یبه نظر م شهیبود...نامرتب تر از هم دهیروح و رنگ پر یب صورتش

از  یتاکس کیکند، راهش را کج کرد و با  رابیرادرش سفرستادن عطر تن ب هیرا با به ر شیجلو برود و خواهرانه ها

 حرکت کرده بود. اوشیمغازه س یبه سو یهمان حوال

با  یروزها نیلرزان پا به داخل گذاشت...خاطرات آخر یدهان خشک شده اش را به زحمت قورت داد و با دل آب

آن  دهیدر کار بود و نه ش ینه کامران گری...!حاال ددیاشک به چشمش کش هیثان کیجا، به سرعت  نیکامران بودن در ا

عابران به خش خش  یپا ریشده از درخت، که ز داج یبرگشته بود..درست همانند برگ زیگذشته بود!همه چ ی دهیش

 شد. یم دهیکش
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 شیها یاز مشتر یکی یبه دست مشغول کوتاه کردن مو یچیکه ق دیمغازه اش د شهیرا از پشت ش اوشیس

 را به جلو لمس کرد و وارد مغازه شد... بود.دست ناتوانش در

 یتند ییکایآمر یکیموز یذهنش را مشغول نمود.صدا یا هیثان یتنها برا دیچیاش پ ینیب ریکه ز یخوش عطر یبو

 به فضا داده بود. یخاص

 .ستندینگر یمردانه م شگاهیو ظاهر و بودنش را در آرا دهیشده بود که متعجب ش دهیچند پسر به طرفش کش نگاه

 خشک  لرزانش را از هم فاصله داد: یرا طبق عادت در مشتش چنگ زد.لب ها فیک دسته

 .اوشیس-

 خشک شد. یبه آن دهیش دنیشده بود با د شیدستش ساکن لب ها ریز یمشتر یها یکه با مزه پران اوشیس خنده

 آشفته اش را از نظر گذراند: تیو متعجب وضع دیکش نییو شانه در دستش را پا یچیق

 ؟یکن یم کاریچ نجایا ده؟تویش-

به  یکرد.نگاه یسخت م شیحرف زدن را برا نیجوانک قرار گرفته بود و هم نیدرست در نقطه تمرکز چند حاال

 کرد: اوشیاطراف و آدمها انداخت وبغض آلود رو به س

 .یباهات حرف بزنم..خصوص خوامیم-

 شهیکارم تموم م گهید کمی...نجایا نیبش: دیجلو کش شیبرا یا یتند تند سر تکان داد و صندل اوشیس

 داداش مییایبعدا م میر یجون ما م ایس-

 ظاهر نشده بود. اوشیس یوقت اندازه امروز انقدر محقرانه و نامرتب جلو چیافتاد...ه نییپا دهیش سر

 دائمش بودند... یها یتکان داد.مشتر یبدون ان که مخالفت کند در جوابشان سر اوشیس

 بود. یمهم تر از کاسب شیبرا ،یخبر یهمه وقت ب نیپس از ا شگاهش،یبه آرا دهیآمدن ش لیحاضر دل درحال

 و برعکس نشست. دیکش دهیش یروبرو یا یدر رفت وقفلش کرد.صندل یبه سو اوشیخلوت شدن سالن؛س با

 خبر؟ ؟چهیخوب-
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ظاهر اسف بارش را  اوشیگرفت.س یرا به باز شیانداخت و انگشتها نیی.باز سرپادیدخترک از غم لرز یها پلک

خنک و مطبوع سالن  ی!فضادانستیآمدنش را نم لیبرد..فقط دل یحال دل دخترک پ یبه داغان یو به راحت ستینگر

 گذاشت. شخشک یگلو یاراده خم شد و دست رو ینداشت.ب یزیجز تهوع چ دهیش یبرا

 ده؟یشده ش یزی!...چیستیچرا تو.....تو که اصال خوب ن-

 از کجا حرف زدن را شروع کند... دیبا دانستیدرست نم دهیماند و ش یجواب م یب اوشیس یسوالها

گرفت.دخترک از  دهیش یحرف به سو یآب پر کرد و ب یوانیوار،لیاز جا برخاست و از آب سرد کن گوشه د اوشیس

از کنار  آب یمقدار ختنیبه ر ی. حتدینفس سر کش کیمصرف آب را  کباری وانیخداخواسته دست دراز کرد و ل

 نکرد... یتوجه چیلبش هم ه

 را شکست. انشانیسکوت م کشیرا در دستش فشرد.خرچ خرچ پالست یخال وانیل

 .یبار اومدم سراغت...گفتن ازخونه رفت هی-

 یهمه وقت ب نیپس از ا اوشیمهم نبود س شیبرا گریکرد.د قیتزر اوشیرا به کام س یصدا دارش تلخ پوزخند

درباره اش  یها چه فکر هیپا به آن محله افتضاح گذاشته و همسا نکهیا ینگرانش شده و سراغش گرفته،حت ،یخبر

 نهایکدام از ا چیه گریرا لعنت کرده بود.د شیمادرش بازهم گونه چنگ انداخته بود وهرز رفتن ها دیکردند...شا یم

 ! رید یلیبود...خ ریو ابراز تاسف د یمانیپش یارزش نداشتند.برا شیبرا یسر سوزن

 سراغ اصل مطلب رفت ینیمقدمه چ بدون

 کامران شیبرم پ خوامیم-

 و ادامه داد دیرا ند اوشیگرد شده از تعجب س یافتاده اش،چشم ها نییپا سر

 رو بهش بگم... ییزایچ هی دیبا-

 .ششی.منو ببر پیکمکم کن یتونی: فقط تو مدیباال کش سر

 یهراسان دنبال رد شیداد.چشم ها یلرز م یهم بو شیرا نگاه کردند.نفس ها گریکش دار در سکوت هم د یلحظات

 گشت. یم اوشیاز موافقت در چهره س
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بلند شد.جعبه  یحرکت از صندل کیهم فرو کرد و با  یشده اش را با غلظت تو زیتم یپرپشت کم یجوان ابروها مرد

 اشت.نخ گوشه لبش گذ کی یمعطل یچنگ زد و ب نهیرا از کنارآ گاریس

 

 کرد آهسته بلند شد. یرا دنبال م اوشیکه با چشم حرکات س ینیح دهیش

 هندستون کرد؟ ادی لتیبعد سه ماه ف نیواسه هم-

 زد. یقیگرفت و پک عم گاریرا مقابل س فندک

 کجا خاکش کردن.. دونمیمن نم-

 ه؟یدخلش به من چ-

 نکند. سیاشکش گونه خ البیزد تا س پلک

 ....دویتو م-

 !دونمینم یچیمن ه-

 کجا خاکش کردن یندون شهیم ،مگهیقشیلب زد: تو رف عاجزانه

 باال رفت: دواریجا خوش کرده بود، تهد شیال گاریکه س یهمزمان با انگشت اوشیس یصدا

 !ستمیناموس نبودم و ن یاون ب قیمن رف-

 شهی...نگو نه.باورم نمیبار سرقبرش رفت هی یرا به دندان گرفت: باشه...ول نشییپا لب

ازم گرفت چه  مویزندگ زهیکه انگ ی...من با آشغالشهیگرفت: به درک که باورت نم گاریازس یقیوعم یطوالن کام

 کنم؟ ی...برم براش عزادارندازمیدارم که سر قبرش براش فاتحه بخونم؟ تو مرده اش تفم نم یصنم

 ...اوشی...فقط به تو رو انداختم سرمیکه برم شماره قطعه اشو ازشون بگ ستمین کیدوستاش انقدر نزد هیمن با بق-

 ادتیکه تازه  یبود ی.سه ماه کدوم گوریاین یخواستی: به جهنم!مدیکوب زیم یو محکم رو یدست راستش عصبان با

 افتاده اون د...ث مرده؟
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 .ستیروزا حالم خوب ن نیتوروخدا...من ا اوشیالتماس گرفت: س یشد و لحنش بو سیخ شیها مژه

 یم رونیکه دودش ر ب ینیزد و ح گاریبه س یگریدر رفت و قفلش را باز کرد پک د یبا دوگام بلند به سو اوشیس

 !یداد زد: هر نیفرستاد خشمگ

 ....اویس-

 .دهیش رونیگمشوب-

کرد و رسما به التماس  یم هیرفت...گر غیاوج گرفت ورو به ج شینداشت.مثل خودش تن صدا یتیاهم شیبرا غرور

 افتاده بود:

 ؟کامرانیفهم یم ستیحالم خوب ن گمی..مدمی..دارم جون مکنمیکامران...دارم دق م شیبرم پ دیبا گمیدارم م -

بار تو خلوتت  هی شهیکجاست؟مگه م یتو ندون شهیمگه م ی..اصال کامران خود کثافت ولزیهمه چ ی..کامران بیعوض

...فقط ششیمنو فقط ببر پ یدوست دار یکازت...تورو جون هر کنمیخواهش م اوشی!سیاسمشو تکرار نکرده باش

 یهم بوده ول یاوشیس رهیم ادمی گهی.دامیطرفت نم گهیبرو.د ی...بعد خودت هرجا خواسترهیبذار درد دلم آروم بگ

 ...اوشیس رمیمی!دارم مششیامروز منو ببر پ

پرتاب کرد.خشمناک پنجه  یرا به گوشه ا گاریمانده س یباق میو ن دییدندان سا یدندان رو اوشیهق هق افتاد.س به

 .دیکش شیموها انیم

 ...ششیبرم..منو ببر پ دیمن با ستی...حاال که نونهیافتاد:اندازه چندتا حرف بهم مد یصندل یحال رو یب دهیش

 ؟یتا االن کجا بود-

 نه؟ ای یبر ی!مونمی...بهش مدونهی: سوال جواب نکن...بهم مددیکش غیج

اش را چنگ زد.با  یرا باز کرد و گوش زشیم یخراب تر بود.با حرص کشو کردیکه فکر م یزیدختر از چ نیا حال

 تشر رفت: شیبه سو یبلند یصدا

 پاشو تا خر نشدم! ؟یایب یخوایمگه نم-

 کرد. یرا تلخ م اوشیکه لب س یا یدر پ یپ یگارهایتا بهشت زهرا در سکوت گذرانده شد و س ریمس تمام

 نثار مردجوان نمود: یاش جدا کرد و نگاه سرزنش بار یشانیمتورم،دست از پ یسر با
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 خودتو. بسه یخفه کرد-

 

را آتش زد.هنوز کام نگرفته بود که دست  یگرید گاریس دهیتوجه به ش یاز دود پر شده بود.ب نیماش یفضا تمام

 لبش چنگ زد: یرا از رو گاریبه سرعت نخ س دهیش

 .خورهیجهنم! به فکر من باش..حالم داره بهم م یستیخودت ن هیربسه..به فکر  گمیبهت م-

که به خودش قول داده  یزیرفت...چ یکرد خوددار باشد...سر مزار کامران م یم ی.سعدیکش شیدندانها یرو زبان

نشد..دوبار...سه  ی.راضدیبه فرمان کوب یوقت دوباره تکرارش نکند..اما حاال!...بالفاصله ضربه محکم چیبود ه

 یکم یرا برا شهیرا کف دستش له کرد و ش گاریس سفمتا دهیشدند...!ش یشد...آرام نم ی!..آرام نمدیبار..بازهم کوب

 ...دیکش نییآزاد پا یتنفس از هوا

 با شتاب به جلو پرتاب شد. دهیترمز نشست که ش یاز قصد رو اوشیس یپا

 ف زدن نبود.کنارش اخم کرده بود.ظاهرا حاضر به حر مرد

 کدوم سمته؟-

 تر. نییپا نجایهفت تا سنگ از هم-

کرده  یخوانده بود..عزادار شیدرهمش زد.آمده بود..فاتحه برا یبه اخم ها یتمام حال خرابش،تبسم کوچک با

 گفت! یگفت...دروغ م یقبرش را حفظ بود...دروغ م ریبود...مس

 مونم. یمنتظرت م به حرف آمد: اوشیرا لمس کرد س رهیکه دستگ دهیش دست

 برو-

 بود! ختهیبه هم ر دای..شددیکش رونیب یگرید گاریداشبورد را باز کرد و جعبه س اوشیس

 مونم یگفتم منتظرت م-

 ...برویبمون خوامینم-

 ؟یبا عشقت تنها باش یخوایزد: چرا؟م یپوزخند اوشیس
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 .ینش تیاذ خوامیمتولد شد: م شیدر گلو بغض

 وقت نشناختم!.. چیجنس خرابو ه یکه انگار تو یکن یم ییزر زرا یدار-

 کنارش... ایهروقت دلت رضا بود ب-

 رو دستمون! یفتیب یرینم-

 .یکه اومد یوقته مردم!...برو به سالمت...مرس یلیشد و زمزمه کرد: خ ادهیپ دردناک

 یت سرسام آورگاز نشست. با سرع یرو شیحرف سر تکان داد و به محض بسته شدن در پا یاخمناک و ب اوشیس

که ناخواسته  یشد و با ترس رهیآسفالت رد انداخته بود خ یکه رو ییها کیالست ریبه مس دهیاز مقابلش گذشت...ش

 گرفت. شیکنج دلش نشسته بود،راه قبر کامران را پ

 .چاندیکه در فضا پخش بود، معده اش را درهم پ یحلوا و گالب یرفت...بو یم یزهرا شلوغ بود...هرکس به طرف بهشت

 زد. یزنگ م شیگوشها یتو یکامران واضح تر ازهر وقت یکرد و صدا یسنگ ها عبور م یاز رو آهسته

 یم یزدند و عزادار یم ونیش زشانیشد که در سوگ عز یمتوجه خانواده ا دیشن یکه از فاصله کم یصوت قرآن با

 کردند...

سنگ منعکس  یکه که عکس کامران رو ینگ و مجللر اهیسنگ س ی...روبروتیکرد و در نها یط کیبه  کیرا  قبرها

 !ستادیشده بود،ا

 ...امدینفسش رفت وباال ن یلحظه ا یبرا

 یدختر را داشت..قصد ماندگار نیکردن ا زیقصد سوپرا بشیدر ج یکه شب آخر با حلقه ا یبود...کامران خودش

 اش را... یدر زندگ یدائم

 سنگش زانو زد. یشده اش خم شد و رو یمسخ شده به چهره حکاک یاراده ا چیه یب

 اسمش لمس شد. یاش داخل فرورفتگ دهیکش یلرزانش جلو رفت وانگشتها دست

 یلب زد: م یا دهیلرز یتار و تار تر.با صدا شیشدند و چشمها یآتش گرفت...بغض ها بزرگ و بزرگ تر م دلش

 بهت دروغ گفتم؟ شهیهم یدونست



 یوانگیو د یرمان مست

155 
 

 بار بلند تر گفت: نیکه قلبش تکه تکه شد.ا دینشن یجواب

اون  یکه اون همه بهش اعتماد داشت یمن یقراره از دستا یدونستیرم؟مینفستو بگ نتیتر قیقراره با رف یدونستیم-

از پشت بهت خنجر  خوادیم یعاشقش بود یکس یدونستی!تو از کجا میدونستی؟نمیبخواب نجایتا ا یسر بکش وانویل

داره باهات...ازم  یحساب شخص هیتسو هیبود  فته..گنجایتوروبفرسته ا خوادیم اوشیس دونستمیبزنه!من از کجا م

 کمک خواست!

بعد از  یدونست یباز..خونه دوستم شراره بود؟م شهیهم یاون خونه ...اون پنجره  یدونست یاوج گرفت:م شیصدا

که منو ببره به اون  یدربست یدادم پا یجمع شده ام و م یپوال یبا هزار بدبخت یرفتیو م یرسوندیهربار منو م نکهیا

!نه تک فرزند بودم نه هزار تانیبودم که نه مامانم طراح بود نه بابام کاپ یقالب دهیمن ش یدونستی!م؟یمحله نکبت

 ....گهیکوفت د

 

بهت  شهی...داد زد: دروغ گفتم...همدیمانندش افتاد.جنون به جانش خط کش یو خاکستر ینگاهش به چهره حکاک باز

 ..گذروندمیازت...باهات خوش م ومدی.من نه پولدار بودم نه عاشقت...من فقط خوشم مدروغ گفتم.

 ؟داشتمیفهمیم شدمی..داشتم عاشقت مشتریاخر ب یروزا نی...دوستت داشتم...ایبود ی:برام سرگرمدیچک اشکش

 تو گوشم؟ یبزن یشی!چرا بلند نمدادمیبهت دل م

 گهیکه د یا دهیبا ش یکار کرد یباهام کامران...تو چ یکرد کاریچرا...چ یازم بپرس یشی:چرا بلند نمدیکش غیج

سنگ  کهیت هیو با  یباش نجایمن نخواستم ا نی!پاشو ببستمین دهیاون ش گهید نیازش نمونده...پاشو بب یچیه

 حرفامو بزنم..

 یدیکامران...تو آه کش یکرد نکارویکرد و ضجه زد: چرا باهام ا هیواز ته دلش گر ختیصورتش ر یبه پهنا شیاشکها

...پاشو من بزنم تو گوشت ینابودم کرد نیبدبخت شدم...پاشو بب نیروز افتادم..پاشو بب نیواسم...آه تو بود که به ا

 ...یعوض

 زم،منیقرص بر تیدنیزد:بخدا من فقط قبول کردم تو نوش غیسنگ سرد افتاد وبا هق هق ج یرو کلشیه تمام

 دیباال سرت چشمات سف دمیرس ی..وقتیتموم کرد یتو اون مهمون یک دمینفهم ی.من حتیباش نجاینخواستم االن ا

 کامران! یبه روزم آورد ی؟چیفهمیشده بود...م
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پاشو  یدیفهم ویات بدبخت شد...حاال که همه چ دهیش نیچسباند و زار زد:پاشو بب خیسنگ  یاش را رو یشانیپ

 توروهم ندارم... یحت گهیدارم..دواسه از دست دادن ن یچیه گهی..ددمیکامران!بر

و صورتش را چنگ  دیکش غی.جنون گرفته بود انگار.جدیبه سنگ کوب یدرپ یبلند کرد و کف دستش را محکم و پ سر

 با تو نداشتم...پاشو...پاشو کامران یکار ؟منیفهم یزد: من نکردم..م

بودند و  ستادهیا یگوشه ا شیادهایضجه و فر یاز صدا یشده بود...عده ا یخاک شیسوخت.لباس ها یاش م حنجره

 کردند. ینگاه م دهیدردش باشند،متعجب به ش یتسل نکهیبدون ا

بدبخت شم...تو آه  یروز افتادم...توخواست نیتوئه که به ا ریزد:تقص یم غیج هیاز سرش افتاده بود وبا گر یروسر

 !ی... بدبختم کردیکرد نمی...تو نفریدیکش

کرد.سنگ را با تمام وجودش بغل زده بود،انگار که کامران  یسنگ ولو شد...از ته دل ناله م یزد وناتوان رو هق

 .   زدیبه سنگ چنگ م شیدراغوشش بود،ناخن ها

شانه اش نشست هم نشد...از سنگ فاصله گرفت و صورت  یکه رو یمتوجه دست یبد بود که حت یبه قدر حالش

 .دید یسرخ شده از اشکش فقط نام کامران را م

 خودتو ی...کشتنمتیدخترم...بلندشو...بب-

 یرا محکمتر به سو دهیانداخته بود،ش شیکه دست دور شانه ها ی.زندیسنگ خودش را جلو کش یزد و به سو زار

 که کنارش بود را مخاطب قرارداد: یو مرد دیخودش کش

 بچه خودشو. نیکن،هالک کرد ا دایآب پ یبطر هی...برو نیحس-

 سرخ شده گفت:آروم باش دخترم...آروم باش مادر... ییکتفش را مالش داد و با چشمها نیب سپس

 .امدیباال نم هیکرد.نفسش از زور گر یچادر زن مخف یهق زد و سرش را تو دهیش

 .ستادیسرشان ا یآب باال یبطر کیخطاب شده بود با  نیکه حس یمرد

 شد... دهیه بود،انداخت و سپس نگاهش به سنگ قبر کشکه سر در چادر مادرش نهاد یبه دختر یتاسف بار نگاه

 ...زمیبخورعز نیاز ا کمیرا باز کرد و مقابل دهانش قرار داد:  یبطر زن
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 ...بهش...دروغ گفتم...شهیبه سنگ خاموش اشاره زد: دروغ...گفتم...هم یرارادیهق زد و غ دهیش

رو  یگرفت راتیکه خ ییاز اون شکالتا یکین؟ی.حسادیکرد:بخور دخترم...بخورنفست سرجاش ب نییباال پا یسر زن

 ...باتوام؟ نی...حسفتهیبده ...االن فشارش م

 .کامران واضع!ستینگر ینام صاحب مزار را م یمسخ شده حکاک نیحس نگاه

 از اون شکالتارو بده! یکی گمی...میکنی...کجارو نگاه منیحس-

 استم...به خدا...نخونجایبلند شد:من...نخواستم... ا دهیش

 زن رنگ ترحم گرفت. نگاه

 ...برادرت بوده دخترم؟چقدرم جوون بود!امرزشیخداب-

حرف زن کنار رفت...تازه به خودش امد..به  دنیشده بود..با شن دهیچیپ دهیکه دورتادور ذهن ش یغبارآلود ی هاله

خودش را از  یرادرک کرد...به سست تیماند...تازه موقع یسوزناک باق ییاش بند آمد و هق هق ها هیناگهان گر

 .دیبه صورت سرتاسر اشکش کش یو دست دیکش رونیآغوش زن ب

 آشنا... تینها یمکث کرد...آشنا بود،ب دهیصورت ش ین،رویرحسیام نگاه

 .دیتعارف قلوپ قلوپ تمام آب را سر کش یرا از دست زن گرفت و ب یبطر دهیش

کن...ارزش نداره انقدر  یکه رفت...تو به جاش زندگ امرزیه...اون خدابروز ن هی یروز هست هیمادر... نهیهم ایدن-

 یخودتو عذاب بد

 شما! یدونی...چه مکنهیکه داره خفه ام م یازعذاب یدونی: شما چه مدیاش لرز چانه

 دشمن ادم هم نکنه بیسخته...خدانص یلیخ زیدخترم...داغ عز فهممتیرا مالش داد:م دهیکمر ش زن

 خورد. یتکان نم دهیاز صورت ش یوجب نیداد...اما نگاه حس یم یزد و دلدار یحرف م زن

که  دیسوخت..ضعف داشت..آنقدر شد یاسم کامران نشست...تمام جانش از عذاب م یحکاک یرو دهیش دست

 شد... یم دهیمقابل چشمانش کش یاهیپرده س قهیهرچند دق
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تمام توان را از  ادهایو فر غیمزخزف افزوده شد.ج یتهوع هم به آن حس ها دیچیگالب که در شامه اش پ یبو

 جسمش ربوده بود...

 شیپشت پلکها یاهینتوانست خودش را کنترل کند...س ایشده...نخواست... نیسنگ یکرد سرش قدر کوه یم حس

 ادیجز فر دینشن یزیچ گریسنگ فرود آمد...د یشده اش رو نیجسم سنگ یتر شد و به سرعت عبور صاعقه ا ظیغل

 را گرفته بود... شیبازو ریکه ز یزن یفاطمه زهرا ایلحظه آخر 

 دهیشده سنگ قبر، به ش یعکس حکاک یغرق شد و از اطرافش غافل!......کامران اما... از تو یخبر یب یایدر در

 زد...! یلبخند م

**** 

توانست  یه مسابقه گشته بود.ن یب یدست خوش طوفان قهیدق نیآرام،درعرض چند شهیهم نیرحسیام وجود

کرد و از  ادیپدال را ز یرو شی. فشار پادید یرا در خودش م یکار نیرا باال ببرد نه با وجود دو زن، اجازه چن شیصدا

بود وبا اخم  چاندهیرا دور فرمان پ شیاهردو دسته یکه مقابلش بودند سبقت گرفت!عصبان ییها نیتک تک ماش

داد...محکم  یکرد.تمام حرکاتش نشان از خشم م یم یمقابلش بردارد، درسکوت رانندگ ریبدون آن که چشم از مس

 جواب گذاشت. یفروغ خانم را ب یوپرمعنا یچشم ریدنده را عوض کردو نگاه ز

را  یدختر یحرف ها بیآب خوردن فر یشد...مادرش چگونه توانسته بود به راحت یجوره باورش نم چیه یکی نیا

به  نیرحسیام دیداد؟اصال شا ینشان از دروغ م ش،یحرف زدن ها دهیبر دهیو بر شیاکنش هابخورد که تک تک و

موضوع هم  نیبا ا یبود!...اما حت صادقواقعا دخترک  دیشده بود،شا قیرفتار آدم ها دق یرو یادیواسطه شغلش ز

 که.... یشد.فروغ خانم دخترک را باور کرده بود. آن هم دختر ینم حیتوج

اتوبان چشم  یانتها یربیکند و به مس یکرد که مضطرب پوست لبش را م ینثار دختر نهیاش را از آ یطوفان نگاه

 عقب نشسته و همراهشان شده بود. یصندل یکه رو یدوخته بود دختر

از سمت راستش، کف  ینیکه با سبقت ماش دینکش یداد.اما طول رونیکنترل خشم ب یرا برا قشیعم یها نفس

که از کنارشان پرواز  یلیاتوبان و هوا در هدف اتومب انیم ده،یبوق کوباند و بوق ممتد و کش یدستش را محکم رو

 ن،یگرفتن در ماش یکه به محض جا یآشنابود.دختر تینها یب شیکه از لحظه اول برا ی! دختردیکش غیکرد؛ج

 چهره اش را به خاطر آورده بود... نیرحسیام
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 یب یکه فقط بابت انتشارعکس ها به دردسر یتر را فراموش کند؟شب ییکذا یو مهمان ییشد آن شب کذا یم مگر

 همان شب بود وهمان دردسر ها... ادگاریدختر  نیسابقه افتاده بود.ا

 تیاش کبر یکالفگ ریز ییخودش حک کرده بود،گو یرا رو "کامران واضع"که نام  یمزار و کلمات یادآوری با

به کامران  یهمراهشان شده بود که به راحت یبود...و دختر دهیخواب خاک رخروارهایاش ز ی.عامل بدبختدندیکش

 واضع متصل بود!

 یزیرا به دست گرفته بود چ نیکه راننده کنترل ماش ییخورد.با سرعت باال یو تاب م چیدر هم پ دهیش یخال معده

 تا تهوع فاصله نداشت. 

شد  جادیلبش ا یرو ی.سوزشدیو محکم کش گرفته بود،پوسته بلند شده را گرفت یکه لبش را به باز یناخن

 .دیچیخون در دهانش پ یوبالفاصله طعم شور

بود که  ییشدت فشارها جهینگاه کردن به دو فرد جلو نشسته را نداشت.از حال رفتنش سر مزار کامران، نت جرات

سرش  یچشم باز کرده بود و همان زن را باال سیخ یگرفته بودند.با صورت و گردن یمدت روانش را به باز نیا یط

 زیخ میدر ن یو سع دیچهره و گردنش را فهم بتافتاده بود...علت رطو یآب خال یبود.در دم نگاهش به بطر دهید

 بود...در بهشت زهرا بودند و آن زن و مرد هم کنارش! دهیفهم یرا به راحت تیبه اطرافش موقع یشدن داشت.با نگاه

 .اوردیب ادیخودش و زن را به  انیکرد تا مکالمه م یناخن را ازلبش جدا کرد و پلک بست.سع نیماش ینترمز ناگها با

به عکس کامران، زمزمه کرده  رهیلب خ ریاراده و ز یبدش گفتن نداشت.متوجه افراد کنارش نشده بود و ب حال»

 کجا برم؟کجا شبامو سر کنم؟ دیبا گهیبود:حاال د

 ؟یچ یعنیبود: دهیبود و کنجکاوانه پرس دهیجمله را شن کی نیهم زن

..نگفتم!..قراره برم..من  یزی...من...چزهیدر سرهم کردن جمله ها داشت:چ یسر برگردانده بود.به زحمت سع عیسر

 برم..ممنون..از..از کمکتون. دیبا

 یود: ما مموشکافانه جوابش را داده ب ی.زن با نگاهستادیا شیدست زن شده بود در جا ریدستش که اس مچ

 ای..بمتیرسون

 خودم برم دی:نه نه..من بادیدستش را عقب کش یتند
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فرار کامال  یدخترک برا یکه اصرارها یکرده بود.طور ییراهنما نشانیرا تا ماش دهیش یشگیخانم با تعارف هم فروغ

اعتنا در سکوت؛ منتظر عاقبت  یمستاصل از مردجوان هم کمک گرفته بود،اما مردک ب یبا نگاه یبود.حت دهیفا یب

 مادرش بود و بس. یرفتارها

 ماند که چه شود؟ یرفت..م یم دیبا دهیش

کرده بودند تا باز  بشیتعق نجایبودندوتا ا نیفرز یشده بود؟نکند آدم ها شانیدایآدم ها که بودند؟از کجا پ نیا اصال

 به آن خراب شده برش گردانند؟

 : دیلرز کیستریفکر اشک به چشمش نشست و ه نیوه رعشه به جانش انداخت.با اکا دنیکرد...کابوس دوباره د هول

 نینداشته باش ی..توروخدا کاررمی...من خودم منیخانم توروخدا...ولم کن-

 یبود:چ ستادهیدخترک متعجب ا دهیترس یباز کرده بود با التماسها دهیش تیهدا یرا برا نیکه درب عقب ماش فروغ

 شده؟حالت بده؟

 نی..ولم کنخوامیمن برم...من اصال کمک نم نیخدا بذارتورو-

دخترک  نیانقدر نگران ا دیکرد...چرا با یم یرو ادهیبه ناچار خودش را دخالت داده بود.مادرش داشت ز نیرحسیام

 شد؟ یم

 مامان... نیوگفت: راحتشون بذار دیکش یفروغ را به کنار یبازو 

 یزیرنگ و روشو...دخترم چ نی...ببستیرا از نظر گذراند: آخه حالش خوب ن دهیچهره زرد ش یبا دلواپس فروغ

 کنه؟ یم تتیاذ

...اگرباز ستیحالت خوب ن زمیرا درک کرده بود و با محبت مادرانه اش جلو امده بود :عز دهیش دهیو نگاه ترس سکوت

 !متیرسون ی..منمیآدرس بده حس یبر یخوایکه م ییبه دادت برسه؟هرجا خوادیم یک یاز حال بر

 رمیخودم م یعنی..یعنیکه برم... ستین ییجا-

را  یآوارگ یکردن جمله دوم هم چاره سازش نبود.فروغ به راحت یماست مال یکار دستش داده بود.حت یپاچگ دست

 ؟یکرد یم کاریچ نجایا ؟پسیندار ییبود:جا دهیکرده پرس زیبود.چشم ر دهیاز نگاه درمانده اش فهم

 راحتن.... ؟بذارهرجوریدار شونیبود که مردجوان به مادرش تشر رفته بود: مامان!چه کار ا دهیدندان کش ریز لب
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 بود: نه ندارم! دهیرا بر نیرحسیام مهیکه به سرعت برق از ذهنش عبور کرده بود کالم ن یبا فکر دهیش اما

 دخترک بودند. یهردو منتظرحرف بعد حاال

 نشد. گهی...د یداشتم..ول یعنی-

 نشد؟ یچ یعنی-

کرد  یم ییمظلوم نما یاگر کم دیداشته باشد...شا یشب سرپناه کی یتوانست برا یم یباسرهم کردن دروغ دیشا

 یبد ی.در ذهن مغشوشش دودوتا چهارتا کرد...مشخص بود آدم هاردیبگ یآدمهارا به باز نیتوانست احساسات ا یم

کردند و بعد هم راه  یرا سر مزار کامران تنها تماشا م دهیش یها یوانگید نیرینبودند...که اگر بودند مثل سا

 بودند! دهیرفتند.اما به دادش رس یخودشان را م

بود  یآمده بود،از هرچه آوارگ شیپ شیکه برا یرا در پارک بگذراند.با تجربه تلخ گریشب د کیحاضر نبود  یحت

 برده بود! غمایها عقل و منطقش را به  یاز جنس همان قبل یدست آدم یریوحشت داشت.تجربه اس

 هی!یخوابگاه ی:من...من دانشجو بودم..دانشجودیپاش یچارگیماجرا،به لحنش ب شتریجلوه کردن هرچه ب یواقع یبرا

 اومد که نتونستم تو خوابگاه بمونم... شیپ یمشکالت هی...

 شهرتون؟ یگردیخب چرا برنم-

 ار اورد:فروغ دهانش را بسته بود.به خودش فش سوال

 دهی.. دخترعموم اجازه نمکنمیم یدخترعموم زندگ شی...دخترعموم.من تو شهرم  پیعنی..شهیام...شهرم...نم-

 ...گهید

اشتباه نکنم کالس ها دست کم  ره؟اگهیگیموقع سال خوابگاه مگه دانشجو م نیبود:ا دهیپرس ینیزبیبار نیرحسیام

 !شهیشروع م گهیروز د یازس

 یرا با تند نیرحسیکردن از اتفاقات دانشگاهش که افتاده بود جواب ام فیشراره وتعر ادیشده بود.اما  یدلش خال ته

 ه؟یگرفته بودم...اشکالش چ یداد:ترم تابستون

 چاندهیپ نهیگذاشته بود.دست دور س نیذره ب ریسکوت کرده بود.اما قانع نه!...با دقت حاالت دخترک را ز نیرحسیام

 ا دخترک حرفش را بزند.بود واجازه داد ت
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 ...تونمینم گهید یکنم!ول یم یدخترعموم زندگ شیبهتون که گفتم..من ...من پ -

 ؟یرو ندار یکس یخاله ا یخواهر یوا تو شهرتون پدر مادر-

 هم آره هم نه! یعنیچرا...چرا دارم..-

 آن که ربطشان را به هم بفهمد. یکرد ب یجمالت تمرکز م یرو ختهیجسته و گر ذهنش

 کنم. یباهاشون زندگ نجایمنم مشکالت خودم رو دارم.دختر عموم...اون قبول کرد که ا یعنی...شهینم یول-

 داد. صیتشخ یرا به راحت شیدروغها نیرحسیبار ام نیا

 ؟یکن یم یبا دخترعموت تو شهرتون زندگ یمچش را گرفت:مگه نگفت یرکیز با

 گرفت وتالش کرد تا اضطرابش را بروز ندهد.تته پته کرد: دهیمردجوان را ناد یجا خورده ساکت شد.حالت جد دهیش

 ...نجایدانشگاه قبول شدم،با من اومدن ا یکردم.وقت یم یاون زندگ شیدخترعموم...چون پ-

 ام؟ یخوابگاه یپس چرا گفت-

 شی.دست هادیجا بگورا از ک یدانست چ یداصالنمید یادامه نم یبرا یزیدستاو چیدهانش را بسته بود.ه رسما

زد که چهره  یم یدردناک یلیکرد..س یشد.باد صورتش را نوازش نم دهیبه همان سو کش نیرحسیمشت شد و نگاه ام

 نمود. یاش را سرخ م

 در دلش روشن کرد یزن جرقه ا حرف

 ؟یبه مشکل خورد نجایبا دخترعموت ا-

لبخند زد:آره آره...راستش...باخودش و همسرش به مشکل خوردم واسه  روزمندانهیو پ دیناگهان سر باال کش به

بردارم.تا ازشون  یبود که مجبور شدم ترم تابستون نی...اصال ...اصال به خاطر همرمیمجبور شدم خوابگاه بگ نیهم

 دور باشم...

 ؟خوابگاه؟یبمون یخوایم ؟کجایاالن چ-

دادن،واسه  یآخر ترمه و بهمون مرخص ی.االن...مهلت امتحاناتونمی: نه...نمدیماهرانه به نگاهش رنگ غم پاش دهیش

 مجبوره برگرده شهرش... یهرک نیهم
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 : فرجه ها منظورته؟دیحرفش پر انیباز م نیرحسیام

بود تا  ییمردک فضول را از تنش جدا کند.هرلحظه منتظر آتو نیسر ا خواستیزد.چقدر دلش م یتصنع یلبخند

 دستش را رو کند!کارش را سخت کرده بود.

 ساخته بود. یریشد؛ تضاد چشم گ یمرد پرتاب م یکه هر دم به سو دهیلب ش ینگاه وتبسم نشسته رو خشم

 اگه حرفام.... دی...ببخشستیحالم خوب ن کمیبله...همون فرجه ها!-

 همونجا ؟امشبمیگذروند یرو کجا م شبید-

 ؟ینیبی..مگه نمستی...حالش خوب نیریگ یم رادی!بس کن!چقدر ازش انی: حسبار فروغ دخالت کرد نیا

به خرج داد و  یشتریزن چرخاند،انعطاف ب یرا به سو د،سرشید یجوره قابل نفوذ نم چیمردجوان را ه نیکه ا دهیش

 را در صورت زن بخواند. شیحرف ها یریرپذیحرفش مکث کرد تا تاث انیپس از پا

 رو ندارم. ییاومدم...دنبال جا هستم.جا رونیامروز از خوابگاه ب-

 فاصله گرفت.دخترک رسما مادرش را خر فرض کرده بود. یزد و ازهردو کم یپوزخند آشکار نیرحسیام

 ادامه داد: یپوست ریز یآمده باشد با خوشحال ادشی یزیانگار که چ دهیش سپس

 واسه موندن... ییجا ینه حت لیسادارم...نه و یبودم،ساکم رو زدن.نه پول کاف نالیراه ترم یتو-

 دهیش یدستها یکامال موفق عمل کرده بود.چرا که نگاه فروغ رنگ محبت گرفت و دست رو دهیش ظاهرا

 فتهیگم با خودت ب یم نیامشب رو با ما بگذرون،فردا به حس هیبزرگه... زم؟خدایعز یخوریرو م یگذاشت:غصه چ

 جا راحته. از بابت التیهم؛ خ ینجوریدنبال کارات...ا

 یدرپوست خودش نم یکرد!از شاد یکه جنس خراب خطابش م گفتیراست م اوشیبه هدف خورده بود.س رشیت

 خرج کرد یظاهر یحال شرمندگ نی.اما با ادیگنج

 کنم. یم شیکار هینگفتم که مزاحم شما بشم...خودم  ناروی...من اصال اهیچه حرف نی..ایوا ینه ا-

 یی.آشناستیحکمت ن یب یاتفاق چیدخترم...ه یستیکرد:مزاحم ن تشیهدا نیدستش را گرفت و به سمت ماش فروغ

 میرو صدا کنم بر نیتا حس نیدخترم..بش ای..بزمیعز اینبوده.ب لیدل یامروز ما هم با تو ب
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 ..ستیدرست ن ینجوریآخه..ا یمن من کرد: ول دهیش

 ...مامان جاننیزد.سپس صدا زد: حس یلبخند فروغ

 یگفت و نفس آسوده ا ینیجا گرفت.در دل به خودش آفر نی.در اتاقک ماشدیند زیرا جا نیاز ا شتریب تعارف

 کرد...! یم یاش هم فکر یباق یجا را خوب آمده بود..برا نی....تا همدیکش

 نبود... یاز حضورش راض ی. مردک از خودراضدیشن یبحث زن و مردجوان را م یصدا

 را باور کرده بود! شینبود...اصل کار همان زن بود که حرفهاکه  نبود

زد پشت فرمان  یدر آن موج م یتیکه نارضا یوچهره ا دهیدرهم کش ییخطاب شده بود با اخمها نیکه حس یمرد

باز  شیکرد واخمها یمکث نیاش شده بود که ناگهان حس رهیپروا خ یب دهیبود...ش نهیکردن آ مینشست.مشغول تنظ

هم چنان  دهیباشد چندبار پلک زد.ش دهیدرا  بیو غر بیعج یو انگار که چهره ا ستینگر یدخترک را م ریشد.متح

حرف شانه باال انداخت  یمردجوان قصد جدا کردن نگاهش را ندارد...ب دیفهم ینگاه مظلومش را حفظ کرده بود.وقت

 تعارف تکه پاره کرد یوبه قول

 مزاحمتون بشم. خواستمیشرمنده توروخدا من اصال نم-

 دیفروغ با محبت به گوش رس جواب

 دختر تنهاست؟ هیبه تنها موندن  یشهر درندشت،چه اعتبار نیدخترم...تو ا یچه مزاحمت-

کس  یمرد شده بود وحاال ب کیهوس  یافتاد.تنها مانده بود...قربان ادشیها  بتیاراده بغض به جانش چنگ زد.مص یب

 از آنها نداشت... یشناخت چیکرده بود که ه یاش با کسان یهمراه زیدروغ را دستاو شهیتر از هم

که افتاده بود.اگر بر  یهمه وقت و اتفاقات گوناگون نیبازگشت نبود...خصوصا پس از ا یبرا یانتخاب درست خانه

تاسف بار هاله و پچ پچ اعصاب خرد کن  یمادرش را تحمل کند...نگاه ها یباز مجبور بود زخم زبان ها گشتیم

 کند. جودشرا برچسب و یوهرزگ ییآبرو یها را به جان بخرد و ننگ ب هیهمسا

با ندانم  دهیدر کار نبود،ش یبار اگر نیگشت..نه...ا ی.و اگر بر مختیانگ یفاضالب محله سردردش را بر م یبو باز

 «...نگذاشته بود یبازگشت باق یبرا ییجا گرید شیها یکار
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 لبش جدا کند. یباعث شد تا ناخن قرمز شده از رنگ خون را از رو نیماش توقف

ظهر از سر راهش نان  یگفت برا یم نیکه خطاب به حس دیهمان زن را شن یانداخت.صدا یدلهره به اطرافش نگاه با

 .ردیبگ

 یچه اشتباه دیجا به جا شد و تازه فهم یصندل یرو یبه خودش بدهد.کم یتکان دیاحساس کرد با دهیش

از  یشناخت چیکه ه یاش شده بود سر بار شدن کسان جهیآن لحظه ذهنش را کور کرده بود و حاال نت یوانگیکرده.د

 آنها نداشت..

 ؟یش ادهیپ یخوایدخترم...نم-

 چه گفته است... دیزه فهمتا د،یخودش د یانداخت.نگاه منتظر زن را که رو یو گنگ به زن نگاه جی.گدیباال پر سرش

که  ییباشد؟!با دروغها زانشانیتوانست آو یماند..مگر چند روز م یشد؟که چه شود؟که بماند؟اصال هم م یم ادهیپ

 کرد؟ یگفته بود چه م

 من...من...-

 .میدیگه،رسیشو د ادهیپ-

 رهیدستگ صالیاش را درست کند.با است یتوانست خرابکار یتوانست حرف بزند نه م ینداشت...نه م یراه چیه

 مردجوان بلند شد: یآسفالت گذاشت.صدا یخشک شده اش را رو یو پا دیسفت را کش

 مامان من باهات حرف دارم-

 سر کار؟ یر یمگه نم-

 تفاوت سرش را باال انداخت یب مردجوان

 ساعت فرصت دارم.. هیهنوز -

 .ریبگ تمیباال خستگ ایخب مادر،پس ب یلیخ-

 ه؟یدخترم...اسمت چ ینگفت ی: راستدیکرد و پرس دهیبا لبخند رو به ش سپس
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که دزد  ینیداد.ح یپنهان م یبه مرد حواله کرد که تک تک حرکاتش نشان از خشم ینگاه میاز گوشه چشم،ن دهیش

طر درهمش هم ظاهرا به خا ی.اخم هادیتنه اش را به راست کش یرا زد و به طرفشان قدم برداشت کم نیماش ریگ

 :دو لب ز دیشده اش کش یوخاک یبه شال مشک یوجود او بود...مضطرب دست

 ست. دهی...اسمم شدهیش-

 تو ایجان...ب دهیش یباز کرد: خوش اومد شیرا به رو اطیرا در قفل چرخاند و ح دیکل زن

 یلحظه ا یتکه از بهشت روبرو شد.با لذت چشم از باغچه سرسبز گرفت و برا کیراستش را که جلو گذاشت با  یپا

 فراموش کرد چه بر سرش آمده بود.

ظهر نسبتا گرم  کیشده بود طراوات را در  زانیآو واریاز آن، از د یسرسبز درخت مو،که شاخه ا یبرگ ها چشیپ

 شیآرزو یباغچه ا نیداشتن چن یشده بود.از کودک باز یداد...ناخواسته لبش به لبخند یم هیبه جانش هد ،یتابستان

 ...یسرسبز و با طراوت اطیح نیبود.چن

 داشت... دنیبهار د اط؛فصلیح نیا

 یم لیباغچه را ب یکه پدرش به او داده بود، خاک ها یکوچک لینشست و با ب یم شیپدرش زنده بود پا به پا یوقت تا

از  یاواخر تنها زرد نیکه ا یطراوت باغچه ا ی...حتزیعوض شد...همه چ زیرفت...همه چ ایپدر از دن یزد...اما از وقت

 آن مانده بود و بس.

 یلمس گلبرگ ها یرنگارنگ باغچه را از نظر گذراند...دلش رفت برا یو گل ها نیشد و منظره دل نش اطیح وارد

 گل.... فیلط

 دختر؟ یسادیهنوز که وا-

آن که برگردد همچون  یب د،یبسته شدن در را که شن ی.صداستادیرا تکان داد وبا دو گام بلند پشت سر زن ا سرش

 دنبال زن تا داخل خانه به راه افتاد. یجوجه اردک

 انداخت به طرف آشپزخانه راه افتاد یمبل م یکه آن را رو ینیرا از سرش جدا کرد و ح یچادرمشک زن

 ن؟یدیره!هنوز خوابترگل...مه گل...لنگ ظه-
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 تینه چندان مدرن آن نشان از وضع لیکه وسا یبود.وسط خانه ا ستادهیوسط سالن خانه ا فیهنوز بالتکل دهیش

 داد. یمتوسط صاحبانش م یمال

هم وسط  یقهوه ا لیمستط زیم کیشده بود و  دهیخانه چ ییانتها یرنگ گوشه  یقهوه ا یدست مبل راحت کی

 خواست. یآن مبل هارا م یخسته بود.چقدر دلش استراحت و نشستن رو شیمبل ها قرار داشت...چقدر پاها

به  ندش،یبب یدرست و حساب نکهیکنان قبل از ا زیجست و خ ینکرده بود که موجود زیرا آنال تیدرست موقع هنوز

 یاز در بسته اتاق با،آهستهیجوان و ز یدخترکشد و وارد آشپزخانه شد.به دنبالش  دیسرعت باد از مقابلش ناپد

 در هم فرو برد ومتعجب به او زل زد. یابرو به نشانه کنجکاو ییرایوسط پذ دهیش دنیخارج شد.با د

 

ان سو تر از پشتش قرار  یبا فاصله پشت سرش قرار گرفته بود...چرا که دخترک نگاهش کم ینام نیحس احتماال

 گرفت و زمزمه کرد: سالم داداش!

 آمد را... یکه از آشپزخانه م ییبوسه پرسروصدا یو به دنبالش صدا دیسالم مرد را شن جواب

 دختر یکرد سمیشد: اِ ترگل خ دهینق زن متعاقبش شن نق

گذشته  شیاز جلو یخرگوشک که همچون یآمد...حاال فرصت کرد دخترک رونیکه زن از آشپزخانه ب دینکش یطول

 کرد: یپرحرف دهیش دنیبود را تماشا کند.دست دور گردن مادرش انداخته بود وبا د

 ن؟یسالم...شما دوست آوا هست-

اندازه اش به دخترک کم  یبود و شباهت ب دهیکه به زن چسب یدختر دنیدهد، با د یبتواند جواب نکهیقبل از ا دهیش

بار دختر کم حرف با تن  نیبود. ا صیاز ظاهرشان قابل تشخ یبه راحت نیلو بودند..ابه وجد آمد...دوق ،یحرف کنار

 اهسته گفت: ییصدا

 شناسم. یاکثر دوستاشو م بایبه ما نگفته بود.از اون گذشته من تقر یزیآوا چ یکنم،آج یفکر نم-

افراد حاضر را از نظر  رانیکند ح یکار م یجمع چ نیا انیم نجایا قایو دق ستیدانست آوا ک یکه هنوز نم دهیش

 گذراند

 سالم...راستش...-
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 حرفش آمد انیخانم م فروغ

رو با ما  یچند روز هیاومده که قراره  شیواسشون پ یمشکل هیهستن...مهمون ناخونده مون. دهیش شونیدخترا ا-

 بگذرونن

 ونن...راند: البته اگه قابل بد دهیش یکالمش را به سو ریاز مهر مس ختهیآم یبا نگاه سپس

 شد یزبانش جار یحرف درونش گر گرفت و شرم رو نیچرا با ا دینبود،اما خودش هم نفهم یابدا دختر خجالت دهیش

 توروخدا...از خدامم هست نینگ-

که تمام عمرش  یو پنج ساله ا ستیبود...دختر ب دهیهم نبود.او ش ینتوانست منظورش را ادا کند...انتظار نیاز ا بهتر

شد و  یم یطوفان یکه گاه یو کلمات قلنبه سلنبه گذرانده بود...دختر انیرا بدون تعارف تکه پاره کردن با اطراف

 !یگربه ا یمظلوم تر از توله  یگاه

 دهیش یدراز کرد: اسم من مه گلِ..خوش اومد دهیش یجلو امد و دستش را به رو یکم حرف با لبخند قدم دخترک

: مامان دیمادرش را کش یجلو آمد و بازو دهیبود که مرد جوان از پشت سر ش دهینرس انیمه گل به پاحرف  هنوز

 لطفا ایب قهیچند دق

 دهیبه داخل آشپزخانه کش نیکار دست خرگوشک پر سروصدا از دور گردن مادرش باز شد وزن به همراه حس نیا با

 شد.

بود...از حضورش؟قطعا  یعصبان نیخارج شوند، دنبال کرد...حس دشیازمحدوده د شانیکه هردو ینگاهش تا زمان با

کرده  یط یالیخ یهم احساس کرده بود و باز ب نیرا از داخل ماش گاهشیخشمناک گاه و ب یبود...!نگاه ها نطوریهم

 یا بهیکس از حضورغر چیهم حق داشت..ه یادیزحق داشت... نیکرد حس ینگاه م هیقض نیبود.اگر منصفانه به ا

در  یسع یقیبود که به هر طر یباشد.مخصوصا اگر آن شخص مرد جوان یراض توانستیشان نم یجمع خانوادگ انیم

 مانده بود. جهینت یشاخدارش داشت و تمام تالشش ب یرو کردن دروغها

شدن رها  ریسو، و در دل گردباد تقد کیاز  شیو آرزوها دیآشوب بود...اتفاقات افتاده و از دست رفتن تمام ام دلش

 .کردیم دیرا تشد شیها یدل مشغول گرید یخانه سو نیو پرتاب کردنش به ا

 دهیش یسر وتهش اعتماد کرده بود و پا یبه چند حرف ب یسادگ نیزن به هم نی...چرا ادیفهم یرا نم زیچ کی فقط

 را به خانه و خانواده اش باز؟!
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 لبش نشاند و دستش را درون دست مه گل گذاشت:خوشبختم یرو ینامطمئن تبسم کمرنگ یدل با

 ؟ی: پس من چدیبود ترگل نام دارد جلو پر دهیپر شر و شورکه حاال فهم دختر

بحث مردجوان و مادرش را  یکه صدا دیبگو یزیدراز کرد و خواست چ شیاش پررنگ شد.دستش را به سو خنده

 .دیشن

تو کتم  یکی نیا یقبول که دلت واسش سوخت...ول ؟باشهیکنیم کاریچ یدار یفهم یم چیمامان؟ه یچ یعنی-

که  نمیا نجا؟فکریا شیبه کفششه بعد هلک هلک اورد یگیر هیتو خونه.تابلوئه  شیاریب یریکه دستشو بگ رهینم

 ....دیکه شا ینکرد

اهد ش یمرد انقدر بلند بود که همگ یاز غصه درهم جمع شد.صدا د،دلشیمادر را که شن "سیه سیه" یصدا

 شد.  دهیش رهیخ یو با شرمندگ دیدندانش کش ریباشند.مه گل لب ز دنشیشن

 :دیبه طرفش چرخ ییترگل با دلجو 

 ها یوقت ناراحت نش هی...بخدا...ستیتو دلش ن یچیرهیداداش ام-

 نیشهر و ا نیخانه و ا نیو از ا ردیتوانست دست خودش را بگ یکاش م یسرشار از غصه نگاهش کرد.ا درسکوت

 ینانیچه اطم زدیشده هم لگد م بشینص مهیاقبال ن نیشد...اگر به هم یاز خودش هم دور شود...اما نم یکشور و حت

بود که بازهم طعمه هوس  ینیتضم نشود؟چه یتداع شیمنحوس و دردآور گذشته برا یاز همان شب ها یکیبود که 

ملکه  انایکشور را به رفتن و اح نید وماندن در اعزمش را جزم کرده بو یبه سخت رد؟یمردنما قرار نگ یآن مذکرها

اش شده بود  جهیکرده بود و نت سکیاش ر یپنبه ا یاهایبه رو دنیرس یکباربرایداده بود... حیشدن ترج نیقصر فرز

به  یدیبار در ام کی نیهم دینمانده بود.شا یاز انها باق یزیکه حاال چ ییها یروح و دخترانگ اختنگرو گذاشتن و ب

 راند؟ یرا از خودش م دیاندک ام نیهم یفکر یباز با ب دیباز شده بود...چرا با شیسو

 نم؟یبش کمیرو اون مبال  تونمیداد: من م یگریرا طور د جوابش

 نی...بشییجون اصال حواسم نبود سر پا دهیتوروخدا ش دیآخ ببخش-

 داد. هیمبل تک یرا به پشتخداخواسته به طرف تک نفره حرکت کرد.به محض نشستنش چشم بست و سرش  از

 مونه! ینم یحرف چیه گهیخونه ام پس د نیروشن بشه،اگه من مرد ا دیامشب با نیکه هست تا هم یهرچ فیتکل-
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خوابم شد دومن خاک ور دل اون  یپسر...هر وقت جا یکنیم فیتکل نییواسم تع یمن هنوز نمردم که تو دار-

 !اریدرب یبعد برو واسه اون بچه ها آقاباالسر باز امرز،یخداب

 دهیو ش دینکن یکه امر کرده بود با پدر و مادر تند ییبرد..به خدا ی.پناه مدندیرا همه شن نیرحسیبلند ام«اکبر اهلل»

 بارها و بارها کرده بود...

 جون... دهیش-

و  غیبه طرفش گرفته بود.پس از آن همه ج یآب وانیکه ل دیحالش دست دراز شده مه گل را د یب یپلک ها یال از

 داشت... ازین دایآب شد وانیل کیباال،حاال به  یداد واز حال رفتن و متحمل شدن استرس

 شد. رابیس عیما یتشنه وجودش از خنکا ری.کودینفس سر کش کیحرف گرفت و  یرا ب وانیل

 یها یوانگیکامران؟د نیبود؟نفر یزیچه چ جهیهمه بال نت نیشد.ا رهیخ شیرپایرنگ  و دست باف ز یفرش الک به

 خودش؟

 که بال نبود..درد بود. یآوارگ

و بشاش وارد شد:اهل خونه...من  حیمل یقد بلند با چهره ا یسروصدا باز شد و پس از آن دختر یبا کم یورود در

 اومدم

خروج حرکت  ریمس یبه سوبلندش را  یگام ها یتاب یبا خشم وب نیشد،که حس دهیکش یبه آشپزخانه ا دهیش نگاه

از سر راه برداشتن دختر  یمحکم برا یکه در دست داشت،تنه ا ینکیع ش،بایبه سو ینگاه مین یداد.بدون حت یم

 زد

 !نیرحسیوا...ام-

بسته شدن ان،دخترک با ترس در  یکه از صدا دیپس از آن در را محکم و با تمام حرصش پر قدرت به هم کوب 

 .دیباال پر شیجا

 یاش م یبرادر طوفان یخال یگشاد شده مات و مبهوت به جا یینبود.با چشمها یسکوت دلهره آور خانه نشانه خوب 

 .ستینگر

 چش بود؟ نیرحسیبودند؛ کرد: ام ستادهیکه همان وسط ا یبه مه گل و ترگل رو



 یوانگیو د یرمان مست

171 
 

 گل با نگاهش به آشپزخانه به اشاره کرد. مه

 مامان اونجاست؟-

 کرد صدا زد: فروغ خانم...؟ یمانتو را از تنش باز م یکه دکمه ها یسرتکان دادند.آوا در حال دوقلوها

که آهسته  یداد و در حال رییرا تغ رشیافتاد.مس دهیرنگ و رو پر ی دهیسه قدم برنداشته بود که نگاهش به ش هنوز

 :دیشد،از دوقلوها پرس یم کشینزد

 دخترا؟ میمهمون دار-

 رو کنارمون باشه یجون...مهمون مامانِ.قراره چند روز دهیکرد: ش یبلبل زبان ترگل

 باال رفت.با لبخندگفت: یآوا کم یابروها

 .منم آوا ام.زمیعز یخوش اومد-

 حرف زدن نداشت. یاکتفا کرد.نا یتنها به لبخند دهیش

و بود.از آوا فاصله برسر ا د،بحثیبگو یزیچ دیکرد با یبرخاست،حس م شیاز جا دهیآمد ش رونیخانم که ب فروغ

 گرفت:

 بخاطرم جنجال به پا شه.آقا پسرتون حق دارن.بهتره من برم... ستمین یخانم...من..راض-

 ماند. یهرگز نم خواستندیکه او را نم ییندارد...اما مجبور بود.جا ییدانست جا یهم م خودش

بود  یتر ازآن عیرخ داده بود،ظاهرا وسکه درنبودنش  یداد. اتفاقات یگوش م دهیش یآوا هم متعجب به حرف ها حاال

 ه؟یچ هیبود.پس مداخله کرد: قض ختهیآرام را برانگ شهیهم نیرحسیکه خشم ام

 اش نشاند. یقبل یمبل درست سر جا یرا گرفت و رو دهیتوجه به آوا دست ش یب فروغ

 ست،االنیتو دلش ن یچیه نیجان حس دهیش یدم...ول یبهت حق م یناراحت شد نیحس یاگه به خاطر حرفا-

 .شهیکه برگرده آروم تر م یگرفتم.سرظهر دهیکه چرا غرورشو ناد نیناراحته از ا

واسه  یفکر هیبسه.منم بهتره برم.. نقدریفکر کنم تا هم یول نیخانم ...باشه قبول،شما سرخاک کمکم کرد نینیبب-

 کنم یخودم م



 یوانگیو د یرمان مست

172 
 

 یبش ابونایآواره کوچه خ ستیاوضاعت معلوم ن یتا وقت ذارمیمهمون پسرم،منم نم ،نهیتو مهمون من-

 یشد وقبل از آن اتفاق شوم، دستش را م یزن آشنا م نیزاد و ولد کردند...مثال اگر زودتر با ا شیها در گلو بغض

 آمد؟ یم نیگرفت آسمان خدا به زم

حق با پسرتون  دین؟شایفهمم...چرا اصال بهم اعتماد کرد ین؟نمیکن یچرا انقدر واسه نگه داشتنم اصرار م-

 به کفشم باشه یگیمن ر دیباشه...شا

شد  اهیفرو رفته باشد به ناگهان اطرافش س یحرف در هم جمع شد.انگار که درون تونل زمان نیفروغ با ا چهره

جان گرفت والتماس ها در  دگانشیمقابل د یمتحرک یرهایاز ذهنش عبور کردند...تصو کیبه  کیوخاطرات گذشته 

 .دیکش غیج شیگوشها

 دیممکن نبود...شا شیبرا ندهیاز آ یدرک چیمقابلش قرارداشت که ه یاز گذشته وخاطره ها کوتاه بود...حال دستش

رسانده بود...و حاال...  انیرا به پا شیهموار کند،روزها "او"از جنس یکس یبرا یفکر که راه نجات نیسال ها با هم

 وقتش نبود؟!

که تا عمر داشت خودش را  یاتفاق ونیخودش و دلش.مد ونیبود،مد ونیروز معلوم بود...مد یبه روشن چرا؟جوابش

 یم یکه روحش را به سالخ یاز منجالب، از حجم عذاب وجدان ییرها ی،برایبا گرفتن دست دی...شادیبخش ینم

 ...!دیکش یاتفاق درد م هنوز بابت زخم آن غمکدرسالها گذشته بود؛اما فرو یتوانست بکاهد...از آن روزها یم دیکش

 افتاد. یاتفاق م نیا دیزود،با ای ریستم،دین مونیبه کفشت باشه پش یگیاگر هم ر یحت-

 آوا گم شد!« حالت خوبه مامان؟»در  دهیش ی«چرا»

: مامان قرصاتو دیدسته مبل چنگ زد و به طرف اتاق خوابش رفت،آوا دل نگران پرس یچادرش را از رو فروغ

 ؟یخورد

 خوبم مامان جان...خوبم...-

دردناکش نشست.قلب نا آرامش  نهیس یداد ودستش رو هیپشت سرش تک واریبسته شد.به د یاتاق فروغ به آرام در

 یتلنگر دیکرد...انگار با یم یادآوریخودش  یرا برا ییزهایچ کی دیبا ،انگاریخبر یرا مالش داد...پس از سال ها ب

 یدخترانه ا نیچهره دل نش یادآوری ینبرد.. برا ادیرگز خبط مرتکب شده اش را از شد تا ه یاش زده م یشانیبه پر
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 ریجان گرفت،بازتصو ادشیاز ته دل در  یبه ذهن مشوشش زد.باز همان خنده ها یزیاز جنس آبشار،گر یسوانیبا گ

 ...دیکش ریپر سرو صدا.. از ذهنش عبور کرد و باز قلبش ت یها یواضح تاب سوار

 هم سوار شد. یها،مژگانش آهسته رو یسیخ نیا ینینم گرفت وازسنگ شیپلکها 

 نیا دیبد نبودم... با یگفت یاونقدراهم که م یدیبه قولم عمل کردم...د یدیزمزمه کرد: د رلبیوار با خودش ز غصه

 .!امروز رو؟!...باالخره اون اتفاق افتاد.. ینیب ی؟میمثل تو..حاال چ دیشا یکیافتاد.امروز، یاتفاق م

و تاک ساعت نصب شده  کیلرز داشتند...ت یاندک شی.هنوز انگشتهادیصورتش کش یدست داغ شده اش را رو کف

زانو قرار داد و با  یرا رو شیشکست.به جلو خم شد...آرنجها یاتاق را در هم م نیسنگ یسکوت و فضا وار،ید یرو

را با خودش تنها  یقیکه گفته بود دقا ینیرحسیضرب گرفت...منتظر بود.منتظر ام نیزم یرو شینوک انگشتان پاها

درهم به  ییگرفته بود،با اخم ها شیکه مرد جوان با مادرش پ ی...پس ازاتفاق ظهر وبحث و جدلدیایباشد تا سراغش ب

داده بود.بدون آن  یانداخته سالم کوتاه ریرا درک کرده بود،خجول سر به ز طیکه تازه شرا دهیخانه برگشته بود.ش

تخت اتاق فروغ نشسته بود و به سوال  یرو  دهیرا مخاطب قرار داده بود...و حاال ش دهیراست ش کی دبخورکه شام 

 از او بپرسد. ییهنگام رو در رو نیرحسیکرد که ممکن بود ام یفکر م یاحتمال یها

 شهیبه داخل ساطع شد،راست نشست.استرس وار انگشتش دور ر ییرایکه از پذ یباز شدن در اتاق و روزنه نور با

 شد. دهیچیکه آوا به او قرض داده بود. پ یشال کرم رنگ یها

کرد...حجاب چه  یمتر پارچه را در صورت آوا پرت م مین نیآشنا شده بود قطعا هم یگریخانواده جور د نیبا ا اگر

 ییگرفت؟خدا؟همان خدا یرو م یچه کس یرضا یاش را از دست داده بود؟برا ییکه تمام دارا یداشت وقت یتیاهم

از لحظات  کی چیوقت در ه چیکه ه یینکرده بود؟خدا شیبرا یبود کار دهیرا د شیکه التماس و جغ ها

 اسمش، حسش نکرده بود؟ دهجزی،شیزندگ

 ن؟ینشست یکیتار یچرا تو-

 دهیو تار اتاق را روشن نمود.ش رهیت یق نشست و نور المپ فضابر دیکل یرو نیرحسیحرف دست ام نیزمان با ا هم

 کرد. زیرا در اثر هجوم نور ر شیبان پلکش قرارداد و چشمها هیحرکت دستش را سا کیدر 

 شدت گرفت... دهیاتاق که بسته شد،ضربان قلب ش در

 بدتر... گریفروغ  که د زیم یرو یبر جانش بود.ور رفتنش با لوازم ها یبیالقاکننده وحشت عج نیرحسیام سکوت
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 تاک... کیتاک...ت کیتاک...ت کیت

 برگشت. دوباالخرهیکش یفرو رفت.نفس شیها بیدو دست مردجوان درون ج هر

 خب؟از کجا شروع کنم؟-

 هم قرارداد. یباز مانده اش را رو مهیگشت زد.دهان ن نیرحسیصورت ام یدخترک رو دهیترس یها مردمک

 دونمی...نمینم-

 صورتش باال داد. یرا رو نکیآورد و ع رونیرا ب شیاز دستها یکیکرد، نییباال پا دییبه نشانه تا یسر نیرحسیام

 التون؟یسراغ وسا نیبر نییخوا یم یک-

 ...الیسر تکان داد و جمله را تکرار کرد: کدوم وسا یجیمرد چه گفت..با گ نیا دینفهم دهیش

 نیخراب کرده بود.وا داده بود!آن هم به بدتر یاول کار نیشد...هم یبدتر نم نیاز ا یبه ناگهان ساکت شد.بد شانس و

 صورت ممکن...

تکرار  دهیاز ش تیپنهان به تبع یشتروحرصیبود،با غلظت ب دهیلحظه وغفلت ش نیکه انگار منتظرهم نیرحسیام

باشه  یادآوریبه  اجیازتون زدن!فکر نکنم احت نالیترم یتو نیهست یکه مدع یی..هموناالتونی...وساقایکرد: دق

 درسته؟

 یلینباشه چه وسا ادتونیاصال  دمیباشه!شا دمیادامه داد: البته...شا دیسرشار از ترس دخترک را که د سکوت

 نه؟! ای نیداشت یلیاصال وسا ایکه بزنن و نیداشت

 دم که... یداد: من به شما اجازه نم یخودش تکان به

دم شما  یمنم که اجازه نم نیرا نداد: بنا به اجازه باشه ا دهیش مجال صحبت و ادامه جمله نیرحسیلحن ام تحکم

 خانم محترم! نیخونه بمون نیا یساعت تو کی یحت

 در نطفه خفه شد.در خودش جمع شد. کشیج

خانوده ام رو خر فرض  یاعضا هیو من و مادرم و بق نیگفت دیبه ذهنتون رس یکه از هر در ییخصوصا با اون دروغا-

 ؟یما بش زونیآو یتون یم یور یبا سرهم کردن چهارتا در نکهی؟ایبا خودت فکر کرد ی!شما چنیکرد
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جمله کوتاه قلبش  نیهم نشست.مسخره بود اما با هم یباز شده بود به سرعت رو یحرف یکه برا دهیش دهان

 شکست.

 گفت: یرحم و انعطاف چیه یاز سکوت استفاده کرد و ب نیرحسیام

 هی؟بقیکن یم یو بخاطر مشکالتت با دخترعموت زندگ یایاز شهرستان م ؟کهیگرفت یو ترم تابستون ییدانشجو -

 ؟یگفت ییزایهست چه چ ادتیاصال  نمیاش رو خودت بگو...بگو بب

آمد.اگر با  ینم رونیاز حنجره اش ب ییصدا چیبه هم دوخته بودند...ه ییرا با نخ رسوا دهیش یجفت لبها انگار

در آن لحظه به  یاز آوارگ زیگر یرا که برا ییکدام از حرفها چیبود...ه نیرحسیبود،حق با ام یخودش رو راست م

 نداشت! ادیداده بود را به  لیفروغ خانوم تحو

 .ادینم ادتونیپس - 

 چیبود که برخالف ظهر ه بیدفاع شده بود...عج یب شیها یمرد و تند کیمقابل  دهیبار ش نیاول یبود که برا بیعج

 کرد. یماندن نم یبرا یتالش

 نطوره؟ی...همنیبا کامران واضع دار یچه نسبت ادیب ادتونیخوب  یلیفکر کنم خ یول-

.تپش قلبش باالتر رفت و نوک دیسر باال کش کبارهیبدنش واکنش نشان داد و  ینام کامران تک تک اعضا دنیشن با

 شناخت؟ یسرد شد.کامران را از کجا م شیانگشتها

بار در  نیدوم یبرا دیبگو توانستیکرد م یذهنش رها م یپستو ییو وجود منحوس کاوه را جا یآن شب لعنت اگر

دوخت که با  ینیرحسیوق زده اش را به ام یمرتعش قلبش را چنگ انداخت..چشمها یها وارهیاش ترس د یزندگ

 اش شده بود. رهیباال رفته خ یابرو یتا کی

 شناخت؟ یمرد کامران را م نی...ادیودش را عقب کشرا چنگ زد و خ یاراده لحاف رو تخت یب مشتش

 ...یاز چ نیدار دونمی...نمیمن...نم-

 :دیرا ند نیرحسیام پوزخند

که  یا بهیذارم. محاله اجازه بدم غر یبه موندنت شده باشه، من نم یاگه مادرم هم راض یمنو دختر خانوم!حت نیبب-

که از جونمم  یزیخانوادم باز بشه.چ میده پاش به حر یم لمیبافه و تحو یآب خوردن دروغ پشت دروغ م یبه راحت
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رو از  یبمون نجایچند روز ا یبرا یحت نکهیفکر ا سنشستن..پ رونیهست که ب یوجود اون چند نفر زترهیبرام عز

 کن. رونیسرت ب

که تا قبل از  یا یسراغ زندگ نیر یبشن م داریب هیبق نکهیعقب رفت: صبح قبل از ا یقدم دیرا که د دهیش یحرف یب

 .روشن شد؟نیداشت نیا

چه  یکرد...رو یجوره درک نم چیدختر کفرش را باال آورده بود.منطق مادرش را ه نیا یحرف ینگاه کردن و ب رهیخ

 دهیو لرزان ش فیظر ی!در اتاق را باز نکرده بود که صداگریداشت د یباورش کرده بود؟ترحم هم اندازه ا یحساب

 اخت:اند نیطن شیگوشها انیم

 کنم یدارم که باهاش زندگ ییمن نه دانشجو ام نه دخترعمو-

 شیرا پس زد و از جا شیمرد موفق عمل کرده بود.بغض مزاحم و زاد و ولد شده در گلو نیمتوقف کردن ا یبرا ظاهرا

 .دیپاشنه پا به طرفش چرخ یآهسته رو نیرحسیبرخاست.ام

بود، زل زد: کامران  ستادهیکه با فاصله چند قدم از او ا یدر شب چشمان مرد ،یپناه یدر ب دهیمصمم اما غلت دهیش

 شناسم. یرو هم م

که  ینیرا درهم تاب داد و ح شیدستها دهیصراحت را نداشت،منتظرادامه حرفش ماند...ش نیکه انتظار ا نیرحسیام

 نمود لب زد: یفرش م یرو ینگاهش را معطوف گل ها

 ندارم یکار چیهم ازباز شدن پام به خونه شما ندارم و با خانوادتون هم ه یقصد چیمن نه دزدم،نه گدا! ه-

که مادر من قصد کمک به  نی.فراموش کننیکه بود ییجا نیبرگرد فتادهین یاتفاق چیلطفا انگار که ه ارخب،پسیبس-

 شمارو داشت...

 من...من...-

 ن؟یبا کامران واضع داشت یچه نسبت قایو سوال آخر...شما دق-

 یراتریجلوه گ نک،یرنگ ع یکه از پشت قاب مشک ستینگر یشده ا زیر یبه چشمها رهیخ رهیبسته شد.خ دهانش

 داشتند.

 که اون مرحوم اقوامتون بوده؟ نیبگ نییخواینم انایاح-
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 نبوده.-

 خب؟-

 مگه مهمه؟-

 من بله. یقالب کرد: برا نهیرا دور س شیردستهایام

 سرش درحال سر خوردن بود جواب داد:  یکه رو یاعتنا به شال یرا درهوا تکان داد و ب شیدستها دهیش

اون چه  ؟اصالیکن یسوال جواب م سادمیداشته باشه اقا؟چون تو خونه شما روبروت وا دیشما با یبرا یتیچه اهم-

 بحث داره؟ نیبه ا یربط

 ..سر مزار. یکرد ینم ونیش یاونجور یباهاش نداشت یاگر نسبت -

 .دیرا از داخل مک شیحرصش گرفت.لپ ها دهیش

 خونه برم. نیواقعا از ا دیبا نکهیمثل ا-

انگار آب جوش  دیکه شن یرا دور زد و از کنارش به سمت در قدم برداشت...در را باز نکرده بود که با حرف نیرحسیام

 باشند درجا متوقف شد. ختهیرا بر فرق سرش ر

 .یشد یهمراهش نم یمهمون یاون شب،اون هم اون وقت شب تو ینبود کیو قطعا که اگر انقدر بهش نزد-

 تکان داد. نیرحسیام یجلو آمد.انگشتش را به سو دهیرنگ پر یاز بدنش خارج شد.آهسته برگشت و با چهره ا روح

 ؟یتو...تو...هم...اونجا بود-

را باال  شیابرو یتا کیکرده بود. ابهتش را چند برابر ستادنشیطرز ا نیسر و گردن از دخترک بلندتربود.هم کی

 انداخت:

که همه  یاعتماد کنم؟اون هم وقت خونهیکدوم ازحرفهاش باهم نم چیکه ه یبه آدم دیچرا با ن،منیحاال خودتون بگ-

 چشم خودم اتفاق افتاده؟ یجلو زیچ

 مگه نه؟ یاونجا بود ش؟تویتکان خورد: تو...نکنه تو کشت دهیش یلبها
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آره؟باز برام  نیاوشیس ی...نکنه از آدما؟نکنهیکردیم کاریچ ؟اونجایلعنت یهست یباال رفت: تو ک شیصدا کبارهی به

 بپا گذاشته؟

 ادمی گهی..برو بهش بگو دگهیباهاش ندارم د یاز جونم؟به خدا من کار خوادیم یافتاد:بابا چ هیشدت ترس به گر از

شماهارو فرستاده آره؟اره  اوشیانجام دادم...س طمع کورم کرد و اون غلطو رهیم ادمیکردم.. یچه غلط رهیم

...غلط کردم خدا...اشتباه کردم...بس ام یبشناس رانوکام دیبا ،چرایراهم سبز بش یجلو دفعهی دی..وگرنه چرا باگهید

 ..یکه سرم اورد یینبود اون همه بال

 یدرهم گره خورد.چه م نیرحسیام یتحملش را به صفر رسانده بود.ابروها ر،آستانهیهق هق افتاد.اتفاقات اخ به

 ؟ییکرد؟چه بال یبود؟از کدام غلط صحبت م یچه کس اوشیدختر؟س نیگفت ا

 اراده زار زد و همزمان درب اتاق توسط آوا باز شد. یب دهیش 

 گهیکرد د یبهتر...کار ندهیآ هیبشم.گولم زد واسه ساختن  یهم که دارم بر ییکرد از تنها کسا یبدبختم کرد...کار-

اون  دونمی...من که ماوشهیسر اون س ری...همش زشیخانوادم نگاه کنم...نه راه پس دارم نه راه پ ینم تو رونتو

 ...دونمیشماهارو فرستاده...من که م

 ده؟یش گهیم یشده؟چ یر،چی:امستادیمبهوت کنار برادرش ا آوا

 گفت:  دهیبر دهیلباس محکم صورتش را پاک کرد و بر نیبا است دهیش

بار غلط کرد تاوان غلطشم  هی دهی...بگو شستین ایریاز اون تو بم یریتو بم نیا گهیبرو...بهش...بهش گو د یول-

 داد... یبدجور

 فروغ خانم هم به جمعشان اضافه شده بود. حاال

 آواره شدم... میرسه.من که در به در شدم..از خونه و زندگ یچرخه...نوبت اونم م یبرو بهش بگو چرخ گردون م-

به گوشش  ی.ولنیحقمه!شماهارو گذاشته تا آمار منو بهش بد ادیسرم م یندارم...حقمه..هرچ میکرد: حرف نیف نیف

 یواسش نم یچکاریه گهیوجود باشم!د یاون ب نیردیز گهید ستمیشده شب تو پارک بخوابم،حاضر ن یبرسون؛حت

 ریباورم نداره...به جهنم که کامران ز یچکیه گهیانداخته شدم...به جهنم که د رونیکنم...به جهنم که از خونه ب

 .دهیخروار خروار خاک خواب
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آشغال بهم نگاه  هیبه جهنم که تو هم به چشم  یشد: حت ریاش غلتان غلتان از گونه اش سراز یدیمروار یها اشک

 .یکن یم

 یبودند را کنار شانیکرد،تا ترگل و مه گل که از پشت در شاهد حرفها تیدر هدا یآوا را به سو نیرحسیام

 کرد. تیهدا ییرایپذ یدست پشت کمر خواهرانش گذشات و انهارا به سو یلیم یبکشد.آوا با ب

 به خودش آمده باشد،ساکت شد. دهیبسته شد و انگارکه ش نیرحسیاتاق توسط ام در

 بود. ستادهیبود،ا یکه به شدت جد ینیرحسیکرد و ام یکه متفکر نگاهش م یفروغ انیم فیبالتکل

 .نیبش-

 شیمرد و اخمها نیتر کرد.با خودش که تعارف نداشت...از ا کیکرد...ناخوداگاه خودش را به طرف فروغ نزد اطاعت

 .دیترس یم ییجورها کی

 از کجا اومد؟ یهمه جواب و حرف و دلخور نیا دمیسوال ساده ازتون پرس هیمن -

 کرد. یباز یشال باز یها شهیدهانش را قورت داد و با ر آب

 الزمه بازم سوالو تکرار کنم؟-

 انداخت شیمادرانه دست دور شانه ها فروغ

تورو از  یهستن؟ک یک یگ یکه م ییآدما نیحالت خوبه!ا یکرده...تو که گفت تتیاذ یزیچ دمیفهمیم دیسر مزار با-

 ؟یبرگرد یتونینم رون؟چرایخونه انداخته ب

 ؟یخانم تنها بذار نیلطفا منو با ا شهیمامان م-

 زنم! یجان دارم حرف م نیحس-

 !میفقط دروغ بشنو یکرد یهم با حرف زدنت کار شیپ یمامان شما سر-

 انداخت.پچ پچ کرد: ریشرمنده سرش را به ز دهیش

 اندازم. یدردسر م یبرگردم.شماروهم دارم تو شهینم گهی..دکنمیم دایرو پ ییجا هیمن -
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 ش؟یشناسیخانوم؟شما از کجا م هیکامران ک-

 خورد؟یخورد...م یبر نم ییدرعمرش اگر صادق بود که به جا کباری یکرد وچشم بست.برا یه فروغ نگاهب دیترد با

 نامزدم بود.-

کرد..هرچه هم خودسر بود،باز  یدختر را درک م نی.کاش ازشدیت نیرحسیفروغ ترحم رنگ گرفت و پوزخند ام نگاه

 بود قطعا! یمناسب تر نهیکند!نامزد گز فیسن و سال دار از دوست پسرمرحومش تعر یشد مقابل زن ینم شیرو

 ؟یجدا؟پس چرا انقدرموقع رفتن هراسون بود-

 زده بود رونیب الیجسد کامران از و دنیاز د یبا ترس و لرز ناش دهیکه ش یاش به آن شب بود...وقت اشاره

 کدوم شب؟-

 بلند شد و در را پشت سرش بست. شیذاشت..از جاگ یم شانیتنها یبهتر بود فروغ کم دیشا

 شب مرگ کامران واضع!-

 از کجا.... زارویچ نیا-

من...بعدشم که از  نیماش یتو نیکه خودتونو پرت کرد دیبا ادتونی دمینبا نیخب...انقدر عجله داشت نیحق دار-

 !رونیهول و هراس خودشو پرت کرده ب نفر نبود بگه چرا نامزد کامران خان انقدر با کیکه  الهمیو ی.تونیحال رفت

 داد؟یطعنه م یچرا انقدر بو شیحرفها

 چیو نافهموم ذهنش، ه رهیت یهرچه کرد آن هاله  اورد،امایب ادیرا به  یکرد چهره مرد آن شب یسع ریده،متحیش

 االن نداشت... نیرحسیبه ام یشباهت

 اون مرد...شما!-

رو  ییجا ن؟چرایدونست یاالن،خودتونو انقدر مقصر م ی!حاال فکر کنم بهتر بتونم بپرسم چرا سرمزار و حتقایدق-

 !ن؟یندار

 ...برمگهیمن..فکر کنم...بهتر باشه د-
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 !نیرینم رونیمتر هم ب میخونه ن نیاز ا نیمنو ند یشما تا جواب سواال-

 دمیخانوادم راه نم یوغگو رو تودر یعوض یمن آدما یاالن خودت نگفت نیهم ؟مگهیواسه چ-

 گمیهنوز هم م-

 ه؟یپس دردت چ-

رو روشن  فیمنم که تکل نجایا نیتا نفهمم چرا به مادرم اون مزخرفات گفت ای...ثانکی نی!انییپا نیاریصداتونو ب-

 !کنمیم

که من از روز  یبدون دیواسه موندن ندارم؟حتما با ییبگم جا دیبا رون؟حتمایبگم از خونه انداختنم ب دیبا ه؟حتمایچ-

 یرو از تو دوا م یچه درد نایحل کنم؟آخه دونستن ا شویکینتونستم  یداشتم تا االن که حت یبدبخت کیاول هزارو 

چرا  یبدون یخوایبه حال تو داره؟؟؟م یکامران دوست پسرم بود وبعد مردنش داغون شدم چه فرق یبدون نکهیکنه؟ا

 !دونمیمرده؟خودمم نم

 ه؟یک اوشیس-

 کشم...! ی...بسه به خدا نمگهی!بسه دیاه!خستم کرد-

کرد تا آرامش دگرگون شده اش  یسع قیچند نفس عم دنیبا کش نیرحسیکرد.ام یم دادیاز لحنش ب یدرماندگ

 در فکر فرو رفته بود. یتاب یبا ب دهیرابرگرداند...ش

 یاز خواهرها یکیگرفت...اگر یم میفردا و نماندنش تصم یبماند...برا نجایبهتر بود امشب را ا دیوقت بود...شا رید

 خودش هم از انها...

 نیدست خودش بزرگ شده بودند کوچکتر ریکه ز ییدختر با خواهرها نیرا تکان داد..امکان نداشت.ا سرش

 نبود! زیابدا جا اسشانینداشت..ق یشباهت

 را... هر حال...بهتر بود امشب را تا صبح سر کند...اما فقط امشب به

 چرا...! دانستینم قاینداشت.از خانه طرد شده بود و دق ستنیز یبرا ییجا دخترک
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 بایبگذراند؟!هرچند که اوضاع تقر ابانیکوچه و خ انیاش را م یپناه یب دادی...چگونه اجازه مرتشیبود و غ یرانیا مر

کدام حرفش را  دانستیکه نم یا دهیش طیجا بود...خصوصا با شرا یسرعت ب نیداشت..اعتماد آن هم به ا ینادرست

 باور کند... دیبا قایدق

 دهیرا شن ییاز حرفها یکمتر میکه ن یینداشت...حداقل نه حاال شیجز عذاب وجدان برا یزیرها کردنش هم چ اما

 .دادیصداقت م یبود که به نظرش بو

 

*** 

 شد. یفضا محسوب م ییجاخوش کرده بود، تنها روشنا زیم یکه رو یچراغ مطالعه ا یکم سو نور

 را با لبخند تماشا کند. رهیچشمک زن آسمان ت یتوانست تاللو ستاره ها یفاصله م نیرا کنار زده بود وازهم رپردهیز

 یکار مصادف شد با شکستن ترق تروق مهره ها نیبه عقب خم کرد که ا شتریب یدر کردن خستگ یاش را برا تنه

 کمرش!...

بود که هر  یدر حال نینداشت...ساعت از دو بامداد گذشته بود و ا یفرو رفته بودند..تعجب قیعم یبه خواب دوقلوها

روزها به شدت مشغول  نیموسسه را پشت سر گذاشته بودند...ا یسخت جمع بند یاز آزمون ها یکیامروز  شانیدو

 ..!شتریب یکوشش بودند و مه گل کم

نمود که در سطر سطرش فرمول  یتوجهش را معطوف کتاب قطور معصومانه هردو زد و باز یبه چهره ها یتبسم آوا

 شده بودند. نهینهاد یاضیو درشت ر زیر یها

از مطالعه  شتریب زیچ چیشد ه یخواب م یکه ب ییشد...شب ها یرشته خالصه م نیعشق و عالقه اش در ا تمام

بر بام ذهنش  یخواب یاز همان شب ها بود که جغد ب یکیامشب هم  ای.گوختیر یلذت به جانش نم یدرس یکتاب ها

 افکنده بود. هیسا

آرامش  شتریحس کردن هرچه ب یبرا شیرنگ قرارداد وبا بستن پلک ها یقهوه ا یچوب زیم یاش را رو یشانیپ

 پنجره اش سپرد... ریدرخت ز یها رکیرجیج یشب، گوش به سمفون

 .دیبر ایاتصالش را از عالم رو ی رشته یگوش برهیافکارش غوطه ور بود که و انیم
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 یبند لبها یاراده لبخند یکرد.ب یکه پشت خط بود را با قلبش حس م یالزم نبود..کس دنیبه تپش افتاد...د قلبش

 چنگ زد و با برقرار کردن تماس آن را کنار گوشش گذاشت: زیم یرا از رو یخوش فرمش شد و گوش

 جانم؟-

 را با دل و جان احساس کرد. دیکش یکه پشت خط یقیعم نفس

 ؟یدیم لیجانم تحو ینطوریپشت خط بود،به اونم هم گهید یکی دیشا-

 جواب داد: طنتیشد.با ش شتریب آرامشش

 جرات داره بهم زنگ بزنه؟ یوقت شب ک نیجز تو ا-

 شماره تو لمس بره. یموقع، رو نیرو که جز من ا یکنم اون انگشت یقلم م-

 بلند شد. پچ زد: شیرفتن از جا رونیب یصورت دوقلوها زد و برابه  یکش آمد.گذر لبخندش

 ؟یخوب-

 راه افتاد اطیراست به طرف ح کیاتاق را آهسته بست و  در

 با تو آره.-

 کنم...مگه روز رو ازت گرفتن؟ یتو عادت نم ینصفه شب یزنگ زدنا نیعادت کنم به ا یمن به هرچ-

 یوضع عادت کن نیبه ا دیبا یدلتنگت شم و کنارم نباش یتا وقت-

 سپهر. یمنطق یب یلیخ-

 آوا خانوم. یمنطق که سهله، هوشمم برد-

 

 شود: دنشیدهانش گرفت تا مانع از خند یدامنش را جمع کرد و لبه باغچه نشست.دستش را جلو یانتها

 یاو حرف یشما شب به شب زنگ بزن ستینداره سپهرخان...قبول ن یدستت واسم روشده...حنات رنگ گهید-

 شه و دستم بسته تر ها شتریمن ب یبعد دلتنگ یمن بد لیعشقوالنه تحو
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 اندازه. یلحن و خنده ها شد...دوستش داشت...ب نیکه آوا در دل؛هزاربار تصدق ا دیتو گلو خند سپهر

 ؟یدیماه رو د-

 باال گرفت و به آسمان چشم دوخت. سر

 ..نمیب یدارم م-

 امشب کامله...اونم چشم به راهه آوا-

 نم دار باغچه را بادستش کنار زد و نجوا کرد: یها خاک

 ستاره هاش کنارش هستن... یول-

 روانه قلبش نمود یدلتنگ ییایسپهر لبخند را آرام از لبش کنار زد و دن جواب

 یوبا پا یایروز ب هی نکهیهرروز و هر ساعت و هر شب چشم به راه بودنتم...ا ی،ولی.توهم کنارمستین یخوب لیدل-

که با  ستین یشب چیه گهیطلوع کنه...د میتو زندگ دی.اون روز خورشیکنار بزن موییتنها یشب ها یخودت همه 

 بشم. التیفاصله دلتنگ خ یکل

 مشتش فشرده شد. انیباغچه م یها خاک

 ؟یشیاون موقعم اندازه االن دلتنگم م-

 از االن... شتریب-

 یبیگرفته بود.چه آرامش عج یآرام یرا به باز شیار تار موهات یمیمال میزد.نس هیشد و به تنه درخت تک بلند

 یها یشد.چتر یها وخنده پرنور ستاره ها خالصه م رکیرجیج یسپهر و سمفون یصدا انیکه م ییداشت؛ شب ها

 تر کرد. کیرا لبش نزد یروانش را از صورت کنار زد ودهانه گوش

 کنم؟ یمن چرا عادت نم-

 ؟یبه چ-

ترسم از پررنگ شدنش و تو  ی...من میکن یکه تو ذهنم ساختم رو ،تو با حرفات واسم پررنگ م ییاهایرو نکهیبه ا-

 سپهر هیانصاف یب نی.ایدونینقطه ضعفم رو م قایدق
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 پرده در هوا توجه کرد. میزد و به رقص مال هیتراس اتاقش تک یبه نرده ها سپهر

 انصافه؟ نیاآوا؟ یتو دست و پا بزنم چ یبزرخ ب ایدن هیمن تو  نکهیا-

 ...یعنیمن...-

 شهر شلوغ زل زد: نیدر ا یشرتش را مرتب کرد وبه نقطه ا یت ی قهی

 ترم روهم ارائه دادن... نیا یدرسا ستیل-

 یترم ها ریداده شده بود.مثل سا حیاز قبل توض زیندارد.همه چ یحیتوض دنیبه شن یاجیدانست احت یم آوا

 کرده بود. میگذشته،سپهر تک تک مشخصه ها را با خودش تنظ

 اصال حواست هست هفته بعد انتخاب واحده خانوم؟-

 رفته بود. ادمی: نه!دیگز لب

 آوا؟-

 : جانم.دیاراده از جانش پر یب

شده  زتریعز شیبرا یزندگ یزهایدختر که از تمام عز نی..چه داشت مگر ادیآوا را در دل بوس یمخمل یصدا سپهر

 بود؟

 ؟یتمومه...به بعدش فکر کرد گهیسه ماه د-

ارائه  یکنارهم،حداکثر واحد ها شتریوقت گذراندن هرچه ب یچهارسال را برا نی. تمام ایآخر بودند و ترم آخر سال

 لیخودشان فارغ التحص یها یترم زودتر از ورود کیباعث شده بود تا  نیکردند.هم یشده را انتخاب و ثبت م

فکر غافل شده.  نیلحظه از ا کی یگفت حت یآوا م گررساندند ودروغ بود ا یم انیشوند..هفت ترمه دانشگاه را به پا

که چهارسال تمام به  یسپهر یها دنیکرد با ند یسه ماه بود و ..چه م نیتمام شدن ا شیها یتمام دل مشغول

 کنارش بودن خو گرفته بود؟

 کف دستش... نیشناخت..درست ع یدختر را م نیکردوسپهر جوابش را گرفت.ا سکوت
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 یبرا قهیهر دق یتونیفهمم که نم یزم،میکنم عز یرو درک م طتیقرار بدم...شرا تیمعذور یتو رو تو خوامیمن نم-

غلط  ایدرسته  یدونینم یکه حت یافکار یآوا قراره تا ابد تو تو ی...ولرونیب یو بزن یمن بهونه جور کن یها یدلتنگ

 ؟یدست و پا بزن

 .دمیرو هزاربار اطرافم د زایچ نی: درسته سپهر..همش درسته...من ادیناخنش را به دندان کش یگوشه  آوا

 که... یدید یبذارم بعد اگه واکنش شیآوا..بذار حداقل پا پ ستنین یکن یکه تو فکر م یشد:خانواده من اون یشاک

که مادرت واسه تو  دونمیسپهر...م شهیکه نم دونمیوشم سپهر...من مخ المیتو خ دناتید مهینصفه ن نیمن با هم-

 ارزو داره که... یکیهزارو

 !ی: که تو همشوندیحرفش پر انیم سپهر

 کند. یتوجه یافتاد ب یبه تکاپو م یجنبه اش که ه یکرد تا به دل ب یکرد.چشم بست و سع مکث

 خوامیسپهر،من نم انیدن نیا یتو مییدارا نیخانواده من برام با ارزش تر زی...قبل از هرچستمیپسرش ن قیکه من ال-

 هست که هم سطح خودت باشه یتو کس قیبشه...ال کیکوچ یوسط کس نیبه خاطر حس ما ا

هم که باشه باز من پسرشم...محاله بدونه  یمن هرچ ستن؟مادرین یکنیکه فکر م یاون گمیکه من م شهیتو باورت نم-

 پا پس بکشه.و  خوادیم یچ

 !گمیم یچ یفهمی...نمیکن یدرک نم-

 یاگه حرفا یخوام،حتیم میزندگ هیکنم...آوا من تورو واسه بق یبار تالشمو کنم.اگر نشد بازم تالش م هیبذار حداقل -

 کشن یکنارم ییجا هیتو درست هم باشه باالخره 

 خودم داشته باشم یرو به زور برا یزیچ خوامیکرد: من نم بغض

با  زی.هرچادیبه دست نم یبه آسون زیچ چی...هستیهم ن یخاتون...اجبار ستینرم جواب داد: زور ن سپهر

که ارزشت واسه  ییرو به جون بخرم..تو سکیر نیتو هزاربار ا یکردنو داره...و من حاضرم برا سکیر ،ارزشیارزش

صبر کردم به خواسته ات احترام  االن..اگه تا شترهیهم سطح خودم ان، ب یگیکه م ییمن از صد تا از اون کسا

 کنه آوا... یقرارم م یهرروز داشته باشمت ب تونمیکه فقط صد روز م کنمیفکر م نیبه ا یوقت یگذاشتم،ول

 ....نیرحسیام-
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 باشه بگو هیبا من...مامانم با من...بابام با من...تو فقط  نیرحسیام-

 یها نبود...خستگ یراحت نیازدواج ندارد!...ازدواج که به هم تیها هم موقع یآسان نیبه ا  نکهیگفت از ا یم چه

شد را هم...چطور  یکه به زحمت ماه به ماه پرداخت م یی.قسط هادید یرا م نشیرحسیوقفه ام یب یوکارکردن ها

 نهایبگذارد؟سپهر که از ا تیبه سپهر را درالو شها سرپوش بگذارد وخودخواهانه احساس نیتمام ا یتوانست رو یم

آزمون آخر دوقلوها را از پس انداز خودش پرداخت کرده بود تا خواهرانش با  نیکه هم دانستی.نمدانستینم یزیچ

 شیخواهرها یخبردار شود وغرورش جلو ریشان حساب باز کنند.،مبادا شست ام ندهیآ یآسوده رو یالیخ

سر  کیکمرشکن فراهم کند؟سپهرتنها  یها نهیهز نیآوا را با ا یمقدمات زندگ توانستیچطور م رشیپودرشود!ام

شد و آغاز  یم داریکه سرکوفت ها ب یی...از همان جاشیاما آوا تا تهش رفته بود...درست انتها دید یماجرا را م

 !ینه فرهنگ ،یشد...هم سطح هم نبودند...نه مال یدونفره شان م یدر زندگ یتازه ا یماجرا

نفره،  کیقلبش را  یلحن پمپاژ خون در رگ ها نیسپهر با ا یآن هم وقت...دیندانست چرا زبانش به نه گفتن نچرخ  

 کشاند. یبه اوج م

 سپهر؟ یکه شد جا نزن یهرچ یدیقول م-

 کرد: آوا؟! یزبان جار یرا رو رنامشیجواب را نداشت متح نیکه انتظار ا سپهر

 ؟یمثل امشب ته دلمو به بودنت قرص کن نمیسالها بعد از ا یحت یدیقول م-

 !شهیباورم نم-

 شیمواجه نشده بود.چه شده بود که آوا یشد...حق هم داشت...کم اصرار نکرده بود و کم با جواب منف ینم باورش

 داد؟ینرمش نشان م

 نشم؟ مونیگرفتم پش ممویتصم نکهیمن ازا یذاریم-

 ید و با اودرباره آواکن داریاالن مادرش را ب نیهم خواستیشب نبود، از شوق دلش م مهیبود؟قطعا!اگر ن خوشحال

 یرا تجربه م یکه تازه عاشق ییدلبرش،تنها خاتون عمارت دلش، صحبت کند...مردجوان کم از پسربچه ها

 کردند،نداشت!

 !وونهیکه سهله د یمونیلحظه شک تو چشمات جا خوش کنه...پش کیمحاله بذارم -
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که  یاحساس نی..از آخر و عاقبت ادیترس یداشت...م دیسپهر قرص شد،اما هنوز ته دلش ترد یبه حرفها دلش

 نیریتر بود..ش نیآسان تر از عمل کردن بود...دل نش یلیخ یابافی...رودیترس یمعلوم نبود بدجور م شیانتها

 حدس بزند! توانستیکدامشان را نم چیه بیدر پالت رنگها بود که  ترک یاما هزار رنگ جاخوش کرده ا تیتر...واقع

 به اتمام رساند... دیشن یسپهر را م یشوق صدا کهیرا در حال مکالمه

 قلبش گذاشت و به ماه نگاه کرد. یرا رو یگوش

 مانینداده بود پش لیکه به مغزش اجازه تحل یعجوالنه ا میتصم نیکرده بود؟!کاش نکرده باشد...کاش از ا اشتباه

 نشود!

 برخاست. کرد یخارج م نهیکه از س یوبا آه دیرز قرمز کش فیبه گلبرگ لط یدست

 بلندش به صورتش شالق زدند... یموها دنشیو با چرخ دیچرخ

 .دید یروشن کرده بود را م کیبار یلیاندک چراغ مطالعه اش، که اتاق را خ نور

رفت و مبهوت به برادر  شیپشت پنجره جاخورد.حس از پاها ستادهیا نیرحسیام دنیکه از د دیبه چپ کش گردن

 ماند! رهیپشت پنجره مانده اش خ

 ؟یداریوقت شب و ب نیو ا نیرحسیام

 برادرش،نگاه گرفت. شهیمنعکس شده پشت ش ریو شرم زده از تصو دیبه دندان کش لب

...اصال هم دیخزیپتو م ریکرد وتا گردن ز یرساند...چراغ مطالعه را خاموش م یهرچه زودتر خودش را به اتاق م دیبا

 از عرق شود! سیماه خ وریشهر نیآغاز یر روزهااست و ممکن است د ییمهم نبود که اوا گرما

شبانه سپهر از درجه خجالتش مقابل  یحرفها ینیریهم که شده،با مرور ش یکم یحت توانستیم ینطوریا دیشا

 کم کند... نیرحسیام

 

مقابلش قد علم  نیرحسیبود که قامت ام دهیراه نرس انهیاتاق مشترکش با دخترها پا تند کرد. اما هنوز به م یسو به

 کرد.
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 که آب نداده بود!! یرا مقابل چه کس یفشرد.چه بند شتریمشتش ب انیرا م یانداخت و گوش نییرا پا سرش

 یم یاز خجالت قطره ا نایقی.وگرنه شد یبرادر بزرگترش م میچهره مستق دنیشب مانع از د یکیبود که تار خوب

 رفت. یفرو م نیشد و در دل زم

 ؟یخواب شد یب-

 بود. ینگهداشتنش کاف یحرف برا نیهم

 تا جواب دهد. دیطول کش یپاشنه پا به پنجه اش فشار آورد و کم با

 از کتابام بودم. یکیآ...آره...مشغول خوندن -

 یبهایمضطرب بود...دست درون ج ادیز یآوا را از نظر گذراند.خواهرش کم یسرتاپا یشتریبا دقت ب نیرحسیام

 گرمکنش فرو برد وآهسته پچ زد:

 .اطیح میرو درست کن بر ییبساط چا ادیاگه خوابت نم-

 ریفرار از ز یسر تکان داد و برا یجز موافقت نداشت...تند یدر سر آوا نواخته شد.چاره ا کیبه  کیخطر  یزنگها

 به سرعت به آشپزخانه پناه برد. ر،ینگاه نافذ ام

 را گم کرده بود. لیوسا یجا ذهنش

 کند... دایرا پ یرنگ چا ینقره ا یتاقوط کردیباز م کیبه  کیهارا  نتیکاب

 سماور قرارداد. یو آن را رو ختیر یدرون قور یچا مانهیدوپ

درخواست  نیمنتقل کرد.مطمئنا پشت ا شیدستها یکانتر گذاشت و وزن بدنش را رو یدستش را رو هردو

 بود. دهیمفصل خواب یصحبت نیرحسیام

 ش،یحرفها دنیمنطق و بدون شن یوقت ب چیدانست ه یکه از برادرش داشت م یجا بود،با شناخت یب ترسش

 .زدیبه استرسش دامن م نیبود...هم رافتادهیگ یتیدر بد موقع کردیبه خودش اعتراف م دیقضاوت نخواهد شد...اما با

 تمیدلش ر یو تپشها دیتاب قلبش خواب صفحه حک شد.تب و یسپهر رو نیو نام آهنگ دیدر مشتش لرز یگوش

 مرد اصال! نیگرفت...درمان بود ا یمنظم
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 ! دیگفتن بود را با دل و جان بلع ریاز شب بخ یکه حاک یفرستاده شده را باز کرد و واژه به واژه جمالت امکیپ

را همراه با دو  دهیدم کش یرها کرد و چا زیم یرا رو یجمله کوتاه وچند قلب قرمز فرستاد.گوش کیرا با  جواب

پشت به پنجره  نیرحسی.امستادیا یقدم برداشت...لحظه ا اطیقرار داد و به طرف ح ینیاستکان و قندان، در س

بود،  یحاج یشگیکه مقر هم یتخت یبود، رو هباال داد شیموها یرا رو نکیکه ع یباغچه در حال یدرست رو به رو

 نشسته بود.

 تخت جا گرفت. یرو ریرفت و کنار ام نیی...از پله ها پاکرد. یمانده را ط یزد وفاصله باق یاراده لبخند یب

 برد گفت: یپر کردن استکانش باال م یرا برا یکه قور ینیرا جمع و جور کرد وح دامنش

 بهم کرده بود. دشویپسرش سفارش خر دونهی یکی...مامان خانوم واسه نهیبا دارچ-

 را به سمتش هل داد. استکان

 کرد. کیبرداشت و لبه استکان را به دهانش نزد یحرف حبه قند یب نیرحسیام

 بچه ها خوابن؟-

 ننیبیاره...پادشاه هفتمو هم م-

 ندارن؟ اجیاحت یزی،چیانیدر جر شتریتو ب-

 سرجاش هست. زیزل زد: نه!دستت دردنکنه همه چ شیپا ریز یخودش را در دست گرفت و به کاش استکان

 .ستیاش نسرج ییزایچ هیانگار  یول-

 اش حبس ماند نهیدر س نفس

 مثال؟ یچ-

 خواهرش شد: رهیوخ دیاش کش شیبه ته ر یدست نیرحسیام

 ؟یخودت چ-

 !؟یمن چ-
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 ؟یو تاحاال نگفت یبهم بگ یهست که بخوا یزیچ-

 داشت؟ زیت نیرحسیام نیاز ا یانداخت..چه انتظار ریو شرم زده سر به ز دیکش نییساکت شد.استکان را پا آوا

کم  یکه حت دونمیخوب م یلیخ ی... حتنینداشته باش یکدومتون کم و کسر چیکردم ه مویتموم سع یبعد از حاج-

 گذاشتم واستون.

 .....یچه حرف نیا ری: امدیحرفش پر انیم عیسر

 اما با باال بردن دستش آوا را وادار به سکوت کرد. نیرحسیام

پس  یزیبرادرم و بزرگتر باهام چ نکهیصرفا بخاطر ا خوادیدلم نم یمامان هست...ول نکهی!...با ایاز همه عاطف شتریب-

 گم؟؟یم یکه چ یفهمی...منیو پنهون داشته باش

 .دیفهمیهم خوب م یلی.خدیفهمیم

 ...نطوری.توهم همستنین طونیشر و ش یاون دوتا دوقلوها گهیبچه ها بزرگ شدن...د-

 !ی...خانوم شدی...بزرگ شدیدوخت:اروم شدبه آوا  مینگاه رنگ شبش را مستق سپس

 تر شود. ریبود تا آوا سر به ز یکاف نیهم

مامانو با حرص طرفم پرت  یاییو دمپا یکردیشلنگ اب رو به روم وا م نجایا شیچندسال پ نیانگار نه انگار تا هم-

 !یکردیم

 شد. کسانی ن،یدلچسب دارچ یجرعه چا دنیخنده مردانه اش با نوش تک

انتقام از من تا ته  ینه شلنگ آب رو برا خوردیم یکه نه حرص دمیرو د ییبهم خورد...آوا یتلنگر اساس هیامشب  -

 .دیچیپیم

 برات؟ زمیبر-

و آروم بودنت شده که تا  رییهمه تغ نیباعث ا ی...حاال خودت بگو...چستیرا در دستش چرخاند: نه...الزم ن استکان

 بودم؟! دهیامشب ند

 .دیرم، لب گزسرخ شده از ش آوا
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که  دونمیهست از زبون خودت بشنوم.م یزی.دوست دارم اگر چشناسمیحرفا م نیبهتر از ا یلیمن خواهرمو خ-

 نمی.بگو بب..یستین یموقت یایاهل خوش گذرون هیکه مثل بق شناسمتیکف دستم م نی...عیهست یدختر عاقل

 نه؟ کردم،مگهیو م کنمیدرست فکر م

 یساعت از شب و تلفن نی.حق هم داشت.اخواستیاعتراف م نیرحسیصورت دخترانه اش را پوشانده بود.ام شرم

 ....خواستیهم م دنیحرف زدن با دلبر، اعتراف کش

 آوا؟-

 ...به خدا من... ریام-

 نه؟ ایفکرم درسته  نمیکالم بگو بب هیخدا رو قسم نخور دختر! یخودیب-

 رسته.آمد: د رونیاز ته چاه ب شیصدا

 ه؟یچقدر جد-

پناه اورده  اطیبه ح نیدارچ یچا دنیبه بهانه نوش کهیبا برادر بزرگترش در حال یشب مهیکه ن شدینم باورش

 اند،موضوع صحبتشان سپهر باشد.

 :دیدامنش کش یدست عرق کرده اش را چند بار رو کف

 که...که با تو صحبت کنه.راستش...من... من نذاشتم. ادی...بخواستیچندبار...م-

 که داشتم. هیتر از فکر یجد یلیپس خ-

 :دیخجالت زده اش را باال کش نگاه

 ....یکردن با آبرو ینکرده قصد باز ییکه من خدا یبه خدا فکر نکن ریام-

 ؟یادامه بد یخوای.بازم مستین هیمثل بق دونمی.مشناسمیبهت گفتم من خواهرمو م-

 داداش! دیببخش-

 اد؟یجلو ب یگرفت و گفت: چرا نذاشت دهیحرف آخرش را ناد نیرحسیام
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 ریام شدیمن خوب...نم طی..شرایعنیالزم نبود...-

 بود؟ یخواهرم چجور طیچرا؟مگه شرا-

 .شناختمیاونوهم م دیبگم...با ی...خب...چجور دی.بادادمیبه خودمون وقت م دی...باریام شهینم-

تو  نیجز ا یزیکه بفهمم چ یبه روز یآوا...وا یو حق با توئه.ول کشمیخودمو کنار م یکنیم یفکر نیاگه واقعا همچ-

 گم؟یم یکه چ یریگی...مگذشتهیاون مغزت م

 شد. ریدندان اس یزیت انیم شتریآوا ب یها لب

 هست؟ یحاال اسمش چ-

 برد و لب زد: سپهر. بانیخجالت سر در گر با

 درحال نشستن بود را خودش،پس زد نیرحسیلب ام یکه رو یمحو خنده

 که؟؟؟ یدوستش دار-

 !!یریقلوه بگ یدادیرز دل نم یدو نصفه شب وسط بوته ها یجواب داد:که اگه نداشت خودش

 .ردیکرد،بگ نییاش را باال پا نهیکه س یتک ضرب خنده ا ینتوانست جلو نیرحسیشد و ام شتریآوا ب یشرمندگ

داده بود و شور عشق از  یمرد یبزرگ شده بود...آنقدر که دل در گرو شیهایکودک یکوچکش،تنها همباز یآوا

 بود. زیچشمان خجولش لبر

 درآورد: یقلدر باز یگذاشت و کم ینیرا درون س یچا استکان

 .هیسپهر خان چ نیحرف حساب ا نمی.بذار ببریبار جلوشو نگ نیا-

 .دیچسب ،یاشاره کرد و از جا برخاست:مرس ینیس به

 آوا متوقفش کرد: یدورنشده بود که صدا هنوز

 ر؟؟یام-

 برگشت و منتظر نگاهش کرد بیبه ج دست
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 !یمرس-

که  یکه درحقش تمام کرده بود...بابت امشب ییها یکه نکرده بود.بابت تمام برادر یی... بابت قضاوت هاکردیم تشکر

شده  دشیبود و عکسش عا ینیسنگ خیهرلحظه منتظر توب نیرحسیو پوسته سخت ام یظاهر اتیبا شناخت روح

 ینهاده و رسما مرد یپا حاج یکه حاال جا در جا ی....برادرش را نشناخته بود.برادردیبود. انگار آوا آنقدراهم که با

 شده بود.  تگریحما

 .ریباز و بسته کرد:شبت بخ یتنها پلک نیرحسیام

 اتاقش رفت و در را آرام بست. یسو به

درونش موج  یاز آسودگ ییرگه ها دیکه شا ی...نفسدیکش یقیپهن شد و نفس عم بایتقر اط،یح یتخت چوب یرو آوا

 .شدیدرست م کیبه  کی زیرقم خورده و همه چ شیبار قسمت برا نیا دی...شازدیم

 امشب را از اول در ذهنش مرور کرد. یو چشم بست....اتفاقها دیرا دور استکان دست نخورده اش کش انگشتش

 چشمانش گذاشت... یقرار داد و ارنجش را رو یپاتخت یرو را نکشیع نیرحسیام

خواب  یپرشده بود،خودش را به ساعات یتمام ذهنش از آوا وسپهرنام کهیآرامش، پلک بست و درحال یلحظات یبرا

 دعوت کرد.

 یفروغ خانم،شاهد مکالمات خواهر و برادر اطیاز پشت پنجره مشرف به ح دهی.....تمام امشب... شدیکه ند یآنقدر

 فرستاد.... یاش م یبود؛که حسرت تک تک ان لحظات را به رگ و پ

سراسر دغدغه اما  یبود و تمام شب را در اتش حسرت زندگ امدهیخواب به چشمش ن یا هیثان یکه حت یا دهیش

 گذشته اش سوخته و خاکستر شده بود... نیدلنش

 از ان وجود نداشت. یزیچ گریکه حاال د یا یزندگ

 ...!کردیدوباره، دعوت م یامشب،خودش را به تولد یخاکسترها زیبه ر زینبود،از ر شیب یاگر ققنوس افسانه ا دیشا

 نیزم یسالنه سالنه خودش را به تشک رو دهیداد؛ که ش یم هیاش را به شهر و مردمانش هد ییانوارطال دیخورش

شدن فروغ خانم  داریتخت نشان از ب میرمالیرجیسرش گذاشت.ج ریو دست ز دیباالکش رگردنشیرساند.پتو را تا ز

 را بست. شیچشمها ی.به آهستگدادیم
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باز اتاق  مهی.در ندیشن ییرایرا از پذ نیرحسیام یپچ پچ مانند اما مردانه  یشد که صدا یداشت گرم م شیپلکها

 شد. یحرفها م شتریمسبب وضوح هرچه ب

کنم بگم  دارشیصبح برم ب شیبود.ش داریشب ب یها مهیتا ن یانگار شبی!دختره خوابه،دنیحس هیحاالچه عجله ا-

 ؟یچ

 چیگذشته که ه شیزندگ یتو یچ ستیکس و کاره،معلوم ن ی!...طرف رسما بیستین هیمامان انگار اصالمتوجه قض-

 شب تموم نگرانش شده باشن؟! کینداره که  یخانواده ا چیه یعنی...دهیاز خودش نم ینام و نشون

 نی.تو که از اشناسمتیو نشناخته قضاوت کنه؟من که م دهیبزرگ کردم؟که مردم رو ند ینجوریمن پسرم رو ا-

 ؟یدینشون م تیدختر انقدر حساس نیا ی!چرا رویاخالقا نداشت

 هم هستن،حواست هست مامان؟ گهیاز من و شما سه نفر د ریخونه غ نیتو ا-

حق  دیدلش بشکند!نبا نیرحسیام یحرفها دنیاگر باشن دادی.به خودش حق نمدیفروغ را شن یرلبیز االاهلل الاله

 .دادیم

وسط  نکهی...نه ادادیبه کفشش بود خودشو نشون م یگیانگار دزد و قاتله!اون بنده خدا اگه ر یزنیحرف م یجور هی-

 قبرستون با اون حال غش کنه.

من  یگلو ریز ذارهیاول چاقو م قهیمادرمن!دزد و قاتل دق یباال رفت: اخه چرا انقدر ساده ا نیرحسیپچ کالفه ام پچ

تو  خیخنجر تا ب ختنیآب بره...قشنگ نقشه هارو که ر رشونیز خوابنینم یی!جاشناسمیجماعتو م نیوتو؟من ا

 کسه! یمظلوم و ب هدختر نیمن بگو ا یجلو نی!بعد اون موقعم بشکننیشکممون فرو م

 کر کن آوا هم...ف-

 قطع شد: نیرحسیام یعصب یفروغ با صدا کالم

خونه  نیبره سراغ کارش!هروقت من مُردم خواهرام برن آواره ا یکن دارشیب یبر خوامیازت م ستیچون آوا ن قایدق-

 و خونه شن !!

 .ستین یزیچ یپناه یو ب ی...دختره تو چشماش جز پاکنیبه خدا گناه داره حس-
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من  یتا حرفا وفتهیب یاتفاق دیبا ؟حتمایکن یها اعتماد م بهیتا حاال انقدر زود به غر یکنم مامان،از ک یدرکت نم-

 خونه موندگار شده که حاال بار دوم باشه؟ نیتو ا یا بهیتا حاال غر یباورت بشه؟از ک

 در بالشت فرو کرد. شتریسر خورد و سرش را ب دهیاز چانه ش یاشک کوچک قطره

نفره در  کیسال  یگفت که سالها یم یپسر از راز سر به مهر نی.چگونه به استینگر نشینه به حسدلخورا فروغ

 دهد؟! نشیتسک توانستیدخترک م نیکه تنها با گرفتن دست ا یگفت از عذاب یحبسش کرده بود؟چه م نهیس

 یبار خودش را مسئول م نیاش بود...!ا یدور زندگ یدخترک سالها ییتنها هیدختر درست شب نیا ییتلخ تنها مزه

 داد. یمجدد نم یآتش کهنه، اجازه تکرار و شعله ور د،بهید

دروغ  ایاگه نگه  یحت یبپرس،ول یخوایازش م یبروهرچ کنمیم دارشی.بهیکینباشه...حرف من  ایبحث اعتماد باشه -

واسه فرار از  سمونیر نیه به اولرو نداره،که اگه داشت،سر مزار، اونقدر مظلومان یبچه کس نیبمونه...ا نجایا دیبگه،با

که  ییدم،تویبهتراز تو فهم یلیدم،خی...چرا فهمگهیداره دروغ م فهممینم یگی. منداختیبه ما چنگ نم شیکس یب

به امون  میدختر اگه واقعا تنها باشه و ولش کن نیفکر کن ا نمیا ،بهیکنیخرج م رتیانقدر واسه خواهرات غ

دخترو سر راه ما  نیا ریتقد ی؟وقتیشیم یراض ین؟اونجوریحس ادی.خداروخوش مادیخدا،هزارتا بال بدتر سرش م

 بدمش؟ رونیب یگرگا لیدرخونه ام رو به روش ببندم و تحو امیقرارداده من ب

 نیا انیم ییبود.اوجا نیرحسیشاهد له شدن غرورش باشد و دم نزند.حق با ام نیاز ا شتریب توانستینم دهیش

اش را  ییکوله بار تنها دینبود.با دهیش زناکییدل پا قیال یکره خاک نیا یجا چیبلکه ه نجایا اخانواده نداشت...نه تنه

 ...شدیآدمها دور م نیاز تمام ا شهیهم یو برا داشتیبرم

 شد. دایهمزمان در اتاق باز و فروغ در آستانه در پ زشد،کهیخ مین

 دخترم؟ یشد داریب ریصبحت بخ-

 پرغصه زمزمه کرد: یسر جمع کرد و لب به لب فشرد.با دل یدرهمش را باال یموها دهیش

 ومدمیاز اول باهاتون م دینبا-

 به خود گرفت. یفروغ شرمندگ چهره

 سر کنم. نجایشب رو ا هی نیکه گذاشت یمرس-
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 سرش انداخت یتفاوت رو یو مندرسش را تن زد و شال را ب یخاک یمانتو

 وقت صبح؟ نیا یریراهش را سد کرد: کجا م یجلو فروغ

 که راحت باشم. ییجا-

 زیرا ت شیحرف گوشها نیا دنیصورتش کرده بود، کنجکاوانه با شن لیرا حا شیکه با رفتن فروغ دستها نیرحسیام

 کرد.

 جان دخترم،الاقل بمون صبحانه بخور بعد... دهیاخه..ش-

 موندن ندارم یبرا یکار نجایمن ا یخانم ول یمرس-

 کن من امروز... ،باوریریگ یو چرا به دل مگفت دخترم ت یزیچ هی نیحس-

 رسونمتون! یم نییبفرما-

 .دیهردو به طرف چارچوب درچرخ سر

اشاره  اطیکه بر چهره نشانده بود،دستش را به سمت ح یبود و با اخم ستادهیهردو ا یآراسته روبرو مردجوان

تمام معادالتش شکل  دینفر نبود شا کی نیهم فشرده شد.آخ که اگر هم یحرص آلود، رو دهیش یکرد.دندانها

 بود. ختهیرا به هم ر زینفر،رسما همه چ کی نیگرفت...اما هم یتکامل به خود م

 !نیدخالت کرد:حس فروغ

 .رسونمشونیم خوانیکه م یکار دارن مامان،منم به مقصد شونیا-

آفتاب هنوز درست و  کهیوقت صبح درحال نیا "بزند ادیاالن برسرش فر نیهم توانستیمشت شد.کاش م دستش

 "؟یطلوع نکرده کدام کار آخر مرد حساب یحساب

  دیکش ی.نفس نصفه اکردندیاش نم یاری شیبه رفتن داشت اما پاها اصرار

 که! نیمنتظر نجا؟هنوزیا نیجاگذاشت یزیچ-

و تاب خورد.تمام وجود دخترک را به سخره گرفته بود و طعنه  چیانبوه درهم پ یهمچون درختان جنگل شیاخمها

 !زدیم
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 با شما صحبت کنم. دیمن با-

 .ستادیصاف تر ا یکم ،یحرف نیچن دنیکاسته شد. متعجب از شن نیرحسیاز شدت خشم ام 

 شنوم. یم-

 !ییکند، گفت: تنها یجان م نکهیبه فروغ انداخت وبا ا ینگاه مین دهیش

 فیصورت تشر نیرایشنوم،درغیم نجایهست هم یپس و پنهون ندارم خانم محترم،هرحرف از مادرم یزیمن چ-

 سرکار باشم. دیبا گهیساعت د کیبرسونمتون.من تا  نییخوایکه م ییتا زودتر جا رونیب نیببر

کرد شکل  یبا آنها دست و پنجه نرم م شبیکه تمام د یکرد تا به افکار یرا از داخل گاز گرفت و سع شیلپها دهیش

 نیبه ا دیشد و...حداقل االن نبا یآواره م تشیکه نداشت!نها یکرد...اشکال یببخشد...شانسش را امتحان م یمنظم

 !کردیموضوع فکرم

 مرد قصد نرمش نشان دادن نداشت.پس مقابل فروغ حرفش را به زبان آورد. نیتکان داد.ا نیرا به طرف سرش

 ...دونمیخوب م یلیخ ن،خودممیخودتون بهم گفت شبی..دخودم یقراربود امروز برم دنبال زندگ-

ادامه  نیرحسیشب رنگ ام یدر چشمها رهیرا با زبان تر کرد وخ شیسخت شده بود.لبها یلیکرد.ادامه دادن خ مکث

 داد:

 !تونمینم یول-

 چرا؟-

دشوار باشد.به سمت  شیبرا یحرف زدن اندازه جا به جا کردن کوه ،یمقابل کس کردیوقت فکرش را هم نم چیه 

 :ختیو تمام صداقتش را در نگاهش ر دیفروغ چرخ

که الزم باشه رو بهتون  ین،هرچیبهم بد نجایرو ا یاگر اجازه موندن موقت ی!ولیهم طوالن یلیاش مفصله،و خ هیقض-

 خانوم... گمیم

انعطاف تر از  یرا درهم فرو کرد و ب شیدست به کمر اخمها چ،بلکهیه امدیاش کوتاه که ن یاز موضع دفاع نیحس ریام

 قبل جواب داد:
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بار با خانوادتون به مشکل  نی.نکنه امیاونم ازمدل دروغش رو ندار دنینه من نه مادرم حوصله و وقت قصه شن-

 !رون؟یب نیچهارده ساله زد یدختربچه ها نیو ع نیخورد

 .قایدق-

 رفت. یدخترک رو به پر شدن م یت کرد.چشمهارا وادار به سکو نیرحسیام دهیبدون مکث و محکم ش جواب

 دهیادامه داد: البته اگه اسمتون واقعا ش یخانوم!سپس با پوزخند دهیش گهید هیشما؟کاف یفرض کرد یمارو چ-

 باشه!

شانسش را هم محک بزند، لب به  نیآخر نکهیا یفروغ که درون مشتش نشسته بود را محکمتر فشرد.برا دست

 اعتراف گشود

 اسمم هاجره.-

 داد. نتیز یرا به آن نیرحسیام یلب ها یشخندین

 دهیمنو به اسم ش انمیمرده بود.همه اطراف شیبود که سالها پ ضمی...چون اسم مادربزرگ مرومدیازش بدم م-

 هاجرم. دونهیم ی.کمتر کسشناسنیم

بودم.اونجا واسه منو  یعنی..شهرم. نیا یمحله ها نیتر نییاز پا یکیرا به زحمت کنترل کرد:ساکن  شیصدا لرز

نداشته باشم که  یدوست گهی...هم درونیافتاد...که..که باعث شد هم از..از خونه بزنم ب یاتفاق هینبود. یآرزوهام کاف

 منو قبول داشته... باشن.

 یرو به سست شیاش با مادرش و هاله بود پاها یو عصب یروح یفشارها جهیکه نت ییبحث ها یادآوری با

 .دی.خودش را به تشک رساند.چانه اش لرزرفتیم

 رو دارم که منتظر برگشتنم باشه. یرو دارم که برگردم، نه کس ییبعد از اون اتفاق،نه جا-

 .ختیاز ارتفاع،فرو ر یآب وانیته دلش همانند سقوط ل یزیکامران مقابل افکار نابسامانش نقش بست وچ چهره

 کردمی...فکر مرسمیبزنم به بهشت م رونیمزخرف فاضالبش ب یو بوکه از اون خونه و محله  نیهم کردمیفکر م-

 از اون خونه ته ته جاده آرزوهامه. رونیب
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از دست  موی...همه چکردمیاشتباه م میلی..خکردمینم برداشت:اشتباه م شیحالت نجوا گرفت ومژه ها شیصدا

 !یدادم.همه چ

 ی.مشت بسته اش رواوردیاش را تاب ب ینیوصل کرده بودند که نتوانست سنگ ییلویچند ک یبه قلبش وزنه  انگار

 داد. رییتغ دهیبه سمت چانه ش شیرا از پلک ها ریصدا،مس یب یقلبش نشست وقطره ا

باال و  دهیکمر ش یرفت و دستش را رو ش،جلویبغض صدا ریآورده بود تحت تاث مانیکه به صداقت دخترک ا فروغ

 کردیفکر م نیمانند داشت،به ا تیکبر یآن خانه قوط یکه تو یافتاده بود و در گذشته ا نییپا دهیکرد.سر ش نییپا

بود و  یقرارینمانده بود.تمامش طوفان و ب رامشاز آن آ یچیرا آن روزها داشت و االن ه یکه حداقل آرامش نسب

 بس.

که  یا بهیبه غر نانی.اطمدیرا شن دهیش نیف نیف یکه صدا یرو به نرم شدن نرفت،تا وقت یاندک نیرحسیام دل

 نبود! یبود فکر جالب دهیروزاول تماما دروغ از زبانش شن

 شه؟یکه افتاده به کامران واضع مربوط م یاتفاق-

اگه  یفقط اونه...حت لشیکه شده دل یشد: آره،هرچ نیرحسیشده ام زیباال آمد و قفل نگاه ر دهیش ییایدر یچشمها

 کامران نبود...

 یچشمانش فشرد،چشمها یگوشه  نک،بهیع ریدو انگشت اشاره و شستش را از ز نیرحسیامه نداد.امرا اد حرفش

حرف فروغ  یگفتند...تحکم لحنش...اعتراف به شناختن کامران...همه و همه نشان از درست یدختر دروغ نم نیا

نبود...اما  یکاف دهیبه ش نانیاطم یبرا لشیدالبه انها پناه برده بود. یرا نداشت و از سر ناچار یدختر کس نی.ادادیم

 ...یالزم بود..فقط کم یگفت کم شدیم

که ازسر  یی...چشمهاگفتندیداده بودند،هرگز دروغ نم یرا در خود جا یاز جنس نم زدگ یکه بلور ییچشمها»

 «...شناختندیبودند... دروغ را نم دهیصداقت بار

 ن؟یبرگرد ستی؟قرارنیباالخره که چ-

 شد؟ یمهمان ناخوانده هم م نیا ریدرگ دیده اش بس نبود که حاال باخانوا یهایریدرگ

 چیاالن ه یابونیدختر..خ هیندارن...از نظر اونا من با...با  یباشن،اصال افکار باز کیخانواده من هرچقدرم که کوچ-

 بار برگشتم... هیندارم.من...من امتحان کردم.. یفرق
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 قورت داد و زمزمه کرد: قبولم نکردن. یضرب گرفت بزاق دهانش را به سخت نیزم یکه رو نیرحسیام یپا

در آن خانه ندارد،راهش را  ییبرگشته بود...اما مطمئن بود جا کباریچه راستش را نگفت،اما دروغ هم نگفته بود... اگر

خانه و آن محله را به آن  شهیهم یبرگشت نداشت.پس همان بهتر که برا یاش رو ییو رفته بود،با تمام پررو دهیکش

 سپرد. یم یدست فراموش

 .تند تند گفت:کردیحس م یاش را به روشن یقرار داد که دل رحم یمخاطب حرفش را فروغ دیجمع را که د سکوت

رو نشونتون  میمحل کار قبل برمتونیم نییاگه بخوا یخانم.حت گمی...دروغ نمکردمیکار م شگاهیآرا هی یتو-

سربارتون  خورمی...قسم مرمیبمونم،بعد م نجایکنم ا دایکار تازه پ هیکه  ی...تا وقتنی....اگه شما بهم اجازه بددمیم

 خواب داشته باشم بسمه! یجا هی.فقط شمینم

آدمها با دست  ینداشت.گاه ی...اما چاره اکردیالتماس م تیموقع نیحفظ هم یبود که برا دهیرس ییبه جا کارش

 کشانند. یم راههیرا به ب ریخودشان تقد

 لب باز کرد: نیرحسیاز فروغ ام قبل

که  یتا مدت نیاجازه دار ن،بعدیدیو محل کار و خونه رو نشونم م نییایاالن اول شما با من م نیخب...هم اریبس-

 .دیرو کنار ما بمون یثابت بشه مدت تتونیموقع

 بود. ایرو دی...پلک زد...شاشدینم باورش

بود که  یزیتمام چ نیمرد سرسخت راجلب کرده بود و ا نیبود،نظر مثبت ا یدنیبود هم به شدت بوس ایاگر رو یحت

 بود... یشب گذشته بابتش خواب از چشمش فرار

کرد ونتوانست شوقش را مهار کند:  نییدست فروغ رو به گرما رفت.تند تند سرش را باال پا انیسردش م یدستها

 .امی...حتما مامیم

 .دیبعد بر کنمیجان،صبحانه رو حاضر م نیحس هیله احاال چه عج-

 االن مامان جان نیهم-

 ندارم خانم یگفت: من مشکل عیبرگردد سر نیرحسیقبل از آن که نظرام دهیبزند که ش یدوباره خواست حرف فروغ

 .نیدونیبگم واال،هرجور صالح م یباالانداخت: چ یشانه ا فروغ
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 منتظرم. نییبه عقب برداشت: پا یقدم یرخاند وبا همان سر سخترا در دستش چ نیماش چییسو نیرحسیام

*** 

 یپلکها یاز ورا یبوجود آمده بود را دوست نداشت.حت نیکه در ماش یرا باز نکرد.سکوت شیچشمها نیتوقف ماش با

ساعت از روزرا  در خواب ناز به  نیا هیمحل را حس کند...احتماال مژده و بق نیا یتوانست عطر آشنا یبسته اش هم م

 که عروس داشته باشند! یبود...مگر در مواقع ازدهیراس  شهیسالن هم ییبردند.ساعت بازگشا یسر م

 ضیسالن تعو یتابلو یو رنگارنگ یدیرا سف شیمقابل نگاهش جا اهیس یتکان داد و پرده  یرا به آهستگ شیمژه ها 

 ردکرد و زبان باز ک سیرا خ شینمود.لب ها

 معروفه... یل یمحل به ل نیا ی.توومیلیل ییبایرنگ.سالن ز یصورت یاون دست کوچه...همون تابلو-

زدن به شدت سخت  داد،حرفینشان م شیحرفها دنیکه در برابرشن یتیو جد نیرحسینافذ و مسکوت ام رنگاهیز

باعث شده  نیبسته بود.هم شیرا از رو برا ریمرد از همان اول شمش نیوجه...اما ا چینبود،به ه یشده بود.آدم خجالت

 آمد: نییش هم پایوصدا دیکش ریرا گم کند...نگاه به ز شیدست و پا یکم یبود گاه

 مینفر بودن.اخالق درست شیشاگرداش با من سر جمع ش نیبود.واسه هم سیخس کمیسالن با مژده ست... تیریمد-

بگم،من دست راست مژده بودم.اکثرا سالن رو تا آخر وقت به من  خوامی...ممیست،بگذریمهم ن ادیز نینداشت که ا

بهم اجازه  نیاز ا شتریب طی...شرااشیاخالقهفت سال تموم براش کار کردم...با همه غرغرها و بد کیسپرد،نزدیم

 ترهم ... نییپا ابونیموندن نداد.سه تا خ

بده... بگو  ،آدرسیبپرس یبر یتونیم یوزم باور نداراز محل کارم.اگه هن نیو ادامه داد: خونه ام بود...ا دیکش ینفس

 .شناسنیهمه م دهیش

راه را  ینجایتا ا دادینشان م دیکش دهیکه ش یقیرا به حرکت دراورد...نفس آسوده و عم نیحرف ماش یب نیرحسیام

 درست آمده...

به خانه  دهیراه معروف نرس گرفت.سر چهار یکرد و پوست لبش را به باز کیکوتاه و شکسته اش را به لبش نزد ناخن

هم معتاد، مرغ و خروس  یمحله بود.تمام الواط و تعداد نی...! اسم ایبودند.چهار مرغ ستادهیشان پشت چراغ قرمز ا

 کردند... یفروش م و دیچهار راه خر نیوپرندگان شان را سر ا یو بعضا قنار
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خم شد وتند  نیماش شهیش یکم سال، ترو فرز رو یدهد،پسرک هیتک یصندل یکه خواست سرش را به پشت نیهم

 یها یسیقرمز رنگ را از دور گردنش باز کرد و با تمام توان خ د؛لنگیپاش شهیتند با آب پاش در دستش به ش

 ...دیرا کش شهیش

دنبال  شهیاحمد شد.تک تک حرکاتش را از پشت ش فینح کلیه رهیخ یباز تر شد و با ناباور دهیباز ش مهین دهان

 شد. یاز اشک م زیو با هر حرکت،کاسه چشمانش لبر کردیم

 بود گردنش را به طرفش چرخاند: حالتون خوبه؟ دهیرا د دهیش یناگهان یکه مسخ شدگ نیرحسیام

 را باز و بسته کرد. شیاز تنگ افتاده لب ها رونیب یماه همچون

.اما کردیبود که به قول بچه ها سر چهار راه کار م دهید یقبل خودش احمد را از فاصله صد متر یبودش...سر دهید

 یزیزد...حس کرد قلبش چ یبه چشمش م یشتریفاصله ن نیو از ا کیدوباره برادر کوچکش آن هم انقدر نزد دنید

 با انفجار فاصله ندارد...

 دید شهیرا از پشت ش دهیکند احمد ش فیاما قبل از آنکه بتواند جمله ها را رد« ...زودتر بروفتیب راه»دیبگو خواست

خواهرش  کردیرها کرد.باور نم نیماش شهیش یحرکت رو یکه لنگ را ب ییو حرکت دستانش کند و کندتر شد.تا جا

 .ندیخودش بب یبا چشمها یرا روز

 ش؟یشناس یرد و بدل کرد: م دهیپسرک و ش انیم ینگاه نیرحسیام

جان  ینداد که ب صیآخرش را تشخ یجز لب خوان دهیرا زمزمه کرد اما ش یاصوات نامفهوم شهیاز پشت ش احمد

 《!یآبج》گفته بود 

 بچه رو؟ نیا نیشناس یبا شما بودم...م-

شود که درد  ییاشکها زشی...بتواند مانع ریخون را در دهانش مزه کرد تا کم یرا با فشار گاز گرفت.طعم شور لبش

 .کردندیم هیرا از قلبش تخل

 آره-

 کمهیگفت: داداش..داداش کوچ دیکه د را نیرحسیو انتظار ام سکوت
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 لیم یها پشت سرش راه افتاد.ب نیسرسام آور ماش یبوقها یسبز شد.هنوز دنده را عوض نکرده بود که صدا چراغ

 دل از نگاه مبهوت پسرک کند و دنده را جا زد.

را که تنها در عرض  یو عشق یسکوت و دلخور کردیاش سرشار بغض.چگونه هضم م نهیماالمال درد بود و س قلبش

 کرده بود؟ افتیکوتاه از جانب احمد ده ساله اش در هیچند ثان

 ...دوئهیگفت:داره دنبالمون م نهیبه آ یبا نگاه نیرحسیام

قسم خورده بود  دهیش یکه روز یکه فقط چند قدم با کوچه بن بست فاصله داشتند.با خانه ا یکرد.در حال ترمز

 افتاد یاتفاق م نیبار بود که ا نیدوم نیاال اهرگز به آن محل برنگردد...و ح

که از چله در رفته باشد خودش را درون  یرینفس نفس زنان؛همانند ت یباز شد و جسم یسرعت نور در کنار به

 گوله کرد. دهیآغوش ش

من  یآبج گهیتو د ی...آبجادی...ازت بدم می: آبجدیبود که با شتاب بغضش ترک امدهیاحمد هنوز جا ن نفس

 ...دهیش ی...آبجیمعرفت ی...بیلی...خیستین

 دهیش یلبها یرو یاراده تلخند یکرد.ب یم هیو گر دیکوب یم دهیش نهیس یکوچکش را رو یها مشت

کرد نه  یخطاب م دهیرا واقعا ش دهیش یخودش را در دل دخترک جا کند برعکس همگ نکهیا یبرا شهینشست...هم

 ینیریصرفا خود ش ود،نهخطاب کردن شده ب نیبرادرش تنها باعث ا یعالقه قلب دیوقت نفهم چیه دهیهاجر...وش

 !شیبها دادن به خواسته ها یبرا

اش محکمتر فشرد و به  نهیزد، احمد را به س یآفتاب خورده اش را بوسه م یکه موها ینیرا باز کرد و ح شیدستها

 اجازه شکستن داد. ش،یروزها نیا یسد لق اشکها

**** 

 :دیخش دار گله مندش را به رخ کش یشد و صدا رهیخ نیرحسیام ییبه دستمال اهدا احمد

و به ناف  اوردیاز خودش در م یچرت و پرت هیها  هیاز همسا یکی...هرروز میاریازت ب یاسم میمامان گفت حق ندار-

 خونه خودش. برهیم وقتا مامانو ی...بعضادینم نجایا هیدرو همسا یوقته به خاطر حرفا یلیبست.هاله خ یتو م

 ؟یتو چ-
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به مامان هم گفتم  نیواسه هم ادیخوشم نم ادیز گهی...از داداش محسن دیبمونم کار کنم آبج نجایمجبورم ا-

 .کنهیمامان قبول نم ینره...ول

چشم  چیه یرا ب شیبود،محسن که تمام محبت ها ادشی کهییگفت؟اما چرا؟تا جا یهمان شوهر هاله را م محسن

 .کردینثار احمد م یداشت

 گفته؟ یزیاحمد براق شد: چرا؟ مگه چ یبه سو دهیش

 ؟ی...تو خوبیآبج الیخیدو دفعه راستش...ب یکیاحمد پورپور شد:  یانگشتها انیم دستمال

 احمد؟ یدو دفعه چ یکی-

 نگاه کرد: نیرحسیخجول به ام احمد

خواب مامان رو براش پهن کنم،داداش محسن  بود،رفتم رخت روقتیخونه...د میهاله نذاشت برگرد یبار آبج هی-

.خودمون به زور نجانیهرروز هرروز ا نایکاروانسراست که ا نجایمگه ا گفتی...مکردیهاله رو دعوا م یداشت آبج

من پشت در بودم  ی...ولادیمحسن ن یکه صدا دکر یم سیه سیه یهاله ه ی...آبجمیرم بد هیخرج بق دیبا میاریدرم

 ؟ی....آبجدمیشن نیواسه هم

 شده از آفتابش دوخت. اهیاحمد جدا کرد و به صورت س یقهوه ا یها یینگاه متفکر و غم زده اش را از دمپا دهیش

روز  نجا،اونیا یمحل گفتن اومد یبار بچه ها هیکنم... داتیدنبالت گشتم تا پ یلیاحمد به بغض آلوده شد: خ یصدا

دو  یکرد،ولیم نتینفر ی...مامان هینبود یول یشده باش میقا شونیکیتو  دیتا شب کوچه هارو گشتم که شا یکل

 ؟یچرا رفت ی...آبجگهینم دمن از تو ب یاز اون به بعد جلو گهیدفعه باهاش دعوا کردم د

 

 بود. سوال احمد سوال او هم بود. شانیدر تمام مدت شاهد حرفها نیرحسینداشت که بدهد.ام ینداد.جواب یجواب

 ؟یدوباره برگرد شهینم یآبج-

 شه؟ی: به نظر خودت مدیخند تلخ

 .شمونیپ یبذاره تو برگرد کنمیم ی...کارکنمی...با مامان خودم صحبت مشهی...به خدا میآبج شهیم-
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 مییبارم دستمونو نگرفت؟اصال مگه خدا هیکه  ییکه گذاشت آواره شم؟همون خدا ییبه خدا؟کدوم خدا؟همون خدا-

 احمد!! یگیم یهست؟چ

که  ی...نگاهزدیدوخت که سرخ شده از خشم تند تند حرف م یا دهینگاهش را به ش قیسوزنده و عم نیرحسیام

گرفت که  یم دهیاز ش یچنان زهرچشم شیکفر گفتن ها نینبود و اال بابت ا شیبود...جا ظیغل یآغشته به اخم

 .تشید نه موقعبو شیکه نه جا فیدر افکارش هم شک کند.ح یاهلل اش حت یگانگیجرات نکند به 

 یتو ستیبه خاطر من حاضر ن یدور.خودت گفت ختهیر لمویمامان همه وسا یگفت شیپ قهیچند دق نیخودت هم-

 که من برگردم؟ یباهاش صحبت کن یمحله راه بره..حاال به خاطرمن بر

 شده اش پاک کرد: اهیرا با پشت دست س سشیخ یافتاد و چشمها نییاحمد پا سر

 .نایا دیمج نیرزمیگذاشتمشون ز-

 رو؟؟؟ یچ-

سن  نیسوخت..با ا یاحمد گرفت.دلش به حال پسرک م یبه سو یداشبرد را باز کرد و بسته شکالت نیرحسیام

 ..مگر چند سال داشت؟خوردیاش را م ختهیآورد و هم غصه خانواده به هم ر یکمش هم نان م

 خورمیآقا نم یمرس-

لحن مختص به خودش  خت،بایپسرک را به هم ر یحمد کرد وموهانابش را نثار ا یاز آن لبخند ها یکی نیرحسیام

 جواب داد:

فقط واسه تو گرفتم مرد  نویسر راه ا دونهیات م دهیش ی...آبجه؟یچ خورمینم یاحمدخان...در ثان نه،یرحسیاسمم ام-

 ؟یزن یجوون..سفارش خواهرتم پس م

جا خوش کرده بود چشم دوخت.  نیرحسیام یدستها انیکه م یاحمد عبور کرد و به شکالت یاز چشمها یبرق 

مثل دفعه  یدیمنو د یوقت نیهم ؟واسهینیمنو بب یایامروز ب یخواستیم ؟تویمتعجب اما شوق آلود گفت: آره آبج

 ؟یقبل نرفت

رو به آن  نیجمله توانسته بود احمد با ارزشش را از ا کیمانده بود که تنها با  ینیرحسیمات حرف و لبخند ام دهیش

 داشت؟! ییهم آشنا یبه نام محبت و مهربان یابرو در هم گره زده  با واژه ا شهیمردک بد اخالق و هم نید...ارو کن
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 انیم یی...پلک زد و ثبتش کرد.جاردینادر بگ یبود که نتوانست چشم از آن منظره  رایگ یبه حد نیرحسیلبخند ام 

 ناخوداگاهش....

 ریتصو نیمجدد ا یادآوریمرد مواجه شود...قطعا به  نیا یها یبازهم قرار بود با اخم وتلخ ندهیآ یدر روزها دیشا

 داشت! ازین ن،یریو به شدت ش یتکرار نشدن

گرفت وسرش  نیرحسیام نیریو نتوانست دل کوچکش را بشکند.چشم از لبخند ش دیاحمد را دل بوس یها کودکانه

 .نمیدم که فقط تو رو بب..اومیرا به سمت احمد چرخاند: آره داداش

 .نیرحسیآقا ام یگرفت و تشکر کرد: مرس نیرحسیرا از دست ام ییکاکائو یشکالت تخته ا احمد

 سر احمد نشانده شد. یبود که رو یبوسه ا ن؛یرحسیام جواب

را روشن  یبزند موضوع قبل یذهنش به کنار یرا از پستوها نیرحسیام یکرد لبخند ها یم یکه سع ینیاما ح دهیش

 نا؟یا دیمج نیرزمیز یروگذاشت یاحمد...چ یکرد:  نگفت

 ومدیزباله و شب داد به من که بذارمش دم در...دلم ن سهیک هی یتو ختیر التویهان...بعد رفتنت مامان همه وسا-

ه ک ییجا هی د،گذاشتی...بردم دادمش به مجنهیبیوقت مامان م هیخودمون  نیزم ری...گفتم اگه بذارمش زیآبج

 .رهیاون قسمت نم یکس گفتیامنه،خودش م

 احمد؟ شیاریبرام ب یتونیم-

 ؟یآبج شمونیپ یبمون یخوایشد: نم رهیخ نیرحسیبه ام مردد

 : نه!دندیرا هر دو مرد شن دهیقاطع ش جواب

قفسه  یکه تو یچندتا لباس و خرت و پرتا هیهم توشه...شناسنامه و  زاتی..همه چارمشی...برات میباشه آبج-

 .یداشت

**** 

 یفشرد.کز کرده گوشه اتاق فروغ خانم به لحظه آخر یبا ارزش به خودش م یا یرنگ را همچون ش یمشک سهیک

 گریبود که احتماال حس کرده بود د یبود.برادر کوچکش دل تنگ خواهر ستهیکه احمد در اغوشش گر کردیفکر م

 به زحمت آرامش کرده بود... دهی... شندشیبب ستیهرگز قرار ن
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 نزند یحرف یبه کس دارید نیکه احمد از ا یقرار دفعه بعد را داده بود به شرط قول

اش،  یتیو مدارک هو نکیجعبه ع کیدست لباس و  د؛چندیداخلش کش لیبه وسا یرا باز کرد وسرک سهیک ی گره

 دورش با کامران بود... یروزها ادگاریکه  یا دهیخشک یشاخه رزها نیبه همراه چند

 خندان داخل شد: یداده بود با چهره ا تیرضا دهیبه ماندن ش نشیحس نکهیاز ا یاتاق باز شد و فروغ خانم راض در

 .رهیگیاز رو سنگ سرد کمرت درد م ؟پاشویدخترم...چرا اونجا نشست-

 خانوم راحتم... یبرگرداند: مرس کیرا جمع کرد و به پالست لیوسا یهمه  دهیش

 نواخت: دهیش یبه موها یجلو آمد و بوسه ا فروغ

 ایتوک پا دنبالم ب هی.در ضمن...ستمیبگو فروغ...با خانوم گفتنت راحت ن ایمثل بچه ها بهم بگو مامان... ای-

 .ردیبرخاستن بگ یدخترک را برا فیدراز کرد تا دست ظر دهیش یاتمام حرفش دستش را به سو با

شده بود  یراض یچگونه به راحت دادینشان م یکه آن همه سرسخت ینیرحسیهنوز متوجه نشده بود ام دهیش

اش بود...که توانسته بود دل سنگ مانند  یلطف زندگ نیاحمد بزرگتر دنید دی!شایکنارشان بماند؟هرچند موقت

 بود. نیرحسیود عامل نظر مثبت امده بیکه بر اعترافاتش کوب یدییاحمد و مهرتا یحرفها دیمردجوان را نرم کند.شا

 یتلخ و گاه شهیخانواده بدهکار بود... و به خصوص آن مرد هم نیا یاعضا کیکایبه  یحیتوض نهایوجود تمام ا با

 !نیریمثل امروز...ش

 .دندیرس نییکردند و به طبقه پا یرا ط یورود ییابتدا یفروغ پله ها همراه

 کرد: تیرا به داخل هدا دهیواحد همکف را باز کرد و ش فروغ

راحت تر  نجایا نیبا وجود حس دیواسه تو حاضر کردم ...گفتم شا نجاروی،ایکه قراره کنارمون بمون ییاز اونجا-

 .یریرو بگ نمیکه همش به خاط بودن حس شهیخواد،نمیم ی...باالخره توهم دلت واسه خودت خلوتیباش

شهر با سر  یآدمها نیا انیاالن م نین؟اگر به خودش بود که همبه حرف فروغ زد...کدام رو گرفت یدلش پوزخند در

که آلوده باشد  یبه حجاب و رو گرفتن زنان ندارد.ذات یربط چیگشت تا به همه بفهماند پاک بودن چشم ه یبرهنه م

حال زبان به کام گرفت.جواب لطف فروغ را با  نی..!با اشناسدینم رحجابیکه درنده باشد،حجاب و غ یو چشم

 داد یلبخند
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 به زحمت نبودم.همون گوشه اتاق خودتونم واسم بس بود. یفروغ خانم...راض نیدیزحمت کش-

 یبیغر نمیباال...نب ایب یداشت اجیهم احت یجان،هرچ دهیخودم...راحت باش ش یآوا نیدخترم؟توهم ع یچه زحمت-

 بار گفتنه... هیچاره اش  یخواست یزیخودتم چ نحالیبهت سر بزنن،با ا تمفرسی.هرچند بچه هارو میکن

 .یمرس-

 دخترم. کنمیخواهش م-

را داشت.تخت  ازیموردن یخانه بود،مواد خوراک یکه گوشه  یکوچک خچالیرا فروغ نشانش داد. لیوسا یجا یجا

 ریز یبودند که واحد نقل یلیتنها وسا نهایکنارش...ا یشده بود به همراه پاتخت یخانه جا ساز گریهم گوشه د یخواب

تخت رها کرد و جسمش را هم  نییرا پا لیوسا ی سهیک شداده بودند.با رفتن فروغ و تنها ماندن نتیمانند را ز نیزم

فکر کرد که حداقل تا  نیشد و به ا رهیشباهت به خانه خودشان نبود،خ یکه ب یتخت...به سقف ترک خورده ا یرو

اش  یفکر کرد.دلتنگ زشیبا احمد عز دارشیو به د دیکش یدارد...پوف کالفه ا یاساس یریبه تعم ازیگرنیچند وقت د

به خاطر تمام  دی.شادیدیدر خود نم یاز دلتنگ یاحساس چیکه ه یکوچکش رفع شده بود.برخالف هاله ا رادرب یبرا

 یصحبت ها یبا هم سر جنگ داشتند و محال بود حت شهیداشت...هم دهیبا ش یبود که هاله از بچگ ییها یبدرفتار

 شهیاز خواهر بودنش حس نکرد.هم ینشان قتو چینشود...خواهر بزرگتر بود اما ه یمنته یاساس ییبه دعوا شانیعاد

 یا لهیوس یانداخت،در خلوت و کودک یم دهیرا گردن ش شیها یوخرابکار بردیم شیرا پ شیکارها یرکیهاله با ز

به باد  لیدل یو ب لیرا با دل دهیناراحت باشد تا هاله ش ییبود از جا یشد،کاف یهاله م یروان یقده هاع هیتخل یبرا

بر سر تک تک لحظات  یمانع شهینداشت.هم تیجرات لب باز کردن و شکا دهیش ش،یدهایتهد او ب ردیکتک بگ

هم که پدرش  یجز بغض کردن و پناه بردن به آغوش پدرش نداشت...از وقت یدفاع کار یب ی دهیاش بود و ش یزندگ

 نداشت... یهاله تمام ازشد.نفرتش  دهیپناه شد و روزها مدام توسط هاله و مادرش در هم کوب یفوت شد...رسما ب

 شیبراهاله  ی.از همان بچگدیجوش یم شانیدر رگ ها یکه به نسبت خواهر یخون یاندازه  ینداشت...حت دوستش

.از هاله متنفربود و به نظرش اصال کردیم سیرا خ شیبود که از ترس گاها شب ها جا یموجود منحوس و وحشتناک

بود، تنفرش از او و هرچه که  دهیبرادرش شن ااش را ب قهیاحمد که رفتار شوهر عت یحرف ها دنیخواهر نبود.. با شن

 شده بود. شتریشد، ب یبه وصل م

توانست اوراهم کنار خود  یشد.کاش م یهم دل شاد م ییبا گرفتن کاکائو یاحمد ده ساله اش...که حت چارهیب

 ...اوردیب
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 یکه ب یآورده بود زل زد... واحد رونیب کیکه سر از پالست یدیرز سف دهیخشک یزد و به شاخه  شیدر جا یغلت

که هر لحظه  ی.به طوردادیبودن م یمیان از قدشدن توسط فروغ خانم،نش زینبود، با وجود تم نیزم ریشباهت به ز

 .دیکش یو کشدار قیعم فسبه چپ زد و ن یاز آن وجود داشت... غلت ییبنا ختنیامکان فرو ر

 بود! ادیسرش هم ز از

**** 

.صفحه را بست و بلند شد.به شدت شدیمواجه نم هیتازه و درخور نشر یکرد اما با خبر یم نییها را باال پا تیسا

 اش! یوانیتازه دم بود...آن هم از نوع ل یچا کی دنیخواستار نوش

کنارش بلند کرد و  رهیداغ را با دستگ ی.کترستادیآماده بابا هاشم ا شهیهم یقور یآبدار خانه شد و مقابل کتر وارد

لخ  یتار کرد. با صدا یرا کم دشیگرفت و درا هدف قرار نکشیع یها شهیکرد.بخارآب جوش، ش ریسراز وانیدرون ل

 فاصله داد ازبابا هاشم تنه اش را از گ یو به دنبالش صدا ییلخ دمپا

 اوردمیخودم واست م یگفت یتو چرا بابا جان...م-

بود که  نیگذشت،ا شهیوسط روز توام نم یها ییچا ،ازیباز کرد: دستت درد نکنه بابا هاشم.نبود یرا به لبخند لبش

 خودم دست به کار شدم. گهید

 نوش جانت بابا.-

کارش برگشت.نشستنش همراه شد با غرغر  زیبرداشت و به سمت م نکیهم از قندان کنار س یحبه قند نیرحسیام

 هومن: یرلبیز

 .زهیمرده واسه منم بر-

 نق نق کن رزنایپ نیکم ع-

 ستی. باراولتم نیخر تک خور نیع شهی: همدیکش رونیشده ب پیتا لیسرش را از فا هومن

 .دیجرعه را نوش نیکرد اول کیرا به لبش نزد وانیل

 ؟یدیمنو ند نیدورب-



 یوانگیو د یرمان مست

211 
 

 کار؟یچ خوامیتحفه تورو م نیدورب-

را  ریمس نیباز ا دی.بادیکالفه کش یرا در خانه جا گذاشته.پوف نیآمد دورب ادشیدنده چپ بلند شده بود انگار!تازه  از

 گشت. یبرم

هم به دانستن  یلی.مدانستیرا نم لشیبود.دل گرید یامروز شلوغ تر از روزها هیرا خورده نخورده رها کرد...نشر یچا

 نداشت.

 کجا؟ یهو-

 برم دنبال سوژه! نییبست و باز کرد: اگه رخصت بفرما کباریرا  چشمش

 بلند شد زیتعاقبش هومن هم از پشت م به

 .ریتو دردسر ام یباز خودتو بنداز ینر-

 تو نگران نباش.-

تق تق  یتمام مشغول کار بود.صدا تیشد که با جد یدخترک خیشد.م دهیستون کش یآن،نگاهش به آن سو کی در

به دور  یداد دست یم ریینگاهش را به هومن تغ ریمس کهی. در حالدیشنیفاصله هم م نیرا از ا بوردشیک یدکمه ها

 و گفت: دیاش کش یکمربند مشک

 کنمیسند.وقت نم یبرم دنبال آزاد ساز خوامیم هیچند روز-

آهسته تر ادامه داد: هنوزم واسم مبهمه چرا واسم سند  نیرحسیبه روشنک حواله کرد.ام ینگاه میهم ن هومن

 خودش رو. یالیگذاشت.اونهم سند و

 ؟یدونینم یعنیبا تمسخر جواب داد:  هومن

 شباهت داره؟ اشگوهیمن به پ افهیبافته شد: ق ریدر رج به رج نگاه ام تیجد

 

داداشم!... چرا  خوامتیم گهیم یزبون یشد: دختره داره با زبون ب دهیاز طرف هومن کوب ریضربه به سر شانه ام دو

 چپ اهلل و اعلم! یبه کوچه عل یزنیخودتو م
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 رو بذار کنار هومن... یمسخره باز-

 به کاهدون. افتاده.دختره صاف زده یاحساس یچه آدم گاو ب ریگ سوزهیدلم به حالش م-

 تو رو ندارم...من رفتم یطاقت شد: حوصله شر و ور باف یب نیرحسیام لحن

 یو نشناخته واسه کس دهیدوره زمونه ند نیتو ا ی.آخه کهی!شر و ور چخوادتیدختره م نی...به جان خودم اریام-

کن،صبح به صبح که  شیحال یجور هی شییخوای!د مرد مومن مخ نداشته تو کار بنداز.الاقل اگه نمذاره؟یم یسند آزاد

 .ندازهیشکست خورده اسلوموشن کارشو راه م یعاشقا نینه...بعدم ع ای یتو اومد نهیبب کنهیاول نگاه م رسهیم

 برم خونه دیهومن...االن با میزنیبعدا حرف م-

 باز از وسط بازداشتگاه جمعت کنما امیب ینکن یره،کاریتن بم نیکرد: ا هیسر تکان داد و باز توص هومن

نامحسوس  یآن دو و نگاه ها یرلبی.روشنک که تمام حواسش را به مکالمات زدیحرفش سرخوشانه خند انیبا پا و

رس نگاهش  ریت میخنده هومن جرات به خرج داد و مستق یصدا دنیخودش داده بود،با شن یرو نیرحسیام

 را نشانه گرفت. نیرحسیام

 نگاه، دلش را خرمن خرمن آتش زده بود. نیکه با هم یبه احساس یو ...وا دیم لرزو دلش باه دست

اش  یکار یرا ...تحکم ها رشیکم نظ یها یاش را..مردانگ یمرد را دوست داشت.صالبت ذات نیخودش نبود...ا دست

 .شتریاز ب شتریرا..تمامش راب

 یبودند و حت دهیام کلمه ها از ذهنش پر کشدوخت...تم بوردینامفهوم ک یچشم گرفت و به دکمه ها یسخت به

از شب  ییرها یشد.بارها و بارها برا یغافل م اینگاه از جانب او، از دن کیواج را هم نداشت.با  کی صیتشخ ییتوانا

 یدخترانه اش را ادامه بدهد.مثال الک صورت یها یگرا امضا کند و روزمر شیگرفته بود فرم استعفا میچشمانش تصم

مچ دستها  یاش را رو یاش را در هوا برقصاند....عطر تند دوست داشتن یسرخاب نیچ نیبزند و دامن چ شیبه ناخنها

بلند بلند  یاش را هم درست وسط ظهر پخش کند و با صدا یمورد عالقه فرانسو یها کیکند، موز یو گردنش اسپر

 کند... یهمراه اخواننده ر

 نتوانسته بود. اما

 مانی!به استقالل زنان از هر جنبه انشینداشت.تک دختر سرهنگ فاتح دالور بود و کله شق تر یالم ازیابدا ن 

 مدافع حقوق زنان بود. دایشد ییجود ها کیداشت...
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هم  دایکند.و الحق که پ دایاجتماع پ نیا انیرا م شیایکرده بود تا برود و خودش و دن یزحمت سرهنگ را راض به

 کرده بود.

 نیفشرد.اصال به هم یرا در مشت خود م بانشیتا مرز مرگ گر یمشک یها لهیجفت ت کیاز آن  یدور هربار،فکر

قلبش پشت پا بزند وتمام  یهم قانع بود...روشنک هنوز آنقدر جسور نشده بود که بتواند به حس درون دنشیروزانه د

 برود.  شهیمه یجا بگذارد و برا هیرا پشت در دفتر نشر نیرحسیام یش،احساسش،حتیایدن

محل  یکرده اند،زمان و مکان را درک نکرد...به خودش که آمد در شعبه  ریرا دستگ نیرحسیکه خبردار شد ام یروز

 !یرضو نیرحسیام افتنی یبود.آن هم برا دهیکار پدرش خودش را د

ا استعالم گرفته خان ستوده کمک گرفته بود...از واحده لیگرمابه و گلستان پدرش،جل قیاز چشم سرهنگ،از رف دور

سرهنگ قول گرفته  قیشف قیخان،همان رف لیکرده بودند.از جل دایاش را پ یریو جرم دستگ نیرحسیبودند و ام

 نزند. یحرف انیو جر دارید نیبود که به پدرش از ا

دانشگاهش از سرهنگ بود را  یلیفارغ التحص هیکه هد یا ییالیهول و هراس به خانه رفته بود و سندخانه و با

که رنگ و  یخان با لبخند لیکه جل دیبه همان شعبه مورد نظر رفته بود...رفته بود و ند یدیترد چیه یبرداشته و ب

همه  نیعاشق بود که مقابل عالم و آدم ا نایقی رهنگداشت روشنک دالور را بدرقه کرده بود...دختر س ییآشنا یبو

  کرد!    یخرج م ییپروا یب

مربوط است کنار  نیرحسیسرشار از حفره ذهنش را از هرآن چه به ام یها چهیکرد تا در یوسع دیکش یقینفس عم 

نا تمامش  ی..اما دل و خواستن هاستیدانست هم سطح و ترازش ن یرا مختل کرده بود...م شیایمرد تمام دن نیبزند.ا

 شد؟ی...مشدیحرف ها سرش نم نیکه ا

*** 

 

را به  شینم برداشته مواجه شد. دستها ی ختهیفرو ر یوکم یگچ دیچشم باز کرد که با سقف سف یبیعج یکوفتگ با

که  یا یمیو قد یتخت فلز یرا کنکاش کند.خوابش برده بود.درست رو تشیتا موقع دیباال کشش داد وطول کش

نداشت. خودش را به  تخت یرو دنیخوابگرفته بود.عادت به  یاعصابش را به باز دایشد شیفنرها ریج ریج یصدا

 قیبه جانش تزر یبیعج یفرش قرمز رنگ قرارداد.سکوت خانه دل مردگ یفرستاد و سرش را رو نیزم

صبحانه نخورده صبحش را به ظهر  گریکرد...برخالف گذشته مدتها بود که د یم ی.احساس گرسنگکردیم
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از  یدیکند که ورقه سف دایخوردن پ یبرا یزیچ خچالیشد تا از  زیخ میضعف شکمش بلندشد. ن ی.صدارساندیم

 تخت توجهش را جلب نمود. ریز

شده از  ینسخه کپ کی دیمتن  فهم یخم شد و دستش را دراز تر کرد و برگه را برداشت.از نوشته ها کنجکاوانه

 شد.بلند خواند: قینام دق یشده فرد گذر کرد و رو ی! ازعکس فتوکپستیخدمت سرباز انیکارت پا

با صد من  شهیرو نم ارویپس بگو چرا  دهیخاک دوعالم تو سرت ش ی!..ادهی! نه بابا طرف سیرضو نیرحسیام دیس-

 عسلم نوش جان کرد.

 "به اخالق مزخرفش داره یبودن طرف چه ربط دیس"و در دلش تشر رفت دیگفته اش خند از

کوچک را  خچالیببخشد. انیاعتراض گونه شکمش پا یبلند شد تا به صدا شیزانوها یانداخت و رو یرا کنار برگه

 .دیداخلش کش یباز کرد و سرک

درون سبد قرمز رنگ بود.ساعت نداشت اما  یتازه  یکه نظرش را جلب کرد وجود تخم مرغ و گوجه ها یزیچ نیاول

برداشتن تخم مرغ و گوجه ها دراز نمود.در  یتکان داد و دستش را برا یباشد!سر دهیرا خواب یدوساعت زدیحدس م

 .دیرسیمعروف به ذهنش نم شهیجز املت هم یبهتر یاز ظهر غذا ساعت نیا

 کرد.  دایکه....با برگشتنش آن را هم پ یا تابهیماه ایماند قابلمه  یکرده بود...م دایرا کنار گاز کوچک پ روغن

لقمه را  نیگذاشت. با ولع مشغول لقمه گرفتن شد.اول نیزم یرا رو تابهیاملت را حاضر کرد وماه یچشم به هم زدن در

 چقدر گرسنه بوده. دیکه به دهانش برد تازه فهم

نان را دستش گرفت و  یال دهیچی.املت پدیرا شن اطیباز شدن در ح یلقمه را به دهانش نبرده بود که صدا نیسوم

 یحال آنقدر نیداشت.با ا دید اطیبه ح یآشپزخانه بود کم یکه انتها ی.پنجره کوچکدیکنجکاوانه گردن باال کش

 .ستادیبلند شد و پشت در ا شیجا ازدهد.لقمه به دست  صیفاصله فرد را تشخ نید که بتواند از انبو

 فرد مانعش شد. کیفوق العاده نزد یقدم ها یبکشد اما صدا نیینشست و خواست ان را پا رهیدستگ یرو دستش

 ی.خنده اش گرفت...انگار چه اتفاق مهمدیاز سر لقمه گرفت وبا حرص جو یو گاز دیبچه گانه پا کوب یو کم عجوالنه

 .کردیم یتاب یب نهمهیدر حال رخ دادن بود که ا

 انیم ییغذا ندیمطبوع و خوشا یگذاشت...بو رونیرا باز کرد و قدم ب د،دریصبر کرد...سکوت راهرو را که شن یکم

 ...دیا ولع نفس کشکشک بادنجان چشم بست و ب یها ازداغیو پ ریمست از عطر خوش س دهی.شدیچیشامه اش پ
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نشسته در  ی...در همان حال چشم بسته دلش گرفت و حس کرد بغضدادیمادرش را م یکشک بادنجان ها عطر

 .کندیم ینافرمان شیگلو

 

را از  نهیدرون آ دهیشد.ش رهیراهرو خ ینصب شده انتها ی نهیحال ناشناخته،پلک گشود و به آ نیاز ا ییرها یبرا

 نظر گذراند و ابرو در هم گره داد:

 ؟نخواستنتیفهمی...مخوانتینم ؟اونایکنیم یقرار یب یه یزرت زرت اشکت دم مشکته؟مگه بچه ا یه ه؟چتهیچ-

 ؟یسوزونیواسشون دل م یدم در...واسه چ ختنیهاتو ر لهیکه دوروز نشده وس

ساخته بود.آب  دهیاز خود ش یگریفرد د ییود.گوعذاب آور ب شیبه شدت برا نهیآ ی دهیشد.انگار سکوت ش ساکت

 :دیوار توپ وانهیدهانش را فرو داد ود

 پس؟ هیچ ؟دردتیخواستینم نویمگه هم-

 همونجا مادر... یظرف بدم ببر هیپس بذار -

دور تر از راه پله  ینبرند،کم ییاش بو یاز فضول نکهیا یو برا دیدهانش کوب یرو یفروغ خانم به آن یصدا دنیشن با

 ها پناه گرفت.

 .خورمیم دمیمامان،غروب که رس ستیمردانه و پرتحکم همان مردک مزخرف بلند شد: الزم ن یصدا

لقمه بخور بعد  هی...الاقل یریم یدار ومدهیکه ن ،االنمینخورد یزیکه چ ،صبحمیریگیبه خدا زخم معده م نیحس-

 برو

 ؟یندار یبرم کار گهی!من دمونمیمامان.گشنه که نم میریگیم یزیچ هیومن از عجله به خود گرفت: با ه یتن شیصدا

 خدا پشت و پناهت مادر.-

و  کیکرد،نزدیم یط یکیکه پله را دوتا  نیرحسیام یقدم ها یواحد طبقه باال، توسط فروغ بسته شد و صدا در

 شد. یتر م کینزد

 "مردک وسط روز چرا خانه آمده بود؟ نیا"هشدار داد دهیش ذهن
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 .خوردیسوآن سو وول م نیدر دلش به ا انهیمور یهمچون دسته ا ،یفضول

 داشته باشد... دیخم کرد تا بهتر د یپله باالآمد.کمرش را کم کیراه پله فاصله گرفت و  ریاز ز  

با  دهیکرد و قبل از آن که ش ریگ یبعد رپلهیز ییباال گذاشت،اما درست همان لحظه دمپا گرید یقدم اطیاحت با

خوردن درد گرفته  چیدر اثر پ شیبشود دستش را بند نرده ها کرد. ساق پا یسنگ یپخش پله ها میصورت و مستق

راهرو منعکس شد،باعث شد تا  یفضاکه در  ینا به هنجار یبود و به سرعت چهره اش در هم جمع شد.صدا

 را در جا متوقف کند و به منبع صدا سرک بکشد. نیرحسیام

 یمهمان یبود که فراموش کرده بود پا شیکارها ریکرد.آنقدر درگ شتریرا ب نیرحسیتعجب ام شیآخ گفتن ها آخ

 .ردیرا هم بگ شیبخواهد سراغ بودن و نبودن ها نکهیناخوانده به خانه شان باز شده چه برسد به ا

باال امده  یو سه پله  دیکش ینیه دهیشده روبرو شد. ترس زیجفت چشم شب آلود و ر کیسر بلند کرد که با  دهیش

 اول بازگشت... یرا عقب رفت و به جا

متعجب به  نیرحسیکرد بر خودش مسلط شود...اما ام یالمذهبش فرستاد وسع یبه خودش و چشمها یلعنت

 دنیآماده پنجول کش یاما وحش دهیترس یاش، هم چون بچه گربه ا یکه در فاصله چند وجب ستینگر یم یدخترک

 بود!

شرمنده اش ساخته  یاز چهره  یآشفته اش شد...در هم گره خورده بود ومنظره خنده دار یموها یمتوجه  تازه

 ...!تیموقع نیبود.اما قطعا نه در ا

زل زد و  نیرحسیام یدر چشمها رهیخجالت و خ یرا پشت گوش فرستاد.ب شیاز موها یدست پاچه، دسته ا دهیش

 له شده در دستش را باال گرفت: یلقمه  انهیناش

 دیبفرما املت س-

 ممکن گشاد شد. تیحرف، تا نها نیا دنیاز شن نیرحسیچشمان ام حدقه

 ،چشمیخورده ا نیچ ینیله شده، انداخت و با ب یکرد و لقمه  یچکه م شیانگشتها انیکه از م ییبه روغن ها ینگاه

 گرفت! زیاندازه رقت انگ یمنظره ب نیاز ا

 یراه پله... در حال ریدختر ز نیچرخ خورد و باز فراموش کرد چرا ا دهیش یسوهایگ یبلند یرو شیمحور چشمها باز

 کردن بود، پناه گرفته بود!  یکه مشغول فضول
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که به زبان  یحرفبازبلند دلبرانه اش و  یدختر و موها نیاز ا ظیغل یدستش فشرد و با اخم انیرا م نیدورب ی جعبه

 آورده بود رو گرفت.

پشت کرد و به سرعت در  دهیحرف به ش ینامربوط از زبانش خارج نشود...با حرص و ب یتا حرف دییبه هم سا دندان

رها شد و با تکان  دهیآنقدر بلند بود که لقمه از دست ش یمحکم در بزرگ و آهن دنیکوب یشد...صدا دیناپد اطیح

 نشست.قلبش  یدستش رو یدیشد

 با خودشم مشکل داره! یروان کهیکرد: مرت غرغر

که به  یحرف یادآوریو با  دیاش را به هم مال یچرب و روغن یجمع کرد.دست ها نیخم شد وآثار لقمه را از زم سپس

 .دیاراده خند یزده بود ب نیرحسیام

که معلوم نبود چرا الل شده بود  یا وانهی!مرد دنیرحسیام دی!...سیله شده تعارف کرده بود...آن هم به چه کس املت

 .زدیگشت م دهیش یسر و موها یو متعجبش رو رانیها نگاه ح وانهیومانند د

 نشست نیخنده اش شدت گرفت و همان جا کف زم پروراندیکه در سر م یفکر با

 رفت یکرد ییرو هوا دی...سدهیش سیدهنت سرو-

در  یبه موها یرفته رفته کش آمد... دست ن،لبخندشیزم یاملت رو اتیمحتو دنیاش بند امده بود که باز با د خنده

از مقابل  نیرحسیام یگرد شده  یچشمها ریونتوانست خودش را کنترل کند.تصو دیخورده اش کش چیهم پ

فکرها ساق  نیبود.در هم دهگرد ش اهیس ریجفت ق کیصحنه عمرش همان  نیتر ی!کمدرفتیچشمانش کنار نم

 راهرو آزاد کرد... یخال یبلند تر از قبل قهقهه اش را در فضا ییتوجه به درد گذرا،با صدا یو ب دیکش یریت شیپا

 

**** 

اش مدام در حال زنگ خوردن بود،اما  یپدال فشرد.گوش یرو شتریرا ب شیبه ساعتش انداخت و پا ینگاه

 اش داده بود. یه رانندگتمام حواسش را ب یشتریاز انهارا جواب دهد با تمرکز ب یکیبدون ان که  نیرحسیام

را در دست  نیاز قفل شدن آن،جعبه دورب نانیپارک کرد و پس از اطم هیتر از دفتر نشر نییپا ابانیخ کیرا  نیماش

 از پشت سر سبب توقفش شد: ییدفتر فاصله داشت که صدا یدفتر راه افتاد. تنها چند قدم با ورود یگرفت و به سو
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 ؟ی...جناب رضوخوامیعذر م-

 ن؟ییگفت: بفرما یکرد و پرسش زیشده بود..چشم ر قشیدق دی.آفتاب مانع از دستادوبرگشتیا

نمود و مجددا  شیبند لبها یصورتش کنار زد و لبخند یاش را از رو یدود نکیکه هم قامتش بود، ع یمردجوان

 :دیپرس

 ؟یرضو نیرحسیام-

 خودم هستم.-

 کم باشد.کرد مح یرا با زبان تر کرد و سع شیجوان لبها مرد

 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ تونمیم-

 افزود: دیرا که د نیرحسیام سکوت

 سپهر هستم...سپهر نامجو.-

تر به قد  قیاش نشسته بود،از هم باز شد وحاال دق یشانیپ یرو یکه در اثر کنجکاو ینام سپهر اندک اخم دنیشن با

 .ستیقامت سپهر نگر

 منتظرتون بودم. نجایکه ا شهیم یالبته اگه جسارت نباشه...مدت-

 یگریارسال گزارشات را به روز د دیبا دیفهم یسرانگشت یدر دستش رفت و با حساب نیجعبه دورب یپ حواسش

 خواهرش قطعا از ثبت چندخبر تازه مهم تر بودند! ندهیموکول کند.آ

ز همکارانم بدم و خدمتتون ا یکیرو دست  نیمن ا نیزد و جواب داد: حتما جناب نامجو.اگه اجازه بد یمحو لبخند

 برسم.

 عقب رفت: یخجول قدم یزد.سپهر کم نیبه دورب یا اشاره

 .منتظرتون هستم.کنمیالبته البته...خواهش م-
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شد...همکاران هر بخش مشغول انجام کار خودشان بودند.در سالن  هیتکان داد و وارد دفتر نشر یسر نیرحسیام

 زیم یکه رو نیدورب ی.به طرفش پا تند کرد.جعبه دید یراستاریچشم گرداند وهومن را به شدت غرق شده در و

 گشت: رهیخ شدیم دهید قدبلندترکه حاال  ینیرحسیبه ام نییهومن نشست کمرش را صاف کرد و از همان پا

 ل شما؟به...احوا-

 

امروزه.اگه  یاومده...گزارشا شیبرام پ یکار فور هیبکش...من  نویرنگ زد: هومن زحمت ا اهیبه کاور س یا اشاره

 .دمیفردا خودم سروسامونش م ستین یهم مشکل یکه منتقلش کن به هارد و برو تو پنلم،وقت نکرد یتونست

 کنمیم فشینه داداش االن رد-

 دستت درد نکنه.-

 عجله؟ نیحاال کجا با ا-

 ؟یندار ی...کارگمیبعدا م-

 ابرو باال انداخت:به سالمت. هومن

صاف  یرا هم کم شیرفت موها یم نییو در همان حالت که پله ها را پا دیکش راهنشیپ قهیبه  یدست نیرحسیام

پا و  نیبه انتظارش ا هیدر نشر یکه جلو یتازه کرد.سپس قدم آخر را برداشت و پشت به سپهر ییوگلو ستادیکرد.ا

 .ستادیا کرد،یآن پا م

 من در خدمتم جناب نامجو-

 لطفا. نیی...خدمت از ماست.بفرماکنمیزد: خواهش م یوباز لبخند دیبه سرعت چرخ سپهر

را  شیها ،قدمیحرف یب نیرحسیپارک شده بود، کرد.ام ابانیخ یکه آن سو ییمدل باال نیبه ماش یدست اشاره ا با

باز، وضعتش را رصد  نهیو از آ دیکش یقینشستند،سپهر نفس عم نیکه هردو در ماش یرد.هنگامک میبا او تنظ

 وقفل کرد دیتنش کش یکمربند را رو نیرحسیکرد.ام

 انگار بدموقع مزاحمتون شدم. خوامیعذرم-
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 بود. میکار میاتمام تا بایست،تقرین یتکان داد: نه جناب مشکل یسر متواضعانه

 کنمیم یراه افتادند:من بازم عذرخواه به

 لطفا جناب نامجو نیراحت باش-

مرد و از آوا صحبت کردن چقدر سخت بود وخبرنداشت.آوا حق  نیا یبزاق دهانش را فرو داد.نشستن جلو سپهر

 برد. یم ق،حسابیدق یهمچون پدر نیرحسیداشت از ام

 نداره. یشهرهم که تموم نیا یکایتراف-

 .بله متاسفانه..-

 ست؟یمد نظرتون ن ییشما جا-

 ؟یهمان ژست پاسخ داد:برا با

 صحبت کردن درباره مسائل. یآروم تر. برا یجا هی-

 درحال حاضر نه.-

 .جنابیهتل عال میبر نیپس اگه موافق باش-

 :هتل؟دیپرس یرا باال انداخت و استفهام شیابرو یتا کی نیرحسیام

هتل به عهده  استیر قتایاز سپهر: بله...حق یسکوت بود و نشان دادن خود نیشکستن ا یبرا یخوب تیموقع ظاهرا

 .کنمیکارها کمکشون م شتریب یپدرم هست،که البته من هم تو

 اریباالفرستاد: بس یرا کم نکشیشد و ع نهی.دست به ستیموقع نیشنونده باشد در ا شتریب دادیم حیترج

 .یهم عال یلیخب...خ

ناخواسته  یتا اضطراب شدیسبب م کردیخرج م نیرحسیکه سپهر مقابل ام یبه مقصد موردنظر،و تواضع دنشانیرس با

 .ردیهردو مرد اوج بگ انیم

 ییآوا ندهیدرباره آ یریگ میتصم یبرا نیرحسیکه اماده کرده بود...و از طرف ام ییگفتن حرفها یسپهر برا یسو از

 ارزشمند بود. شیاز جان برا شتریکه ب
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 .رسمی...من االن خدمتتون میالب نیببر فینهاد و گفت: تشر نیرحسیدست پشت کمر ام سپهر

 یهمراه یرو تا الب یرضو یآقا ؟لطفایوبیبود، گفت: خانم ا ستادهیکه چند قدم دورتر از انها ا یبلند تر به زن سپس

 .نیکن

 هردواز سپهر فاصله گرفتند. د؛ییرساند و با گفتن بفرما نیرحسیجوان دوان دوان خودش را به ام زن

نشست.درسکوت اطرافش را از نظر گذراند و با  یرنگ الب یچرم مشک یصندل یرا به انتظار رو یمدت نیرحسیام

 باشند! یالب نیتر از ا نیقطعا مجلل تر و نو دیها با خود حساب کرد اتاق ها با لهیمجلل بودن تمام وس دنید

 ستمیس نیآخر لیهتل به نام پدر سپهرنامجو بود و آن اتومب نیا استیگر رداشت...ا یته دلش احساس ناراحت یکم

وجود  ینیادامه و خوش ب یبرا یآمد...قطعا پوئن مثبت یمردجوان به حساب م نیرفت و آمد ا یبرا یا لهیوس

 نداشت...

 از فرط خشم مشت شد. شیکرد و دستها اسیخانواده ق نیخودشان را با ا یا لحظه

االنش  یها تیفراتر از حما یتیپسر گرفته بود؟نکند دلش حما نیا یزندگ یظاهر یها ییبایچشم آوا را ز نکند

بسته بود و  زیهمه چ یتمامش چشم رو زیبا وجود خواستگار همه چ یگریآوا هم مثل هر دختر د خواست؟نکندیم

 گرفته بود؟! دهیتفاوتها را ناد نیا

 حرص و خشم بود. جهیکه در نت یا یغ.دادیجه رونیاش ب نهیداغ از س یآه

 

 .دادمیرو به پدر اطالع م یموضوع هی دی...بایرضو یآقا خوامیمن بازم عذرم-

...ان هم از ی...کامل و بدون جا افتادگدیشنیرا م زیهمه چ دیکرد.با نیشدن بر خشمش را تمر رهیبست و چ چشم

 زبان هردو.

 یبه سو یبار کم نیمخصوص را داد و ا یشکالت یها کیسفارش دوفنجان قهوه و ک یوبیبازهم به خانم ا سپهر

 .دیرا به هم مال شیشد.کف دستها لیمتما نیرحسیام
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شروع کنم.بنده سپهر نامجو هستم.فرزند  گهید کباریالزم باشه  کنمی.اما فکر مدیانی...ظاهرا در جریرضو یآقا-

 لیادامه تحص یبرا شیهتل رو بر عهده داره...چهارسال پ نیا استیرنامجو.پدرم،که در حال حاضر  ونیارشد هما

 مجدد وارد دانشگاه تهران شدم و خب...

 جا آغاز شد. نیاز هم یکرد.دشوار مکث

 بنده بودن. یهم کالس شونیخواهرتون،آوا خانم آشنا شدم...ا یعنی...یبا خانم رضو-

 را در دست داشت. شانیرا دنبال کرد که سفارش ها یخدمت شیقالب کرد و نگاهش پ نهیدست دور س نیرحسیام

 د؟یشناسیچند وقته که آوا رو م-

 عرض کردم خدمتتون...چهار سال.-

 صورت گرفته؟ ییآشنا نیا قیکه چند وقته بطور دق نهیمنظورم ا-

 کرد.سپهرجواب داد: یتشکر مختصر نیرحسیقهوه مقابل هردو قرار گرفت و ام یها فنجان

 سه سال..-

 ن؟یدونیاز آوا م چقدر-

 عنوان نداشت. چیاول پرتاب کند.قصد نرمش نشان دادن به ه نیآخر را قصد داشت هم ریت

 الزم باشه. یزندگ هی لیتشک یبرا کنمیکه فکر م ییتا جا-

 ن؟یکنیفکر م-

 زل زد و زمزمه کرد: مطمئنم. کردندیم یتداع شیآوا را برا نیدل نش یاهیکه، س ییدر چشمها دیترد یب سپهر

مجدد وارد دانشگاه  لیتحص یبرا نیاش را به کام فرستاد: گفت یقهوه اش را در دست گرفت وتلخ فنجان

 ن؟یکرد نیبپرسم چرا دوباره قصد درس خوند تونمی...منیشد

به شدت  لیاوا که اون یزیبود...چ یقهوه را در دستش چرخاند: رشته من هتلدار ظیهم متعاقبا فنجان غل سپهر

دوباره واسه  نیهم یبهش قانع نبودم...برا یاز واحدآزاد تهران شمال گرفتم ول میهتلدار سانسیخواست پدرم بود...ل
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محض  یاضیبود دراومدم.ر تمیکه الو یکه بهش عالقه داشتم رو ازدانشگاه یکنکور خوندم ودوسال بعدش رشته ا

 تهران.

 ...میبا هم ندار یادیز یحساب اختالف سن نیپس با ا--

 ماند. نیرحسیام یزد ومنتظر سوال بعد یتبسم سپهر

 گرفته. دهیوسط ناد نیپررنگ روا یزایچ یسر هیچرا  دونمینم یآوا به من از شما گفته بود.ول-

 بود دوخت. ریکه شکوه از انها سراز یرنگ ییطال واریدرود نیبا تمامش حرفش نگاهش را ب همزمان

 را نفهمد. هیکنا نیبود که ا یآن زترازیکالمش به وضوح حس شد و سپهر ت هیکنا

 نداره تیاهم یمن ذره ا یبرا نیگیکه شما م ییزایچ نی...من به خود آوا خانم هم گفتم،ایرضو یآقا نینیبب-

 ما داره سپهرخان. یبرا یول-

 مقابلش گذاشت و ادامه داد: زیم یفنجان را رو یشتریب تیبا جد نیرحسیسپهر بسته شد و ام دهان

سر کرده باشه...تا  یزیحسرت چ یتو ایبه دلش مونده باشه  یزیبزرگ نشده که حسرت چ یخانواده ا یآوا تو-

فوت کرد اما تا امروز  شیشده.گرچه پدر ما سالها پ نیتمام و کمال تام گم،یم نانیبوده با اطم یاالن هم هرچ نیهم

از  شتریاز همه...چون ب شتریکمبود رو احساس کنن.و آوا ب نیخانوادم ا یاز اعضا کدوم چیبه خودم اجازه ندادم ه

خانواده  هی.خانواده ما نیآوا هم خبر داشته باش یزندگ تیاز وضع دیو نبود پدر بود....قطعا با انیجر نیا یتو هیبق

 باهامون بزرگ شده. یکه از بچگ ییو باورها دیجامعه ست.با عقا یکامال سطح معمول

 یدار هی.پدر من هم از اول آدم سرمایرضو یآقا دونمیم نارویمن محترمه.من همه ا یشما برا یتک تک حرفها-

خدمتتون بگم که  دیخانواده هاست با نیکه ب هی.اگه منظورتون تفاوتدهیرس نجاینبوده...کم کم و با گذر زمان به ا

 پا گذاشته بشه... ریوسط ز نیا یزیچ ستیمحترمه...قرار نمن و خانوادم  یآوا خانم هم برا دیعقا

.آوا زونهیوسط نام نیا یزیچ هیشماهم درست باشه باز  یتکان داد: به هرحال،اگر حرفها دییبه تا یسر نیرحسیام

 ....نکهیچرا با علم به ا دونمیاز خواهرم مطمئنم.نم نوی.استینبوده و ن یدختر پرتوقع

 انیبه پا یروخوشیمکالمات امروز را به خ دی..باکردیاز موضعش دفاع م دی.بادیحرفش دو انیعجله م یبا کم سپهر

 :رساندیم
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 یادیچند وقت اصرار ز نیمن تا هم ،مادریرضو یاقا نینیگذاشتم.بب شونیا یخاطر دست رو نیمنم به هم قایدق-

ادامه  یآل هام جور نبود.من برا دهیو ا جوره با من چیکه ه کردیم دیرو برام کاند ییها نهیبه ازدواجم داشت...و گز

من براش مهم نباشه...وگرنه خودتون بهتر  یت مالیکه داشتن و نداشتن وضع کنمیرو انتخاب م یکیشر میزندگ

!...از نظرشون مرد تا خونه و دنینم یاالن دخترا تن به جواب مثبت دادن به هر خواستگار تیکه با وضع نیانیدرجر

 نیخواهر شما جدا از ا یبه سرش بزنه...ول دیفکر ازدواجم نبا ینداشته باشه حت گهیو هزارتا مورد د الیو و نیماش

 نه هاست.یگز

پسرشو  ندهیمادر شما آ یبه حرف من...من ابدا قصد ندارم خودم وآوا رو به چالش بکشم..اما وقت میدیرس قایدق-

 یها کل دیکه از اون کاند رهیرو بپذ ییآوا تونهیطور مسطح باشن چه  هی یکه ازهمه نظرتو نهیبیم ییدخترا یتو

 فاصله دارن؟

 

 براشون قابل احترام باشه. دیمن قطعا با ماتیکنم.تصم یخانوادم زندگ یاعضا هیبق انایاح ایبا مادرم  خوامیمن نم-

 ن؟یزنیمحکم حرف م نقدریشما چندسال بعدم هم-

که امروز بگم آره و  ستمینوجوون هجده ساله ن ست،منمیسال دوسال ن هیبحث  یرضو یپا انداخت:آقا یپا رو سپهر

 یزندگ نیبه ا خوامیم یچ یاز زندگ دونمیکه م یاز من گذشته...وقتشه که با کس یدوره بچه باز گهیفردا بگم نه...د

 ادامه بدم.

تون بوده با خانواده  که رشته وعالقه تونیزندگ میتصم نیکوچکتر یبرا ش،یچند سال پ نینتونست یشما حت یول-

که از خودمم  یخواهر ندهیآ تونمیم ی...من چطورنیعالقه پدرتون شد میو آخرش هم تسل نیبرس جهیتون به نت

 رو دست شما بسپارم؟ زترهیبرام عز

 بوده... شیماله شش سال پ هیداره؟اون قض یجواب داد: چه ربط یجا به جا شد و ناراض یکم سپهر

 ن؟یانتخاب خانوادتون نش میهست که شما بازم تسل ینیتضم شه؟چهیم شهیآدما که عوض نم اتیروح-

و نسبتا محکم بود.اما  یبه خود متک یجا خوش کرده بود.از نظرش سپهر آدم نیرحسیام یدر رج به رج حرفها منطق

 بود. شیآوا ی.بحث زندگکردیم دایپ نانیاطم طیاز تمام شرا دیبا نحالیبا ا

 کنه رییتغ انمیکه با حرف اطراف ستین یزین به خواهرتون چاحساس م-
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 نامجو. یآقا کنهیرنگ عوض م طیشرا نیبدتر یاحساس آدما تو-

 کنم؟یشمارو از خودم مطمئن کنم که خواهرتون رو خوشبخت م تونمیم یپلک بست: من چه جور سپهر

و چند دور گوش آوا را  رفتیبه خانه م دیمردجوان خنده اش گرفت.اما بروزش نداد. با نیاز عجول بودن ا نیرحسیام

دو کبوتر دلداده به رحم  نیدلش به حال ا دیگرفت و بعد شا یاز دخترک م ی.زهرچشمدادیتاب م یدرست و حساب

 ...دیآمد...اما شا یم

 جواب داد: یمحو لبش باال برد و با لبخند یسرد شده اش را به سو مهیقهوه ن فنجان

 مورد زوده آقا سپهر. نیواسه ا یلیهنوز خ-

**** 

را  نیرحسیرنگ اتاق، توسط آوا کنار رفت و مضطرب با دست آزادش به جان پوست لبش افتاد.قامت ام یصورت پرده

 شیامهایبود و تمام پ نیآنال شیپ قهیکه تا دو دق یسپهر نیآفال تیتپش قلبش باال رفت و به وضع دید اطیکه در ح

 شد. رهیجواب گذاشته بود،خ یرا ب

 در را باز کرد. کبارهیتازه کرد و  یرساند.نفس یسرعت نور پرده را رها کرد و بدو بدو خودش را به ورود با

 سالم داداش.-

از  شد؟انهمیبه شدت خنده دار بود.چه شده بود که داداش خطاب م نیرحسیچشمان ام یسوال نشسته تو عالمت

 طرف آوا؟؟!

 سالم کیعل-

 یو گفت: خسته نباش دیگز شیدندانها انیرا م لبش

 شد: ممنون! رهیشده خواهرش خ دیمتعجب تر به چهره سف نیرحسیام

 ؟ی...ناهار خوردزهیام چ-

و عاقل  دیخورده است.به طرف آوا چرخ یچیامد به خانه زنگ زده بود و گفته بود که ساندو یم ادشیکه  ییجا تا

 نگاهش کرد: هانهیاندر سف
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 حالت خوبه تو؟-

 ؟یهان؟آره آره خوبم...تو خوب-

 .کنمیبرات ناهارت رو گرم م ایفاصله گرفت: دست و روتو بشور،ب نیرحسیحواس از ام یب سپس

! اصال هم یگفت: ارواح عمه ات که خوب رلبیو ز دینداشته اش کش یشهایبه ر یدست نیرحسیدورشدن آوا،ام با

 !یفتیپس م یاز فضول ینجوریا یبهت نگفته که دار یچیاون پسره ه ستیمعلوم ن

 را جفت کرد و پا به داخل گذاشت: شیفروغ کفشها یصدا دنیشن با

 !دمیاومده؟پس چرا من نفهم نیحس-

 

 : سالمدیو دستش را بوس ستادیمادرش ا یجلو

 یماهت پسرم،خسته نباش یسالم به رو-

 : چه همه مهربون شدن امروز.دیخند آهسته

 م؟یقبل نامهربون بود یدر مگه روزاوا ما-

 فروغ بانو. کنمیم یشوخ-

 ریراست مس کیآمد و  رونیآب پوشش داد،ب یخنکا انیرا م شیها یرفت و خستگ سیبه سرو نکهیاز ا بعد

 گرفت. شیآشپزخانه را در پ

 ینظر گرفت.لحظه ا ریآوا را ز یزد. رفت و امدها هیپا تک کی یرو نهیو دست به س ستادیچهارچوب آشپزخانه ا کنار

اش را  یگوش یو با کالفگ شدیسردرگم از جا بلند م گرید یگذاشت و لحظه ا یسفره م یرا رو یا لهیوس ستادیا یم

دهانش گرفت و  یاسترس آوا زد.دستش را جلو نهمهیبه ا ی.لبخندگرداندیبرم راهنشیپ بیو باز به ج کردیچک م

دخترک آنقدر غرق افکارش است که اگر اعالم  دانستیکرد تا آوا را از حضورش باخبر کند.م یدو سرفه مصلحت

 حضور نکند محال است متوجه امدنش بشود.

 غذات حاضره ای...بیزد: اومد یو لبخند تصنع دیبه سرعت چرخ آوا
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 د:را بهم ز شیبرد را نگاه کرد ودست ها یم یا نندهیکه هوش از عقل هر ب یرنگارنگ سفره

 چه کرده فروغ بانو...کشک بادمجون!-

 گفت و لقمه را به دهانش برد. ی.بسم اللهختینان ر یغذا را رو اتینشست و محتو چهارزانو

 پاک کردنش کارتو بوده نه؟ یطبق معمول سبز-

 به دهان برد. یسبز یمشت همزمان

 گفت. یحواس هوم یب کردیرا چک م امیاز پ یعار یبار هزاروچندم گوش یکه برا آوا

 آورد: نییرا پا شیدونفره شان را نشنود تن صدا یحرفها یکس نکهیاز ا نانیاطم یترنشست و برا یجد نیرحسیام

 .شمیامروز اومد پ-

بود تا  یمنتظر جمالت نیرحسیبه دهان ام رهی.تمام وجودش گوش شد و خدیانتظارش سر آوا با سرعت باال پر طبق

 تک تکشان را ببلعد.

 ؟یک-

 شهره؟! نیا یهتال نیاز معتبرتر یکی ریپدرش مد یدونستیمعنادار حواله اش کرد و ادامه داد: م ینگاه نیرحسیام

بار سپهر اورا  کی...دانستیافتاد. م شینوایب یودر عوض با دندان به جان لبها اوردیانداخته اش را باال ن ریبه ز سر

 مداوم آوا بار اولش شده بود و آخرش. یبا اصرارها به آن هتل باشکوه برده بود اما ،ییآشنا یکم یبرا

 ادامه داد: گرفتیخود م یبرا یگریکه لقمه د ینیح نیرحسیام

 نداره؟ یا گهیدست راست پدرشه،شغل د نکهیا رازی.غادیبه نظر م یپسر با عرضه ا-

 جواب داد: نه زیو ر کوتاه

 داشت. یحس خوب وانیپر شدن ل یکرد.صدا ریسراز وانیآب را درون ل پارچ

 آوا؟ نیهمه آدم...چرا ا نیا-

 آب ادامه داد: یجرعه ا دنیپس از نوش نیرحسیجواب دادن نداشت.ام ی.رودیرا دست کش شیناخنها 
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.با خودم گفتم چشمت مال و منالشو یچشمم نبود یجلو یطرفم،شانس آورد یبا ک دمیکه فهم یاول قهیدق-

 نبود که.... یآدم اون نیگرفته...ا

 مکث شروع کرد: یرا خورد و پس از کم حرفش

 یکس نیهمچ هیو ساپورت بشه..اونم از طرف  نیخواهرش همه نظره تام ندهیآ نکهیاز ا ادیبدش م یدروغ چرا...ک-

 .رسهیخوب م یلیکه دستش به دهنش،خ

دلم قرص بود از  ی.ولنه.. ای خوادیاونم منو م دونستمیکنم،نم یبا فروغ عروس نکهیتا قبل ا گفتیم امرزیخداب یحاج

 آوا.حواست هست؟! ستیاندازه ما ن یکه روش دست گذاشت یادم نیزن لقمه دهنمه... ا نیکه ا نیا

 ؟یکن کاریچ یخوای: مدیکش ابشیدندان اس یزبان رو دیآوا را که د سکوت

 کرده بود گفت: دایدخترانه که در تمام صورتش هم نمود پ یشرم با

 یلی.خنیرحسیبود ام نیهم ادیکه نذاشته بودم تا االن جلو ب المیاز دل یکی یبهش گفتم...هزاربار...قبول نکرد.حت-

 اصال قرار نبود بهت بگم! یگرفتیاگه اون شب مچمو نم دی...شادینه!شا گفتیم گفتمیم یمصمم بود،هرچ

 !؟یکن یمخف یخواستیم یگرد شد: تا ک نیرحسیام چشمان

که به قول تو لقمه دهنم  یآدم نیتو ذهنمم ا یکه من حت نهی.بحث استین یکار یآوا باال آمد:بحث مخفسر  باالخره

تو و مامان  یبا ابرو ی.من قصدم بازگمیم یچ یدونیکامل کنار خودم تصور کنم.تو که م تونستمیرو نم ستین

 ..به خدا.ستین

 ؟یکن کاریچ یخوای.اون موقع میریبگ متویتصم دیزود با ای ری...دمیباهم حرف زد مینشست ؟امروزیتهش چ-

و  زدینزد.دوست داشتن از عمق نگاهش سو سو م یکشک بادنجان را نشانه گرفت و حرف یبشقاب خال نگاهش

 .دیفهمیخواهرش را م یقلب تین دیدر گرفتن اعتراف داشت.با یرحمانه سع یب نیرحسیام

ادم وصله تن ما  نی...اگمیدارم از االن بهت م نی؟ببیایبا بد و خوبش کنار ب یتونیم-

ما به هم  نیرحسیام یبگ یاین گهیبا منوتو فرق داره. دو سوا د شی.فرهنگش،سطحش،خانوادش،همه چستین

 شیپ یاگه حرف یتونی.مزنمیو فالن!خوب گوشاتو باز کن...دارم حرفامو بهت م میسازینم میباهم فرق دار میخورینم

 !؟یسیوا هیبق یاحتمال یحرفا ی؟جلویاومد تحمل کن
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 .ستیبگم که...از رو منطقم ن ی....آخه االن من هرچاالن

لب به اعتراف نسبت به احساسش به سپهر نامجو گشوده بود.دوستش  شیزد.در لفافه آوا یتبسم ناخوداگاه

 سر کرده باشد؟! یهمچون سپهر ولو در حد همکالس یاحساس با مرد یچهارسال ب شدیداشت...مگر م

 کن.دستت درد نکنه. نوجمعیخب،فعال ا یلیبه سفره زد:خ یا اشاره

 بعد نامش را یو کم دیآوا را شن یلب ریجان ز نوش

 ر؟یام-

 جانم؟-

 نظرت...درباره ش...-

 از شرارت گرفت: یرنگ شیزد و چشمها یلبخند انهیموذ

که هست به خودم مربوطه.الزم باشه انقد جلو پاش  یآوا خانوم!نظرم هرچ یزبونم حرف بکش ریاز ز یعمرا بتون-

 کنه. رونیتا فکر تورو از سرش ب ندازمیسنگ م

دختر انقدر دوستش داشت  نیوا رفته آوا قهقهه نزند.ا یخودش را گرفت تا در برابر چهره  یزحمت جلو به

 خبر بود؟! یب نیرحسیوام

 ییو ستاره ها تاللو زدیم ادیقش از چشمان دخترک فرکه عم یناتمام یخواستن ها نیبود...هم نیهم دیعشق شا و

 ...دندیبخش یم یکلمه سه حرف نیا یدوباره به معنا

 .شکافتینم واریها د یراحت نیآوا پنهان بود و به هم یدایدل ش یدر کوچه پس کوچه ها عشق

**** 

 

 بست و از مکان مورد نظر،آرام آرام دور شد. یدیپشت سرش را با نا ام در

 .کردیالقا م یرا به هرعابر یسرد یداشت که کم یماه هوا سوز خنک وریشهر یانیپا یروزها در
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سالن  یدانست تمام یگرفت از دستش در رفته بود.فقط م یکار سراغش را م یبود که برا ییجا نیچندم نکهیا شمار

را  طیموضوع، شرا نی.همدندیدیتازه در خودشان نم یرویبه استخدام ن یازیداشتند که ن یلیکادر تکم ییبایز یها

 یو تن پرور ینیجا نش کی.عادت به کردیسخت م یکه تمام عمرش در جنب و جوش بود کم یا دهیش یبرا

 یاز توانش خارج بود.از طرف یمهارت چیه یسقف ب یو شمردن ترک ها نیرزمینداشت.روزانه نشستن در آن ز

 رشیمژده کار کرده بود و با حقوق بخور ونم یل براشغل نداشت.هفت سا افتنی یهم برا یمدرک درست و حساب

 ساخته بود.

هم  ی...لباس چندانرفتیم یدر رفته بودند،فرو کرد.هوا رو به سرد شیکه کوک ها ییمانتو بیرا درون ج دستانش

 نهیاز س یبخرد.آه زهییپا ییخودش کفش و مانتو یکار برا افتنیحقوق بعد از  نینداشت.به خودش قول داد با اول

 انیم ییکامران را جا یادگاری نی...مدتها بود آخرکردبه او داده بود گذر  اوشیکه س یداد و ذهنش به حلقه ا رونیب

 را سر کند! یآمد آن را بفروشد تا با پولش مدت یدلش نم یکه حت یمتیق یذهنش پنهان کرده بود.حلقه ا

چه  گشت؟اصالیبرم یینبود.با چه رو یفکرش هم شدن یسرش زده بود باز به سالن مژده برگردد...اما نه...حت به

 که از عالم و آدم طلبکار بود. یمژده ا اتیبا روح گفت؟آنهمیم

بگذرد که چند متر آن  ابانینوجوان، خواست از عرض خ یپسربچه ا یتوجه به متلک ها یرا تکان داد و ب سرش

گشادش،مشت شد. او  یکم یمانتو بیون جدر شیقرار گرفت.دستها دشیدر محدوده د یگرید ییبایطرف سالن ز

 یکه با نوشته ها یکیرنگ و ش ییطال ی!تابلوشیهم رو یکی نیهفته کامل، تمام سالن هارا سر زده بود ا کیکه 

 حک شده بود را از نظر گذراند و پا به داخل گذاشت. شیرو "خکیم ییبایز "کلمه یریتحر

*** 

 شت. چه وحشتناک!-

 ؟یشیمواجه م یزیچ نیمگه بار اولته با همچ-

وقت سرخاراندن هم نداشت.خبر نا به هنگام سقوط  یحت یدیمدام در حال زنگ خوردن بودند.و ام هینشر یها تلفن

 رفت. یثبت در رسانه ها به شمار م یاتفاق برا نیپس از اوج گرفتن،در حال حاضر موثرتر یقیما،دقایفروند هواپ کی

 پهن تر: یصندل یکرد و خودش را رودور  زیرا از م یصندل هیتک یکم هومن

آهن در حال  کهی.چهارتا تیوندیپ یآسمان م ی.فکر کن در آسمان به خدانهینوع مرگ هم نیمزخرف تر ینه...ول-

 ریجون ام کنهیم خیفکرشم مو به تن آدم س ی.حتیبخون رلبیاشهدتو ز دیسقوطه و تو با
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 تو؟ ای: من برم دیکش راهنشیبه پ یقامتش را صاف کرد و دست نیرحسیام

 یبوسه که من کل یفرو رفت: دست خودتو م وریمانت یدراورد و تا کمر تو دهیرا از حالت خم یبه سرعت صندل هومن

 .ختهیرو سرم ر شیرایو

 یشانه خال رکاریگونه از ز نیاش است که ا یاز تنبل دانستیتکان داد.م شیبه نشانه تاسف برا یسر نیرحسیام

 زد: شیصدا رضایعل زدیرا چنگ م نشیکه کاور دورب ینیح زهومنی.در حال دور شدن از مکندیم

قبل واسه  یمثل سر ترسمیهم اونجان م مایصدا س یشلوغه...بذار آخر وقت برو..االن خبرنگارا ن،االنیرحسیام-

 مون شر درست بشه. هینشر

 شانه اش نهاد: یکاور را رو بند

 .رمیگیرو به عهده م تشیافتاد خودم مسئول ینکرد...اتفاق سکیر شهینم یمواقع نیتو همچ-

رفت.وقت به شدت طال  نییپا یکیدوتا  نشیماش یبه سو دنیرس یرا برا هینشر یدر هوا تکان داد و پله ها یدست

مقابلشان بود که  هینشر دنیاز درخش یگری.بازهم پوئن مثبت ددادیاتفاقات را از دست م نیا میثبت مستق دیبود.نبا

 داشت. یتمامش به او بستگ

با آنها  شیبودند که کم و ب ییافراد خبرنگارها و عکاس ها یداشت...تمام تیدر کنار زدن جمع یسع یسخت به

 مالقات داشت.

عکس  نیبود زوم کرد و چند دایکه از دور پ یآهن یالشه ها یرا به رو نیرا دور گردنش انداخت،لنز دورب نیدورب بند

 گرفت.

 کجا آقا؟کجا برادر من؟-

که لباس  یاش، مقابل فرد یفرو برد.با جلو بردن کارت خبرنگار بشیرا دور گردنش رها کرد و دست در ج نیدورب

 عبور را کسب کرد. یبه تن داشت اجازه  ینظام

به شدت کالفه اش کرده  تیبودند.ازدحام جمع دهیکش یاز هجوم افراد،سرتاسر منطقه را نوار زردرنگ یریجلوگ یبرا

آن که سر بچرخاند به  یب نیرحسی.امدیرا شن یمکالمه ا یثبت عکس ها بود که صدا نینداشت.ح یبود.اما چاره ا

 کارش ادامه داد.
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پس از بلند  یا هیتهران خوزستان ثان یمایم،هواپیکرد افتیکه در ی...طبق گزارشاتنیکنیهمونطور که مشاهده م-

از نقص موقع اوج گرفتن وجود نداشته.  ینشونه ا چیهستش که ه یدر حال نیشده،ا یکل نقصشدن از باند دچار مش

...طبق کنهیخارج از شهر سقوط م یاراض ینکرده بود درست در بخش مرکز یرو ط یچندان ریکه مس یو..درحال

نفر اعم از خلبان  168که شامل  مایهواپ نیا نانیسرنش یهستن،تمام هیکه همکارانم در حال ثبت و ته یگزارشات

صادر نشده.توجه  مایهواپ نیا یها یازفوت یقیدق ستیفوت شدند،اما هنوز ل یمهماندار و مسافران بودند همگ

 خبر.تهران. یخبرنگار واحد مرکز یزدی...امیکنیجلب م یآت یشمارو به گزارش ها

 دیبود پرس تیمتفرق کردن جمع یکه در حال یاز افراد یکیجلو رفت و روبه  یقدم نیرحسیام

 شه؟یفوت شده ها منتشر م یاسام یک-

 .شهیمعلوم م ندهیهستن.تا دو سه ساعت آ یدر حال بررس میت هیپاسخ داد:  یحوصلگ یبا ب مرد

با  ی.عده استادیا یفوت شده ها گوشه ا یفاصله گرفت.به انتظار اسام تیبه نشانه تشکر تکان داد و از جمع یسر

اش متصل  یماجرا داشتند.به نت گوش دنیدر فهم یهول زده سع گرید یبودند وعده ا یلمبرداریمشغول ف نیدورب

 .رندیاتفاق افتاده قرار بگ عیاندک وقا انیدر جر نشکرد تا همکارا پیتا هیخبرنگار را در گروه نشر یها دهیشد و شن

از  یانتظار نبودنت را ندارکه ابدا  یدر حال گریو روز د یروز هست کیبود. مایهواپ نیسقوط هم یبه تلخ یزندگ

را  زانتیتازه کردن با عز دارید ریدل س کیفرصت  یکرد...آنقدر که حت یاشاره سقوط خواه کیصحنه روزگار با 

 ... ینداشته باش

حال خوبش را از دست بدهد.در را با پشت پا بست و  نیاز ا هیثان کی خواستیدلش نم یشوق داشت که حت آنقدر

زنگ واحد فروغ خانم  یرا در دستش جا به جا کرد.راهرو را تند تند باال رفت و دستش را رو ینیریش یجعبه ها

 چسباند.

 بله بله اومدم...-

با شوق و بدون توجه به نسبتشان،دست آزادش را دور گردن فروغ حلقه  دهیشد، ش دایخانم که در آستانه در پ فروغ

حرکت را نداشت،هول زده چادر را از دور  نیوغ  که انتظار ازن گرفت.فر یاز گونه ها ییکرد وبوسه پر سروصدا

 :دیکنار کش یدوخت.. کم دهیش جانیگردنش رها کرد و چشم به چهره سرخ شده از ه

 دخترم! رهیبسم اهلل...خ-
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 :دیدر دستش را باال گرفت.با شوق خند ینیریتعارف خودش را به داخل دعوت کرد و جعبه ش یب دهیش

 .رهیهم خ ی.بدجورفروغ خانم.. رهیخ-

 ؟یکرد دای: کار پدیفروغ درخش یچشمها

 نثارش نمود. یشکر از ته دل یکه فروغ اله دیذوق زده خند دهیش

 خوشحال شدم یلیمبارکت باشه دخترم...خ-

 شماست.  یبرا نیا-

 ؟یدیچرا زحمت کش-

 شم کیخواستم حال خوبمو باهاتون شر یشانه باال رها کرد: چه زحمت دخترک

 هست حاال؟ یکار ،چهیخوش خبر باش شهیانشاهلل هم-

هم هست که  یمحله ا هی..کهینزد نجایبه ا بایداد: تقر حیگذاشت و با آب و تاب توض شیرا به نما شیدندانها دهیش

باورتون  ی..وامیریازت تست بگ دیکه رفتم گفت با یآخر یردم کردن ول ییوجب به وجبش سالن زدن...چندجا

 ن؟یشناسی...مخکهیم شگاهشیکردن...اسم آرا مازم تست گرفتن و راحت تر از اون قبول یم؟به راحتفروغ خان شهیم

 رنگ باخت: یرکم شگاهینام آرا دنیفروغ با شن یلبها یرو لبخند

 ؟یبلد یشگریتو آرا شگاه؟مگهیآرا-

 ..به اقا پسرتون هم گفتم اون روزکردمیکار م شگاهیارا یمعلومه..من قبال هفت سال تو-

شوق و خنده  نهمهیا یکاریکه بعد ازهفته ها ب نیذوق دخترک نزند.هم یکرد ظاهرش را حفظ کند و تو یسع فروغ

 به وجودش برگشته بود ارزش داشت.

 ؟یبه  پدر مادرت هم خبر بد یخواینم-

 دود شد و هوا رفت. یگفتن سیزدند.تمام شوقش به ف یسوزن دهیبه بادکنک پر شده از ذوق ش انگار

 . گمیسر هم کرد: بهشون م یانداخت.دروغ نییسر پا دیمنتظر و متاسف فروغ را که د نگاه



 یوانگیو د یرمان مست

234 
 

 زد: یکه مقابلش قرار گرفت به خودش آمد.لبخند تلخ یچا وانیل

 نییبرم پا گهیمن د یمرس-

 .میخور یبود دخترم...ناهار آماده ست بمون باهم م یحاال چه عجله ا-

خواسته بود تا  دهیپس از تست گرفتن از ش دشیصاحب کار جد نکهیا یخوبش رسما زهرمارش شده بود.حت حال

روز  نیاول یهم برا یدرست کند و به همان واسطه اندک دست مزد انشیاز مشتر یکی یبرا یجمع و جور یمدل مو

 دهیخر ینیریندک پول دو جعبه شا ندر خوب شدن حالش نداشت. با هما یریکرده بود... تاث بشیقدم نص نیو اول

منتظر احمد نشسته بود تا جعبه  یسر چهار مرغ یساعت کیاحمد... یبرا یگریفروغ خانم و د یبرا یکیبود.

 نکرده بود. دایرا به برادرش بدهد اما احمد را پ ینیریش

در با شتاب باز شد و که دهان باز کرد تا جواب بدهد  نیصورتش را پشت گوش انداخت و هم یتو یاز موها یا طره

 مانشان را اشغال کرد. یفضا یمردانه ا یپس از آن صدا

 مامان...-

بود و انگار که  ستادهیشد که باز بدون حجاب مقابلش ا یچشم در چشم دخترک نیرحسی.امدیبه سرعت چرخ دهیش

 کرد. ینگاهش م رهیخ رهیباز خ مهین یانتظار ورودش را نداشت با دهان

 ریداشته باشد مس یاراده ا نکهیرا نگاه کرد وبدون ا دهیش یدور سرتا پا کیبه ناگهان بسته شد. نیرحسیام دهان

سرش جمع شده  یباال یقبل به طرز مرتب یرا نشانه گرفت...برخالف سر دهیبسته شده ش یمشک یموها شیچشمها

 کاسته بود. یریاش به طرز چشم گ یبلند زانیو از م

 یلب کرد،یپوشش سرش نم یبرا یتالش چیکه ه یا دهیهر دو و به خصوص ش دنید.با دآم رونیاز آشپزخانه ب فروغ

 .دیگز

 مادر.. یچه زود اومد-

 کرد و سپس گفت: یزیاخم ر نیرحسیبه سمت خودش موفق بود.چرا که ام نیرحسیپرت کردن حواس ام در

 ؟یاز نغمه خانم خبر دار-

 خبر داشته باشم؟ دیاسم نغمه متعجب ابرو باال پراند: وا نغمه...نه چرا با دنیبا شن فروغ
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 برم گهیمن و من کرد: من د د،ید یم یبحث مادر و پسر اضاف انیکه خودش را م دهیش

 بشه داشیپ دیبا گهی..آوا هم ددمیبمون دخترم سفره رو چ-

 بدم و برم..با اجازه تونوینیریزد:فقط اومدم ش ینیریبه جعبه ش یاشاره ا دهیش

.به سالمت گفتن فروغ را دیدر کنار کش یاز جلو دهیرفتن ش ینکرد و خودش را برا یطبق معمول ممانعت نیرحسیام

 پا تند کرد... نییتعلل به سمت واحد پا یب دیشن

اشت.سخت بود را هنوز باور ند دهیو د دهیکه شن یزیآورد...چ شیها قهیبه شق یفشار نیرحسیرفتن دخترک ام با

 هم سخت... یلی...خیبود گفتن همچون موضوع

 ره؟یروزا زنگ نزده بود بگه شوهرش کجا م نیا-

درباره جهان صحبت  نشیرحسیوجودش را احاطه کرد.ام یاز شرمندگ یحس "شوهرش"نام  دنیبا شن فروغ

 یفروش ملک حاج ر،وکالتیخ یتین یکه به بهانه  یاش!همان مرد یناتن ی...شوهر نغمه...همان عموکردیم

تش تن بدهد!فروغ آن لحظه یزن را مجبور کرده بود تا به محرم نیا شیرا گرفته بود و بعد هم در ازا امرزیخداب

مهم بود فروختن آن ملک وسبک  شیکه برا یزی...تنها چدهیدرخواست خواب نیپشت ا یمهم نبود چه هدف شیبرا

 بود. نیرحسیام یشانه ها یاز رو یکردن بار

 شده؟ یزی...چدهیتا حاال نغمه به من گزارش کار م ی...از کنیدرشت کرد و نگران تر جواب داد: وا حسچشم  

 به قلب مادرش،شمرده شمرده لب باز کرد جانیکاهش دادن ه یجمله هارا در ذهنش مرتب کرد و برا نیرحسیام

 خبر داره "اون"از  نیزنگ به نغمه خانم بزن بب هی-

 نیحس میترسونیم یدار-

 .کنمینه بده اصال خودم صحبت م ایشده.. ی..زنگ بزن تا بهت بگم چزمیعز ستین یزیچ-

و مکالمات  یبدهد پس از سالم و احوالپرس نیرحسیرا دست ام یگوش نکهیتلفن گرفت و بدون ا یشماره را رو فروغ

با جهان داشت  نیرحسیکه ام یکار یرا که مرد جوان از او خواسته بود را به زبان آورد...به بهانه  یزیروزمره چ

 یکه رو یرسانده بود.گوش انیبعد مکالمه را به پا یکم کرد یاطالع یکه نغمه اظهار ب یسراغش را گرفته بود..اما وقت

 دستگاه نشست فورا به حرف آمد:
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 گفت؟ یچ-

 خاموشه. رهیگیباهاش تماس م ی...گفت دو سه شبه خبر نداره ازش...هرچیچیه-

 نی.پس بنابرادادیقرار نم شیکارها انیوقت همسرش را در جر چی...جهان هکردیا درک مر شیزن عمو آرامش

 ها سالها بود که عادت داشت. یخبر یب نیاز جانب نغمه نبود.به ا ینگران یبرا یموضوع تازه ا

 ن؟ینه حس ایشده  یچ یگیم-

 .دیکوب یدر سرش طبل م یچشمانش را با شست فشرد.کس یرا دراورد و گوشه  نکشیع

 خوزستان بلند نشده...سقوط کرده. رینقص داشته... به مس مایهواپ هی میامروز با خبر شد-

 آهسته گفت: دیفروغ را که د ریمتح چشمان

 ها بود! یفوت ستیمردن... و خب...اسم شوهر نغمه هم تو ل ناشیتمام سرنش-

 ؟یگ یم یدار ی: چدیناباور فروغ را شن زمزمه

 ن پرواز داشته و اون پرواز سقوط کرده.قطعا جها دونهینغمه نم-

 اخه؟ یجور ن؟چهیحس شهیاهلل!...مگه م ای-

پنگ  نگیقدر توپ پ شیچشمها ست،یدر ل یرضو رینام جهانگ دنیمادرش را درک کرد.خودش هم با د رتیح

 یهمان مردک ریجهانگ نیجنازه را با چشمان خودش داد تا بفهمد ا دنیگشاد شده بود...به هزار زحمت درخواست د

 ست... یشباهت اسم کیصرفا  ایست که مدتها گم و گور شده 

سخت شده بود.حالش به شدت منقلب شده بود.اما  صینمانده بود تشخ یاز آن باق یزیکه چ یجنازه ا دنیبا د اما

 زد. دییبود به شبهه اش مهر تا ریهمان جهانگ دییاز تا یکه حاک یمدارک

 ه متعلق به جهانه...خودش بود.بود ک ییتمام مدارکش همونا-

تر جلوه  دیسرش رش یباال ستادهیکه در حالت ا ینیرحسیام دنیبهتر د یزل زد.سرش را برا یبه نقطه ا جیگ فروغ

 باال گرفت... کردیم

 م؟یبه نغمه بگ می!به نظرت بریوا یا-
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 یچی...اون بنده خدا از هیبهش بگ ویآروم آروم همه چ ششیببرمت پ ینظرو دارم...گفتم اگه صالح بدون نیمنم هم-

 خبر نداره.

 یگیتکان داد: آره..راست م یسر نیرحسیام یاز حرفها کرد،گنگیم ریس یگرید یایدر دن ییکه گو فروغ

 زودتر. می..برمیمادر..بر

 سد راهش شد: نیرحسیاش را چنگ زد.ام یشد و به سرعت چادر مشک بلند

 ؟یکنیم کاریکجا مادر من...بچه هارو چ-

 ی...معطل چنیزودتر حس میکتابخونه مشغول درس خوندن اند.بر یبرسه...دخترا هم تا عصر تو دیبا گهیآوا د-

 ؟یهست

 شد. ید،راهیکش ینغمه را انتظار م دنیصبرانه د یکه ب یوبه دنبال فروغ دیمحکم کش یپوف نیرحسیام

 گذاشت... اطیهمراهش باز کرد و پا به داخل ح شهیهم دیخسته و رنجور در را با کل یتن با

گذر کرد و هوس جال دادن صورت خسته اش با آب ساکت درون حوض را به بعد  اطیوسط ح یکنار حوض آب از

خانه عادت کرده بود...و حاال دو  نیزد.به وجود فروغ در ا یذوق م یتو یبیجور عج کیموکول کرد. سکوت خانه 

 کرد. یم یسپر ونغمه کنار ا دهیدل داغ د نیتسک یرا برا شیها شد که فروغ لحظه یم یروز

آشپزخانه را  ریراست مس کیگرسنه. یگفت اندک شدیهم م دیاز سرکار برگشته بود... به شدت تشنه بود و شا تازه

 . دیاز سبد قاپ یبیمه،سیتوجه به قابلمه خورشت ق یفرو برد و ب خچالیگرفت.سر درون  شیدر پ

 یکه ناباور همچون مرغ د،چرایگنج یدرک نغمه نم طهیخبر در ح نیروز گذشته را در ذهنش مرور کرد...باور ا دو

آن دونفر مهر باطل  یاز جهان بود تا به تمام حرفها یخبر افتیو در انتظار در دیچرخ یسرکنده به دور خودش م

آن را به گوش نغمه و  یو جور ربکاهدخب یشوکه کنندگ زانیکرد تا از م یسع نیرحسیبزند.هرچقدر که ام

 بود. دهیفا یبرساند تا طاقت از کف ندهند ب شیدخترعمو

 یایبرد مات و مبهوت به بقا یشد.نغمه که هنوز در شوک به سر م یکمتر از چندساعت خبرپخش سراسر در

 کرد. یو گنگ نگاه م رهیخ ونیزیآهن به جا نمانده بود به تلو ییکه از آن جز تکه ها ییمایهواپ
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جا  نیرحسیمانده بود و در دست ام یسالم باق یبیکه به طرز عج یجهان ییکارت شناسا یبود،حت یواقع زیچ همه

و اشک  یقرار یدخترنغمه با ب ن،یرفت...نگ یواقعه به شمار م نیاثبات ا یمدرک برا نیتر یقیخوش کرده بود، حق

 .ختیریمادرش اشک م آغوشخراب در  یبود با حالکشانده  البیرا به س شیکه گونه ها ییها

ماجرا جان سالم به  نیاگر زنده از ا یداشت حت نانیسابقه به دل گرفته بود،انقدر که اطم یب یا نهیاز جهان ک گرچه

بود اما مادرش  ریکشاند.گرچه هنوزهم از فروغ دلگ یم یستیمرد را به ن نیخودش ا یبرد خودش با دستها یدر م

 .یزندگ نیادامه ا یاش برا هیبود وتنها سرما

 سرخ دستش زد. بیبه س یرا تکان داد و گاز بزرگ سرش

 دیمسکوت را پوشش داده بودند، د اطیکه سرتاسر ح ییدرخت مو یداد وبرگ ها هیسنگ اپن تک یرا رو شیآرنجها

را از  یزد و گوش بیبه س یگری...گاز دکردیم یرایخشک شده در نبود فروغ را، آب یسر فرصت باغچه  دیزد. با

 .گرفتیچشمش را نم یبخورتازه و بدرد  زیکرد،اما چ یرا چک م شیها امی...پدیکش رونیب بشیج

در کمال احترام و عزت برگزار شده بود.هرچند که همسرش  لش،یفام یاش با وجود کمک اعضا یناتن یعمو مراسم

اتفاق با خبر  نیکرده بودند تا پسر بزرگتر جهان را از ا یکردند...همه شان سع یم یتاب یدخترش به شدت ب نیو نگ

نغمه و  نکهینسبتش و ا دنیبود.سال ها بود که با فهم هفرو رفت نیکنند...اما مردک انگار قطره شده بود و در دل زم

 آنان جدا کرده بود. یراهش را از زندگ ستندیاش ن یجهان پدر مادر خون

به  یو دست دینشانه گرفت. چرخ نکیگاز زده را درون س بیتکان داد و تفاله س یجم اتفاقات فرعرا از ح سرش

 شد... دنیضرب مشغول نوش کیآب کنار دستش را برداشت و ی...بطردیچروک خورده اش کش راهنیپ

با  شیپ یها هیکه تا ثان یبه بغل، برگشت تا از آشپزخانه خارج شود،اما نگاهش با منظره ا یهمان حالت بطر در

 کرد. یخلوت مواجه بود،تالق یاطیح

 نیبود،هم یکامل داشت.آب هنوز در دهانش جار دید شانیباصفا اطیقرار داشت که به ح ییآشپزخانه جا ی پنجره

اش به تکاپو افتاد و محکم به سرفه  نهیشد.س شیآب  با شدت،درون گلو یموضوع باعث شکستن قطره ها

 ...دروبرو ش ریکه آرام شد سرش را باال آورد،اما بازهم با همان تصو یافتاد.کم

 نیدامن چ الس،یداده به درخت گ هیو تک اطیشده بود که درست وسط ح یدخترک ی رهیو مات خ ن،محویرحسیام

 کرد. یلب زمزمه م ریز یزیرقصاند و چ یاش را در هوا م یدار سرخاب
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به  یا دهیخبردارنبود،ابدا کار پسند یمردجوان ذره ا نیاز وجود ا یکه حت یو درحال یدختر آن هم دزدک نیا دنید

 اینتوانست  دیشده و درون جسم دخترک فرو رفته بود.شا خیم نیرحسینگاه ام یی.اما گودیرسینظر نم

 شد!... یبند نگاه رضا نم نیا دنینخواست،هرچه که بود دلش به بر

و دامن  ختیبودند را در مشتش ر ختهیکه دورتادور باغچه ر یتازه ا یصورت یدرخت فاصله گرفت و شکوفه ها از

 فیشکوفه هارا  کنار هم رد کیکاینشستنش پهن کرد.با صبر و حوصله  یبرا یخوش رنگش را گوشه ا نیچ نیچ

به خرج داد...انگار که  یشتریدقت ب نیرحسیرا بشکند.ام زیر یها یاز آن صورت یکیمبادا لطافت  دیترس یکرد،م

از  یتاج میقصد داشت از طراوتشان، ن ییکرد،گو یقالب م کیبار یرا دور مفتول نیدل نش یها یتمام آن صورت

 بسازد.       السیگ یگلبرگها

گونه  اهیآبشار س یدست ساز خوش رنگ، رو ی رهیدا میکه همان ن د،چرایطول نکش شتریب قهیپنج دق دیشا کارش

 از اتمام کارش، از جا برخاست... یاش نشست و دخترک با شوق ناش

 ریاندازه چشم گ یب دندیرس یتا کمرش م بایکه تقر ییسوهایگ یاهیو س السیگ یشکوفه ها یها یصورت تضاد

 ییها یاهیتمام س یچشمش را به رو دیگرفت،با ینگاه م دیبار با فرو فرستادن بزاق دهانش تالش کرد،با نیبود.چند

 یاستراحت به اتاقش م یساعات یو برا بست یم دندیکش یشان را به رخ م یو دلبر تیظهر داغ براق نیکه در ا

 نبود! یشدن کبار،ی نی.اما همدادیبه خانه انجام م دنیدرست پس از رس شهیکه هم یرفت...کار

 شیاز پشت قاب پنجره پ انهیدلربا یریدرهوا تصو شیموها یو پراکندگ دیدور،به دور خودش چرخ کی یطناز با

 خانه باخبر نبود! نیاز وجودش در ا یحت دهیساخت،که ش یان مردچشم

اش را  یدامن سرخاب یگوشه  گوشیباز یسرش محکم کرد،همانند دختربچه ها یدست و محتاطانه تاج را رو کی با

 و تاب خورده اش را به رقص وادار کرد... چیپ یدستها ،یتر از هر کرشمه ا فیباال گرفت ولط

 انیم یزیآن؛ چ کیو در  ورماهیظهرداغ شهر نی...در ادینفهم نیرحسیشده ظرافت حرکاتش را دنبال کرد و ام مسخ

 دایتنش پ یرا به بند بند اعضا انشیگرفت و راه شر دنیقلبش تپ یخون یرگ ها انیاش،درست نشسته م نهیس

 کرد،که تپش قلبش آهسته آهسته به باال صعود کرد و ....

 قاصدک؟! یمژده آب ایماند  یم شمیلطافت ابر یوارانه اش، به زرد السیگ یها یدختر و طناز نیکه ا یراست به

 یوار،تاجید یرا حس کرد که آن سو یدخترک قیپلکش،لبخند عم هیسا یها یاهیچشم بست و از پشت س یا هیثان

 بود... ردراوردهیمانند به تسخ یب ییسرش نهاده بود وقلبش را به جادو یرو السیاز گ
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 مادربزرگ...؟ً! یها یشمعدان یسبز ایحوا بود؟ بیس یسرخ به

 !..چدیپ یم شیها یوجودش و دلبر انینگاهش ،م انیچند جهان،م دانستیهنوز نم یکرد وقت یم هشیچه تشب به

را به همان نقطه کشاند.  نیرحسیام قیکه نگاه دق یرنگ یصورت یکردن پلکش مصادف شد با تکان خوردن لب ها باز

 از پشت پنجره بسته هم آن را بشنود. توانستیم ی.. که حاال تمام وجودش گوش شده بود و حتیزمزمه ا

 پشت پلکاتم، هیسا هیمن طرفدار حال چشماتم،مثل "

 د:شد بلند تر از قبل،ادامه دا یسنجاق م شیلبها یرو یکه لبخند از ته دل ینیداد و ح فشیبه کمر ظر یچرخش

 "اتمیباشم،نقطه امن کل دن ،هرکجایهرکجا باش"

 یخودش هم تازگ یکه برا یزی.چدیکوب یمهابا م یاپن قرار داد. قلبش ب یآب را رو یو بطر دینفس کش یدم

 کرد. یرا دنبال م دهیش یسپرده بود و تمام جسمش مشتاقانه قدم ها یرا به دست فراموش یداشت.خستگ

از  یشد،حرفینم یبود،خواننده اش،همان خواننده مورد دوقلوها بود که روز دهیشن شیچند وقت پ نیترانه را هم نیا

 نباشد. انیشان به خواننده در خانه م یفتگیعالقه و ش زانیم

دارش به  نیچ یها یاز سرخاب یو موج دیکش یم ریآواز را با ظرافت حنجره اش به تحر اط،یبلند بلند در ح دهیش

 .فرستادیهوا م میمال مینس

 پوش لب زد: یآهسته همگام با دخترک سرخاب ییبا تن صدا نیرحسیرا ام یبعد زمزمه

 از اون چشمات... یوا یا یوا یا یوا یا-

 یوا یا یدوتا جان اون

 ...،یاز اون موهات، دشت طوفان یوا یا

 .دیکش رونیغرقش کرده بود به ناگهان ب یرا از خلسه ا ن،اویرحسیام یزنگ گوش یصدا

 پرت شود. یبه خشک انوسیکه از اعماق اق ییگو

 لرزان را در دستش جابه جا کرد اما قبل از آن که پاسخ دهد،تماس خود به خود قطع شد. یگوش
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شاخه درخت دخترک را در آواز  یاز رو یزد و نه گنجشک یدر هوا بال م یرفته همه جا ساکت شد...نه شاپرک رفته

 کرد.... یم یهمراه یخوان

زده به تنه درخت وجود  هیتک  اطیح انیم یا دهیش چیوقت ه چیچرخاند،اما انگار که ه اطیرا سرتاسر ح اهشنگ

دخترک هوش و  یسوهایگ اهیس یرو یالسیتاج گ مین چیزمزمه نشده باشد و ه یحت یترانه ا چینداشته باشد،ه

 را محو نکرده باشد! نیرحسیحواس ام

 مستانه به جا مانده بود. یها یدلنواز از تمام آن کرشمه ها و طناز یمیرد نس تنها

که ممکن بود رخ بدهد و داده بود؛ غافل شده بود... غفلت کرده بود...از  یاتفاق نیزنگ از ناب تر کیبا  یراحت به

 کرد. یامروز، از وجودش چکه م نیهم یو نشاط برا یکه سرمست یدخترک

 رنگ را تاب داد. یمشک ش،قابیانگشتها انیشده از م زانیآو را از صورتش دراورد و نکیع

 بود دهیرا ند رفتنش

 را هم! آمدنش

سالها با خودش عهد بسته بود خانواده اش  یوقت گشتیم یزیچه چ یچه مدلش بود؟! پ گرید نی!اطانیبر ش لعنت

 باشند!؟ شیها تیصدر اول جدول الو

 را به هم فشرد. شیپلکها محکم

همه سبب  نیپوش ا یمتحرک از دخترک سرخاب ریتصو کی...گذاشتیخانه نم نیفروغ پا به ا ابیبهتر که در غ همان

 ....؟ایشده بود؟عذاب وجدان بود  نیرحسیخاطر ام یآزردگ

راه افتاد.استراحت به او  یشکمش به طرف خروج یگرسنگ یتوجه به صدا یرا با دست مالش داد وب شیها قهیشق

 بود.  امدهین

 نفسش تردد کرد... انیم یزیچ ده،ینشستن ش یقبل یگذاشت،درست جا اطیکه به ح پا

در  یدفعه بعد دیکرد شا الیخانه شده باشد.خ نیمتوجه حضورش درا دیتا شا دیبه هم کوب شهیرا محکم تر از هم در

 خانواده سو استفاده نکند! نیا یاعضا بتیاز غ دهیکار نباشد اگر ش

 را قدم زد اما... نشیبه ماش دنیکوچه تا رس ریمس
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از  یدخترک به دور خود،حت یدر هوا پراکنده بود و چرخش طنازانه  السیبه جا مانده گ یمملو از شکوفه ها عطر

 شد... یم دهیفاصله همچنان د نیا

*** 

 یه ا.دستدادیگوش م د،یفهم ینم یمجر یاز گفته ها یزیکه چ یاخبار یتخت نشسته بود و به صدا یرو چهارزانو

 پتو قرارداد. ریرا ز یاز آن،باق یاز اسکناس ها را شمرد و پس از جدا کردن قسمت قابل توجه

حاصل کرد در را باز کرد  نانیاطم نهیاز مرتب بودن ظاهرش در آ نکهیاز ا د،پسیشرت باال رفته اش کش یبه ت یدست

را پشت گوش فرستاد،همان لحظه هم دستش  شیموها یودسته ا ستادیپله گذاشت.پشت در ا یو قدم اولش را رو

بعد در توسط ترگل  یچرا که کم دیطول نکش ادیز شرا باال اورد و دو تقه به در زد.منتظر باز شدن در ماند.انتظار

 خندان باز شد. شهیهم

 جون دهیاِ سالم ش-

و  یکی طنتیش زشانیدختر و قل خواهرش آنقدر بهم شباهت داشتند که تنها وجه تما نیکرد.ا زیچشم ر دهیش

تفکر  ی.انگشت اشاره اش را گاز گرفت وادااوردیدخترک را به خاطرن نیبود.هرچه تالش کرد نام ا یگریآرامش د

 کرد: انیب دیدراورد،با شک و ترد

 مه گل؟؟-

 یکش داد و دندان ها نیگذاشت،لب به طرف یبر طرف مقابلش م یرمتقابلیبشاش اش تاث شهیهم هیکه روح ترگل

 زمزمه کرد: یابرو باال انداخت و نوچ کشدار یپوست ریز یطنتیگذاشت،با ش شیرا به نما دشیت سفدس کی

 خانوم،بنده ترگل گل گالبم...مخلص شما ریخ-

 دندانش خارج کرد: یانگشت را  از ال دهیش

 اوپس.حله ترگل گل گالب...بزرگترت خونه ست؟-

 ؟یشما با کدوم کار دار-

 خانومت باشه که چه بهتر یتفاوت شانه باال داد: مام یب دهیش

 جون باهات کار داره دهیش ایسر تکان داد و سپس بلند صدا زد: مامان ب ترگل
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مادرش  شنهادیاش، از پ یحواس ی.ترگل شرمنده از بکردیرا به داخل دعوت م دهیتعارف فروغ خانم امد که ش یصدا

 انیکرد، ب یم یکه سع یحواله کرد و در حال دهیش یبه سرتاپا یاجمال ینگاهباز گذاشت، شتریاستقبال کرد و در را ب

 من و من کرد. یهم سال آوا بود بر نخورد کم بایکه تقر یباشد تا به دختر یلحنش جور

 ...یعنی..یزیچ هیجون  دهیفقط...ش زهیام چ-

مبل نشسته بود و با دقت مشغول گوش دادن به اخبار بود را از  یکه رو یداخل برد و برادر یرا کم سرش

 تر آورد: نییرا پا شینظرگذراند.صدا

 داداش خونه ست. ی...ولگمایم نویکه ا دیببخش-

 : خب باشه!دیفهمیدلبر کوچک را نم نیحرف ا یبود و معن یهمچنان خنث دهیش نگاه

 شد. دهیکش دهیاش به سر و ظاهر ش رهیشد.نگاه خ دهیکش شیدندانها انیترگل م نیریز لب

 امیلحظه من االن م هیپس صبرکن -

 شهیدراز کرد: اگه م دهی.شال را به طرف شدیرنگ سر رس ییمویل یبا تکه پارچه ا دینکش یو طول دیسرعت باد دو به

 داداش... یعنیبنداز سرت،آخه... نویا

 ؟یکنیمن من م یدوساعت دار کهیت هی نیمتعجب شال را از دست ترگل گرفت:به خاطر هم دهیش

 اخه...نخواستم ناراحت...-

 کنهینم یفرق ادیخانوم گل،واسم ز شمیناراحت نم زایچ نی:من با ادیسرش کش یشال را رو لیم یب

 فروغ خانم آمد یقدم داخل خانه گذاشت.صدا دهید،شیکه خودش را کنار کش ترگل

 جان بفرما تو دهیش-

بدم  لتونیتحو یزیچ هیمن  نییایب قهیدودق هی شهیفروغ خانم اگه م یند کرد:مرسرا بل شیزن صدا نیاز ا تیتبع به

 و برم.

 دنیبود،با شن زونیتلو یمبل لم داده و مشغول تماشا یکه رو ی.مردجوانستادیرفت،آهسته ا یطور که جلو م همان

 سرچرخاند و کنجکاو به او چشم دوخته بود. دهیبلند ش یصدا
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بود  یپا به جلو و عقب تاب داد.پروتر از آن کی یلباسش فرو کرد وخودش را رو بیهردو دستش را درون ج دهیش

به او زل زد.هردو در سکوت  نیرحسیخودش چشم بدزدد. همانند ام یمرد به رو کی رهینگاه خ دنیکه بخواهد با د

 انداخته بودند انگار!!! راه یکردند.خنده دار بود...دوئل چشم یرا نگاه م گریهمد رهیخ رهیخ

بود، مکث کرد و سپس به صورت  دهیسر ترگل د یکه بارها رو یرنگ ییمویشال ل یابتدا رو نیرحسیچشم ام محور

 انیم ییجا دیبود.شا دهیباال پر یکم رنگ با حالت استفهام یلیهم خ شیابرو یتا کیدوخته شد.انگار  دهیش

از شکوفه  یتاج میبا ن شیها یوطناز السیدختر... آن هم کنار درخت گ نیبا ا دارید نیذهنش به آخر یپستوها

 ...دیشیاند یم السیگ یها

و  چیپ یها یمات مشک ریشب ها قبل از خواب، تصو یگذشت و هنوز هم بعض یم دادنشیکه هفته ها از رو یدارید

 گرفت.   یرا درخود قاب م نیرحسیحواس ام دهیش یتاب خورده 

 خانم که داخل آشپزخانه مشغول دم گذاشتن برنج آبکش شده بود ترگل را مخاطب قرار داد: فروغ

 رو ببر یخور وهیم نیا ایترگل ب-

 .نیزحمت نکش خورمینم یزیفروغ خانم من چ-

 طونهیلب با خودش گفت: ش ریداد.ز ینگاه داشت از کف م نیا یرگیخ رینبود،اما تاب اش را ز یا یادم خجالت ابدا

 !زیه کهیکن مرت شیکور شده اش بکارم ها.درو یاون چشا ریدوتا بادمجون ز گهیم

خورد  نیمحو و کم رنگ به باال چ یلیبود،ناخوداگاه گوشه لبش خ دهیرا شن دهیحرف ش یکه قسمت آخر نیرحسیام

 قدم شود. شیحرفها بود که بخواهد در سالم دادن پ نیدختر بچه سرتق تر از ا نی.ظاهرا اامدیاما از موضعش کوتاه ن

را به نشانه سالم، تکان  رد،سرشیچشم بگ نکهیشد.بدون ا میو باالخره تسل دیدندانش کش یکالفه زبان رو دهیش

 ونیزیبه تلو نیرحسیگسسته شد و باز توجه ام انشانی. بند نگاه مدیداد.جواب متقابال با حرکت خودش رس یکوچک

 "دردت فقط سالم بود نکبت!"با خودش زمزمه کرد دهید.شروشن جلب ش

 هم به طرفش رفت دهیآمد و ش رونیخانم از آشپزخانه ب فروغ

 ؟یدخترم...خوب نیبش-

 زد. یکوچک لبخند
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 کار دارم. نییپا کمی مونمی. نه نمیمرس-

 خدمت شما نیخارج کرد وبه طرف فروغ گرفت: ا بشینسبتا کلفت اسکناس را از ج یدسته  سپس

 ه؟یچ نیا-

 ام. هیکرا-

 ؟یا هیخورد: چه کرا نیفروغ چ یشانیپ انیم

 یراهم رو زینگاه آن مردک ه ینیکم شده بود و سنگ ونیزیتلو یبود.مخصوصا حاال که صدا زاریدادن ب حیتوض از

 را تر کرد: شیکرد.لب ها یخودش حس م

 یاول کار نیهم خواستمیداشتم.نم رکردیهم بابتش د یج روز.اول برجه...تازه پننیکه بهم داد نتونییواحد پا هیکرا-

 هیکرا نیهمراه ا یعذرخواه هیحق الزحمه مو بهم داد.خالصه که من  رید کمیصاحب کارم  یباشم ول یآدم بدقول

 بهتون بدهکارم

 م؟یخواست هیمسکوت انداخت و با مکث گفت: ما از تو کرا نیرحسیبه ام ینگاه مین فروغ،دودل

 کنار زد: یرا با کالفگ ختیر یصورتش م یکه سرکشانه تو ییمو طره

 متوینرخ ق ابونیسر خ یرو دارم.رفتم از بنگاه نجایکردن، من اجازه موندن ا دایبه شرط کارپ میکرد یروز اول ط -

 که خدمتتون اوردم ینی...حساب کتاب کردم،شد ادمیهم پرس

 ؟یکن یکار نیبه توگفت تک و تنها همچ یه؟کیچ نکارای:اکردیم دادیدر چهره فروغ ب یناراحت

 نیبه گردنم باشه.پس لطفا دستمو رد نکن ینید نیاز ا شتریب خوامیشرمنده شماهستم..نم جاشمیمن تا همن-

بهتر  یبرا دهیتا ش شدی.قد بلندش باعث مستادیکه تا آن لحظه ساکت بود از جا برخاست.کنار مادرش ا نیرحسیام

 گردن کج کند یکم دنشید

 .نیبمون نجایبه بعد ا نیقراره از ا یعنی-
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به عادت  دهیکالم به او منتقل نشد. ش نیاز ا یچرا حس خوب دی. نفهمیداشت تا پرسش یحالت خبر شتریاش ب جمله

ماندن التماس  یبرا خواستیجواب تعلل خرج کرد.ابدا دلش نم یو برا دیکش ابشیدندان اس یزبان رو شهیهم

 .گذاشتیم رپایته مانده غرورش را هم ز کند.اما اگرالزم بود همان

 .چاندیپ نهیاستفاده کرد و دست دور س دهیاز سکوت ش نیرحسیام

 ...درسته؟میکن میخودمون تنظ نیب یقرارداد موجر و مستاجر دیپس با نطورهیاگه ا-

 داد.مصمم تر از قبل ادامه داد: نییرفته بود.سرباالپا نیاز حس بدش از ب یکم

 کنه افتیدر یا هیکه مادر من بخواد از شما کرا نییایپس در حال حاضر شما مستاجر ما به حساب نم-

 محترم یمادر شما باشم آقا نید ریز خوامیمن نم-

شدحق باشماست و شما  یما اوک نیقرارداد ب نیخانوم محترم!عرض کردم... هروقت ا ستیبه گردن شما ن ینید-

 واضح تر بگم؟ ای نی.متوجه منظورم هستنیمادرم بد ایرو به من  نییاستفاده از واحدپا نهیماهانه هز نیموظف

 و با شوق گفت: فیآمده بود لط فیسرک نشیرحسیدور اسکناس محکم ترشد.فروغ که از منطق ام دهیش یانگشتها

پول رو ازت  نیکه من بخوام ا ستیما ن نیب یقرارداد چیگه،هیدرست م نیجان...حس دهیش بتیبذارش تو ج-

 .رمیبگ

و چند روزه دارم از خونه شما استفاده  ی...من سنیماه رو از من قبول کن نیلب به لب فشرد: حاال شما ا دهیش

 من مفت مفت تو خونه شما بگردم و.... هیانصاف یب یلیخ نی.انیتو سر من نزد نویا کبارمی یحت کنم،شمایم

 که گفتم؟ هیقطع شد: شما مشکلتون همون قراردا نیرحسیکالم ام تیحرفش با قاطع ادامه

 بله!-

و  نیخونه گذاشت نیشما تازه پا به ا میریگینداره،فردا شنبه ست و اول هفته، فرض م یمشکل نکهیخب...ا اریبس-

و رسما واحد رو بهتون اجاره  میریم ابونهیسر خ نیهم که گفت ی.به همون بنگاهنیدیرو پسند نییواحد پا

 .کنهیاز شما قبول م رو یمبلغ لیدل یبه گردنتونه و نه مادر من ب ینینه د یرنطوی.امیدیم

 ؟یچ کماهی نیآخه...پس ا یول-



 یوانگیو د یرمان مست

247 
 

 نجایرو تو ا کماهی نیا میریگیگفت...فرض م یکه چ یدینشست: شن دهیفروغ با محبت پشت کمرش دست

 سفره رو پهن کنم رمی...منم مبتیبحث رو تموم کن و پول رو بذار تو ج نی.حاال هم اینبود

 تر و فرز خودش را به آشپزخانه فرستاد تا کمک حال مادرش باشد. ترگل

 .گهیوقت د هینه..فروغ خانم...بخدا من کار دارم...-

 .ادیو تعارف رو بذار کنار که اصال خوشم نم نیبهتر از االن؟هم جمعه ست و هم ناهار حاضر و آماده.بش یچه وقت-

 یساکت گذرا نگاه نیرحسیمبل نشست و به ام یرفته بود  و اجازه رفتن نداشت. روعمل انجام شده قرار گ در

 برگرداند.     بشیحرف به ج یمشتش فشرد و ب انیکلفت اسکناس را م یکرد.دسته 

 ن؟یکنیکار م شگاهیآرا-

 ؟ی: با مندیباال پر سرش

 ن؟یکنیکار م شگاهیآرا یبله،گفتم تو-

 اره!-

 چرا.... دونمینم ،فقطیرسیبه نظر م یگرفت: دختر با جنم نیذره ب ریرا ز دهیش قیعم ینگاه با

 حرفش را خورد واز جا بلندشد: ادامه

 خانوم. دهیسر سفره ش نییبفرما-

برنج که بشقابش را پر  ریشود!کفگ رشانیقلمش کم بود...که هم سفره و نمک گ کی نیکنار ترگل نشست.هم معذب

 لب نجوا کرد. ریز یکرد ممنونم

 رادرت چه خبرت؟از ب-

وارد  یآب را بدون مکث وانیکرد.ل ریسنگ شد و گ دهیش یشکست.لقمه درون گلو نیرحسیجمع را سوال ام سکوت

 جواب داد: خوبه. ق،کوتاهیعم یمعده اش کرد و با نفس

 ؟یبرادر دار-
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به دهان ببردش پاسخ مادش را  نکهیپر شد و قبل از ا یاز خورشت قرمه سبز نیرحسیبود.قاشق ام دهیپرس فروغ

 داد:

 خانوم؟ دهیش گمی.اسمش احمد بود،درست مهیدوست داشتن میلیپسربچه ده دوازده ساله...خ هی-

 ش؟یدیتو مگه د-

 هوم...روز اول.-

 ؟یینجایتا حاال دخترم؟خانوادت ازت خبردارن ا ینگفت یزیپس چرا چ-

نبود که نثار  یبدهد.در دلش لعنت یچه جواب دانستی.نمزدیم ادیاش را فر یسردرگم دهیباز مانده ش مهین دهان

آب حلقه کرد و بدون  وانی.دست لرزانش را دور لختینکرده باشد.بغض تا چشمش متولد شد امافرونر نیرحسیام

 .دیبخواهد،جرعه جرعه آب را سرکش نکهیا

خانوم باهاشون صحبت  دهیازشون مامان جان.بله خبردارن...خود ش میدینپرس یزیحق داشتن خب،ما که چ-

 خانوم؟ دهیش گمیکرد،درست م

 ریز یها تیحما نیبود...نه ا ختهیاولش را که تمام حال خوشش را به هم ر یکرد...نه آن سوال لعنت ینم درکش

 چیبودند که ه دهیکوب یمهر داغ دهیش یلبها یدر حفظ  تعادل موجود در جو داشت. انگار رو یکه سع یا یپوست

 .شدیاز حنجره اش خارج نم ییصدا

 !!؟یکنیم یتنها زندگ نکهیندارن از ا یمشکل چیه یعنی-

از او سر زده باشد.دست  یشک کرد،نکند خالف یلحظه ا یبرا دهیشد که ش انیزده ب رتیح یفروغ به قدر پرسش

بود  نیرحسیام یشد و بعد...صدا رهیگنگ و مات به صورت فروغ خ یولحظات دیکش شیپا یزده اش را رو خی یها

 خفه کرد: امده؛یرا در ن شیکه صدا

 مقدار فاصله! هیشهره،فقط با  نیهم یکرده مامان؟تو یکار بد شونیمگه ا-

 دختر تک و تنها از خانوادش... هی نکهینداره ا یبگم واهلل...آخه صورت خوش یچ-

 چرا؟! گهیمامان شما د-
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مدت از همه دور  هی دی: من بادیگوش همه رسمرتعشش به  یاش بغض داشت.صدا یپناه یهمه ب نیا از

 نیا شدمینم کرد؛مجبوریم تمیسرم بود و همه جوره حما یاش باال هیداشتم که سا یاگه پدر دی...شادی...شاشدمیم

 ...روکه پشتم دراومده بود  ییحرفا ی. رفتم تا..تا جلوارمیمدت رو به شما رو ب

 .ستین حیالزم به توض-

 که پشت سرم دراومده بود رو... ییمن رفتم تا همه اون حرفا-

 ن؟یادامه بد نییخوایم ست،بازمین حیبه توض اجیخانوم گفتم احت دهیش-

 بگم تا سوتفاهم مادرتون برطرف شه. دیبگم...با دیاما ناراحت گفت: با محکم

 .دمیمن د یده،ولیند یزیدرسته که مادر من چ-

خودش مشق  یادامه حرف را، در سکوت برا دهیجذبه داشت...که ش یشت،به قدراستحکام دا یبه قدر کالمش

 در نگاهش نشست. نیرحسیام یجانب دار نیسوال از ا ایدن کیکرد.

برات  نیهم کنمیگرفت ومادرش را مخاطب قرارداد: فکر م دهیسوال نگاه دخترک را ناد یعالمت ها نیرحسیام 

 باشه مامان...مگه نه؟ یکاف

 ؟یخوریم یچرا برنج خال زمیجان.بشقابتو بده برات خورشت بر نیمن سنده حس یبرا شهیحرف تو هم-

که  نییگرفت.سر که پا یقرار م دیدر معرض د شتریو ب شتریشان ب یرگیوت خوردیسر م شیموها یآهسته از رو شال

 بلندش دورتادور صورتش را به احاطه دراوردند. یها یچتر دیکش

 ؟یوست ندارجان...د دهیش-

 دوست نداشته باشم..دستتون درد نکنه شهیوجود نداشت: مگه م ینیریاز ش ینشان چیه یزد که جز تلخ یلبخند

 رو گرم کنم؟ شبید یپلو ایبرم برات لوب ینکن با غذات دخترم،اگه دوست ندار یباز-

 .نیشما راحت باش خورم،یم یشده..مرس یعال میلیخ هیچه حرف نیجمع تر نشست: ا شیدر جا یکم شرمنده

را احساس  شیسبک شدن سر و هوا خوردن موها یکرد وبه فاصله کم تیسرکش را پشت گوشش هدا یها یچتر   

اش،جلو  یقبل یترگل را  تا جا ییرنگ اهدا ییمویچرا... شال ل دیاراده دست آزادش را باال برد و نفهم یکرد. ب
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کشاند وبالفاصله با تبسم کم رنگ  البه دهان برد سر بارا که  یکه قاشق پر شده از قرمه سبز نی! همدیکش

 روبرو شد... نیرحسیام

به  یبود و گاه ینفوذ تر از سنگ رقابلیغ یکه گاه یداشت...مرد شیمرد در پ نیشناختن ا یبرا یراه دراز انگار

 ...شدیلبش سنجاق کرده بود مانند م یکه رو یتبسم نیهم روارانهیلطافت حر

 شیها یاگر سخت ینبود.هرگز!حت یابدا ناراض طیشرا نی... از اداشتیدرونش را به اعتراف وا م ی دهیش دیدلش با ته

به  کردیآدمها جذب م نیبا ا دشیجد یکه از شروع زندگ یبا گذشته دوچندان شده بود،اما فرکانس مثبت سهیدر مقا

حسرت برگشتن به  دیجویذره مروحش را ذره  هشد بیتخر وارهیکه د یزیآمد.تنها چ یم یشدت دوست داشتن

اش را تباه کرد پا  ندهیکه تمام آ یشده ا نیهرگز به آن پارک نفر داشتیبود که اگر زمان را به عقب وا م یگذشته ا

 نیبودن را تمر یقو دینداشتند...با یا جهینت یجام تلخ دنیکاش ها جز نوش یا نی...افسوس؛ که اگذاشتینم

محله  کیاما با وجود او  شد،یکه اگر چه کمبود پدر در خانواده شان حس م شدیم یسابق دهیش نهما دیکرد،بایم

 شدن به او و خانواده اش را نداشتند... کیجرات نزد

دراورد و  بشیاسکناس را از ج یرا کرد،دسته  نییاز سر سفره بلند شد و قصد رفتن به پا یبا تشکر نکهیاز ا بعد

 یخانواده راض نیاز اندازه ا شیکنار در قرار داد. دلش  به لطف ب ی نهیآکنسول  یان را رو شانیدور از چشم همگ

 .شدینم

 خودش هم بهتر بود... یبرا یجور نیا

**** 

کرده بود،دامن  رشیبانگیکه از صبح گر یکار پخش بود به سردرد طیکه در مح یشاد کینسبتا بلند موز یصدا

فر  یکرد.طره مو یعروس اسپر یخورده  چیدرهم پ یخرمن موها یو رو دیباال کش شیپا نی.تافت را از بزدیم

. کارش که تمام دیکش شیتافت به رو ازتاب داد وب شیانگشتها نیبود را ب زانیآو شیکه از کنار گوشها یخورده ا

بود،به طرز  یکه عروس نامزد یدختر ییشد. تمام حجم مو رهیبا لذت خ شیعقب رفت و به هنر دستها یشد قدم

دراثر تافت،ثابت  یکمرش همچون خوشه انگور ینشسته رو یسرش جمع شده بود و فرها یاز باال یریچشمگ

نثار عروس  یمبارک باشه ا ،ییبه راست انحنا داد و با لبخند و خوش رو شسر یرا رو فیتاج ظر میبودند.ن ستادهیا

 کرد. 

به  فیکسب تکل یبرا نیبماند،بنابرا توانستینم نیاز ا شیعروس را هم بدرقه کرده بودند.ب نیخلوت بود و آخر سالن

 جوان و خوش برخورد بود راه افتاد. یسمت صاحب سالن که زن
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 ندا جون...-

زد که  یبود لبخند یاش راض یروزها به شدت از حضور و فرز نیکه ا دهیش دنیسرش را برگرداند و با د ندا

 .دادینشان م شتریرا ب شیچشمها یدگیکش

 ومخان یخسته نباش-

 زودتر برم؟ یمن امروز کم شهینداره م یبگم اگه مشکل خواستمیزم،میعز یمرس-

 برو. یخواینمونده،اگه م یکار گهیخودم بهت بگم،د خواستمیاتفاقا م-

 شد. شیتکان داد و مشغول تن زدن لباسها یسر قدرشناسانه

 میدار تهیشلوغه،چندتا عروس فرمال ا،سرمونیزودتر ب کمیجان فردا  دهیش-

 ست؟یبا من ن یباشه حتما...کار-

 مراقب خودت باش-

 یخاک نم خورده وعطر تازه باران، شامه اش را به باز ی.بودیچیدر تنش پ یزییپا یزد،سوز هوا رونیسالن که ب از

شهر را به رطوبت  ندهیآ قیکه تا دقا دادیرا م یباران دیو گرفته نو یابر یهوا نیگرفت.آسمان غرش کرد وا

جسمش  هیاز ثان یصورتش نشست و در کسر یرو نبارا ینرفته بود که نم نم قطره ها ابانیتا سر خ .هنوزدیکشیم

 یبرا یشتریمانده را با سرعت ب یباق ریمس دهیکرد و ش یگریمورد هجوم شالق باران قرار گرفت.آسمان غرش د

 .دیشدن،دو سیاز خ یریجلوگ

 ی...ذهنش به روزدیکش رونیرا ب دیفرو برد و کل بشی.دست درون جستادیا شیروزها نیا یآشنا یدر آهن مقابل

 نکهیمشاورامالک رفته بودند.بعد ازا ن،بهییاجاره دادن واحد پا یو فروغ خانم برا نیرحسیشد که همراه ام دهیکش

 بود. هکرد مشیخانه را رسما تقد دیقرارداد نشست،کل یفروغ پا یامضا

 اش پناه برد. ن،خانهییپا یقفل را چرخاند و تند تر از آن به  راهرو یدکرد،تنیچکه م شیاز سر و رو باران

 یاش به گزگزافتاد و عطسه ا ینیکرد.ب ضیبود تعو دهیخر یکه به تازگ یاز آبش را با بلوز و شلوار سیخ یلباسها

 .توام که بد سرما!دهیش دهییگاوت زا یگفت: سرمابخور رلبیزد.ز
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 سیخ یتا نم موها دیکش رونیرنگ و رو رفته را از کشو ب ینارنج ی.حوله دیچک یاش آب م یشانیپ یرو یموها از

و رو  ریرا ز فشیک یبه دنبال مسکن دیکش یجلو عقب م شیموها ی.در همان حالت که حوله را روردیشده اش را بگ

 کرد.

 بکشد واز جا بلند شود. رونیب فشیبه در خورد. باعث شد تا سر از ک یتقه ا چند

 ه؟اومدمیک-

 زد: یولبخند پهن دیدست از حوله کش دیترگل را که د ی. در را باز کرد.چهره دیرا شن یزیر یصدا

 به به احوال شما ترگل خانوم؟-

 مزاحمت شدم ها دیجون ببخش دهیسالم ش-

 تو ای:بدیرا باز تر کرد و خودش را کنار کش در

  ؟یازسرکار اومد-

 .و پاش خانه اشاره کرد ختیاوضاع ر به

 ...چه خبر؟خواهرات خوبن؟مامان؟دمیاالن رس نیشانه باال داد: آره هم تیاهم یب دهیش

 االن؟ یکاریجون شما ب دهیش زهیچ گمی...ممیما همه خوب یمرس -

 : آره چطور؟دیپرپشت نم دارش کش یموها انیم یانداخت و دست یرا کنار حوله

 ؟یکنیبخوام دستمو رد نم یزیچ هیآورد:ازت  نییرا پا شیصدا اطیبا احت ترگل

 وروجک؟ یخوایم ی: چدیباال پر شیابرو یتا کی

 گفت: یالیخ یرا تاب داد.با ب شیدعوت کرد و پاها دهیتخت ش یخودش را رو ترگل

 .یکن شمیآرا خوامیم-

 : جانم؟دیصراحت،جا خورد وخند نیا از
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شده،من فقط به  رید کمیاالن  نی،واسه هماز دوستامه،از مدرسه که اومدم خوابم برد یکیتولد  یجون عصر دهیش-

 .رمیکه برم کادوشو بگ نهیا رسمیکه م یتنها کار

 ؟یچه ساعت قایدق یعنیساعت انداخت: عصر  یبه عقربه ها ینگاه دهیش

 !گهیساعت د کیاز او به ساعت زل زد:  تیهم به تبع ترگل

 دونن؟یکه م نایادامه داد:مامان ا یشده ا زیندارم.سپس با نگاه ر یمن مشکل یاوک-

 دادم شنهادیپ نیمن ا اد؟آخهیآره بخدا تازه مه گل هم دعوته...برم بهش بگم ب-

 اریدم دستت بود ب یزیندارم،چ یادیز شیهمراهم لوازم آرا نجایبرو...فقط من ا-

وارد  دیخندیکه م یومه گل یشیلوازم آرا فیک کیبعد همراه با  یگفت و تندتند باالرفت.کم یباشه ا یبا شاد ترگل

 یمحل یدرد ب نیکرد با انجام کار موردعالقه اش،به ا یگرفت سع یکه سردردش هر لحظه اوج م دهیشدند.ش

 .دیچیپ شانیحجم انبوه مشک دوربه  یو کش دیکه حاال خشک شده بودند را محکم باال کش ییکند.موها

 نمیبب نجایا نییایخب ب-

 اول منجلو نشست:  ییبا پررو ترگل

 مال خودتونه؟ نای:ادیخند دهیش

 آوا ینه مال آبج-

چهره دخترانه  یرو یحیمل شیحرف کارش را شروع کرد.با دقت مشغول کار کردن آرا یکج کرد وابروباال تکاند.ب لب

 شان شد.

 شده بودند. بایاندازه ز یشد.ب رهیخ بشانیخط چشم را محکم کرد و از عقب به چهره دلفر در

نم  یزد که مژه ها یرسانده بود.مه گل پلک انیسه نفره شان به پا یترگل وخنده ها یها یزبان نیریرا با ش کارش

و سرانجام  دیکش شیلبها یرو گریدور د کینشان داد.ترگل رژلب را  شتریرا ب شیچشمها یدرشت ملشیخورده از ر

 حاضر شدن به باال رفتند. یبرا وردندک دهیآبدار نثار ش یتشکر خواستندیکه م یزیاز چ یدخترها راض
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قسمت آخر و  نیداشت..البته اگر ا یخسته کننده ا دایتخت ولو کرد.روز شد یو خودش را رو دیکش یصدا دار نفس

با  ند،یبش شیلبها یتا رو رفتیکه م یترگل لبخند یها طنتیش یادآوری.با گرفتیرا فاکتور م شانیها یشوخ

 خشک شد. د،یاز طبقه باال شن یبلند یصدا

 زیخ میآن صداها ن انینام خودش م دنیبا شن یول"نداره یبه تو ربط"باال برود اما به خودش تشر زد  خواست

که  یو با شال دیلباسش کش یحلقه ا نیاست یمانتو رو نید،بنابرایشنیرا م نیرحسیمردانه متعلق به ام یشد.صداها

 باز شد. شیبرده بود که در با شتاب به رو ر زدن باالد یانداخت پله هارا باال رفت.دستش را برا یبه سر م

به هم  د،یکشیشعله م شیاز رگه ها تیکه عصبان یجفت چشم کی دنیباد کردیحرف زدن باز م یرا که برا یدهان

 آورد. نییچفت کرد.آرام آرام دستش را پا

 پس کار شماست!-

 کار منه؟ یو مثل خودش طلبکار شد: چ چاندی.ابرو در هم پدیعقب کش یقدم انشانیم یکیهمه نزد ازآن

 ؟یکنیبچه ها رو زهر م یخوش یدار ی! واسه چهیکارا چ نیا ریکرد: ام یانینگران پا درم آوا

خانوم  نیآوا پرتاب شد: شما ساکت.بردار اون دوتارو ببر تو اتاق من با ا یبه سو یعصبان نیرحسیاشاره ام انگشت

 حرف بزنم دیبا

 ...وونهید ریام-

 االن آوا ! نیهم-

مه گل حلقه زده بود را  یکه در چشمها ی.لحظه آخر اشکدیبا حرص روگرفت و دست دوقلوهارا به داخل اتاق کش آوا

 کرده بود.... دهیکه ش یکار یمرد برا نیو دلش اتش گرفت....نکند ا دید

 شما هستن؟!؟ یمن اسباب سرگرم یخواهرا-

 ؟؟؟یچ-

اون دوتا  یدر ان نداشت: شما به چه حق یاراده ا چیبود که ه ییباال رفتن صدا یخوددار یبرا نیرحسیتالش ام تمام

 خانوم؟؟؟ رکنیس مونیمن م یخواهرا ؟مگهیدست خودت کرد چهیبچه رو باز



 یوانگیو د یرمان مست

255 
 

واسه  دادایداد و ب نیجواب داد: همه ا یمثل خودش عصبان خوردیآب م ییبود ماجرا از چه جا دهیکه حاال فهم دهیش

 که براشون انجام دادم؟ هیشیآرا مچهیاون ن

 ؟یکن ادهیدوتا بچه پ نیخودتو رو صورت ا یکار یاجازه رو داده اموزشا نیبه شما ا یک-

هجده  کیاوال نزد یزنیکه ازشون حرف م یشما احترامتو دست خودت نگهدارآ ! اون دوتا بچه ا زنمیمن حرف نم-

ته  یجشن خودمون هی یکه کامال بالغن،برا یینداره دخترا یرادیا چیتولد دوستشونه!از نظر من ه ایسالشونه،ثان

 کجاش داد و هوار داره آقا؟ نیداشته باشن!ا یشیآرا

 

 خانوم محترم! یکنینم نییرو شما تع رادیراد؟؟؟ایا-

 کردم که خودم خبر ندارم یمن چه غلط نمیپس بفرما بب-

 میبراشون تصم ای یبفرست ییچشم من جا منو با هزار رنگ و لعاب دور از یخواهرا یندار یحق چیشما ه-

 دارم به خودم مربوطه...مفهومه خانوم؟؟؟ یوباهاشون چه رفتار کنمیم کاریمن چ نکهی.ایریبگ

 رچهرهی.تصوزدیمنطق حرف م یمرد داشت ب نید،اییبود،دندان به هم سا دهیکه از شدت خشم به فوران رس دهیش

که ترگل  یساعت از زمان میبه ن کیاراده نگاه به ساعت دوخت که نزد ی.برفتیدوقلوها ازچشمش کنار نم نیغمگ

 نهیبه س نهیغضب آلود س یشد و با نگاه یکفرآمد. یدخترها از اتاق م هیگر نیف نیف یگفته بود، گذشته بود و صدا

 شد: نیرحسیام

شما  یبدم! خواهرا حیتوض برات ستین یاجیو احت یفهمیم نویدوستشونه... انشاهلل که ا ه؟هوم؟تولدیمشکل شما چ-

دوتا بچه پنج ساله رو  تیانگار مسئول یزنیحرف م یجور هیمستقل باشن. توننیهستن که م یبزرگ یدخترا

 خان؟! نیرحسیام یکنیبه دو م یکیبا من  نجایا یستادیو وا ی.اشک اون دوتا طفل معصومو دراوردیدار

 ...یندار یشما حق-

! من یچ یعنیاحترام گذاشتن به حق اون دوتا دختر  یدونینم یخودت حت یواسه من دم از حق و حقوق نزن وقت-

بلند بلند به  نکهی؟ایبند و بار یب شهیجشن به خودشون برسن م هی یبرا نکهی! افهممیمثل تورو خوب م یتورو آدما

 یگذاشت یرو خودت اسم برادر بزرگتر و حام ؟یکثافت کار شهیهاشون لذت ببرن م یلذتاشون بخندن واز دخترونگ
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اگه دوتا دختر نوجوون از  شهیقرآن خداتون غلط م دایببخش ؟یادگرفتی رتتویفقط باد کردن رگ غ تیو از حما

 استفاده کنن؟! شونیشاداب

 یب هیبد! به من نگاه کن،من شب یخوبه چ یچ گمیخونه منم!اگه من سرپرست اون دخترام پس من م نیبزرگتر ا-

عار  یتا حاال انقد ب یمن از ک یتولد؟خواهرا یکنم خونه دوستشون به هوا شونیراه شی! با دو خروار آرارتام؟یغ

 نمیبی!...ومن...من همه رو از چشم شما مارنیب ربه اون روز د رکیس یسن کم صورتشونو مثل دلقکا نیشدن که با ا

 خونه ما باز کرد. یدردسرو تو نیا یفکر پا یوقبل از شما.. از چشم مامانم...که ب

 یاش به آن نهیگره خورد و س شی.حرف در گلوختندیر دهیناگهان خفه شد.انگار مواد مذاب درون حلق ش  

 حرف اضافه... یدردسر بود!ب شانیسوخت.برا

اش را  یبوده که ناراحت یعصبان ییرا از چهره گذراند.معلوم نبود از چه جا نیرحسیمانده صورت خشمناک ام مات

 کرده بود. یترش!خال چارهی..وبعد خود بچارهیب یامروز سر دخترها

بود.هردو  دایهو نکیاز پشت قاب ع یچشمش حت یخون یمردجوان از خشم به نفس نفس افتاده بود و رگ ها نهیس

بار  دچندیل گزبود چه بر زبان اورده لبش را از داخ دهیانگار که تازه فهم نیرحسیدر سکوت به هم زل زده بودند و ام

خش گرفته، که به  ییبا تن صدا نباریا شا یدرست کردن خرابکار یو سپس برا دیصورتش کش یکف دست رو

 امده بود نجوا کرد: نییوضوح پا

 بود که... نیمنظورم ا-

 گزنده جواب داد: یوبا لحن دیددرناک به صورتش پاش یاما،پوزخند دهیش

.من و کنهیواسش تره خورد نم یچکیه گهیکه د یا دهیپوس دیمشت عقا هی نیدور ا زیمحترم،بر یرضو یآقا جناب

 یهرچ گهیجامعه!بسه د نیتو ا میکنیدق م میلجن خورده مزخرف شما دار یفکرا نیهزارتا دختر مثل من از دست ا

 !دی...بسه سنیدیتو سرمون کوب یچیبه خاطر ه تونویمردساالر

 به خاطر... مخواستی.من نمنیخانوم اشتباه متوجه شد دهیش-

گذشت...از دفعه بعد دق به دل اون دوتا طفل معصوم نکن،گناه دارن،باهزار ذوق و شوق اومدن  یچیدفعه که ه نیا-

 ی...که نه منتگهید نیرزمیز هیدنبال  گردمیقراره خان داداششون بزنه تو پرشون!و ضمنا...م دونستنیمن نم شیپ

 !دیباشم.روز خوش س یکس یبرا یسرم باشه نه دردسر
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داغ شده از خشم  یشد.پلک ها دیناپد نیرحسیمتعجب ام ینداد و به سرعت باد از مقابل چشمها یحرف چیه مهلت

طعنه زننده از خودش  ی!دخترک را با زبانکردیرا درک م عیهم فرود آمدند و تازه انگار داشت وقا یرو نیرحسیام

 پناهشان باشد. شهیقسم خورده بود هم هنشانده بود ک ییهرهارنجانده بود و بدتر از آن اشک به چشم خوا

را نتوانسته بود غالف  تشینثار خودش کرد که افسارعصبان یچنگ خورد و لعنت شیدرون موها شیوار پنجه ها کالفه

در آرام  یکه سع ییو آوا دیشن یدخترها را از اتاق م زیهق هق ر یقدم زد.هنوز صدا ییرایکند! آشفته در پذ

 دنشان داشت.کر

غرق شده بود  شیبار در آرا نیاول یصورت دخترها که برا دنی! با دادیز یلیکه نه...خ یتند رفته بود؟!کم یکم

از دل دخترها  دیشده بود.با هیمذاب مانند تخل ادیو داد و فر دهیدلش غل غل جوش یاز انتها یروز کار یخستگ

 ...ایبودند و از دست رفته بود؟  ختهیبرنامه ر شیکه برا یآورد...اما چگونه؟با جشن یدرم

دخترک انداخت و جمله  یرفته شده   ریبه مس ی.دستش را پشت گردن دردناکش گذاشت و مالش داد.نگاهستادیا

شکل ممکن  نیبود را به بدتر دهیرا از او سر زده ند ییخطا چیکه تا به حال ه یا دهیآخرش در سرش آونگ زد.ش

از خودش  نیرحسیچشمان ام شیگونه اش، پ السیگ یاز لبخندها یثابت ریروزها تصو نیکه ا یا دهیرنجانده بود.ش

 ساخته بود.

 .دندیکش یم ادیدر دلش فر انهیمور یهمچون دسته ا یمانیپش

 

 یحاکم بود.فروغ برا انشانیم ینیسنگ یفضا نیرحسیدختر ها با ام ینیبا آمدن فروغ به خانه و سرسنگ روزبعد

که باب طبعشان بود مشغول  یشکالت یکیبه دوقلوها،خودش را با پختن ک یکیشکستن روزه سکوت دخترها و نزد

پف  کیردخور نداشت.ک فرزندانش، یفروغ درعوض کردن حال و هوا سیو خ یشکالت یها کیکرد.اصوال پختن ک

از آن را در  ینمود.برش نییو خامه تزرا با شکالت آب شده  شیقرار داد و رو یدار هیپا یا شهیکرده را در ظرف ش

که در ظرف  یکیک دنیمادرش از حالت درازکش درامد.ترگل با د دنیگذاشت و به اتاق دخترها برد.مه گل با د یظرف

 سر اصل مطلب رفت: هیحاش یزد.فروغ ب یگشادلبخند  زد،یبه او چشمک م

 ن؟یدرس و مدرسه رو زد دیچه خبر شده که شمادوتا امروز ق-

 .مینداشت یمهم ادیمامان،بعدم امروز درس ز میحوصله نداشت-

 !هیحوصلگ یاز ب ریغ یزیچ هی نمیبیکه من از شماها م ییها افهیق نیبوده؟ا یحوصلگ یفقط ب نیمطمئن-
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 .دیکش یگل پوف بلند مه

.شما هم خودت اجازه داده میریواسه تولدش حتما م میبه مهال قول داده بود روزیداداش شد...مامان ما د ریتقص-

 ...یبود

 !ن؟یکرد:مگه نرفت یاخم فروغ

 فروغ شرح دادند. یدخترها با غصه، ماجرا را برا سپس

*** 

 !ن؟یحس یبچه شد-

 سرگرم نشان داده بود: یخودش را با خواندن کتاب شهیتر از هم یجد نیرحسیام

 بده بچه ها ببرن.-

 یکن نکارویا خوامیمن دارم از تو م-

 پرت کرد. زیم یرا رو نکشیان کتاب را با سروصدا بست وعجو مرد

پا بذارم و برم  ریغرورمو ز کلیقد و ه نیبا ا یخوایمامان؟از من م یاون دختر اصراردار یچرا انقدر رو فهممینم-

 برخورد کنه؟! یبا بزرگتر از خودش چجور ستیبلدن یکه حت یاز اون دختربچه ا یمعذرت خواه

 ینکن گندکار ی.سعدمیتمام و کمال از دخترا شن زویهمه چ ی:کجاش بچه ست؟درثاندیهم کشرا در شیاخمها فروغ

 .یبریروبراش م کیک نیو ا یری!حاالهم بدون بهونه،میخودتو انکار کن

را  شیتن صدا کردیدر کنترلش داشت تالش م یکه سع یابرو درهم گره داد و با خشم شهیتراز هم ظیغل نیرحسیام

سر و صورت بچه  دهیبه قول شما آدم گنده ست عقلش قد نم نییهم اون پا ینگهدارد: اون دوتا بچه ان...اون نییپا

 !اره؟یهارو به اون وضع درن

تا  یتونی! تو نم؟یکنیهنوزم به چشم دختربچه ها بهشون نگاه م ای نویا یکنیم ن،درکیخواهرات بزرگ شدن حس-

که از  یجشن ینداره برا یاشکال چیه گمیمن مادرشونم پس م ،اگهیود کنخودت محد یابد اونار و طبق خواسته ها

کردم  الیازشون نگرفتم خ یخبر چیو ه روزنبودمیبه خودشون برسن،اگه د کمیدوهفته قبل اجازه ش رو ازم گرفتن 

 !یزهر کرد یشون رو جنابعال یخوش دونستمی.نمگذرهیداره بهشون خوش م
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 !ستین تیمحدود نیفرق داشته باشن مامان!ا هیبابق دیمن با یخواهرا-

دل به دلشون  کمیسن  نیتو ا ستی.بد نهیاز بق شتریدارن.بهترو ب گمی.پس مشناسمشونیمن بزرگشون کردم و م-

اون  یکرد یرژلب ساده کار هیو واسه  یجلو داد نهیس یسر آوا هم چه جور رهینم ادمی.من یایو باهاشون راه ب یبد

دوتا از نسل تو  نیببوسه بذاره کنار! ا شهیواسه هم زارویجور چ نیپا رو دلش بذاره و از ترس تو، ا شهیدختر واسه هم

برطرفش  گهید یو با کسا گهید یتو دلشون عقده بشه وجا کیکوچ یزاینکن چ یخان... کار نیرحسیام ستنیوآوا ن

 گم؟؟؟یم یکه چ یفهمیکنن!م

نشست وظرف  نیرحسیمشت بسته شده ام ی.نگاه فروغ رودییاگر یبه کبود نیرحسیحرف رنگ چهره ام نیا از

 تکرار کرد: شدیکه از اتاق خارج م ینی.حدیکوب نیرحسیام زیم یرا رو کیدار ک هیپا

 .نییپا یبر یم گهید قهیتا پنج دق نمیا-

 . کردیپا و آن پا م نیرنگ مقابلش،ا یشده به در بسته قهوه ا رهیخ

هم فشرد.به فکرش هم  یمحکم رو شیانداخت وحرص آلود پلک ها یدار دستش نگاه هیپا یا شهیبه ظرف ش 

 یلوس و ب یکند که در نظرش، از بچه ها یاز دختر یروز، فروغ او را مجبور به عذرخواه کیدر عرض  کردیخطور نم

.عنان از کف دیدیمقصر م یادیحد ز تارا  ست؛خودشینگر یکم نداشت!..البته اگر منصف تر به ماجرا م یزیادب چ

به شدت خسته کننده بودند، دخترک را دردسر خوانده بود.گرچه به  شیکه برا ییها یروزمرگ یداده بود والبه ال

خواهد  یزندگ یبرا گرید ییحرفش را به دل گرفته بود و گفته بود دنبال جا دهیشده بود اما ش مانیسرعت پش

 گشت.

 

قدم  شیپ یعذرخواه یدر جا بگذارد و برا نیسخت بود غرورش را پشت ا شیداد،برا یظرف را در دستش فشار هیپا

 وقت انجامش نداده بود! چیکه ه یشود...کار

 نیرحسیمقدمه ام یاز حضور ب دهیترس دهیناگهان درباز شد و ش رفت،کهیپشت در با خودش کلنجار م ستادهیا

هم برداشت.مانند  یرو شیز فشردن دندانهاباز شد ودست ا نیرحسیام ی.پلکهادیو چند قدم عقب دو دیکش ینیه

 دراز کرد! دهیش یرا به سو کیک ازدار مملو  هیظرف پا انهیچرا؛ناش دینوجوان هول کرد و نفهم یپسربچه ها

 مامان دادن خدمتتون.-
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تشکر  نکهیهم کرد وبدون ا یرا تو شیشد.جلو امد.اخمها یتداع دهیمرد در فکر ش نیو بحث روزگذشته با ا جر

 بست. شیبه رو تیرا به مرد جوان نداد و در را با عصبان یگریکند؛ظرف را از دستش چنگ زد.اجازه حرف د

.خشم از ستینگر یشده بود،زل زل م دهیکوب شیکه با تحکم هرچه تمام تر به رو یمات و مبهوت به در  نیرحسیام

 نیاش چ یشانیدر دل نثارش کرد.پ یشعوریز ادب،بواکنش دور ا نیدلش باز به غل غل افتاد.جا خورده از ا یانتها

 یرا داشت که هرچه از دهانش در م نیا ییتوانا تیشد.از شدت عصبان ختهیدر هم آم شیافتاد و تار به تار ابروها

که عقب گرد  یاتفاق را از سرش دور کند! درست لحظه ا نیتا ا دیکش یاپیو پ قینفس عم نیآمد را نثارش کند!چند

در آغوش  بایتقر یکیو بدون وجود ک زیبار تم نی؛ایا شهیدار ش هیکرد تا برگردد،در با شتاب  باز شد وظرف پا

 شد. دهیکوب نیرحسیام

از شدتشان کم نشده بود به  یزیکه چ ییگرفتند و با همان اخمها یحالت بسته تر نیرحسیباز ام مهین یدستها

 داد: حیتعلل توض یب دهیجا خوش کرده بودند نگاه کرد.ش ظرف یکه تو ییدسته اسکناس ها

 کنمیم هیهم تخل گهی!تا آخر هفته  دمی...تازه سر برجیلینه،خ کمیزودتر پرداخت کردم، کمیماه... نیا هیکرا-

 شیبا رفتارها شتریدختر هرلحظه ب نی.ادیآمده بگو شیدر صدد رفع سوتفاهم پ یزیچ دیحس کرد با نیرحسیام

 لجباز؟! نقدری..آدم هم اکردیم رشیغافلگ

 خانم... دهیش-

اش  هیظرف را در دستش جا به جا کرد و از پا نیرحسیمنتظرادامه حرفش ماند.ام نهیاخم آلود و دست به س دهیش

 گرفت،با دست ازادش گردنش را مالش داد. گفت:

 نیرو فراموش کن روزید یبهتره اتفاقا-

کرد و رک  انیپرخاشگرش را نما یرو شهیآمد.مثل هم یمورد کوتاه نم نیا باز ماند.ابدا در مهین یکم دهیش دهان

 جواب داد:

که  کیک کهیت هیبا  نجایا یاالن اومد قای؛دقیکرد نیو بهم توه یفراموش کنم؟راست راست توچشمام زل زد -

 مامانته نه تو! قشهیکه ال ی..کسکنمی...که من از تو تشکر نمیمنتظر تشکر ؟اگهیچ

 تند رفتم روزیمن د-
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.االنم کار دارم کنمیم هیتخل گهی.در هرصورت من تا هفته دیکن به اعصابت مسلط باش نیخوبه.از امروز تمر-

 ییبرم جا دیزحمت برو کنار با یحرفات تموم شد ب د،اگهیس

ه کرد با دست کنارش بزند تا را یو سع دیکش ینفس کالفه ا دیحرف د یو ب ستادهیرا که راست راست ا مردجوان

 شود گفت: میتسل نکهیو قبل از ا یبزاق دهانش را فروفرستاد.ضربت نیرحسیرفتنش هموار شود.ام یبرا

 .خوامیمعذرت م-

 متوقف شد. دهیش

کرده  کیاعصابم رو تحر یموضوع کار هیبچه ها و قبل از اون  دنیبه شمارو نداشتم،د نیمن قصد توه نیباورکن-

 بود.

 وگستاخانه گفت: دیپاشنه پا چرخ یدخترک کم نشد،رو یاز طلبکار باز

 !یکن یبهتر از من تا سرش خال یک یدیتو هم د-

پراکنده شد،دوخته شد....همچون  دهیصورت ش ی،رویروسر ریکه  از ز یصاف یمشک یها یبه چتر نیرحسیام نگاه

 بود! نیگندمزار،دل نش یالبه ال یبهار میوزش نس

 .دیکش نییحفظ آرامشش در دل زمزمه کرد ومتواضعانه نگاه پا یبرا یداد.ذکر یدخترم نیرا به ا حق

 که تند رفتم. کنمیم خوام،وقبولیحق با شماست.بابتش هم ازتون عذرم-

 داد: خت،ادامهیریاز واج به واجش سر م یمحکم که مردانگ یبا لحن سپس

 .نیسرجاش،به وقت خودش پرداخت کن نیپول رو هم برگردون نیا-

 مادرمحترم. نی...پول رو هم بدییبرم جا دیعجله گفت: من با یکمتفاوت،با  یب دهیش

 :دیپاش تیاز جد یباال برد،به لحنش رنگ یرا با بدجنس شیابرو یتا کیبرد و  بیدست در ج نیرحسیام

دختر جوون و  هیواحد به  یراحت نیاون گذشته به ا اد،ازینم ریشما باشه گ لیکه باب م یموقع سال خونه ا نیا-

 .دنینم هیمجرد کرا
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کند تا هرچه  نییبود قصد دارد بنگاه ها را باالپا دهینگاهش کرد.از کجا فهم رهیخ رهیباز برگشت و خ یبا دهان دهیش

 دهد؟! لیخانه را به صاحبش تحو نیزودتر ا

 یرشت شده خواندند یداشت.دخترک با آن چشمها ازین یقهقهه اساس کیبه  دهیچهره مات ش دنیبا د نیرحسیام

 بود! انیاز تمام وجودش ع یاما سادگ شدیاش م یزرنگ ی!ادعاکردیم انیتر نما

 .ستین ایلجباز نیبه ا یاجی.احتمیشیکارتون ناراحت م نیخانم،هم مامان و هم من از ا دهیخونه ش نیبرگرد-

 گذشته کرد: تیجد یچاشن یمهربان یبار اندک نیتالشش را هم کرده باشد ا نیآخر نکهیا یبرا

 باال،مامان منتظرتونه نیاریب فیشب واسه شام تشر-

*** 

 

دعا  امرزش،یپدرخداب ،یروح حاج یشاد یمهر قرارداد.از ته دل برا ینمازش را که داد،خم شد و سرش را رو سالم

 نیدستش از ا اما...گذشت کرد.مُرده بود و دادینم تیمدت دلش به  صاف شدن با آن مرد رضا نیکه تمام ا نیکرد.با ا

 نثار روح جهان نمود. یفاتحه ا رلبیکوتاه.ز ایدن

 .دیشن یم ییرایبا مادرش را از پذ دهیحرف زدن ش یصدا

کرد...از کرده  شیروانه لبها یبست لبخند یکمد قرارداد.ساعت را که دور مچش م یاش را تا کرد و گوشه  سجاده

نا به جا داشت دخترک را آواره  تیعصبان کیبه سبب  یدست یبود،دست یظهر راض یاش،همان عذرخواه

 نیرحسیآن که آمدن ام یب دهی...شدو از اتاق خارج ش دیکش شیبه موها ی...حاال وجدانش آسوده تر بود.دستکردیم

 یپوست ریرفتار،ز نیخودش را مشغول صحبت با فروغ خانم نشان داد.مردجوان از ا اوردیخودش ب یرا به رو

 ! ستیدختر.. بچه ن نیداشت ا.بعد مادرش ادعا دیخند

 رد و بدل شود فروغ رو به آوا کرد: انشانیم یحرف نکهیاز شام بدون ا بعد

 ؟یاریرو ب دهیش یاز اتاق امانت یر یمامان جان م-

 شما جا گذاشته بودم؟ شیپ یزیچ ؟منی:چه امانتدیکنجکاو پرس دهیش

 با محبت جوابش را داد. فروغ
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باال، قبل از  یایکه گفت واسه شام قراره ب نیبهت بدمش،فرصت نشد...حس امیبه دلم افتاده بود ب شیچند روز پ-

 بره واست کنار گذاشتم... ادمی نکهیا

 شام مهمانشان باشد..نه خودش! یرا نشانه گرفت.گفته بود فروغ از او خواسته تا برا نیرحسیام زیت دهیش نگاه

 دستش زد. بیبه س یعوض گاز بزرگ و در اوردیخودش ن یبه رو نیرحسیام

 یهر لحظه متعجب تر م دهیکه ش دیکش رونیرا ب یپارچه ا کینشستن آوا در جمعشان،فروغ دست برد و ازپالست با

 شد.

طرح و پارچه رو  نیهم نینبود ع ادمی یآوا گرفتم...ول یبرا نویبه پارچه اشاره کرد: پارسال که رفته بودم مکه،ا فروغ

 بدون استفاده گذاشته بودمش داخل کمد...خالصه که قسمت تو بوده دخترم. یجور نی.همدمیقبال براش خر

بدم  هیرو بهت هد نیگرفت: دلم خواست ا شی. فروغ چادر را باز کرد و جلودیو طرحدار کش رهیبه پارچه ت یدست

 د.چادر افتا نیبه ا ادمی ،یاز بچه ها سراغ چادر گرفت یدوبار که اومد یکیجان... دهیش

 اخه اصال... ،منیول-

 یهم بهتره...البته تا وقت یلیکه خ یمرتب ازش استفاده کن یبتون دمت،اگهیبا چادر آوا د اطیح یتو یبار اتفاق هی-

 .یکه خودت بخوا

 جون. دهیش یچادر بپوش گهیبهت م یزبون یبا خنده دنباله حرف مادرش را گرفت: مامان داره با زبون ب آوا

 دختر؟ یذاریوا چرا حرف تو دهن من م-

 

نداشت.  ییبه نام حجاب و چادر اشنا یکوچک باز نشد.او اصال با مقوله ا یبه خنده ا یجمع لبش حت برعکس

 شانیبرا یتیاهم چیچادر ه ای یبود که بود و نبود آن تکه روسر یمردان یکار رو گرفتن برا نیتر هودهیازنظرش ب

را تا  شیآشغال ها خواستیبود که م نیا یبرا فقطگرفتن چادر به سراغ آوا رفته بود  یراهم که ب یکبارینداشت.آن 

نداشت...از بخت بدش هم فروغ خانم  شیلباسها کیکایتن زدن  یبرا یسرکوچه ببرد و چون شب بود،حوصله ا

 کرد: چادر حس کرد زمزمه یرا رو دهیبود. فروغ که نگاه پرمکث ش دهید اطیهمان موقع او را در ح

 ش؟یبپوش یخوایم-
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نشان  یبه ظاهر امانت نیداشتن ا یاش را برا یلیم یسرد ب یبا لحن ای کردیدور از ادب بود اگر دستش را رد م 

ها عبور داد و دور  نیرا از دوطرف آست شیدستها یک ایبرخاست و کش را از دور سرش عبور داد  یک دی.نفهمدادیم

 یکه برا یاحترام یتنها از رو ایو رغبتش بود  لیم هچادر داده بود ب دنیتن به پوش نکهیا یحت ایتنش صافش کرد.

 فروغ قائل بود؟!

که برخالف  یعبور کرد و به خودش آمد.ناخوداگاه به پارچه ا کیتار یسراسر شعف فروغ ،انگار از تونل یصدا با

 .ستیخواسته اش، دورتا دور تنش را پوشش داده بود نگر

 جان،نه آوا؟! دهیش یماه شد کهیت هی...ادی،چقدرم بهت مهزارماشاهلل-

و اخبار فرو  ونیزیکه در تلو ینیرحسیکنسول پشت سرش مشاهده کند. سر ام نهیتا خودش را در آ دیچرخ دهیش

همان  ویو ر دیرفت، چرخ یم نهیکه به طرف آ یدختر یبه سو یشوق آلود مادرش به اهستگ فیرفته بود، با تعر

 .ستادینقطه ثابت ا

 لحظه سکون گرفتند انگار... کیو تمام متعلقاتش  در  ایدن

قاب گرفته بود،  یرا به نرم دهیصورت ش یدیپارچه که دورتا دور سف یاهی.سشهیتر از هم ق؛شبیبود و آن دقا شب

 انیدرست از م زییگذاشت وعطر پا دنیتپ ی.قلبش بناکردیم یتداع نیرحسیمهتاب سحرهنگام را در نگاه ام

 عبور کرد. شیهارگ

 را هدف قرار دادند. یرحسنیام ییایبو یپرزها یعطرشان را پراکنده کردند وبا قصد شامه نواز اطیح یها یرازق

 مشیتقد نهیگاه از آ یکه گاه و ب یا دهیکالم نگاه ش یب یقیاز موس ی. حس خوب ناشدیکش قیعم یاراده دم یب

 یدخترک یذهنش به سو یو آرام از پستوها ا،شناوریدر میاش فرستاد.افکارش مثل امواج مال یرا به رگ و پ شدیم

 .دندیکشیکرد، سرک میم یسرش دلبر یرو السیاز گ یتاج میبا ن اطیبار در ح نیکه آخر

 شیهایریو درگ نیرحسیبود؛ به ام السیچهارساله که عاشق گ یمانند کودک یمتحرک، هرازچندگاه ریتصو همان

 دخترک...! نیاز ا شیها یادآوریتمام  تری.شده بود سر تکردیم یزبان دراز

 کردیبه خودش اعتراف م دیکرد.با سهیافکارش مقا یحک شده ال به ال السیگ یرا با شکوفه ها ریتصو نیاراده ا یب

 داشت. یقاب حالت معصومانه تر نیظرافت چهره اش در ا
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شان را به رخ هر  یکه کنارهم،چشم نواز ییها دیو سف اهیفقط س ایبودند؟! ییبایز نیتناقض ها به ا شهیهم

 کرد؟ یجلوه م یهمه دوست داشتن نیا دندیکش یم یتماشاگر

 خوش به تنت نشسته دخترم...مبارکت باشه. یلیخ-

 یحال زخم نیداشت...درع یخودش هم تازگ یبرا نهیآ یتو ی دهیش دنیشده بود.د پیکامال ک شیتا دور موها دور

 کردینم ریغلتانش را سراز یدهایگذاشت و تا مراو یم دنیجوش یکه تا چشمانش بنا ی.زخمزدیم شیبه دلش ن

 دست بردار نبود!...

 مواجه شد. نیرحسیبا چهره مات مانده ام نهیجاخوش کرد.دهان باز کرد.از داخل آ شیگلو انیم بغض

 لرزان تو فرستاد. یاش را با سر انگشت یسرکش چتر یمو ر،طرهیبه همان تصو رهیباال آمد و خ انگشتش

گرفتند و  یسرچشمه م ییکه انگار ازجا ییقلبش نشاند.از آن مدلها یرو یزیلبخند کوچک مردجوان چ دنید

گرفت و روانه سمت  یکوچک که از دل کوه نشات م ینهر دیشا ایپر آب  یرود یبه زالل هیشب یزیبودند...چ یجار

 .شدیاش م نهیچپ س

 ؟یدوستش دار-

 پرتاب شد و به خودش امد. زیینهر،به سوزپا انیجر یخنک نیریپرسش آوا از ان خلسه ش با

 چفت شد. نیرحسیثابت ام یها یاهیاراده نگاه چرخاند و درس یداشت؟ب دوستش

 گذاشت. یروز مبادا کنار م یوبرا دیچ یانار را م یاالن نوبرانه ها نیهم دیهم با دی...شاکردیرا حس م عطرخرمالو

 قبولش کنم. تونمی.نمستمین قشیمن...ال-

 خودش را بر سرش نهاد. ینشود کش چادر را از سرش باز کرد و روسر ییدلش هوا شتریب نکهیا یبرا

  یایاولش سخته،کم کم باهاش کنار م-

 رو بدونه هیهد نیکه ارزش ا نیبد یبه کس دیبا ی.دستتون درد نکنه ولستین نینه...من اصال منظورم ا-

 تر از تو؟ قیال یخرج کرد: ک یمهربان فروغ
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و  خوردیاش سر م یکه نم نمک از فرق سر مشک یکرد.شال یشالش باز شیر شیر یانداخت و با لبه ها نییسرپا

جمع  نیبودن در ا یحت اقتشیبدهد ل حیساکت باشد  تا توض دادیم حیتل مانند را کم داشت...ترج یها یسرخ یجا

 ...ستیهم ن

شدند بر سر و  یآوار م ایدن یها یزشت اورد،یب رونیدامنش شکوفه ب یبنفش ببافد و از گل ها یاهایآمد رو یم تا

 افکارش!

 ریس یچهره ا یمهتاب انیبود اما فکرش م رهیخ ونیزیکه به تلو دیکش نیرحسیام یخواسته خودش سر به سو یب

 گرفت! یاز اندازه اش را قاب م شیب یها ی،نورانیقابل یکیتار دیکه با کردیم

*** 

 

 را از سر گرفت. پیاش تا یشگیهم تیوبا جد زگذاشتیم یاش را رو یگوش

 خدا اشغاله. شهیکه هم تمی،گوشیریم ،زودیایرمیمستر،د دایجد یزنیمشکوک م-

زد.همراه با  زیاش را به م هیرا به دست داشت تک یتازم دم یکه فنجان چا یرا دور زد و درحال زشیبا خنده م هومن

 زد: یچشمک بردیکه داخل دهانش م یقند

 داداش؟ هیخبر-

 برو سر کارت کم چرت و پرت بگو. ایب-

 زد: نیرحسیام یبه گوش یتو؟ سپس با سر اشاره ا ای گمیچرت و پرتو من م-

 گه؟ید میشد بهیغر-

 نفسش را به هوا فرستاد.کوتاه و خالصه گفت: نیرحسیام

 خواستگار آواست.-

 شکست شینسبتا داغ در گلو یو چا دیهومن باال پر یابروها هردو

 ؟ییهوی!چرا انقدر ؟آوا؟یچ-
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 نبود. مییهوی نیگرفت:همچ رنظریهومن را ز یرچشمیز

 ه؟ینظرخودت چ-

 کنم. قیدرمورد پسره تحق شتریب دیبا-

 مگه ازش؟ یدید یزیچرا داداش؟چ-

 .انیب یراحت نیاجازه بدم به ا تونمینم یفعال نه.ول-

 گه؟یم یتکان داد: آوا چ نیرحسیام یدر حرف ها دییبه نشانه تا یسر هومن

 ما شده؟ شیریپسره چند وقته س یبگه وقت تونهیم یزد: به نظرت چ یزیر شخندین نیرحسیام

 کنم واست فشیهست بگو رد یکار-

 زد: فعال خودم هستم... یاش را به صندل هیتک

سرحال صبح  ی.روشنک با لبخنددیچیگرما پ انیاز سوز، م یدر سالن باز شد و همزمان موج شیاتمام حرفها با

را به زحمت بست.هنوز به  شدیم ریرنگش که قطرات آب از آن سراز یبه همه گفت و وارد شد. چترمشک یریبخ

 د:یرا شن یدینه چندان دوستانه ام خیتوب یکارش نرفته بود که صدا زیم یسو

 اتاق بنده. نیاریب فیتشر گهید قهیخانم دالور،تا دو دق-

 می.ندیحرف از باز کردن دکمه ها دست کش نیرنگش بود با ا یخردل یباران یکه مشغول باز کردن دکمه ها روشنک

 کج کرد. یدیمضطرب راهش را به طرف اتاق ام یحاضر در سالن انداخت وبا دل یبه ساعت و سپس اعضا ینگاه

 اد:را مخاطب قرارد نیرحسیوام دینوش یگرچاید یجرعه ا هومن

 خودش امضا کنه. یرفت که حکم اخراجشو با دستا-

 ؟یچ یعنی-

 :دندیهمه شن کدفعهیرا  یدیبلند ام ادیفر یصدا
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 فینشد کار کردن.تکل نکهی...ایضیروز مر هیاد،یروز بارون م هی،یروزخواب موند هینشد وضع خانم محترم، نکهیا-

 سرکار؟ یایافتاده ب ادتیخودت و ما رو روشن کن.ساعت نه صبحه شما تازه 

 بود که گفت: یدیشد و دوباره ام انیاز روشنک ب ینامفهوم یها زمزمه

 .یمثل شمارو تحمل کنم خانم...شما اخراج یانضباط یکارمند ب تونمیمن نم-

 شاره کرد: نگفتم! یدیبا سر به در اتاق ام هومن

 

حال بست.به طرف  یاش را ب زهییپا یباران یه باالآمد.سه دکم رونیگرفته ب یبعد در باز شد و روشنک با چهره ا یکم

لرزانش و  ی.چهره گرفته اش،دستهاختیر فشیپا تند کرد و با باز کردن کشو هرچه بود و نبود را داخل ک زشیم

 .هومن پچ چ کرد:تندهمه و همه نشان از بد بودن حالش داش زدیکه دودو م ینگاه

قرون دوزار تو  هیتموم،اسکل بازم واسه  ی.خودش تک دختر و همه چباباش سرهنگه. ارویدم،یانصافا فازشو نفهم-

 سرکار. ادیسرما و گرما م

 داره اجیواقعا احت دیشا-

 ت؟یبه خر یخودتو زد ای یچشم غره رفت: خر هومن

 رمیم شمیپا م یباز مزخرفاتتو شروع کن یبه جان خودت بخوا-

 نشده بعد دوسال؟! تیخر!هنوز حال رهیبابا عاشقته ام نی.ایزنیزر م یدونینم یوقت یکنیپس غلط م-

مغز منو  رزنایپ نیجمع کن،ع قتویرف نیا ایب یبلند گفت: عل رضایگفت. خطاب به عل یبلند ال اله اال الله نیرحسیام

 ستیول کن ن کنهیم تیلیداره ت

قدماتو تا نشمره  یاز جات بلند ش هیچکه،کافیم نجوریهم یفتگیهومن از رو نرفت پرو پرو ادامه داد: از نگاهاش ش اما

 ...اه خاک برسر ماستت کنم!!گای.جان تو نستیمعامله ن الیخیب

 ه؟یعاشق لیدل نایا-
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نکبت  یتو یست..که البته اونم به گروه خون گهیمدل د هی یعاشق لیدل یبپره ماچت کنه تا بفهم دینه با-

انسان  یاز رو نمیا ؟البدیجمع کنه و واست سند بذاره چ یکالنترخرو از  یبگرده تو ادیهلک هلک ب نکهی.اخورهینم

 !شهیدوست

و به  دیکنار کش ی،ولیچجور دونمیواضع نم ومرثیک تیشکا هیسندش رو آزاد کردم و به لطف پدر خانم دالور، قض-

خواسته جبران کنه،خودشم هربار  دی.شافتهیجا ب نجایکمکش کردم تا ا یلیخ لیکل مختومه شد.به هرحال من اوا

 .گفتیم نویا

 یدر ابراز احساسش داشته.نگفت که خودش بارها چشمان مشتاقش را رو یسع ینگفت که دخترک به هر روش اما

 خودش شکار کرده.مکث کرد و تالش کرد تا تمرکز از دسته رفته اش را برگرداند.

 !زنمیم ویبگو حرص ک ،منویریعذب بمون تا بم ته!اصال انقد هیثان هیواسه  ن،خریرحسیام یخر یلیخ-

 نکهیبدون ا نیرحسیچشمک زد.ام شانیروشن شده و متعاقبش نام حک شده سپهر نامجو،به هردو یگوش صفحه

 صورتش باال برد. یرا رو نکیتماس را پاسخ دهد ع

تموم شد  فرستم،کارتیرس م!آددارهیتا کار خودشو نکنه،تا پاشو تو خونه آوا نذاره دست از سر کچل ما برنم نیا-

 .هیاوضاعش چه جور نیبرو بب

*** 

مخلوقات را داشت.تمام  یهمه  دنیوقصد به آب کش دهیبغض آسمان ترک ییکه گو دیبار یم یبا چنان سرعت باران

به چپ و راست حرکت  کیاتومات نی.برف پاک کن ماشگشتندیخود م یبرا یبلند دنبال سرپناه ییعابران با قدمها

 ابانی.وارد خدندیبخش یبه جانش م یتق تق قطره ها حس تازگ یکنار راند.صدا شهیش یکرد و قطره ها را از رو

به  ی.نگاهدیدوینمود که به طرف کوچه م تیرا رو یا یخودشان شد که جسم کوچک و در خود جمع شده مشک

 کرد. زیساعت انداخت ورو به آن جسم کوچک چشم ر

 

 نیو ا دیغر گرید ی.آسمان باردیسرعت بخش شیو به قدمها دیکش شیرا به چشمها سشیدست خ یمشک ودموج

 صیرا تشخ یکرد و کم کم آن جسم مشک تیاز شتاب قطره ها کاسته شد.فرمان را به داخل کوچه هدا یبار کم

که  یباران یتوجه به قطره ها یو ب دیکش نییرا پا شهیاش ترمز کرد.ش یکاست و در چند قدم نیداد.از سرعت ماش

 گرفتند،صدا زد: یرا هدف م نیاتاقک ماش
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 خانم! دهیش-

 متعجب شد. نیرحسیام دنیواز د دینامش چرخ دنیبا شن دهیش

 نیشیم سیباال، تا خونه خ نییبفرما-

شدن بهتر بود. در را باز کرد و خودش  دهیکوچه نمانده بود،به هرحال از موش آب کش یهم تا انتها ینکرد،راه تعارف

 آخه... هیچه بارون نیاز تنش فاصله داد.غرغر کرد: ا یشده اش را کم سیخ یرا به داخل پرتاب کرد.مانتو

 .جواب داد:دیبه داخل کش یلب ده،یشده و خنده دار ش اهیس یچشمها دنیبا د نیرحسیام

 !نیو بارون هاش.خسته نباش زهییپا-

 در جواب گفت. "یمرس" ینداد و خشک و خال یتیاهم دهیبه طعنه گفت...اما ش یرا کم دشینباش خسته

 را به سمتش گرفت: یخم شد و داشبورد را باز کرد،جعبه دستمال کاغذ نیرحسیام

 صورتتون...-

چهره اش ساخته  یبرا یخنده دار تی.وضعدهیتوسط ش ریآفتابگ یناگهان دنیکش نییحرفش مصادف شد با پا انیپا

 شباهت به پاندا نکرده بود. یدورتا دورپلکش پخش شده بود و چهره اش را ب شیها ملیشده بود.تمام ر

 !نیشیم سین،خییایمواقع تا خونه با دربست ب نجوریبهتره ا-

به آن داده  یها،حالت گرد یاهیپاک کردن آثار س یکه برا یو با دهان دیدستمال را محکم دور چشمانش کش دهیش

 !ن؟یتر از ا سیبود گفت: خ

نشده اش چگونه با  ینیب شیپ یفصل از سال و باران ها نیدرست نبود اما در ا دیحواله کرد،شا شیبه سو ینگاه مین

 شد؟ی! سردش نمکرد؟ینازک رفت و امد م یدست مانتو کی

 .ستیفصل ن نیلباستون مناسب ا-

.شما خرمیدرست درمون م یپالتو هیواسه خودم موند، میزیماه بعد اگه چ شاالی:ادیرا شن دهیش الیخ یجواب ب بازهم

 دیغمت نباشه س
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 قیبه جانش تزر یبیدختر حس عج نیا یدانیآمد را فرو داد.لحن نسبتا چاله م یکه تا لبش باال م یا خنده

 .دیدیپارچه قاب شده م یاهیس انیصورتش را م یدیکه سف ی...درست مانند روزکردیم

 ...گمایم-

 را باال داد. ریانداخت و آفتاب گ رونیدستمال را ب دهی.شدیچرخ شیکوتاه به سو یلحظه ا یبرا نیرحسیام سر

 ؟یدانشگاه رفت-

 چطور؟-

 بدجور به سرم زده درس بخونم. هیچند وقت هیگفت:  یاش را خاراند و با دو دل یشانیپ

 چرا که نه. نیجواب داد: اگه وقتش رو دار نیپارک کردن ماش نیح نیرحسیبودند.ام دهیدرست به خانه رس حاال

 !؟یرفت د،دانشگاهیس ی.نگفتامیوقتش که...حاال با وقتش کنار م-

 فرمان را باز کرد. قفل

 نه.-

فکر کنم از  ی.ولیتا دکترا مکترا خونده باش خورهیکه م افتی.به قرمیمشورت بگ یاز ک خواستمی...منو باش میدک-

 نه؟ یروزگار بود یاون خرخونا

 شد. نکشیع سیخ بایبخار گرفته و تقر شهیکردن ش زیکند و مشغول تم یبرگ از دستمال کاغذ کی نیرحسیام

 درسم خوب بود.-

 .کردیم یرا عصب دهیو سکوت بعد از آن، ش شیجواب دادنها کوتاه

 خونده باشه؟ یتجرب یشناسیرو دور و برت م یکس-

 .یام،با معدل هجده و خورده ا یتجرب پلمیشدن گفت:د ادهیرا باز کرد،قبل از پ در

 اراده باز ماند.انتظارش را نداشت. یب دهیش دهان

 ن؟یش ادهیپ نییخواینم-
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 ها؟؟-

 .میدیخانه کرد: رس یبه در آهن یا اشاره

 آها چرا..چرا...-

تازه به باغچه خوش آب و رنگشان داده  یشد.قطرات باران حس و حال اطیوارد ح نیرحسیدوشادوش ام سپس

 دهیواحد کش یبه سو شی.از تن فاصله اش داد.پاشدیچندشش م سیخ یبود.از مانتو دهیبه سرش چسب یبود.روسر

 :دیپله پشت سرش شن نیاول یرا از رو نیرحسیام یشد که صدا

 .پرسمیرو م یبراتون از مه گل منابع درس-

 ادیز د،انقدریچیپ شیسلول ها انیحرف م نیا دنیاز شن یناش یشد...شاد دهیکش دهیش یلبها یرو یبزرگ لبخند

 به دخترک ادامه داد: رهیرا مات خود کرد و خ نیرحسیام ده،یش یآشکار نشسته در دو چشمها یکه درخشندگ

 در خدمتتونم. ادیاز دستم برب یکمک-

دلش در حال شکفتن  انینو م یگرفت...حس یرا به باز نیرحسیام ین،گوشهایکلمه س یرو دهیش ظیتشکرغل

حال...مثل طراوت  نیو با ا دیکشیم دکیرابا خود  دیابهام و ترد ییایکه دن یمتوجه بود.حس یرا به راحت نیبود.ا

همه  نیا یکلمات کس یادا یبود.تا به حال رو نیدل نش دایشد شیبرا ش،یچند لحظه پ یخاک خورده  یباغچه 

 ؟!دقت به خرج نداده بود...داده بود

 

*** 

 ومده؟یآوا ن-

 یخوریم یکرد گفت: نه...امروز تا عصر کالس داره. سبز یم شیبرخاستن دست بند زانوها یکه برا یدر حال فروغ

 ارم؟یبرات ب

 باهات حرف بزنم خوامیم قهیلطفا چند دق نینه دستت درد نکنه...مامان بش-

 شده؟ یچ-
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 لقمه اش را قورت داد.آرامش را با لحن شمرده شمرده اش به مادرش منتقل کرد. نیرحسیام

 خواستگار داره؟ هیآوا  یدونستینشده قربونت برم.م یزیچ-

 ست؟ کارهین؟چیهست حس ی؟کیزد: جد یفروغ برق یچشمها

 .شهیمادر من...همکالس یکی یکی: دیخند

 !نه گهیم هیخبر گمیبهش که م د،بعدیچشم سف یدختره -

 دمشیاومد باهام صحبت کرد.رفتم د ؟پسرهیدار یتکان خورد: خب چه انتظار یاش به ضرب تک خنده ا نهیس

 خب؟-

 دارن. یمقبول تیوضع یاز هتال رو داره.درکل از نظر ظاهر یکی تیریمد رسه،باباشیدستش به دهنش م-

 ان؟یب خوانیم-

هم  یبهتر یطایمامان...دودلم.بنظرم واسه آوا شرا دونمیهنوز اجازه ندادم.نم یتکان داد: آره،ول یسر نیرحسیام

 هست

 ؟یصحبت کرد یرفت یگیمگه نم-

 یموردم به اون دختر بزرگ امر و نه نیا یتو تونمیمامان،من نم ستین یا قهیسل گهید یکی نیدونم،ای...نمیچرا ول-

 بره. نیاهرم از بخو یاز جانب من باعث بشه زندگ یکیاشتباه کوچ خوامی.نمندشهیکنم،االن بحث آ

 بهتر باشه؟ یچ یکنیخودت فکر م-

 آوا دوستش داره.-

 .انیپس بذار ب-

موضوع رو  نیوقت هم هیبه ما سره.اگه  یروز روشنه که پسره از نظرمال نی: عستیمردد به فروغ نگر نیرحسیام

 کرد. یکه بشه ازش چشم پوش ستین یزیچ یمامان؟اختالف طبقات یتو سر آوا بزنه چ گهیچند وقت د

 نشست.لب زد:  نیرحسیدست ام یمادرانه رو یفروغ با محبت دست
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صالحه رو انجام بده.اگه االن نظر منو  ینیبیکه م یجان...کار نیاعتماد دارم حس یریگیکه م ییمایمن به تو و تصم-

 پسرم. فتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیه ییجلسه آشنا هی.با انیب میبذار گمیم یخوایم

فروغ  ی.کالم بعددندیرسیجلسه به تفاهم نم کیاصال با همان  دیذهنش دودوتا چهارتا کرد.حق با مادرش بود...شا در

 رشته افکارش را پاره کرد:

 ادیبوجود ب ستیقرار ن یمونیواسه پش یزیخوب و بدش بخواد.چ طیبا تک تک شرا دیبا خواد،یمنو م یاگه آوا-

 درست تره رو انجام بده. یکنیکه فکر م یگم،کاریست و بس.بازم م رفت و آمده چند ساعته هین،یرحسیام

وارد کرد.با  شیبه انگشتها یچروک خورده فروغ نشست و فشار اندک یدست ها یمردانه اش،قدرشناسانه رو دست

 را در دلش کاشته بود. تیجمله بذر قاطع کی نیهم

 

پا به آشپزخانه نهادند.فروغ جا  مهیدوقلوها سراسو به تعاقبش  دندیباز و بسته شدن در خانه را هردوشن یصدا

به هردو داد و  یواشی.مه گل سالم دیمکث پارچ آب را برداشت و قلوپ قلوپ سرکش یشد و ترگل ب زیخ میخورده ن

 به خواهرش، به اتاق پناه برد. یبا اشاره کوچک

 شده؟! یزیدر هم فرو رفت: چ یاز کنجکاو نیرحسیام چهره

بشه.من رفتم اتاقم.فردا سه تا امتحان  یدستپاچه تندتند سر تکان داد و پارچ آب را بغل زد: نه داداش...چ ترگل

 دارم

! مگه هیچه وضع نیرا بلند کرد: وا ا شی.فروغ صداوستیرا نداد و به سرعت در اتاق به مه گل پ یگریحرف د فرصت

 ن؟؟یخوریناهار نم

 .دیسبلند هردو به گوششان ر "میندار لیم"

 دوتا؟ نیچشون بود ا-

 در جواب زمزمه کرد. یدانمینم فروغ

که در دست  یکنترل نیرحسیکردن صفحه چتش با دوستانش بود.ام نیینشسته بود و مشغول باال پا یکنار آوا

گذشتند.ذهنش از  یساعت انداخت که از ده شب م یبه عقربه ها ینگاه میداشت را تکان داد و کانال را عوض کرد.ن
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بودند.کامال مشخص بود  امدهین رونینه شام ب هارنا یجا مانده بود که دوقلوها نه برا یتا به حال پشت در اتاق ظهر

توجه به فروغ که مشغول خرد کردن به ها  ی.بزدیاش دامن م یندانستنش به کالفگ نیافتاده است...اما هم یاتفاق

 یبعد صدا یو دو تقه به در زد که کم دیکش یقی.نفس عمستادیدرست کردن مربا بود برخاست و پشت در اتاق ا یبرا

 .دیگل را شن مهبله گفتن 

 .قهیدق هی رونیب ایب-

 تنه مه گل در راس نگاهش قرار گرفت: جانم داداش؟ میباز شد ون در

برد  یشک از او حساب م یب دانستیکه م یاخم و جذبه ا مچهیگرمکنش فرو کرد و با ن بیدست در ج نیرحسیام

 کرد: انیب

 رون؟یب یومدیچرا واسه شام ن-

 کند. ینیمن کردن مه گل هم باعث نشد از موضعش عقب نش من

 نداشتم داداش. لی...مزهیآخه...چ-

 !ینخورد یزیظهرم که چ-

 بودم. ریس گهیگرفتم.د چیچرا چرا...از بوفه مدرسه ساندو-

 مه گل؟!-

 کرده بود:ب..بله داداش؟ انیهشدار گونه نامش را ب یجور

 ؟یبگ یخوایشده که نم یزیچ-

 به تته پته افتاد: نه داداش...نه  دخترک

اش شد و سپس  رهیتنها در سکوت خ یو طوالن قیخواند.اما عم شیخواهرش را از چشمها دنیشدن و ترس هول

 : ترگل کو؟دیپرس

 .خونهیافتاده به داخل اشاره کرد:داره درس م نییپا یگل با سر مه
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افتاده که خواهرانش تمام روز را به بهانه امتحان  یبود که بفهمد چه اتفاق نی.مشتاق ااددینم تیبه رفتن رضا دلش

 شتربهیحرفش را با تحکم هرچه ب نیحال کوتاه پلک باز و بسته کرد و آخر نیخودشان را مشغول کرده بودند.با ا

 :دیصورت خواهرکش کوب

 نیبدونه.تو ا دیمامان هم نه...آوا با ،بهیبه مامان بگ دی...به من نه...بافتهیهم ب یهم بشه،هر اتفاق یمنو...هرچ نیبب-

 یچ میفهمیسرزنش بشه،م یکس ستیاومده باشه قرار ن شیپ ی.اگه مشکلمیپس و پنهون از هم ندار یزیخونه چ

 .روشنه؟!میکنیم شقبول م،نهینه دار یپنهون کار ی.ولمیکنیشده و رفعش م

 شد. رهیخ شیشد و دوباره به پاها مانیدهان باز کند پش نکهیخورد اما قبل از اتا نوک زبان مه گل سر  حرف

 چشم.-

گفت را گفته بود اما  یم دینبود.هرچه با زیجا نیاز ا شیب یدخترک کاسته شده بود.حرف یاز ترس چشمها یحد تا

 تکان داد و با همان صالبت برادرانه اش به عنوان کالم آخر ادامه داد: یبود.سر دهیرا...نشن دیکه با یزیچ

 .رهیدر نم یی.اون درس و مشق جانیبخور یزیچ هی نییایب فاتونویتکل نیساعت جمع کن هیتا -

تا بناگوش باز شده اش  شیبه آوا کوتاه نگاه کرد.ن نکشیع انیقاب گرفته م یمبل نشست واز پس چشمها یرو باز

 داد. یاش را م یشگیز چت کردن با دوستان هما تیحکا

*** 

 

 جون! دهیش-

مهم نبود.باز  یذره ا شیاز ترس مه گل هم برا دهیلرز یصدا یبر وجودش غالب شده بود که حت یتیعصبان چنان

 پس سرش انداخت:  یرابلند تر از هروقت شیبرگشت و صدا

 !؟یبا خودت فکر کرد یشهر هرته؟چ نجایمگه ا-

برد.ذهنش از کار افتاده  یاز اندازه بدنش پ شیمچ دستش نشست،به داغ بودن ب یزده ترگل که رو خیدست  

که تا سرحد مرگ باعث ترس آن دو فرشته  دیدیرا م یالمنظر پسرک نوجوان هی.فقط چهره کردیدیرا نم زیچ چیبود.ه

پرتاب شد.به  شیونل سالها پ. به تدمان ش،ماتیصحنه روبرو دنیبه محض د تایشده بود.حقق دهیکوچک و لرز
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گوشش به  ینبود تا به دادش برسد.کس یافتاده بود و کس شیبدتر،برا یاتفاق حت نیکه مشابه هم ییسالها

بود با  دهیخودش بود که متهم شده بود اما حاال.... نفهم نیبدهکار نبود و در آخر ا شیترسها دنیبه شن ش،یحرفها

 یقابلمه از دستش رها شد و با صدا یک دینفهم یو به کمک دوقلوها آمده بود.حت ختیر شیجان در پاها یچه سرعت

 شد. دهیکوب نیبه زم یبد

 فشرد. یرا در مشتش م راهنشیگرفته بود و با تمام قوا پ یپسرک مردن قهی از

 نیکرده بود.هم یشده بود او را ناتوان تر از هروقت دهیشکمش کوب ریبه ز دهیکه در اثرخشم فوران کرده ش یا ضربه

انداخته  رشیزده و قبل از آن که از چنگش فرار کند گ یجست دهی...اما شرفتیداشت در م دیرا از دور د دهیکه ش

 بود.

 آقا پسر! یافتاد یبد کس ریکس و کارن؟!گ یب نایا یفکر کرد-

دخترها شده بود.تر  شتریباعث ترس ب نی. همستادندیا یو به تماشا م شدندیعابران اطرافشان جمع م تیکم جمع کم

رفتارش داشته باشد و قطره  یرو یاش نتوانست کنترل یآمد.مه گل هم با تمام خوددار یدر نم شیگل از ترس صدا

 :دیاز گونه اش چک یاشک

 .شهیم یزیجون ولش کن توروخدا،االن آبرو ر دهیش-

 خترک را داد:بکشند،خشم آلود جواب د تیکبر رشیبود تا ز یکه خرمن شده بود و کاف دهیش

 حرف نباشه زنگ بزن صدو ده.زودباش.-

خلوتش  یاز کوچه ها یکیدر  رستانیکه دب ی.محله اشدیشده عابران از گوشه و کنار بلند م یشده چ یچ ینوا

 اش شده بود. یپسرک از کارنابخشودن نانیبر اطم دیحاکم بود، مز

 غلط کردم،بذار برم.-

از  یکیزنگ بزن؟! سپس رو به  گمیرا باال برد: مگه نم شیاراده صدا ید،بید دهیگل را که ساکت،منتظر و لرز مه

 .سیزنگ بزنه پل یکیعابران کرد: 

 .کنمیغلطا نم نیاز ا گهیگوه خوردم،د-

 کثافت. سیدادمت دست پل یمونه وقت یاش م هی،بقیغلطاتو کرد-
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ترسشان کاسته  زانیبود تا از م دهیآغوش کش وار،دریزده به د هیترگل کوچک را تک یگل همانند مادر مه

منفور حکم فرشته نجات را  یدر آن لحظه  دنشیشده..اما رس شیدایچگونه و از کجا پ قایدق دهیش دانستیشود.نم

 داشت و بس. شانیبرا

هول داد و شروع به  سیهمکار پل یپسرک را با نفرت به سو دهی.شدندیرس سیپل یتیامن یروهایکه ن دینکش یطول

 یبعد انگشت اشاره اش را به سو ی. کمدیلرز یوجودش م تیبود کرد.از عصبان دهیکه با چشمانش د یعیوقا فیتعر

 شد و گفت: کشانیآهسته نزد ییهابا قدم  سیکز کرده بودند نشانه گرفت.پل واریدوقلوها که گوشه د

 که... نهیکه نکرد؟..منظورم ا تتونیدخترم اذ-

شده از ترس جواب  دیسف یرفته و چهره ا لیبه شدت تحل ییگل اما با صداتکان داد.مه  نیتندتند سربه طرف ترگل

 انداخت و... رمونی...امروز..امروز تو کوچه گکردیداد: چهار روزه که از مدرسه تا خونه دنبالمون م

 که در وجودش حاکم بود مانع از ادامه حرفش شد. یو شرم دهیترس نگاه

را پراکنده،و سپس از مقابل  تیازدحام جمع ده،ابتدایاز ش یتماسخب و گرفتن شماره  اریبا گفتن بس سیپل

 گذشت. گشانیهم

 کرد: یدرهم جلو رفت وتمام حرصش را سر آنها خال ییبا اخمها دهیقبل بازگردد...ش یتا محله به مسکوت دیکش طول

 ن؟یثابت کن نیخواستیم ویحرف نزده؟با نگفتن چ تونیکیوضعه بعد  نیچهار روزه ا-

 .هیگر ریاتفاق افتاده قرارگرفته بود سکوت و بغضش باهم شکست و به ناگهان زد ز ریکه به شدت تحت تاث ترگل

 

فراموش شده تون رو  یقابلمه غذا نیا خواستیهمچنان سرزنش گر ادامه داد: به فرض مادرتون از من نم دهیش

کوفت و  یتراشو، که تا کله ظهر بخاطر کالسادخ یوجود نداشت که مادرتون بخواد غذا ی...فرضا اصال منارمیبراتون ب

تو کوچه خلوت  خواستیم یبه دادتون برسه؟ک خواستیم یبده.ک لمیمدرسه تحو موننیزهرمار فوق العاده  کنکور م

 !کنهیم یوجود داره چه غلط یاون ب نهیبب زنهیساعت از ظهر پرنده هم پر نم نیکه ا یمحله ا هیتو 

 ...یول میبگ میخواستیجون به خدا...به خدا م دهیش-

 !ن؟یندار ن؟خواهریندار ن؟مادریبرادر ندار ؟شمادوتایچ یول-
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خون به پا  میگفتیو هق هق کنان گفت: اگه به داداش م دیکش سشیخ یرپلکهایز یدست ترگل

 ...من...من از مه گل خواستم نگه.شناسمشی..مکردیم

که  ینیا ن؟امثالیایموقع قر و فرتون سراغم ب نی!فقط بلدنیگفتیاقل به من م!الکردم؟یم یچه غلط نجایپس من ا-

 گهینداره...شماها نه دوروز د یجوون واسشون فرق روی!دختر و زن و پمارنی!بنیجنس ضیمشت مر هی نیدیامروز د

 ن؟یفهمی.مکردنیم چارهیرو ب گهید یکی

که درظهر سوزناک  دیملتهبش کش یشانیبه پ یدخترها را تحمل کند.دست ینتوانست شرمندگ نیاز ا شیب

 دنیو پلک بست تا با کش دیکش شیلبها یکردند.زبان رو یاش شره م یشانیعرق از رستنگاه پ یها ،دانهیزییپا

 .   اوردیآرامش از دست رفته اش را به دست ب قیچند نفس عم

 ...نجایا نییای.بگهیخب،بسه د یلیخ-

که از چله رها شده باشد به بغلش پرتاب  یریاز خداخواسته،همانند ت دهیآغوش باز شده ش دنیبا د دخترها

 کرد و او آرام آرام کمرش را نوازش کرد. سیاز ترس ترگل سرشانه اش را خ یناش یشدند.اشکها

 یپنجه طال...ساق یکه محصل بود و اس ییروزها ادیخودش افتاد. ادی.زدیداغ بود.رگ دستش هنوز نبض م شیپلکها

نامربوط زمزمه  یو تا خود خانه پشت سرش حرفها ستادیا یپشت در مدرسه م دهیم روز را به انتظار شمحله تما

داشت تا با دست  یانداخته بود وسع رشیگ یچهارمرغ یاز بن بستها یکیهمانند امروز دخترها،در  کباری.کردیم

بود که خودش را  دهیترس ی.به حدبردیمن ادیوقت ان روزها را از  چیوجودش را پنهان کند.ه یدگیده،دریبه ش یدراز

هم که  یبود.وقت دهینفس دو کیرها شود.تا خود خانه را  یموضوع سبب شد تا از چنگال اس نیکرده بود و هم سیخ

سر داده بود و با زخم  یتنها قسمت اول ماجرا قهقه ا دنیکند هاله با شن فیرا تعر هیقض ادرشم یبرا خواستیم

 "افتاده دنبالت... یکه اس یکرد یخودت چه غلط نیبب"زبان گفته بود

را متحمل  ییچه لحظات ظاقت فرسا دیو هرگز نگو ردیحرف کوتاه باعث شده بود تا دهانش را گل بگ نیهم

 کیبه  یمبرم ازیخودش چه ن بردینم ادیوقت از  چی...هشدی...خودش بود که متهم مگفتیشده.هرچه هم که م

کرده بود.چرا که مادر کوته  غیدر دهیمندانه مادرش داشت و هاله تمامشان را از شسخاوت یآغوش باز و نوازش ها

راز  نیاش سوخته بود و از بزرگتر ییحرف هاله برآمده بود.پس از آن شب ها با تنها قیفکرش هم در صدد تصد

 مشابه خودش را داشتند. یطینزده بود..و حاال...دخترها شرا یکس حرف چیبه ه شیمگو

آشفته اش را با دست به داخل  یوموها دیرا فاصله داد و صورت ترگل را پاک کرد.مقنعه مه گل را جلو کش دوقلوها

 فرو برد.با محبت نجوا کرد:
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 .خب؟میگردیبرم نیجا آروم که شد هی میریخونه.م نیبر ستیالزم ن-

از خشم درونش  ییرگه ها که ییبلند شد.صدا شیاز کنار گوشها ییآشنا یبود که صدا دهیدخترها را نشن موافقت

 :کردیم دادیب

 !ابون؟یبه خ یکنیخونه دعوتشون م یبه جا یروز طوالن هیکجا قراره برن سرکار خانم؟!بعد -

مهم  شیرا نداشت.دست خودش نبود که واکنش دوقلوها برا نیرحسیام دنی.انتظار ددیبا شتاب به عقب چرخ سرش

 ند آمده بود.برادرشان ب دنیشده بود.دخترها زبانشان با د

 سرش را باال گرفت. یکم نیرحسیصورت ام دنید یرا صاف کرد و برا کمرش

 حال و هواشون عوض شه تا... کمیبرنگردن،گفتم  ستیقرار ن-

کم کم پاتونو از  نی!داریسرخود شد یلیمن از صبح تا حاال خسته از درس و مدرسه هستن!انگار شما خ یخواهرا-

 کیبه  کیشده بود که نزد یو ساده لوح من نگران شما به ظاهر محترم چارهی. بعد مادر بنیکنیدراز تر م متونیگل

 و منو فرستاده تا.... نیساعته برنگشت

صورتش  یکه کناره ها ظینداشت.اخم کرد.آنقدر غل ییدرکش جا طهیمردجوان در ح یاز اتفاقات افتاده،طلبکار بعد

 انداز جمع چهار نفره شان شد. نیه طنبلندش بود ک یافتاد و بعد از آن...صدا نیچ

مردمو گمراه کنم  یبچه ها خواستمیآخه؟!من اگه م ینیبیم یچ ؟منویادگرفتیفقط اولدورم بولدورم  یتو از برادر-

 به خودشون. لرزنیداشتم که از ترس دارن م ییدوتا نیبا ا کاری.چابونیتو کوچه ها و خ ختهیکه فراوون ر

 بودند.اما چرا؟! دهیبرد.خواهرانش ترس یحرفش پ تیرا دنبال کرد،به واقع دهیکه انگشت اشاره ش نیرحسیام نگاه

 جون نگو..توروخدا دهیوملتمس لب زد: ش دیتن جلو کش ترگل

 

اگه  یدونیخواهرات امروز از ترس  تا دم مرگ رفتن و برگشتن؟!م یدونیبرادر شما اصال م ینگم؟آقا ینگم؟واسه چ-

اگه به  ؟منیابرو گره بد یفقط بلد اید؟یرسیطفل معصوم نم ندوتایبه داد ا یچکیبودم ه دهیرس رید قهیمن دو دق

 ...هرچند االنم....نیتو چه حال النبودم معلوم نبود خواهرات ا ومدهیبهونه اون قابلمه غذا ن
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آن ور تر  ی.نگاهش کمدیدیرا م دهیش ی.مات ومبهوت پرخاش هاشدیتر و گنگ تر م جیهرلحظه گ نیرحسیام نگاه

 پراکنده شده بود. اتشیکه کف آسفالت پخش شده و تمام محتو ییاپلویشد.قابلمه لوب دهیکش

را.کم  شانیروزها نیا زیتعجب برانگ یو رفتارها دیدیبسته دوقلوها را م خی.چهره دیشنیرا نم دهیش یها دادیو ب داد

...ناموسش...در معرض شی.خواهرهاشدیشد.باورش نم هریزده به سه نفرشان خ رتیتمام ماجرا ح دنیکم،با فهم

 نجاتشان شده بود؟! املدختر پرخاشگر ع نیشده بدند و ا ریجوان اس یپسرک یدست دراز

 دهیافتاد،ش نیی.سر شرمنده شان که پادندیدخترها د یرا به خوب نیرا مشت کرد.رگ گردنش متورم شد و ا دستش

 برد.  یتازه به وخامت اوضاع پ نیرحسیکه ساکت شد ام

 شد و انگشتش را مقابل صورتش گرفت: نیرحسیام نهیبه س نهیس شینفس نفس زنان ازحرف زدنها دخترک

و  زیعز دیجناب س ستین یبرادر نیمزاحمت ساده رو بهت بگن.ا هیکه از ترسشون نتونستن  یکرد یکار-

 جاست... یتعصبه ب نیمحترم...ا

و  دیبه خود آمد.چند ضربه محکم پس سرش کوب نیرحسیو دنبال خودش برد.ام دیشدست دخترها را ک سپس

 شد. یها به دنبالشان راه دهیمتعجب از شن

 در کم کردن حال خرابش نداشتند. یریتاث چیهم ه یمنقبض شده اش و فشردنش رو فک

 بد...! یلیگونه، قضاوت کرده بود.خ السیدخترک گ یدر باره  یدوحرف کوتاه، بدجور دنیباربا شن نیا

 نیمناسب تر ا یداد در فرصت حیو ترج ستادیراه ا انیهم قدمشان شود.م توانستیکه نم رفتندیتند تند راه م آنقدر

 احساس نمود. نهیدر س قایرا عم ش،دردیحرفها ادیچنگ شد وبا  شیموها انیم شیرا رفع کند.پنجه ها یدلخور

خانواده به جز دوقلوها  یاعضا یدو روز با همه  نیدر تمام ا دهیگذشت و ش یاده بود مکه افت یروز از اتفاق دو

بنا شدن ستون خانواده  یبرا هیپا نیاز همه فرد مذکر آن خانه. در نظرش اعتماد اول شتریبود.و ب نیسرسنگ

آمده ان را بازگو  شیپ یتا درباره ماجرا دندیدیمازنفرات خانواده خود ن کی چیکه دوقلوها آن را در ه یزیبود.چ

غرورش  دهیش یمحل یکرده بود اما با ب اط،سدیراه دخترک را درح یمختلف جلو قیچند بار به طر نیرحسیکنند.ام

 .دادیاجازه پا جلو گذاشتن را نم نیاز ا شیب

 رونیرا بآب  شهیاپن گذاشت وش یرا رو نکشیاز خواهرها و مادرش مواجه شد.ع یخال یخانه  دن،بایبعد از رس ظهر

 .دیکش
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برگزار کرده و به همراه آوا و ترگل و مه گل  یخوان یها مولود هیاز همسا یکیآمد که فروغ خانم گفته بود  ادشی

 شان مشغول هستند. هیرا  در خانه همسا یساعات

 ینییرا بست و ذهنش به واحد پا شیمبل پرتاب کرد.چشم ها یرا باز وجسمش را رو راهنشیپ یباال چنددکمه

 .ربودیدلگ دایشد که صاحبش،از او شد دهیکش

 ساعت در سرش آونگ زد. یو تاک عقربه ها کیت یصدا

 داد... یمنطق نبود.اما حق را به خودش م یب

شده  نهیکوتاه در ذهن و روحش نهاد دارید کیچندان دلچسب نبود و همان  دهیبرخوردش با ش نیاول

 مهیکه تا ن یبدهد.دختر رییشده بود تغ رشیکه از او دستگ ییزهایچ دختر با نینظرش را نسبت به ا توانستیبود.نم

بنام  یزده بود...با شخص رونیب اسان،و هر رانینه چندان مناسب، ح یو با سر و وضع کردیسر م یشب در پارت یها

شاهکار بود!...خانه را ترک کرده بود وبا وجود داشتن  گریهم که د یآخر نیکامران واضع دوست بود وا

 !کردیم یخانواده،مستقل زندگ

 نیتحس یتفاوت داشت...شجاعتش جا دید یروزها م نیکه ا یبا تمام دختران دهیشد.ش رهیگشود و به سقف خ پلک

رابرش نرمش نشان روزها در ب نیا هیاول یها یریچرا با وجود سخت گ نکهیگنگ بود،ا شیبرا زیچ کیداشت.اما 

 !داد؟یم

شده  شیخواهرها یاز او ناراحت باشد.هرچه که نبود ناج یکه کس شدینم یحالت درازکش درآمد.دلش راض از

 گرفت. شیرا پ نییبرخاست و با درست کردن سر و وضعش راه پا یآن میتصم کیبود...با 

 گرفته! ییجا یب میچه تصم دیبعد در مقابلش باز شد...تازه فهم یرنگ نشست و کم یدر قهوه ا یکه رو دستش

 کرد. ی.دوسرفه مصلحتدیکش نییپا نگاه

 انگار بدموقع اومدم خوامیعذرم-

 اش را به عقب کج کرد. د،تنهیرا که د دهیطلبکار و سکوت ش چهره

 امرتون.-

 شده بود؟ دهیکش نجایبه ا شیپا یزیچه چ ی.واقعا برادیچه بگو ماند
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 نداشتم.فقط... یکارخاص-

مرد  یبه چشمها یقیپس از نگاه عم دهی.شکردیم دادیدر چهره اش ب یحاکم شد.خستگ انشانیم یا یطوالن سکوت

 .دینرم شده؛کنار رفت و در را پشت سرش باز گذاشت.از همان فاصله سرد گفت: بفرما داخل س یجوان،اندک

اصال آمدنش اشتباه محض بود.اما  دیدختر جوان و مجرد بگذارد.شا کیرا درون خانه  شیپا نکهیدرست نبود ا دیشا

...با خودش فکر کرد؛واقعا فرق کردینم یفرق ادیدوست داشت...جنسش ز کیبه بودن  یمبرم ازین قیدر آن دقا

 !پس چرا سراغ هومن نرفته بود؟!کرد؟ینم

دختر بود.هرچند که  نیفضا توسط ا رییتغبرده بود.حاصل  نیگذشته را از ب یسالها ریدلگ یخانه فضا دیجد دکور

نشست  نیزم یبه خانه داده بود.چهار زانو رو یتازه ا لیشما لیوسا دمانی.اما نوع چخوردیبه چشم نم یادیز لیوسا

 را شکار کرد. دهیش یغذا یو نگاهش سفره 

 هم درست کنارش... یو دست نخورده ا زیگذاشته شد وقاشق تم شیبود،جلو یکه پر از ماکاران یا یروح قابلمه

 .اوردیاز مهمانش را هم به جا ب ییرایآداب پذ خواستیکم رنگ زد.ظاهرا دلخور بود اما م یلبخند

 ندارم. لیممنون،من م-

 اش را به دهان برد. یقاشق پراز ماکاران یستیرودربا یاما شانه باال انداخت و ب دهیش

 

 .دیس یشینم رمونیگفت: نترس...نمک گ دهینجو دهیرا جو لقمه

 ن؟ی!از کجا متوجه شددِی: از هر ده تا جملتون نه تاش سدیهمان لبخند محو پرس با

 کردم. دایخدمتت رو پ انیپا نتی: چون پردیو سردش را شن الیخ یب جواب

 همه رک بودن را نداشت.نخ صحبت را گرفت و ادامه داد: نیا انتظار

 به شما بدهکارم یعذرخواه هی کنمیمن فکر م-

 .ستیواسم مهم ن-

 .گهینم نویرفتارتون که ا-
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 شد. نیخشمگ نسبتا

 یای...من مجبورت کردم بنمیبب سایبهتره.وا یلیخ شهیادعات م شهیکه هم ییرفتار تو گه،ازیکه م یرفتار من هرچ-

 گهیو سرم به کار خودمه...د کنمیم یکه همش دارم از تو و خانوادت دور ؟منیکن یخواستم عذرخواه نجا؟منیا

 ه؟یچ

محکم فشار  ندازه،یازم دلخور باشه دست دور گردنم م یکی نکهیرو نرنجوندم.عذاب ا یدل کس میمن تو زندگ-

 .دهیم

 راحت نفس بکش! ؟حاالیبشنو یخواستیم نوی.همستمیباشه...منم دلخور ن-

هم اورا  لیفراتر از رفع سوتفاهم بوجود آمده در دلش حاکم بود...همان دل یزیشد.چ دهیکش نییپا نیرحسیام نگاه

هرچه اطرافش را  ،یآدم نیداشت و نبود چن ازیگفتن ن یجفت گوش برا کیکشانده بود.مدتها بود به  نجایتا ا

 !..گشتیم

 .نیکه فکرش رو بکن یاز اون شتریب یلیاد،خی...زدمیکش یخستگ میتو زندگ یبه اندازه کاف-

از  ییایمرد دن نیلحن ا کردیراه متوقف شد.چرا حس م انیبرداشتن نمک پاش باال رفته بود،م یکه برا  دهیش دست

در بروز ندادنش  یکه سع یبا درد نیرحسیشد و ام انشانیرا درونش دفن کرده؟سکوت مهمان ناخوانده م یدرماندگ

 داشت، ادامه داد:

 .یرو به خودت جلب کن تیافراد زندگ نیزتریاعتماد عز یکه نتون ستین نیکدوم بدتر از ا چیه یول-

گاه واسه خواهرام  هیتک تونمیراه رو اشتباه رفتم که نم ی...کجاکنمینفس گرفت: چند شبِ با خودم فکر م یدم

 یبه مه گل گفتم؛هرچ یبذارن.من حت ونیباهام درم توننیموضوع رو نم نیپا افتاده تر شیباشم.کجا کج رفتم که پ

به گردنشون  یبودم و به قول خودشون حق پدر نرو که برادر بزرگشو ی...منستین یزیگفت چ یت رو بگو،ولکه هس

 خانم! دهیکنه...ش یخسته ترم م نی.ادنیدرد و دل ند قیدارم،ال

 حتما. یخودت باعثش شد-

 یبه همون خدا یرو حس کنن،ول یلحظه نبودن حاج هی خواستمیبوده،نم تیواسم تو الو شونیخوشحال شهیهم-

 وقت ازم بترسن چینکردم ه یباالسرم که کار

 ؟یگیبه من م نارویچرا ا-
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 !دانستیزد.فکر کرد..نم یتلخ پوزخند

 تند بود.شرمنده اگه رنجوندمتون و...االن مزاحمتون شدم. یلیحق با شماست.رفتار اون روزم خ-

 .دیس سایوا-

 درد دل ساده به او پناه اورده بود. یکه تنها برا یبود در برابر کس تند رفته یادیپا و آن پا کرد.به نظرش ز نیا دهیش

 !ینخورد یزیچ-

 .خدانگهدارتون.ستیمهم ن-

 ...دیس-

 شده بود. قیدق نیکش دار کلمه س یادا یرو یادیز شی...اما گوشهاستادیا

 دوست دارن. یلیبچه ها خ-

 پاسخ داد: حسشون دو طرفه ست. مهربان

 ناراحتت کنن خواستنینم-

 ...نیفراموشش کن-

 ..؟!دیس-

 بارها و بارها در مغزش اکو شد. نیکوتاه، پژواک س یدست خودش نبود که بعد از سکوت گریبار د نیا

که  یخوشبخت یلی.تو خخوادیم دینفر ام کیواسه  ی.حتخوادی.عشق مخوادیم زهی...انگهیهمش خستگ یزندگ-

و  دنیدیم اتویبوده که بهت دارن.دوستت دارن.خستگ یتن از سر عشقبهت نگف یزی...اگه بچه ها چیهمشو دار

 که بهت اعتماد ندارن. ستیخاطر ن نیخسته ترت کنن.فقط به ا خواستنینم

 یمخف شناسمیکف دست م نیکه اونارو ع یروز کامل خودشونو از من کیمغموم شد: اگه اعتماد داشتن  نگاهش

 .کردنینم
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پر ازدحام  یابانیمظلوم نداشت؛سوخت!انگار که در خ یکم از پسربچه ا قیکه در آن دقا یبه حال مرد دهیش دل

 یدست مادرش را رها کرده باشد و گمشده و سراسر بغض به دنبال مادر بگردد..همان اندازه غم داشت. با دست برا

برگشت و  شیبود.سرجانرفتن  یکوچک برا رفتعا نیدنبال هم نیرحسیبود که انگار ام بینشستن اشاره کرد.عج

 خاموش متمرکز شد. ونیزیتلو یمحور نگاهش رو

 

 ؟یناراحت یاز چ قایدق-

 آرامش!-

 ؟یچ-

 بار واضح تر. نیزل زد.حرفش دوباره تکرار شد.ا نیرحسیبه ام جیگ

 که ییایخودشو نشونم بده.گم کردم خودمو تو روزمرگ خوادیام که نم ی.دنبال آرامشستیناراحتم که ن یاز آرامش-

 نداره. یواسم جز خستگ یزیچ

بهت بر  یشد ری...برگرد به قبل.من االن بگم چرا از بچه ها دلگیکی یکیرا با زبان تر کرد: صبرکن... شیلبها دهیش

 خوره؟ینم

 .ستمیمن ازشون دلخور ن-

به هم گره  تیواست تلنگر شد و آرامش نداشته و خستگ یناراحت نیکه ا ی...اونقدریدلخور میلی...خدیس یهست-

اصال  یکشوندت...تو از بچه ها دلت پره چون اونا نتونستن به قول خودت بهت اعتماد کنن،ول نجایخوردن که تا ا

 رفتار رو دارن؟ نیکه چرا باهات ا یتاحاال به خودت نگاه کرد

 چون به عنوان برادر براشون کم گذاشتم...-

 یب یهات.جوش آوردنات.قضاوتا ییرفتار شده.تندخو نیاخالق گند خودته که باعث ا ی..ولداینه چون ببخش-

باشه که قبولشون داشته باشه...نه  یکی..که اگرم اشتباه کنن ناننیجات.مگه اون بچه ها چند سالشونه؟دنبال اطم

 قضاوت بشن نکهیسرزنش بشن نه ا نکهیا

 من تا به حال قضاوتشون نکردم.-
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 خون به دلشون کرد؟ شیآرا هیمن بود سر  ؟عمهیزد: جد شخندیاراده ن یب

 بحثش جداست. هیگفت: اون قض یجد نیرحسیام

 نوریکه تن من ا یدیکش یچنان هوار یبهشون گوش بد یسیوا نکهیخدا؟تو قبل از ا یآخه بنده  ییچه جدا-

 ست؟یقضاوت ن نی.ادیلرز

 بود. دهیبا ش یادیکرد.به نظرش حق تا حدود ز ینینش عقب

خودتو کنترل کن.با  یدیازشون د یبشن پس تالش کن.اگه اشتباه کیبهت نزد یواخیدست از قضاوتات بردار.م-

 شهیدرست نم یچیه دنیدعوا وشاخ و شونه کش

دانشگاه  دیشده نصف من به خواسته هاشون برسن.ق یخودم زدم تا اونا حت یمن عاشق خانوادمم...از خواسته ها-

 نمیباشم و بب نکهیسخته...ا نایداشتم.تحمل ا ندمیواسه آ یپرداز ایهزارجور رو یمثل هر ادم نکهیرفتنو زدم با ا

 .ه... سختستیخودم شدم سد خواسته هاشون که واسم قابل درک ن

 به وجودت افتخار کنن. دیخانوادت با-

 ؟یدیم یدلگرم-

اعتقاد داشتم  شهی.من همناستیبهتر قیبذاره ال هیکه عاشق خانوادشه و از جون براشون ما ی.آدمگمیم توینه واقع-

 یحرفا ینبوده.ول اتیغم و شاد کیاندازه خودت شر یچکی.چون هستیاز خودت برات با ارزش تر ن ایتو دن یچکیه

 گذشتنارو داشته باشه. هیاز جون ما نیواقعا ارزش ا هباشه ک ی....البته اگه کسیگینم راهمیب نیامروز تو..خب همچ

 .دیس یپناه برد:تو خوشبخت یبه آشپزخانه نقل ختنیر یچا یجا برخاست و برا از

 سکوت کرد. دهیتا برگشتن ش نیرحسیام

بار،بادقت و از فاصله نه چندان دور مردمک  نیاول یقرار گرفت سر بلند کرد و برا شیروبرو یچا ینیکه س یزمان

 نم برداشته دخترک را تماشا کرد. یها

 داد. ین را با دستش بازفنجان خودش را برداشت و دور تا دور فنجا دهیش
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داشتن  ی.ولهیچ یندار یگیکه م یو منظورت از آرامش یگردیم یدنبال چ دونمی...نمارهیآرامش م یخوشبخت-

تو  یعنیباشه که هر ساعت از روز انتظار اومدنتو بکشه  یکس نکهی،ایته خوشبخت یعنی یخانواده ا نیهمچ

 .یخوشبخت

 از غم انهارا پوشانده بود. ینشست که هاله ا ییچشمها یو به تماشا دیرا نوش شیاز چا یمتفکر،جرعه ا نیرحسیام

بشناسم قضاوت  نکهیحق باشماست..من دارم آدمارو قبل ازا دیباهاتون نداشتم.شا یاگه برخورد مناسب خوامیعذرم-

 .کنمیم

 وارد شد یجا به جا شد و از در شوخ شیبحث جا خورد.در جا ریمس رییتغ نیا از

 به من؟ میدیشد؟از خودت رس ی؟چجانم-

که از حال رفته برسم.بار دوم  یبه داد کس کردیم جابیا میانسان فهی.وظنیهست ی...مهم نبود کدمتونیبار اول که د-

 اما سر مزار...

وقت تا از  چیه ی.ولدمیهزاربار بدتر د طیسرد گفت: من آدمارو تو شرا یمعذب و کم دهیدو سکوت کردند.ش هر

همش متهم بشم راحت تر  نکهی.چرا؟ایمنتظر آتو گرفتن دمتیکه د یباور نکردم.از روز دمیرو نشن یزیزبونشون چ

 ؟یبود که بپرس نیاز ا

 که ذهنمو مشغول کرده ازتون بپرسم؟ ییمن مجازم سواال یعنیحرف  نیا-

داده را برطرف  رخ یصلح مابانه تمام سوتفاهم ها کباریداشت اگر  یبسته بود.چه اشکال خی ینگاهش کم حاال

 :دیکش نییفنجان را پا نیرحسیبود.ام تیاز سر رضا کردند؟سکوتشیم

 رون؟یب ی...سوال اولم.چرا از خونه اومدارخبیبس-

 به خونه باشه دنمیمنتظر رس ی:مثل تو خوش شانس نبودم که کسدیلرز شیصدا

 شهینم ریاز بچه ش س یخانواده ا چی.هستیاصال قانع کننده ن لتیدل-

 .قضاوتم نکن.یمن نبود طیشرا یتو-

 را بپرسد: یبا ارامش سوال بعد نیرحسیشد تا ام ده،باعثیش یریگ جبهه
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 ه؟یک اوشیس-

 ش؟یشناسی: از کجا مدیخودش لرز به

 ست؟ین ادتی...یخودت روز اول گفت-

 کامران. یمینبود.با ترس لب باز کرد:دوست صم ادشی

 نامزدت بود؟-

 تکان داد. یبه نشانه منف یبود نامزد کامران است.با بغض سر بود.روز اول گفته ادشیرا  نیا

 ؟یصادق دهیخانم ش یچه کاره ا قایشما دق-

 ؟ی: چستیرا نگر نیرحسیام رهیخ رهیباز ماند و خ دهانش

 ایشما؟دوست دختر سابق کامران؟ یهست ی؟کیحسابت انقدر باالست واصرار به کار کردن دار یچرا رقم تو-

 اوش؟یس

 به خودش مسلط شد یاش حبس ماند به سخت نهیدر س نفس

 !حسابم...ه؟یسواال چ نیا-

 

به  رانیو رو کرد نبود.ح ریاش گشت.نبود.کمد را ز یدنبال کارت بانک یواریسرعت بلند شد و از داخل کمد د به

 بود برگشت: ستادهیکه پشت سرش ا ینیرحسیطرف ام

 ن؟؟؟یکنیمنو چک م یالیوسا نییایم ستمین یوقت-

آوا  ست؟ازیش معلوم ن ندهیگذشته و ا تیکه از قضا وضع یبه مستاجر نیدیخونه م یما،به راحت یدتون جاخو-

 کنه. نکارویخواستم ا

 !شهیباورم نم-

 نه؟ ای میرو به خونه راه داد یک دمیفهمیم دیخانم...با دهیش ستیباور نکردن ن یبرا یزیچ-



 یوانگیو د یرمان مست

290 
 

سابق.ذهنش به  یهمان ادم عاد نیرحسیعوض شده بود...حاال او درمانده شده بود و ام شانی.جادیلرز یم دستش

هم  کباریکرده بودو  زیوار شیدر قتل کامران برا یهمکار منیبه  اوشیشد که س دهیکش یارقام موجود در حساب

 گذاشت. شیزانو یسر رو ماندهنشست و در نیزم یدست و دلش به استفاده از آن پولها نرفته بود.رو

 کرد؟یعذاب وجدان خالص نم نیاز شر ا شهیهم یبرا کباری...چرا خودش را شدیهضم نم شیمردجوان برا سکوت

 د؟یبهت اعتماد کنم...س تونمیچقدر م-

 رون؟یب کنهیامروز درز م یگفت: حرفا دهیبلند کرد و لرز شیرا از زانو سرش

 باشه. یتا چ-

 نه؟ ای کنهیتکرار کرد:درز م کالفه

داد،  یدر مغز و زبانش رو یچه انفعاالت دیرا از نم چشمانش خواند.خودش هم نفهم دهیش یقرار یب نیرحسیام دیشا

 !کنهیکه مسخ شده پاسخ داد: نم

از  شدیگذاشت و لب باز کرد.داشت خفه م شیزانو یدوباره سر رو یاسوده شده بود،با ناراحت الشیخ یکه کم دهیش

 شنهادیکه در اثر پ یگفت و گذشته اش.از وسوسه پول اوشی.از سکردیم ینیدلش سنگ یکه رو ییحجم نگفته ها

اش  ینیکه سنگ یخانه ا زیخفقان انگ ی...از فضاتیکرده بود و در نها لشیکه بر خالف م یگرفته بود.از کار اوشیس

نقطه ماجرا  که  نیرنگ ترخانواده ترکشان کرده بود.همه را گفت اما به پر یچارگیبود و با تمام فقر و ب اوردهیرا تاب ن

 را به باد داده بود... شیایاش دن یختگیکه در اثر افسار گس ییها یخواه ادهیکرد وفاکتور گرفت... ز د،مکثیرس

 قیخط افتاد وبا دو اخم عم شیگونه ها یکرد نتوانست غرورش را حفظ کند.دست آخر رد اشک رو هرچه

 سپرده بود شیمواجه شد که در تمام مدت گوش به حرفها ینیرحسیام

 یپناه یرفتار تندش در برابر ب ش،بهیباز هم به قضاوتها ایشناخت.آ یرا م دهیمرد،نسبتا ش نیگفت ا شدیم حاال

 داد؟یادامه م دهیش

 د.ضرب آب را باال دا کیرا چنگ زد و  وانیگرفت.با دست لرزان ل دهیش یاب پر کرد و به سو یوانیل

.تک تک پرسش دادیحاال داشت جواب م نیاصالح رفتارش از هم یبرا شیها نی...سرزنش نکرد.تمردینپرس سوال

کردن سر  دایپ یو دروغ بافتنش در قبرستان برا دیکش یکه سر مزار کامران م ییها ادیذهنش رفع شده بود.فر یها
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خانواده اش بود..اما خودش با دست  عاشقکه هنوزهم  یداد.دختر یدختر م نیحق را هم به ا ی...حاال حتیپناه

 تصور کرد. دهیش یکشانده بود.پلک بست و خودش را جا یستیرا به ن یخودش زندگ

باشد. دلش  دهیتنها و به جسارت ش یدختر توانستیکه مرد بود، از خودش مطمئن بود نم یبا وجود نیرحسیام

دخترعوض  نیدر چند لحظه نگاهش به ا دیخواهرانش افتاد. شا از شیها تیتمام حما ادیبه شدت سوخت و  شیبرا

 یرا به زندگ شیبد... پا ای ،خوبکه دست سرنوشت یکرد. دختر یم نشیشد.با خودش در دل اعتراف کرد...تحس

 اش باز کرده بود.

 

خواهد اش کرده بود که حاال ب یمگر خودش کم اشتباه در زندگ ی.ولکردیم حتشینص ریدل س کی خواستیم دلش

 دختر بشناساند؟! نیخوب از بد را به ا

در نگاهش  دهی.شدید یرا با چشم باز تر ایکوچک دن چهیالزم است تا در یتلنگر هرچند کوچک در زندگ کی یگاه

بود،اما همه که خودش  یکه چشمش را گرفته بود نابخشودن ی.هرچند که گناهش و طمعکردیم انیارجمند تر نما

کند.قطعا زمان تمامشان را  لیتحم گرانیخوب و بد را به د خواهدینبودند...همه که خانواده اش نبودند تا آنطور که م

 .کردیحل م

ها  دنیو جنب یهمراه نیهمراه با اوخارج شوند، ا کردندیم یاز خانه دخترها سع دهیکه با خروج ش شدیم یروز چند

 شانیهمراه اوردیخودش ب یبه رو نکهیبود بدون ا یکیکه راهشان  یریماند.تا مس یدور نم دهیش نیزبیاز نگاه ت

 یها مهیکرد ون یرا قطع مشیبود.تصم دهیرا فهم اتنرفتارش نیا لی.دلدندیخندیو م گفتندیم یبه سادگ یکرد،حتیم

 دنیراست باال رفت...در زد و انتظار داشت تا فروغ خانم در را باز کند.اما با د کیبه خانه  دنیظهر پس از رس

با  یها کار فور هیاز همسا یکیموقع روز در خانه جا خورد.به داخل تعارفش گرفت و گفت که  نیان هم ا نیرحسیام

 نیرحسیشت که امکه رفته است...راهش را کج کرد و قصد بر گشت دا شودیم یمادرش داشته و فروغ هم ساعت

 را اطالع داد. دهیاجازه نداد.با گرفتن شماره مادرش حضور ش

 را کنارش گذاشت. یا یدست شیقرار گرفت و پ دهیش یجلو یزییپا ینارنج یها وهیاز م یظرف

 .شهیم داشیپ گهیاالن مامان هم د دیکن لیم دیی.بفرماستمیرو بلد ن ییرایپذ لیوسا یجا قایمن دق-

 را بغل کرد  وجمع تر نشست. شیهنوز تنش سرد بود،بازوها رونیب یهوا یزییپا یکه از سرما دهیش

 نکش د،زحمتیس خورمینم یزیمن چ-
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 ن؟یموافق یچا وانیل هیهوا سرد شده،با -

 . ادیهوم بدم نم-

 ست؟یرا در خانه گرداند و گفت: آوا ن نگاهش

 برداشته. یکار می...کالساش رو تا آخر تاشهیم داشیپ گهید کمی: دیمکث رس یبا کم جواب

 به سمتش دراز شد. یکوچک چا ینیس

 یرو بگم.فکر کنم بهتره خودتم بدون یزیچ هیبه فروغ خانم  خواستمیم-

 تر کرد. یلب دهیخودش را مشتاق نشان داد و ش نیرحسیام

 .ارمیبه بعد بچه ها رو تا مدرسه ببرم و ب نیازا خوامیم-

 .دیحرف باال پر نیمتعجب از ا نیرحسیام یابروها

 اومده؟ شیپ یبچه ها رو؟مگه...مشکل-

 همون پسره که... ی...برارنیگیباهام تماس م یکه از کالنتر هی...چند روزیعنینه -

رگ برجسته کنار  دهیدوباره را نداشت.نگاه ش دنیبودن باال آورد.طاقت شن یدستش را به نشانه کاف نیرحسیام

 ادامه داد. ی.با مکث کوتاهدیاش را شکار کرد و لپش را از داخل مک قهیشق

 .رونی.منم ندادم.اومدم بخواستنیم تیرفتم...رضا-

 ن؟یکر یشد: بهتر نبود با ما هم مشورت م یجد نیرحسیام کالم

 شرف کمه! یحبسم واسه اون ب یحت دمیکه من د یزیدادن بود؟چ تیگفت: مشورت؟مگه قرار بر رضا زیت

 ن؟یدیرس جهینت نیچرا به ا-

 

واسه  ینجوریراحت باشه.ا الشونیاز نظر رفت و آمد خ خوامی...مگفتمیکرد: آها اره م کیرا به لبش نزد فنجان

 .ستمیتنها ن ریخودمم بهتره.تو مس
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 .کنمیم نکارویخودم ا نمیبب اجی...احتستیالزم ن-

 ! کنمیکه االن دارم باهات مشورت م دمید اجیاحت-

 کرد. یشتریب دیکلمه مشورت تاک یرو

 .ستین نکاریبه ا یخانوم.لزوم دهیش خورهیشما به مدرسه بچه ها نم یکار میتا-

که  یزی...چدیاز بچه ها جا به جا کنم..شما غصه اونو نخور س یکیرو با  فتمیش تونمیاش را باال انداخت: من م شانه

بچه هاهم بالفاصله بعد مدرسه  نیشه،ایم کی..هوا زود تار.شهیدختر هاست.داره زمستون م الیخ یواسم مهمه راحت

باز  هیاون قض خوادیمحله اکثرا خلوته.دلم نم نیا یابونایهستن و خ ادهیکتابخونه.واسه برگشت پ رنیم دوئنیم

 براشون تکرار بشه.

 

و تند تند پشت سرش راه  ندیبب یتا در راه برگشت عابر کردیدعا دعا م یطوالن یکه خودش روزها نگفت

پنجه طال که نامش شهره عام و خاص بود.نگفت  یاست تا اس بهیغر کیهمراه  ندیمردم بگو دادیم حی...ترجوفتدیب

.نگفت که جنس ترس دخترها کردیم یبه خانه از ترس قالب ته دنیبرگشت از مدرسه اش را تا رس یکه هربار ظهرها

 یتمام تالشش را برا دادیم حیمورد،ترج یب حاتیتوض نیتمام ا یبه جا...کندیرا با تمام پوست و خونش حس م

 .ردیمردجوان به کار بگ تیرضا

 نیوفتیشما تو زحمت ب ستی: الزم ندیبه چانه اش کش یمتفکرشده دست نیرحسیام

 ..خواسته خودمه.ستین یزحمت-

 ندارم...فقط. یخب من حرف اریبس-

 فقط؟-

 دنبالتون امیخودم م یگاه نیساعت تموم شدن کارتون رو بگ-

 کرد. تیهم از او تبع نیرحسیام نکاریشوق از جا برخاست و با ا د،باید یاش را انجام شده م فهیکه وظ دهیش

 دیجمعمون دخترونه باشه بهتره س-
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 شد. زیسر ر نیرحسیته دل ام یزیحرفش افزود و...چ یانتها یا خنده

برنج و  ی.درست مانند بویشمال را داشت...ساده بود و خواستن یرهازایشال انیدختر حس راه رفتن م نیا یلبخندها

 را نفس بکشد. شیخنده ها یشد تا شرج ییلحظه دلش هوا کی! آنقدر که در همان شیاعال یچا

 وارد خانه شد. داشتیکه چادر را از سرش برم یدر حال فروغ

بود که  حاتیتوض یسر کیمشغول  دهیمادرش داد.ش لیخالصه کرد و تحو نیرحسیرا ام انشانیم یها مکالمه

 شد. یو سپس اتاقش راه ییدستشو یبا نگاه به ساعت به قصد وضو گرفتن ابتدا به سو نیرحسیام

 .کردیبازگو م دهیش یرا برا هیزن همسا فاتیاز دخترک داشت.کنارش هم تعر ییرایدر پذ یبا اصرار سع فروغ

.زن که به اتاقش رفت،از کردیم دییفروغ را تا یحرفها یلبخندحوصله اش سر رفته بود تنها با  بایکه تقر دهیش

 فرصت استفاده کرد و آهنگ برخاستن نمود.

را در خانه کنکاش کرد.جواب فروغ نا واضح به گوشش  دیشد وهمزمان بودن س یاز فروغ مشغول خداحافظ بلند

باز  مهین ییرایپذ یکه انتها یدر دنی..اما با دستدیداد تا خارج شدن زن از اتاقش همانجا با حی.ترجدیرس

 کردند. تشیهدا ریناخواسته به همان مس شیبود،پاها

 شد. خکوبیم شیسر جا دیکه د یزیبا کف دستش در را باز کرد و از چ آهسته

پشت کرده به در،چهار زانو سرسجاده نشسته بود.چنان خالصانه و از ته دل مشغول عبادت بود که  نیرحسیام

 کرد... تیبه دخترک سرااش  ییآرامش خدا

 تکان خورد نهیدر س دهیکه به آسمان دراز شد،قلب ش شیدستها

 هول داد رونیبه ب شترینهاد و با دست آزادش در را ب نهیس یمشت بسته شده اش را رو 

لحظه  یبا خالق بود که حت ازیحالت شده بود...آنقدر غرق راز و ن نیمرد جوان در ا دنیبخواهد،تشنه د نکهیا بدون

 افتاده بود...نشده بود! نیزم یدر چهارچوب در؛رو ستادنیاش که در اثر ا یاحتمال ی هیسا ای دهیمتوجه ش یا

خانم  نیده،مهیکه مادر ش ییاز وقت ها شتریب ی.حتکردیم انینما شهیتر ازهم یاتاق ازهجوم عبادت معنو یفضا

 بس. و خواندیواجب نماز م یادا ی.انگار صرفا براخواندینماز م
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روزها او  یشده بود که تمام یکه انتظارش را نداشت،غرق عبادت کس یلحظه ا ،درستیتیموقع نیحاال....در چن اما

 !دینام یادم خشک مذهب و نچسب م کیرا 

را متوجه خودش بکند...اما  نیرحسیعمدا ام نکاریبا ا خواستیم دیبه داخل رفت،شا شیپا کیچرا...اما  دینفهم

 تا آسمان تفاوتش بود... نیکردند زم یکه همه او را خطاب م ینیرحسیروزها با ام نیا دِیبه سنگ خورد! س رشیت

به  یگرفت...در را بست و دست نیزد،هول شد.به سرعت عقب رفت و چشم از ان منظره دل نش شیکه صدا فروغ

که  یاتاق یه آخر...نگاهش به سوکرد و وارد راهرو شد.اما لحظ ی.از فروغ خداحافظدینم زده اش کش یچشمها

 شد. دهیمردجوان  سر سجاده نشسته بود کش

وعبادت  گذاشتیم هیاز ته دل ما نیچن نیخالق ا یکه برا یاش شده بود...به مرد ی...حسوددیلبش را گز گوشه

 اش شده بود... یحسود یبدجور کردیم

به بودنش  یاعتقاد چی...هگفتیاگر کفر م یبود و حت دهیعمرش فقط اسمش را شن یکه تمام سالها ییخدا یبرا

 نداشت.

 داشته باشد... یاجیاحت شیعبادت از جانب بنده ها نیبه ا دیچرا با دانستینم یکه حت ییخدا

به هم کوفت.به خودش که  شهیمحکم تر از هم یو در واحدش را کم دیپله ها کوب یآخرش را با حرص رو گام

 معبودش گم بود و غرق...! یکه در هوا یدیس یحال و هوا ییه بود. هواشد یی..دلش هوادیدروغ بگو توانستینم

 

*** 

کرد تا با از جا بلند شدنش  زانیرا از تخت آو شیپا کیحال  یلوت.سست و ب ریکو شیبود و گلو یکوره آجرپز تنش

شکل ممکن سرماخورده  نی.به بدترشدیم یکه داشت مانع از انجام کار یکند.اما ضعف دایخوردن پ یبرا یزیچ

باران نشسته بود  یپشت پنجره باز،به تماشا بحص یها مهینثار خودش کرد.شب گذشته را تان یراهیبود.در دل بد و ب

تا تمام شدن مدرسه دخترها نمانده  یزی.چدادیبه خودش م یتکان دیگرفته بود.با دهیتنش را ناد گاهیو لرز گاه و ب

 بود.

 دنیکوتاهش در رس یرفت.قدم ها رونیتنش کرد واز خانه ب یزیت،چیوضع نیته ترگرفت.در آهس دیرا ند ضعفش

 بود. لی.تعطرفتی.امروز را سالن نمکردیتر م یرا طوالن ریبه مدرسه مس
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که در قبال  شدیم یکماهی.دیاش کش ینیب ریزد و دستمال ز هیتک وارید ستاد،بهیکه ا رستانیدرب دب مقابل

و خنده  یگشتند،شوخیو به موقع هم برم رفتی...سر موقع مدادیانجام نم یکوتاه چیکه قبول کرده بود ه یتیمسئول

 .کردیبا دخترا سرحالش م

 خانم خوامیعذرم-

 یبود.چند بار ستادهیاش ا یکه در چند قدم دیرا د یمتورمش چهره مرد ی.از پس پلکهادیبه سمت صدا چرخ سرش

سن داشتن  نیبه ا یدختر یمرد برا نی...دخترش؟استادیا ید خودش، به انتظار دخترش مبود...او هم مانن دهیاو را د

 جوان نبود؟ ادیز یکم

 سکوتش فرد را دعوت به حرف کرد. با

 را از صورتش کنار زد و جلو آمد. یافتاب نکیع مرد

 ن؟یمنطقه هست نیجسارتا شما از ا-

 حال پلک زد: چطور؟ یب دهیش

 د؟یشناسیم یاطراف...رستوران نیستم،ایوارد ن یحوال نیبه ا ادیمن ز-

تر ازآموزشگاه زبان  نییپا کمی...یبعد ابونینه خ ابونیخ نیادرس باال اورد: ا یذهنش فشار آورد.دستش را برا به

 هست. یکی

 ییو سپس صدا نیبوق ماش یابتدا با صدا دهینزده بود که ش یبه نشانه سپاس زد و هنوز حرف یجوان تبسم مرد

مرد فاصله گرفت و  کرد؟ازیچه م نجای.او ادید نیرا در ماش نیرحسیبرگشت.ام یکم زد،یا که اسمش را صدا مآشن

 د؟یس یدار کاریچ نجایسرش را از پنجره داخل برد: ا

 مونده. یلیتا تعط یادیباال.وقت ز نییزمزمه کرد:بفرما یشگیبا همان صالبت هم نیرحسیام

 نیرحسیکه زد توجه ام ی.عطسه اکردیگرفت.تمام تنش درد م یجا یصندل یتعارف در را باز کرد و رو یب دهیش

 جلب شد: حالتون خوبه؟

 :دی.دستمال را به پلکش کششیدهانش مصادف شد با درد گرفتن گلو آب

 بخوابم؟ کمیمن  ومدنیکه بچه ها ن یتا موقع شهیم-
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 ن؟یسرماخورد-

 .دیس خوابمیم کمیمن -

 کرد: خشیتوب نیرحسیزد.ام هیتک یصندل یو سرش را به پشت گفت

 ...ستیحالتون خوب ن نیبود خبر بد ین؟کافیاومد یواسه چ-

 .کنهیگلوم درد م کمیحال لب زد: من خوبم...فقط  یو ب دیکش ریرا از ز یصندل اهرم

در عالم  یبعد،به اشاره ا یلحظات ن،یرحسیبه حضور ام تیاهم یباشد ب دهیکش یخواب یانگار که سالها ب دخترک

 خواب غرق شد.

 یمرد یجدول را شکار کرد و رو یآن سو نیرحسیام نیزبیرا به احاطه در آورده بود.نگاه ت نیماش یفضا سکوت

کند و  یعرق کرده بود..دستمال یهم صحبت شده بود.دور تا دور گردنش کم دهیبا ش شیپ یمتمرکز شد که لحظات

 بود و هم کالفه.... یراضاوضاع  نیزد.هم از ا یپاک کرد.پوزخند یآشکار یهارا با کالفگ یسیخ

کرده بود.هربار انتظار داشت تا  بیرا تعق شیحاصل کند،در خفا او وخواهرها نانیاطم دهیاز ش نکهیا یبرا بارها

را از خانه شان  عذرش نکهیا یبرا شدیم ییآتو یرا اغاز کند.حت شیخهایو توب ندینا به هنجار از دخترک بب یحرکت

 یمهمان کند و با خنده پا یا یده آنها را به بستنیش نکهیبه سنگ خورده بود،جز ا رشیبخواهند.اما هربار ت

احساس  دهیدخترها را به ش بیعج یدر کمال تعجب وابستگ یبود...حت دهیند یزیند،چیبنش شانیحرفها

 دیبا "بود دهیهم ناخواسته از ترگل شن یچند بار یهر شب با شور و شوق منتظر روز بعد بودند..حت نکهی.اکردیم

 شیبود که خواهرها نیبر ا یدییتا دشییرا اما خنده مه گل و تا یزیچه چ دانستینم"بگم نویجون ا دهیفردا به ش

 .کردندیم تیمیاحساس صم دهیاز آوا با ش شتریب یحت

 

را با سرعت در دفتر مجله به  شیره گر بود.کارهارا تماما از دور نظا کماهی نیفرمان ضرب گرفت.ا یانگشتانش رو با

 یشد.بار اول رهیباشد. لبش را به دندان گرفت و باز به همان مرد خ رستانیتا راس ساعت دو مقابل دب رساندیم انیپا

را  دهیشد بر تمام افکارش. آن مرد ش یدییجلو آمدنش مهر تا و.امروز شدیدختر م نینبود که متوجه توجه او به ا

 نظر گرفته بود. ریز
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انقدر خام  نیرحسی.امکردیاش خس خس م نهیس یغرق در خواب انداخت که گاه دهیبه ش ینگاه مین یچشم ریز

بوجود امده بود،توجهاتش از حد فراتر  دهیبد نسبت به ش ایکه خوب  یرغم سوظن یروزها عل نینبود تا نفهمد ا

 نهاد!"نارس یاحساس"نام شیرو شدیکه م یدر حد دی...شارفتیم

 یکه پا یفقط محترم بود.درست از همان روز شیبرا دهیکرد اشتباه محض است.ش نیرا فشرد؛به خودش تلق فرمان

 لیکاسته شده بود...اما بازهم دل یادیاش تا حد ز ینیسپرده بود.از بدب شیدرد دلش نشسته و گوش به تمام حرفها

 !زدیو آتش، درد و مرهم بودند، پرسه م بافکارش که همچون آ انینبود.مرد جوان رسما م یحس یریبر شکل گ

 بود. دهیصورتش را به شب کش یگندمگون دهیو جعد دار ش اهیس یها مژه

 خواستیوارانه؛ م رتیغ هاتیبار هم با توج نیا یعنیجلو امده بود؟ انهیصحبت کردنش با آن مرد ناش دنیبا د چرا

 کرده بود، سرپوش بگذارد؟ رشیبانگیکه ناخوداگاه گر یحسادت یرو

نبود...آن هم نسبت به همچون  یمرد دل دادن و دل بستگ نیرحسیاشتباه بود.ام دهیبود...حسش به ش اشتباه

 دهیاز زبان خود ش زهارایچ یلیبا ان که خ ی...حتشدیم یتداع ادشیدر  دارید نیاول ادیکه بارها و بارها  یدختر

 سوزاند!  یم شهیگرفته بود را از ر اتازه  درون قلبش پ یاگر احساس یحاال حت نیهم دیبود!با دهیفهم

 ا اونجا رو داداش اومده.-

 نییرا پا شانیجلو به خواب رفته بود تن صدا یصندل یکه رو یا دهیش دنیدر عقب را باز کردند و با د دوقلوها

 :دیرفت و با شوق پرس ادشیاوردند.ترگل سالم از 

 ؟یایجون ب دهیشبا  یوقت کرد یداداش ک-

 دهیش دمیسالم خانم گل،د کیمزاح کرد: عل یدست داد و کم شیبا خواهرها شهیبرادرانه مثل هم نیرحسیام

 کنم. شیقبول کردم همراه یخوابیاز ب فتهیجونتون داره پس م

 لب هر دو دختر نشست. مه گل ادامه داد: یرو یگشاد لبخند

 .یکتابفروش میقرار بود امروز بر-

 .برمتونیخودم م-
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 هی.حاال که خوابه میگرفته بود کیرمان درجه  ستیل هی...ازش قول میخواستینم یواجب زیگل شانه باال داد: نه چ مه

 .میر یم گهیروز د

 نداشت. یداری.اما بازهم توان اعالم بدادیفاصله م ایاز رو شتریاو را ب گرفتیجان م دهیها که در ذهن ش زمزمه

که  یا دهیبه دخترک حواله کرد.دوقلوها قبل از او باال رفته بودند و حاال خودش مانده بود و ش ینگاه نیرحسیام

خواب  نیامد تا ا یدلش نم یکند و از طرف دارشیب خواستیم ی.از طرفکردیم دادیاز تمام وجودش ب یناخوش احوال

 وار به روبرو زل زد. چاند،سکوتیپ یاش م نهیدست دور س کهیزد و درحال هیتک ی.ناچار به صندلردیراحت را از او بگ

را به خودش محرم  نیرحسیتمام لب به اعتراف گشوده بود...ام یشد که دخترک،با دردمند دهیکش یبه روز ذهنش

از  شتریب یکم یزندگ کیگفت گناهکار نبوده و تنها  یقتل کامران گفته بود...م یو از عذاب وجدانش در همراه دهید

گفت  یکرده.م لیدخ نکاریاش، او را در ا زهیانگ فتنکامران بدون گ یمیدوست صم گفتیبوده...م را خواستار یمعمول

 را برعهده گرفته بود. ریمس یباق اوشیکامل س یهوشیو حواس را از کامران گرفته و پس از ب یداریاو فقط ب

 تنگ شد. شیجرقه زد و ابروها نیرحسیدر ذهن ام یزیچ یآن به

 تیشکا بیبه جرم نشر اکاذ نیرحسیواضع از ام ومرثیکه پدرش،ک یداشت،روز ادیبه  قایقتل کامران را دق روز

درست  انیم نیا یزیشده بود؟!اما چ ریرا که دستگ یببرد روز ادیاز  شدی...مگر منطوریکرده بود را هم هم

 از کامران... دهیش یخبر یبه اندازه سه ماه ب یزینبود...چ

 کرد؟چرایسه ماه چه م نیکارش افتاده بود؟پس در ا ادیدرست پس از سه ماه سر مزار کامران رفته بود و  دهیش چرا

 یعل شناختیروزها م نیکه ا ینبود...!دختر یبه ترک خانه اش گرفته بود؟سه ماه مدت کم میبعد از سه ماه تصم

کرده باشد  ریس یخبر یگذشته بود  در بکه  ییهاروز نیبه شدت شکننده داشت.محال بود در ا یرغم ظاهرش باطن

 کامران واضع افتاده باشد.... ادی ییدفعه ا کیو بعد 

 

که  ییزهایکنارش تمام چ یدختر دلربا نیامکان داشت ا ینیاشفته تر شد.. زهایچ نیاشفته اش با فکر به ا ذهن

. به زدیم دیسف یاش کاسته و کم یاراده مسخ چهره اش شد. از گندمگون یگفته باشد را دروغ سرهم کرده باشد؟ب

 انینما دهیباز و رنگ پر مهین شی! لبهازدیچشم م یاش تو قهیشق یکنار موها یشکوفه صورت کی یخال ینظرش جا

 کرد؟یجلوه م یدنیانقدر د شهیمالحتش در خواب هم ایبود؟! یماریکرد...اثر ب یم
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را اندازه  یزیچ دهیرا بست.ش شیکه کنارش غرق خواب بود،چشمها یفرمان گذاشت و با فکر به دختر یرا رو سرش

 .کردیمورد به حس اش شک نم نیسه ماه از او پنهان کرده بود...در ا

*** 

 دختر؟ یکنیآخه چرا لج م-

.آدم واسه هر شمیاستراحت کنم خوب م کمیفروغ خانم، هیاش رنگ لبخند بپاشد: لج چ یکرد تا به کالفگ تالش

 رهینم که دکتر یدرد

.دختر جون دوتا یهفته گرفتارش کیحال و روز تو که  نیبله...نه واسه ا یهر درد یفروغ رنگ مالمت گرفت: برا نگاه

 !یدنده ا هیانقدر  رهیگیامپول و قرص و شربت که زبونم الل جونتو نم

 را پشت گوش فرستاد: شیکرد و موها نیف نیخواست،فیرخت خواب گرم و نرمش را م دایشد دلش

 ..خوبه؟رمیبهتر نشدم عصر م دمیچشم اگه د-

اون گوشه  یدیخواب نمیحال ادامه داد: نب نیلحنش را نرم کرد،با ا ید،کمیدیکه دخترک را کوتاه آمده م فروغ

 خبرم کن... یخواست یزیها!چ

جلو  نهیشیآدم لخت م زییسرد پا یهوا نینشاند وغرغر کرد: آخه تو ا دهیش یشانیپ یدستش را رو سپس

 .یپنجره....الحمدهلل تبم ندار

 خوبم فروغ خانم-

 داد. تیبه رفتن رضا گرید هیفروغ با چند توص باالخره

و به طرف تخت هجوم برد.سرما در عمق جانش رخنه کرده  ختیر شیکه در را بست تمام جانش را در پاها دهیش

داشت بد  ادیکه به  یروز دچار شود...از وقتحال و  نیباران به ا یشب تماشا کیبا  کردیفکرش را هم نم یبود.حت

 بود! ضیمر

دلش  نکهیمادرش را کرده بود؟!ا یهوا دایدلش شد نکهیودر خودش مچاله شد.احمقانه بود؟ا چاندیرا دور تنش پ پتو

شده است،خنده خنده پس  یدختر بزرگ نکهیلوس کند و با بهانه ا نیمثل هربار خودش را در اغوش مه خواستیم

 د؟! زده بشو
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و  دیسرش بنشن یباال قهیهر دق نکهیکرد؟ایاحمد کوچکش را طلب م یها تینبود اگر دلش حما یوانگید

 "؟یبهتر یآبج"دیبگو

حبس  یسد اشک ها کبارهیلوس و کم طاقتش کرده بود که  یضیمر دی...شادیفکر ها اشک به چشمش دو نیا از

 .هیگر ریصدا زد ز یشده را شکاند و ب

نداشت  ادی.به دیکش سشیشد...پتو را به صورت خ دیدرد گرفت و سرفه اش تشد شیدهانش را فرو داد که گلو آب

.اما به دانستیجز ضعف نم یزیآمد...آن را چ یبدش م هیکرده باشد...از گر هیاش گر یدر زندگ یجز معدود دفعات

 شد... شیگونه ها یروانه  گریاشک د یصورتش را پاک کرد دسته ا نکهیمحض ا

 یرو ی...تا نخواهد به واسطه شراره سرپوشندیتا نخواهد کامران را هم بب شدیوقت با شراره آشنا نم چیکاش ه یا

 شود...! دهیکش یدر به در نیفقرش بگذارد وناخواسته به امروز و ا

نثارش  شیحرفها دنیبا شن یکه روز ییها یدر ذهنش پررنگ شد و دلدار نیرحسیام یچهره  شیها هیگر انیم

با حرص اصرار بر مفرد  دهیفکر کرد که هر چه ش ییوبه سوم شخص خطاب شدن ها دیاش را باال کش ینیکرده بود.ب

 ...رفتیمرد راه خودش را م نیخطاب کردنش داشت،باز هم ا

داشت  تیخلوص ن دیمانند س یعبادت خالصانه اش افتاد و بازهم حسرت دلش را چنگ زد.کاش اندازه سر سوزن ادی

 نیا یو هم خدا دهیهم صحبت خدا شود...اما چه سود که هم ش توانستیم دیو قلبش پاک بود....آن موقع شا

 .کردیفکر م ینطوریاز او رو برگردانده بود...حداقل خودش ا شیروزها

...چرا فروغ دست از سرش دیباال کش شیموها یتا رو یگفت و پتو را حرص یا دهیتق در که به صدا آمد اه کش تق

 !داشت؟یبرنم

 

 هیخواب است راهش را بکشد و برود...اما بعد از ثان دهیپشت در بود،فکر کند ش یماند تا هرکس ریعمد همان ز از

 شیکه تا پاسخ ندهد،دست از سرش برنخواهند داشت.سست از جا دیباور رس نیمجدد در به ا یو صدا یطوالن یها

که  یطلبکار افهیو در را به ضرب باز کرد.ق دیکش ار رهیبود دستگ چاندهیکه دور خودش پ ییکنده شد و با همان پتو

 ظرف پر شده از سوپ،از هم باز شد. دنیبه خودش گرفته بود با د

 خدمتتون ارمیو با لبخند گفت: مامان داد ب دیکاسه را جلو کش نیرحسیام
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 بود! نجایاالن ا نیانتون هم: مامزدیموج م یچهره،در لحنش هنوز هم طلبکار برخالف

اعتراف کنم  دیدختر گذاشتن را طلب کرد: آخ...حتما با نیسر به سر ا یتخس در جلدش فرو رفت و دلش کم یپسرک

 جوره راه نداره بندازم گردن مامان؟ چیارم؟هیب نویخودم خواستم ا

 ...دستت درد نکنهیخب حاال که آورد یلیحوصله شد و دستش را جلو برد: خ یب دهیش نگاه

 ن؟یگفت:هم دهیبه صورت ش نیزبیر یو با نگاه دیظرف را عقب کش نیرحسیام

 مونده؟ میا گهید زیمرد جوان گرد شد: چ یناگهان طنتیازش دهیش یبار چشمها نیا

 یبد لمیرو تحو یمنتظر بمونم تا ظرف خال نکهیا دیشا-

 ؟یریظرف رو بگ یایب گهیروز د هی شهیکالفه گفت: نم زدیم ادیکه تمام جوارحش درد را فر دهیش

 .گردونمیبرم یکه ظرف رو خال شمیداخل و مطمئن م امیخانم...با اجازه شما من م نیظاهرا اشتباه متوجه شد-

 دستورات مامان جونته؟ نمیشد: ا یحرص دهیش

 گفت. ینطوریا شهیباز شد: م یبه خنده ا نیرحسیام یلبها

 م.ندار لیفعال من م-

 دارم. ادیمنم امروز وقت ز-

 .کردیزده با دهان باز نگاهش م رتیبار ح نیاول یمرد برا نیا ییپررو از

 ن؟ییپا نیا شهیپالس م یبه شازده ش بگه ه یچیه خوادیفروغ خانم نم-

گپ بزنم.سوپ بهانه  کمیبا مستاجرش  خوامیکه م انهیگرمکنش فرو کرد: فروغ خانم کامال در جر بیدست در ج-

 ست خانم

پشتش را  کردیکه پتو را دورش محکم م ی.در حالدیکه خلع سالح شده بود،لنگه در را باز تر کرد و عقب کش دهیش

 .دیخودت س یپا یشد ضیگرفت: مر شیکرد و راه تخت را پ نیرحسیبه ام

 شادمان وارد شد و در را بست. نیرحسیام
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 براتون. کنمیداغه...ظرفش رو عوض م کمی: دیرا شن نیرحسیگوش نواز ام یاو صد دیتخت دراز کش یپهلو رو به

 !یکه خودت، خودتو دعوت کرد یبگ یخوایم یچ نمیبب ای...بخورمیبعدا م-

 کمتر تو چشم بزنه. تونیزبون دراز کمی شهیباعث م یضیمر کردمیآهسته اش گوشش را نوازش داد:فکر م خنده

 د؟یس یشد: من زبون درازم؟خودت زیخ مین رتیبار از شدت ح نیا

 بغل دستش نشست. یگشت وکاسه گود داریپد شیچشمها یجلو قامتش

 اول سوپ.-

 بعد؟-

 من یسواال-

 مثال؟-

 یضیمر هیبه خاطر  نییکه بخوا نیومدیحرفا به نظر م نیتر از ا یدست دست کرد و سپس گفت: قو یکم نیرحسیام

 نیکن هیساده..گر

 اش شد. رهیبار، جا خورده خ نیچندم یبرا دهیش

 نکردم... هی: من گردیاش کش ینیب ریپور پور شده را ز دستمال

هم پخته شده  یاختصاص نکهیگذشت،مخصوصا ا شهیکرد: از دست پخت فروغ بانو نم یبه کاسه اشاره ا نیرحسیام

 باشه.

 رنگ سرشار از رشته، به هم زد ینارنج عیقاشقش را درون ما لیم یب دهیش

 شیکی...میشیدلتنگ م یگاه امونیلیپنهون بشه.خ ستین یاجی،احتیهست...مثال دلتنگ هیواسه گر یمختلف لیدال-

 من.

 دیرو بگو س یشد: حرف اصل یرا درون کاسه ول کرد و جد قاشق

 



 یوانگیو د یرمان مست

304 
 

 خودش جدا کرده بود و با اشتها شروع به خوردن کرد: یاز سوپ را برا یمقدار یستیرو در با یب نیرحسیام

 شما؟ یمهم تر از سالمت یچه حرف-

 دو دو زد. شیماند ومردمک ها نیرحسیسقوط کرد.مات ام دهیدرون دل ش یزیناگهان چ به

 داد. شیشده، تمام حواسش را به دخترک روبرو یبار جد نیکرد و ا زیرا با دستمال تم شیدور لبها نیرحسیام

 نیواسه مراسم آوا باش خوادیمامان ازتون م-

 باز کرد. شیها هیبه ر ژنیوارد کردن اکس یدهانش را برا دهیش

 البته که خواسته منم هست-

 !دیبلع یهوا را م دیبار نفسش تنگ شد و ... رسما با نیا

 ن؟یکه خوب ش نیرو کن تونیتموم سع نیتونیتا فردا شب م-

همچنان مات و گنگ نفسش را  دهیشده بود...اما ش انیب یبدون منظور خاص دیو شا یحرف مرد جوان با مهربان گرچه

ناهماهنگ  یتپش ها نی. اردیبه خود بگ یآرام تمید،ریتپ یم نهیکه در س یقلب یحبس نگهداشته بود تا کوبش ها

 بود؟! یهم از عوارض سرماخوردگ

 خانم؟ دهیش-

 .دیکش نییدور قاشق مشت شد وبر خالف خواسته دلش،نگاه پا شیدستها

 ستیبودن من اونجا درست ن یول خواسته فروغ خانم واسم محترمه-

 گه؟ید ستیخواسته من مهم ن یعنی-

 را در هم گره داد: شیکرد! دستها یم طنتیداشت ش باز

 ؟یاگه من شخصا ازتون بخوام چ-

 !؟یچ یعنی-
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 کردیم دایکه در کالمش نمود پ یرفتار و از همه بدتر...محبت رییهمه تغ نیا کردیبود.درک نم دهیکمال بهت پرس در

بود و  نینش شد،خنک،دلیم ریکه از دل کوه سراز یگرفت...همچون رود یم انیدلش جر یبه سو میومستق

 !یخواستن

از اون  یندگی.من به نمانیتا فردا شب خوب ش دیبا نیینخوا نی.بخوانیقرار گرفت یاجبار یسالمت یتو نکهیا یعنی-

 کنار شمام. نجایاالن ا اییباال

 ن؟یهم-

 قبول کن اول نویشما ا-

 : باشه.بعدش؟دیخشکش زبان کش یلبها به

 میکنیصحبت م ایفرصت مناسب راجع به اون بعد هیاز جا برخاست: تو  نیرحسیام

 هستن؟ یچ-

 چرا.... نکهیا-

 ؟یچرا چ-

 داد: دهیش لیتحو یحرفش را خورد.تبسم نیرحسیام

 ؟یبه احمد بزن یسر یخوایچرا نم-

 شتریاش کم نشده ب یرا داشت،اما...دلتنگ یگرید زیچ دنیروانه قلبش شد.هرلحظه انتظار شن یاز دلتنگ یلیس باز

 هم شد.

 قول فردا رو که االن ازت گرفتم...عصرهم بهش اضافه کن.-

 گفت: عصر چه خبره؟ لرزان

 !...یخانم صادق یهست یمعرفت یخواهر ب یلیخ-

بعد رفتنش بدون  یطوالن قیتا دقا دهیش دیدر وجود دخترک به پا کرد...رفت و نفهم یچه ولوله ا دیو نفهم گفت

 شده بود... رهیاش خ یخال یبدرقه اش کند به جا یحت نکهیا
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از  یوقت وسط خروار یروزها وقت و ب نیماند،ا یهم ثابت نم ادشیدر  یحت شیپ یکه تا روزها یمرد چهره

 بیاز غ یبست و دست یمقابل صورتش نقش م نیرحسیدانه اما پر آرامش اممر ریکرد...تصو یم ،گرفتارشیگرفتار

 کرده بود! دایاواخر به کامران پ نیکه... ا یحس هیشب یزی.چکردیپرتاب م یگریرا به عالم د دهیش

 یموها یرو ی.پتو را تندکردیم یافکارش را نف رلبیو ز دیبه صورت تب دارش کش یاعتراف دست نیزده از ا وحشت

 یجلوه دادن اتفاق یعاد یبنظرش تنها راه برا نیلب زمزمه کرد.ا ریبار...نامش را ز نیاول یو برا دیعرق کرده اش کش

 .دیکش یم دهیناهمگون وجود ش یها تمیر خساز ناکوکش را به ر ،داشتیاز کم شیب  یآمد، که کم یم

 

 ی.لحظه اکردیم یش طول و عرض اتاق را طمضطرب ی.قدم هاکردیبرانداز م نهیبار هزارم ظاهرش را در آ یبرا

و لحظه  کردیرنگش را با دست صاف م یخورده سارافون طوس نیچ یو لبه ها دیکمرش کش یبه گود یدست ستادهیا

 افتاد.  یم شیبه جان پوست لبها یشده به ساعت،دو دست رهیبعد خ یا

 .شدیرساند که حرارت از صورتش ساطع م ییسردش را به گونه ها یدستها کف

خورده  ملیر یامشب تصورش کرده بود.مژه ها یرسم پیکه بارها و بارها در ت یمرد دنید یزده بود....برا جانیه

ستاره، پس ذهنش سوسو  کی تیبه واقع شانیکه تمام یمخمل مانند یاهایشد و فکر کرد.... به رو دهیکش نییاش پا

 .زدندیوار چشمک م

که با بچه ها  دیشنیرا از پشت در اتاق م دهیش یتو دماغ ی.صدادیپر شیزنگ که بلند شد،ترقه وار در جا یصدا

عطرش  ی...بودندیحس کرد.مهمان ها رس شیوضعف را درپاها دیمحکم تر کوب نهیمشغول بگو بخند بود. قلبش در س

 .دیکش ،نفسیداد و طوالن صیبسته تشخ یدرها نیاز پشت ا یرا حت

 به خودش امد. دیرا د دهیشد و لبخند ش نییاتاقش باالپا رهیدستگ یوقت چه مدت در افکارش غرق شده اما دینفهم

 .میرو بگردون منتظرت یچا ایعروس خانوم،ب-

 خوبه؟ ی...من خوبم؟همه چدهی. وسواس گونه با دست خودش را نشان داد: شبرخاست

 جواب داد: نه. طنتیپر شده از ش ییکرد و بعد با چشمها یرا نگاه شیسرتاپا دهیش

 نه؟؟؟؟؟-
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را فرو خورد  شیکند. در ادامه  لبها تیآوا را اذ امدیدلش ن دهیخنده بود.ش هیما دایاش شد وسانهیولحن ما اضطرابش

 کرد: یو تک سرفه ا

 . یفتیشاه دوماد پس م دنیواسه د یدار نکهی...مثال استیخوب ن ییزایچ هی-

 :دیکوب شیمحکم به بازو یکیحرص از کنارش رد شد.رنگش را در سر مرتب کرد و با  دیبار آخر شال سف یبرا آوا

 طلبت. یکی-

 و پشت سرش راه افتاد. دیکش ینیب ریز یمحو دستمال یبا خنده ا دهیش

فاصله داد.مهمان ها به احترامش برخاستند و آوا با دست انها را به  هیاول یسالم گرم آوا مجلس را از خشک یصدا

 نشستن تعارف کرد.

 شد. یآوا انار یقدم شد و گونه ها شیپ دنشیدر آغوش کش یسپهر، برا خواهر

دوستش  شتری.چقدر حاال بخوردیتکان نم شیو خجول روبرو ریاز دختر سر به ز یمشتاق سپهر لحظه ا چشمان

 داشت.

تعارفش  یبه دست مقابل سپهر خم شده و چا ینیس یک دینفهم یدرست حساب ید،حتیشنینم یزیچ آوا

 کند. ییسپهر را به اتاق راهنما خواستیاز او م نیرحسیبه خودش آمد که ام ی.لحظه اکندیم

جمع فاصله گرفت و  تیاز لبخند رضا انی.با اجازه گودیرا نامحسوس به پشت سارافونش کش سشیخ یدستها کف

 سپهر هم به دنبالش راه افتاد.... 

 اتاق که شد نفس نسبتا آسوده اش را به هوا فوت کرد. وارد

 عروس خانوم؟ نمیخرج کرد:کجا بش طنتیش سپهر

 یسادیدستور داد: حاال که وا زدیبا گوشه شالش خودش را باد م کهیبه طرفش پرتاب کرد و در حال یغره ا چشم

 از گرما شمیپنجره رو باز کن،دارم خفه م

 ؟ی...نکنه استرس داریچقدر سرخ شد نمتیشد:بب بدجنس

 سپهر!-
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 بشه؟ یچ م؟کهیحرف بزن مینیبش دیبا یعنیجان...االن -

 نه ای میتفاهم دار مینیشانه باال انداخت: که بب آوا

 ؟ینداشته باش یمگه جرات دار-

 نکردم؟ کیخشک با مادرت سالم عل یلیسپهر...خ یامده باشد تند گفت: وا ادشیاما انگار که تازه  آوا

آوا جان؟با  یش یمیصم یخواستیم یورچه ج گهیشلوارش فرو کرد: د بیگوشه کتش را باال داد و دست در ج سپهر

 خشک بوده؟ یگیتازه م نیراه انداخت یاون ماچ و بوسه ا

 ...دیکه با یانگار با خواهرت اونجور یول-

 آوا !-

 زد. یگم شد. پلک شینجوا یایشد.در دن ساکت

خوب بوده...خب؟االن به خودمون فکر کن.ما دوتا.االن  زیهمه چ دمیم نانیبهت اطم زم؛منیاروم باش عز قهیدو دق-

 .ستنیواسه من مهم ن هیتو حاش یزایچ یو باق میینجایمنو تو ا

 یچ دی.چشم که باز کرد با نگاه پر محبت سپهر روبرو شد و ارام شده گفت: االن بادیکش یقیچشم بسته نفس عم آوا

 م؟یبگ

 ؟یاونهم انقدر دلبر، با بنده ست کرد یلیشما به چه دل نکهیوار باال انداخت: ا طنتیرا ش شیابرو یتا کیجوان  مرد

شوق  یرد و بدل کرد و غنچه لبش به خنده ا نشانیب یتر قیو ظاهر خودش و او شد.نگاه دق پیحواسش جمع ت تازه

 نشده بود؟ یتله پات نیالود شکفت. چطور تا االن متوجه ا

 کرده باشند. یاز قبل هماهنگ نکهیهم رنگ سارافونش بود.بدون ا اقیرنگ سپهر دق یو شلوار طوس کت

 سپهر؟-

 جانم؟-

 داشت. یگرید یها،حال و هوا دنیجانم شن نیامشب،ا
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 !؟یمونیپرسم،میبار ازت م نیواسم ثابت شده ست...امشب فقط به عنوان آخر تیمردونگ-

 کرد: اومدم که بمونم.ستاره ها نجوا  یپنجره و  سمفون ریبه جلو برداشت.ز یگام سپهر

 ؟یروز ازم زده ش هیاگه  یحت-

وقت اندازه  چیه میزندگ یوجود نداره آوا. تو تک تک لحظه ها ییتو یب گهی. دیتن نیاگه من تنم،تو شاهرگ ا-

 امروز و امشب مطمئن نبودم.

 نشه  که.... یدرصد احتمال بده اون هی یحت-

پنجره باز  یزیی...از سوز پادیچیتن آوا پ انیم یلب آوا نشست. لرز یرو میاشاره سپهر به نشانه سکوت،مال انگشت

 قدرت احساس مرد جوان؟ ایشده بود 

از  یاگه قرار باشه روز ی. حتدمیسف اهیس ی.بودن توئه که رنگ و رو داده به زندگستیواسم مهم ن یچیه ینباش-

واسه داشتنت به چندتا در بسته خوردم و  ادیب ادمیبه ذهنم...تا  کشمیم خیهارو م قهیدق نیعالقم بهت کم بشه...ا

 .کردمیکه هر شب با خودم مرورش م یبه شب دمیرس

 .دیکلماتش را جرعه جرعه نوش آرامش

نواخت که انگار تمام شب را  ی.چنان در آرامش مکردیتر احساس م قیرا عم دیتپ یاش م نهیپوست س ریکه ز یتمیر

 دست و پنجه نرم نکرده باشد. یاسترس چیبا ه

 ازت. خوامینم یچیمن ه-

 .یچه عروس قانع-لب سپهر نقش بست و جز به جز صورتش را طواف کرد:  یرو یریچشم گ لبخند

 .یکه هستم قبولم کن ینجوریمنو هم خوامیمن فقط م-

 من تو رو همه جوره قبولت دارم-

 ....ترسمیم-

 بترسه منم دیکه با یاون-
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نداره.چون قرار  یترس چیه کنهیم یاداورینداشتن هاشو واسه خودش  یشد و سپهر گفت: آدم وقت آوا گنگ نگاه

عمر تو رو داشته  هیکه قراره  یقرار به داشتنشون باشه مراقبت ازشون سخت تره،کار من یوقت یباشن...ول ستین

خط  هی ینذار دیحواست بهشون باشه.با دیباکنج چشمت باشن. دیبا شهیارزشمند هم یزایسخت تره...چ یلیباشم خ

 .فتهیروشون ب

بود،نوازش وار لمس  زانیاش آو یشانیدخترک را که از گوشه پ یمشک یسپهر طره مو یسکوت کرد انگشتها آوا

 کرد.

 بسه. ینفره به حس هات غلبه کرد هیتا االن  ی...هرچرمیگیدستاتو م یدیهرجا ترس-

 ؟یقلبم و چ-

 جاش امنه.-

 دستام؟ امن تر از-

 ؟یجاشو بدون یخوایم-

 .تاب خورده اش در دل سپهر طوفان شد یمژه ها دنیپلک زد و ولع بوس دخترک

 تو مشتمه.-

 ؟یاگه حواست پرت شد و افتاد چ-

 ندارم. یقلب گهید-

 پس مال خودت؟-

 م عادت کردم. نهیبه بودن دوتا دل تو س-

 پره! یروز از سرت م هی-

 .ستمیزنده ن گهیاون روز د-

 .یزییپا یشب ها یبرد به درازا یم یکلماتشان و آرامش جمله ها لذت وافر یباز از
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 .دیقلبش وز انیدلچسب گندمزار م مینس

تازه، به  یو با طعم نارنج ها دیمهتاب، مصرع مصرع غزل بسرا نیهم ییروشنا ریجا،ز نیاالن،هم نیتوانست هم یم

 دلش بخوراند.

 نه؟ ایشاعر باشد  کردیم یفرق چه

 تار به تارش جان داد. یکه بشود برا ییداشت و پراکنده کردن موها ازین "بودن"شعر  تیلحظه دو ب نیا

 ازت؟ رمیبه زور بگ ای یدیبله رو م-

 آوا.  یمهتاب یشانیبر پ شیشدن مهر داغ لبها دهی...قرار از کف دل مرد رفت و حاصلش شد؛ کوبدیخند طناز

 پهن سپهر حلقه شد. یگرمش باال امده،دور شانه ها یشد و دستها یجار شیخون به سرعت در رگها انیجر

 اشک در چشمش برق زد. نم

 .دیتپ یآوا م نهیس ریز شهیتاب تر از هم یسپهر منظم شد اما قلبش...ب یها نفس

 .دندیکش یامدنشان را م رونینبود که پشت آن در، آدم ها انتظار ب مهم

 بود. یر خالص مردانگسرشار از عط یشانه ها نیهم آرامش

 بود. انتخابش را کرده بود، به جهان دچارگونه؛محتاج بود...! شیآغوش انار گونه مرد روبرو جهان

 

گرم داخل خانه؛خودش  طیرفتن از مح رونیو با ب دیتنش کش یرنگ را رو یخواب شده بود. کالفه وار بافت طوس یب

 سکوت ستاره ها دعوت کرد. یهمانیرا به م

را بغل زد تا خودش را گرم نگهدارد. انگار که  شیدر جانش رسوخ کرد.بازوها زییماه پا نیاخر ،یانیم یزهارو یسرما

 نداشت... یتیاهم چیه شیبرا یوخامت سرماخوردگ

قرار دنبال  یکرد ب یامد و توده پرزمانندش راه تنفسش را سد م یباال م شیگلو ریتا ز یکه دلتنگ ییشب ها مثل

 گشت. یچاره م
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 شده به آسمان سرش را باال گرفت. رهینشستن انتخاب کرد و خ یرا برا اطیتخت گوشه ح لبه

 زیهمه چ ییکرده بود.گو تیو شوق را در پس چشمان نگران آوا رو ینمود.برق خوشحال زیقبل گر یبه ساعات ذهنش

 دو جوان شود. نیسر گرفتن وصلت ا یوار دست به دست هم داده بود تا بان رهیزنج

 بود. انیشد،نمایکه داماد مجلس محسوب م یدر رج به رج نگاه پسر یتگفیش

 .دیحسادت ته قلبش خنجر کش یشور یلحظه ا یبرا

 داشت؟! یعشق چه طعم یعنی

 ...ایکه به کامران داشت  یحس هیشب

 .نیتا االن خواب باش کردمیفکر م-

 منبع صدا چرخاند. یتنه اش را به سو میشده ن ریغافلگ

 دیفکرو دربارت داشتم...س نیمنم هم-

 از تخت نشست.همانند او به اسمان زل زد یگریگوشه د دهیبا فاصله از ش نیرحسیام

 ؟یخواب شد یب-

 جواب نماند و از گوشه چشم نگاهش کرد: چرا؟ منتظر

 :دیهوا پرس یشانه باال انداخت.ب دیمحکم کرد و الق شیرا دور شانه ها بافت

 د؟یس یتا حاال عاشق شد-

 به دخترک حواله داد. مایسوال محور نگاهش را مستق نیجا خورده از ا نیرحسیام

 عشق؟-

 یوقت کنارش باش  یوقت و ب یکه بخوا یکی...دونمیهوم...عشق...دوست داشتن از ته دل.چم-

 دوست داشتن؟ ایباالخره عشق -
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 کنه؟یم یچه فرق-

 شد تیهدا نییزد و سپس به پا دهیصورت ش یرو یگشت نیرحسیام نگاه

 از ته دل دوست دارم...عاشق هم...شدم! ارویلیخ-

 ته؟یزندگ یتو یکس یعنی؟ی:جددیجا به جا شد و پرس شیدر جا ی.با شگفتدیزده باال پر رتیح دهیش یابرو جفت

 لبخند زد. مردجوان

 هست.-

 خب؟-

 خنده دار امد. نیرحسیام یبرا جانشیو ه دهیش انتظار

 دوست دارن ایلیعشق منو خ-

 ؟یچ یعنیکاسته شد:  دهیش حانیشدت ه از

 .گمیوبه آسمان زل زد: خدا مو م دیکش قیعم ینفس نیرحسیام

 د؟یمارو س ینگاهش کرد: گرفت هانهیعاقل اندر سف دخترک

 .دیباال پر یمردانه اش به ضرب تک خنده ا نهیس

 کردم شی...منم معرفیاز عشقم گفت-

...کنارت حالش خوب یکه واقعا دوستش داشته باش یکی!...ستین یمعنو یایعشق و عاشق نیمنظور من از عشق ا-

 باشه

 ست؟ین یبهتره...کاف شهیکنارش حالم از هم-

 کنمیفازت و درک نم-

 شد:  رهیخ دهیرخ ش میتکان خورد و به ن نیرحسیبار ام نیا
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 ادعاشو داره... منظورتونه...نه...تجربه اش نکردم. شما چطور؟ رسهیاز راه م یکه هرک یاگه اون حس-

 یبود که با نبودنش به مرور دلتنگ یپاسخ ماند.حسش به کامران عشق نبود.دوست داشتن هم نبود.عادت از

 شده بود. نشیگزیجا

 نشدم.-

 پس اون....-

 پلک بست: کامران عشق نبود. یتند به

 حکمفرما شد. انشانیم سکوت

 بگم؟ یزیچ هی-

 بود. دشیینشانه تا نیرحسیام یخاموش

ام...حرفمو بزن به حساب رک بودنم.به خواهرات  ییکال ادم پررو ،منیباش دهی...فکر کنم تا االنم فهمدیس نیبب-

 !ییکه داداششون تو شهیم میحسود

 ادامه داد: دهیاوج گرفت. و ش یلحظه ا یبرا نیرحسیام رتیح

 ؟یبا وصلت آوا موافق-

 فکرامو کنم. شتریب دیجواب دهد: با نیرحسیتا ام دیکش طول

کرد: همو دوست  نییرا در حال تاب دادن باال پا شیداد و پاها هیستون تنش شد.به عقب تک دهیش یدستها

 دارن...مگه نه؟

 گفت: دهینزد و ش یحرف نیرحسیام باز

 بهشون؟ یریگیپس چرا سخت م-

 ن؟یموافق یچا وانی.با دو لمیرو دار شیپ یا یبه نظرم شب طوالن-

 !دایاسمان نگرفت: شد یاهیکج شد و نگاه از س یخند میبه ن لبش
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 تخت فرود اورد.... یرا خم کرد و جسمش را رو شین؛دستهایرحسیبرخاستن ام با

رنگ  دیاز حالت درازکش درامد.ماگ سف دیرا که شن شیقدمها یحس کرده بود. صدا یرا نسبتا ب شیگونه ها سرما

 ه؟ییچا نیو گفت: ا دیماگ خند اتیبه محتو رهیگرفتن دراز کرد. خ یدراز شد و دستش را برا شیبه سو

 دوارمیدم کردن نداشتم...ام یوقت شب حوصله چا نی...اهیخال یقور دمید قتشی: حقدیجوان هم مانند او خند مرد

 نیدوست داشته باش

 کوتاه گفت: دوست دارم.مطبوع نسکافه را به عمق جان فرستاد. یو بو دیکش یقیعم نفس

را دور ماگ سفت تر  شی.پنجه هاکردیم هیهد دهیبه ش یبدنه ماگ حس خوب ی؛گرمایزییپا زیت یسرما یال البه

 .دیجرعه را سر کش نیاول رفتیشده به بخارداغ نسکافه که باال م رهیحلقه کرد و خ

 !یعاشق خدات یگفت-

 حرف جمع تر شد. نیا دنیبا شن نیرحسیام حواس

 خداتم عاشقته؟! یکنیواقعا فکر م-

 نطورهیرا کنار گذاشت: مطمئنم هم ماگ

 درد داشت. بیعج دهیش پوزخند

 اونورم نگاه بندازه. نوریا کمی ستیپس به خدات سفارش ما رم بکن...بگو بد ن-

 ن؟یشدن بهش کرد کیواسه نزد یتا حاال تالش-

 تهیه ادامه این رمان به لینک زیر مراجعه فرمائیدبرای 

/www.romankade.com/1398/06/11یوانگید-و-یمست-رمان-دانلود/ 

 

 

 .یگل محمد فرنوش

http://www.romankade.com/1398/06/11/دانلود-رمان-مستی-و-دیوانگی/
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 من از ابتدا تا کنون: یها نوشته

قهوه  _یوانگیو د یمست_رقص دل)بنواز دلم را(_شعله شب_ شومیترانه ات م _گذارمیاحساس قدم م برخاک

 )در حال چاپ(یقجر

 :سندهیارتباط با نو 

Instagram : farnoosh_golmohammadi 

Telegram id: @dream976 

 

 

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

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

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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