
  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣ 

 .از قبل دست و پا زدم شتریب یزنده ماندن کم يهر روز برا انتانیخفقان آور و ترسناك م يفضا در

 !نه... نداده باشند ادمیکردن را  یزندگ نکهیا نه

 ..را فراموش کردم دنینفس کش روزیاز د شتریب یدود و باروت، هر روز کم نیا انِیم فقط

 ...ام را ساخت یاحساس و زندگ انِیتفنگ شما، مرز م يحفره ها انیو قرمز م یفرض خط

 تانیماشه ها يشدنِ هر لحظه  دهیو از احتمالِ کش ستادمیکوچک و مرگبار ا يفضا نیو محکم، در ا پابرهنه

 ..دمینهراس

 !خواهد بود تانیاول و آخرِ گلوله ها يو ماوا گاهیمن جا ي نهیکه قلب و س دیشما فراموش کرد اما

 دل دوئلِ

*** 

 نام خدا به

. کردیرا هم حس نم ترایپشت سرِ همِ م يها شگونین یحس شده بود که حت یاز شدت سر ما آنقدر ب شیپاها

. چشم غره رفت ترایم ياش زد و با دهنِ پر برا سیسوس مونِیپر و پ چیبه ساندو يگریو آسوده گاز د الیخ یب

. گذاشتاش  قهیشق يه داد و دستش را رویتک شیزانو يآرنجش را رو دیدیکار را از کار گذشته م گریکه د ترایم

 .بند دلش را پاره کرد رایآشنا و گ يصدا کی ترایانداختنِ م نییهمزمان با سر پا

 روش؟ کیخانمِ ن_

 ،ییکذا يقورت دادنِ لقمه  يو تالش برا یهمزمان با آن به پاخواستنِ آن هیاز ثان يبرگرداند و در کسر سر

 ینفس. محکم به پشتش زد يو چند ضربه  دیبه دادش رس ترایم. شد و به سرفه افتاد لیما يرنگش به کبود

 :در مهار کردنِ سرفه اش داشت گفت یگرفت و همان طور که سع

 ..بله_

گوشه  لبخند کدامشان دور نماند چیلبِ پسر از چشمِ ه ينامحسوس و کمرنگ . 

 !جزوه مالِ شماست نیفکر کنم ا_

 ینقاش. باشد، نگاه کرد يگریمال کس د تتوانسیداشت جز او نم نیقیکه  يگرد شده به جزوه ا يچشم ها با

 یاخم. ستون مهره اش به حرکت درآورد يرو ياولش، عرق سرد يصفحه  يرو بیو غر بیو عج یرنگ يها

 :گفت یکرد و عصب

www.romanbaz.ir !به شما داده باشمش ادینم ادمی یول.. چرا_
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 ..د به دوستشبعد دوست دوستت هم دا.. دوستت هم به دوستش.. به دوستت يشما داده بود.. درسته_

. شد يجد یو کم دیپسر لب گز. شد رهیخندانِ پسرك خ يدر هم به چشم ها يباال کرد و با همان اخم ها سر

 :گفت تیگرفت و با جد شیجزوه را رو به رو

 !ممنونم. هم به درد خورد یلیدستم و خ دیجزوه رس نیدر هر صورت ا_

 یو ناراحت بود که حت یآنقدر عصب. خورد دست جلو برد و جزوه را آرام دست گرفت شیکه به پهلو يضربه ا با

 :تر گفت میمال یبار با لحن نیا رایگرم و گ يکه صدا ندیبنش شیخواست دوباره سر جا. تشکر هم نکرد

 .. شده یلبتون هم سس يگوشه _

آنقدر . ا جمع کرد و از کنارش گذشتر لشیبه او، وسا ینگاه مین یو بدونِ حت دیلبش کش يپشت دست رو با

کاپشنش از پشت  دهیبه درِ دانشگاه نرس. پشت سرش به نفس نفس افتاده بود ترایکه م داشتیتند تند قدم بر م

 .شد دهیکش

 ؟یشیم یچته تو بابا؟ چرا وحش_

با حرص ورق اول را پاره . کردیم یاولِ جزوه به چشمانش دهن کج يصفحه  يعروسِ رژ لب زده رو عکسِ

 .آب انداخت يکرد و داخل جو

 .کشمیاز دست تو م کشمیم یهر چ. ترایولم کن م_

 یناراحت یمعروف؟ تازشم، از چ يمگه من گفتم جزوه ات و دست به دست کنن تا برسه دست شاهزاده ! وا_

کلمه با  هی دنیشگاه دارن جون مدان نیهزار نفر تو ا کردن؟ینگات م يدخترا از تو بوفه چجور يدیاحمق؟ ند

 . پسره صحبت کنن نیا

 .برگشت ترایحرص به طرف م با

 یدست اون از خود متشکرِ ب دیرس يچجور یکوفت يجزوه  نیا پرسمیبه من چه؟ من دارم م.. هزار نه ده هزار_

 فکر؟ 

و مرتب جزوه  زیچقدرم که تم کنهیندونه فکر م یحاال کس. ها یکنیاعصابم و خورد م يدار گهیاوف ترانه د_

 !یکشیم یصفحه کنارش نقاش هی یسینویکه م یخوبه هر دو خط!یسینویم

 . را تند تر کرد شیقدم ها شیرا نداد و به جا جوابش

 ؟يغذا بخور فیظر یتونیکه ازت رفت؟ دختر تو نم ییآبرو ای یبرا جزوه ناراحت يحاال جد_
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 چیو دهانِ پر ه یکچاپ يشک با آن لب ها یب. افتاد و دوباره تمام تنش آتش گرفت ادشیآخرِ پسر  ي جمله

 :دوشش جا به جا کرد و گفت ياش را با حرص رو یکول پشت. احمقِ شکم باره نداشت کیبا  یفرق

 ؟یشیمنتظرِ مترو م ای يایم. برم یبا تاکس خوامیسردمه م_

قرار  تیمورد عنا ستیشاهزاده و پرنس هم اطرافمون ن. دهیته کش میبیمن آخر ماهه و تو ج. يبرو خوش اومد_

 !نوشِ جونت. برو  یراحته با تاکس ندهیآ يگذار هیاز سرما التیشما که خ. میریبگ

مترو  ستگاهیتند به طرف ا يراهش را کج کرده بود و با قدم ها ترایحرص برگشت تا جوابش را بدهد اما م با

و پر رنگ نبود،  يکه هر چند جد يعالقه ا. خبر داشت نیاو به راد ياز عالقه . و برگشت دیکش یپوف. رفتیم

 !رساندیاش م یعسل يتمام حرف ها را به او و چشم ها شهیاما هم

معروف خوشش  نِیدر دانشگاه بود که از راد ياصال مگر دختر مجرد. زد شیپا يجلو يفلز يبه بطر یشوت

دو سال آنقدر  نیدر ا د؟یاین انیشان، در آن به م یثروت خانوادگ يآوازه بود که صحبت او و  یمگر جمع د؟یاین

 . گرفتیتهوع م سِاحسا دیرسیحرف به او م یوقت گریبود که د دهیشن شیاز او و داشته ها

آسفالت خطوط  يرو شیبا پاها. ستادیا یکاپشنش کرد و منتظرِ تاکس بیبسته اش را داخل ج خی يها دست

 یسر باال کرد ول. حس کرد شیپا يرا جلو ینیکه توقف ماش دیشیاند یم ریاخ يِزیو به آبرو ر دیکشیم یفرض

آمد  نیپا شهینگذشت که ش يا هیثان. بدهد صیشخصِ پشت رل را تشخ دادیاجازه نم نیماش اهیس يها شهیش

 . داد صیرا تشخ نیو راد

 :و محترمانه گفت يرا از چشمش برداشت و جد نکشیع

رفتن بد  یبا تاکس يبرا نجایا. برسونمتون ییجا هیاجازه برداشتنِ جزوه اتون تا  یبه جبرانِ ب نیاجازه بد_

 !رهیمس

توجه  کردیحس م زدیبا او حرف م یوقت. مترو برگشت ستگاهیاراده به طرف ا یهم ندانست چرا سرش ب خودش

 :آرام گفت. به اوست ایتمامِ دن

 !نییشما بفرما. ممنونم_

صدا از  یکه ب نیماش. نگاهش کرد، نگاه پسر معذبش کرد و سر برگرداند یکرد و در سکوت کم زیچشم ر نیدرا

 ای. اصرار کند شتریب یبود که کم الشیدر خ دیشا. شد رهیاز پشت سر به او خ رتیمقابلش گذشت، با تعجب و ح

 !را بشنود "دیلیهر طور ما"معروف  يحداقل جمله 
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از چند ماه  شیب ش،یها یاز هم دانشگاه یلیو خ ترایمثلِ پرستو و م دیپسر با نیشناختنِ ا شتریب يانگار برا اما

 !کردیعکس ها و مطالبِ مربوط به او را دنبال م نستاگرام،یو ا نترنتیا قیاز طر ای گرفتیاو را تحت نظر م

 رونیحال و هوا ب نیاو را از ا يرو ادهیپ یکم دیشا. راه افتاد ادهیباال انداخت و به طرف چهار راه پ يا شانه

 .دیکشیم

. گریطرف و مادرش از طرف د کیترنم از . از سواالت مختلف رو به رو شد یلیبا س دیکه به خانه رس نیهم

به خودش آمده  یوقت یبرود ول ادهیدانشگاه پ ابانیخ يتا چهارراه باال "يریبد مس"از آن  یخالص يقرار بود برا

همه  شدیکه باورش نم ،یراه طوالن کی رشخانه شان بود و پشت س کیو بار لیطو يکوچه  شیبود، رو به رو

 !سرما آمده باشد نیبسته در ا خی يآن راه را با پاها

خانه گذاشت و دستش  يگاز ياش را کنار بخار یمادر، کوله پشت ي رهیتوجه به اخم و تخمِ ترنم و نگاه خ یب

 . حرارتش گرفت يرا رو

وقت خونه  ریداره نه د ینه گردشش با دوستاش تموم. نهیرفته دانشگاه هم یمامان؟ از وقت ینیبیخدا متو رو _

 !یگرفتیآسون م نقدریمنم هم يکاش برا. اومدنش

روز ها از او به چشم  نیبود که در ا ییجا نیشکمِ بزرگ و برآمده اش، اول. و به طرف ترنم برگشت دیکش یپوف

 . آمد یم

 ؟یکنیمن پر م هیمامان و عل یوقت دنیبهت م یچ. زود ای ریدو ساعت د یکیحاال _

 ؟یکنیم کاریمعلوم هست چ چیگل انداخته، ه يلپا نیسرما، با ا نیا يتو.. ساعت نُه شبه ترانه_

مادر کنارِ . کوله اش را برداشت و آرام از کنارش گذشت. ترنم را نداشت یِتمام نشدن يها حتیتحملِ نص گرید

 شهیاو، هم يگذاشت که به جا ییبلوا يسکوتش را پا. کردینگاهش م یو عصب رهیزخانه، هنوز هم خدر آشپ

ساده  یگوش. نوك انگشتانش به گز گز افتاده بود. تخت نشست يوارد اتاقش شد و رو. کردیخواهرش به پا م

تند رفته بود؟  یلیخ یعنی. شد رهیبا عذاب وجدان به صفحه اش خ قهیگذاشت و چند دق زیم ياش را رو

 . قدم باشد شینکرده بود که پ يبار او کار نیاما حداقل ا.. مدت دار و مشهور است ترایم يقهر ها دانستیم

هم  يبا آرامش رو یتا خواست چشمانش را کم. تخت انداخت يرها کرد و خودش را رو يرا گوشه ا کاپشنش

اتاق هر وقت که هر  نیدرِ ا. نداشت یمیخودش حر يبراگاه  چیه.. بوده نیتا بوده هم. بگذارد درِ اتاق باز شد

چرا که هر گاه درِ اتاقش قفل . نداشتاجازه قفل کردنِ در را هم . شدیاو باز م ياجازه  یب کردیکس اراده م

www.romanbaz.ir . ماندیو تحت نظر آن ها م کردینگاه مشکوك مادر و خواهرش را تحمل م دیتا مدت ها با شد،یم
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 !تخت نیا يرو يولو شد رونیب يبازم که با لباسا. آب شده سِیخ اریجورابات و در ب_

 :حوصله گفت یشد و ب زیخ مین

و دخترت و  یده روز اخم کن يخوایحاال م. بپرس و تمومش کن نجایهم یبپرس يخوایم یجون هر چ یگل_

 .به جونِ من؟ نه آقا جون من طاقتش و ندارم يبنداز

باز . خونه ایشو ب نیصاف سوار ماش رونیب يایترانه نه؟ هزار بار بهت گفتم از اون خراب شده م یشیتو آدم نم_

 ؟يکجا بود

 :زد و گفت يلبخند

 ..اون ترنمِ يذاریچرا م. کنم يرو ادهیپ کمیبخدا خواستم _

چند بار بگم  ..به خاطرِ تو ادیکم مونده بود جونش باال ب تشیوضع نیخواهرت با ا... مراقب حرف زدنت باش _

خودم و لعنت کنم که اجازه دادم  یکنیم يکار يدار ؟يایآسه ب يآسه بر دیدانشگاه خرابه؟ چقدر بگم با طیمح

 !یکنیم مونمیپش يبخدا دار. يدانشگاه بر

 . دیمادرش را بوس يرفت و گونه  جلو

 شگرِیدخترِ آرا. ستمین ونیمنم دختر شاه پر.. ستیبخدا دانشگاه غول ن ؟یخانوم یگل یکنیچرا انقدر بزرگش م_

 .کننینترس بلندم نم..مادرمم خونه داره. محله ام

 :اتاق برداشت و گفت يسبد رخت چرك ها را از گوشه . چند لحظه با اخم نگاهش کرد و از جا بلند شد یگل

 .پدرت زنگ زد گفت سفره پهن باشه. میشام بخور ایگرم شو ب کمی_

 !گذشته بود ریامروز هم به خ. دیکش یتاق بسته شد نفسِ راحتکه درِ ا نیهم

زد و آن ها را ساده از پشت با کش  شیبه موها يشانه ا. دیپوش يو مقنعه اش را در آورد و لباس گرم تر مانتو

برادرِ دامادشان  د،یسع دنِیاز د. پهن بود و همه دورش نشسته بودند نیزم يوارد هال شد سفره رو یوقت. بست

سفره  يبرنج را از دست مادرش گرفت و رو سید. دیتر کش نییپا یاش را کم یناخداگاه اخم کرد و بلوز پشم

لبخند  د،ینوبت به پدرش رس یوقت. کرد دیهم به سع یلب سالم آرام ریدامادشان دست داد و ز ،یبا عل. گذاشت

طبق . گفت دیو خسته نباش دیصورتش را بوس. رفت با ذوق جلو شهیشد و مثل هم شیمهمان لب ها یشگیهم

 شیخانه بدونِ او برا نیا. سرِ پدرش زد و کنارش نشست يکم مو هم به قسمت يبوسه ا یشگیعادت هم

تلخ  يترنم و حرف ها يدادن ها ریبود در مقابل گ یکه او بود، حضورش مانند حفاظ یتا وقت. شدیجهنم م

www.romanbaz.ir . مادرش
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 امروز؟ يکرد اکاریچ. خب ترانه خانوم_

 :به ترنم کرد و آرام گفت ینگاه یچشم ریز

 ..گهیدرسه د. باباجون شهیمثل هم_

 .دو نفره شان را قطع کرد يمکالمه  دیسع يصدا

 ن؟یومدیم ادهیپ.. دمتونیخونه د کینزد_

 دانستینم. گفت و دوباره مشغولِ خوردن شد یآرام ي "آره". نگاهش کرد میرا با زور قورت داد و مستق لقمه

 !خرمگس نیحضورِ ا ایاست  ییکذا چیآن ساندو ونِیمحبوبش را، مد ينسبت به غذا ییاشتها یب نیا

 !زدمیم خیداشتم  نیسرما؟ من که تو ماش نیتو ا_

ترنم . الل شود شهیهم يروز برا نیجا و در هم نیکاش زبانش هم يدعا کرد که ا شیرا نداد و به جا جوابش

 :گفت دیاز او رو به سع يبه طرفدار

 ؟يخورینم اریچرا ماست خ. شد ادهیبود زود پ ازشین يزیچ_

کرده بود و بابتش چه  يرو ادهیساعت پ هی. ستیلقمه را هم فرو دادن کارِ او ن کی یحت گریداشت که د حتم

 . قان آور بودخف يادیز گریساله، د ستیدخترِ ب کی يبرا ش،یخانه و قانون ها نیا. که نداده بود یحاتیتوض

 :پدرش با تحکم گفت. را داخل بشقاب رها کرد و از جا بلند شد قاشقش

 ترانه غذات؟_

 .طرفش برگشت و با التماس نگاهش کرد به

 !نوشِ جون نیشما بخور. درس دارم بابا یلیفردا خ_

 :به مادرش انداخت و گفت ینگاه مین سپس

 .شورمینذار ظرفا رو ترنم بشوره خودم آخرِ شب م_

. شدیآرامشش م گاهیتنها مامن و جا یگاه کر،یدر و پ یاتاقِ ب نیا. منتظر جواب نشد و به اتاقش پناه برد گرید

گوشش را نوازش  يپرده  یشیقم يکه صدا نیهم. گوشش گذاشت ينشست و هدفون را رو وترشیپشت کامپ

 .ستب روز را فراموش کرد و چشمانش را با لذت يکرد، تمام اتفاقات کسل کننده 

*** 

. او اشاره کرد يبا لبخند به تکه کاغذ رو به رو ترایم. خورد با اخم سربرگرداند شیکه به پا یکوتاه يضربه  با

www.romanbaz.ir :کاغذ را خواند يرو يحوصله چرخاند و دوباره جمله  یچشمش را ب
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 "؟يقهر"

 :تکان داد و جواب را گوشه اش نوشت يسر

 "!رینخ"

بود که حس کرد  دهینرس قهیبه دق. چانه اش زد ریاش گذاشت و دست ز یکوچک تک صندل زیم يرا رو کاغذ

 يباز هم نتوانست جلو یدارد ول تیحساس دایمورد شد نیا ياستاد رو دانستیم. لرزدیم بشیداخل ج یگوش

 .باز کرد اطیرا با احت امکیو پ ردیاش را بگ يکنجکاو

 "چرك؟  چیساندو میبعد کالس بر يا هیپا ؟يریگیم افهیپس چرا ق"

و  یکچاپ يدر خواب هم خودش را با لب ها یحت. کابوسش شده بود ریچند روزِ اخ نیکلمه در ا نیا!چیساندو

 یچشمش را به تخته دوخت و بدونِ نگاه کردن به گوش. دیپریو با استرس از جا م دیدیشده م یسس يمقنعه 

 .کرد پیتا عیسر

 "گهیروز د هیباشه .. تونمینم"

خنده . دهن کج کرد و رو برگرداند شیبرا ترایم. به او انداخت ینگاه مینگرفت برگشت و ن ترایاز م یجواب یوقت

اگر  دانستیم. سرد شده بود یبود رابطه شان کم دهیرا ند ترایکه کالس نداشت و م يدو روز نیدر ا. اش گرفت

اش را  هودهیب يحرف و سخن ها يوجل تواندیمهرگز ن گریبدهد د دانیاو م ییِایخولیبه افکارِ مال یتنها کم

 انشانیاز م شهیهم يبحث مزخرف برا نیشود و ا يسپر یو دلتنگ يبا دلخور يچند روز دادیم حیترج. ردیبگ

 .جمع شود

تکان داد و به  يسر. در همِ او انداخت يبه اخم ها یاستاد، برگشت و دوباره نگاه دیخسته نباش يصدا با

 .دیو لپ اش را با دو انگشت کش ستادیا شیرو به رو. بس بود هیتنب گرید. طرفش رفت

 ؟يریگیم افهیق شتریتو که ب_

 .چپ چپ نگاهش کرد ترایم

 رم؟یگیم افهیاون وقت من ق. ينه اس ام اس داد يسه روزه نه زنگ زد_

 :همزمان با خنده گفت. را گرفت و او را دنبالِ خود کشاند دستش

 !یمن نزدم تو که دست داشت_

 .. يقهر کرد یاصال من موندم سرِ چ. بخدا ییپر رو یلیخ_

www.romanbaz.ir :خواست سرِ صحبت دوباره باز شود ترانه به طرف بوفه رفت و سرخوش گفت تا
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 !امیتا ب نیبش. داغ مهمونت کنم ينسکافه  هی تونمیم یو ندارم ول چیوقت ساندو_

شک نداشت که باز  دیرسیفت به خانه نماگر تا ه. ساعت از شش گذشته بود. و به طرف بوفه پا تند کرد گفت

کوچک  شخوانِیپ يپول را رو. شده بود کیمخصوصا که زمستان بود و هوا زود تار!شدیبه پا م امتیهم ق

برگردد آرنجش  واستکه خ نیاما هم. را با دو دستش گرفت يبار مصرف کاغذ کی يها وانیگذاشت و ل

دوم را  وانیل یاز شدت سوختگ. مچ دستش برگشت يداغ رو يبرخورد کرد و نسکافه  یکس ي نهیمحکم با س

 شیبا وحشت به پسرِ رو به رو. هم بلند شود شیشخص رو به رو "آخِ"باعث شد  نیهم در هوا رها کرد و هم

اتفاق تنها  نیتمامِ ا دیشا. رنگش را در هوا نگه داشته بود و صورتش را جمع کرده بود يریش وریشد که پل رهیخ

 شیکوتاه اتفاق افتاد اما آنقدر بد شانس بود که در آنِ واحد هم خودش و هم شخص رو به رو ي هیاندر چند ث

طرف سوزش دستش و از  کیاز . دیچه بگو دیبا دانستینم یحت. باز مانده بود رتیزبانش از ح. سوخته بودند

 :گفت تیقدم شد و با عصبان شیپ نیراد دیبگو يزیتا خواست چ.. نیراد يجمع شده  ي هچهر گریطرف د

 ؟یپشتت و نگاه کن يگردیبرم یوقت یتونینم_

شکمِ او  يبزرگ نسکافه رو يلکه  شِیتمام حواسش پ. گفت یآرام "دیببخش"به دندان گرفت و مظلومانه  لب

که به  یبه دسته گل یبا ناراحت. سوزش دست خودش را هم فراموش کرده بود گرید یاز شدت خجالت حت. بود

 :گفت نیکه راد کردیداده بود نگاه مآب 

 دستت سوخت؟_

 .دیکش نییرا پا شیمانتو نیپوست دستش کرد و آست يرو يِبه قرمز نگاه

 !فکر کنم نیشما سوخت. ستین يزینه چ_

 :آن ها را داخل سطل آشغال بزرگ انداخت و گفت. برداشت نیزم يبار مصرف ها را از رو کیخم شد و  نیراد

 !ممکنه تاول بزنه.. روش یهست بمال يزیچ هیاول يکمک ها يتو جعبه  نیبرو آبدارخونه بب_

روزها قسم  نیانگار که ا. اکتفا کرد و به سرعت از آنجا دور شد "ممنون"و ناراحت، تنها به گفتن  دستپاچه

 !اوردیبه بار ب يگند کی شودیپسر رو به رو م نیخورده بود هر بار که با ا

گفت  ي "يوا يا"دستش  دنِیبا د. با تعجب بلند شد و به طرفش آمد دیاش را د یخال يدست ها یقتو ترایم

 :دیپرس یو با نگران

 ؟يشد یچ_

www.romanbaz.ir .دستش انداخت يرو يرا باال زد و نگاه به قرمز نشیبا اخم آست ترانه
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 ؟يندار فتیک يتو يزیچ یدندون ریخم. بازم گند زدم یچیه_

 پماد هست؟ مینیآبدارخونه بب میبر ایب.. نه_

مانده بود که به آبدارخانه برود و با او دوباره رو  نیهم. گرفت ترایو کوله اش را از دست م دیرا پس کش دستش

دوشش گذاشت و خواست به طرف  يکوله را رو!به آب داده بود بس بود یجا هر دست گل نیتا هم. به رو شود

 :سر با تحکم گفت از پشت ییدرب دانشگاه برود که صدا

 !نیینجایشما که هنوز ا_

 . زدیذوق م يتو یروشنش حساب ورِیپل ينسکافه رو يلکه . دو با هم به عقب برگشتند هر

 !هست یگفت تو جعبه پماد سوختگ. دمیپرس دریاز آقا ح_

 :زده بود با دست به داخل راند و با اخم گفت رونیرا که از گوشه مقنعه ب شیموها

 !زنمیخونه م رمیم ..نه ممنون_

 .را به طرف درِ سالن دانشگاه گرفت گرشیگذاشت و دست د نشیشلوارِ ج بیدستش را در ج کی نیراد

 !کشهیطول نم شتریب قهیچند دق.. کنمیخواهش م. شهیبخواد بشه م یخونه هر چ نیتا بر_

جلو تر از آن ها به طرف در سالن رفت و خدا خدا . تکان داد يو او به حرکت در آورد و سر ترایم نِیرا ب نگاهش

 . دیایهمراه او ن نیکرد ال اقل راد

از  یانگار تازه داشت سوزش ناش.. باال زد یکاپشنش را کم نیو آست دیمال یمحل سوختگ يرا با دقت رو پماد

زده در چهارچوبِ در  هیا تکر نیرا با آب شست و خواست برگردد که راد گرشیدست د. کردیرا حس م یسوختگ

 .دید

 بهتر شد؟_

 .بله ممنون_

 :دیکرد و آرام پرس یمکث

 ؟یخودتون چ_

 :دستش انداخت و گفت يبه پماد رو ینگاه نیراد

 .نشد يزیمن لباسم کلفت بود چ_

www.romanbaz.ir
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و  ستادیبه خودش بدهد همانجا ا یتکان نکهیبدونِ ا نینگفت و خواست از کنارش بگذرد اما راد يزیچ گرید

. دیدیفاصله م نیبار بود که از ا نیاول يرنگش را برا یچشمانِ گرم و عسل. ترانه سر باال کرد. راهش را سد کرد

 :گفت انهآمر نیکه راد دیبگو يزیجمع کرد و خواست چ عیرا سر شیدست و پا

 !رسونمتیم. به دوستت بگو منتظرت نشه_

 :گفت تیانداخت و با جد نییسر پا. چهره اش نشست يرو هیاز ثان يدر کسر اخم

 رد شم؟ شهیم. ممنون_

 :که گفت دیرا از پشت سر شن شیصدا. حرف کنار رفت و او آرام از کنارش گذشت یب نیراد

 .برسونمت ییجا هیشده بذار تا  رید_

 دیاو را آن طور که با گرانیو د ترایانگار که فقط در کنارِ م. نبود ندیخوشا شیاصال برا شیمفرد فعل ها يادا

 .کرد محترمانه برخورد کند یبه طرفش برگشت و سع. کردیخطاب م

 . به خاطر لباستون هم متاسفم. ستین يگفتم که طور نیگیدستم م ياگه برا_

مشکوك به پشت سرش انداخت و  ینگاه دنشیبا د ترایم. از جانبِ او نشد یمنتظر حرف گریبرگشت و د سپس

 :گفت

 پماد؟  يزد_

حاضر بود تا درِ خانه با دربست . ساعت از هفت هم گذشته بود. ه او از دانشگاه خارج شدتکان داد و همرا يسر

جوان بودند  شانیکه راننده ها ییها نیاما به ماش. در خانه تکرار نشود شیبرود اما باز هم همان بحث چند روز پ

 کردیگرفته بود و خدا خدا م ضرب نیزم يرو شیپاهابا استرس با . نداشت نانیاطم دادندیو با لبخند چراغ م

 نیرنگ راد اهیو س بیعج نِیبگذرد که دوباره همان ماش ابانیخ نیاز ا نانیو مورد اطم انسالیم يراننده  کی

 .رفت، ضربان قلبش شدت گرفت نییکه پا شهیش. ستادیا شیپا يجلو

 ؟یسوار ش يخوایبازم نم_

 نیدر دل به ا. گرفته بود يرا به باز یباد خنک محل سوختگ. از سرما و استرس به لرزش افتاد شیها دست

 :لعنت فرستاد و گفت یهمه بدشانس

 .رمیدربست بگ خوامیممنون م_

 :شد و گفت رهیبه رو به رو خ. لب پسرك نشست يهم همان لبخند کمرنگ گوشه  باز

www.romanbaz.ir !نشدم مونیا پشسوار شو ت. یکنیخب با منم در بست حساب م_
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 کیدلش تنها ! نداشت یشوخ گذشتیکه داشت به سرعت م یساعت. تعلل و خجالت نبود يبرا یمجال گرید

 یحت یپسر، ب يگرد شده  يتوجه به چشم ها یدرِ پشت را باز کرد و ب. آرامش یو کم خواستیحمام گرم م

 . لب تشکر کرد ریبه او، سوار شد و ز ینگاه مین

از  یحت کردیم یسع. دوخت رونیدر خودش جمع شد و نگاهش را به ب یحرکت کرد، کم نیکه ماش نیهم

شده  جادیکه در فضا ا یسکوت. هم با او چشم در چشم نشود شیرو به رو یلیبزرگ و مستط ي نهیآن آ قیطر

 کاش حداقل دیشیشد و با خودش اند رهیپوست دستش خ يرو یجزئ یبه جمع شدگ. آزار دهنده بود یبود کم

 !روشن بود نیضبط ماش

 ؟یسوخت یلیخ_

 .چشم در چشم شد نیبا راد شیرو به رو ي نهیحواس سر باال کرد و از آ یب

 بله؟_

 !میدکتر نشون بد هیاگه اوضاعش خرابه به . گمیدستت و م_

 .و دوباره سربرگرداند دیجلو کش یاش را کم مقنعه

 .شمیممنون م دیکن ادمیپ يچهارراه بعد. نه ممنون_

دیاو چسب يبه چشم ها نهیدوباره از آ نیراد نگاه. 

 ؟یدربست حساب کن یخواستیتو که م_

. و مشکوك است بیعج شیاو برا يچرا رفتار ها دانستیخودش هم نم. حرف نگاهش کرد یکرد و ب زیر چشم

از . شد رهیخترانه با ترس به رو به رو . کرد شتریرا ب نیفرمان ضرب گرفت و سرعت ماش يبا دستش رو نیراد

 نیکه نه صدا و نه کوچکتر داما جالب بو دندیکشیم ییوار ال وانهیکوچک و بزرگ د يها نیماش يال به ال

آب دهانش را قورت . نشسته بود يسه بعد ينمایس کیانگار که مقابل . کردیحس نم نیرا در اتاقِ ماش یتکان

زد و  يطرفه ا کیلبخند . دور نماند نیترسش از چشمِ راد. دیاش چسب یداد و با دست سفت و سخت به صندل

 :گفت الیخیب

 !نینترس راحت بش_

 ن؟یکنیم یقانون رانندگ یچرا انقدر ب_

 !يدیخوب فهم.. ستمین يمن معموال آدم قانون مند_

www.romanbaz.ir .کسل کننده تر بود کردیکه فکرش را هم م یحرف زدن با او از آن. باال انداخت و سربرگرداند يا شانه
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 بپرسم؟ یخصوص بایسوال تقر هی تونمیم_

 :مطمئن جواب داد نا

 !دییبفرما_

  ؟یبکش بیو غر بیعج يجزوه هات شکال يرو يچرا عادت دار_

 ایصورتش از شرم است  يقرمز نیشد که ندانست ا ریآنقدر با خودش درگ. دیپوستش دو ریبا سرعت ز خون

 :دیپروا پرس یب. تیعصبان

 کشم؟یم یجزوه هام نقاش يهمه  يمن رو نیدونیشما از کجا م_

 .شد رهیاش خ یعصب يبه چهره  نهیاز آ کرد،یم یدست رانندگ کیدست به چانه زد و همانطور که با  نیراد

 ؟یشیاگه صادقانه بگم ناراحت نم_

 :لبخند خونسردانه اش را تکرار کرد و گفت. حرف نگاهش کرد یب ترانه

 یکشیگل و بلبل م یو ال به الشون کل یبد خط یلیدرسته خ. دمیتو امتحان م يبا جزوه ها بایمن هر ترم تقر_

 . جزوه هات کاملن یول

که  یتالش نیلبش را از داخل گاز گرفت و با آخر. دیآ ینفسش باال نم تیاز شدت عصبان کردیحس م ترانه

 :گفت کردیآرام ماندن م يبرا

حاال که با  یول دهیجزوه هام دستتون رس يچطور نمدویمن نم.. دادمیجزوه نم یمن به جز مهتاب به کس_

 !نداشت يبا دزد یبگم کارتون فرق دیبا نیکنیاعتراف م نیافتخار دار

 :کامل کش آمد و با خنده گفت نباریا نیراد يلبها

 ؟يخب حاال چرا قرمز شد یلیخ_

بار هزارم سر  يو برا دیروپوشش کش يکف دستش را با حرص رو. عرق شده بود سِیخ تیاز عصبان دستانش

 دنِیکلمه هم از دهانش خارج نشود اما با د کی یحت گریبه چهارراه د دنیتا رس کردیدر دل آرزو م. برگرداند

 :گفت رتیباز از ح مهین یمحله شان، با دهان يآشنا ابانِیخ

 !خونه میدیما که رس_

 :خودش تکرار کرد شیپ و

 م؟یمگه چقدره که راه افتاد_

www.romanbaz.ir
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 نِیماش نیاگر او را در ا. آن طرف تر بود یپدرش تنها کم شگاهیآرا.  دیسرکنده از جا پر یمرغ مانند ناگهان

جلو گرفت و با  یِدستش را به صندل. دیرسیم انیاش به پا یشک نداشت زندگ دیدیم نیو کنارِ راد بیعج

 :استرس گفت

 .شمیم ادهیمن پ_

 ..هنوز مونده تا یول_

 .. شمیم ادهیگفتم پ_

آنقدر هول کرده بود که . پدرش کامال توقف کرد شگاهیکم و کمتر شد و چند مغازه مانده به آرا نیماش سرعت

 نیاز ا ندیاو را بب یکس نکهیبدون ا کردیفقط دعا م. بود يگرید زیچ ادیو سوخته اش و نه  يدست پماد ادینه 

مچ  نیشود که دست راد ادهیت پو خواس تکوله اش را دست گرف. دردسر به خانه برسد یشود و ب ادهیپ نیماش

پوستش  يرو يدیاز دستش افتاد و سوزش شد فیبند ک. با وحشت و ترس به او نگاه کرد. دستش را نگه داشت

 :و گفت دیرا باال کش نشیبا اخم آست نیراد. حس کرد

 حواست اصال به دستت هست؟. شده یکه انگار چ یکنیفرار م يدار يجور_

به  دنیرس ریساعت د میکه هر روز به خاطر ن ییاز بلوا دانستیاو چه م. کاپشنش انداخت يپماد نیبه آست نگاه

 يپف کرده به آرزو يو چشم ها هیکه با اعتصاب و گر ییاز شب و روزها دانستیاو چه م شد؟یخانه بر پا م

کرده  نیان کمکه شب و روز در خانه ش ياز ترسِ ازدواج با پسر دانستیدانشگاه رفتنش ختم شده بود؟ چه م

خود را بسازد؟ نه او و نه  يِداماد ياو حجله  يخطا نیحمله به طعمه، با کوچکتر يآماده برا يبود تا مانند ببر

 مین يدر ازا.. که نخورده بود ییساعته تا دانشگاه، چه خون و دل ها میراه ن نیا يبرا دانستینم گریکسِ د چیه

 طیشرا نیدر ا یجزئ یِسوختگ نیر دل و جانش را سوزانده بودند که اآنقد ستگاه،یبه ا رومت دنِیرس ریساعت د

 . بود چیه شیبرا یاتیخطرناك و ح

حواسش به  نکهیبه نگاه نگران او دقت کند و بدون ا نکهیبدون ا. دیکش رونیب نیرا با شتاب از دست راد دستش

 یشد و ب ادهیبا ترس پ. دیرا کش رهیرا دوباره دست گرفت و دستگ فشیاش باشد، ک یشانیپ يرو قیخط عم

 . را بست نیحرف و تشکر درِ ماش یاعتنا به نگاه نگران پسرك، ب

 شیها و پدرش راحت شد، قدم ها هیاز همسا الشیخ یوقت. بار با وحشت چپ و راستش را از نظر گذراند  چند

. و خشکش زد دیچسب نیبه زم شینرفته بود که پاها یاما هنوز چند قدم. دیرا به طرف کوچه شان سرعت بخش
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چشمانش را چند بار با . کرد یرنگ به چشمانش دهن کج اهیس نِیماش یِخال يجا. به پشت برگشت رتیبا ح

 :باز و بسته کرد و مات و مبهوت لب زد رتیح

 !آدرس و از کجا بلد بود؟_

*** 

مادرش ذهنش را  يحرف ها. بود رهیخ يداده بود و غرقِ در فکر به نقطه ا هیتک اطیح وارِیبه د نهیبه س دست

 دیکه صحبت راجع به آن سع ییتا جا.. رفته باشد شیپ عیانقدر سر زیهمه چ کردیباور نم. کردیرها نم يلحظه ا

 .دادیم لیتحم يبو شتریب شمادر يحرف ها. نداشته باشد یبا نظرخواه یشباهت گریمنفور هم د

قسمت از  یبتون یکنیفکر م.. هیرخونه داره و نه مادرت کاره انه پدرت کا.. خوب فکرات و بکن ترانه نیبش _ "

خونه ش  يبه جلو یکنه راه کس يهر کار گهیاون وقتش که بگذره د.. داره یوقت هیدختر  ؟یکن دایبهتر پ نیا

اصال . رسهیدستشونم به دهنشون م.. شدهصاحب خونه که .. ترنم و؟ خوراك و پوشاکش به راهه نیبب. فتهینم

که چند  میوصلت کن یاعتماد کرد بده با کس یبه کس شهیدوره و زمونه که نم نیا يتو. به کنار نایا يهمه 

 مش؟یشناسیخونه رفت و آمد داشته و خوب م نیتو ا یسال

هم  يا گهیمسخره زدن کار د يمامان؟ اصال مگه جز چشم چرخوندن و لبخندا میشناسیو م دیما کجا سع_

 بلده؟

 فیتکل نیینه برات تع.. يچادر بذار دیبا گهینه م.. نه با درس خوندنت مشکل داره. .عاقل باش دخترِ خوب_

 ".هم بهتره یتازه وضعش از عل. کنار اومده تیبا همه چ. کرده

 یمادرش در پ دیبا خودش بگو خواستینم.. شدیاندیکودکانه ب خواستینم.. هجوم آورد شیدوباره به گلو بغض

 یساده و متوسط يدرست بود که خانواده . دیفهمیهمه اصرار را هم نم نیا لیاز دست اوست اما دل ییرها

. نبود یافتنیآن قدر ها هم دست ن یدخترِ معمول کی يداشت که برا ییخودش آرزوها يبودند، اما او هم برا

از همان ابتدا هم  دیاز سع. اش را انتخاب کند نهیخودش گز يگریمانند هر دختر جوان د خواستیدلش م

آن روزها تنها  دیسع. دامادشان آشنا شده بود يبار با خانواده  نیاول يکه برا یاز همان موقع. آمد یشش نمخو

 يسرباز یاما از وقت. دیدیکه تا مدت ها او را تنها در مناسبت ها م ود،ب انیعر يجثه با سر زیر يپسربچه  کی

و نه خودش از  فشیتعار ينه پا گریدست و پا کرده بود، د يخودش کار ياش تمام شده بود و با ارث پدر برا

 !آن ها کوتاه نشده بود يخانه 
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 یدست فیک نیراد. دیبه مقنعه اش کش یگرفت و و دست واریاش را از د هیاز درِ دانشگاه، تک نیورود راد با

وا سرد بود و به جز ه. کردیتوجه به اطراف به طرف درِ سالن حرکت م یچرمش را در دست چپش گرفته بود و ب

که فاصله اش با او چند قدم شد  نیپشت سرش راه افتاد و هم. حضور نداشت اطیدر ح یکس گریاو و چند نفرِ د

 :زد شیاز پشت سر صدا

 ونفر؟یهما يآقا_

 را در هم شیو دست ها ستادیترانه مقابلش ا. برگشت و منتظر ماند تا ترانه به او برسد یمعطل یب. ستادیا نیراد

را  شیابرو ها. گرفتیآرام نم دیپرسیکه تمامِ شب خواب را از چشمانش گرفته بود نم یاگرامروز سوال. قالب کرد

 :به او گفت میو بدون نگاه مستق دیدر هم کش

 ن؟یبپرسم آدرس خونه م و از کجا بلد تونمیم_

به دکتر  يازیکه ن ستین قیاش آنقدر عم یموتجه شده بود سوختگ روزید. به دست او افتاد یناگهان نیراد نگاه

 :دیتفاوت به سوال دخترك پرس یب. بود یجزئ یو جمع شدگ يو پانسمان باشد اما باز هم نگران همان قرمز

 دستت بهتره؟_

 .نگاهش کرد میبار مستق نیو ا دیتر کش نییرا پا شیپالتو نیآست ترانه

 ن؟یدونستیآدرس و از کجا م ونفریهما يآقا_

 ؟يدیرو پشت سرم دو اطیسوال کل ح نیر همبه خاط_

 . دیایرا از چشمانش بخواند و خودش به حرف ب تشیداد جد حینگاهش کرد و ترج يدر سکوت و جد ترانه

گرفت و  گرشیرا در دست د فشیک. او خنده اش گرفت يجمع شده  يو لب ها يجد يچهره  دنیاز د نیراد

 :گفت

بار دوستت قرار بود از خونتون  هی. ستمین يمن اهل کاراگاه باز. رونیب ایب یکنیکه فکر م ییها نهیاز اون گز_

 !حله؟.. نیهم. خونتون رسوندمش و منتظر شدم يمنم تا جلو. و بده به من رهیجزوه بگ

که به درِ سالن  یضیعر يرا به دخترك بدهد برگشت و از سه پله  يگریحرف د ياجازه  نکهیبعد بدون ا و

خدا را شکر کرد قهوه آنقدر . دوشش جا به جا کرد و دستش را باال آورد يرانه کوله اش را روت. باال رفت دیرسیم

اهل خانه  ياتفاق ساده را هم هزار بار برا نیدوست نداشت هم.. ندیبب يجد بیداغ نبود که پوست دستش آس

 !بشنود ثیاش حرف و حد یدقت یبدهد و بابت ب حیتوض
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از  یلیکه درِ کالس را باز کرد با س نیاما هم. گرفت شیحوصله از پله ها باال رفت و راه کالس را در پ یب

رسا  يبا صدا يبود که دختر ستادهیدر ا يازدحام، جلو نیا دنیباز از د مهین یبا دهان. رو به رو شد انیدانشجو

 :گفت

 .برگزار کرده کجایهمون کالسِ هر دو گروه و  يرابره مسافرت ب خوادیاستاد م.. اریب یخودت صندل يبرو برا_

ناگهان . شناختیکس را از گروه دوم نم چیبه جز چند دختر و پسر ه. را دور تا دورِ کالس شلوغ چرخاند نگاهش

 :کنار گوشش گفت ییکه صدا گشتیبا چشم دنبالش م. افتاد نیراد ادی

 !ارمیم یگوشه برات صندل هی ستایبرو وا_

 :گفت یمعطل یسر باال کرد و ب ریمتح

 .تونمیممنون خودم م_

 يها یصندل فیاز کنار رد. برداشت یچوب یِراهرو دو صندل يرفت و از گوشه  رونیتوجه به او ب یب نیراد اما

بود و  ستادهیترانه هنوز کنار در ا. کالس گذاشت يرا کنارِ هم، در انتها یشده گذشت و هر دو صندل دهیچ

کنارِ خودش اشاره کرد، تازه به خودش آمد و معذب  یِنشست و با اخم به صندل نیراد یاما وقت. کردینگاهش م

با  ،ییکذا یِبه صندل دنیآنقدر واضح بود که تا وقت رس شیها یپچ پچ همکالس. کالس رفت يبه طرف انتها

 .آنها تمام تنش جمع شد يچند جمله 

 "نونش رفت تو روغن"

 "ده؟یجد یِسوگل"

 "هم نداره آخه یچندان ي افهیو ق ختیر.. س بدهخدا شان"

که دلش  ییآن را هر جا ،يرا بردارد و با تشکر مختصر یصندل توانستیاراده اش را داشت و م خواستیم دلش

. خواهد کرد جادیا يشتریب تیکار فقط حساس نیجمله ها حتم داشت با ا نیا دنِیاما بعد از شن. بگذارد خواهدیم

 !بود يگریرفتار کردن بهتر از هر کارِ د الیخ یو ب يعاد طیشرا نیدر ا

انداخت که  نیبه راد ینگاه مینشست و ن. انداخت شیرا هم رو شیکرد پالتو زانیآو یاش را پشت صندل کوله

 :لب گفت ریز. چرخاندیکوچک م زِیم يو بزرگش را رو بیعج یِآرام و خونسرد، نشسته بود و گوش

  نم؟یبش يا گهید يبهتر نبود جا یممنون ول_

 :نگاهش کرد و مانند خودش آرام جواب داد یرچشمیز نیراد
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 ياما نگاه ها "خودم مهم است  يمن تنها آبرو يبرا" دیخواست بگو. ترانه از تعجب گرد شد يها چشم

کتاب . رد و بدل نشود نشانیب گرید يداد سکوت کند و کلمه ا حیبود که ترج ادیز يبه حد شانیکنجکاو رو

و دست  دیکش یپوف "ياصول حسابدار". بزرگش انداخت يبه نوشته  یگذاشت و نگاه زیم يقطورش را رو

طاقت فرسا تر  و عنق، ریدرس بود که با وجود آن استاد پ نیدرس هم نیکسل کننده تر دیشا. چانه اش زد ریز

 . شدیهم م

 رون؟یب يدیپر نیاز ماش ياونجور روزید یچ يبرا_

 .نشد دشیعا يگرید زیچ يرخِ جد مین کیو نگاهش کرد اما به جز  سربرگرداند

من فقط از .. ترسم و پنهون کنم چون انکار مسخرست خوامینم. یدونیمنم نم یِزندگ طیشرا یستیشما دختر ن_

 .شدمیسوار م دیاز اولش خودم نبا. شما نبود ریتقص یول. ترسمیم جایاومدن سوءتفاهمات ب شیپ

 .درشتش ثابت ماند يروشنِ چشم ها یعسل يرو اریاخت یسربرگرداند و نگاه ترانه ب نیراد

 يدود نیماش يها شهیش. ترس وجود نداشت يبرا یلیدل گمیفقط دارم م. کنمیترست سرزنشت نم يمن برا_

 .!نییپا يبپر يبخوا يبود که اونجور فتادهین یاگه نبودن هم باز اتفاق یحت یول.. بودن

مزخرف  دانستینم زیچ چیاش ه یزندگ يکه از او و هنجارها يقانع کردنِ مرد. زدن نداشت يبرا یحرف ترانه

 :آرام گفت کردیسر برگرداند و همانطور که کتابش را باز م. بود ایکارِ دن نیتر

 !هول شدم يادیمن ز.. حق با شماست دیشا_

 .چشمانش دور نماند دیپسر از د يبایو ز میبه رو به رو بود اما لبخند مال نگاهش

*** 

 يبود که رو یینوشته ها ریاز آمدن استاد و شروع درس گذشته بود اما تمامِ هوش و حواسِ او درگ يادیز مدت

ترانه گذاشته  زِیم يبار که کاغذ رو کی خواستیدلش م. شدیدو دخترِ کنارش رد و بدل م انِیتکه کاغذ، م کی

دستش بکشد  رینوشتن شود، آن را از ز شغولکوچک ترانه آن را استتار کرده و م يقبل از آنکه دست ها شود،یم

 نیکارها را خراب کند داشتنِ ا نیاز ا شتریاگر ب دانستیم یول. در حرف زدن را بفهمد لیهمه تعج نیا لیو دل

 !آرزو خواهد شد شهیهم يرمنده برا يآهو

خارج  هودهیب يِکنجکاو نیا الِیکرد از فکر و خ یضرب گرفت و سع نیو زم زیم يبا پا و خودکارش رو همزمان

 زیم يآرنجش را رو. نداشت دنشانیبه شن یاقیاشت چیلحظه ه نیکه در ا دادیم حیرا توض یاستاد مباحث. شود

www.romanbaz.ir گریاش را ذره ذره و ماهرانه آنقدر دور کرده بود که د یدخترك صندل. شد لیبه طرف ترانه متما یگذاشت و کم
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نگاهش . طاقتش طاق شد و سرش را به طرف آن دو برگرداند. قرار گرفتنش نداشت هیبا حالت اول یشباهت چیه

به  انستتویمهتاب م ياو هم به اندازه  یعنی. شد رهیبه چشمان براقش خ یکم. گره خورد ترایبا نگاه مشتاقِ م

را کورتر  یگره لعنت نیا توانستیبود فقط م زیکه از چشمانِ دخترك لبر یاقیو اشت هعالق.. درد بخورد؟ اما نه

بهت چشمانش . دیفاصله از او د نیتر کیافتاد که وارد کالس شد و دوستش را در نزد يبه لحظه ا ادشی. کند

اما از لحظه . خواندیرا م ویسنار نیا ينگاه تا انتها ناشناس هم با همان ي بهیغر کی یآنقدر واضح بود که حت

 .کرد رییتغ کبارهیبه  زیترانه قرار گرفت و کاغذ ها رد و بدل شدند، همه چ یکنار صندل ترایم یِکه صندل يا

کرد مثل  ینگاهش را به رو به رو دوخت و سع. آنها شد نِیب یبود که متوجه کشمکش آرام الیدر خ غرق

از  شیب يو کنجکاو ختیافتاد تمام معادالتش به هم ر شیپا ریکه ز يتفاوت باشد، اما با تکه کاغذ یب شهیهم

کاغذ  يکفشش را رو یرحم یبرداشتنِ کاغذ جلو رفت اما با ب يبرا عیدست ترانه سر. شد رهیبر نفسش چ شیپ

 .گذاشت

 انِیکاغذ م دیبگو يزیخواست اراده کند و چ تا. و لبخند او افتاد روزیسر باال آورد و نگاهش به چشمانِ پ ترانه

 .دهیبسته و ترس خیدو چشمِ  شیبود و رو به رو نیدستان راد

بزرگ تر  گریجمله که به نسبت جمالت د نیآخر. کاغذ را باز کرد يداد و تا هیاش تک یو خونسرد به صندل آرام

 .هم نوشته شده بود توجه اش را جلب کرد

سالم  یتا شبِ عروس ذارهینم یابونیچون اون غول ب میلباسِ عزا بخر دیبا یلباس عروس يبه جا گهیپس د"

 "یبمون

جمالت محرمانه  نیچقدر خواندن ا. معروف است یابانیآن ها به غول ب انِیم دانستینم.. زد يا کطرفهی لبخند

 !لذت داشت شیبرا

 به من؟ نیاون کاغذ و بد شهیم_

صحبت استاد که وقفه افتاد و  انِیم. به طرفش برگشت اریاخت یام با ترس بود که بترانه آنقدر لرزان و تو يصدا

 :گفت یاستاد عصب. پشت برگشتند فیبه رد يبا کنجکاو انیسکوت شد، تمام دانشجو

 اون ته چه خبره؟_

به چشمان  نهیکاغذ را تا کرد و دست به س نیبه سرعت سر برگرداندند اما راد یکوتاه دیبا ببخش ترایو م ترانه

 :جلو تر رفت و گفت یاز جانب او بود کم یاستاد که منتظر عذرخواه. شد رهیاستاد خ
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 نیخواندن آن تکه کاغذ داشت در ا يکه برا يدیشد لیم. انداخت نییو سرش را پا دیکش يپوف کالفه ا نیراد

دلخواهش،  یِعذرخواه دنِیعنق قبل از شن رِیپ نیداشت ا نیقیاما . مهم تر بود يگرید زیاز هر چ شیلحظه برا

 یصندل ياُور کت چرمش را از رو وبرخاست  شیاز جا یآن یبا حرکت. بحث تمام شده را رها نخواهد کرد

.. دستانش بود و چشمان منتظرِ دو دختر به او انیکاغذ هنوز م. دیترانه را د ي دهیبه وضوح رنگ پر. برداشت

 رونیاز کنارِ استاد مات و مبهوت شده گذشت و از کالس ب. را برداشت فشیو خونسرد ک الیخ یزد و ب يلبخند

 . رفت

در . وافر نگاهش کرد یکاغذ را باال آورد و با حظ کرد،یم یبلندش ط يکه طول راهرو را با قدم ها همانطور

 شدیکار، کارش سخت تر م نیاگر با ا یحت. لذت نبرده بود یانسان ریعمل غ کیحد از انجام  نیااش تا  یزندگ

راجع به او رد و بدل  ییحرف ها هآن دو چموش چ انِیدوست داشت بداند م... تر یوحش شیزپایگر يو آهو

 !شده است

ذ را باز کرد و از همان خط کاغ. و سرد نشست و اُور کت اش را کنارش گذاشت یآهن يها مکتیاز ن یکی يرو

که نسبت به دستخط ترانه داشت  یاز تفاوت رنگ خودکار ها و شناخت. مشغولِ خواندن شد ییابتدا يها

 . کند کیها را تفک الوگید یبه راحت توانستیم

 "نشستن؟ نجایواجب بود ا.. همه جا نیا"

 ".نمیجا بش هیبوق  نیتو عمل انجام شده قرار گرفتم وگرنه عمرا با ا"

 .خط ها را خواند يشتریعمق گرفت و با ولعِ ب لبخندش

 "؟يا کارهیامروز چ"

 "امشبه و من مثل احمقا اومدم دانشگاه؟ میخواستگار نیاول شهیباورت م.. کاره چیه"

 "؟یک... برووووو"

 "یببوگالب"

 "خدا باالخره مخ بابات و زد؟ يوا د؟یسع"

 "هول کردن که انگار رو دستشون موندم همه انقدر... رو زد یمخ گل.. بابا رو نه"

 "؟یکن کاریچ يخوایم"

 "کنهیرو نگاه م نجایاستاد داره ا.. گمیبعد کالس م"

www.romanbaz.ir "یاز فضول رمیمیم... بگوووووو"
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 "دهیفکر کن پوست نکرده قورتم م.. یعروس ببوگالب شمیم گهید یچیه"

 انهیوحش نهیشد و همانگونه که قلبش در س رهیجمله گذاشته شده بود خ يکه در ادامه  يشکلک خنده ا به

 .خط آخر را خواند دیکوبیم

سالم  یتا شبِ عروس ذارهینم یابونیچون اون غول ب میلباسِ عزا بخر دیبا یلباس عروس يبه جا گهیپس د"

 "یبمون

 یزد و ب شیبه پالتو یچنگ. ممکن پرت کرد ينقطه  نیکه داشت مچاله کرد و به دورتر یرا با تمام توان کاغذ

را در کدام سمت  نیآمد ماش ینم ادشی یبود که حت جیو گ یآنقدر عصب. رفت رونیاز دانشگاه ب یمعطل

 یرا چرخاند و ب چیسوئ. فتادبه طرفش راه ا نشیماش دنیچشم چرخاند و بعد از د. پارك کرده است نگیپارک

سرسام  یبا سرعت. خارج شد نگیاز پارک یبه سخت گر،ید يپارك شده  نِیبا چند ماش نیتوجه به برخورد ماش

 شدیباورش نم. زدیاش به شدت م یشانینبض پ. گرفت شیها را پشت سر گذاشت و راه خانه را پ ابانیآورد خ

 . دیایب شیمراحل پ نیبه خودش جرات بدهد و تا ا یانقدر از او غافل شده باشد که کس

سرش را از پنجره . رنگ توسط احمد آقا باز شدند یببزرگ و آ يبوق نگه داشت تا درها يرا آنقدر رو دستش

 :دیمالحظه غر یبرد و ب رونیب

 قراره اتومات بشه؟ یصاحب ک یب نیا_

 .با ترس جواب داد احمد

 .دمیقول م.. آقا شهیحل م دهیتا جمعه نرس گهید_

عمارت  نگیپارک يریسراز چِیو مارپ یسنگ رِیترمز گذاشت و مس يپا رو. را باال برد شهیجوابش گذاشت و ش یب

 .رفت نییپا اطیرا با احت

پا انداخته بود  يکه پا رو دیرا د نیچشم پرو ریاز ز. گرفت شیراه اتاقش را پ یمعطل یب دیکه به خانه رس نیهم

تفاوت به نگاه سرد او به طرف آسانسور  یاما ب. قهوه اش بود دنیراك مخصوصش، مشغول نوش یِصندل يو رو

 .متوقف شد شیاو در جا يبا صدا دبگذار يکه خواست پا در اتاقک فلز نیمه را زد و همدک. طبقات رفت

 ؟یدانشگاه باش دیساعت نبا نیا يتو تو_

 :حوصله گفت یبرگردد ب نکهیو بدون ا دیکش شیبه موها یدست

 ..بعدا مامان بعدا_
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اول توقف  يآسانسور در طبقه . را به او بدهد وارد آسانسور شد گرید يگفتن جمله ا ياجازه  نکهیبدون ا سپس

به اتاق پشت سرش  ینگاه. بود ستادهیو طلبکار مقابلش ا نهیدست به س نیپرو. رفت رونیکرد و با عجله ب

 :حوصله گفت یانداخت و ب

 باز؟  یبگ يخوایم یچ_

 .دیچیفضا پ بلندش در يپاشنه ها يجلو آمد و صدا یقدم. سخت شد نیپرو ي چهره

 نجایو خودت و ا يایب شهیهر وقت حال و روزت خراب م گهیعادت کردم د. اتاق نیسراغ ا يایم دونستمیم_

 !بسه يکرد یبچگ یهر چ.. نیبسه راد. یکن یزندون

اتاقِ  يها وارید. رفت شیچراغ را روشن کرد و پ. توجه به او از کنارش گذشت و در اتاق را باز کرد یب نیراد

 يبار هزارم با تاسف به عکس ها يپشت سرش راه افتاد و برا نیپرو. نداشت دیو سف یخال يجا گریبزرگ د

 .شد رهیها خ وارید يچسبانده شده رو

و  ادیاز مهمان هامون ب یکی یاگه به طور اتفاق يفکر کرد چیه.. دهیو چهار ساله بع ستیپسر ب هیکارا از  نیا_

 .رو تموم کنه يمسخره باز نیا گمیم نتیامروز به ز نیهم ره؟یم ونفرایاز هما ییچه آبرو نهیاتاق و بب نیا

 يباد موها. شد رهیخ شیکنار پنجره نشست و به عکس رو به رو يتک نفره  ياز مبل ها یکی يرو نیراد

انعطاف و  یچشم بست و ب. راندن آنها به داخل مقنعه بود یگرفته بود و او مصرانه در پ يدختر را به باز اهیس

 :سرد گفت

که بشه اتاق  یاتاق تا وقت نیا. کنمیسرش خراب م يترانه دست بزنه خونه رو رو ياحد به عکسا هیاگه فقط _

 .کنمیحرف و تکرار م نیکه ا هیبار آخر نیا. مونهیم ينجوریخواب ما دو نفر هم

 کیلجباز و  نِیراد يبه جا یسو برنده شده بود که هر ک زینگاهش آنقدر ت. جلو آمد و مقابلش نشست نیپرو

 .کردینم يگریو اطاعت کار د ینیدنده بود، جز عقب نش

پدرت  استیر زینشستن؟ م زیگرفتن و پشت اون م یمدرك کوفت هیسخته  یلیخ.. به توئه دمونیتمام چشم ام_

تهران  مینیبیو م میایآن به خودمون م هی.. میافتاده دست هزار تا کس و ناکس که از هسته شون خبر ندار

رو  يا رهیها اون همه شرکت و رستوران زنج بهیو غر لیو وک ندهینما دیبا یتو هست یچرا وقت. قورتمون داده

 ياداره . یمدرك لعنت نیا يفقط فعال تمرکزت و بده رو گمیم. رونیب ایدختر ب نیاز فکرِ ا گمیاداره کنن؟ نم

 !خودت کن يم و بنده غال یرو خواست يبعد هر دختر.. ریکارا رو دست بگ

www.romanbaz.ir .داد و چشم بست هیسرش را به پشت مبل تک نیراد
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 تموم شد؟_

 :دیغر نیپرو

 .رهیم ادتیهم  یخانوادگ تیداره ترب گهید.. نیدرست صحبت کن راد_

اگه .. من و به حال خودم بذار کنمیخواهش م.. من به خودم مربوطه يکارا يهمه .. و تنهام بذار رونیبرو ب_

 !گذشته بشم منو به حال خودم بذار نِیبازم راد يخواینم

دوباره به عکس ها انداخت و از جا  ینگاه. تکان خورد شیدر جا نیآخر را آنقدر بلند گفت که پرو ي جمله

تلفن را برداشت و بعد از  نیکه از اتاق خارج شد، راد نیهم. با تاسف به او نگاه کرد و سر تکان داد. برخاست

 . شدیتمام م دیبابحث مزخرف امروز  نیا. گوشش گذاشت يرا رو یگوش يگرفتن شماره ا

. ییاز اون کوچه بگذره مسئولش تو ینیریکه با گل و ش يهر خر.. راه افتاده گهید يمسخره باز هیالو شهرام؟ _

 !یگند نزن دوارمیام

 !زدیلبخند م شیبار به رو نیدخترك داخل عکس ا. شد رهیتخت پرت کرد و دوباره به عکس خ يرا رو یگوش

*** 

چشمانش تار  هیاز شدت گر. گذاشته بود شیزانو ياز اتاق در خودش جمع شده بود و سرش را رو يا گوشه

چشم و  نیبود اما حتم داشت با ا دهیند نهیخودش را در آ. کردیرا پشت پلکش حس م یحجم بزرگ. دیدیم

پدرش را در . سربرگرداند عتدرِ اتاق که باز شد به سر. اردترسناك ند يوالهایبا ه یفرق چیصورت پف کرده، ه

ها  لومتریکه انگار ک کردیچنان گز گز م شیپاها. آمد نییرا صاف کرد و از تخت پا شیزانوها. دیدر د يآستانه 

صادق جلو . حرف نگاهش کرد یو ب ستادیمقابل صادق ا یبا چشمان اشک. است مودهیوقفه پ یو ب ادهیراه را پ

 .دیاش کش کردهپف  يچشم ها يو دستش را نرم رورفت 

 ؟يمگه سه شنبه ها صبح کالس ندار.. يتو که هنوز خونه ا_

مادرش را از پشت سر  يکه صدا دیبگو يزیاز هم باز شد و خواست چ شیلب ها. شد رهیبه پدرش خ رتیح با

 .دیشن

 !هیکیحرف من . رهیجا نم چیترانه ه_

 :به طرفش برگشت و با آرامش گفت صادق

 .اجازه بده به درس و مشقش برسه.. یانقدر بزرگش نکن گل_
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آقا  یهست یهنوزم به فکرِ اون دانشگاه لعنت روزید يزیبعد از آبرو ر. نیخدا منو بکشه و شماها راحت بش_

و گرفت و رفت خونه  لمشپیکه د یمگه ترنم.. هیکاف پلمیدوره و زمونه د نیدختر تو ا يگفتم برا یصادق؟ ه

 لیتحو ایب ره؟یکوزه و آبش و بگ مبذاره د خوادیسواد و م گن؟یسواد م یکم داره؟ بهش ب یبخت اآلن چ ي

 ..حاال ریبگ

 .تخت نشاند يرا گرفت و او را کنارِ ترانه رو یگل يشانه  صادق

 ؟يدیشده مگه؟ چرا انقدر خودت و ما رو عذاب م یچ. یکنیبخدا سکته م. آروم باش خانوم کمی_

 :لرزان گفت يبا صدا اندازدیبه ترانه ب ینگاه نکهیبدون ا یگل

مگه دخترِدوستش چند سالش بود؟ بهت گفته بودم تو دانشگاه . دادمیخانوم گوش م هیبه حرف مرض دیبا_

و  دهیرو بلع ییچه گل دخترا دمیونه مثال کشبرات دونه به د.. بذار الل بمونم صادق.. استغفراهللا.. معتادش کردن

 . زننیکرده خواستگارش و کتک م دایپ واهخاطرخ.. از دخترِ تو نمیا ایب. یاون دانشگاه لعنت رونیتف کرده ب

 :گفت هیو با گر ختیاشک ر ترانه

 ..به مرگ خودت.. من خبر ندارم دیمامان به قرآن مج_

 .دستش را باال برد یگل

هفت  يازمون رفت برا روزیکه د ییآبرو.. ترانه شهیدستم روت بلند م یحرف بزن گهید يکلمه  کیاگه _

رو ندارم تو چشم اعظم خانوم  گهید.. شده نییهزار بار فشارش باال و پا شبیخواهرت از د. پشتمون بس بود

 .شب آبِ روون شد هیتو  میآبرو داشت یهر چ.. نگاه کنم

 .اش شدت گرفت و رو به صادق افزود هیگر

بود و دختر جناب  یکیخدا  ؟يگوش داد. جنبهیگفتم سر و گوشش م. خونه ادیم ریدختر د نیبهت گفتم ا یه_

 .ریبگ لشیتحو ایحاال ب. یکیهم  یعال

رم من به دخت.. باز نکن خانوم ندیناخوشا يزایدهن من و به چ.. ارتباط نداره یکلمه گفت با کس هیترانه _

 .تو فقط آروم باش. کنمیم دایپ خبرمیاون از خدا ب. دارم نانیاطم

 :از جا بلند شد و سفت و سخت گفت یگل

دبه  هی. شوهر کنه؟ اشکال نداره خوادینم.. تو خونه نهیشیو م شکونهیقلم پاش و م.. حرف من همونه آقا صادق_

 الیفکر و خ یول.. و غبطه بخوره نهیبخت بب دیبندازش تا هم سن و ساالش و سف یترش خرمیبزرگ م یترش ي

www.romanbaz.ir . رونیب ندازهیدرس و دانشگاه و از سرش م
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 :گفت هیترانه هق زد و با گر. کنارِ صادق گذشت از

 قسم بخورم که من خبر نداشتم؟  یبه ک.. مامان تو رو خدا_

هق . نشست نیزم يو روترانه خم شد  يزانوها. رفت و در را بست رونیاش ب هیتوجه به او و گر یب یگل اما

 :گفت هیسرش نشست سر باال کرد و با گر يدست گرم صادق که رو. اتاق را پر کرد يهقش فضا

 قسم بخورم که باور کنه؟ یبه ک. درسم بشم الیخ یاآلن ب تونمینم. بعد اون همه زحمت آخراشه.. آخراشه بابا_

 .او را در آغوش گرفت يچشم بست و شانه  یبا ناراحت صادق

و  ستمیمادرت با يمن اگه اآلن جلو. فرصت بده تا اوضاع آروم بشه کمی..حق هم داره.. هیمادرت اآلن عصب_

 . شهیاوضاع بدتر م رمیطرفت و بگ

 .. بود نیتاوان گناه نکرده اش سنگ. ختیصدا اشک ر یپدرش گذاشت و ب يشانه  يرا رو سرش

*** 

خواهرش  نیسنگ ينگاه ها. آشپزخانه گذاشت و کنارِ ترنم نشست يچهار نفره  زیم يساالد را هم رو ظرف

شده بود و تنها به  نیهم با آنها سرسنگ یعل, مخصوصا که از آن روز به بعد . کردیحال و روزش را خراب تر م

 یحبس خانگ.. گذراندیرا م يبد يوزهار. کردیاز دمِ در اکتفا م یپدرش و سالم کوتاه يرساندن ترنم به خانه 

بود، که  شیشدن کالس و درس ها ایو جو ترایاش حرف زدن با م یتنها دلخوش. بود دهیهفته رس کیش به ا

و  يهفته آنقدر عاد کی نیواکنش مادرش در ا. دیپرسیآن راهم دور از چشمِ مادرش و با هزار ترس و لرز م

 رهیملتمسانه به پدرش خ!او وجود نداشته یِبه نام دانشگاه در زندگ يزیبود که انگار از ابتدا هم چ رحمانهیب

اواخر ترم . طاقتش طاق شده بود گریاما د. اعتراض زود است يهنوز برا دیفهمیاما از نگاه پر خواهشش م.. شدیم

بود به  راندهکه گذ یترم سخت و پر تالش کیاز کنارِ  توانستینم. شدیامتحاناتش شروع م گریبود و تا چند روز د

 .کردیبا مادرش اتمام حجت م دیبا. را گرفته بود مشیتصم. دبگذر یسادگ نیهم

 :را داخل بشقاب رها کرد و رو به مادرش آرام گفت قاشق

 .شنیامتحانام شروع م گهیتا چند روز د_

 :توجه به ترانه گفت یترنم دراز کرد و ب يدستش را برا یگل

 !اون نمکدون و بده مادر_

 :دوباره گفت به پدرش انداخت و ینگاه کوتاه ترانه

www.romanbaz.ir .شهیم چیبخورم تمام ترمم ه بتیاگه نباشم و غ_
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 :بلند تر گفت نباریتوجه به او مشغول خوردن غذا بود که ترانه ا یب یگل

 گم؟یم یمامان حواست هست چ_

 .نگاهش هنوز مانند همان روز شماتت بار بود. نگاهش کرد میقاشق را رها کرد و مستق یگل

 نگفتم؟. اریاز اون خراب شده ن یاسم گهیگفتم د. من باهات اتمام حجت کردم_

من  گهینفر د هی يدو سال درس خوندم که به خاطر خطا.. دمیکنکور زحمت کش يهمه برا نیا.. تونمینم_

 مجازات بشم؟

 !کردیو زد بدجور داشت ترانه ترانه م دیکه سع یبوده؟ واال اون گهید یکی يبه خاطر خطا یمطمئن_

 :توجه به هشدار پدرش افزود یصادق هشدارگونه نام ترنم را خواند اما او ب. شد رهیو ناراحت به ترنم خ دلخور

و  دیلب سع. بزنه خواستگار لت و پار کنه بهیدختر غر هیبه خاطر  یپدرِ من امکان نداره کس گم؟یمگه دروغ م_

 دونمیمگه من نم. زد صورتش و داغون کرد ادیه بکرد ک يفقط چون حرف آقا رو گوش نداد و پافشار ؟يدید

 ..خودش از دوست پسرش خورمیقسم م ومده؟یخوشش نم دیترانه از سع

که سر سفره  یدونیوگرنه م... گمیبهت نم يزیکه چ دارمیشکمت و نگه م يحرمت طفل تو.. بس کن ترنم_

 .ترانه تو هم غذات و بخور. نیتمومش کن. ستیو مفت ن خودیب يحرفا نیا يکه من نشستم جا برا يا

حاضر و آماده وارد هال شد و رو به پدرش  قهیبعد از چند دق. از سر سفره بلند شد و به طرف اتاقش رفت ترانه

 .گفت

 .قدم بزنم کمی رمیبابا با اجازتون من م_

ن داد و تکا يسر دیصادق که چشمان اشک بار ترانه را د. او و صادق چرخاند نینگاهش را ب رتیبا ح یگل

 :گفت

 ..زود برگرد بابا_

 :بلند شد و معترض گفت زیاز پشت م یگفتنِ ترانه گل "چشم"با  همراه

 !دلمه يرو ییآبرو یهنوز داغ اون ب. يبذار رونیمگه من مرده باشم پاتو از خونه ب.. يبر ییجا يحق ندار_

 .لرزانش را کنترل کند يکرد صدا یبه طرفش برگشت و سع ترانه

هفته رو هم چشم  کی نیاگه ا. یکن میکه تو خونه زندان ستمیچهارده ساله ن يبچه .. سالمه مامان ستیمن ب_

 یبمونم که خانواده خودم ب ییجا گهیذره د هیهوا بخورم چون اگه  رمیدارم م.. گفتم از احترام بود نه از ترس

www.romanbaz.ir .. رمیمیم کننیرحمانه متهمم م
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هدف و مقصد  یب. رفت رونیگوش بدهد از خانه ب یبه حرف کس گرید نکهیو بدون ا دیچشمش کش ریز یدست

تا .. رفتیپاها م نیبا هم ایو تا آخر دن کردندیم ياری شیپاها خواستیدلش م. گذاشتیکوچه ها را پشت سر م

 فیک يمغازه  کیاش مقابل  يا قهیکه به خاطر توقف چند دق ییجا.. پرواز آزاد آزاد باشد يکه برا ییجا

نداشته  یاش مفهوم یکه مکان و زمان در زندگ ییجا.. ساعت ها حساب پس ندهد یمانتو فروش ای یفروش

 !باشند

. آن قدر ها هم از خانه دور نشده بود. به دور و برش انداخت یفرو برد و نگاه شیپالتو بیرا در ج شیها دست

با ترس به  يبوق نسبتا بلند يبود که با صدا رهیخ شیبه قدم ها الیانداخت و غرق خ نییسرش را دوباره پا

 شیرو به رو يبه صحنه  رتیبا ح. ادد صیرا تشخ نیراد يآشنا لیکه اتوموب دینکش هیبه ثان.. عقب برگشت

وقت روز و در  نیدر ا نیراد دانستینم.. بود جیهنوز گ. شد و به طرفش آمد ادهیپ نیاز ماش نیکه راد کردینگاه م

 ریبا خودش درگ. کردیهم م شتریسوال را ب ياو عالمت ها یِآشفته و عصب يچهره .. کندیآن ها چه م يمحله 

 .دیاو را شن یِعصب يبود که صدا

 تو؟ ییمعلوم هست کجا چیه_

 :دیرسما خشکش زد و آرام پرس.. کم بود شیلحظه ها يبرا بهت

 !بله؟_

 :گرفت و دوباره گفت ینفس. کرد آرام تر باشد یو سع دیکش شیبه موها یدست نیراد

 .. يومدیهفته ست که دانشگاه ن کی_

 :دیو پرس دیرا در هم کش شیابروها ترانه

 ن؟یکنیم کاریچ نجایشما ا_

 دانشگاه؟ ياینم گهیچرا د.. جواب سوال منو بده_

 یخوش يقسمت از محله اصال رو نیوقت روز و ا نیصحبت دونفره در ا نیا.. به اطراف انداخت ینگاه ترانه

 :گفت کردیفرو برد و همانطور که راهش را کج م شیپالتو بیدستش را دوباره در ج. نداشت

 !بدم حیمجبور باشم براتون توض کنمیفکر نم_

 :نگاهش کرد و گفت ریبا تح. دستش نشست و مانع رفتنش شد يرو نیراد دست

 !نیدستم و ول کن_

www.romanbaz.ir .میحرف بزن دیبا_
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 شم؟ داشته با تونمیم یمن با شما چه حرف_

به سمت . ممکن بود ریمردانه غ يرویبکشد اما مقابله با آن ن رونیب نیدستش را از دستان قدرتمند راد خواست

 :زد ادیفر بایشد، تقر دهیکه کش نیماش

 ؟یکنیم کاریچ.. ولم کن_

 :را باز کرد و با اخم گفت نیدر ماش نیراد

 !باهات حرف دارم. نیبرات بد بشه برو بش يخوایاگه نم. شناسنیهمه پدرت و م نجایا دونمیم_

در چشمانش طوفانِ نوح به پا . دیرس نیچرخاند و در آخر به چشمان راد ابانیرا با ترس دور تا دورِ خ نگاهش

 .حرف سوار شد یمقاومت نکرد و ب گریکه د دینگاه د نیخودش هم ندانست چه در ا. بود

*** 

. ترانه بود يدر هم قفل شده  يد، همزمان حواسش هم به دست هاآور یرا به حرکت در م نیکه ماش همانطور

دخترك  يو ترسِ از دست دادنِ او، داشت برا یتاب یب نیا. ترس را از حرکاتش خواند و به خودش لعنت فرستاد

 !خواستیرا نم نیو او، ا شدیخوفناك م

جمع شد و  شتریب یترانه کم يپاها .ترانه دراز کرد يرا کم کرد و دستش را به طرف داشبورد رو به رو سرعتش

 :گفت

 !برگردم خوامیم_

. برگرداند شیاما نگاه دخترك باعث شد آن را دوباره سر جا.. آرام شود یداشت کم ازین. را برداشت گاریس پاکت

 :کالفه گفت

 .که بشه راحت حرف زد ییجا هی میریم. شمیاز محله دور م کمیفقط دارم .. نترس یول.. يدیترس دونمیم_

 !شم ادهیپ خوامیم نیدور بزن کنمیخواهش م.. من.. اشتباه کردم سوار شدم_

انقدر . نیحرف بزن يزیدر مورد چ رونیب ياومد تیفکر کن با همکالس.. شاپ دنج هست یکاف هیجلوتر  کمی_

 ترسناکم؟

 کیبه  یچه حساب يرو: دیشیبا خودش اند. شد رهیانگشتانش را سفت در هم قفل کرد و به رو به رو خ ترانه

خانواده شان،  میشده بود؟ مگر جز هتل بزرگ و رستوران ها و ثروت عظ نشیاعتماد کرده بود و سوار ماش بهیغر

 کی یحت یدوسال کمتر کس نیا لکه در طو يپسر دانست؟یاز او م يگرید زیکه زبانزد عام و خاص بود چ
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 کردیبهانه، راهش را سد م کیو هر روز به  بیعج يبود که به طرز یبود و حاال، مدت دهیلبخند کمرنگ از او د

 .!ترسناك بود شیروزها برا نیا نِیراد.. کردیاشتباه نم! نه.. شدیو مخاطبش م

 ..یش ادهیپ یتونیم_

 نیا یچه حساب يرو دانستیبود و نم جیهنوز گ.. مکث کرد یاندک. شد یکوچک يو متوجه کافه  سربرگرداند

 . است رفتهیرا پذ يدعوت اجبار

 بسته؟ خیصحبت ساده دستات انقدر  هیبه خاطر  ؟یترسیانقدر م یچ يبرا_

. سربرگرداند و نگاهش کرد.. دستش نشسته بود هم گرمتر بود يکه رو ياز دست مردانه ا یحت نیراد يصدا

و  نیخوش پوش تر يرو شدیمگر م.. است دهیشیاندین یلحن گرم و چشمانِ عسل نیبه ا گفتیدروغ بود اگر م

مانند  دیفکر نکرد؟ شا يا نهیگز نیدختر بود و به چن شدیپسرِ دانشگاه چشم بست؟ مگر م نیاز هر لحاظ بهتر

 شیتا رنگ مورد عالقه و مدل کفش ها ش،یخاص موها شینشده بود که از فرقِ کج و آرا رشیآنقدر درگ ترایم

تمام  زیهمه چ يآقا نیبه ا داد،یم يشرویپ يکه عقل و احساسش اجازه  ياندازه ارا از بر باشد، اما او هم به 

 ..بود دهیشیاند

 ؟یش ادهیپ يخواینم _

بود که در  دهیرس ییمغرور، به جا ونفرِیبه خودش لعنت فرستاد که در افکارش با هما. و رو برگرداند دیگز لب

 کینزد یهمراه. شد ادهیپ یمعطل یدر را باز کرد و ب. شدیاندیاش ب یصورت ياهایچشمانش زل بزند و به رو

 . او حرکت کند بهتوجه  یدر سکوت و ب دادیم حیاما ترج کردیرا در کنارش حس م نیراد

دستش را  نیراد. پسر جوان جلو آمد و با احترام سالم داد. باز کرد و منتظر شد تا داخل شود شیدر را برا نیراد

 :باال برود رو به پسر گفت خواستیطور که از ترانه مبه طرف پله ها گرفت و همان

 .ادیباال ب ینذار کس یول ستین ینشستن مشکل نییاگه پا_

 يرا برا زیم نیاول یمعطل یترانه ب. باال رفت یچوب يگفت و او پشت سر ترانه از پله ها"چشم"جوان  مرد

 :مقابلش نشست با اخم گفت نیکه راد نینشستن انتخاب کرد و هم

 !نیدار کاریشما باهام چ دونمینم یاومدن؟ من حت نجایبود ا ازیواقعا ن_

صورت  يو گرسنه، نقطه به نقطه  صانهیچشمانش حر. شد رهیحرف و در سکوت به چهره اش خ یب نیراد

 گریاما د.. شدیم رابینگاه تشنه س نیبا هم یدلتنگ نیو ا ستادیا یزمان م خواستیدلش م. دیبلعیکوچکش را م
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دلش  شد،یم کینزد دختركکه به  یانگار با هر قدم. شدیهم آرام نم شیبا نگاه کردنِ او و عکس ها یحت

 .کردیرا تمنا م يشتریوصال ب

کوتاه و لخت اش را، که  يموها. دیفهمینم يزینگاه معنادار چ نیسکوت و نه از ا نینه از ا.. کالفه شد ترانه

در  نیتوجه به حرکت چشمانِ راد یبه داخل راند و ب یزده بود، عصب رونیاز گوشه مقنعه اش ب شهیمثل هم

 :دست او گفت رِیمس

 نجایا میبدونم اصال چرا اومد شهیم نجا؟یا نیو آورد نیکرد نتونیبدونم چرا وسط روز منو بزور سوار ماش شهیم_

 ه؟یتون چنگاه کردن ينجوریسکوت و ا نیا لِیبدونم دل شهیاصال م ن؟یدار کاریو باهام چ

 دانشگاه؟ يومدیهفته ن کیچرا  دمیپرس. يجواب نداد یول دمیسوال پرس هیازت _

 :کرد و گفت یظیاخم غل ترانه

 .بدم حیبراتون توض ستمیفکر کنم منم گفتم مجبور ن_

. شهیکه در مورد تو باشه به منم مربوط م يزیهر چ. رو برات روشن کنم يزیچ هی زیبذار قبل از هر چ نیبب_

 !یو قبول کن نیکن اول ا یسع

 . دیدهنش گذاشت و با حرص خند يدستش را جلو. خنده اش گرفت کبارهیهم ندانست چرا  خودش

 ..مسخره ست_

دانشگاه از  يات هم تو هیثان هی یتا خود امروز حت دمتیکه د یاز روز اول.. شناسمتیترانه؟ من دو ساله که م_

که کالست صبحه خواب  ییاکثر روزا دونمیم.. ادیخوشت م یاز چ.. ادیبدت م ایاز چ دونمیم. چشمم دور نمونده

نصف  شهیهم نیهم يو برا ادیبدت م رهیاز کش و گ دونمیم.. یکنیو مقنعه ات و پشت و رو سر م یمونیم

دوست .. یبنفش کنار جزوه هات يپروانه  دنیعاشق کش دونمیم.. کنهیم تتیو اذ رونیب زنهیموهات از مقنعه م

به فصل بهار ..  یو منگ جیگ قهیتا ده دق یکنیعطسه م یوقت.. يظرف غذا بخور هیدوستت تو  ترایبا م يدار

بچه ات دوقلو باشه و  خوادیدلت م.. فلهیبرج ا دنیآرزوت د نیبزرگتر.. شهیو دور چشمات قرمز م يدار تیحساس

هرچند اگه دوستات مسخره ات کنن و بگن  يماه عسل با شوهرت مشهد بر يدوست دار.. هر دوتا دختر بشن

 دوستاصال تو فاز  دونمیم.. ییاعتنا یدانشگاه ب یکالس و حت ينسبت به پسرا دونمیآرزو؟ م يهمه جا برا نیا

متوجه  رنیکه اگه از خودت و کارات عکس هم بگ ییانقدر سر به هوا یحت.. یستین زایچ نیو دوست پسر و ا

.. یبا خواهر بزرگت درد و دل کن یبتون کباریکه  نهیآرزوت ا دونمیم.. روته يفشار تو خونه چه دونمیم... یشینم

www.romanbaz.ir !ترانه دونمیرو م نایا يمن همه 
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 :تازه کرد و آرام گفت ینفس د،ینگاه دخترك را که د بهت

 یدادم تا سر صحبت و باز کنم ول امیهزار بار بهت پ.. ستیتو حواست بهم ن یوقته حواسم بهته ول یلیمن خ_

 کمی دیکردم تو دانشگاه شا يهرکار.. هیمزاحمت ک ینفهم یول یخطت و عوض کن يداد حیهر هزار بار ترج

درك  یول.. فشار روته دونمیم.. يدار يا یسنت يخانواده  دونمیم.. حواست جمعِ من و کارام بشه نشد که نشد

 ممکن بودم؟ ریانقدر برات غ.. نفر دوستت داره هی یهمه مدت بفهم نیا یچطور نتون کنمینم

جانانه اش را  يها شگونیاز آن ن یکیبود و  ششیپ ترایم خواستیدلش م.. خورد یفیدخترك تکان خف تن

باشد که همه  یمعروف نیهمان راد شیشخص رو به رو شدیباورش نم. دیدیشک داشت خواب م یب.. دیچشیم

حالت  انیم نیدر ا یول. بود شیرو شیپ يبد يِباز ای دیدیخواب م ایقطعا . دادندینگاهش جان م مین کی يبرا

 .کردیدو حسِ بد و خوب م ریبود که ذهنش را درگ یمینگاه پسرك آنقدر گرم و صم

 يدادیم حیبه کل ترج نکهیا ای.. ممکن بودم ریغ یلیبرات خ ای.. اما نشد یصبر کردم تا خودت بفهم یلیخ_

آدم و  یهم کل نجایتا هم.. بزنم یالیخیخودم و به ب تونستمینم گهید یول. یبزن دنیشنو ن دنیخودت و به ند

 يدیاگه اجازه نم...یستیهم ن يا گهیتو نخ کس د ینیبیبود که اگه منو نم نیبه ا میدلخوش. ازت دور نگه داشتم

 نیا یول. يدیاجازه رو نم نیهم ا يا گهیمطمئنا به کس د یکنیم وونمیمحکمت د "نه" هیبرسونمت و با 

همش دلم .. نشد که دست نگه دارم گهیازدواجت با برادر دامادتون شدم د ياواخر که متوجه اصرار خانوادت برا

 ...یول یکنیگفتنات کار و تموم م نهاز همون  یکیخوش بود که با 

 :لرزان گفت ییترانه لب باز کرد و با صدا. کرد و نگاهش را به نگاه ناباورِ دختر دوخت سکوت

 کارِ تو بود؟_

 :افزود دیرا که د نیراد سکوت

 مگه نه؟ يو تو زد دیسع_

ازدواج رضا  نیکنه دلت به ا شیسپردم با زبون خوش باهاش حرف بزنه و حال یبه کس... من نه التم نه قلدر_

 .. دیمشتش رو به رخ کش ومدهین رونیفرهنگ بود که حرف از دهن طرف ب یو ب یاما انقدر وحش.. ستین

 ؟یهست یک يفکر کرد_

 نهیقلبش داشت از س. بلند شد و چشم تنگ کرد شیدخترك از جا. نسبتا بلند ترانه در جا خشکش کرد يصدا

 :و گفت ستادیحال سفت و محکم ا نیبا ا زدیم رونیاش ب

www.romanbaz.ir  ؟یبکن يهر کار يزه داراجا یات بودم و به قول خودت دوستم داشت نیذره ب ریچون دو سال ز يفکر کرد_
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 :و با بغض گفت دیاش لرز چانه

 چیه. خواستم بکنم يهر کار تونمیساده ست در مقابلش م شگریآرا هیچون دختر  یخودت گفت شیپ دمیشا ای_

اعتمادشون به  نکهیخانوادم پس دادم؟ ا شیتو رو من پ يباز ستیتاوان آرت نکهیبه ا ؟يمن فکر کرد يبه آبرو

.. هم ابراز عالقه کرد گهید ياز راه ها شدیچقدر غرور خواهر و مادرم شکست؟ م نکهیرفت؟ ا نیمن به کل از ب

جلو و مردونه  يایجمع کردن اطالعات صاف ب يدوستام و استفاده ازشون برا يهمه  دنیخر يبه جا شدیم

  شد؟ینم. یاحساست و بگ

 .نگاهش کرد نیآرام و غمگ نیراد

 ..تونستمینم.. شدینم_

 .سرش را با افسوس تکان داد ترانه

.. ندارن يجد تیمگه نه؟ ارزش ن حنیو تفر يشما فقط باز يمثل من برا ییچون دخترا. شدینم یگیراست م_

و  یافتنیانقدر دست ن. نیکنیم ییاعتنا یو ب نیبرینوك دماغتون و باال م. ارزش مردونه پا جلو گذاشتن ندارن

که دختر به هر  دیدیجلوه م رممکنیخودتون و انقدر غ.. نیریمیدختر هم م هی يایتو رو یکه حت نیشیمغرور م

که  يکشف دختر. نیبریو لذت م نیاریدر م نیخواست يا يبعدم آروم هر باز.. فکر کنه اال توجه شما يزیچ

گه م. رهیانگ جانیباشه براتون جالب و ه ییاجازه نداره حواسش به جا دمیشا ای.. ستیحواسش به دورو برش ن

 نه؟

 !یدونینم یچیتو از من ه_

 يآقا يکه منو با خودت آشنا کرد کنمیتشکر م. برام بسه دمیکه فهم نجایتا هم. بدونم خواممینم. دونمیآره نم_

سهم .. يفکرم و خوب به خودت مشغول کرد. بهت فکر نکنم تونمینم گهید نکهیاز ا یمرس.. ونفریهما نیراد

 ..و روح شما ارضا بشه میمگه نه؟ ما بهتون فکر کن گهید نهیامثال منم هم

 شیکه صدا دیکوب زیم يرو یمشت محکم نیکه به طرف پله ها رفت راد نیهم. تکان داد و رو برگرداند يسر

 .متوقف کرد شیترانه را در جا

 هیمدت  هیراه انداختم که  يفکر کن دو سال تموم باز. ستین یمشکل یاُک ؟یفکر کن ينجوریا يدوست دار_

بهت .. یشیم مونیاز حرفت پش خورمیقسم م یول. فکر کن ترانه ينجوریتو ا.. دوست دخترِ متفاوت داشته باشم

 .يریمنو به سخره بگ يعالقه  یتونینم کنمیثابت م

www.romanbaz.ir
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که  یبا همان اندك توان. بسته بود خیو دستانش  دیلرزیم شیپاها. دیکوبیوار م وانهید نهیدخترك در س قلب

 .وحشتناك بکند یشکستگ کی بیمه يبه صدا یتوجه نکهیبدون ا. رفت نییها را پا داشت پله

*** 

کرم رنگ، باعث شد  تیگران يخون از کف دستش به رو يچکه . خانه را با خشونت بست و داخل شد درِ

از وحشت . به پشت برگشت غشیج يبا صدا. بکشد غیدهانش بگذارد و با وحشت ج يطراوت دست جلو

نگاه  قابلجلو رفت و در م فشردیزخمش م يرا رو لیهمانطور که گاز استر. طراوت نسبت به خون خبر داشت

 .خواهرش زانو زد يوحشت زده 

 .آروم باش.. طراوت ستین یچیه_

 .در پنهان کردنش داشت نگاه کرد یسع نیکه راد یو به دست دیطراوت لرز ي چانه

 شده؟ یچ_

از تشنج  ایحال خراب خودش را کنترل کند  دانستینم. دیرا مال شیها قهیشق یاز مقابلش بلند شد و کم نیدرا

 . طراوت واهمه داشته باشد يدوباره 

 .دیدستم و بر کمیگلدون  زِیت يلبه .. بخدا ستین یچیه_

خراب تر  يد برابو یآشنا کاف ياشک ها نیهم. شد يجار شیطراوت سر باز کرد و اشک ها يکهنه  بغضِ

 ییبا صدا کردیم تیو همانطور که او را به داخل سالن هدا ستادیچرخدارِ دخترك ا یپشت صندل. شدن حالش

 :گفت یشکسته و زخم

 نم؟یبیاشکت و م یوقت رمیمیم یدونینم. زیاشک نر ياونجور گهیجونِ داداش د_

 .زد يطرفه ا کیو  یو لبخند مصنوع دیکش شیاشک ها يدست رو دخترك

 !نیهم. دمیترس یلیلحظه خ هیفقط _

دستش نشست، بدونِ  يدست طراوت که رو. داد هینشست و سرش را به پشت تک یراحت يکنارش رو نیراد

 . دیدست نوازشگرِ او کش يبه خودش بدهد شست دستش را نرم رو یحرکت نکهیا

 شده؟ داشیاون گلدونه از کجا پ یبگ يخواینم_

 .دیآه کش نیراد

 ..الیخیب_

www.romanbaz.ir .قرار گرفت نیبار مقابلِ راد نیداد و ا یصندل يها کیبه الست یبا استفاده از کنترل، چرخ طراوت
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 ؟يچرا بازم حالت خرابه؟ تو که خوب بود. برهیخوابم نم یتا صبح از نگران نیبه جونِ داداش راد_

جلو خم شد و دستش به . دیلرزیرنگ دخترك م یچشمان عسل یِن ین. سرش را صاف کرد و نگاهش کرد نیراد

 . دیفرَش کش يموها یِتونیز يتارها يرا رو

بعد دو سال عذاب تازه تونسته بودم قدم بردارم که بازم گند .. کرده بودم دایتازه جرات پ.. بازم گند زدم طراوت_

 .زدم و ازم صد قدم دورتر شد

 .نگران دخترك مضطرب شد نگاه

 خوادت؟ینم_

 .سر تکان داد نیراد

آبرو و  يچقدر رو دونستمیم. چقدر عزت نفس داره دونستمیم.. شناختمیترانه رو م.. سیخواستن ن موضوع سرِ_

 !لعنت به من. و انقدر واضح گند زدم دونستمیرو م یهمه چ. خونوادش حساسه

 :دیکه نامطمئن و با ترس پرس یوقت دیدخترك لرز يها لب

 ؟یکن کاریچ يخوایحاال م_

از  شیدوست نداشت طراوت را ب. دیایبند ب یدستش فشرد تا خون لعنت يرو شتریب یرا کم لیگاز استر نیراد

 .شدیاش دوچندان م یقطعا نگران رفت،یو م گذاشتیجوابش م یب يجور نیاگر هم یمضطرب کند ول نیا

ممکنه اون و ازم  گذرهیکه داره م يهر لحظه ا. تلف کردنِ وقت ندارم يبرا یفرصت گهید.. يخواستگار میریم_

 .قدمِ محکم بردارم هیکنه  دایاحمقانه پ يکه تو ذهنش ساختم جوابا ییسواال يبرا نکهیقبل از ا دیبا. دورتر کنه

 ..اما_

که ترانه  يندار نانیتو اطم. و خراب کنه میاما و اگر زندگ دمیاجازه نم گهید..نداره گهید.. اما نداره طراوت_

 شه؟یباهام خوشبخت م

 .لب زد نیغمگ طراوت

 ..شناسمشیمن که نم_

 .. خونه نیتو ا ارمشیکمکم کن ب. يباور نکرد یهزاران بار بهت گفتم ول.. یشناسیخوبم م.. شیشناسیم_

رفتار  یدبستان يبچه  هیمثل  یتا وقت. نیکمک ات کنه راد تونهینم يا گهیکسِ د چینه طراوت و نه ه_

 !کمک ات کنه تونهیکس نم چیه يندار ندتیآ يبرا یدرست میو تصم یکنیم

www.romanbaz.ir .اش نشست و جلو آمد یدست زخم يرو نیتفاوت پرو ینگاه ب. برگشت نیخشم به طرف پرو با
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 شده؟ یدستت چ_

 :تفاوت به سوالش انگشت اشاره اش را باال برد و گفت یاز جا بلند شد و ب نیراد

 . ترانه يخواستگار میریفردا م نیهم. کنه فیو تکل نییمن تع يبرا تونهینم گهیکسِ د چینه تو و نه ه_

 .اوج گرفت نیپرو يصدا

تر  یاغینگفتن  يزیمقابلت چشم آوردم و چ یهر چ. یتونیکنم تو هم نم کاریکس نتونسته به من بگه چ چیه_

 گهید.. نیراد ریسر درست و مدرکت و بگ نیبش. یتن ماست نه تو آدمِ ازدواج ينه اون دختر وصله . يشد

 .یشیقابل کنترل م ریواقعا غ يدار

 :دیکش ادیرا از دست داد و فر کنترلش

حاال هم اگه من نخوام نه  نیهم. ستمین یمن ببوگالب. سرم نکوب مامان يرو تو یانقدر اون مدرك کوفت_

 يدار یچرا سع. آب بخوره وانیل هی یحت تونهینم يا گهیکسِ د چیمن و نه ه يجا يکه نشوند یاون هتل ریمد

که به خاطر دل تو  نهیاز ا ریغ مگه ؟يبریچرا از زجر دادنِ من لذت م ؟ياریب نیینفسِ منو پاهمش اعتماد به 

برگشتم تا تو  خواستمیکه خودم م یکه از راه نهیاز ا ریرو خوندم که ازش تنفر داشتم؟ مگه غ يرفتم رشته ا

 .برسم مامان خوامیکه م يزیولم کن و بذار منم به چ ؟یزودتر به هدفت برس

 :ناراحت گفت طراوت

 !رهیاز دستت داره بازم خون م_

 :و ادامه داد دیکش شیموها يتوجه به او دست ال یب

برات مهم بود؟ همش .. کردم دیتهد.. التماس کردم.. خواهش کردم.. يخواستگار میدو سال زار زدم که بر_

 !بگو یسیرو در با یمامان؟ ب هیهدفت چ. صبر کن یگفت یه. يداد میباز

 .میزنیبعد در موردش حرف م میبذار دستت و ببند_

 .. بشنوم خوامیاآلن م_

خونه  يپا تو.. شهیعنوان عروسِ من نم چیاون دختر به ه.. بشنو یهدفم و بدون يخوایاگه واقعا م.. خب یلیخ_

 ؟یفهمیم. نیراد امیعشقِ مزخرف کنار نم نیمن با ا. ذارهیمن نم ي

 .دیکش ادیراك او زد و فر یبه صندل یلگد محکم نیراد

 يچه تو بخوا. اون دختر مامان يِخواستگار رمیمن فردا م.. يخواستگار رمیبا طراوت م.. به جهنم...به درك _

www.romanbaz.ir ..يچه نخوا
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 .شدیحرکاتش داشت متشنج م. ختیآرام اشک ر طراوت

 ..داداش دستت_

 :محکم کرد و با دست مشت شده گفت نیزم يرا رو شیپا نیپرو_

 .دهیبهت دختر م یک نمیبب يپدر مادرا برو خواستگار یمثل ب. رهینم ییمن جا ياجازه  یب طراوت_

 :گفت نیو رو به پرو ستادیمقابل پله ها ا. تحمل نکرد و با خشم راهش را کج کرد گرید

 .دمیو بهت قول م نیا. خونست مامان نیا يتو ونفریهما نیراد یِبه عنوانِ همسرِ رسم گهیماه د کیترانه _

. بود دهیآشنا را قبال هم د يصحنه  نیا. با تاسف سر تکان داد و باال رفتنش را نگاه کرد نهیدست به س نیپرو

 .شدیداشت تکرار م خیتار

*** 

 :ترانه با خنده گفت دنِیعروسک نرم و کوچک را به سمتش پرت کرد و همزمان با از جا پر رها

 !امیبابا؟ بگو منم ب ییکجا_

 .گاهش کرد و درِ لب تاپ را با حرص بستچپ چپ ن ترانه

 ؟يها بردار یشوخ نیدست از ا يخوایم یک.. رها ینمک یب یلیخ_

 !یکن يمهمون نواز یگرفت ادیو  ياومد رونیب الیهر وقت تو از تو خ_

 :اش گذاشت و کالفه گفت یشانیپ يدستش را رو دو

 .خسته شدم گهیبخدا د ه؟یک گهیبار د نیبه نظرت ا_

 .کوچک نشست ي هیچهارپا يتخت برخاست و کنارش رو ياز رو رها

. یکن هیتو کم مونده گر. ادیخواستگار دمِ خونشون م نکهیا یِاز خوشحال برهیشب خوابشون نم گهید يدخترا_

 ؟یبزور بدنت به کس خوانیچته بابا؟ مگه م

 .نگاهش کرد یچپک ترانه

 دهیاجازه م دیبا سع يزیبعد اون آبرو ر یکنیفکر م. هده روزه نذاشته برم دانشگا ؟یشناسیخاله ت و نم_

 خونه بره؟ نیاز ا یدست خال يخواستگار

 :چهره اش را جمع کرد و گفت دینام سع دنیبا شن رها

 . نچسب زِیمردك ه. زد دستشم درد نکنه یهر ک.. نکبت_
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از . افتاد روزیو مالقات د نیراد ادیدوباره به  دیبا آمدن نام سع. گذاشت زیم يو سرش را رو دیکش یپوف ترانه

به خصوص . خنگ و به درد نخور را داشت يحس انسان ها. که از آن کافه خارج شده بود منگ بود  يلحظه ا

خواستگارِ وقت نشناس و مرموز  نیا ي ئلهرا هضم نکرده، مس نیقابل باورِ راد ریو غ بیعج يکه هنوز حرف ها

وقت کرده بود، باز همه  يامروز تقاضا يوان با خانه تماس گرفته بود و براکه دخترِ ج شبیاز د. آمده بود شیپ

کالر اعالم کرده بود شماره  يدیترنم با نگاه به آ. خانه و اهل خانه به تکاپو افتاده بودند. بود دهیچیدر هم پ زیچ

آنقدر از . داشت دنیمادرش در آن لحظه د يچشم ها. شهر است نِینش انیاع يمتعلق به محله  ییابتدا يها

 . خانواده باشد نیاز ا يواقعا عضو نکهیبه ا کردیشک م یآن ها دور بود که گاه يو وسواسگونه  بیافکار عج

 :کردن خسته بود ناراحت سر کج کرد و گفت یاز لودگ گریرها که د. تکان خوردنِ شانه اش سر بلند کرد با

 !اتاق داره نینداره که ا یمنف يعزادار انقدر انرژ يبخدا خونه .. کیلبخند کوچ هیحداقل .. گهیبخند د_

 .گرد نگاهش کرد يکه در اتاق باز شد و ترنم با چشم ها دیبگو يزیزد و خواست چ ياو لبخند یِدلخوش يبرا

 ؟ییتو که هنوز مثل جنگ زده ها_

 :و رو به ترنم گفت دیخند رها

 !يایگه تو از پس اش بربم. مبارکش بده نیبه ا یتکون هیکنم  يمن که نتونستم کار_

 . ترنم را کنار زد و وارد اتاق شد یگل

به موهات  ينه شونه ا.. ینه حموم رفت. دختر گهیبلند شو د. که منو دق بده و خاك کنه نهینه خاله هدفش ا_

 . اصل و نسبه یبپوش که نگن دختره ب يجور هیتوروخدا . ان مادر کارهیان و چ یک نایا میشناسیما که نم. يزد

هم  يچشم رو نانیرها با اطم. داد يبا التماس به رها نگاه کرد و اشاره ا دیترانه را که د يگرفته  ي چهره

 :گفت یاو زد و عصب يبه پهلو يبه محض خروجِ آن دو از اتاق سقلمه ا. بحث بست يگذاشت و راه را به رو

 با کتک بلندت کنم؟ ای یشیپا م_

 :حوصله گفت یو ب دیکش رونیداخل کشو ب تن پوشش را از ترانه

عهد  گهیوگرنه د. گمینم يزیبا مامان بحث کنم چ نیاز ا شتریو دوست ندارم ب کهیفقط چون امتحاناتم نزد_

 !و دخترم بدون شناخت بله بگه ادیدختر خواستگار ب يبرا ایکه از اون سرِ دن ستین انوسیدق

 آشنا بود؟ دیشا ش؟یشناسینم یدونیحاال از کجا م_

 .پوزخند زد ترانه

www.romanbaz.ir !ممکنه يزیهر چ گهید. دونمیدارم و نم ادیخاطرخواه ز دیشا. شدم دیاز خودم ناام گهید. یگیراست م_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣٩ 

 . هیجناب خواستگار ک نیا نمیبب رمیمیمن که دارم م. يندار جانیذره ه هیمرده شورت و ببرن که _

 :گفت رفتیم رونیتاق بدوشش انداخت و همانطور که از ا يحوله را رو ترانه

 !انتخاب لباس و پروب ندارم يحوصله . گردمیبلند برام انتخاب کن تا من برم کیتون هیاز داخل کمد _

 .گرفت شیبا ذوق به طرف کمد لباس رفت و ترانه با تکان دادنِ سرش راه حمام را در پ رها

سرش مرتب کرد و رو به  يرا رو مادر چادرش. برخاست شیبه صدا در آمدن زنگ خانه هراسان از جا با

 :مادرشوهرش ملوك خانم با استرس گفت

 بره تو اتاقش مامان جان؟ ایترانه باشه _

 :جا به جا کرد و گفت یرا کم نکشیع ملوك

 رونیهم ب میتا صدات نکرد. اتاقت مادر ياز همون اولِ کار عروس و نشون بدن؟ پاشو برو تو دیدیکجا د.. وا_

 .این

 رونیهرگز از اتاقش ب دادیم حیاگر به او بود ترج. گرفت شیراه اتاق را در پ یمعطل یگفت و ب یچشم ترانه

 :گفت یرها پشت سرش وارد اتاق شد و با دهن کج. دیاین

 .مادربزرگت نیاز ا ادیچقدر بدم م.. عروس و نشونِ داماد بدن؟ اه يدیکجا د_

 .سرش مرتب کرد ياش را رو یو نخرنگارنگ  يِداد و روسر هیتک وتریکامپ زیبه م ترانه

 .اصال صدام نکنن دوارمیام. ستیبرام مهم ن_

 :گفت یترانه عصب. انداخت رونیبه ب یونگاه دیکش نییرا پا رهیتوجه به او دستگ یب رها

 !منم کننیفکر م ننیبینکن رها م_

 يو رو دیکش یترانه پوف. داد رونیبه ب شتریدستش را در هوا تکان داد تا ترانه ساکت شود و حواسش را ب رها

 . دیرسیبه گوش نم يبلند یِخوش آمد و احوال پرس يبود که بر خالف انتظارش صدا بیعج. نشست یصندل

 :گفت رتیبه طرفش سر چرخاند و با ح. تر برد که ترانه باز اعتراض کرد رونیاز اتاق ب یسرش را کم رها

 !نفره هیفقط _

 ؟یچ یعنی_

 !نفره کی.. نه تبار لهیبخدا نه خبر از ا_

 .جلو رفت یاش را رها کرد و کم يروسر يگوشه  ترانه

www.romanbaz.ir فقط مادرش اومده؟ یعنی_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٤٠ 

 :و خنده گفت رتیح انیم یلبش را به دندان گرفت و با حال رها

 .نه بابا پسره تنها اومده_

 ییرایپذ يمتاسفانه مبل ها. انداخت یدر نگاه يجلو رفت و از ال. شد خیتکه  کیباره  کیترانه به  ي چهره

 :آرام گفت. شدنِ شخص نبود دهیاز هال قرار داشتند که امکانِ د یدر سمت

 .ستیمعلوم ن يزیچ_

خوش  یول دمیصورتش و ند. تنش بود يکت و شلوار سرمه ا. پسر جوون بود هی. دمید شدیداشت رد م یوقت_

 .بود پیت

 شد؟یمگر م. دیترانه تند تر از قبل تپ قلب

 چه خبره؟ نمیبرم آشپزخونه و بب يبهونه ا هیبه  يخوایم_

تخت نشست  يرو. بود و هم کنجکاو یهم عصب. کرده بود ریچند حسِ بد و استرس زا گ انیم. در را بست ترانه

 :و گفت

 !بذار تموم بشه بره. ولش کن رها_

 !اومدم يا قهیواستا دو د. کنمیکه ول نم هیپسرِ شجاع ک نیا نمیرو تموم بشه؟ من تا نب یچ یچ_

ناخنش  دنیکالفه و مضطرب مشغول جو. رفت رونیاز اتاق ب یشد و خواست مانع شود اما رها با چشمک بلند

دلش  شیپ یقیکه تا دقا یساعت د؟یایاو ب يِبه خواستگار نگونهیبه خودش اجازه داده بود ا یچه کس یعنی. شد

آن قدر طول و عرض اتاق را قدم زده بود که حس . گذشتن نداشت الِیبه سرعت بگذرد، حاال انگار خ خواستیم

رها  ي دهیپر رونیب يچشم ها. در که باز شد با استرس به عقب برگشت. در حال تا شدن است شیپاها کردیم

 :گفت جانیداد و با ه یفیترانه را فشار خف يبازو. دهنش گذاشت و جلو آمد يدستش را جلو. داشت دنید

 ه؟یک یاگه بدون_

 :گفت جانیبا ه. باال آمده است شیقلبش تا گلو کردیحس م ترانه

 آشناست؟_

اومده  هیک نیا. دست و پا دار گرِیج.. خواستگار نگو. کله پوك يبرنده شد يالتار. و آشنا رو ول کن بهیغر_

 ترانه؟ تیخواستگار

 .آب دهانش را با زور قورت داد ترانه

www.romanbaz.ir بود؟ یچه شکل_
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 !هیاوضاع کشمش. فقط همه بدجور باد کردن. بدم احمق جون حیشکلش و برات توض يمن حاال چجور_

 .گهیبگو د رمیمیچرا تنها اومده؟ اه دارم م یبفهم یشد؟ تونست یچ_

بد فرم . نییواال مامانم و مامانت و مادربزرگت انقدر با چشم غره نگاهش کردن که سرش و انداخته بود پا_

 يخانوادش کجان که با چشم غره  دیپرسیبابات تازه داشت م. منم تابلو بود نِستادیاونجا ا. سکوت شده بود

 .مامان مجبور شدم برگردم

 شتریب یاگر کم. تحملِ صبر کردن نداشت گریکه د زدیدستانش آنقدر عرق کرده بود و قلبش آنقدر تند م کف

آرام پسر به گوشش  يباز کرد و صدا یدر را دوباره کم. دادیجان م يقطعا از کنجکاو ماندیاتاق بسته م نیدر ا

 .خورد

 .دمیم حیمن توض دیاگه اجازه بد_

 :رها از پشت سرش گفت. شناسدیصدا را م نیا کردیحس م. شد کیبه هم نزد شیابروها

 يرو به رو قایچون دق. رهیالبته اگه مادربزرگت مچ ات و نگ. از اونجا معلومه.. ایراهرو بر وارِیتا پشت د یتونیم_

 .اتاق نشسته

آرام جلو رفت و دستش را به . آشنا و افکارش قفل شده بود يصدا نیا انِیم ییجا. رفت رونیتوجه به رها ب یب

 :که رسا و محترمانه گفت دیپدرش را شن يصدا. سه برِ کنارِ راهرو گرفت وارِید

 پسرم؟ گمیدرست نم. منکر آداب و رسوم شد شهیخب نم یول.. نیشما مت شیفرما_

مبل  يپدر و شوهرخاله اش، رو انِیو تنها، م ریدوخت که سر به ز يرا جلو برد و نگاهش را به پسر سرش

 یحت. سقوط کرده است ياز بلند کبارهیرا داشت که به  یحس انسان. ستادیا شیزمان برا. نشسته بود یچوب

بود لب  رهیناباور به پسر خ کهبا زور تکان خورد و همانگونه  شیلب ها. شانه اش حس نکرد يدست رها را رو

 :زد

 !ن؟یراد_

*** 

 یجواب دادن به سواالت يثابت مانده بود، بلکه برا شیکه رو یهاج و واج ينگاه ها ينه برا. بود يبد طیشرا

راه گذاشته  نیتک و تنها قدم در ا یوقت. را خراب تر کند زیهمه چ یجوابِ اشتباه کیکه ممکن بود تنها با 

 يبه طراوت هم اجازه  یکرده بود و حت اعالمرحمانه باز هم مخالفتش را  یب نیآخر پرو ي قهیدقدر  یوقت.. بود
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بود در  دهیزود از دست دادن پدرش افسوس خورده بود، آن وقت فهم يبرا گریبارِ د کی یرفتن نداده بود، و وقت

 . تنهاست شهیهم يراه ناهموار و سخت برا نیا

از  دنشانیرا داد که پرس یجواب سواالت شدینم یخال دیام نیاما با هم. بود دشیام که به ترانه داشت تنها یعشق

 . لحظه آغاز شده بود نیهم

تعداد  نیمالقات اول با ا يکه برا کردیفکرش را هم نم دیشا. شد رهیبه جمعِ منتظر خ گرینشست و بارِ د صاف

 . ازدواج پر واضح بود يخانواده رو نیا تیحساس. مواجه باشد

 !میشما هست حیخب ما منتظر توض_

 :کرد و گفت شناختیکه نم يبه مرد رو

مادرم  ياومد برا شیپ یمتاسفانه مشکل یول. دیو حق هم دار دیاز تنها اومدنم جا خورد دونمیراستش م.. خب_

 .مراسم حضور داشته باشن يو نتونستن تو

 :دیاقش پرساحمد، باجن يبار پدر ترانه به جا نیا

 .زمانِ بهتر پسرم هیبه  میکردیتا موکولش م يدادیکاش خبر م يا_

 :گفت يگرفت و جد يشده اش را به باز یچیکف دست باندپ نیراد

 یول. ومدهیتک نفره خوشتون ن يخواستگار نیروش همونطور که عرض کردم متوجه ام که از ا کین يآقا_

 !بار خودم خدمت برسم کیتنها،  یتلف کردنِ وقت شده حت يدادم به جا حیترج

 يو منتظر رو نیخشمگ ينگاه ها. صورتش جمع کرد يرو شتریچادرش را ب یمصلحت يهمراه با سرفه ا یگل

و پنج  ستیاز ب شتریب خوردیاش نم افهیو ق پیبه ت. را نگاه کرد شیصادق سر تا پا. صادق ثابت شد يلب ها

و هم  دیایغلطش دستش ب رد چگونه حرف بزند که هم حساب کامانده بو. خام بود و عجول. سال داشته باشد

 .غرورش نشکند

 میجلسه رو اعالم کن نیبه نظرم بهتر باشه ما ختم ا یول. ستیحاجت به استخاره ن ریدرسته که گفتن تو کار خ_

 ییقراره حرف ها دیحاال گذشته از عرف و سنت باالخره شا. دیاریب فیکه همراه با پدر و مادرتون تشر یتا زمان

 . بزرگ تر ها زده بشه نیب

 يباهاتون تماس گرفتن دچار حادثه ا شبیخواهر بنده هم که د. پدرم هشت ساله که عمرشون و دادن به شما_

 ..بنده قرار بود با مادر خدمت برسم که. انیب رونیاز منزل ب ادیز توننیشدن که نم

www.romanbaz.ir .شه يزد یحرف يرگترقبل از حضور بز نمیبیدر هر صورت منم صالح نم_
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 :و مقتدر گفت نینشسته بود انداخت و مت يدرهم گوشه ا يبه زن سالخورده، که با اقتدار و اخم ها ینگاه

هم  گهیچند بارِ د نیاگه بخوا. که مربوط به خودمه رو بزنم ییمن حرف ها دیحداقل اجازه بد کنمیخواهش م_

 . رسمیبا خانواده خدمت م

 .دیکش ششیگفت و دست به ر يلب ذکر ریصادق ز. شددر فضا حاکم  يبد سکوت

 .بفرما پسرم گوشم با شماست_

 يراه نفسش را گرفته بود تنها برا رحمانهیکه ب یدست کردیحس م. فرستاد رونینفس گرفته اش را ب نیراد

 :گلو صاف کرد و رو به صادق گفت. را رها کرد شیگلو یلحظات

که دختر خانومتون و  هیمدت. و چهار سالمه ستیب. یاتیو مال یامور مال يترم آخر رشته . هستم ونفریهما نِیراد_

 ..دانشگاه تحت نظر گرفتم و البته يتو

 :و با زور گفت دیکش سشیخ یشانیبه پ یدست

 .کردم دایبهشون عالقه پ_

از جانب پدر ترانه بود اما سکوتش  یمنتظرِ حرف. به شوهرش، از چشمش دور نماند یو طلبکارِ گل نیخشمگ نگاه

 :ادامه داد دیرا که د

 دیبا نیاما چون قراره من و تمام و کمال بشناس. بگم طمینداشته باشه که بنده خودم از شرا یخوش يرو دیشا_

شروع  يا گهید يرو خارج از کشور و در رشته  التمیقرار بود تحص. کنمیم یبگم همراه مادر و خواهرم زندگ

 يهم به خاطر دست گرفتن بهتر کارها اونچند ساله افتاد و بعد از  يوقفه  کیخب بعد از مرگ پدرم  یکنم ول

 .منه يتمام امور پدرم به عهده  يدر حال حاضر هم دانشجو ام و هم اداره . رشته شدم نیوارد ا شونیا

 ؟..منظورتون از امور_

 يچند تا مغازه و کافه  يبه عالوه . یکت بازرگانو شر يا رهیآفتاب و چند رستوران زنج يهتل پنج ستاره _

 !مختلف شهر يو بزرگ جاها کیکوچ

به . دیرا د يتک تکشان بهت و ناباور يدر چهره . به جمع انداخت ینگاه میداد و ن رونیرا نامحسوس ب نفسش

 نیشدنش در هم رفتهیپذ يترانه هم به اندازه  دنِید دیچشم چرخاند اما ام شتریب یخودش اجازه داد و کم

 . بود هودهیو ب یمسخره واه يِخواستگار

 پدر شما بودن؟ ونفریهما ونِیهما يآقا_

www.romanbaz.ir .طرف احمد برگشت و سر تکان داد به
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 !بله_

 .جا به جا شد شیدر جا شتریب یلبخند زد و کم احمد

مجتمع  يساختمان ساز ياز کارا یلیبنده خ پِیاک. بودن ینیواقعا مرد نازن د؟یچرا زودتر نگفت. امرزتشونیخدا ب_

 .. و به عهده گرفتن شونیا يتجار يها

 چیانگار که ه. کردیصدا نگاهش م یمردك ب. زد و دوباره به طرف صادق برگشت مهیو نصفه ن ياجبار يلبخند

زن چادرش را . سر بلند کرد یکه مقابلش قرار گرفت، همراه با تشکر کوتاه يچا یِنیس. گفتن نبود يبرا یحرف

 :گفت  یمیکرد و در مقابل تشکرش گرم و صمجمع تر 

 .نوش جان_

همه . کس خبر از بهت و اخم نبود چیدر نگاه ه گرید. به همه کنار مادر ترانه جا گرفت يبعد از تعارف چا و

را که  یتوانسته باشد مجلس ،یمال يو پشتوانه  نیچند تکه زم ي هیسا ریز شدیباورش نم. زده بودند  جانیه

 انیبود که در م يزیصادق تنها چ اخم و سکوت. ردینداشت دوباره در دست بگ يبه خواستگار یشباهت چیه

 :گذاشت و گفت زیم يخورده اش را رو مهین يِچا. دادیجمع هنوز هم آزارش م

 دیبکن يشتریب قیتحق دیتونیم دیاگر خواست. کردم یخودم و معرف تونستمیکه م ییروش بنده تا جا کیجناب ن_

 ..نیو صالح بدون نیاگه اجازه بد. دیبرس جهیصحت گفته هام به نت و بعد از

 :کالمش با تحکم گفت انیم صادق

 يمراسم و برا نیتو ا دیباش ونفریهما ونیشما پسر جناب هما نکهیا. پسرم دونمیاز شما نم يزیمن هنوزم چ_

 نیهنوز هم به نظرِ من ا یول گمیم حیکه صر خوامیعذر م. کنهیرو عوض نم يزیدخترِ من چ يخواستگار

 !نداره یتیشکل رسم نیبه ا يخواستگار

 :گفت نیبه صادق رو به راد ياحمد گلو صاف کرد و با اشاره ا. به وضوح جا خورد نیراد

. رسونهیکار و م تیجد تیارزشمنده و نها دیو قدم رنجه کرد دیآورد فیبهتر تشر ییآشنا يکه برا نیالبته هم_

 !میشدیر با خانواده هم آشنا ماگ شدیخب بهتر م یول

 .شد رهیتوجه به جمع به صادق خ یب نیراد

و صحبت صورت  ییآشنا يبا اطالع شما چند جلسه  نیاگه اجازه بد. ازتون کنمیخواهش م.. روش کین يآقا_

 !ام يامر جد نیا يرو دیکه فکر کن یاز اون شتریمن ب. رهیبگ

www.romanbaz.ir :صادق جواب داد يبار به جا نیو ا اوردیطاقت ن یگل
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و از  شتریب کمیداشته باشه  تونهیم يرادیچه ا.. چرا که نه میآشنا ش شتریب کمیو  رهیصورت بگ قیتحق هیاگر _

 !تر حرف ها زده شه کینزد

 :گفت یبا ناراحت یتوجه به گل یب صادق

بنده مصرانه . برگزار بشه يتر یکه مراسم در قالب رسم یدر صورت یحرفت فکر کرد پسرم ول يرو شهیم_

 . هیامر الزام نیا يبزرگتر تو کیکه حضور حداقل  گمیم

ترانه به چه  یِکدندگیعزت نفس و  دیفهمیحاال م. مهر شد نیراد يبود که لب ها ادیکالمش آنقدر ز تیقاطع

 یاو و فرصت رِیدرگ گریبود که فکرِ همه د نیحداقلش ا. ندانست زیرا جا نیاز ا شیماندنِ ب. رفته است یکس

 تیاهم یلق و ب ي نهیگز کیتنها  گرید ترانه يشک برا یو ب. بود یگور به گور شده و ال اوبال دیبهتر از آن سع

 . نبود

خشک شد و دهانش  شیپاها ش،یناباورِ رو به رو يچشم ها دنیاما با د. از جا بلند شد یبا تشکر کوتاه همراه

باره مقابلِ او  کیکه به  یازدحام انِیم. کنند یبرخاسته بودند تا او را تا دمِ در همراه شیهمه به پا. باز ماند

پس ترانه تمام مدت به . و به طرف در رفت انداخت ریبه ناچار سر به ز. آشنا را گم کرد يشکل گرفت چشم ها

قبل حال  ي قهیقبرخالف چند د. شد بیعج یو حس جانیقلبش ماالمال از ه!گوش سپرده بود شیحرف ها

 :و رو به صادق گفت ستادیکنارِ در ا. داشت يبهتر

 .نیش نانیاطم نیا يشرمنده  دمیاجازه نم.. روش کین يآقا دیکن نانیبهم اطم_

 :انعطاف و مغموم گفت یتکان داد و ب يسر صادق

و  نانیحرف ها با اطم یباشه، حتما باق دیشد که با يقدمِ اول همون طور يبرا طیهر وقت که تمام شرا_

 . شهیزده م يشتریاعتماد ب

بلند احمد خانه  يزن ها و صدا يهمهمه  يکه در بسته شد صدا نیهم. رفت رونیدوباره تشکر کرد و ب نیراد

 .را فرا گرفت

 .شهیباورم نم ایبود ژاله؟ خدا یک اروی يدید_

 رینظ یفرصت ب نیدوست نداشت هم. اش گذاشت ینیب يکنار در فاصله گرفت و رو به احمد دستش را رو از

 :گفت جانیاحمد جلو آمد و با ه. کند ریذهن ترانه را درگ

 ..خوش به حالت... یشانس درِ خونه تو زده مرد حساب_

www.romanbaz.ir
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تفاوت ها شکستن  انیم ییاو نبود تا بفهمد، جا يجا. صادق نشست يشد که بر لبها ینیجوابش پوزخند غمگ و

 !چه یعنیو خرد شدن 

 نشیهمانطور که به طرف ماش. آورد رونیب بشیآمد تلفن همراهش را از ج رونیکه از کوچه ب نیهم نیراد

 .گوشش گذاشت يرا رو یشهرام را گرفت و گوش يشماره  رفتیم

 خان؟ نیجونم راد_

 هتل؟ ای یشرکت_

 :گفت یبا لودگ شهرام

 باز؟ يخوایم یچ.. بار نیدندمونم نرم ا. ما که به خاطر تو چشممون کور شد_

 :گفت شدیو همانطور که سوار م دیکش شیبه موها یدست

 .میبد لیجلسه تشک هی دیبا میجا جمع کن کیهتل و شرکت ها رو  يشده تمامِ کارکنا. نمتیبب دیبا_

 شده؟ يزیچ_

 :را روشن کرد و کالفه گفت نیماش

 یمزخرف نیکتریعنوان کوچ چیبه ه خوامینم. قیتحق ادیشک نکن م. تره ریگ کردمیکه فکر م یپدرش از اون_

 . بدن لشیاز گذشته تحو

 .میصحبت کن کیاز نزد ایب. شد ياوضاع جد_

 :گفت شدیتکان داد و همانطور که از کوچه خارج م يسر

 .ساعت شرکتم میمنتظرم باش تا ن_

*** 

د و آنقدر از صحبت آنقدر در خودش و افکارش غرق بو. کردیم يباز شیاشتها با غذا یسفره نشسته بود و ب سرِ

و به  ندیبنش يو گوشه ا ابدیتر خلوت محبوبش را ب عیجمع خسته، که دوست داشت هر چه سر يدوپهلو يها

همه . کردیم يهم با قلب و روحش باز نیراد يفکر کردن به حرف ها یحت. فکر کند یاتفاق باور نکردن نیا

مرد و محکمِ امروز، همان  نِیراد شدیرش نمرنگ گرفته بود که باو شیدر عرض چند ساعت آنقدر برا زیچ

 . باشد که در کافه آنگونه احساسش را قضاوت کرده بود يپسر

ساعت از رفتنش نگذشته، افکار همه را به خودش مشغول  کیاش آمده بود و هنوز  يو تنها به خواستگار تک

www.romanbaz.ir . ساخته بود
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 . فرو داد یپر از برنج را با زور در دهانش برد و به سخت مهین قاشقِ

نبودنش دوباره  هیثان کیکه با  یسکوت. کردیحالش را خراب م شانیجمع و حالت نگاه ها یِمصنوع سکوت

به  يبرا یاگر به خاطر پدرش نبود، از هر دهان، حرف دانستیم. شدیهمهمه م تیبه پچ پچ و در نها لیتبد

بود که مغموم و  يون مردیش را هم مداندك مالحظه و آرام نیهم. خواهد آمد رونیاو ب یِرخواهیاصطالح خ

 .چشم حواسش به او بود رِیاز ز یو هر از گاه خوردیاشتها غذا م یب

دست . داد يکوچک آشپزخانه اشاره ا زیشام و شستنِ ظرف ها مادرش از کنارِ م ياز تمام شدن مقوله  بعد

رو به . لب مادرش را دوست نداشت يگوشه  زیچرا لبخند صلح آم دانستینم. را خشک کرد و جلو رفت شیها

 :و آرام گفت ستادیا شیرو

 جانم؟_

 :گفت انهیگرفت و دلجو ياش را به باز يزده از روسر رونیب يموها یگل

 خودته مگه نه؟ يبرا میکه من مادرتم و تمام نگران یدونیم_

 .سر تکان داد ترانه

 ؟یشناختیپسره رو م نیا. راستش و بگو. به من بگو مامان_

 :اش برد و گفت یبه ناراحت یپ یگل. حرف و دلخور نگاهش کرد یب ترانه

 ينترس برا ينجوریپشت و پشتوانه و ا یپسر ب هی یوقت یتا بفهم يمادر نشد. دختر ستیدل تو دلم ن_

 شیشناختیاگه م. برن ناینتونستم صبر کنم تا خاله ت ا. يپسر نیهمچ هیاونم . یچ یعنی ذارهیم شیپا پ يدختر

 .شمینم یعصبان. از قبل بگو مامان جان

که  يبود؟ مادر نگونهیآل نبود هم برخورد مادرش ا دهیدلخواه و ا سِیهمان ک نیاگر راد. پوزخند زد اریاخت یب

او را  گفتیاگر م شدیچه عوض م. دوختیو هم م دیبریهم م شیو برا کردیقضاوت م دهیو نشن دهیند شهیهم

نرم و چهره اش  نگونهیمادرش را ا انکه زب یکس.. زیچ چیهم خبر دارد؟ قطعا هاز عالقه اش  یو حت شناسدیم

شانه باال انداخت و همانگونه که داخل شدنِ . نداشت یفرق چیه شیو آشنا بهیغر گریرا باز و خندان کرده بود، د

 :گفت کردیترنم به آشپزخانه را نگاه م

ازم  کردمیوقت فکرش و نم چیه. بود یفقط برام در حد هم دانشگاه نیراد یول.. نه ای یباور کن دونمینم_

 !کنه يخواستگار
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کالفه رو به مادرش . جواب دادن به سواالتشان را نداشت يحوصله  گریکنار مادر قرار گرفت اما ترانه د ترنم

 :گفت

 .شهیروز تموم م زدهیکه به لطف شما شد س یامتحانات يفرجه  گهیدرس بخونم؟ سه روز د کمیحاال  شهیم_

 ..مامان جان میحاال که مهمون دار_

 :مشکوك ترنم انداخت و گفت يبه چهره  ینگاه

 !گهید ختنهیر ییچا هی تشینها. امشبه رو ترنم جونم جورم و بکشه هی_

 د،یدر دلش خدا را شکر کرد که حسام و نو. گرفت شیزد و از همان کنار راه اتاقش را پ يلبخند خسته ا سپس

اش را جوابگو  یتمام نشدن يدرِ بسته سوال ها کیمجبور نبود پشت  گریو د دندیشام سر رس يرها، برا نامزد

 . خوردینمتکان  يگرم بود و از کنارش لحظه ا دیبا نو یحاال سرش حساب. باشد

ذهنِ مشغول و پر از سوال درس خواندن ممکن بود؟ دلش  نیاما مگر با ا. گذاشت زیم يرا باز کرد و رو کتابش

اش فرود  یزندگ انیم یکه ناگهان يبه مرد. فکر کند نیبه راد شتریب یدر سکوت چشم ببندد و کم خواستیم

چه  دیفهمیم ترایاگر م یعنی.. اش یزندگ ي نهیگز نیبه ناممکن تر. داشت یچند سال عاشق يآمده بود و ادعا

 شیبه حرف ها شتریب یکاش آن روز در کافه کم...دیآه کش.. کردیکس حرفش را باور نم چیقطعا ه شد؟یم

 ...و شودیم تیدر فصل بهار دچار حساس دانستیم نکهیچه گفته بود؟ ا. کردیگوش م

 تو؟ امیب تونمیم_

سر تکان داد و با . بود شیلب ها يرو یحسام سرش را داخل آورده بود و لبخند پهن. طرف صدا سر چرخاند به

 :خنده گفت

 !پر رو يتو که اومد_

 .به کتابش انداخت و ابرو باال داد ینگاه. ستادیسرش ا يداخل شد و باال حسام

 امتحان؟_

 .هم گذاشت يچشم رو ترانه

 ؟!لهیتو که اآلن مخت تعط. گندش بزنن_

دیرد و بدنش را کشگاهش ک هیرا تک شیدست ها. تختش نشست يرو دیترانه را که د سکوت. 

جور  نیعاشقت شده و از ا يو اصال چجور خواستهیتو رو م يبوده و چجور یطرف ک یکنیفکر م ياآلن دار_

www.romanbaz.ir نه؟ گهید زایچ
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 نیاما حسابِ ا. کردیبه جز حسام بود رو ترش م يگریشک اگر کس د یب. را باال داد شیابرو يتا کی ترانه

 .سوا بود گرانیاز د شیبرا شهیهم یدوست و همدمِ دورانِ بچگ

 به تو چه آخه؟. باشه نطوریبر فرضم که ا_

 !حرف دلت و بزن.. بگو بهم.. خجالت نکش دختر_

 :گونه گفت دیرا باال آورد و تهد یسفال يجا مداد. فتدیو خنده دارش باعث شد به خنده ب يجد لحن

 .شکنمایبخدا کله اتو م. حسام  رونیبرو ب_

 .را باال برد شیدست ها حسام

 .میاومدم مثال درد و دل کن. نشو بابا یوحش_

 .پاشو برو بذار درسم و بخونم_

 :و گفت دیکش یقیترانه نفس عم. کرد و ابرو باال انداخت ینچ

 .ایحداقل برو در و باز بذار و ب_

 .داد هیآن طرف تخت تک نفره تک وارِیو به د دیخودش را باالتر کش. در هم فرو رفت کبارهیحسام به  ي چهره

 ؟یترسیم یهمه سال از چ نیبعد ا. بسته گذشته يعمرِ من و تو پشت درا يهمه _

 .میزنیدر مورد امروز حرف م میدار کننیحاال فکر م. همه حساس شدن.. دمینترس يزیاز چ_

 م؟یزنیمگه نم_

 .خنده اش گرفت ترانه

 .بگو یبگ يخوایم یچ. تو روحت حسام_

 اون بچه پر رو؟ قِیپدرت ازم خواسته برم تحق یدونستیم_

 خب؟_

 ای... زن بازه..الته.. و بگم معتاده امیب تونمیم. داره یت به من بستگ ندهیو آ یاآلن تمام زندگ.. خب که خب_

 .گهیهزار تا حرف د

 . او را نداشت يها یلودگ يحوصله . دیرا مال شیبا دست چشم ها ترانه

 ت؟یخواستگار ادیب دخوایم یدونستیواقعا نم_

 .حسام متفکر سر تکان داد. کرد یچانه گذاشت و نچ ریز دست

www.romanbaz.ir .ادیتوزرد از آب در ن دوارمیام_
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 حاال؟ یتو چرا ناراحت_

 .نگاهش کرد یبا حالت خاص حسام

خونه رو  نیو در ا ادیکه به خودش جرات داده تک و تنها ب یبدونم کس دیبا نکهیبرا ا.. یبرام مهم نکهیبرا ا_

 فقط ثروتش؟ باله؟یم شیبزنه به چ

 .دیآه کش ترانه

 !ترسمیم ییهوی ياتفاقا نیمن از ا.. حسام ترسمیم یلیخ_

 .اخم کرد حسام

 ..فقط. ارمیکه بتونم ته توش و در م ییتا جا.. نترس_

 .گذاشت و از باال نگاهش کرد زیم يو مقابل ترانه، دستش را رو ستادیا دوباره

 ..بوده تیهمکالس اروی نیا. جواب بده ترانه ینیراست و حس_

 !یهم دانشگاه_

 ؟یتو هم بهش عالقه داشت.. یحاال هرچ_

لرزان  ین ین توانستینم. زدیچشمانش قفل شده در نگاه کنجکاوِ حسام، دو دو م. حرف نگاهش کرد یب ترانه

چشمانِ حسام . دانستیخودش هم جوابش را نم یبود که حت یسوالِ حسام سوال. را کنترل کند شیچشم ها

 :گفت آرامانداخت و  نییعاقبت سر پا. دیچرخیدادنِ جواب نم يمنتظر بود و زبانِ او برا

 !نه_

 :گفت رفتیچند قدم برداشت و همانگونه که به طرف در اتاق م. حرف سر تکان داد یب حسام

 .شهینم یو چ شهیم ینباشه که چ تمیخون و کارامتحانت و ب. حرفا نباش نیو ا قینگران تحق ادمیپس ز_

با کمک حرف  دیآن وقت شا..کردیاصرار م شتریب یو کم ماندیکاش م. نگاهش کرد دیبگو يزیآنکه چ یب ترانه

ساعات کوتاه چقدر  نیدر هم ن،یتوجه و عالقه اش به راد دیفهمیآمد و م یم رونیب یفیبالتکل نیاو از ا يها

 . رفته شیپ

 :در را ببندد، سرش را دوباره داخل آورد و رو به ترانه گفت نکهیاما قبل از ا. رفت رونیدر را باز کرد و ب حسام

 !خودت کار کن يرو کمی.. يندازیم نییساله که موقع دروغ گفتن سرت و پا ستیب..در ضمن_

 .اتاقش چشم دوخت ي و سردرگم به درِ بسته جیحسام شد و با همان اوضاع و احوالِ در هم، گ يجمله  مات

*** www.romanbaz.ir
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پر را  مهین يتعلل، ورقه  یرا برداشت و ب لشیاز جا برخاستنِ ترانه و سپردن ورقه اش به دست مراقب، وسا با

در موازاتش . دیسالن به ترانه رس رونِیکرد و ب یبلند ط يطول سالن را با قدم ها. به دست ناظر کنار دستش داد

 :رو به رو بود گفت حرکت کرد و همانطور که نگاهش به

 م؟یحرف بزن کمی شهیم_

 :گفت دیبه او انداخت و مق ینگاه مین ترانه

 ..نجاینه ا یول. باهاتون حرف بزنم خواستمیمنم م_

 .منتظرت شم ابونیو اون طرف خ ارمیدر ب نگیو از پارک نینداره ماش يپس اگه مورد_

 .دیسرعت بخش شیبه قدم ها تمندیرضا يهمراه با لبخند نیسر تکان داد و راد ترانه

 نیکه در تمام مدت ا دیترسیآنقدر استرس داشت و از واکنش ترانه م. را پشت سر گذاشته بود یروزِ سخت سه

همانطور که شهرام قولش را داده بود، با . نداشت يگریاز چند ساعت کوتاه، استراحت د ریسه شبانه روز به غ

مجابشان کرده بود که . کنند حرف زده بود بکار را خرا ،يو ندانم کار ییگو اوهیکه ممکن بود با  یتمام کسان

همه  نیدهان ا دانستیم. جواب بدهند که به آن ها مربوط باشد ییتا جا یو پرسش قیدر صورت هرگونه تحق

جز اعتماد به  يحال، چاره ا نیاما با ا ست،ین یرا بستن کار آسان یو فضول ینیسخن چ يانسانِ داوطلب برا

قابل  ریخسارت غ کیکارمندان،  انِیاش م تیبود عدم محبوب دواریفقط ام. شهرام و سپردنِ کارها به او نداشت

 .مقابل راهش نشود یو مانع اوردیاش به بار ن یجبران در زندگ

انه که از در تر. دوخت ينگه داشت و چشم به درِ ورود ابانیدانشگاه در آن طرف خ يرا درست رو به رو نیماش

کف  يو چند بار رو دیکش رونیب نیادلکنش را از داشبورت ماش. آمد، مشتاق و منتظر نگاهش کرد  رونیب

نگاه کرد  شیتاب به قدم ها یب. را دربرگرفت نیماش يفضا نیریعطر گرم و ش. دیدستش زد و به صورتش مال

 .باز کرد شیبرا درِ جلو را ش،یچند روز پ نِیریش يو قبل از تکرار شدنِ صحنه 

معذب . کردیطرفه نشسته بود و با لبخند نگاهش م کی نیراد. انداخت شیپا يسوار شد و کوله اش را رو ترانه

 انشیاطراف دیعقا یِقربان خواستینم گریمحض بود اما د یِوانگیکار د نیاو ا طیدر شرا یکس يبرا دیشا. شد

به  زیاش داشته باشد، همه چ ندهیآ در یبدون آنکه خودش دخالت جنباند،یدست م رترید یاگر کم دیشا. باشد

 .پررنگ شده بود یکاف يچند روزِ کوتاه به اندازه  نیخانواده اش، در هم يبرا نیراد ي نهیگز. دیرسیم بیتصو

 م؟یکجا بر يدوست دار_

www.romanbaz.ir .خوبه میتا حرف بزن نیخلوت نگه دار يجا هیو  نیماش نیاگه بتون. میبر ییحتما جا ستیالزم ن_
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 دیچیپ یفرع ابانِیخ کیچند صد متر جلوتر، داخل . را به حرکت در آورد نیگفت و ماش ي "خب اریبس" نیراد

 :فرمان ضرب گرفت و گفت يبا انگشتانش رو. نگه داشت شیاز کوچه ها یکی يرا در ابتدا نیو ماش

 یمدت زمانِ کوتاه کار آسون نیلِ من تو امث یقبول کردنِ آدم. باشه یافکارت قر و قاط دمیبهت حق م_

 !ستین

کنار  يدکمه . سخت بود دنیحرف زدن هم مانند نفس کش بیمطبوع و غر يهوا نیدر ا. نگاهش کرد ترانه

 يو از کجا شروع کند، اما از آنجا که برا دیچه بگو دیبا دانستیم. آمد نییپا نیماش ي شهیدستش را زد و ش

را آنقدر در هم  شیدست ها. استرس داشت و راحت نبود زد،یپسر حرف م کیبا  يموارد نیبار در چن نیاول

 . سربرگرداند و گرم و مطمئن نگاهش کرد نیشد، که عاقبت راد یو سکوتش آنقدر طوالن دیچیپ

 نیا. گرم و مشتاق عالقه داشت يها یعسل نیاو به ا. وجودش را چند برابر کرد ينگاهشان باهم، گرما یِتالق

  .مطمئن بود گریرا د

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

دو سال از شما  نیا يکه تو همه  يا کهیت کهیت يرایتصو یوقت به؟یدر مورد شما انقدر عج یچرا همه چ_

 . درك کنم تونمینم. نمیبیدو آدمِ کامال متفاوت م ذارمیجا م کیو با نگاه اآلن تون  دمید

 !ینیبب یخواستیکه م يدیرو از من د يزیچون فقط چ دیشا_

 .تر نگاهش کرد قیعم ترانه

 ..ستین نطوریا_

تنگ  يفضا نیخلوت و ا يکوچه  نیلعنت به ا ": در دلش گفت. و رو برگرداند دیبه صورتش کش یدست نیراد

 "!و دونفره

به تعداد انگشت هم ازش نگاه  یکه حت یکی. نیکنیفکرشم نم ینفر که حت هی. نیمن بذار يخودتون و جا_

مثلِ  یهمه چ. يخواستگار ادیروز بعدش هم تک و تنها ب. هتون ابراز عالقه کنهو ب ادیدفعه ب هی نیدیند میمستق

اطراف من مثل آب روون، زالل  یچ ههم. نبود ينجوریمن اصال ا یِزندگ.. مزه ست یب یلیخ یلیخ یِشوخ هی

 ..من. منو انقدر نگران نکرده بود یچیتا حاال ه. و شفاف بود

www.romanbaz.ir
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خواستم  یلیباور کن خ یول. کنمیرو درك م نایا يمن همه .. دونمیم نیبب. گوش کن کنمیترانه؟ خواهش م_

هنوزم مثل احمقا تو  دیشا ستادمیا یو با اون جزوه رو به روت نم زدیاگه اون روز به سرم نم. بهت بفهمونم

 .خوامتیبهت بفهمونم چقدر م میمستق ریراه غ هیتالش بودم که از 

 .شد رهیاز سوال دخترك خبرگشت و به چشمانِ مظلوم و پر  دوباره

 یدونیو خوب م يخودت دختر یرو ثابت کنم ول يزیبا به زبون آوردنش چ خوامینم.. یدونیمنو م طیشرا_

خودت بد  يبرا دادمیاز حد بهت توجه نشون م شتریب يبسته ا يفضا نیهمچ ياگه تو. اطراف من چه خبره

 ..کردنیفکر م. شدیم

 :و آرام گفت دیکش یپوف

 نیچون دو سال بود شب و روز منتظرِ ا تیاومدم خواستگار. ارمیمنم نتونستم طاقت ب.. یبرام هوس يفکر کرد_

قدم  هیتو هم  کنمیقدم جلو بذارم خواهش م هیحاال که تونستم . توام يحرفا ونِیجرات و مد نیا. فرصت بودم

 يخواستگارا يرم مثل همه ه خواستگایفکر کن . بودم تیاصال فراموش کن که هم دانشگاه. من بردار يبرا

 ممکنه؟ ریمن غ يانقدر فکر کردن رو. گهید

 ..و سردرگم جیگ.. بود جیگ. انداخت نییو سر پا دیلب گز ترانه

دندان  ریکه ز یدرشت يچشم به لب ها. سرِ ترانه به طرفش برگشت. دست برد و چانه اش را لمس کرد نیراد

حضور  نیکه به خاطر ا یتب و تاب انیم.. کرد يحسود فیو رد دیسف يبه سنگ ها. دوخت شدیله م شیها

 :در دلش بود آرام گفت کینزد

مقدسات قسم دوستت دارم  يبه همه .. از خدا شتریب یحت.. از خودت شتریب.. از خودم شتریب. دوستت دارم_

 .رهیم شیراحت تر پ یاگه تو رو کنارم داشته باشم همه چ. فرصت بده هی کنمیخواهش م. ترانه

که  کردیحرکت م عیآنقدر سر شیروزها نیا یِقطار زندگ. شد نیسنگ ییلویچند ک يدخترك مانند وزنه ا بقل

حسِ  نیبود ا یبیحسِ عج. کردیپسرك تمام تنش را داغ م يحرف ها. جا بماند شهیهم ياز آن برا دیترسیم

 يهمه .. تمام چرا ها را.. اسواالت پررنگ ذهنش ر.. کردیم الشیخ یب.. یحس یب يمانند دارو يزیچ. دیجد

گفتن آمده بود اما  يبرا. سکوت کند خواستیدلش م. کردیم دایاو معنا پ يگنگ در کنار حرف ها يها زیچ

که  نیا. اش فرق داشت یزندگ يآدم ها یِشگیهم يکه با حرف ها یحرف دنیشن. خواستیم دنیدلش شن

 !قابل توجه بود، لذت داشت نیمانند راد یکس يبرا

www.romanbaz.ir ؟یبگ يزیچ يواخینم_
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 :و گفت دیمقنعه اش کش يبه لبه  یدست

 ؟يخواستگار نیاومد ییچرا تنها_

 .دیرا شن نیراد ينفس کالفه  يصدا

 خب؟. نباش زایچ نیاما تو نگرانِ ا.. رانیبره خارج از ا یمدت يمادرم مجبور شده برا_

شما تنها  یوقت. خاطر و احترام به خانوادم چقدر برام ارزش داره تیقبال هم گفتم که رضا.. نباشم تونمینم_

 !که متوجه نشم ستمیمن انقدر خام ن. لنگهیبزرگ کار م يجا هی یعنی نیایم

 .دست سرد او گذاشت يدستش را جلو برد و رو نیراد

 گهیتو رو داشته باشم د تیرضا. کنمیکه بلنگه رو هم درستش م يزیمن هر چ.. میتو فقط فرصت بده آشنا ش_

 .میذاریباشه پشت سرش م یو مشکل یهر مانع. ستیبرام مهم ن یچیه

 باخت؟یرنگ م اریچرا در کنارِ او اخت. ترانه مستاصل نگاهش کرد_

 .ونفریهما يزوده آقا تیرضا يبرا_

 :گفت نهیزد و با طمان شیبه رو يلبخند نیراد

 !کشهیصبر کردن منو م نیاز ا شتریب گهید. موندم رید یلیاتفاقا خ_

 :را باز و بسته کرد و گفت شیچشم ها دیترانه را که د سکوت

 شمارت و داشته باشم؟ تونمیم_

 :کش آمد و گفت شتریب شیترانه نشست، لب ها يچهره  يکه رو اخم

 داره؟ يرادیا_

. شود میدر مقابل احساسش تسل يزود نیبه هم خواستیدلش نم. بند کوله اش را محکم در دست فشرد ترانه

 :گفت شدیم ادهیو همانطور که پ دیکش نییرا پا رهیدستگ

 . رهیصورت بگ ییکردن آشنا دییپدرم تا یوقت دمیم حیترج_

که بر  دیرا شن نیراد يبردارد صدا یکه خواست قدم نیکرد اما هم یلب خداحافظ ریز. شد ادهیپ نیماش از

 :خند بودبا لب ختهیخالف تصورش آرام و آم

سوار . ندارم یمنم حرف ادیخوشت م یو سنت یمیقد ياگه از روشا. ترانه خانوم رمیگیم کیحرف و به فالِ ن نیا_

 .شو برسونمت

www.romanbaz.ir :در سکوت نگاهش کرد و گفت هیچند ثان ترانه
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 . رمیبا مترو م نجایممنون از هم_

 !هوا سرده. ولت کنم نجایسوارت نکردم که ا نجایمن ا. سوار شو ترانه ایب_

 .وار قلبش لعنت فرستاد وانهید يتپش ها به

 .قدم بزنم کمی خوامیم_

 :تر لب زد آرام

 .!کنمیخواهش م_

 :گفت دادیرا باال م يدود ي شهیسر تکان داد و همانگونه که ش. نشست نیراد يلب ها يرو ییبایز لبخند

 . به منم فکر کن_

صورتش گذاشت و  يدست سردش را رو. از شدت شرم و حرارت گلگون شده بود شیلپ ها. سر برگرداند ترانه

لحظه ها،  نیسرد اسفند ماه، در ا يهوا. کرد شتریو ب شتریسرعتش را ب ندازدیبه پشتش ب ینگاه نکهیبدون ا

 .گرم تر از مرداد تابستان شده بود شیبرا

*** 

 د،یچیکه در فضا پ یقیموس نِیدلنش يصدا.. صفحه گذاشت و منتظر ماند يرو اطیگرامافون را با احت سوزن

بلند را ماهرانه وسط  هیپا السیگ. آرامِ آهنگ تکان داد تمِیچشمانش را با لذت بست و خودش را هماهنگ با ر

د شد، مرد که بلن تیفیک یخش دار و ب يصدا. دادیدو انگشتش نگه داشته بود و آن را هم همراه خودش تکان م

سالن از .. کرد یتحمل نکرد و پق گریشهرام د. لبش را گاز گرفت یشینما یرو به شهرام ابرو باال داد و با حالت

 .هر دو منفجر شد يخنده  يصدا

 :جمع شده گفت يو با چهره ا دیرا تا ته سر کش السیگ شهرام

المصب چند ... الیوسا یباق يه رورو هم بذار کهیت هی نیجون ا نیامسال پرو یِتو خونه تکون کردمیفکر م_

 سالشه؟

 .زد يا کطرفهیانداخت و لبخند  قهیدوباره به گرامافون بزرگ و عت ینگاه نیراد

 !خودت حساب کن گهید.. جهازشه_

 !تنوعه کمیحداقل .. خوبه یول_

 :گفت کردیها را از نوع پر م کیبلند گذاشت و همانطور که پ زِیم يآرنجش را رو نیراد

www.romanbaz.ir !شهیکه من باهاش مشکل داشته باشم نور چشم يزیکال هر چ.. یکه فکرش و بکن هیاز اون شتریب نیپرو يبرا_
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 .پوزخند زد شهرام

 !دست به دکورشم نزده یحت گستید یکی یِچون نور چشم دمیشا_

 .شهرام زد السِیبه گ يرا دست گرفت و ضربه ا السشیگ. پورخند زد نیبار راد نیا

 ...نفسم یِمتبه سال خورمیو م نیا_

 !یتو که همشو برا نفست باال رفت یمرد حساب_

 .با ترانه لبخند به لبش نشست روزشیو از فکرِ مالقات د دیکش السیگ يبه لبه  دست

 .ستیدست خودم ن.. شهرام خوامشیم یلیخ_

 !ستیکامال متوجه ام دست خودت ن_

 ؟يندازیم کهیت_

 :پرورده داخل دهانش گذاشت و گفت تونِیز يبا چنگال مقدار شهرام

 . بندازم کهیمن غلط کنم به ارباب ت_

يکنار پنجره  يمبل تک نفره  يفاصله گرفت و رو زیاز م. نشست نیراد يلب ها يدوباره رو تمندیرضا لبخند 

 بیعج یبا حال. رفتیم جیگ یبدنش گرم شده بود و سرش حساب. داد هیسرش را به پشت تک. بزرگ نشست

 :گفت

 ..بود نجایکه اگه اآلن ا يوا_

 :باز و خمار گفت مهین يبه رانش زد و رو به شهرام با چشم ها يدست ضربه ا با

 ..نجایهم_

 :خاص و غرق در لذت گفت يرا باال آورد و با لبخند السشیگ

 ..نفسم یِو بازم به سالمت_

 .دیکش یپوف شهرام

 !فتهیاز سرت ب کمی یلیل نیا الِیخ دیشا م؟یقدم بزن کمی اطیح میبر_

 مست شم؟  یترسیم_

 .یپاشو مرد حساب.. یمست شمینجوریچون هم ترسمینم_

 .کنارش گذاشت زیم يرا رو یخال السِیو گ ستادیپا ا سرِ

www.romanbaz.ir ..گستید یکیکه قراره مستم کنه  یاون.. شهرام شمیمست نم زایچ نیمن با ا_
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 .سر تکان داد شهرام

 .گهید يمخ ندار_

 ن؟یاون صدا رو کمتر کن شهیم_

سوزن را از . جلو رفت یبساطشان انداخت و عصب زِیبه م ینگاه نیپرو. سر چرخاندند نیدو به طرف پرو هر

 :گفت نیصفحه برداشت و رو به راد يرو

 .يگوش بد يا یقیچه موس یطیتو هر شرا ینگرفت ادیهنوزم _

 .پوزخند زد نیراد

 !موندم ریگرفتن هم د ادیبرا  .نگرفتم مامان ادیرو  زایچ یلیمن خ_

 :انعطاف گفت یتوجه به او به سمت شهرام سر چرخاند و سرد و ب یب نیپرو

 !به پدرت سالم برسون.. بود یشب خوب_

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو السیسپس گ. چرخاند نیاو و راد نِیمکث نگاهش را ب یبا اندک شهرام

 .. کردمیمنم کم کم داشتم رفع زحمت م_

 دیکشیگردنش م يرو دیانگشتش را به حالت تهد نیانداخت و همانگونه که دور از چشم پرو نیبه راد ینگاه

 :گفت

 .ریشب بخ. میزنیحرفا رو م یو باق نمتیبیفردا م_

 .ستادیا يشانه اش گذاشت و کنار در ورود يدست رو. اش کرد یحرف تا کنارِ در همراه یب نیراد

 .شرمنده_

 .بکشم رونیکه من نا ندارم فردا گلوله از تنت ب ينخور ریباش باز تفقط مواظب .. الیخیب_

 :زد و گفت يلبخند مچهین نیراد

 .سفارش نکنم شهرام. باشه یحواست به همه چ_

 . رهیدرزمون نم يمو ال.. تخت التیخ_

همان  نه،یدست به س نیبرگشت پرو ییرایدوباره به سالن پذ یوقت. کرد یدستش را فشرد و خداحافظ نیراد

 .متوقف اش کرد نیلحن طلبکار پرو شهیخواست از کنارش بگذرد که مانند هم. بود ستادهیا یقبل يجا

 اد؟یخوشم نم يندازیخونه راه م يکه با دوستات تو ییبزما نیبگم از ا دیچند بار با_

www.romanbaz.ir اد؟یاز کدوم اخالقِ من خوشت م قایتو دق_
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 . گرفتانگشتانش را در هم قفل کرد و سرش را باال نیپرو

 !نیراد يشد تیترب یگستاخ و ب یلیخ_

 .نهیوضع هم یکن يبرام مادر ینگرفت ادی یتا وقت_

 .ستیما ن ياون دختر وصله . گمیصدهزار بار گفتم بازم م_

 .باال رفت اریاخت یب نیراد يصدا

 .اسمش ترانه ست.. ترانه. اون دختر اسم داره مامان_

 .ستیبه تو هم مربوط ن. ستیبه من مربوط ن هیو هر چ هیهرک_

 :گفت شیدندان ها انیرفت و از م کینزد نیراد

 !تمومش کن_

که تو گذشته افتاده مطلع  ییاز اتفاقا یبدونم وقت خوامیم شه؟یم یببره چ طتیبه شرا یپ یوقت یدونیم چیه_

 !نه ایزنت بشه  شهیبشه بازم حاضر م

 شینما نیا. اما خودش را نباخت دیاز ترس لرز نیوپر يچشم ها. دیرا کش شیموها کیریستیو ه یعصب نیراد

 .شدیتمام م دیمسخره با

 .دیخانه لرز يو ستون ها دیکش ادیفر نیراد

 دمیاجازه نم. شهیزنم م.. دوسش دارم. عوض بشه يزیچ ذارمیاگه بفهمه هم نم یحت. بفهمه ذارمینم.. فهمهینم_

 !فتهیب نیجز ا یاتفاق

 .با تاسف سر تکان داد نیپرو

اون دختر گروه  یفهمیباالخره م یول یفهمیم رید. نیراد یشیم مونیتب تندت خاموش بشه خودت پش یوقت_

 !خورهیخونه و خونواده نم نیبه ا شیخون

چهارستونِ خانه را  نیپشت سر همِ راد ينعره ها.. کوتاه واژگون شد يبزرگ وسط خانه تنها در چند لحظه  زیم

. ستادیوحشت زده ا یخانه، با چشمان لِیاز وسا يآوار انِیم نیبزرگ تکه تکه شدند و پرو يمجسمه ها. لرزاند

 :دیکش ادیوجود فر يطرف پله ها رفت و با همه  هب. به پا شد شیباز همان طوفانِ چند سال پ نیدر چشمانِ راد

 . ستمین گهیمن د. اش کنسرت و حلوا حلو يبذار رو ریبگ. خودت یِارزون زشیخونه و خونواده با همه چ نیا_

. شد وارید يوارد اتاق شد و مشغول کندن عکس ها از رو نیراد. پشت سرش با ترس پله ها را باال رفت نیپرو

www.romanbaz.ir :با ترس گفت نیپرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٥٩ 

 .یالکل ریتحت تاث. ستیتو اآلن حالت خوب ن. میکنیحل اش م. میزنیحرف م. نیآروم باش راد کمی_

 :زد ادیو فر دیکوب نیزم ياو رو يعکس ها را با شدت کنار پا نیراد

.. خودمیبودن مگه نه؟ من ب يبچه باز شهیتو هم يمن برا یِزندگ يکه شدن همه  ییناینه؟ ا هیبچه باز نایا_

 !خودهیتو ب يبرا زمیهمه چ.. خودنیب میزندگ يحسرتا

اغواگرانه سرش جمع کرده بود و  يرا باال شیدخترك داخلِ عکس موها. انداخت نییسرش را پا نیپرو

گذاشته  زیم يلبه  يدو دستش را رو نیراد. گذاشت و جلو رفت زیم يعکس ها را رو يدسته . زدیچشمک م

 .گذاشت شیبازو يدست رو. شدیم نییاش از خشم باال و پا نهیس يبود و قفسه 

 .آروم باش_

 خوردیمشت آدمِ ب کیو با نگاه  يپدر و مادرا رفتم خواستگار یمثل ب یوقت. تونمینم. آروم باشم مامان تونمینم_

 . یبرام مادر باش یتونیوقت نم چیه دمیشدم فهم رینگر تحق یو سطح

را  نیصورتش، وحشت پرو يدرشت عرق رو يقطره ها. را دست گرفت نیپرو يطرفش برگشت و شانه  به

 .کرد شیاز پ شیب

چرا مامان هان؟  ن؟یا ترانه مجازاتم کنحاال ب نیخوایم. نمیبخش یوقت نم چینه؟ نه تو و نه اون ه یبخش ینم_

 شکرته؟ يکه اگه اون نبود منم نبودم؟ جا نهیاز ا ریکردم؟ مگه غ دایکه با ترانه دوباره خودم و پ نهیاز ا ریمگه غ

 .دیکوب زیم يدست رو نیپرو

 .بس کن گهیتو رو به خدا د.. نیبس کن راد_

 :اشک و خشم گفت انیداد و م یسرش را تکان. با چشمان اشک بار نگاهش کرد نیراد

 !گذرمیبازم م.. بار گذشتم کی.. گذرمیم یزندگ نیاز تو و از ا یول.. مامان گذرمیمن از ترانه نم_

.. دیرا شن نیپرو ينگذاشته بود که صدا رونیاما هنوز پا از اتاق ب. گذشت نیها را برداشت و از کنارِ پرو عکس

 !توام با عجز بود هنگونیبار ا نیاول يکه برا يمقتدر يصدا

 يروز هی نکهیا يفقط برا.. به عشقت دنتیرس ينه برا یول دمیبه خواستت تن م... يخواستگار امیباهات م_

 يبرا يکار چیاون روز ه خورمیقسم م یول. نمیچشمات بب يرو تو یمونیو پش يکرد یچه غلط یخودت بفهم

 !نیراد خورمیقسم م. تو و اون دختر نکنم

سپس . ستادیرا تمام کرد و کنارش ا انشانیم يفاصله  نیپرو. دیچسب نیبه زم ياز بهت و ناباور نیراد يپاها

www.romanbaz.ir :نگاهش کند گفت نکهیبدون ا
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 !رمیگیفردا شب ازشون وقت م يبرا.. اریو برام ب سیپدرش و بنو يشماره _

که هر لحظه  ییها به قدم یوصف نشدن یو حال رتیبا ح. چشمان خروشانش ستاره باران شد.. دیخواب طوفان

سرخِ دخترك  يلب ها يرا رو شیچشم بست و لب ها. عکس ها را باال آورد.. چشم دوخت شدندیدورتر م

 یطوالن یکه بعد از مدت یگم شده و زخم يمانند بره ا. آرام شد يزود نیبه هم.. دلش آرام گرفت.. گذاشت

 .افتی یآغوش گرم مادرش م انیآرامش را دوباره م

*** 

زمستانِ امسال به . کردیم ییآسمانِ بهار خودنما انِیو با عظمت م ییبایبه ز دیخورش.. و صاف بود يبهار هوا

ترانه  یِتازه از زندگ يکه قرار بود بهار يبهار.. وقفه به استقبالِ بهار رفته بود یو ب عیسر ،يزیطرز شگفت انگ

 . باشد

دورِ تند  يشده اش را رو يتمام لحظات سپر کرد،یفکر ماش  یزندگ ریو به دو ماه اخ نشستیدر خلوت م یوقت

بهمن  لیاوا.. روزها پررنگ شده بود نیدر هم قایدق ش،یاش سه ماه پ یدر زندگ نیحضورِ راد. دیدیم یبیو عج

هنوز آن روز را با تمام . مقابلش گرفته بود او جزوه اش ر ستادیا شیدر آن روزِ سرد رو به رو نیماه بود که راد

در  زیچ چیه گریچرا که از بعد آن روز د. اش شد یعطف زندگ يکه انگار نقطه  يروز. داشت ادیبه  اتشیجزئ

 !اش مانند قبل نبود یزندگ

و در آخر .. پدر يها یمادرش و دل نگران یِرپوستیز يفشارها... اش يخواستگار... نیراد یِباور نکردن اعتراف

محکمِ  يو حرف ها نیموفق و قابل قبول پدرش در مورد راد قاتیکه در کنار تحق یرسم يِروز خواستگار

 . نشانده بود شیرا با نظم و مرتب سر جا زیهمه چ ن،یپرو

که  یکس.. هم به چهره اش نگاه نکرده بود یسه بارِ درست و حساب یدر تمام مدت مراسم، حت دیکه شا ینیپرو

 شیحرف ها. اما به همان مقدار مقتدر و قابل احترام بود. شدینم دهید تیمیاز محبت و صم یدر کالمش رنگ

به . داشتیوا م نیآمد و نگاه ها را به تحس یفرود م یو سوال دیهر ترد خِیمحکم و قدرتمند بر م یمانند چکش

 يخانواده  يبرا دیکه شا يا هیمهر...عقد در نظر گرفته شده بود نیا يبرا یقابل توجه ي هیدرخواست او مهر

با مخالفت  یو وقت ستین يعنوان موافق دورانِ نامزد چیاعالم کرده بود که به ه. بود یزندگ کیبرابر با او، 

شده بود که دو  نیمتعدد، قرار بر ا يو تبادل نظرها یطوالن یصحبت یرو شده بود، ط همورد رو ب نیصادق در ا

و در  دیایبه حساب ب يمدت کوتاه هم نامزد نیهم. در نظر گرفته شود نیترانه و راد شترِیب ییِآشنا يماه، برا

 یمراسم. شود گزاربا هم بر یمراسم عقد و عروس ،یماه، در صورت عدم وجود مشکل و اختالف بهشتیاول ارد
www.romanbaz.ir
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شده بود و با  رهیمادر ترانه خ يبه چشم ها. کرده بود دیبودنش تاک لیدر ساده و اص نیکه از همان ابتدا پرو

از شصت نفر نخواهند  شتریب اتایما هم نها يمهمان ها... کیفقط اقوامِ درجه "گفته بود  اقتدارِ هر چه تمام تر

  "بود

 !يخوریتو خانومم سرما م اریسرت و ب_

با لبخند نگاهش  یبود و هراز گاه یمشغولِ رانندگ نیراد. صاف نشست یصندل يو رو دیکش یقیعم نفس

 . کردیم

 !ادیم شیبه ندرت پ یلیخ دنیرو نفس کش ییهوا نیتهران همچ يتو.. خوبه یلیهوا خ_

دخترك  يدستانش نشاند، رنگ چهره  يکه رو یداغ يبوسه . برد شیلب ها کیدستش را گرفت و نزد نیراد

 :و آرام تر گفت دیدستش را آرام پس کش. داد رییرا به سرعت تغ

 .مایکنیتصادف م. حواست باشه_

 ؟یستین یتو راض.. ام یمن که راض رمیو کنارِ تو بم ينجوریاگه قرار باشه ا_

 انِیمدت دوماهه آنقدر او و ابراز احساساتش را شناخته بود که فرقِ م نیدر طولِ ا. حرف نگاهش کرد یب ترانه

پروا  یو ب يو ناراحت کننده را، آنقدر جد بیعج یجمالت یگاه. بدهد صیرا تشخ شیحرف ها یِراست و شوخ

 يبه منظره . از همان جمله ها بود یکیجمله هم  نیا. افتاد یندامش مکالمش لرز بر ا تیکه از جد گفتیم

 :شد و گفت رهیخ رونیب

 .مزخرف فکر نکنم يزایبه چ میروزِ قبل از عروس دمیم حیترج_

عمارت را  نگیپارک چِیمارپ يِریباز شدند و سراز یبه آرام یآهن يدرها. متوقف شد نیو ماش دیآرام خند نیراد

پارك کرد و قبل از آنکه ترانه بخواهد  دهیبزرگ و سرپوش نگیاز پارک يرا گوشه ا نیماش نیراد. کردند یط

 . گذاشت شیپا يشود دست رو ادهیپ

 !خونه رسونمتیخودم بعد از شام م ؟يریشام و از پدرت بگ ياجازه  یتونیم_

نگاه او را خاموش کند اما دوست داشت شامِ آخر را  یِبرقِ خوشحال خواستیدلش نم. نگاهش کرد لیم یب ترانه

 !باشد سریکننده و م یکرد لحنش راض یزد و سع یلبخند محزون. در کنارِ خانواده اش باشد

کار و ازم  یفرصت کل گذرهیم نجایاومدن و رفتنم به ا يهم که برا یچند ساعت نیهم. نیکار دارم راد یلیخ_

 .خوابم که بتونم صبحِ زود پاشمزود ب.. حموم برم دیبا. رهیگیم

www.romanbaz.ir .و سر تکان داد دیلبش را با تاسف باال کش نیراد
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 .باشه_

یبه ح نگیپارک يداالنِ انتها. خارج شدند و به طرف عمارت راه افتادند نگیهم از پارک همراهبزرگ و  اط

و با  دیر هم کوبرا ب شیدست ها. رنگ یروکش دار و نبات يها یصندل دنیبا د. شدیم یسنگفرش شده منته

 :ها زد و با شوق گفت یندلو ص زیم انِیم یچرخ. شده بود نیتمام تزئ ییِبایبه ز اطیح. ذوق جلو رفت

 .دنشونیمدلِ چ یتا حت ریاز رنگ روکش ها بگ. میکاتالوگ انتخاب کرد يکه تو هیهمون قایدق_

 .نگاهش کرد نهیدست به س نیراد

 !کردمیسرشون خراب م يدفتر و رو نن؟یرو نچ یخواستیکه م یمگه جرات داشتن همون_

شده به حرکت  دهیچ لیوسا انیبار هزارم م يدهانش گذاشت و چشمانش را برا يدست جلو یبا خوشحال ترانه

دل و  یبیحس عج. ختیباره فرو ر کیعروس و داماد قلبش به  ي دهیبلند و کش يها یصندل دنیبا د. درآورد

قرار است سه  گفتیم یکس شیاگر سه ماه پ دیشا.. یسادگ نیبه هم!شدیمداشت عروس . جانش را فرا گرفت

 نیدستانِ راد دیآنقدر در خودش غرق بود که نفهم. دیخندیاز ته دل م يخانه و خانواده شو نیعروسِ ا گریماه د

 :که با محبت گفت دیرا شن شیصورتش را کنار صورت خودش حس کرد و صدا. دور تنش حلقه شد یک

 . کهیکوچ يزایچ نیبا من بودن چقدر قشنگ تر از ا يایدن دمیبهت نشون م. تموم بشه یبذار فقط امشبِ لعنت_

 .و دستانش را در دست گرفت ستادیمقابلش ا نیراد. انداخت نییبا خجالت سر پا ترانه

 .بهم بخوره یحالت از عشق و عاشق گهیانقدر دوستت داشته باشم که د دمیقول م_

 .او زد یِنیبه ب يو ضربه ا دیخند ترانه

 !هنوزم وقت دارم.. بشما مونیپش دیشا یگیرو م نایا_

 . دستانش را پشت کمرش قفل کرد و با خنده عقب عقب رفت سپس

 !دستت يخرج رو یو کل یمونیاون وقت تو م. اآلن در رفتم نیهم دیاصال شا ای_

شده  دهیچ يها یصندل انیکه او م ییتا جا. کرد شتریو ب شتریکه به طرفش قدم برداشت، سرعتش را ب نیراد

 شیپ. دیخندیخوشحال بود و از ته دل م نگونهیاش ا یبار در زندگ نیاول يبرا.. به دنبالِ او نیو راد دیدویم

 .بود زیکه عشق و عالقه، از قلبش و جانش لبر يبود و کنارش مرد دیجد یزندگ کی شیرو

. دیکوبیاز عرق بود و قلبش به شدت م سیبدنش خ. دلش گذاشت يو دست رو ستادیعمارت ا يپله ها کنار

 :دستش را باال گرفت و با التماس گفت دیایکه خواست چند قدم جلو ب نیراد

www.romanbaz.ir !فتمیدارم پس م... تو رو خدا بسه_
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نگاهش را دنبال کرد و به  ریترانه مس. عوض شد کبارهیو حالت چهره اش به  دیپر کش نیراد ياز لب ها لبخند

اراده شالش را که از سرش افتاده بود،  یب. بود ستادهیپله ها ا انیو اخمو م نهیدست به س نیپرو. دیشت چرخپ

 :گفت نیرو به راد وآرام سر تکان داد  شیبرا نیپرو. سرش مرتب کرد و سالم داد يرو

مگه . یکن يریپذ تیمسئول کمیبچگونه  يها يباز يانقدر کار هست و انقدر من دست تنها هستم که به جا_

 نه؟

کنارش  نیراد. شرمنده نشده بود نگونهیرفتار بچگانه ا کیگاه به خاطر  چیه. انداخت نییخجالت زده سر پا ترانه

 .و انگشتان سردش را دست گرفت ستادیا

 کیک. میکارا رو هم که انجام داد یمابق. شدن دهیها که چ یو صندل زیم. مونده باشه يادیکار ز کنمیفکر نم_

 کنم؟ کاریچ دیبا قایدق. هم که مربوط به فرداست وهیو م ینیریو ش

 :در هم قفل شدشان انداخت و گفت يگذرا به دست ها ینگاه نیپرو

. خدمه داره یکاف يخونه به اندازه  نیا. ستین یخدمات يمنظورم به کارا ادهیانجام ز يکار برا گمیم یوقت_

استقبال  يبرا دینفر با کی. بمونم یو مابق نتیسر ز يباال نجایمن مجبورم ا. مهمونا نمونده دنِیبه رس يزیچ

 نه؟ ایبره فرودگاه 

 .داد رونیب ینفسش را عصب نیراد

 . رمیم رمیدوش بگ هیخب  یلیخ_

 . گذشت نیو از کنار پرو دیدست ترانه را کش سپس

 ترانه؟_

 . و به پشت برگشت ستادیا ترانه

 بله؟_

 یکم و کسره تو فرصت يزیبهش بنداز اگه چ ینگاه هی. اتاق خوابتون يلباس عروست و آوردن و گذاشتن تو_

 .که تا فردا هست حلش کنن

 :گفت جانیزد و با ه یعیلبخند وس. شد داریپوستش، دوباره ب ریز دهیو شوقِ خواب يشاد

 !بود یعال یپروبش کردم همه چ یکم باشه؟ وقت تونهیم یچ_

داشت  گریآن دو د يتحمل رفتار بچه گانه . حرف از کنارش گذشت و قبل از آن ها وارد خانه شد یب نیپرو

www.romanbaz.ir .شدیممکن م ریغ
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 ییتنها جا. خودش را به اتاقِ بزرگ رساند نیراد يتوجه به صدا زدن ها یباال رفت و ب جانیپله ها را با ه ترانه

داشت و انقدر خوشحال بود که  جانیانقدر ه. اده بودرا به او ند دنشید ياز همان روزِ اول اجازه  نیکه راد

 رتیبود دهانش از ح شیرو شیکه پ يزیچ دنید از. باره باز کرد کینکرد و در را به  نیبه تالش راد یتوجه

نگاهش را دور تا دورِ اتاق بزرگ به گردش در . شدیباورش نم. دیچسب نیخشک شد و به زم شیپاها. باز ماند

 !مجزا تیسوئ کی.. کوچک بود يخانه  کیرسما .. هاتاق که ن.. آورد

از بهشت خداوند  ياتاق تکه ا نیبود؟ قطعا ا نیهم گفتندیکه م ایرو. شدیزده تر م رتیح رفتیچه جلوتر م هر

 . بود

 .دور کمرش حلقه شد نیراد يها دست

 تو؟ یآخه چرا انقدر عجول_

که با پوست گردنش  یگرم ينفس ها. آنقدر که قدرت جواب دادن نداشت. شد شیرو به رو ییِبایز مسخِ

 .کرد يتازه ا يو وارد حال و هوا دیکش رونیب يبرخورد کرد، او را از آن بهت و ناباور

 ..ینیرو نب نجایا يکه مالِ من نشد یتالشم و کردم که تا شب يهمه _

 :گردنش نشاند و افزود يرو يا بوسه

 .کار دستت داد تیلآخر فوضو یول_

 ریو حر دیسف يپرده ها. دوخت شیرنگ رو به رو يا روزهینگاهش را به تخت بزرگ و ف.. ختیفرو ر قلبش

.. را ساخته بودند رینظ یب يبودند و حجله ا ختهیر يبه صورت آبشار شیتخت تا کناره ها يکه از باال یرنگ

 ...اتاق رِینظ یبتخت و دکورِ  يخشک و معطرِ رو يگل ها... کوچک و خاموشِ کف اتاق يشمع ها

.. در خود حل کند گرم شد شهیهم يدخترانه اش را برا يایدن ر،ینظ یب يفضا نیکه قرار بود در ا یتصورِ شب از

 . به شماره افتاد شیدلشوره و استرس به دلش چنگ انداخت و نفس ها.. حال دلش بد شد

چشمانِ پر شوقِ . نگاهش کرد قیدستانش گرفت و دق انیورتش را مص. به حالتش برد یپ یرکیبا ز نیراد

 .از نم داشت يدخترك حاال هاله ا

 ترسوندت؟ نجایترانه؟ ا یترسیم.. منو نگا_

 . گونه اش سر خورد ياشک رو يسر تکان داد و همزمان قطره ا "نه" یِبه معن ترانه

 ..قشنگه یلیخ_

www.romanbaz.ir .دیسرش را جلو برد و اشکش را بوس نیراد
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 ناراحتت کرد؟ يزیفدات شم؟ چ یکنیم هیپس چرا گر_

 .به اتاق انداخت یکل یرا پس زد و دوباره نگاه شیو سمجِ گلو بیعج بغض

 ..فقط.. نه اصال_

 .دیکش یقیعم نفس

از دست دادنِ اون .. جدا شدن از خونه و خونوادم. گمیم یچ یتا درك کن یدختر باش دیبا دیشا.. هیبیحس عج_

.. انگار هنوز نتونستم هضم کنم. نیراد دونمینم.. تو.. خونه نیا.. عمرم توش گذشت يهمه  بایکه تقراتاقِ ساده 

 .اتفاق افتاد عیسر یلیخ یهمه چ

 .افتی نیآغوش راد انیافتاد و همزمان خودش را م نییپا شیها دست

که از  ایدن عی... دیجد يایدن هی... تو با منه یِشروع زندگ نجایا. ستیاتاق ن هیفقط  نجایا.. خوب گوش کن _

 . يستادیکه ا ییجا نیهم. ترانه شهیشروع م نجایهم

 :و آرامتر زمزمه کرد دیدخترك را بوس يموها

 !بشه یکیکه قراره فردا من و تو روح و جسممون  ییجا.. و اونجا_

کوبش  يصدا اشت،گذیاو م ي نهیس يکه سر رو یوقت. زد  نیبه لباسِ راد یچشم بست و با خجالت چنگ ترانه

دل  یشگیو هم بیعج يکوبش ها نیمدت کوتاه، به هم نیاو در هم. کردیوارِ قلبش، دلش را آرام م وانهید

 . بسته بود

 و برم دنبال مهمونا؟ رمیدوش بگ هیمن  يبنداز زیم ينگاه به پاکت رو هیتا تو  يدیحاال اجازه م_

 :افزود يبار طنتیاو فاصله گرفت و با لبخند ش از

 زه؟یتا ترست بر میفردا بکن يکوچولو برا نِیتمر هیدر و قفل کنم و  يدیم حیترج ای_

 .دیترانه مال یِنیب ي غهیرا جلو برد و به ت سرش

 .رمیبرم دوش بگ تونمیبعدش م_

صورتش داشت . بلند شد نیراد يخنده  يکه صدا عیآنقدر سر. باره از او فاصله گرفت کیبه سرعت و  ترانه

که  دیچشم د يشده رساند، و از گوشه  چیروبان پ يخودش را کنارِ بسته . سوختیحرارت و آتشِ شرم م انِیم

 .رفت دباش ییحمام و دستشو سیسرو زدیکه حدس م یبا لبخند به طرف اتاقک نیراد

*** 
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 یمانش پر و خالچش. دیکش راهنیپ سِیدانتلِ نف يرنگ را برداشت و دست رو دیسف يبارِ هزارم، درِ جعبه  يبرا

پر از بغضِ ترنم را از کنارش  يصدا. کردیتصور م دیلباس سف نیا انِیخودش را م یوقت رفتینفسش بند م. شد

 .دیشن

 !قشنگه یلیخ_

زد و  یلبخند محزون. پر از اشک نشده بود نگونهیچشمانِ خواهرش ا یدر تمام مدت زندگ دیشا.. کرد نگاهش

 .دوخت نگاهش را دوباره به لباسِ عروس

 ..یلیآره خ_

 !يکردیمدرسه رفتنِ من و تنها موندنت تو خونه نق نق م يبود که برا روزید نیانگار هم.. چقدر زود گذشت_

 ..یرفتیم یکن همیتوج نکهیو بدون ا یگفتیلوس بهم م هی یبا بدجنس شهیتو هم که هم_

 .دست او گذاشت يدست جلو برد و رو. نگاهش کرد یبا حالت خاص ترنم

 مگه نه؟ یدونیم. که دوستت دارم یدونیاما خوب م.. ام یاعصاب یخواهرِ ب دونمیم_

 .هم گذاشت يبا محبت چشم رو ترانه

 .شک نکن_

 :بزرگ شکمش گذاشت و با حسرت گفت یبرآمدگ يدست رو. دیاز چشمان ترنم چک اشک

 !بود تیعروس يخواهر زادت هم تو يکردیاگه دوهفته صبر م_

 رنیبگ یمرخص توننیماه از سال م نیمهموناشون فقط ا نکهیبه خاطر ا.. يدیخانوم و شن نیوپر طیتو که شرا_

 .میریماه بگ نیاصرار داشت مراسم و ا رانیا انیو ب

 :شده و افزود رهینامعلوم خ ينقطه ا به

 .مینامزد بمون شتریب کمی خواستیوگرنه اگه دست من بود دلم م_

 اومده مامان جان؟ شیپ یمشکل_

زد و  يلبخند. شدیاجازه وارد شدنش تنگ م یب نگونهیا يچقدر دلش برا. انداخت یبه گل یبلند کرد و نگاه سر

 :گفت کردیهمانگونه که داخل شدندش را تماشا م

 ؟یچه مشکل.. نه_

 .یداشته باش يفردا انرژ يبرا دیبا. ينخورد یچندان يمادر؟ سر سفره هم غذا يپس چرا دلهره دار_

www.romanbaz.ir .داد رونیدا برا پر ص نفسش
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 !نیفقط هم.. دلهره دارم کمی_

 :رو به ترنم کرد و آرام گفت یگل

 .میایآقا بده تا ما هم ب یبه پدرت و عل ییچا هی_

 ادیخلوت دو نفره را خوب به  نیا. ضربان قلب ترانه شدت گرفت. درنگ برخاست یگفت و ب "یچشم" ترنم

 دیچیانگشتانش را در هم پ. مادرش و ترنم برپا شده بود انیاتاق و م نیدر هم شیکه چند سالِ پ یخلوت.. داشت

 .انداخت نییو سر پا

 مامان؟ يکارات و انجام داد_

 ..بله_

 .شد رهینمناك به لباسِ عروس خ یسر کج کرد و با چشمان یگل

 ..ساده یلیخ.. سادست یقشنگه ول یلیمدلش خ_

 :بغض افزود پر

 !درست مثلِ خودت_

 .اشک و بغض را با زور پس زد ترانه

 .بپوشم نویخانوم اصرار داشت ا نیپرو.. انتخاب خودم نبود_

 :غرق در فکر لب زد یگل

 .. هیبیزن عج_

با پسر خودش و طراوت هم  یحت.. نه فقط با من یسرده ول کمی.. دمیند يمن که تا به حال ازش بد_

 !هینطوریا

و کم  یحرمت یب کباریکه فقط  هیکاف یول.. درسته مادرِ دومه. مادرشوهر هر وقت که باشه مادرشوهره دخترم_

 دم،یکه من د یخانم نیاون پرو. یستیمقابلش با یتونینم یکن جیرو هم بس ایاون وقته که اگه دن. نهیبب یاحترام

 ..تا جات تو دلش باز بشه مادر یتالش کن دیبا یلیخ

 :ترانه گذاشت و افزود يزانو يرو دست

خودت و . کنهینم دیو تهد تیزندگ یچیه یاون و داشته باش تیاگه اون و رضا. دستت نگه دار يشوهرت و تو_

 گم؟یم یچ یمتوجه.. نمونه نینفوذ پرو يبرا ییشو که جا کیانقدر بهش نزد. کن ترانه مهیبا شوهرت ب

www.romanbaz.ir .در خودش جمع شد یکم ترانه
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 نیراد یِخانم و من جامون تو زندگ نیپرو. توازن و برقرار کنه تونهیمن مطمئنم م. که مامان ستیبچه ن نیراد_

 !رهیرو بگ یکیاون  يجا ستیکدوم قرار ن چیه. اون مادرشه و من زنش. جداست

 :پوزخند زد یگل

افسارِ مردت و  یاولِ زندگ نیهم. گمیپاره کردم دارم بهت م رهنیکه هزار تا پ یمن. ینیبیکه تو م هیزیچ نیا_

 ..شهیسپرِ بال م.. برات شهیم وارید. شهیمرد با محبت موم م. ریبا محبت دست بگ

بسته شدنِ  يآرزو یکوتاه "چشم"چشم بست و با گفتن  نانیصورتش نشست، با اطم يمادرش که رو دست

.. او مرد سپرِ بال نبود يبرا. شدینم یکیاو و مادرش  دیهم، عقا شدندیم یکی نیاگر آسمان و زم. بحث را کرد

که با محبت زن روز به روز  يجوانه ا. دیدیبه مراقبت م ازمندیسبز و ن ياو مرد را جوانه ا.. نبود تیحما وارِید

استوار .. که صاف و محکم یدرخت. شدیبزرگ و تنومند م یبه درخت لیکه تبد ییتا جا..دیکشیو قد م کردیرشد م

حضورِ آرامش بخش و با  کیمطبوع و  يهوا کی.. سینف ي هیسا کی.. شتگیزن م یِگاه زندگ هیو سبز، تک

 .عظمت

 :لب تر کرد و آرام و محتاط گفت. تر شد کیبه او نزد یبرداشت و کم انیرنگ را از م دیسف يجعبه  یگل

من مادرم و  یول.. سختته.. یکشیخجالت م دونمیم. به دردت بخوره دیرو بهت بگم که شا ییزایچ خوامیم_

 .ام آگاه کردنِ توئه فهیوظ

او راه و .. از عرق شد سیترانه خ ياو گفت و دست ها. لب به سخن گشود یبا خجالت سر تکان داد و گل ترانه

آرام که نشده بود . آنقدر گفت و گفت که تحملش سر آمد. چاه نشون داد و صورت دخترك از شرم کبود شد

تر و  یموارد را، علم نید تمامِ ایبگو شدینم شیرو. شته بودگ زیمادرش استرسش دوچندان ن يبا حرف ها چ،یه

 یهمکالس يمهمانِ صحبت ها شیآنقدر گوش ها ای.. دانشگاه پاس کرده است يدرس ها يجامع تر، ال به ال

 یبه احترامِ او سکوت کرد و اجازه داد نگران!نمانده باشد شیبرا یکیتار يمتاهلش شده است که نقطه  يها

 . برطرف شود نگونهیا دنشان،شبِ با هم بو نیمادرانه اش در آخر يها

 نیانگار که ا.. دیرسینم انیشب به پا. رفت، دوباره با افکارش تنها ماند رونیو ب دیمادرش سرش را بوس یوقت

 ياتاقش را باز کرد و به کوچه  يپنجره . شود يصد سال سپر يبه اندازه  شیشبِ بلند قسم خورده بود برا

که چشمانش از تصورِ از دست دادنِ  شتاتاق را دوست دا نیا يآنقدر سکوت شبانه . شد رهیخ کیلوت و تارخ

 .آرامش پر از اشک شد نیا یِشگیهم
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ساعت از دوازده گذشته بود و چراغ . و منتظر شد دیچشمانش کش يدست رو عیکه به در خورد، سر يتقه ا با

اتاق، چشمانِ سرخِ پدرش بارِ  یِروشن یکیتار انِیباشند اما م دهیه خوابهم کردیم الیخ. خانه خاموش بودند يها

ذهنِ و دلش پر از  شدیمگر م. برابر بود همخانه با  نیدر ا شانیها یبه او فهماند، که هنوز هم نگران گرید

چشمانش  يدست رو گریو بار د دیشدنِ پدرش را د کیصادق برود؟ نزد يباشد و خواب به چشم ها شیتشو

 :آرام گفت. دیکش

 بابا؟ يچرا چراغ و روشن نکرد_

 :شد و گفت کینزد صادق

 !نه من اشک تو رو. نینه تو اشک منو بب. بذار خاموش بمونه_

کتفش گذاشت و  يکمرش نشست، سر رو يدست پدرش که رو. شوخ بودن پر از غم بود نِیپدرش در ع لحن

 .شد رهیکوچه خ یِکیدوباره به تار

 !شهیتنگ م نجایا يبرا دلم_

قهر  يزیهر چ يبرا نمینب. کفترِ همون بومه گهید گهیبومِ د هیکه پر زد و رفت سرِ  يکفتر.. تنگ بشه دینبا_

 !ها نجایا يایو ب یکن

 ..پربغض و درد.. دیخند ترانه

 .دییبو قیرا عم شیموها صادق

تو رو از  تونهیهم بخواد نم ایدن ياگه تو نخوا. نمتیناراحت بب ينجوریمن طاقت ندارم ا.. بابا يهنوز وقت دار_

 نه؟ گهید یدونیم. خونه ببره نیا

 .دیاشک را در چشمانش د يتاللو. شد رهیپدرش خ کیتار مهین يسکوت به چهره  در

 . شدمینم یوقت راض چیاگه دلت رضا نبود ه.. دخترم دیمانع شدن لرز يکه دست و دلِ منم برا دیدلت لرز_

اش  یشانیبر پ يصادق بوسه ا. سر تکان بدهد یتنها توانست به آرام. کرد ریگ شیگردو در گلو یِبه بزرگ يزیچ

 .نشاند

 يپدر به همه  هیزورِ . رسهیزورم بهشون م. دهیکه برات جونشم م يپدر دار هیافتاد بدون  یهر وقت هر اتفاق_

 . ارمیفکر نکن مقابل قدرتشون کم م. رسهیعالم و آدم م

 !نگران نباش.. بابا فتهینم یاتفاق چیه_

www.romanbaz.ir !باشه یخدا هم ازت راض. بودم یمن ازت راض. دخترم یخوشبخت ش_
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 سیمرد را خ يفرو افتاده  يشانه ها شیخودش را در آغوش پدرش انداخت و اشک ها. اوردیطاقت ن گرید

 سِیبه صورت خ یتهر دو در آغوشِ هم آرام شدند، صادق دس یوقت. دیلرزیکه در سکوت و آرام م يشانه ا. کرد

 :با خنده گفت هیگر انِیو م دیاو کش

 .انداختمت کالهم پس معرکه ست هیبه گر یاگه مادرت بفهمه شبِ قبل از عروس_

 . گونه اش کاشت يرو يو بوسه ا دیخند ترانه

 .فکر نکن یچیبه ه گهید. بخواب گلِ بابا_

. درست مانند پرِ کاه. قلبش سبک شده بود. رفتنش را تماشا کرد رونیگفت و در سکوت ب یچشمِ آرام ترانه

تخت نشست و  يرو!بود یحضورش چه نعمت بزرگ. ساخته بود ریپدرش آرامش را در وجودش سراز يحرف ها

در ذهنش زد و  یآن يجرقه ا. اتاقِ خاموش امشب قصد جانش را کرده بود نیا. بالش اش را در آغوش گرفت

گوشه  ،یشگیپدر و مادرش طبق عادت هم. رفت رونیبالشش را دست گرفت و آرام ب. نشاند شیلبخند بر لبها

جلو رفت و . مصمم تر شد. دیآرامِ حرف زدنشان را شن يصدا. بودند دهیفاصله از هم خواب یهال و با کم ي

 :گفت

 ن؟یمنم جا دار يبرا_

صادق  د،یبگو يزیتا خواست چ یگل. هشان کردشانه باال انداخت و مظلومانه نگا. نگاهش کردند رتیدو با ح هر

 :را کنار داد و با محبت گفت شیپتو

 .بابا يکوچولو نجایا ایب_

آن دو و در  انِیکه م دینکش هیبا لبخند سر تکان داد و به ثان زین یگل. شد نیمز ییبایز يبه خنده  شیلبها

 یشبِ آخر، به وجودش پ نیدرست در هم يکه هر فرزند ییجا..جا بود نیآرامش هم. آغوششان جا گرفت

 .بردیم

*** 

نگاه به . قرآن گرشیدر دست د ن،یدست گرمِ راد رِیدستش اس کی. دیبار سوم شن يعاقد را برا يرسا يصدا

کلمات  انِیکه م ي "اهللا" ياش را به کلمه  ندهیآ.. اش را یزندگ.. خودش را. رنگ دوخت ينقره ا يها هیآ

 نانیچشم بست و با اطم. آرام شد ولب نامش را خواند  ریز. سپرد کردندیم ییت خودنمابا عظمت و جبرو گرید

 :گرفته بود، سکوت منتظر جمع را شکست یکه از کلمات آسمان ییرویخاطر و ن

www.romanbaz.ir !بله.. پدرم يبا اجازه _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٧١ 

 :خواند که با عشق گفت شیاما از لب ها. دست زدنِ مهمان ها گم شد انِیم نیراد يصدا

 !یمرس_

 شیدو ابرو انیجلو آمد و م نیجمع، سرِ راد يو دست زدنِ دوباره  نیگفتنِ راد "بله"بعد از . لبخند زد شیرو به

 یکی یکی. به پا خواستند کیتبر يسرش برداشته شد و مهمانان برا يرنگ از رو ينقره ا يسفره . دیرا بوس

. کرد هیهد نیبه راد ییبایز يساعت طال رشپد. گفتندیم کیتبر شانیآمدند و همراه با دادن کادو ها یجلو م

 يها کیو تبر یاز روبوس گرید د،یداماد رس ينوبت به خانواده  یوقت. ختیبر مچ دستش آو یفیمادر دستبند ظر

. شدیکالمشان کمتر م تیمیمحبت نگاه و صم شدند،یها با ارزش تر م هیانگار هر چه هد. نبود يخبر یمیصم

ترانه . را مقابلش گشود و رو به مهمان ها گرفت يزمرد سِینف سیسرو. قرار گرفت نبعد از همه مقابلشا نیپرو

ترنم  يمادر و گوشواره ها ییِنگاهش به دستبند اهدا اریاخت یب. دوخت یمتیو ق یرنگ ينگاهش را به سنگ ها

مهم نبود  شیبرا.. شدیندیتفاوت ها ن نیبه ا ییابتدا يکرد از همان لحظه  یرا پس زد و سع شیبغض گلو. افتاد

داشت  شیدستبند طال برا نیکه ا یارزش.. دیایمادرشوهرش به چشم ن سِینف سِیمادرش در مقابل سرو ي هیهد

هم  يچشم رو. به خرج افتاده اند یساعت و دستبند کل نیهم يکه برا دانستیم. بود يزیاز هر چ شتریب

 . و صورتش را جلو برد دادسر تکان  شیبرا نیپرو. تشکر کرد نیگذاشت و آرام از پرو

 :گوش او برد و آرام گفت کیتنها سرش را نزد نیاما پرو دیگونه اش را بوس یرو بوس الِیبه خ ترانه

 !شهینم دهیلباسِ عروس اصال جالب د نیبا ا.. اریدستبند و از دستت در ب_

 :دیدستش را گرفت و پرس نیراد. د، دور شدنش را نظاره کردکه به وضوح خشک شده بو يبا لبخند.. کرد خی

 شده؟ يزیچ_

. کردیرا تار م دشیکه د یسمج يلعنت به قطره ها. نشست یصندل ينه سر تکان داد و دوباره رو یِمعن به

 یو ب دیکش یقینفس عم. او بود و چشمانش ستاره باران ينگاه مادرش هنوز رو. دستبند گذاشت يدستش را رو

 . چشم به مهمانان دوخت ششیپ ي هیو حرف چند ثان نیتوجه به پرو

همه  انیو اطراف شدیکالم پخش م یو ب بیعج يها یقیموس. نبود یچندان یِکوبیانتظارش رقص و پا برخالف

 شیرا کرده بود پ الشیآنطور که خ زیچ چیه. شده بود کیهوا کامال تار. در حال صحبت و گفت و گو بودند

 .دا بودیتک تک مهمانانش پ ينه تنها او، بلکه از چهره  ،یتینا رضا نیو ا رفتینم

 یبودند و ب ستادهیمهمان ها ا ي هیجدا از بق يگوشه ا ت،یبودند، که در کمالِ لذت و رضا نیانگار فقط اقوامِ راد

www.romanbaz.ir بِیتفاوت و عج یب ينگاه ها. بود بیعج يو سرد يهمه دور نیا شیبرا. کردندیو خونسرد صحبت م الیخ
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از چند کلمه را به  شیو صحبت ب یکینزد ي ازهاج ن،یبه خصوص که نه او و نه پرو. آزار دهنده بود نیاقوامِ راد

 .دادندیآن ها نم

هم  یوقت. شدیهم کالم نم یو با کس خواستیاز کنارِ او برنم ن،یراد ينانوشته و بنا به اصرارها یقانون طبق

اکتفا کرد و بحث  " ستندیو بگو مگو ن یاهل احوال پرس ادیز"کوتاه  يبه گفتن جمله  نیشد، راد ایعلتش را جو

 .را تمام کرد

 يبایعاشقانه و ز يحرف ها. دیایب رونیکرده بود ب ریکه ذهنش را درگ یبیعج يها الیکرد از فکر و خ یسع

مسائل  نیو ناراحت شدن به ا دنیشیاند يبرا یکه فرصت کردیکنار گوشش آنقدر حالش را منقلب م نیراد

 کرد،یروز تشکر م نیخاطر ا هو ب دیبوسیهر لحظه دستش را م یوقت. بود زیعشق و تمنا از نگاهش لبر. نباشد

نگاه و حواسش به جز او در  دیدیم یوقت ای کرد،یدر چشمانش با احساس دوست داشتنش را اعتراف م رهیخ یوقت

شب  یِو طوالن بیکه مراسمِ کسل کننده و عج شدینقدر غرق لذت مآ ست،ین يگریکسِ د چیو ه زیچ چیه یِپ

 !را فراموش کند

 زیپشت م. بودند دهیشده تدارك د نیدو نفره و تزئ يزیآن ها م يبرا. شب شام سرو شد یِانیساعات پا در

که  ییمراسم ها گریمانند د نکهیاز ا. شام را صرف کردند لمبردار،یف ياز سو یدخالت نینشستند و بدونِ کوچکتر

مرد جوان با لبخند تمام لحظاتشان . بود حالخوش شدندیبردار برخوردار نم لمیف يبود، از دخالت هر لحظه  دهید

ثبت شود، صد مرتبه  يزیبرنامه ر یکه ساده و ب يمعتقد بود، هر لحظه ا نیراد يو به گفته  کردیم یرا همراه

 .ستیو مصنوعشده  يزیبرنامه ر رِیاز تصاو باتریبهترو ز

 يو مادر يپدر يها لیو کسلِ فام یناراض يچهره ها. از دو گذشته بود که مهمان ها پراکنده شدند ساعت

 . آمدند یجلو م یخداحافظ يبودند که برا ییچهره ها نیاش، اول

با فاصله  نگونهیسخت بود ا شیبرا. کردند یو در کمالِ احترام مهمان ها را راه ستادیا يگوشه ا نیبا راد همراه

تحمل  انشیعر يشانه ها ياقوامش را رو یِمتعجب و ناراض يسخت بود نگاه ها... تشکر کردن یو رسم

 نیکه اگر قرار بود در ا دانستیم یخوب هاما ب. شدیمواجه م یینگاه ها نیبار بود که با چن نیاول يبرا... کردن

 یامروز که وقت نیدرست مانند صبح هم. کردیم یخداحافظ دشیاز عقا یلیبا خ دیخانه و خانواده باشد، با

 خیداده بود، از چشمانِ متاسف و شماتت بارِ او تمام وجودش  نیرا به پرو ریشالِ حر یحت ایشنل و  شنهادیپ

 .بسته بود
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به  بایتقر. بازگشت و به طرفشان پا تند کرد شیبشاش و خندانِ حسام و رها، لبخند به لب ها يچهره  دنِید با

دست . نبود اطیدر ح يگریبودند، مهمانِ د دهیاز لندن رس روزیکه د ن،یبزرگ راد يعمه  يجز آن ها و خانواده 

 :گفت نیرها را گرفت و شرمگ

 .. باشم شتیپ ادینتونستم ز_

 :با محبت نگاهش کرد و گفت رها

 !يچقدر خوشگل شد. ردمنگاهت ک نجاینشستم و از ا یکل. هم خوش گذشت یلیخ وونه؟ید هیچه حرف نیا_

 .میدونستیو ما نم شدیقشنگ تر م شیپس دخترخاله جان با آرا_

 .رنگش شده بود یو مشک بایتازه متوجه کت و شلوارِ ز. به طرف حسام برگشت معترض

 .ستمیعروسا ن هیاصال شب کنمیهمش حس م.. ندارم يادیز شیمن که آرا_

 :و گفت دیبه تور بلندش کش یدست رها

و لبات و اندازه  ستیسرت لونه کبوتر ن يحداقل رو. يها شد يتو مجله  یِخارج يهمون عروسا هیاتفاقا شب_

 .انبه نکردن ي

 :دیکه ساده پشت گردنش جمع شده بود کش ش،یموها يرو یترانه دست. دندیسه با هم خند هر

 ..تافت هم نزدن هی یحت_

 :و افزود دیرا باال کش لبش

 !شانس منه.. مد افتادهانگار تاج هم از _

 .دیو با دو انگشت لپش را کش دیبا صدا خند حسام

 !باور کن. نیذره سرمه رو هم داشته باش هی نیهم خوادیاگه به مرده که دلش نم.. بخدا يقشنگ تر ينجوریا_

نشاند و رو به حسام با لبخند  شیموها يرو يبوسه ا نیراد. که دور کمرش حلقه شد سر برگرداند یدست با

 :گفت

 !نهیباشه به چشمِ من بهتر يترانه هر جور_

 ياعضا ریزد و با حسام و رها و سا دییتا يبه نشانه  يلبخند. کننده بود تیکمرش اذ يرو نیدست راد فشار

ها را  یگفتن. شد یبا پدر و مادرش و ترنم، چشمانش دوباره پر و خال یموقع خداحافظ. کرد یخانواده خداحافظ

 !شودیممکن م ریکندن غ دل گریکنارشان بماند، د یاگر تنها مدت کوتاه دانستیم. گفته بودند
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نگاه پدرش هنوز هم . بسنده کردند یکوتاه یِحس را داشتند که به خداحافظ نیو صادق هم هم یگل انگار

 یهر مشکل. میم ترنم فردا خونه اهم من ه"گفت  یبا نگران یموقع خداحافظ زیبود و مادرش ن نینگران و غمگ

 .کرد یرا تا دمِ در راه هاآن  ن،یگفت و همراه با راد یچشم آرام و خجول ".اومد بهمون زنگ بزن شیپ

دور  نیدستانِ راد ياگر گرما دانستینم. را در دلش دو چندان کرد ییو سوت و کور وحشت تنها یخال اطیح

 !بردیو ترسناك، چگونه جانِ سالم به در م یحسِ توخال نینبود از ا شیشانه ها

حال  يگوشه  يها یراحت يرو نیخانم و دخترش آنا، همراه با طراوت و پرو وكیب. هم وارد خانه شدند يهمپا

و آن ها فارغ از همه کس و  کردیدست و پنجه نرم م ییاو با حس غربت و تنها. دندینوشینشسته بودند و قهوه م

طرف،  کیاز  نیلباسِ دنباله و دار و سنگ.. خسته بود. دادندینظر م گریکدیو جواهرِ  در مورد لباس ز،یهمه چ

حمامِ  کیدلش . بود ختهیحال و روزش را به هم ر گرید یاز طرف یتحمل مراسمِ طاقت فرسا و مزخرف عروس

 :کرد و آرام گفت کینزد نیسرش را به گوش راد. خواستیاستراحت جانانه م کیداغ و 

 باال؟ میبر نتمونیبب یکس نکهیاگه بدون ا شهیزشت نم_

و  متیکرد و با مال ریتعب يگریمنظور دخترك را طور د. دیدرخشیچشمانش م. با لبخند نگاهش کرد نیراد

 :گفت طنتیش

 !من که از خدامه_

 .آنا متوقف شدند يکه خواستند به طرف آسانسور راه کج کنند، با صدا نیهم اما

 !کننیصدا فرار م یچه ب.. اونا رو نگاه-

به اجبار چند قدم جلو  نیراد. نگاهشان کرد یاش گذاشته بود، با کالفگ یشانیپ يهمانطور که دست رو نیپرو

 .دیرفت و ترانه را هم به دنبالِ خودش کش

 من و زنم؟ يبپا يتو؟ حاال شد یگیم یچ_

اش دوباره توجه  دهیکش ين و پاهااندامِ موزو. گذاشت و به پا خواست زیم يآب پرتقالش را رو السیگ دخترك

 شیدر معرض نما یبدنش را به خوب يتمام اعضا بش،یو عج یمخصوصا که شلوارِ کش. ترانه را جلب کرد

 .حلقه کرد نیراد يبه طرفشان آمد و دست دورِ بازو. گذاشتیم

 .تا از دستت نرفته نیبش ایب. میکردیخوب خوب م يجون بحثا نیبا پرو میداشت_

 :حوصله دستش را از حصار دست او آزاد کرد و گفت یب نیراد

www.romanbaz.ir !میاستراحت کن کی ياگه اجازه بد. ادهیز بتیغ يفکر کنم وقت برا.. بعدا آنا_
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 :خانم با لبخند نگاهشان کرد و گفت وكیب

 آنا؟ يدار کارشونیچ_

 !مثال سرمون و گرم کنه خوادیم.. فکر کرده زرنگه.. عمه یچیه_

 :گفت نیکشاند و رو به راد ییرایاو را تا وسط پذ. دین دست ترانه را کشو همزما دیبلند خند آنا

 !تو برو استراحت کن. من با خانومت تا صبح کار دارم_

 :بار طراوت اعتراض گونه گفت نیا

 آنا؟_

 :پروا گفت یباال برد و ب میتسل يثابت ماند، دستش را به نشانه  شیجمع که رو يها نگاه

 !چقدرم هوله. ببر زنتو ایب. نیخب بابا نزن یلیخ_

و  نیدر واقع محرمانه تر کردند،یپروا در موردش مزاح م یب نگونهیکه ا يموارد. دیترانه پر ياز چهره  رنگ

خانم کرد و محترمانه  وكیو ب نیرو به پرو!چقدر با هم تفاوت داشتند. او بود یِموضوعات زندگ نیتر یخصوص

 :گفت

 !خسته ام یلیدتر بخوابم؟ خزو کمیداره اگه امشب  يرادیا_

 :خانم با لبخند گفت وكیب

 !کنهیم یآنا شوخ..برو دختر جان _

شد و قهوه  رهیصدا به رو به رو خ یب. داد یزد و نه جواب ینه حرف. دستبندش بود يو برنده، رو زیت نیپرو نگاه

 یآنا ک دینفهم. رفت نیگفت و به طرف راد یکوتاه "دیببخش"سکوتشان  دنِیترانه با د. اش را مز مز کرد

کنارشان . عکس ها شده بودند يتماشا محو نگونهیبه او رسانده بود و ا یعکاس نِیخودش را همراه با دورب

 نکهیآسانسور را زد و بدون ا يدکمه . تمام کردن نداشتند الِیخ چکدامیاما انگار ه. منتظر شد یو کم ستادیا

 . داخل شدمزاحم بحث آن ها شود 

در  يخاموشِ کف اتاق را از نظر گذراند و همانطور که برا يشمع ها. اتاق را باز کرد و ناراحت داخل رفت درِ

 نیدر ا گرید یشک اگر تنها کم یب. به طرف دراور رفت کردیتالش م نشیدردناك و سنگ يآوردنِ گوشواره 

تخت  يدراور گذاشت و رو يرو اجواهراتش ر. شدیم هوشیب یاز خستگ ماندیو طاقت فرسا م نیلباسِ سنگ

 . نشست

www.romanbaz.ir
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از  نیکردنِ راد ریطرف و د کیاتاق از  نیاسترسِ حضور در ا. نبود نیاز راد يربع گذشته بود اما خبر کی

. گرفت شیاز او نشد، با حرص راه حمام را پ يگذشت و خبر قهیدق ستیب یوقت. دادیآزارش م گرید یطرف

درِ حمام  يو دردناك را جلو نیلباسِ سنگ. دیکش نییرا پا یمخف پِیز یدستش را به پشتش رساند و به سخت

اما با . و آرامش بخشش سپرد رینظ یب يوان را از آب گرم پر کرد و خودش را به گرما. رها کرد و داخل شد

 یِعصب يصدا. ان بلند شد و به طرف در رفتکه به درِ حمام خورد، با ترس از داخل و يا یدر پ یپ يضربه ها

 .دیرا از آن طرف در شن نیراد

 شده؟ ترانه؟ يزیچ ؟یترانه خوب_

 :ترس جواب داد با

 !رمیگیدارم دوش م نینشده راد يزیچ_

 !لحظه هیدرو  نیباز کن ا ؟يدر آورد یچ يلباست و برا_

 :وضع؟ مستاصل گفت نیآن هم با ا کرد؟یدر را باز م. به خودش انداخت ینگاه مین

 ؟يدیچرا ترس ستین يزیچ. رونیب امیم يا قهیده دق_

 يزیچ هی. نمیاصال باز کن در و بب. يریدوش بگ خوامیترانه نم رونیب ایاون تو؟ ب یبه من نگفته رفت یچ يبرا_

 !شده

ر را باز کرد و قفلِ د. انگار قرار نبود دست از سرش بردارد. را به دندان گرفت و به خودش لعنت فرستاد لبش

 .دیچهره اش چرخ يرو نیمتالطم و نگران راد يچشم ها. برد رونیب یسرش را کم

 ؟یخوب_

 .تکان داد سر

 ؟یکنیم ينجوریچرا ا. رمیگیبخدا دارم دوش م_

 .دیرا با دست کش شیکه دخترك پشتش قرار گرفته بود انداخت و موها یمات ي شهیبه ش ینگاه مین نیراد

 .فکر کردم حالت خراب شد.. یمردم از نگران_

 :آن را مقابل ترانه گرفت و دلخور گفت. با لباسِ عروس برگشت هیرفت و بعد از چند ثان رونیب

 ؟يو چرا درش آورد نیا_

 .مظلومانه نگاهش کرد ترانه

www.romanbaz.ir ..داشتم گهید.. بود نیسنگ یلیخ_
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 !و بپوشش رونیب ایاز اون تو ب.. بپوشش ترانه_

 بپوشم؟ گهیبارِ د کی_

 .هم گذاشت يچشم رو نیراد

 ارمش؟یب رونیچقدر آرزو داشتم خودم از تنت ب یدونیم.. به خاطرِ من_

 :دینال شیقوا نیبا آخر. دخترك به رنگ خون شد ي چهره

 .نیراد سهیتنم خ_

 !خواهش کردم_

گفت و در  يباشه ا!دینه بگو امدیاما دلش هم ن دیفهمیهمه اصرار را نم نیا لِیدل. اوردیپرخواهشش را تاب ن نگاه

کوچک  ياتاق با شمع ها کیتار يفضا. آمد و چشم چرخاند رونیبعد با همان لباسِ عروس ب یقیدقا. را بست

از راه را  یمیاما هنوز ن. زد و جلو رفت يبخندل شیرو شیپ يبایاتاق ز دنِیاز د. کف اتاق روشن شده بودند

 :آرام گفت. زدیم رونیب نهیقلبش داشت از س. ددورِ کمرش حلقه ش نیراد ينرفته بود که دست ها

 !و ببندم پشینتونستم ز_

 .ستون مهره اش آرام به حرکت در آمد يرو نیراد انگشت

 !ستیبه بستن دوباره ن يازیقراره باز شه ن یوقت_

 نشاند،یدست و صورتش م يکه رو يا رانهیغافلگ يدوماه به جز بوسه ها نیدر ا. حبس شد نهیدر س نفسش

 تیاما هر بار به احترامِ او حد و حدود را رعا زدیموج م ازیدر چشمانش ن. به او نداده بود يگرید یِکینزد ياجازه 

برق را در نگاه و حرکاتش حس  يِانِ قویجر. ستین يزیراه گر گریکه از امشب د دانستیاما خوب م. کردیم

شان حرکت  یبه طرف بسترِ محبت و همبستگهم آرام  يدر آغوشش فرو رفت و همپا. نکرد یمقاومت. کردیم

وجودش، جان  يآن درخت تنومند،از آب گوارا يکه قرار بود دانه  یهمان شب. امشب شبِ آن ها بود. کردند

 !و جوانه بزند ردیبگ

*** 

بلند کردن سرش و نگاه  ينا. و دستان لرزانش را به طرف حوله برد دیآب به صورت سردش پاش يگرید مشت

خودش  دنِیبود که از د دهیحال و از درون فروپاش یآنقدر ب. دیترسیهم م دیشا. را نداشت نهیکردن داخلِ آ

 فیکه داشت قابل توص يداحساس ضعف و در. کرد هیعقب عقب رفت و به سنگ سرد پشتش تک. دیترسیم

www.romanbaz.ir دانستینم. بود ختنیدر حال فرو ر یشن يند قلعه اجسمش مان. زانو نشست يآرام آرام سر خورد و رو. نبود
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 رونیاز جانش ب شتریو ب شتریباشد که هر لحظه ب یگرم عینگران ما ایلرزانش را داشته باشد  يدست و پا يهوا

. انجام بدهد يخودش کار يو درمانده تر از آن بود که بتواند برا ارهچ یب. مکدیو تمام جان و توانش را م رودیم

و  شتریب یکم کردیبار بود که آرزو م نیاول يبرا. کردیم یچارگیاحساس ب نگونهیاش ا یبار در زندگ نیاول يبرا

 .!دادیمادرش گوش م يبا دقت تر به حرف ها

اش  یفعل طیبه شرا یشباهت چیبازگو شده بود هم ه شیکه برا یاحتمال نیبدتر یبود، حت دهیآنچه شن!نه یول

که هر  ینبرد تن به تن و سخت. دیدیسخت م یشکست خورده وبرگشته از جنگ يبدنش را مانند لشکر!نداشت

 !سال گذشته بود کیمانند  شیلحظه اش برا

که  سیدرِ سرو. صدا، صورتش را نوازش کند یآرام و ب شیگذاشت و اجازه داد اشک ها شیزانو يرا رو سرش

حمله  دگانشیرحم و آماده به حمله، بر د یوحشتناك شبِ گذشته، مانند سربازانِ ب رِیتصاو. باز شد، چشم بست

ذره  کیهمان  شیمرد رو به رو دنیاز د وآرام چشم باز کرد . دوباره اشان را نداشت دنیتوان د.. نه. ور شدند

 .اش هم تمام شد يانرژ

. دیلرزیاو هم م يدست ها. سردش را در دست گرفت يزانو زد و دستها شیپا يجلو. با ترس جلو آمد نیراد

 !از ترانه شتریب دیشا

 ترانه؟_

دستش را . ندیرا بب شبیگرمِ نگاهش باز هم همان موجود وحشتناك د یدر عسل خواستینم... نکرد نگاهش

 :و لب زد دیپس کش

 !رونیبرو ب_

خواهش .. لحظه هیمنو نگاه کن . تو امیب يدیو اجازه نم ییتو نیساعته که ا مین. رمیمیترانه بخدا دارم م_

 !کنمیم

که با بهت از هم فاصله  ییابروها. دیجا خوردنش را به وضوح د. لرزان نگاهش کرد یباال کرد و با چشمان سر

بخواهد به دنبالِ  نکهیبدونِ ا.. شد دهیدستش کش. بست خیباره مثلِ وجود او  کیکه به  یو چشمان.. گرفت

از درد . زد شیبه موها یو درمانده چنگ لتخت نشاند و مستاص ياو را رو نیراد. شد دیبه طرف اتاق کش نیراد

 :که با ارتعاش گفت دیرا شن شیرا با چشم دنبال کرد و صدا شیقدم ها. حس شده بود یب ادیز

 .. یعنی.. یانقدر حساس دونستمینباش خب؟ من نم یچینگرانِ ه. میریاآلن م نیهم.. دکتر میریم_

www.romanbaz.ir .نشست و در آغوشش گرفت کنارش
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 !کنمیخواهش م.. ببخش منو.. يشد تیاذ دونمیم. تند رفتم.. نبود میحال.. تو حال خودم نبودم_

مقابل چشمانش زنده  "ستیقادر به تحمل ن گرید"که با اشک و التماس زار زد  يصحنه ا. دل پوزخند زد در

 ..هم نیراد یِرحم یو ب یالیخ یب... شد

. دکتر میریاآلن م.. نگران نباش یول. رفتمیانقدر تند م دینبا. يحق دار یکن يهر کار.. يحق دار یبگ یهر چ_

 .نفسم یشیخوب م

و . دیصورتش چرخ ياجزا يو ترس رو یبا نگران نیراد سِیچشمان خ. را از او فاصله داد و نگاهش کرد خودش

محکم به  يزد و چند ضربه  شیبه موها يچنگ دوباره ا. ماند رهیخ يگردنش با ناباور يرو ییجا تیدر نها

حال  یب. او گذاشت يشانه  يرو ودستش را جلو برد . لرزانش از چشمِ ترانه دور نماند يدست ها. اش یشانیپ

 :زمزمه کرد

 !استراحت کنم فقط کی.. ستیدکتر الزم ن_

اما سرش . ردیآرام بگ یچشم بست تا کم. هم فشرد يرا محکم رو شیو ران ها دیتخت به پهلو دراز کش يرو

داشت،  ادیکه در آن لحظات به  يزیچ نیآخر. نشد شیقادر به باز کردنِ چشم ها گریشد که د نیسنگ يبه حد

 .گرم و آشنا يبو کیو هوا معلق بودنش بود و  نیزم انِیم

 . چشمانش را باز کرد يحال ال یتکان خورد و ب شیپلک ها. شدیواضح م شیگنگ کم کم برا يصداها

نبود که  يمورد. خانومتون کامال نرمال بود طیشرا. دمیم حیکه دارم براتون توض هیبارِ دهم نیا ونفریجناب هما_

 نیا نیتونیحاال شما م. با تجاوز نداره یفرق چیکه براش افتاده ه یاتفاق یول. به توجه و مراقبت داشت ازین میبگ

 ن؟یبد حیو برام توض

 :و آرام گفت دیبه صورت آشفته اش کش یدست نیراد

 ..من.. نبوده يزیچ نیهمچ نیباور کن. خانم دکتر کنمیخواهش م_

که  يزیعمل خشونت آم. نیهزار بار برام تکرار کن ستیالزم ن. نیهست ماریکامال برام روشنه که شما همسرِ ب_

ش کرد هم  نهیکه قبل از من معا يدکتر. بوده اش هیاعمال شده کامال خارج از توان و بن چارهیدخترِ ب نیبه ا

رو  نهیبار هم من معا کیبود خواهش کرد  نتونیکه ب یحال بنا به نسبت قانون نیبا ا یول. نظر و داشت نیهم

 !لحاظ کنم ماریب يپرونده  يکردم، تو دییو تا دمید نیرو که به ع يدر هر صورت من مجبورم موارد. انجام بدم

دستش را در دست گرفت و . ستادیبازِ ترانه افتاد، تخت را دور زد و کنارش ا مهین يکه به چشم ها نیراد چشمِ

www.romanbaz.ir :دیبا وحشت پرس
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 نفسم؟ یخوب_

آرام . کردیدوخت که با اخم نگاهشان م یپوش دیو سف انسالیتکان داد و نگاهش را دوباره به زنِ م يسر ترانه

 :گفت

 !من خوبم.. ستین یمشکل_

 :با اخم گفت نیرو به راد. شد کیزد و نزد يپوزخند پزشک

 .نیباش رونیخواهشا چند لحظه ب_

 :بعد از رفتنش دکتر بالفاصله گفت. هم گذاشت و سر تکان داد يبا درد چشم رو نیراد

 ؟يبهتر_

 .تکان داد سر

 !بله_

خدا رو شکر مورد  یباشه ول يآوردت ممکن بود مشکلت جد یاگه شوهرت به موقع نم. ازت رفت يادیخون ز_

 ..فقط.. ینداشت یخطرناک

 :مظلومش کرد و افزود يبه چهره  ینگاه

 بیکه برات افتاده، آس یاتفاق یول. بوده تونیشب عروس شبید گهیشوهرت م. یبترس ستیالزم ن زمیعز نیبب_

به من اعتماد  یتونیم. کنهیگردن و تنته حرفاش و رد م يکه رو يکبود يکه بهت وارد شده و ردا يدیشد

 . افتاد یبهم بگو چه اتفاق. یکن

 :را پس زد و آرام گفت شیگلو نیسنگ بغض

 ..یچیه_

 ن؟یفقط هم ؟یچیه_

 .تکان داد سر

 !برم خونه خوامیم_

 .سکوت کرد و سرش را با تاسف تکان داد یکم دکتر

. یز نوزده سال داشته باشا شتریب کنمیفکر نم. دخترم هم سنِ توئه یول. متخصص زنانِ ساده ام هیمن فقط _

 نیقبول کنه تو اول تونهینم يمادر چیه. ذارمیمادرت م يفقط دارم خودم و جا.. یو وص لینه روانشناسم و نه وک

www.romanbaz.ir ..نکهیمگر ا.. نهیبب بیرابطه دخترش انقدر آس
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 .مرخص بشم دیخانوادم بفهمن با نکهیقبل از ا.. برم خانوم دکتر خوامیم_

 .متاسف و ناراحت نگاهش کرد زن

 ؟یمطمئن_

با افکارش دست و  يبهت و ناباور انِیخودش هنوز م یچه ساخته بود؟ وقت یاز دست کس. بغض سر تکان داد با

 یب نگونهیکه ا يمرد کردیفکرش را م یچه کس. يگرید زیو قلبش چ گفتیم يزیعقل چ کرد؟یپنجه نرم م

اش  یاز عشقِ زندگ زیو لبر ساسبا اح نِیبود همان راد دهینه اش را دردخترا فیلط مِیحر انهیرحمانه و وحش

 باشد؟ 

 يشود که دکتر دست رو زیخ میچمشش سر خورد با دست پاك کرد و خواست ن يرا که از گوشه  یاشک قطره

 .ساعد دستش گذاشت

 يمدت اجازه  هیتا  یول. يبر یتونیاون وقت م. یشیتموم شد بهتر م یوقت. بخواب تا سرُم ات تموم شه_

 ؟یمتوجه. يندار یکینزد

در راهرو  نیراد. رفت رونیب لیم یناراحت نگاهش کرد و ب. که گفت دلِ زن را به لرزه در آورد یآرام "چشم"

. کردیحادثه باور نم نیو عشق را در کنارِ ا یهمه نگران نیا. داده بود و چشم بسته بود هیتک واریسرش را به د

 :بود با اخم گفت ستادهیکه کنارش ا یاو و زن جلو رفت و رو به

 !سرُم اش که تموم شد مرخصه_

 :از پشت سرش گفت نیپرو. به طرف اتاق پا تند کرد نیحرفش تمام نشده بود که راد هنوز

 .کشمیتو م يِاریاخت یاز عجله و ب کشمیم یهر چ.. نیآروم راد_

باورش . خواستیآنقدر حالش بد بود که دلش مرگ م. داد رونیب یهم گذاشت و نفسش را عصب يرو چشم

و چقدر . دیچکیوقفه م یاشک بود که از چشمانش ب. روز انداخته باشد نیکوچکش را به ا يفرشته  شدینم

 !سرکش ياشک ها نیسخت بود پنهان کردنِ ا

پر  روزیکه د ینگاه. دخترك سر برگرداند و نگاهش کرد. دینرمِ او کش يموها يرفت و دستش را آرام رو جلو

 يسرش را جلو برد و لب رو. شده بود یتوخال يبه حفره ها لیبود از آرزو و عشق، تنها در دوازده ساعت تبد

ترانه  فیظر يچانه  يرو ش،از آن اشک سرک يو قطره ا دش،یبوس قیو عم یطوالن. اش گذاشت یشانیپ

 .دیچک

www.romanbaz.ir :همان بغض مردانه زمزمه کرد با
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 !بخشب.. ببخش نفسم_

 .سوزاندیروح و پر از سوال شد، که تا مغز استخوانش را م یجوابش باز همان نگاه ب و

اگر مادر . زدیدلش شور م. تخت نشست و منتظرِ آمدن پرستارِ بخش شد يمحضِ تمام شدنِ سرُم، رو به

. سرش را هم باال کند یحت توانستینم گرید گفتندیاز او م يزیاهلِ خانه چ ای نیو پرو گرفتیسراغش را م

حالش را  یوقت گفت؟یچه م. نندیشبود که حاال قرار بود به استقبالش بن یینگاه ها زیدردناك تر از هر چ شیبرا

 داشت؟  ناجوانمردانهیشده بود و رفتار يگریآدم د شبیشوهرش د نکهیا داد؟یچه جوابشان را م دندیپرسیم

روپوشش را برداشت و مشغول . خم شد دادیسرُم اجازه م که شلنگ ییو با دست آزادش، تا جا دیکش یآه

بار  کی یاما حت ستاده،یسالن ا رونِیب دانستیم. بود دهیشن رونیرا از ب نیپرو يصدا.. دلش گرفت. شد دنیپوش

که در اثر تکان  یو خون شیبه غرغرها وجهت یوارد اتاق شد، ب نیپرستار که همراه راد. به او نزده بود يهم سر

زود از بند تخت بد بو و طاقت  یلیشد و خ شیمانتو دنِیسرُم باال آمده بود، مشغولِ پوش يها مهیخوردنش تا ن

 . فرسا رها شد

و تنها واکنشِ او در مقابلِ حرف  کردیگوشزد م شیرا مدام برا ییزهایچ ن،یتوجه به حضورِ راد یجوان، ب پرستارِ

 .خوردیچشم تکان م يافتاده و مغموم، آرام به نشانه  نییبود که پا يسر ش،یها

با  دنش،یتنها هنگام د. نگفته بود يزیدر تمامِ طول راه چ نیپرو. دندیبه خانه رس کردیاز آنچه فکرش را م زودتر

در سکوت  نیراد. راه افتاده بود یبود و جلوتر از او به طرف خروج دهیسرد حالش را پرس ینافذ ول یچشمان

 ي شهیبود که با ش يقطرات باران بهار ياهمراه بود، صد شیکه با لحظه ها ییو تنها صدا کردیم یرانندگ

 . کردیبرخورد م نیماش

آن  دنِیهمه در سالن منتظرِ رس. کردیرو به رو شد که فکرش را م يریبه خانه، با همان تصو دنیمحضِ رس به

 :نه اش باز کرد و آرام کنار گوشش گفتدستش را از دورِ شا نیراد. ها بودند

 ؟يبهتر_

. اوضاع اسف بار نداشتند نیاز ا یپس اطالع. ستیاز ترنم و مادرش ن يخدا را شکر کرد که خبر. تکان داد سر

 :دیچند قدم جلو آمد و نگران پرس دنشانیخانم با د وكیب. و جلو رفت دیکش ینفسِ راحت

 دخترم؟ يچطور شد؟ بهتر_

نپرسند و به اتاقش پناه  يگرید زیچ کردیدر دلش دعا م. ردیسرش را باال بگ توانستینم یحت. دتشکر کر آرام

www.romanbaz.ir .دیرا از کنارش شن نیپرو يببرد که صدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٨٣ 

 . نبود یخدا رو شکر مشکل خاص. خانم وكیبهتره ب_

کل تنش از  داشتیکه برم ینبود؟ با هر قدم یواقعا مشکل خاص. شد رهیخ نیرخ پرو میاراده برگشت و به ن یب

 يبرا یتعادلِ کاف. کردیرفتن اجتناب م ییو با تمام توانش از دستشو دیکشیم ریشکمش ت ریز. شدیدرد جمع م

 !بود؟ امدهین شیپ شیبرا یها هنوز مشکلِ خاص نیا يراه رفتن نداشت و با همه 

امروز واسه ترانه جگرِ تازه  يبرا نیراد. دهیخبر از حالش م یکاف يدختر خودش به اندازه  نیا يرنگ رو_

 . خورهیم میدیکه جا داره م ییتا جا میکنیکباب م. يخریم

 :به ترانه کرد و با محبت گفت رو

 !ارنیب وهیخام و آبم يبرات پسته  گمیم. اتاقت و استراحت کن يبرو تو. دخترم ستیسرِ پا نا_

همچنان ساکت بود و او  نیراد. برداشت به طرف آسانسورِ طبقات قدم نیلب تشکر کرد و با کمک راد ریز

. که وارد اتاق شد دوباره همان لرز و سرما به جانش افتاد نیهم. کردیهمچنان از نگاه کردن به او اجتناب م

 . نداشت شبشید ربا ظاه یشباهت چیافتاد که ظاهر مرتبش، ه یبا وحشت به تخت شیچشم ها

 !بغلت کنم يدیکه نماجازه . به تخت میدیرس يقدم بردار گهید کمی_

 يرو. نکرد و ناراحت پشت سرش راه افتاد يهم اصرار نیراد. دیکش رونیب نیرا آرام از حصار دست راد دستش

 . شد رهیخ يتخت نشست و به نقطه ا

هر  ای یکه داشت يهر کار. باال امروز فقط در خدمت تو باشه فرستمیرو م یکی. بخواب استراحت کن نفس_

 !بهش بگو تا برات انجام بده یداشت ازیکه ن يزیچ

 .سرش برداشت يجلو آمد و شالش را از رو نیدست راد. نگفت يزیچ

 !یبذار کمکت کنم لباست و عوض کن_

 :و آرام زمزمه کرد دیچانه اش لرز. انداخت یغمِ چشمانش آتش به جان م. باال کرد و نگاهش کرد سر

 ن؟یچرا راد_

 !گفتن نبود يبرا یحرف. رفت و با درد رو بر گرداندرا به دندان گ نشییلب پا نیراد

 .شانه اش نسشت يترانه رو دست

 بهم بگو چرا؟. حاال که منم و تو. ستین نجایجز ما ا یحاال که کس. به من نگاه کن_

بلند و تکه تکه اش فرو  يموها يرا ال به ال شیپنجه ها. خم شد یگذاشت و کم شیزانوها يرا رو آرنجش

www.romanbaz.ir .برد
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 !تو خودم نبودم.. دست خودم نبود ترانه_

 !تو رو به خدا به من نگاه کن نیراد ؟يچرا تو خودت نبود پرسمیچرا؟ منم دارم م_

 .شد رهیسر برگرداند و با چشمان سرخش به او خ نیراد

 بگم؟ یچ_

 بود؟ نمونیب یکردم؟ مگه مشکل یمگه من مخالفت. بودیم دیبود که با يهمون جور یهمه چ_

 :دیو با بغض نال دیز چشمانش چکا اشک

 مگه منم نخواستم؟ ؟يباهام تا کرد يخواستت نشدم که اونجور مِیمگه تسل_

 .شد نیقدرتنمد راد يدست ها رِیاس دستانش

وجودم قول  يبا همه . فتهیاتفاق ن نیا گهید دمیبهت قول م. ترانه يحق دار دونمیبخدا م.. دونمیم دونمیم_

 !دمیم

 بدونم مشکل کجاست؟ دیمن با ن؟یراد يدیرو م یقولِ چ_

 .سر تکان داد نیراد

 جانِیه رِیاس. رمیخودم و بگ ينتونستم جلو. خواستمت ترانه یلیمن خ. يبود فیتو ضع.. ستین یمشکل_

 !نیفقط هم..شدم یافراط

 . دیدستش را پس کش ترانه

 ؟يرو باور دار یگیکه م یبودم؟ خودت دروغ فیمن ضع_

 .را کنار زد شرتشیت ي قهی را جلو برد و دستش

گفتم .. تونمیگفتم نم. من داد زدم. تنت هست يمن همه جا يناخونا يجا. نیکتفت و بب نهیآ يبرو تو.. نیبب_

 ..که

. وحشت زده جلو آمد نیراد. دیشد و بار يچشمانش ابرِ بهار. دهانش گذاشت يو دست جلو اوردیطاقت ن گرید

 :در آغوشش گرفت و با ترس گفت

 !نکن هیتو رو خدا گر. یبش تیاذ ذارمینم گهید ینمیزتریبه مرگ تو که عز. نکن ترانه هیگر_

 .شد رهیبه او خ یآمد و با چشمان اشک رونیاز آغوشش ب ترانه

 !شناسمتینم گهید شبیبعد از د.. نیراد شناسمتینم_

www.romanbaz.ir . تخت بلند شد يداد و از رو رونیاش را ب ینفس عصب نیراد
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 . .یکنیبزرگش م يدار_

 ؟یکنیفرار م يچرا دار. من هنوز جواب سواالم و نگرفتم کنم؟یمن بزرگش م_

که آرام تر شد،  یکم. کردیصدا نگاهش م یو ب ختیریترانه اشک م. زد و آشفته قدم زد شیبه موها یچنگ

 :دوباره مقابلش نشست و گفت

تمومش  گهید. من نتونستم خودمو کنترل کنم.. من.. من اشتباه کردم. خوامیخب؟ معذرت م خوامیمعذرت م_

 !راجع بهش نگو يزیچ گهیکن باشه؟ د

 .دیلبش را بوس يرا جلو برد و گوشه  سرش

 ..یعیاتفاقِ طب هیاونم به خاطرِ . میدوست ندارم دعوا کن. مشترکمون و خراب نکن یِروزِ زندگ نیاول_

اما به . دستش را حائل بدنش کرد و به عقب خم شد. ترانه چند برابر شد وحشت. دیخودش را جلوتر کش یکم

 .دیکه خودش را در آغوش گرمِ او د دینکش هیثان

 !یبش تیاذ ذارمینم گهید. نفسم دمیبهت قول م یول. سخته شهیبارِ اول هم.. یعادت نداشت.. يدختر بود_

 .فکر کرد شدیکه هر لحظه تنگ تر م یصدا به آغوش یب

که  شدیباورم نم. کنمیم کاریدارم چ دمیزده بودم که نفهم جانیانقدر ه.. يدفعه مالِ من شد هی... یمالِ من تو_

 !يمالِ من شد

 :آرام و با ترس گفت. شد که نفسش گرفت ادیآنقدر ز شیدورِ بازوها نیراد يدست ها فشار

 !ادیدردم م نیراد_

اش فشار آورد  نهیس يبا دست به قفسه . مهر شد يلب ها شیاما به جا. باره شُل شد کیدستانش به  ي حلقه

که  يبا تقه ا. شدیاما انگار با هر ذره مقاومت او اوضاع بدتر م ابد،ی ییرها بیعج یِهم آغوش نیبلکه بتواند از ا

 شیگلو يو دست رو دیهوا را با ولع بلع. افتی دنینفس کش يبرا یفرصت. عقب رفت نیبه در خورد سرِ راد

 .گذاشت

 .زد شیبه رو يتخت بلند شد و لبخند ياز رو مهیسراس نیراد

 ..يبوسِ زور هی. مشترکمون یِروزِ زندگ نیخاطره از اول نیاول نیا_

اسمِ . بود يزیاز هر چ یذهنش خال. کردیاو را درك نم زِیچ چیه. کردیدرك نم.. ناباورش را به او دوخت چشمانِ

 یرنگ چیه شیکه برا یحجمِ پوچ و توخال کی. شده بود یبزرگ و توخال يلوگو کیبه  لیدر مغزش تبد نیراد

www.romanbaz.ir
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 نیاو از ا. گوشش به صدا در آمده بود کنارزنگ خطر .. داندینم زیچ چیکه از او ه کردیتازه داشت حس م. نداشت

 !دانستینم چیه د،یکشیم دكیهمسر را به دنبال اسمش  يکه حاال واژه  بیمرد جوان و عج

نفس . حالت تهوع دوباره به سراغش آمده بود. را به دخترك جوان داد شیچه وقت جا نیحضورِ راد دینفهم

 وهیچشم از مغز پسته ها و آبم. شدیداشت تکرار م شبیدوباره تنگ شده بود و همان حسِ وحشتناك د شیها

 کیبه . دیخز نییپا ختت يعرق کرده اش گذاشت و از رو یِشانیپ يدستش را رو. برداشت ینیداخل س ي

 .داشت ازین گریدوشِ د

خاك نم خورده کارِ  يقطرات باران و بو. آمد رونیو از آسانسور ب دیباالتر کش یبلوزش را کم یِاسک ي قهی

 یحت نکهیبدون ا. بود دهیتمام مدت روز را تنها در اتاق خواب. هوس بگذرد نیاز ا توانستینم. خودش را کرده بود

آن هم در  ،ییتنها نیا. پنجره بود ي شهیپشت ش يو گرفته  يدلش مانند آسمانِ ابر. از او بپرسد ینفرحال کی

 .حال و روز، انصاف نبود نیو با ا دشیجد یروز زندگ نیاول

تمامِ روز را در . قلبش مچاله شد. دیخندیو او از ته دل م گفتیم يزیچ نیپرو. دیشنیآنا را م يبلند خنده  يصدا

 نیا انِیم. بود یته دلش از برنگشتنش راض. باز نگشته بود گریبعد از رفتنش د نیراد. بود دهیا خواباتاق تنه

 يمگر برا. کردیو اهلِ خانه را درك نم نیاما پرو. او را کم داشت يها يباز وانهیآشفته بازارِ عقل و دلش فقط د

شان گفته  یروز اول زندگ يبا خنده از صبحانه  شیترنم برا.. بود ادشیآوردند؟ خوب  ینم یتازه عروس کاچ

که با دست مادرشوهرش پخته شود و به خانه اش آورده شود خجالت  يا یچقدر آن لحظه از تصورِ کاچ. بود

 وكیاگر ب دیشا. زود موضعش را مشخص کرده بود یلیخ نیپرو. پوچ اش پوزخند زد االتیبه خ. بود دهیکش

او تنها و دل شکسته گوشه .. چقدر تنها بود!شدینم بشیبادام و جگرِ ظهر هم نصخانم نبود همان قدر پسته و 

 . دندیخندیاز خانه با افکارش تنها بود و آن ها کنارِ هم شاد و خوشحال م يا

چه . خانواده بود نیاز ا ياو هم عضو. ونددیبه جمعشان بپ توانستیرا داشت و م شیکاش رو. جلو تر رفت یقدم

دلش . نه رو و نه دل و دماغش را نداشت... اما نه کرد؟یو صحبتشان را گوش م نشستیان ماگر کنارش شدیم

 گرفتند؟یاز او نم يپس چرا خبر.. ترنم و مادرش لک زده بود يبرا

 !نه ای ازشهین يزیچ ینیبب. نکنه یبیغر. نیپرو یدختر بزن نیسر به ا هیکاش _

 .شد زیت شیخانم گوش ها وكیب يجمله  دنیشن با

 !نداشت ازین يزیچ. از اتاقش اومد شیساعت پ مین نیسودا هم_

www.romanbaz.ir !یمادرش يجا گهیبه هر حال تو د. يزدیسر م هیحال  نیبا ا.. دونمیم_
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 .دیکش یپوف نیپرو

 خانم؟  وكیبگم ب یبرم بهش چ_

 .دیخندان آنا را شن يصدا

 د؟یکش مارستانیکرد که کارِت به ب کارتیبرو بگو پسرم چ_

 :خانم تذکر داد وكیب

 آنا؟_

 !نیراد چارهیب. بوده یچقدر نازك نارنج نیبب يوا. مامان گهید گمیخب راس م_

 اطیتازه و خنک ح يهوا. گرفت شیرا در پ یحلقه کرد و راه خروج شیدستانش را دور بازوها. فشرده شد قلبش

 اطیح يها یشمعدان ادی. شد رهیو به آن ها خ ستادیا یرنگ يالله ها يکنار باغچه . حالش را بهتر کرد

 یدر زندگ. و چند قدم جلو تر رفت دیکش یآه. کاشتنش وقت گذاشته بودند يچقدر با پدرش برا. خلوتشان افتاد

 گرفت؟یچرا مادرش سراغش را نم. نکرده بود ییاحساس تنها نگونهیوقت ا چیه

 دهیبه آن سو کش اریاخت یب شیپاها. شدیافتاد که به پشت خانه ختم م یکیشده و بار يبه راه گلکار چشمش

امضا شده  يبا ذوق ورقه  یوقت. افتاد ترایم ادینمانده بود؟  یباق شیدوست هم برا کی یچگونه بود که حت. شد

 يکاروز يبدون گذراندنِ دوره  ترایم يوچقدر ممنونش بود که با کمک عم. را مقابلش گرفته بود يکارورز ي

از محاالت است که خانواده اش با سه ماه کار کردنش در شرکت موافقت  دانستیم. داده بود لیفرم را تحو

 یجهنم یِدوره زندگ کیشدنِ آن سه ماه برابر با  يکردنِ مادرش و سپر ینبود قطعا راض ترایاگر م. کنند

و  نیراد يِردر مورد خواستگا یوقت کردیفکرش را هم نم.. کنارش گذاشته بود حتچقدر را... ترایآخ م ترایم!شدیم

بود؟ آنقدر که بعد از  يجد شیانقدر برا یعنی. تمام کند کبارهیرا به  زیهمه چ نگونهیازدواجش با او بفهمد ا

 : دیبگو یو با چشمانِ اشک ستدیاز زبانِ مهتاب، مقابلش با اناتیجر دنِیفهم

ترانه  يخودت و نشون داد يخوب رو. از اون بترس که سر به تو داره.. داره يو هو ياز اون نترس که ها"

 "خودم متاسفم يبرا. خانوم

بود؟  دهیرا ند نجایچگونه تا به حال ا. باز ماند مهین رتیدهانش از ح. انداخت شیبه رو به رو یو نگاه دیکش آه

 مکتین. با پارك کنارِ خانه شان نداشت یفرق چیه شیرو شیپ يِچند صدمتر يشده  يباز و چمن کار يفضا

 نجایواقعا تمامِ ا. و بزرگ یچوب يِویکیو در کنارش بارب یاستخرِ خال کی. کوچک قِیسه آالچو  یچوب يها

www.romanbaz.ir ها بود؟ ونفریمتعلق به هما
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را  رتشیآن قسمت ح يکودکانه  يِباز يفضا. سبز جلب شد يفضا يتوجه اش به گوشه . جلو تر رفت یکم

 اریاخت یب. شده بود هیکودك تعب يِباز لِیهمه جور وسا شیبزرگ کف پوش شده که رو يتکه . کرد شتریب

 یبیعج يحال و هوا خانهتکه از  نیا. نداد یتیدردش دوباره شروع شده بود اما اهم. لبخند زد و جلوتر رفت

. رها و حسام و ترنم افتاد ادی. نشست یبرگالسیفا ياز تاب ها یکی يشد و رو يباز يوارد فضا. داشت

که  یتنها کس انشانیاز م. زدندیبچه ها پاتک م يباز لِیبه وسا شدیخلوت مپارك  یشب ها، وقت مهین یهرازگاه

. تر بود زهیم زهینظر جثه و قد و قواره از همه کوچک تر و ر زچرا که ا. از تاب استفاده کند او بود توانستیم

بعد از مدت ها احساسِ . چشم بست و خودش را آرام تکان داد. گرفت و سرش را باال برد ریدستش را به زنج

را  یمنف يمثبت دارد که خود به خود تمام حس ها يقسمت خانه آنقدر انرژ نیا کردیحس م. داشت یخوب

 .کندیو نابود م ستین

 نجا؟یا يچطور شد اومد_

 .لبخند زد شیجلو تر آورد و به رو یاش را کم یخترك صندلد. طراوت جا خورد دنِیترس سر چرخاند و از د با

 ؟يبهتر_

 .را پشت گوشش زد شیتاب بلند شد و موها يرو از

 ..که زدمیقدم م اطیمن داشتم تو ح.. قشنگه یلیخ نجایا... من_

 .نجایا ياومد دمیمن از پنجره د. حاال که سرِ همه گرمه..نداره یاشکال_

 .کرد برگشت و به اتاقش اشاره سپس

 .من شده يالبته تازه برا. اتاقِ منه نجاستیکه رو به ا یتنها اتاق_

 .شد کیبه هم نزد شیابروها

 اومدنم؟ نجایداره ا يرادیا_

 .شد رهیهم فشرد و به پارك کوچک خ يرا رو شیلب ها طراوت

 !بهتره يایاگه ن_

 .تعجب نگاهش کرد با

 ست؟یچرا؟ مگه مالِ شما ن_

 :گفت نیدر سکوت نگاهش کرد و غمگ یکم طراوت

www.romanbaz.ir !ستیکس ن چیمالِ ما بود اما حاال مالِ ه یزمان هی... ستین یمالِ کس_
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را چرخاند و  یبپرسد که طراوت صندل يزیخواست چ. شد شتریدخترك بهت اش ب يپر شدنِ چشم ها با

 :گفت رفتیهمانطور که به طرف خانه م

 . نجایا ادیب یکس ادینممامان خوشش . میبر دتتیند یتا کس ایب_

 .صدا و ناراحت پشت سرِ طراوت راه افتاد یانداخت و ب يباز لِیدوباره به وسا ینگاه

*** 

 پیهمانطور که مشغول تا نیپرو. گذشت نیگذاشت و از کنارِ پرو زیم يرا رو یاهیگ يخانم جوشانده  وكیب

 :چشم نگاهش کرد و گفت ریبلند باال بود از ز یامیپ

 نخورد؟_

 . نبود که بخوره_

 .فرستاد رونیب یرا فرستاد و نفسش را با آه آرام امیپ

 "گردهیوقت به عقب برنم چیزمان ه.. کنهیرو بدتر م یفاصله فقط همه چ نیا"

 کجا رفته؟_

 .را با دست جا به جا کرد فشیظر نکیکنارش نشست و ع. خانم را به ستوه رساند وكیاش ب یالیخ یب

سر و  نیکه راد نیهم. نداره یدختر که گناه نیا یول. یحال و حوصله نداشته باش دمیجان؟ حق م نیپرو_

رو باهاش  یحساب و کتابِ چ گهید.. قبولش کرده ينجوریو هم نیدختر راد نیکه ا نیهم. هیسامون گرفته کاف

 ؟یکنیم

 . خانم انداخت وكیگذرا به ب یسر چرخاند و نگاه نیپرو

 !خانم وكیب دونهینم یچیه_

 . رنگ باخت کبارهیزن به  ي چهره

 دونه؟ینم یچ یعنی ؟یچ_

 کرد؟یقبول م دونستیبه نظرت اگه م. دونهینم یچیه شیماریو ب نیاز راد یعنی_

 :زد و افزود يپوزخند

 !کرد یمورد چشم پوش نیا يمثبت داره که بشه رو ازاتیانقدر براش امت نیگرچه راد_

دستانش را . افتیگفتن نم يبرا یآنقدر جا خورده بود و متاسف بود که حرف. خانم در سکوت نگاهش کرد وكیب

www.romanbaz.ir :درهم زمزمه کرد يدر هم قفل کرد و با چهره ا
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خونه کم  نیاز عادات ا یچیهر چقدرم زمان بگذره بازم ه. دهیتاوان اشتباهاتش و پس م شهیخانواده هم نیا_

 !شده نیانگار که نفر. شهینم

قاب بنفش  انِیدخترك، م يبایعکسِ ز. ثابت ماند یعکسِ مخاطبِ داخل گوش يرو ن،یمنتظرِ پرو چشمان

 .دیعکسش کش يزد و دست رو یلبخند تلخ. و دلربا تر بود باتریز شهیاز هم بریرنگ وا

 گوشت با منه؟ _

 .تکان داد سر

بار هم شده تاوان حماقت  کیبذار . ته باشمبه کارش نداش يقسم خوردم که کار. خانم وكیخودش خواست ب_

 !هاش و خودش بده

 یاون دختر چه گناه ؟یختیرفت چقدر براش اشک ر ادتی.. گوشته گریج.. بچته.. جان نینگو پرو ينجوریا_

 !از برگ گل نازك تره.. بسوزه؟ صاف و ساده ست نیحماقت راد يکرده که پا

 دنِیاز د. بزرگ رفت و پرده را با دو انگشت کنار زد يبه طرف پنجره . زد و از جا برخاست يپوزخند نیپرو

 :در هم فرو رفت و گفت شیطراوت و ترانه اخم ها

ترسناك هم از سرش  يحال و هوا نیا دیاون وقت شا. رونیب رهیم شیکه ببره از زندگ ییجا. ارهیطاقت نم_

 !آروم تر بشه کمیو  فتهیب

 .دیکش يم آه بلندخان وكیب

اشتباه  يدختر و به پا نیا. گمیباز هم م یول کنمیدرکت م. خورهیتو از کجا آب م یِتمام ناراحت دونمیمن که م_

 !نسوزون دهیاز هم پاش يخانواده  هی

 :و گفت دیبا حرص پرده را کش نیپرو

مگه گوش . ستیما ن يخانواده  يهوار زدم و گفتم اون دختر وصله ... داد زدم. ..زدم شیخودم و به آب و آت_

 دینفهم شیتنها رفت خواستگار نیراد یچقدر ساده و احمق بود؟ انقدر که وقت.. کرد؟ همون دخترِ به ظاهر ساده

هر دوشون هم تاوان . هر دوشون خواستن. کردحرفتون و قبول  شهیخانم نم وكیازدواج مخالفم؟ نه ب نیمن با ا

 !کشمینم گهید. کنم و مشکل حل کنم یبخوام بزرگ کشمینم گهید.. خسته ام گهیمن د. دنیم

 :خانم گرفت و گفت وكیرا مقابل ب یگوش

www.romanbaz.ir
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چند  دیبا گهید.. ومدیزار زدم و ن.. ومدیشد و ن یعروس. دهیو جواب نم امامیکدوم از پ چیماهه که ه کی.. نیبب _

خودم  یوقت.. خانم وكیخسته ام ب یلیخ. خبرِ مرگ منو بهش بدن دیبا دیفصل و سال بگذره تا برگرده؟ شا

 مراقبِ بارم باشم؟ يچجور دهاجزاش و خور يهمه  انهیام که از داخل مور یدرخت هیشب ينجوریا

 نیبا وارد شدنِ طراوت و ترانه، پرو. نگفت يزیچ گریانداخت و د نییسر پا. خانم پر از اشک شد وكیب چشمان

 .رفت يبا خشم از کنارش گذشت و به طرف در ورود

 :آب دهانش را با ترس قورت داد و گفت نیپرو دنِیبا د طراوت

 .میهوا بخور کی میرفته بود_

 .کردیخودش حلقه کرده بود و مظلومانه نگاهش م يتوجه به او، رو به ترانه کرد که دستانش را دور بازو یب

 تو؟ یاستراحت کن دیمگه نبا_

 :آرام گفت ترانه

 ..کمی.. سر رفته بود یلیحوصله ام خ_

از . سرش بذاره يخونه رو رو يهمه  شهیمثل بچه پا نم گهید یاستراحت کن دیبا گنیبار به آدم م کی یوقت_

 پشت؟ يمحوطه  یرفت یاجازه گرفت یک

 :که طراوت گفت دیبگو يزیخواست چ. با ترس نگاهش کرد ترانه

 !خواستم اونجا رو هم نشونش بدم. من بردمش مامان_

 ينگاه آخر را به هر دو... سکوت کرد یکم. بار چشمان طراوت را نشانه گرفت نیا نیپروبرّان نگاه  يها شهیش

 . آن ها انداخت و از کنارشان گذشت

طبقه  نیدر مورد ا دیبا. شدیدخترك داشت آغاز م يها یسرکش. را فشرد "سه "يآسانسور شد و شماره  وارد

 يبرسد که پا در طبقه ا ییمزخرفش به جا يکنجکاو خواستیدلش نم. کردیممنوعه هم با او صحبت م ي

 .آمدن اهل خانه ممنوعه است يبرا یبذارد که حت

 يکه از پنجره  يهمان اندك نور. چراغ ها را روشن نکرد. بزرگ شد تیرا داخل قفل چرخاند و وارد سوئ دیکل

جلو . دیلرز شیشد و پاها نیقلبش سنگ.. بغض کرد. بود یکاف دیتابیهم م يتلنبار شده بر رو لِیوسا ياتاق رو

. دیکشیوسط اتاق انتظارش را م ککوچ زِیم کیو  یصندل کی. دیخاك گرفته کش لِیوسا يرفت و دست رو

. شد رهینشست و به رو به رو خ یچوب یِصندل يرو. آرامش قلبش بود يسال ها تنها مکان برا نیکه در ا ییجا

www.romanbaz.irرا دوباره باال آورد و به عکس دخترك  یگوش. کردیم یرنگ به چشمانش دهن کج یتخت کوچک و صورت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٩٢ 

لرزان پاك کرد و به  یگونه اش را با دست يقطره اشک رو. دیچینوزاد در گوشش پ ي هیگر يصدا. شد رهیخ

 .چشم بست گرید يبار زشیعز يتمام شده  یِزندگ يرو

*** 

ترانه دست . زدیسوت م یبا خوشحال نیو راد شدیپخش م نیاز ضبط ماش ییبایز يترانه ...گرم و مطبوع بود هوا

بار بود که او را  نیاول يبرا ،یبعد از آن شبِ لعنت. شد رهیرخ شادش خ میو به ن دیجواهرش کش يحلقه  يرو

 !کردیصبر م یکم نیاش رو به بهبود بود، اگر راد یوضعِ جسمان. دیدیشاد و سرِحال م نگونهیا

 گرفت،یو او را در آغوش م زدیچشمانش برق م یشب ها وقت. ده ساله نداشت يپسر بچه  کیبا  یفرق رفتارش

به جبرانِ همان  یوقت ایو  شد،یخاموش م کبارهیو فروغِ چشمانش به  دیشنیم دهیخسته و ترس "نه" کی یوقت

با  یشباهت چیه ،يفرار شو خواب از چشمان شدیم ریرحم و سفت و سختش اس یتا صبح در آغوشِ ب "نه"

 . نداشت کردیکه در ذهنش تصور م ینیراد

 شیها لیبا فام يمشغولِ خاله باز نیکه پرو ییروزها. داشت يشتریبه او فرصت ب دنیشیاند يروزها برا نیا

 يروزها. شدیم يسپر نیحضورِ راد یکه ب ییروزها. ماندیرا بهانه کرده و در اتاقش م یحوصلگ یبود و او ب

انگار . و قصرِ اژدها شده بود چارهیحال و روزش مصداقِ دخترك ب. با کابوس نداشت یاش فرق یزندگ ییِابتدا

 يو اخم ها یبا نگاه ناراض شهیچرا که موقع برگشتن هم گرفت،یاجازه م نیاز پرو دیرفتن هم با اطیبه ح يبرا

خانه از  نیدر ا که در نظرش یکس. صحبت و درد و دل با طراوت را نداشت ياجازه . شدیدرهم اش رو به رو م

طراوت را از او دور  يو به بهانه ا دیرسیصحبتشان سر م انیم شهیهم.. تر بود دهمه مهربان تر و خوش برخور

 . کردیم

 یمانده بود و نه حت شیبرا یحاال که نه دوست. بود شهیحاال تنها تر از هم ییعمر تنها کیبعد از .. شده بود تنها

 ..گرفتندیم از او یخانواده اش سراغِ چندان

کامال حس . را پاگشا کرده بود نیمادر او و راد. حال و روزش بهتر بود یبعد از گذشت هفت روز کم.. امروز و

دعوت ندارد، اما به خاطر دلِ او و احترام به خانواده اش  نیا رفتنِیبه پذ یچندان يعالقه  نیکه راد کردیم

شوقِ پدرش را با جمالت کوتاه جواب  ودرست بود که در تمام مدت حضورش جمالت پر ذوق . بود رفتهیپذ

و گلو صاف  فشردیرا به هم م شیاو تنها لب ها دند،یخندیو همه م کردیم فیتعر يزیچ ،یعل یوقت ای داد،یم

هم  یمدارا و نرم نقدریحال هم نیبودند، اما با ا دهیرا همه فهم نیدرست بود که با آن ها راحت نبود و ا کرد،یم

www.romanbaz.irگرم و آشنا،  يصداها دنِیاز حضور در کنار خانواده اش، از شن.. خوشحال بود. بود یامروزش کاف یِخوشحال يبرا
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 یِتمام نشدن يها حتینص دنیاز شن یخدا، حت ياز لمس کردنِ شکم بزرگ خواهرش و حس کردنِ معجزه 

 !مادرش هم خوشحال بود

ساعت هم از دورِ هم نشستنشان  کیهنوز . کرده بودند یزود خداحافظ دیبهتر بود بگو دیشا ایگذشته بود،  زود

 یلعنت يدوباره به آن خانه  دیبا. دیرس انیبه پا دارید نیا یراحت نیبه پا خواست و به هم نینگذشته بود که راد

 شیبرا يگرید زیچ هیگراول جز اشک و  زِکه از همان رو ییجا!بختش يخانه !گشتیو پر رمز و راز برم

 .نداشت

 ؟یخوشحال باش کمی دینبا. يدیخانومم؟ مامان و باباتم که د يچرا تو فکر_

 .داد رونیرا با صدا ب نفسش

 خونه؟ مینر شهیم_

 .باال رفته نگاهش کرد يرو برگرداند و با ابرو نیراد

 چرا؟_

 .باال انداخت شانه

. میمثال قدم بزن.. هومم م؟یباش رونیب کمی شهیم یچ. کننیهنوز ظهره و مطمئنا همه استراحت م. گهید مینر_

 !میور و اون ور نر نیا نیماش نیانقدر با ا

 .دیدستش را جلو آورد و لپ اش را با دو انگشت کش نیراد

زنا رو در  يادا کمیتو . .اتاقِ خودمون میخونه و بر میصدا بر یشدنت ب نیریش ينجوریا یِمثال به تالف ای_

 هوم؟.. زن دارم ادیب ادمی کمیمن .. ياریب

 :توجه به متلکش گفت یب ترانه

 !خواهش کردم.. گهیلوس نشو د_

 .زد شیبه رو يلبخند نیراد

 خوبه؟. میگردیبرم ادهیپ ییجا هیهتل و تا  نگیپارک میذاریو م نیماش.. باشه نفسم_

 :و با ذوق گفت دیبر هم کوب یرا با خوشحال شیدستها

 !هیعال_

از رو به رو نگاهش  نگونهیا یوقت. ستادیبلند شد و منتظرش ا مکتین ياز رو د،یرا که د نیشدنِ راد کینزد

www.romanbaz.irکه از بعد تمام شدنِ دانشگاه کوتاهشان  ییبا آن موها.. و اسپورتش کیش يبا آن قد بلند و لباس ها کرد،یم
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 دیکه در اثر تابش نور خورش ییها چشمد، و با آن اخمِ جذاب و بو ختهیر شیگوش ها يو تکه تکه رو کردینم

خواب به  کی.. بود نیریخواب ش کیدرست مثلِ  گذاشتند،یم شیاز خود به نما يکننده ا رهیرنگ براق و خ

باشد؟ مرد خوش پوشِ رو به  توانستیم زیچه چ گریدختر د کی يایرو. شیبایو ز یعسل يرنگ چشم ها

به  زیواقعا همه چ قتیدر حق ایاما آ.. بود ییبایز رِیتصو!هتلِ بزرگ و پنج ستاره درست پشت سرش کیو  شیرو

 بود؟ ییبایز نیهم

 ؟یگیم یچ یفسقل يتو نمیحاال بب. هم حل شد نیمشکل ماش.. خُب_

 .ترانه نگه داشت يرا تا کرد و بازورش را رو به رو دستش

 .شمیبدبخت م دزدنتیکه م میبچسب بر_

کوچکش شده  يگاه دست ها هیپرتوان که تک يبازوها نیا. هم راه افتادند يخنده دستش را گرفت و پا به پا با

. بود که از بعد ازدواجش نسبت به او داشت یحسِ خوب نیاول ک،یتمیهماهنگ و ر يقدم ها نیبودند، همراه ا

اش  یدر زندگ یکم نینبود و راد نیپرو راگ دیهتل نبود، اصال شا يبر اداره  یمادرش مبن ياگر اصرارها دیشا

 شد؟ینم.. شدیدرست م زیپررنگ تر بود همه چ

 هم انقدر کسل کننده؟ يرو ادهیپ ؟یکنیم ریبازم که تنها تنها س_

 :دیزد و پرس لبخند

 ؟یچرا امروز انقدر خوشحال_

 خوشحال نبودم؟ روزیمگه د_

 شده؟ يزیچ. امروز ينه به اندازه -

 :به دستش وارد کرد و گفت يفشار جانیبا ه نیراد

قول . نشده یشده و چ یکه چ یکنینم دیکل میتا به اونجا برس. پارك بزرگ و قشنگ هست هیجلوتر  کمی_

 .خوشمزه بخرم یبستن هیهم برات  يریهم جواب سوالت و بگ میدیاونجا که رس دمیم

 .دیبا شوق خند ترانه

 بگم؟ یپس تا اونجا چ_

 .ا عشق نگاهش کردسربرگرداند و ب نیراد

 .از خودمون.. از خودت نفس_

www.romanbaz.ir !دونمیازت نم یچیمنم که ه!یدونیمن م يرو درباره  یتو که همه چ_
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 :گفت يلبخند چیبدون ه نباریکرد و ا نگاهش

 !نکن یاسیحرف و س_

 . را جمع کرد شیدست و پا یکم ترانه

 بگم؟ یچ دیواقعا با دونمیخُب نم_

 اد؟ینم شیکه تو خونه برات پ یمشکل.. دتیجد ياز خونه  ؟یهست یمشترکمون راض یاز زندگ_

 :وحشت ندارد؟ آرام گفت يبا کلبه  یفرق شیآن خانه برا نکهیا گفت؟یچه م. هم فشرد يرا رو شیها لب

من .. انگار ستیطراوتم کال اهل صحبت ن. مونهیخونه نم ادیخانم که ز نیپرو. رهیحوصله ام سر م یلیخ_

 ..بزرگ يخونه  هیو  مونمیم

 :برگشت و با ذوق افزود نیطرف راد به

 شه؟ینم یعال. کنم دایوقت پ مهیکار ن هی تونمیم.. یبهتره برم دنبالِ کار هوم؟ باالخره تو که تا شب هتل دیشا_

 .نشستند و با ذوق و منتظر نگاهش کرد شیرو!بودند دهیچه زود رس. اشاره کرد یمکتیبه ن نیراد

را پوشانده بودند آرام لمس کرد و  شیزده بودند و شانه ها رونیب يروسر رینرمش را که از ز يموها نیراد

 :گفت

 ؟یکه کار کن يدار یاجیمگه تو احت.. نفس شهینم_

 .گذاشت نیراد يشانه  يجلو تر رفت و سر رو یکم. زدیحدسش را م. کور شد ذوقش

 کاریچ دیبا دونمینم گهیواقعا د. رهیحوصله ام سر م یلیخ یستین یوقت اجه؟یمگه کار کردن صرفا به خاطر احت_

 !کنم

 .یفرم باش يرو دیبا. ادایمن زنِ چاق خوشم نم نیبب. استفاده کن یاز سالن ورزش. نگاه کن لمیف.. کتاب بخون_

 .گرفت حرصش

 گم؟یم یحواست هست اصال چ نیراد_

 .را گرفت و به چشمانش زل زد شیدست ها نیراد

 !کنمیچپ ات م يلقمه  هیچنگول ننداز که .. نشو گربه کوچولو یوحش_

 .صدا و بغ کرده نگاهش کرد یب

 ؟یقراره فقط غر بزن ایبگم چرا خوشحالم  يذاریم_

www.romanbaz.ir .فرستاد رونیرا پر حرص ب نفسش
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 !بگو_

 !یقول و قرار قبول کن دیپس بابتش با. ارهیبگم تو رو هم سرِ حال م خوامیکه م يزیچ.. نه ينجوریا_

 .شد قیبراقش دق يبه چشم ها ترانه

 ؟يچه قول و قرار_

 .دیاش را بوس یشانیرا در آغوش گرفت و پ شیشانه ها نیراد

 . یشیگربه م هیدرست شب یکنیمشکوك نگاه م ينجوریا یوقت_

 :گوشش برد و آرام تر گفت کیرا نزد شیها لب

 !یرحم بدنم و چنگ گرفت یب يکه اونجور یمثلِ اون شب_

 .بود شیلب ها يرو نینگاه راد. سرش را باال گرفت. به تنش افتاد يبد لرز

 بگم؟ یکنیاگه قبول م_

 ه؟یقول و قرار چ یتو که هنوز نگفت_

 کی يو دست رو دیکش رونیب بشیها را از ج طیبل. از او فاصله گرفت یو کم دیکش یقینفس عم نیراد

 :شد و لب زد رهیخ مایبه عکسِ هواپ رتیترانه با ح. قسمتش گذاشت

 مسافرت؟_

 .لبخند زد نیراد

 !ماه عسل.. مسافرت نه عقلِ کل_

 رهیخ نیبا چشمانِ پر ذوقش به راد. زدیم رونیب نهیقلبش داشت از س. دیرا بر هم کوب شیبا ذوق دست ها ترانه

 :شد و زمزمه کرد

 مشهد؟ میریم_

 :و گفتبرداشت  طیبل يدست از رو. او را دوباره به خودش چسباند نیراد

 يایدر هیمن و تو و .. ییهفته با هم و دوتا کی.. گربه کوچولو ستیمن و تو ن يمشهد و اصفهان که برا_

 !ایآنتال برمتیم. بزرگ

مشکوك  نیکه سکوت کرد راد یکم. او خبر داشت ياز آرزو نیراد. جمع شد یپر از ذوقِ ترانه کم لبخند

 .نگاهش کرد

www.romanbaz.ir ومد؟یخوشت ن_
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 :دوباره لبخند زد و گفت. کور کندذوقش را  خواستینم

 !یلیچرا خ_

 !سفر رو طیپس حاال بشنو شرا_

 :چشمانِ منتظرِ دخترك شد و گفت ي رهیخ

. میندار يو صغر یمامان و ترنم و بابا و اصغر و شمس يآ.. ستین يخبر یعنوان از گوش چیبه ه.. قانونِ اول_

و گرون  نیبهتر. برات کنمیم هیکه الزم باشه از همونجا ته یهر چ. میبریبا خودمون نم يادیز زیچ.. قانونِ دوم

 .ادیمن از مسافرت با بارِ سبک خوشم م. يخریو م تیسوغات یخواست یهر ک ياز همونجا هم برا. رو نشیتر

 :را دورِ صورت منتظر دخترك قاب کرد و گفت دستانش

 کینزد شهیروش م میهفته رو هم بذار کی نیاگه ا.. پروازمون پسفردا شبه.. قانون نیقانونِ سوم و مهم تر_

و ازم فرار  يایبا دلم راه م. که دکتر گفته بود هم تموم شد یفکر کنم مهلت. یکنیازم فرار م يدوازده روز که دار

 روشنه؟. زهیریبهم م رامشممن آ یهست يمورد ازم فرار نیبه خاطر ا یچون وقت. یکنینم

 دانستینم!او يهفته با او و برا کی. دیشیاند یانگار تازه داشت به عمقِ ماجرا م. حرف نگاهش کرد یب ترانه

 نیکه از هم یترس نیبا ا یول.  شدیاندیب یبه آن شبِ لعنت خواستینم یرو به رو شود، حت زیقرار است با چه چ

 کرد؟یحاال به دل و جانش افتاده بود چه م

 نیآرامش برق بر چشمان منتظر راد ي "باشه". چانه اش نشست ریز نیادشد، دست ر یکه طوالن سکوتش

 معروف ساخت یِنیراد يمالحظه از جنسِ همان آغوش ها یآغوشِ ب کیاش،  مهیانداخت لبخند نصفه و ن

*** 

 "ست؟ین يامر"دیپرس نیاز راد یسیگذاشت و به زبانِ انگل تیرنگ را داخل سوئ یجوان چمدان زرشک خدمتکار

رفتنِ پسر، به طرف ترانه برگشت که از  رونیبعد از ب. مقابلش گرفت و تشکر کرد يچند اسکناس ده دالر نیراد

ممکن  يمسافرت کوتاه خودش را تا جا نیبا ا خواستیدلش م. نداشت ياولِ سفر، حال و روز مساعد يلحظه 

از تمام . چه یعنیسر کردن  نیپروتمام مدت روز را با  دانستیم. کردیرا حس م شیها دیترد. در قلبش جا کند

را هم  نیکند اما ا هیته یمستقل يبودن با ترانه خانه  يدوست داشت برا. مادرش خبر داشت يها تیحساس

 ي هیاو به سرما. بود یعلن یبرهه از زمان، برابر با اعالمِ جنگ نیحرکت عجوالنه در ا نیکه ا دانستیخوب م

تمام امور به دستش بود  يمدرك از جانب مادرش تمام شده بود و اداره  ي هحاال که بهان. داشت ازیپدرش ن

www.romanbaz.ir !دادیو فرصت ها را از دست م کردیکه هست خراب تر م ینیکار را از ا دینبا
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و  زدیپرده را کنار م کرد،یها را کنترل م سیسرو د،یکشیسر ترانه راه افتاد که با دقت به اتاق ها سرك م پشت

که خوب همه جا را از نظر  یوقت. نظر داشت ریبا لبخند حرکاتش را ز. کردیا تماشا مر ایرو به در يمنظره 

وجودش آرامش . کمر دخترك حلقه کرد اش ارضا شد، جلو رفت و دستانش را آرام دورِ يگذراند و کنجکاو

 !درونش بِیآرامش قبل از وقوعِ طوفانِ سرکش و عج. به همراه داشت ییبایز

 خوشت اومد؟_

 .داره دیاز هر طرف به ساحل د. میایب ییجا نیهمچ کردمیفکرش و نم.. یلیخ_

 :گفت گرفتیم يگوشش را به باز يالله  شیو همانطور که با لب ها دیخند

 یِمعن یببرمت که تازه بفهم ییجاها هی. ستین ییکه جا نجاینفس؟ حاال ا ارمتیقراره کجا ب يفکر کرد_

 !کردنو یزندگ

زجر به همراه  شیاز لذت برا شتریدوپهلو، ب یول بایز يحرف ها نیا قتیدر حق. از او فاصله گرفت یکم ترانه

له  نیاز ا. رودیسوال م ریز شتریب یاو و خانواده اش کم یو زندگ گاهیبا هر جمله اش جا کردیحس م. داشت

 .بود زاریشدن ب

سرش . کردیمسافرت م مایبار بود که با هواپ نیاول يبرا. دیرا مال شیها قهیکاناپه نشست و دو طرف شق يرو

مسافرت شش روزه اش به  يپرواز چند ساعته، به اندازه  نیا کردیحس م. داشت یبیو حال عج رفتیم جیگ

داشت، حالش را  نیکه بابت تنها بودنش با راد ینگران ز،یاز هر چ شتریب یول. اش را گرفته است يجنوب انرژ

که  يزیاز هر چ.. و دردناکش یطوالن ياز بوسه ها.. اش یافراط ياز محبت ها.. دیترسیاز او م. کردیخراب تر م

 !دیترسیم کردیم بیچشمانش را آنگونه سرخ و عج

زد یچشمک شیسر باال کرد و نگاهش کرد که با لبخند برا. چانه اش حس کرد ریرا ز نیراد دست. 

 ؟ياینم_

 :لب زد هراسان

 کجا؟_

 :دستش را سمت درِ حمام گرفت و گفت نیراد

 یچیشهرِ قشنگ ه نیگشتنِ ا يهفته برا کی. میریم يبعدش هر جا بخوا. میو رلکس بش میریدوش بگ هی_

 !میوقت تلف کن خوامینم. سین

www.romanbaz.ir
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 نیبود که راد رهیوحشت زده به درِ حمام خ. دینشن شیاز صحبت ها يگرید زیجز قسمت اول جمله اش، چ به

 .دیدستش را کش

 !گهیپاشو د_

 !يایتا تو ب کنمیاستراحت م کمیو  کنمیمن لباسام و عوض م.. تو برو. نیراد رمیدوش بگ خوامیمن اآلن نم_

 .شد زیر نیراد يها چشم

  ؟يبگرد رونیب يبر ينجوریهم يخوایم.. تمام تنت عرقه.. خودیب_

 .نگاهش کرد مستاصل

 !خواهش کردم.. اآلن نه یول.. رمیم_

 .زد يطرفه ا کیو لبخند  دیترس را در چشمانش د. چند لحظه در سکوت نگاهش کرد نیراد

 .میبر ایلوس نشو ترانه ب_

 .اش را کنار زد یشانیپ يرو يجلو رفت و موها یکم

 .ندارم تیکار_

 :با حرص گفت. دیخجالت کش مشیمستق ياز اشاره . ترانه رنگ گرفت يها گونه

 ...امیب خوامینم یوقت ن؟یراد يدیم ریچرا گ_

مگر  ؟یفرار تا ک. نداشت دهیفا گریالتماس د. شد دهیکش نیحرفش تمام نشده بود که دستش توسط راد هنوز

رنگش را  دیسف شرتیحرکت ت کیو با  ستادیمقابل حمام ا نیکرد؟ راد یهفت روز را بهانه تراش نیتمام ا شدیم

که آمرانه  دیرا شن شیصدا. افتاد نییپا اریاخت یدستش که طرف شلوارش رفت، سر ترانه ب. از بدن خارج کرد

 :گفت

 . یکن نانیاطم يریبگ ادی دیبهت ندارم با يکار گمیم یوقت. برو تو تا به زور متوصل نشدم_

و  لیم یب. را هم به باد داد دشیام نیآخربارش  طنتیچشمک ش. را باال آورد و نگاه آخر را به او انداخت سرش

 . او شد و داخل رفت يخواسته  مِیبا هزار ترس، تسل

 يدست رو. گل انداخته اش لبخند زد يبه چهره  نهیرنگ را دور تنش محکم تر کرد و رو به آ دیپوشِ سف تن

تمام تنش در حال  کردیبود باز هم حس م ستادهیآب سرد ا ریز قهیچند دق نکهیبا ا. داغش گذاشت يلپ ها

 يدر دلش پروانه ها. شدیپاك نم شلب يجور از رو چیبود که ه یلبخند لعنت نیبدتر از همه ا. آتش گرفتن است

www.romanbaz.irاز داخل . شدیاش م یخاطرات زندگ نیاز بهتر یکیشک  یدوشِ دو نفره ب نیا. زدندیقرار و شاد پر م یکوچک ب
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 یو همزمان به طرفش م کردیخشک م یکوچک يش را با حوله بلند يموها. دیرا د نیشدنِ راد کینزد نهیآ

 .ختیفرو ر کبارهیتمام قلبش به  شیپ ي قهیلحظات چند دق يِادآوریسر داد و از  نیینگاهش را به پا. آمد

 !نفس يدیتو که هنوز لباس نپوش_

 :به طرفش سرچرخاند و آرام گفت. دیکشیفرو برده بود و بو م شیموها انیسرش را م. کرد نگاهش

 .پوشمیم رونیبرو ب_

 .گرفت يرا به باز سشیخ يو موها دیخند نیراد

 ازم؟ يدار یچرا؟ مگه پس و پنهون_

 .!نیراد_

 !شکنمایم مونیصدام نکن که عهد و پ ينجوریا ن؟یجونِ راد_

 .و به در اشاره کرد دیگز لب

 !نیآفر.. برو پسرِ خوب_

 ترانه؟_

 هوم؟_

 !و نه نینگاه کن زممنو _

 .شد رهیباال کرد و به چشمانش خ سر

 ؟یترسیبازم ازم م_

 .دیگز لب

 ..فقط.. دمیترسیازت نم_

 ترس داشت؟. میزنیاآلن حرف م يدرباره !سسیه_

 .تکان داد نیسرش را به طرف ترانه

 .دیشن کیرا از نزد شیداغ شد و صدا نیراد ياش از بوسه  یشانیپ

 !ستمیو مشکل دار ن یمن روان. خودم و کنترل کنم تونمیم یفقط خواستم بفهم یول.. سخت بود برام_

 .نگاهش کرد رتیباال آمد و با ح کبارهیترانه به  سرِ

 ..وقت چیمن ه.. من نیراد_

www.romanbaz.ir .نشست شیلبها يرو نیراد ياشاره  انگشت
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 .بذار من بگم.. نگو نفس یچیه_

 .محصور کرد انشانیرا جلو برد و سر ترانه را م شیدو بازو هر

 تیاذ دونمیم. بذارم یاسمش و چ دونمینم. جور ترس هی.. بیحسِ عج هی. خودم و کنترل کنم تونمینم یگاه_

 ؟یکنیدرکم م. از عشقه.. باور کن همش از خواستنه یول. یشیم

 .بود که به زبان آورده بود يجمله ا ریذهنش هنوز درگ. در سکوت نگاهش کرد ترانه

  ؟یبش تیاذ شمیم یراض. من تو رو دوستت دارم ترانه. باشه ایدن خوامیتار از موت کم بشه نم هیاگه _

 :اش هول داد و تکرار کرد نهیترانه را به طرف س سر

 !یچیه...رهیتو رو ازم بگ یچیه دمیاجازه نم_

 :با بغض زمزمه کرد ترانه

 ن؟یکنیاستفاده م بیعج يجمله ها نیچرا هم تو هم طراوت مدام از ا ؟یگیجمله رو م نیچرا همش ا_

  .مشکوك نگاهش کرد نیراد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 گفته بهت طراوت؟ یطراوت؟ چ_

 دونمینم. دیترسیاتفاق م هیانگار که از تکرارِ ... هیجور هیتو،  يحرفاش مثلِ حرفا یول. نگفته یخاص زیچ_

 !بگم يچجور

 ي نهیصدادار شد و سرش را با تمام قدرت به س شینفس ها. شد شتریو ب شتریدور کمرش ب نیدست راد فشارِ

 . خودش چسباند

 ؟یسرم و ول کن شهیم.. ادیدردم م نیراد_

حاال با ترس و  ش،یپ ي قهینگاه پر از عشقِ چند دق. دخترك را در دست گرفت و با وحشت نگاهش کرد صورت

 .زدیدو دو م بیعج یاسترس

 جور حرفا نزن باشه؟ نیاز ا گهید_

 ..آخه_

 باشه؟_
www.romanbaz.ir
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را خراب  زیهمه چ شهیچرا هم. به خودش لعنت فرستاد. عقب رفت یجا خورد و قدم نیداد بلند راد يصدا از

به  یکالفه دست نیراد. ردیزبانش را بگ يخوددار باشد و جلو توانستیوقت نم چیه. مادرش حق داشت کرد؟یم

 شیپ ي قهیعاشقِ چند دق مردو روزِ به حال  یشباهت چیحال و روزش ه. و رو برگرداند دیکش شیسر و رو

 . نداشت

 :گفت شدیرمق از اتاق خارج م یانداخت و همانطور که ب نییکوچک را پا ي حوله

 !طولش نده ادیز. نییپا مینهار بر يلباسات و بپوش برا_

 !خراب کرده بود یراحت نیبه هم.. برگشت نهیدوباره به طرف آ. دخترك بزرگ و بزرگ تر شد بغض

*** 

 يو بند، رو دیق یکه راحت و ب ییاز زن و مرد ها شدیاگر م. شلوغ و پر جنب و جوش بود ایگرم و ساحلِ در هوا

 يبایبزرگ و مناظر ز يایدر دنِیصرف نظر کرد، د زدندیتن به آب م ای گرفتندیها حمام آفتاب م یصندل

نرم و داغِ ساحل قدم  يها شن يهم و در سکوت، رو يپا به پا. داشت یحس و حالِ خاص شیاطرافش، برا

بعد از مدت . دلتنگش کرده بود بیعج انشان،یم يسکوت چند ساعته  نیو ا گفتندینم يزیکدام چ چیه. زدندیم

که با  يآن هم در کنار مرد. رساندیروز را به شب م یارتباط ي لهیوس چیها بود که دور از خانواده اش، بدون ه

 !شدیم بهیر از غرت بهیغر یگاه بش،یعج يتمام محبت ها

در همان شش روز حداقل از  یول. جنوب بود يشش روزه  ییِسفرش بدون خانواده همان تورِ دانشجو نیآخر

دل  یِحتم يشورِ شور زدن ها.. زدیدلش شور م. خبر نبود یو از آن ها ب دیپرسیحالشان را م لیموبا قیطر

 مانیزا گرید يهفته  کیترنم . از او نگرفته، حتما نگران و آشفته است يحاال که خبر دانستیم.. مادرش را

در  خواستیدلش نم. بود ختهیافکارش به هم ر. نه ایبه آن روزِ مهم برسد  تواندیم دانستینم یداشت و او حت

 یراشخانواده اش باشد و بهانه ت یمدام در پ ر،یلوس و بهانه گ يشان، مثل دختربچه ها یاولِ زندگ يروزها

 نیازدواج، بر خالف انتظارش، در هم نیاما ا. حضورِ خانواده اش نبود يهم آنقدر ها وابسته  تیدر واقع. کند

انگار . دیدیتر و تنها تر م بیغر شهیکرده بود که خودش را از هم جادینخست آنقدر شکاف و حفره ا يروزها

 !دیفهمیخانواده را تازه م یواقع یمعن

 يباز بالیدوخت که کنارِ ساحل وال یسرش جا به جا کرد و نگاهش را به پسرها و دختران يبزرگش را رو کاله

کاله بزرگ و  نیبا ا یآزاد بودند و او حت نگونهیآن ها ا.. بودند تیاهم یچقدر نسبت به ظاهرشان ب. کردندیم

 انیبازِ چرمش، پا مجلو يبا کفش ها کهنگاه کرد  نیبه راد. کردینم شیهم عذاب وجدان رها شرتیو ت نیج
www.romanbaz.ir
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صورتش جا خوش  يرو بیعج یکه گاه یاخم نیدلش از ا. دیجویلبش را م يبرد و گوشه  یماسه ها فرو م

 .گرفت کردیم

 :مقدمه گفت یو ب عیسر. رو برگرداند و نگاهش کرد نیراد. داد یفیرا گرفت و فشار خف دستش

 .نیراد گذرهیاصال خوش نم ينجوریا رون؟یب میچرا اومد یاخم و تخم کن ينجوریاگه قرار بود ا_

 .زد يا مهینگاهش کرد و لبخند نصفه و ن یکم نیراد

 م؟ینیبش کمی يدوست دار_

را دور  شیگذاشت و دست ها نیکتف راد يسرش را رو. ماسه ها نشست يباال انداخت و همراهش رو شانه

 .در حال غروب کردن بود دیخورش. قفل کرد شیزانوها

 کمیفقط .. شکلِ همونه نمیبیم یول. فرق کنه یلیخودمون خ يایطرفا با در نیا ياهایدر کردمیفکر م شهیهم_

 !تره زیتم

 :و معترض گفت دیکش یپوف د،یرا که د نیراد سکوت

_یچرا انقدر حساس فهممینم. یو تلخ بش يزیبهم بر ينجوریحرف ا هیقراره به خاطر  یتا ک! 

 .دیرا شن نیراد يکالفه  يصدا

 کنمیخواهش م. برات ندارن يا گهید زیدادنشون جز شکنجه چ حیکه توض تیهستن تو زندگ زایچ یبعض_

 !کنکاش نکن نیاز ا شتریمنو ب يگذشته 

 .نگاهش کرد قیسر بلند کرد و دق ترانه

 .هست يزیچ هیپس واقعا _

تو  ییاتفاقا هی یکه نفهم یستیانقدر خام ن دونمیم. اآلنمون داشته باشه ترانه یکه ربط به زندگ ستین يزیچ_

با دنبالش . خانواده تموم شده تموم شده بمونه نیا يکه برا يزیاجازه بده چ یول. ما افتاده يخانواده  يگذشته 

 .زهیریم مفقط آرامشمون به. شهیدرست نم یچیکردنش ه يرفتن و چوبکار

 نگونهیه چشمانش را اهر چه که بود، آنقدر درد داشت ک ،یلعنت يگذشته  نیا. گفتیراست م.. کرد نگاهش

 شیسرش را که به بازو. تر شد کیبه او نزد یبار کم نیکالهش را از سر برداشت و ا. کردیتاب م یو ب نیغمگ

کاش از . شد مانیپش شیپ از شیب. حصار بدنش شد و کامل در آغوشش فرو رفت نیدست راد کیداد،  هیتک

 !گفتینم يزیچ شیطراوت و حرف ها

www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٠٤ 

به زبان  يکه درست کنارشان، آواز دیرا د يرمردیسر بلند کرد و پ. دیرا از کنارش شن یسوزناک یِقیموس يصدا

با خنده . بود رهیخ رمردینگاه کرد که با لبخند به پ نیبا تعجب به راد. زدیم یبیو ساز عج خواندیم يا هیترک

 :گفت

 گه؟یم یچ یفهمیم_

 سازو؟ نیا يبود دهیشن.. شیکم و ب_

 . نه سر تکان داد یبه معن ترانه

 صداش قشنگه نه؟.. کمانچه شونه_

دور و . گوش داد خواندیم رمردیکه پ يسوزناك ساز و ترانه ا يتر به صدا قیدق نباریذوق سربرگرداند و ا با

اطرافش هم پر از . خواندیو م زدینشسته بود و ساز م تیماسه، وسط جمع يرو رمردیپ. برشان کم کم شلوغ شد

خودشان را هماهنگ با ترانه تکان  و دادندیگوش م ک،یرمانت ییکه با حال و هوا ییزوج ها و دختر پسرها

آتشِ  یک دندینفهم. شده بود کیکامال تار گریکه د ییبود و چشمش به هوا نیراد يشانه  يسرش رو. دادندیم

 . تر پسرها باال گرفتدخ یهمخوان يبر پا شد و صدا انشانیم یبزرگ نیبه ا

 بلدن بخونن؟ يچجور نایا_

 :سرش را نوازش کرد و کنار گوشش گفت نیراد

 .که میستیتنها ما ن.. شهر نیا انیم التیتعط يبرا هیترک ياز همه جا. ان نجایخود ا يها یبوم_

 نیو ا یمیجمعِ صم نیداشت ا یچقدر آرامش قشنگ. شد رهیآتش سرخ خ يکننده  رهیزد و به نور خ لبخند

 . بیعج یِقیموس

  م؟یبرگرد_

 شه؟یم. میبمون شتریب کمی.. نه_

 :گفت دادیبه خودش م یاش نشاند و همانطور که تکان یشانیپ يرو يبوسه ا نیراد

. میبهش و بعد بر میپشت سرمون خورد کنم که بد يپول و از بوفه  نیپس تا آهنگش تموم شه من برم ا_

 باشه؟

مصادف شد با تمام  نیدور شدنِ راد. گفت يا "باشه"پشت سرشان انداخت و  ییِصحرا يبه بوفه  ینگاه ترانه

 يزیچ شانیاو که از صحبت ها. دست زدند و مشغول صحبت کردن با او شدند رمردیپ يهمه برا. شدنِ آهنگ

www.romanbaz.irو به ر يزیجمع بلند شد و چ انیاز م يپسر. شد رهیگذاشت و به آتش خ شیزانو يچانه اش را رو. دیفهمینم
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پسر روبان دور دسته گلش را باز کرد و همانطور . چرا دیدخترها دست زدند اما نفهم يکه همه  دید. جمع گفت

پسرك دور . نظر گرفت ریرا ز شیبا دقت کارها. دختر خم شد نیبه طرف اول کردیگل را کوتاه م يکه ساقه 

دختر را  کی يصدا. گفتیم يزیو چ دادیگل کنارِ گوشش قرار م کی دیرسیم يجمع به هر دختر انِیو م زدیم

 :گفت یرانیکه به زبان ا دیاز کنارش شن

. دهیتنها گل م يدخترا يبه افتخارش داره به همه . دوست دخترش قبول کرده باهاش ازدواج کنه نکهیمثل ا_

 !انشااهللا قسمت شما هم بشه نکهیا یبه معن. نشونیجور رسم ب هی

دوباره به پسرك نگاه کرد که . دخترِ کنار دستش با لبخند سر تکان داد يو برا دیحلقه اش کش يرا رو دستش

 یبا لبخند خجول. نکرد یبود مخالفت دهیچون منظور پسر را فهم یمعذب بود ول. بار مقابلِ او خم شده بود نیا

رگشت و با ب. شد نیدست راد ریاس تشبود که مچ دس دهیرا کنار زد اما دست پسر کنار گوشش نرس شیموها

توجه به  یب نیبدهد اما راد حیاز جا بلند شد و خواست توض. آتش بود يچشمانش دو گو. وحشت نگاهش کرد

کردند اوضاع  یچند پسر جلو آمدند و سع. همهمه شد. کرد نیاو، با تمام قدرت پسرك را هول داد و نقشِ بر زم

 نییکه با خشم باال و پا يا نهیرا حفظ کند اما س آرامشش خواستندیاز او م یسیبه زبان انگل. بدهند حیرا توض

. و با خشونت راه آمده را برگشت دیدست ترانه را کش. و نه منطق سرش بود دادیم حیتوض يبرا ینه مجال شد،یم

مچ  يور نیبدهد اما فشار دست راد حیتوض خواستیمدام م. رفته بود شیآبرو. ختیریترانه مستاصل اشک م

 ادیجا جمع کرد و فر کیرا  شیرویعاقبت تمام ن. ماندینم شیحرف زدن هم برا يبود که نا ادیدستش آنقدر ز

 :دیکش

 !دستم نیراد_

 .عوض شده بود شیحالت چشم ها. دستش را رها کرد و به طرفش برگشت نیراد

 !يخود شد ینه؟ زود از خود ب يخودت و نگه دار قهیدو دق ینتونست_

 .نگاهش کرد رتیبا ح ترانه

 تو خم شده بود؟ يتا کمر رو یچ ياون نرّ خر برا. جواب منو بده_

 :و مستاصل گفت دیاز چشمش چک اشک

 ..داشت.. دادیاون داشت به همه گل م.. همه که گفتن. نیراد یکنیم ينجوریچرا ا_

 ..داشت و زهرِ مار_

www.romanbaz.ir .دیرا چسب شیرفت و بازو جلو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٠٦ 

 هان؟ ؟يتو همه ا_

 .زل زد نیدندانش له کرد و به چشمان پر آشوب راد ریرا با شدت ز لبش

 .دوزمیم نیخدا آسمون و به زم يِبه جز من باشه به خداوند يدور و برت مرد گهیبارِ د کیاگه فقط .. بار کی_

 :گفت یگونه اش را پاك کرد و با حرص و ناراحت يرو اشک

 ..دیکه با دونمیانقدر م خودم. به تذکر تو ندارم يازیمن ن م؟یکردیم کاریچ میمگه داشت_

تا  شتیو ن يریزبون نفهم گل بگ هیکه از  یگذاشت رونیب رانیمگه چند بار پات و از ا. یدونینم یچیتو ه_

 همون تهران؟ يبه جز نره غوال يدیبناگوشت باز باشه؟ هان؟ کجا رو د

 :آرام لب زد. کوه شد يدر دلش اندازه  بغض

 !یانصاف یب یلیخ_

 :و کالفه گفت دیکش شیبه موها یدست نیراد

 ..دونهیخدا م. نینبودم و حال و روزت شد ا شتیپ قهیفقط دو دق.. نشدم وانهیبرو داخل تا د ایب_

از حسِ .. از خودش. حرفش را بشنود هیبق خواستینم. را گرفت و با سرعت از کنارش گذشت شیها گوش

بلند از او  يبا قدم ها نیراد. دیترسیم یهمه دلشکستگ نیلحظه قلبش را احاطه کرده بود، از ا نیکه در ا ینفرت

به  دنیبه محضِ رس. رفتند اقحرف کنار هم قرار گرفتند و تا ات یب. گرفت و به طرف آسانسور رفت یشیپ

تحمل  گرید. دلش پر بود. کردند سیسرش را خ ریبالش ز شیتخت انداخت و اشک ها يخودش را رو ت،یسوئ

اشک و  انِیچه وقت م دیکه نفهم دیشیاند یروزِ پر تنش و لعنت نیآنقدر به ا. او را نداشت بِیعج يرفتار ها

 .سراغش آمد هشد و خواب ب نیافکار آشفته اش، چشمانش سنگ

 يآشنا يحال از بو نیبا ا. شدینم دهید يادیز زیبود و چ کیاتاق تار. تنش چشم باز کرد يرو یحس دست با

کمرش  ينوازش گونه رو نیدست راد. را دوباره بست و خودش را به خواب زد شیاچشم ه. او را شناخت نیراد

 :که آرام گفت دیرا از کنار گوشش شن شیصدا. شدیم نییباال و پا

 !ترانه يداریب دونمیم. عوض شده دنتینفس کش تمیر-

 :هم فشار داد و گفت يرو يشتریرا با خشم ب شیها چشم

 .نیراد رونیبرو ب_

 کنم؟ يچه فکر یروت خم شده انتظار داشت يپسره اونجور دمیاز دور د یوقت. شدم ینفس؟ من عصب_

www.romanbaz.ir .دیآن طرف تر کش یرا کم سرش
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 !رونیبرو ب کنمیخواهش م. نیبذار بخوابم راد_

 .نجاستیمن ا يکجا برم؟ جا_

 یبره دل ک ادمیوگرنه ممکنه منم مثل تو . نیمنو به حال خودم بذار راد. نجایبه جز ا هییتو امشب هر جا يجا_

 .شکنمیرو م

 . ازم رو برنگردون ينجوریا یبگو ول خوادیدلت م یهر چ.. بشکن_

 .دیگردنش حس کرد و باز هم خودش را آن طرف تر کش ياش را رو بوسه

 رفته؟ ادتیتازه مگه قول و قرارت _

 :گفت یبه طرفش برگشت و عصب!شدیباورش نم. باز شد رتیبا ح چشمانش

 یچیکه انگار ه یرفتار کن يطور یتونیچطور م ن؟یراد نهیواقعا مهم برات قول و قراره؟ مشکلِ اآلنمون ا_

 ؟ینگفت

 .باال رفت اریاخت یب نیراد يصدا

 !هیدرد تو چ دونمیمن که م ؟یبغ کن ينجوریقراره با هر حرف من ا. فتادین یچون اتفاق_

 .نگاهش کرد ناباور

 ؟يبرد یبار چه تهمت ریبزرگ تر؟ حواست هست منو ز نیدرد از ا. يندار نانیکه بهم اطم نهیدردم ا_

 .دیکش شیبه موها یدست نیراد

 .از تخت یفتیم يطرف تر دار نیا ایب. من اشتباه کردم. باشه حق با توئه_

 !که هست خراب ترش نکن ینیاز ا گهید. نیراد رونیبرو ب_

 ؟يفکر کرد یخودت چ شِیپ یوجب مین ينکرده؟ تو نمیتمک میازدواج کرد یکه زنم از وقت نیخراب تر از ا_

 یچ کتیاون مغز کوچ يتو ؟يدستت نگه دار يمنو تو یتونیکه با محروم کردنِ من و تو عطش گذاشتنم م

 ترانه؟ دهیجولون م

 :اشکش با بهت زمزمه کرد دنیدهانش گذاشت و قبل از چک يرا جلو دستش

 !فقط برو.. نیبرو راد_

 :نسبتا بلند گفت ییتخت بلند شد و با صدا ياز رو نیراد

که  يهر کار یتونیم يبه الالت گذاشتم که فکر کرد یل یانقدر ل. ترانه يهار شد ادیاز محبت ز.. رمیباشه م_

www.romanbaz.irگوشت فرو  يتو نویا. یرفتار کن یخواست يهر جور دمیاگه من مردتم اجازه نم. دمیاجازه نم یول. یبکن یخواست
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و به  مونیو زندگ يایعشوه ب يا گهیخر د چیه يبه جز من برا يحق ندار یو زنِ من یمالِ من یا وقتتو ت.. کن

 !باشه ادتی امتیق امِیو از حاال تا ق نیا. یگند بکش

اش  هیگر يصدا زدیبر رونیبا قدرت از حنجره اش ب خواستیآنچه م. فشار داد شیلب ها يدو دستش را رو هر

 نیمحکمِ بسته شدنِ درِ اتاق طاقت ا يصدا. رودیم رونیباره از تنش ب کیبه  کردینبود، جانش بود که حس م

آن عشقِ  کرد؟یکدام را باور م... ختیر رونیکرد و اشک را ذره ذره ب هیگر. را هم طاق کرد  یبغضِ لعنت

که در خواب  بود یمرد امشبش را؟ درست مانند کس يحرف ها رحمِیب يشالق ها ایمانند را؟  یو ب ياسطوره ا

 .فرو رفته یکیتار انیشده و م یخال شیپا ریز کبارهیبه 

*** 

 دیشا. خوش رنگ و رو نگاه کرد یِنیبه س تیقرار داد و با رضا یآب يِسرخ قرمز رنگ را داخل ظرف بلور گل

درِ اتاق را باز کرد . روز قبل را کم رنگ کند يها ياز دلخور یکم توانستینقص و مفصل م یب يصبحانه  نیا

 زیم يرا رو ینیس. را پوشانده بود شاز صورت یمیآزادش ن يبود و موها دهیترانه به پهلو خواب. و داخل شد

را  شیدستش را جلو برد و موها. او يرفتنِ تخت برابر شد با باز شدنِ پلک ها نییپا. گذاشت و کنارش نشست

 واقعا از آنِ او بود؟ تیو معصوم ییبایز نیا. نرم کنار زد

 !نفس ریصبحت بخ_

اما . لبش را با زبان تر کرد و آرام جوابش را داد. دیپف کرده اش کش يچشم ها يخورد و دست رو یتکان ترانه

 :گذاشت و با محبت گفت شیپا يرا رو ینیس نیراد. کردیبه چشمانش نگاه نم

 .یشیپوست و استخون م هی يبر شیپ ينجوریا. يشام نخورد شبید. توپ حاضر کردم يصبحونه  هیبرات _

 :گرداند و گفت ینیس ينگاهش را رو. کج شد یترانه کم لب

 .يدیزحمت کش. یمرس_

 هوم؟. لیبگه زن ذل ستین یکه کس نجایا. خودم بهت خدمت کنم يبا دستا خوامینفس؟ م یچه زحمت_

نفسش را . شده بود تشیشخص نفکیعضو ال ضشیضد و نق يرفتارها. چند لحظه به چشمانش نگاه کرد ترانه

 .شد رهیخ يداد و به نقطه ا رونیبا صدا ب

 !با بابام حرف بزنم خوامیم_

 . متوقف شد ریکارد پن يرو نیراد دست

www.romanbaz.ir چرا؟_
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 .بره دکتر روزیقرار بود د. شورِ ترنم و.. رو نایشور مامان ا. زنهیچرا؟ دلم شور م یچ_

 ؟ياریمزخرف طاقت ب يفکرا نیهفته بدونِ ا کی یتونیو خانواده نباشه؟ نم یاز گوش يمگه قرار نبود خبر_

 يدست رو نیراد. شدنش نمانده بود وانهیتا د يزیشک چ یب. دیاش را چسب یشانیدو دست دو طرف پ با

 :گفت انهیدستش گذاشت و دلجو

مرد به جز  هیمگه . ارمیاز دلت در ب امخویم... يتلخ شد ينجوریا شبمیبه خاطر رفتار د دونمیترانه خانوم؟ م_

 هان؟  ؟یواسه منت کش ادیاز دستش برم يا گهیچه کار د نکارایا

دارن  یمسخره چ يقانونا نیبدونم ا خوامیفقط م. خوامینم یچیاصال ه. نیراد خوامینم یمن منت کش_

 حرف بزنم؟ یبا کس يخوایچرا نم م؟یهر دو تو دلشوره و استرس باش نکهیبرامون جز ا

بابات و  ابتیمدت کم انقدر نگران د نیتو هم نکهیا يبرا. یهفته فقط مالِ من باش کی خوامیم نکهیا يبرا_

 یفهمیم. یکس جز من توجه کن چیبه ه خوامینم نکهیبه خاطر ا.. که حالم بهم خورد يخواهرت بود یحاملگ

 رو؟ نایا

 .ناباور نگاهش کرد ترانه

 ..کنمیبخدا نم ..نیراد کنمیدرکت نم_

 . تر شد کیبه او نزد یگذاشت و کم يرا کنار ینیس نیراد

 یپرتگاه دوباره به زندگ ياز لبه  یوقت یدونینم. يچون از دست دادن و تجربه نکرد یدرکم کن یتونینم_

 ي هیاز سا گهیبار باخته د کیکه  یآدم هی!یچ یعنی دهیدوباره بهت م یِشانسِ زندگ هیخدا  یوقت ،يگردیبرم

 . ترسهیخودشم م

چرا انقدر . شهیندونم اوضاع فقط بد و بدتر م یچیه مونیزندگ يافتاده رو شیکه سا ياز اون گذشته ا یتا وقت_

 ؟یترسیم یاز چ ن؟یراد یترسیم

 .دو طرف صورت ترانه نشست دستانش

 !از از دست دادنِ تو_

 .دیسرش را عقب کش ترانه

 داد؟یتهمت و هزار جور داد و ب متیمحروم کردنم؟ به ق متیشدنِ من؟ به ق تیاذ متیبه ق ؟یمتیبه چه ق_

حداقل  یول دهیسالم نکش کیبه  شونیکه زندگ شناسمیرو م ییزوجا. مشترکمون گذشته یِفقط دو هفته از زندگ

www.romanbaz.ir ..آرامش داشتن. رو با هم خوب بودن یچند ماه اول زندگ
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 :افزود دیرا که د نیراد سکوت

 ي جهینت هیبه  مونیکه زندگ نهیا يفقط برا امیمن اگه دارم با خودت و دلت راه م.. ستمیخور ن يمن تو سر_

نخِ  دینفر با هی. رو خراب تر کنم یوسط طبل خودمو بکوبم و همه چ نیمنم ا خوامینم نکهیا يبرا. خوب برسه

 يتو دار کنمیحس م. داره یتیمنم نها ملصبر و تح یول. رو بچسبه تا رشته اش از دستمون در نره یزندگ نیا

 !یکنیهمه اطاعت سواستفاده م نیاز ا

 !ستین نطوریا_

 يدر مورد خونه  یتو حت. بوده نه مشورت لیگرفته شده با تحم نجایکه تا ا یمیهر تصم. چرا هست_

ها انقدر تن یک دمیکه نفهم يدیقرمز کش يدورم خطا استیانقدر قشنگ و با س.. یمشترکمونم ازم نظر نخواست

 .کس شدم یو ب

 .را گرفت نیراد يرا جلو برد و دست ها دستش

 !درك کن کنمیخواهش م. نیراد شمیدارم خفه م_

 . گذاشت شیزانوها يرو برگرداند و آرنجش را رو نیراد

که ازم دور  ياریبهونه م.. يریگیرو سخت م یهمه چ.. نکردم لیبهت تحم يزیمن چ.. نکردم تیمن زندان_

 .یبش

 :دینال ترانه

 اد؟یکه از محبت بدش ب یشناسیرو م یبخوام ازت دور بشم؟ کدوم زن دیچرا با_

 .زد و آشفته از جا برخاست شیبه موها یتوجه به او چنگ یب نیراد

 !يتنهام بذار يخوایتو هم م.. يبر يبذار يخوایم.. يازم خسته شد_

 !ن؟یراد_

 :سرخ گفت یطرفش برگشت و با چشمان به

 !ترانه دمیآخر هم از دستت نم مِیشده بزنم به س.. اتاق حبست کنم يشده تو. ذارمینم یول_

 :سر تکان داد و کالفه گفت. مردانه گذاشت ییِاغراق و بطرگ گو يرا پا شیآنقدر خسته بود که حرف ها ترانه

 نه؟ ایبا بابام حرف بزنم  يذاریم_

 :دیکش ادیفر نیراد

www.romanbaz.ir !نه المصب نه.. نه_
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 .ترانه را دست گرفت يتخت نشست و هر دو بازو يرو دوباره

چرا بهم  ؟یبرات کم گذاشتم که مدام تو فکر بابات یمگه چ. محبت و توجه من برات بسه. من برات بسم_

 ؟یکنیتوجه نم

 :زمزمه کرد. ترانه کم کم رنگ ترس گرفت يها چشم

 ن؟یراد یگیم یچ_

 . دیسرش را جلو برد و با خشونت صورتش را بوس نیراد

 !يدوستم دار شتریب ایدن يبگو از همه .. نفس يدوست دار شتریبگو من و از پدرت ب_

 !نیتو رو خدا ولم کن راد. ادیداره دردم م_

بگو . يو آدماش مهم تر ایدن يبگو برام از همه . دوستت دارم نیبگو راد.. یبگو لعنت. کنمیولت نم یتا نگ_

 .کنمیولت نم

 .دینال هیبا گر. پر از اشک شد یچارگیاز وحشت و ب چشمانش

 ..تو رو خدا نیراد_

هر دو دستش را . کرد و بلند شد شیرها. فرو آمد نیسرِ راد يرو ینیاش مثلِ پتک سنگ دهیلرزان و ترس يصدا

باز . آرام باشد یکرد کم یگرفت و سع یقینفس عم. دیکوبیبه شدت م نهیقلبش در س. دور گردنش قالب کرد

. آمد یو پر قدرت داشت به سراغش م بیباز همان حسِ عج. شدیوحشتناك م يداشت دچار همان کابوس ها

 واریجلو رفت و سرش را به د. کردیو با ترس نگاهش م دیمالیرا م گرشیدست، دست د کیترانه با . سربرگرداند

دستش را  یچند بارِ متوال. دادیرفتارش را از دست مدوباره داشت کنترل .. کردیداشت دوباره خراب م. داد هیتک

 .نبود یآرام شدن یدرد لعنت نیا.. شدینم رامآ. دیکوب واریمشت کرد و به شدت به د

*** 

تمام مدت روز گذشته را در هتل مانده بودند و هر کدام در خلوت خود، به اتفاق .. بود ایسومشان در آنتال روز

تنش . را خواسته بود یآسمان وندیپ نیبه جز ا يگرید يزهایچ شانیانگار روزگار برا. دندیشیاند یافتاده م يها

 ادی یکه حت يپر درد ياز گذشته  نیراد.. دیزیگریم يزیاز چ یهر کس.. نبود یها و سوتفاهم ها تمام شدن

کرده  ریش گشکل گرفتن و نگرفتن انِیکه خودش م یبود و ترانه از احساس یزجر زندگ نیاش بزرگ تر يآور

دل خوش کند و  دیجد یِزندگ نیحرف و حرکت او به ا کیبا  خواستیتا م. با خودش معلوم نبود فشیتکل. بود

www.romanbaz.irاز بارِ  شتریضربه ها ب نیهر بار شدت ا. دیرسیمهلک از راه م يضربه  کی است،با احساسش چند چند  ندیبب
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ماه  نیا خواستیبود که فقط دلش م دهیرس ییکارش به جا. کردیتر م جیتر و گ رانیو او را از قبل ح شدیقبل م

 !عسل مزخرف تمام شود

از بابت خانواده  الشیحداقل خ. راحت تر بود نیپرو ي هیپر کنا يآن قصر و حرف ها يِواریتحمل چهار د انگار

 . دیدیدر قفس نم ریاس یِاش راحت بود و خودش را مانند زندان

 يحرف ها نیبه جز ا ییزهایگرفته بودند روزشان را با چ میر عذاب، هر دو تصمامروز، بعد آن روزِ نحس و پ و

بازار را بگردد و  خواهدیبود م دهیبه اتاقش آمده بود و با اخم پرس نیراد یوقت. برسانند انیبه پا یتمام نشدن

که از نظرِ او  ییجا. رفته بودند نیمورد نظر راد حلکند؟، بدونِ مخالفت سر تکان داده بود و با هم به م يدیخر

 .اعال و خاص بود لِیوسا دنیخر يجا برا نیاش، بهتر یقبل يبر تجربه ها هیو با تک

آمد، در سه  یکه خوشش م يزیاز هر چ. کرده بودند نییباال و پا یطبقه را حساب نیفروشگاه چند يها مغازه

 یم شیبه انتخاب ها قایعم یداشت و نه حت پروب کردن ينه حوصله . شدیم يداریرنگ و طرحِ مختلف خر

انگار قرار بود هر چه او منعطف تر باشد، آسان تر بگذرد و . گرفته بود فیرنگ رفع تکل شیبرا زیهمه چ. دیشیاند

 .زود تر تمام شود

. خانواده اش در نظر گرفته بود يبود که برا ییها یوقت گذاشته بود سوغات دنشانیخر يکه برا يزیچ تنها

از تصور خاله . رفتیغنج م امدهیکودك ن نیا يدلش برا.. و چند دست لباسِ بچه گانه یلیکوچک آ يپاپوش ها

اما . شدیاش کمرنگ تر م یتاب یو ب یهم شده، دلتنگ يلحظه ا يو برا نشستیم شیگفتنش لبخند به لب ها

بچه  لیو وسا یسمونیس يتوقف در مقابل مغازه ها د،یدیرا م نیددرهمِ را يو اخم ها یحوصلگ یکه ب نیهم

 .افتاد یو ناراحت پشت سرش راه م کردیگانه را کوتاه م

چشم  یکاناپه انداخت و کم يخودش را رو یطوالن يِرو ادهیخسته از پ. شد به هتل برگشتند کیکه تار هوا

کاناپه  يکنارِ ترانه رو. گرفت لیرا تحو دیخر يخدمت گرفت و پاکت ها شیچند اسکناس مقابل پ نیراد. بست

 :بسته گفت يبا همان چشم ها. شکمش گذاشت ينشست و دست رو

از فردا . ذوق بزنه يشکمم تو یحساب میکه برس یبره تا وقت شیپ ينجوریفکر کنم ا.. بود نیسنگ یلیکبابه خ_

 .کنمیاز استخر و سالنِ هتل استفاده م

 نیچشمانِ راد. را باز کرد شیچشم ها نیادلکن راد يبا حس بو. جوابش گذاشت یزد و ب يلبخند مچهین ترانه

 .بود شیدرست مقابل چشم ها

www.romanbaz.ir ؟يهنوز قهر_
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 .دینه تکان داد و چشم دزد یِرا به معن سرش

 .قهر کنم ستمیمن بلد ن. مالِ بچه هاست یقهر و آشت_

 .دیاش را بوس ینیب ي غهیت نیراد

 .شهیدروغ نگو دماغت گنده م_

 .سر داد شیلب ها يانگشتانش را رو يو انتها دیدو انگشت دماغش را کش با

 ؟یستیقهر ن یگیاون وقت م. من صدات و بشنوم يرو از هم باز نکرد نایروزِ تموم ا هی_

 لِیخوب و بابِ م زیهمه چ ینبود، وقت انیدر م یلعنت ياز آن گذشته  یحرف یتا وقت. نگاهش کرد قیعم ترانه

صورت مسئله را پاك کرد  شدیمگر م یول. و فوق العاده بود یعاشقِ دوست داشتن کیمرد  نیا ت،رفیم شیاو پ

 :گرفت و لب زد یگذاشت؟ نفس یمشکالت را حل نکرده باق يو همه 

 !نیهم. فقط دلخور بودم_

 .باال رفت نیراد يابرو يتا کی

 ؟یستین گهیاآلن د_

 .شد رهیبه چشمانش خ صالیبا است ترانه

 .حرف بزنم هستم نایبا بابا ا ينذار یتا وقت.. چرا_

 .و به طرف پاکت ها خم شد دیکش یپوف نیراد

 !کنیکوچ گمیکفشا اندازشن؟ من که م نیا نینگاه کن بب گهیبار د هی. افتاد ادمیبابا  یگفت_

 یذوق پدرش چه. خارج کرد یخم شد و لنگه کفش چرم را از داخل قوط. پرت شد یراحت نیبه هم حواسش

را به زمان  دنشیمارك را داشته باشد اما هر بار خر نیا خواستیدلش م شهیهم.. چرمِ اصل نیا دنِیبا د کردیم

 :لب گفت ریز. کردیحواله م يگرید

 !پوشهیم کیچهل و .. کهیبابا پاش کوچ_

 .چه وقت لنگه کفش را از دستش گرفت نیراد دیشد که نفهم رهیحواس به کفش خ یآنقدر ب و

هم  رهیگیم يکمتر يهم جا. خوشگل تر يتو پاکتا چنیپرسنل همشو بپ نییپس ببندش بذار گوشه بدمش پا_

 .شهیقشنگ تر م

 .لبخند نگاهش کرد با

www.romanbaz.ir .يواقعا خجالتم داد. نیراد یمرس_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١١٤ 

 "رونیب ایالمصبا ب نیسرت فقط از فکرِ ا يفدا": نشست و در دلش گفت شیلب ها يدوباره رو نیراد نگاه

 رونیکوچک را ب يرنگ رفت و کفش ها یبار به طرف پاکت صورت نیخالف انتظارش، دست ترانه ا بر اما

 :گرفت و با ذوق گفت نیآن ها را مقابل راد. دیکش

 .درسته قورتشون بدم خوادیدلم م.. ان یلیآ ياز همشون قشنگ تر کفشا_

 .گرفت و سر برگرداند یصورت ياز پاپوش ها چشم

 ؟یدوباره دونه دونه چک کن يخوایم. همشو میدیبار د هی_

 :خشک شد و آرام گفت لبخندش

 ..خب قشنگن_

 :آمده باشد افزود ادشی يزیکه چ یبعد مانند کس و

 ؟ينظر نداد نایکدوم از ا چیاصال تو چرا تو ه_

 :گفت یمعطل یب نیراد

 .ادیاز نوزاد بدم م_

 :دیبا بهت پرس. ترانه حبس شد ي نهیدر س نفس

 چرا؟_

 .دیکش شیدوباره کالفه دست به موها نیراد

 !ادیاز همشون بدم م.. از زنِ حامله.. بچه لیاز وسا.. از بچه.. ادیچرا نداره بدم م_

 نیآمد راد ادشی. رفت که مادرش آن ها را پاگشا کرده بود يآن روز یِحواسش پ.. نگفت يزیچ گرید ترانه

برخواسته بود و به  انشانیشده بود از م یلیو روز تولد آ مانیحرف از زا یوقت یحت.. دیدزدیچگونه از ترنم چشم م

 . خلوت رفته بود اطیبه ح يبهانه ا

 !ارنیبگم باال هم ب تونمیم.. زمان سلفه ؟يدار لیم يزیشام چ يبرا_

 :تاز اتاق ها رفت و گف یکیکه دوباره کم حوصله شده بود به طرف  نیراد. نه سر باال انداخت یِمعن به

 نیحوصله ندارم تمام ا. شو ریو خوب نگاه کن و س داتیخر امیمن م یتا وقت. رمیدوش بگ هی رمیپس من م_

 !چشمم باشن يچند روز جلو

 اما چرا؟.. از نوزاد متنفر بود.نگفت يزیشد و چ رهیخ دیخر يبغض به بسته ها با

www.romanbaz.ir
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چطور متوجه گذر زمان و . به ساعت انداخت ینگاه. توجهش را جلب کرد نیصحبت کردنِ راد یتلفن يصدا

پاکت از  نیراد ادیبلند فر ينشده بود؟ دستپاچه مشغول جمع کردن پاکت ها بود که از صدا نیآمدنِ راد رونیب

 .دلواپس و نگران وارد اتاق شد و از کنار در نگاهش کرد. دستش رها شد

 

 ؟يدیشبح ند یشهرام؟ مطمئن یگیم یچ يدار تهیحال_

 :دیوارد کرد و نعره کش شیجلو رو زِیبه م یمحکم ي ضربه

 .برت داشته االتیخ.. امکان نداره.. کنمیباور نم_

... 

 !امیلحظه به خودم ب هیصبر کن .. خوب باشه لِیخ_

توجه  یو ب دیاش را مال یشانیپ. چشمش به ترانه افتاد دنشیرا در دستش جا به جا کرد و همراه با چرخ یگوش

 :گفت دایبه او با فر

پرواز  نیمن فردا با اول. بدونم کجا چه خبره خوامیلحظه به لحظه م. شهرام یزنیافتاد بهم زنگ م یهر اتفاق_

 .گردمیبرم

قرار  نکهیافتاده است اما ا یاتفاق زدیم ادیفر نیراد يرنگ و رو. دیترس شیاز پ شیجمله ب نیا دنِیبا شن ترانه

 .کردیها را دوچندان م یبود فردا برگردند نگران

شد  کینزد یکم. رفتیطرف و آن طرف م نیاتاق مدام ا انیم نیراد. از قطع شدنِ تلفن چند قدم جلو رفت بعد

 :دیو پرس

 شده؟ يزیچ_

 :اما اعتنا نکرد و با خواهش گفت. نپرسد يزیچ گریدستش را باال گرفت تا د نیراد

 ن؟یشده راد یچ_

 .گرفت شیدست ها انیصورتش را م یگشیجلو آمد و به عادت هم نیراد

 !نشده یچیه.. نشده تو نگران نباش یچیه.. یچیه یچیه_

 :دیمستاصل پرس. افتادنِ قلبش نیینمانده بود تا پا يزیچ. دوباره سرخ شده بود نیراد يها چشم

 ؟يشد یشکل نیگفت که ا یبود؟ چ یک.. تو رو خدا نیراد_

 .خدا اتفاق بود يِبخداوند.. از قصد نبود.. اتفاق بود ؟یفهمیاشتم مند يریتقص چیمن ه.. نشده یچیترانه ه_
www.romanbaz.ir
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 .زدیانگار داشت با خودش حرف م.. به عقب برگشت دوباره

 !و خراب کنه میزندگ خوادیم دونمیم.. و خراب کنه میزندگ خوادیم ره؟یچرا برگشته؟ برگشته که انتقام بگ_

چه  دیفهمیم دیبا. با ترس جلو رفت. در تنش نمانده یجان گرید کردیحس م. بسته بود خیاز ترس  شیها دست

 !شده

 !نیبش ایکم ب هی. بتونم کمک کنم دیشا.. شده یبهم بگو چ.. آروم باش کمیجان؟  نیراد_

شانه اش گذاشت و محتاط و با ترس  يترانه دست رو. تخت نشست يکنارش رو عیمط یمانند کودک نیراد

 .شد کترینزد یکم

 يخودخور يچرا دار. یشیسبک م ادیهم از دستم بر ن ياگه کار نهیا تشیشده؟ نها یبگو بهم چ زمیعز_

 .میدلواپسش باش ییهست دو تا یبذار هر چ ؟یکنیم

 .آتش بود يچشمانش دو گو. به طرفش برگشت نیراد

 !ترانه کنهینابودم م.. دونمیم... رهیو ازم بگ میزندگ خوادیم_

 کنه؟ يکار نیهمچ خوادیم یک ؟یک_

 :و زمزمه کرد دیصورت ترانه کش يرو دست

 !رهیبا حرفاش تو رو ازم بگ ذارمینم. رهیبگ مویزندگ ذارمینم. یینفسم تو.. ییمن تو یِزندگ_

نفسش . قفل شد شیکه لب ها دیبگو يزیلب باز کرد چ. افتاد یداشت پس م. کم بود شیلحظه ها يبرا ترس

 یو ب نیحجم سنگ رِیتنش داشت ز. محصور بود نیدستان پر قدرت راد انیبه خودش آمد که م یبند آمد و زمان

وارد کرد اما هر حرکت  فشار نیراد ي نهیبا دست به س. دیکشیم ریاش ت نهیس يقفسه . شدیرحمِ او له م

 ادیو فر دیگونه اش چک ياشک رو. دیچیدر گردنش پ يحس سوزش بد. کردیم شتریمخالف فقط خشونتش را ب

 :زد

 .ـــرمیمیدارم م نیراد_

 ادیفر نیا کرد،یجست و جو م فیتنِ نح نیکه آرامش طوفانِ درونش را در عطرِ ا يا ختهیافسارگس يبرا اما

چرا آرام . رفتیم شیپ شتریب یاو کم دیکشیم غیهر بار که دخترك با اشک ج. پر زجه پژواك هم نبود يها

 . شدیصدا ها در سرش اکو م شد؟ینم

 "يمردیاون تو م يکاش به جا. نیتاوانِ حماقت تو رو کلِ خانواده داد راد"

www.romanbaz.ir "شد از وجود نحسِ توئه یکیما  یِکه با زندگ یاهیس نیا.. ییمقصر تو دیخانواده اگه از هم پاش نیا"
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 "به اسمِ تو نداشتم يکاش پسر... يمردیکاش تو م"

آرام شده . دیشنینم يزیچ گرید. ها کم و کمتر شدند ادیفر. و همزمان راه نفسش باز شد دیکش يبلند ي نعره

 نکهیرا بست بدونِ ا شیچشم ها. ترانه انداخت يکه منظم شد، خودش را کنارِ جسم له شده  شینفس ها. بود

 .ندیسقف اتاق بب يدخترك را رو ياز اشک و نگاه خشک شده  سیچشمِ خ

 

*** 

 یم نییپا نیسنگ يپلک ها نیکه ا نیهم. داد هیتک نیماش ي شهیرا بست و سرش را آرام به ش شیها چشم

 ایکدامشان سخت تر بود؟ با چشمِ باز مردن . افتادند یرحم خوره وار به جانِ روح و مغزش م یافتاد، افکارِ ب

 افکار زنده ماندن؟ نیچشم بستن و با ا

 !ا چشمِ باز مردنب:  دادیجواب م دندیپرسیسوال را م نیاگر ا شب،ید يشک بعد از تجربه  یب

درد  نیهمه ا يبرا ایبودند؟ آ دهیمردن را تجربه کرده بودند؟ هر کدام چقدر زجر کش نگونهیزن و دختر ا چند

بود درد را فقط جسمِ انسان حس  دهیشن. کردیننگ کم م نیاز درد ا یلیبودن خ یهم شرع دیشا ایمشترك بود؟ 

همراه با  کردیچرا حس م کرد؟یم ردپس چرا روحش د. عذاب، فقط مختصِ جسم است.. درد.. یخستگ. کندیم

 يزیچ. درد عاجز بودند نیا فیکلمات از توص.. بود یبیو تکه پاره شده؟ حسِ عج دهیجسمش روحش هم آزار د

 !نبود یگفتن شکستیو روح را در هم م گذشتیجسم م مِیکه از حر

از  تیاشک ها داد،یحنجره ات را خراش م تیصدا ،يشدیمرد آوارد م کیرحمِ  یب یِنیسنگ رِیز دیشک با یب

تا  يکردیرحم را بارها و بارها حس م یب بتیبودنِ جسمت در مقابلِ آن ه فیو ضع کردیبدنت شُره م يهمه جا

 !باز مردن را يبا چشم ها قِیعم یِمعن یبفهم

با  ،يگشودیمردن دهان م نیاگر بعد از ا یحت یوقت.. فرار کردن يبرا یمقابله بود و نه توان يبرا یینه نا یوقت

 یِمعن يکردیآن گاه درك م زد،یاز اعماق وجودت هم برنخ یحت ییصدا گریتا د دندیکوبینامِ شرع بر دهانت م

 !شدنِ روحت را دهیدر

سکوت  کیاوانش ت. زد ادیاز دردش فر شدیبه خاطرش اعتراض کرد و نه م شدیکه نه م يزیچ. بود یبیغر حسِ

حداقل  شدیکاش م.. شدیمردن واقعا مردن م نیتاوانِ ا. شوك بزرگ کی.. بهت مدت دار کی.. شدیناخواسته م

 !زد ادیمردن را فر نیا

دیبار پرس نیده هزارم يو برا. کوچکش را فشرد يبارِ هزارم انگشت ها يبرا نیراد دست: 
www.romanbaz.ir
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 ؟یخوب_

گفتن  يبرا یحرف گرید. باز هم به طرفش برنگشت و باز هم با درد چشم بست.. جوابش گذاشت یهم ب باز

 کیدلش فقط !هیجواب دادن داشت و نه توانِ گال يِنه نا گرید. گفته بود شبشیها را با رفتارِ د یگفتن. نبود

تاوان  دیشیاند یتا م شدیم داریب دیذهن مرده اش با.. دیشیاند یم دیبا.. خواستیمطلق م یخلوت ناب و سکوت

 . که او از آن آرام شده بود جانش بود يزیرحم و پر درد همسرش داده است؟ چ یوجود ب ریکدام گناهش را ز

 !بگو يزیچ هیتو رو خدا  م؟یرسیم میترانه دار_

به عمارت  یسر باال کرد و نگاه نیبا توقف ماش. بغلش قفل کرد ریو ز دیکش رونیرا آرام از دست او ب دستش

 :کنار گوشش گفت نیراد. انداخت

 .داخل ارهیو م لیخودش وسا میما بر.. شو نفس ادهیپ_

و  ستادیا. را گرفت شیبازو ریز نیهنوز چند قدم نرفته بود که دست راد. شد و به طرف خانه راه افتاد ادهیپ آرام

 :گفت یبا ناراحت نیراد. دیبدون نگاه کردن دستش را پس کش

 !ازت کنمیخواهش م. بهم درد نده ترانه گهیهمه آشوب و استرس تو د نیوسط ا_

 درد؟ ... زد پوزخند

 ؟يشنویم_

آرام و گرفته اش، حنجره اش را  يصدا. سرخ از اشک نگاهش کرد يسمتش رو برگرداند و با چشم ها به

 !آمد رونیتا ب دیخراش

 !گهید يجا چینه ه نجا،ینه ا.. نیبه من دست نزن راد گهید_

. زد شیچنگ به موها یو عصب ستادیا اطیح انِیم نیراد. و با نفرت رو برگرداند دیرا دوباره پس کش دستش

ترانه مشغولِ سالم دادن به . با ترس پا تند کرد و پشت سرش وارد خانه شد د،یکه داخل شدنِ ترانه را د نیهم

 !بود امدهین نجایپس هنوز ا. در آورد رکتنگاهش را با ترس دور تا دور خانه به ح. و طراوت و عمه بود نیپرو

و شعف  يچشمانِ همه از شاد. گرفت شیبا اهلِ خانه راه اتاقش را پ يساده و مختصر یِبعد از احوال پرس ترانه

 یبیعج يهمه حال و هوا.. قابل باور بود ریبازگشتنِ آنها باشد غ يبرا یخوشحال نیا نکهیا. بود زیلبر یخاص

 شیبرا گریحال د نیبا ا. تر از آن هاست مبزرگ تر و مه يزیچ ،يهمه شاد نیا لِیداشتند و مطمئن بود دل

قطع نشده بود،  شیصدا يا قهیدق شبیکه از د یپشت سرِ هم ينه تلفن ها.. نیراد يها ینه نگران. مهم نبود

www.romanbaz.ir .!يگرید زِیچ چیه، و نه هخانه و اهلِ خان بِیعج يحال و هوا نیپر از ترسش، نه ا يها ادینه فر
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برداشت و شماره  زیبه طرف تلفن خ شیلباس ها ضیقبل از تعو. کاناپه گذاشت يرا رو فشیاتاق شد و ک وارد

 چیه دندیفهمیم شیاز صدا یعنی. گلو صاف کرد یو کم دیرا مال شیبا دست چشم ها. خانه شان را گرفت ي

 ست؟یرو به راه ن زیچ

 الو؟_

 الو مامان؟_

 مادر؟ یخوب.. قربونت برم دخترم ؟ییترانه تو_

 !حاال وقت شکستنِ بغض نبود.. نه.. گذاشت شیگلو يرو دست

 .ذره شده بود هیدلم براتون . خوبم مامان_

 نبود؟ کشنبهیبرگشتتون  طیمگه بل ن؟یپس چرا انقدر زود برگشت_

 . اومد شیپ نیراد يبرا يکار یچرا ول_

 :دیمکث کرد و پرس یکم

 خانوم گفت؟ نیپرو م؟یگردیبرم کشنبهی دیدیاز کجا فهمشما _

دست تو  یمنم بهش چند بار زنگ زدم ول. دیزنگ زد و حالمون و پرس يچند بار.. گهیگفت د نیراد.. نه مادر_

 .نخواستم مزاحمتون بشم. بند بود مادر

 :چند لحظه سکوت کرد و گفت رتیح با

 ترنم چطوره؟_

 !درد داره یلیخ يچند روز نیا.. حاال اگه کوچولوش عجله نکنه. شهیشنبه عمل م يبه احتمال قو.. خوبه_

 .زد یمیمال لبخند

 .ذره شده هیبابا  يمامان؟ دلم برا دنتونید امیب یک. دمینخر ایبراش چ یاگه بدون_

 یما دورتر باش از یچند ماه اول و هر چ نیا یما هم دلمون تنگته ول. نکن جادیا تیحساس.. ترانه تهیاولِ زندگ_

 !مینگرانِ ما هم نباش خوب. يزتریشوهر و شوهرت عز يخانواده  شیپ

 :بغض گفت با

 .نمتونیبب خوامیم.. امروز دیشا ای.. فردا ای.. امینه م_

 .نیایفردا م. نکن تشیپسره رو اذ. نیراه يحاال که خسته .. باشه مادر_

www.romanbaz.ir
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تن پوشش را برداشت و به . را قطع کرد یبه ناچار گوش دنیشن حتینص یگفت و بعد از کم یآرام ي "باشه"

 !رفتینم رونیرخوت و درد با سه ساعت دوشِ آب گرم هم از تنش ب نیا. طرف حمام رفت

تنش حدس زد  یِاز کت و شلوارِ رسم. مقابل دراور مشغول بستنِ ساعتش بود نیآمد، راد رونیاز حمام ب یوقت

نگاهش کرد که  نهیاز آ نیراد. مبل نشست ياز کنارش گذشت و رو لایخ یحال ب نیبا ا. مقصدش هتل باشد

 ستادیمنتظر ا شیآنقدر رو به رو. داد و به طرفش رفت رونینفسش را پر صدا ب. بود شیمشغولِ گرفتن آب موها

 .و نگاهش باال آمد ستادیدست دخترك از حرکت ا تیتا نها

 !روزِ سخت تنهام نذار نیتو ا.. برام ترانه هیسخت یلیامروز روز خ_

 .حرف نگاهش کرد یخسته و ب ترانه

 !امروز و کنارم باش. امروز نه ترانه یول. خرمیباشه به جون م يهر قهر.. شنومیم یبزن يبخوا یهر حرف_

 هم دارم؟ یبرات داره؟ مگه برات ارزش ینباشم چه فرق ایمن کنارت باشم _

 .زانو نشست يرو شیپا مقابل

 نفسِ من؟  يشد یمگه الک.. نفس يمعلومه که دار_

چشمانش پر . دیبنفشِ گردنش کش یِخون مردگ يتوجه به عقب رفتنِ ترانه دست رو یبرد و ب شیرا پ دستش

 :خودش زد و با درد گفت یِشانیبه پ يضربه ا. از اشک شد

 !لعنت.. لعنت به من_

 .گفتن نداشت يبرا يزیچ قتیدر حق. فقط نگاهش کرد ترانه

 !تو رو خدا ببخش ترانه.. بگم؟ ببخش یچ دونمینم_

 .دستش را گرفت و مانع شد نیآرام برخاست تا از کنارش بگذرد اما راد. ردیپوزخندش را بگ يجلو نتوانست

 !من طاقت اخمت و ندارم نفس. ینگام نکن ينجوریا گهیتا د دمیجونم و م.. رمیمیم ریبم یترانه بگ_

اش که بلند شد، ناچار دست ترانه را رها کرد و جواب داد یگوش يصدا. کردیاش م وانهیترانه داشت د سکوت. 

 بله؟_

.. 

 .دنگ جمع کن هر جا که رفت بهم زنگ بزن شیتو فقط حواست و ش.. خوب اومدم لِیخ_

 :و آرام گفت ستادیبازِ لباس ها ا مهیکنارِ در اتاقِ ن. از ترانه نبود يخبر. را که قطع کرد و چشم چرخاند یگوش

www.romanbaz.ir !میریها با هم م یدادن سوغات ينرو باشه؟ برا ییجا. ستمیتا شب ن. برم دیرانه من بات_
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 .رفت رونیاز اتاق ب یو عصب دیکوب واریبه د یمشت دیاز جانبِ او نشن ییصدا یوقت

 یعجب ماه عسل. دیتخت به پهلو خواب ينم دارش را شانه زد و رو يموها. آمد رونیمحضِ رفتنش از اتاق ب به

 !را فراموش نخواهد کرد یماندن ادیچهار روزِ به  نیروزِ عمرش ا نیحتم داشت تا آخر!ودشده ب

و  بستیچشم م شد،یهر بار که درِ اتاقش باز م. دیچکیبالش م يقطره قطره رو شیچشم ها ياز گوشه  اشک

 کیکه هوا تار دیتخت دراز کش يبسته رو يآنقدر در اتاقش ماند و آنقدر با چشم ها. زدیخودش را به خواب م

اما . بود دهیآسانسور فهم يطبقات و صدا انیم شانیرا از رفت و آمدها نیا.. اهلِ خانه به تکاپو افتاده بودند. شد

حرکت ماند که عاقبت درِ اتاق باز و چراغ  یآنقدر در خلوتش ب. رفتن را نداشت نییپا ينه توانِ و نه حوصله 

 .را جمع کرد شیشد و دست و پا زیخ مین عیسر نیپرو دنِیبا د. چشم باز کرد و سر برگرداند. روشن شد

 :تخت گذاشت و گفت يرنگ را کنارش رو يسرمه ا راهنیپ نیپرو

 ن؟ییپا يومدینهار ن يباشه؟ چرا برا ادیچند ساعت پرواز ز يهمه استراحت برا نیا یکنیفکر نم_

 :را پشت گوشش زد و شرمنده گفت شانشیپر يموها

 .بودم ضیمر کمی_

 :به صورتش انداخت و گفت ینگاه کوتاه نیپرو

شام و نهار  يهم باشن برا یجسمان طیشرا نیاگه تو بدتر یکه اهلِ خونه، حت نهیخونه ا نیا ياز قانونا یکی_

و از حاال  نیا. شهیصرف م یخانواده دست جمع نیشام و نهار ا. مخصوصِ خانواده حاضر بشن زیپشت م دیبا

 .جون باشه دختر ادتی

 :افزود نیانداخت که پرو نییسکوت سر پا در

. مهمان که چه عرض کنم. میمهمانِ مهم دار هیشام  يامشب برا. مرتب شو یو بپوش و حساب راهنیپ نیا_

 .شیدیاما تو تا به حال ند. عضو مهم خانوادمونه

اراده  یروز افتاده بود؟ ب نیاز خبر برگشتنش به ا نیبود که راد یهمان آدم نیا یعنی. کنجکاو نگاهش کرد ترانه

 :دیپرس

 ه؟یک_

 :گفت رفتیم رونیبه او انداخت و همانگونه که ب ينگاه معنادار نیپرو

 !نکن رید. باش نییساعت پا میتا ن_
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. داختسه ربعِ ساده ان نیآست راهنِیبه پ ینگاه. پتو را کنار زد و از جا بلند شد یلیدستورِ تحم نیاز ا یناراض

 !و اندازه اش خبر داشت زیاز سا قیچقدر هم دق

 .شد شینشست و دوباره مشغولِ شانه کردنِ موها نهیآ يحوصله رو به رو یب

 نیبرود راد رونیکه خواست از در ب نیهم. ستادیدرِ اتاق ا ياز هشت گذشته بود که حاضر و آماده جلو ساعت

 .داخل شد و با هراس نگاهش کرد

 کجا؟_

 :و سرد گفت دیچشم دزد ترانه

 ن؟یمگه مهمون ندار. نییپا_

 :انداخت و مشکوك گفت راهنشیبه پ ینگاه نیراد

 ن؟ییپا يشام بر يازت خواست برا نیپرو_

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست نیراد. سر تکان داد ترانه

 .میخب صبر کن لباسام و عوض کنم با هم بر لِیخ_

 .. گفتیکه مامان م یکس یعنی.. مهمونتون_

 یام که امروز اصال وقت مناسب ختهیباور کن انقدر داغون و بهم ر یول. تو ذهنت هزار جور سواله دونمیترانه م_

 خب؟ امیصبر کن حاضر شم و ب. ستیسوال ن دنیپرس يبرا

 . شبِ پر رمز و راز هم تمام شود نیزودتر ا خواستیدلش م. گفت یلب ریز "باشه"داد و  رونیرا با صدا ب نفسش

آسانسور را زد  يدکمه . رفت رونیحوصله در اتاق را باز کرد و ب یکه حاضر و آماده کنارش قرار گرفت، ب نیراد

 .و داخل شد دیکش یبا حرص پوف. آنا باز هم خانه را پر کرده بود يخنده  يصدا. ستادیو منتظر ا

 !از خودم بپرس یداشت ینده باشه؟ هر سوال تیاهم گفت یهر چ یهر ک کنمیترانه؟ خواهش م_

 .هم فشرد يسکوت کرد و لب رو شیاما به جا ؟یدهیرا پاسخ م میتو تمام سوال ها نکهینه ا دیبگو خواست

پشت . متنوع توجه اش را جلب کرد يبزرگ و پر از غذاها زِیاز دور، م. شدند يهم وارد سالنِ غذاخور يبه پا پا

 ينگاهش کرد که با اخم به نقطه ا. به احترامشان به پا خواسته بود يمرد. ستادیا زیت و کنار مجلو رف نیسرِ راد

تفاوت که چشم و ابرو و  نیبا ا. بود نیترِ راد بزرگ يانگار نسخه . آشنا بود یلیظاهرش خ. بود رهیخ زیاز م

 :گفت نیشد که پرو یسالم داد و منتظرِ معرف. داشت یو براق یمشک يموها

www.romanbaz.ir ...نیاز همسرِ راد نمیا_
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 :گفت کردیرا به ترانه دوخت و همانطور که به مرد جوان اشاره م نگاهش

 !نیپسرِ بزرگم و برادرِ راد.. نیفرد_

و  نیپرو نِینگاهش را ب رت،یباز از ح مهین یها نشست اما ترانه با دهان یاز صندل یکی يحرف رو یب نیراد

 :را صاف کرد و دست پاچه گفت شیگلو. دیایباعث شد به خودش ب نیوپر زِینگاه تند و ت. چرخاندیم نیفرد

 .نیخوش اومد یلیخ. برادر بزرگتر داره نیبهم نگفته بودن راد یعنی.. من.. خوشبختم یلیخ_

 شیانداخت، اخم ها نییبا حرص سر پا نیپرو یوقت. دوخت نیتوجه به او نگاه شماتت بارش را به پرو یب مرد

 :به ترانه گفت میدر هم فرو رفت و بدونِ نگاه مستق شیاز پ شیب

 !تونییمنم خوشبختم از آشنا.. ممنون_

کنارِ  یِصندل ج،یسردرگم و گ. دیرس انیهم به پا بیعج يمعارفه  نیکوتاه و سرد، ا يجمله  کی نیهم با

به لب نشاند و  یمصنوع يکرد، لبخند ینگاهش که با آنا تالق. و نشست دیکش رونیآنا را ب يو رو به رو نیراد

 :دیپرس

 .بودم وگایکالسِ  نیماه عسل خوش گذشت؟ صبح که اومد_

دوباره  نیپرو ياخم ها ینبود، به خصوص وقت ندیخوش آ ادیز شانیشدن حرف ها دهیجمع و شن سکوت

. اکتفا کرد یکوتاه و آرام ي "بله"قاشق و چنگال را دست گرفت و تنها به گفتن . درهم فرو رفته بود نگونهیا

 يصدا. چرخاندیکنار بشقابش را م وانیل گرشیداده بود و با دست د هیاش تک یشانیدستش را به پ کی نیراد

 .خانم باعث شد هر دو به طرفش سر بچرخانند وكیب

 .از دهن افتاد!بچه ها؟ دیکشیچرا نم_

 :و آرام گفت دیبشقابش کش کیغذا را نزد سِید طراوت

 .ينخورد یچیظهرم ه_

خانه  دیبه سمت شخصِ جد اریاخت ینگاهش ب. دیکش ینیزم بیس یزد و چند تکه گوشت و کم يلبخند شیابر

 .خوردیغذا م نهیطمأن یچشمش به بشقابش بود و با اخم ول. برگشت

 :گفت نیداد و رو به فرد رونینفسش را با صدا ب نیپرو

 .پسرم یگفتیم یخُب داشت_

 :گفت گذاشتیبه او کرد و همانطور که گوشت تکه شده را در دهان م ینگاه کوتاه نیفرد

www.romanbaz.ir !بعد از شام يصحبتا باشه برا هیبق نیاگه اجازه بد_
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 :سرد جواب داد نیراد

 !شد یدر مورد کار بحث و بررس یکاف يامروز به اندازه .. موافقم_

 :گفت یبه آرام. همانجا متوقف شد هیبرگشت و چند ثان نیراد يرو نیفرد نگاه

 !ستیشام وقتش ن يگفتم سرِ سفره .. امشب بسه ينگفتم برا_

 :با ذوق گفت نیرو به فرد طراوت

 .چهار سال باهات حرف دارم ياندازه .. کن داداش لیامشب خواب و تعط_

 :چهره اش جمع شد و گفت يا لحظه

 .طراوتم گهیشبِ د هی يبرا میداریصحبتا رو نگه م.. هتل گردمیآخرِ شب برم_

 نیمشخص بود ا نیگفتنِ فرد "طراوتم"از لفظ . آنها بود یِخانوادگ يحواسش به مکالمه ها یچشم ریز ترانه

سرد  نگونهیا نیچرا رفتارش با راد دیفهمیاما نم. کرده و قابل احترام است زیهمه در خانه عز يخواهرِ کوچک برا

 !و برّنده است

 :معترضانه گفت آنا

ما تا چند روز ...ينموند شتریو دو ساعت ب يکار و بهونه کرد يکه اومد روزمید...نیفرد گهیطراوت راست م_

 نه؟ ای متینیبب ریدلِ س هی دیبا. میگردیبر م گهید

بعد از صرف شام . و به ناچار قبول کند دیایخواهش جمع باعث شد کوتاه ب. با التماس به چشمانش زل زد نیپرو

اتاقِ خواب ترانه  ریز قایکه دق ییجا. عمارت رفتند یِو صحبت کردن به قسمت شرق يچا دنِینوش يبرا یهمگ

 .شدیاز شکنجه هم بدتر م یگاه شانیخنده و صحبت ها يبود و صدا

 شهیبرعکسِ هم. مسافرت را بهانه کرده بود یِدست ترانه را گرفته و خستگ نیمحض تمام شدنِ شام، راد به

حضورِ او  دیشا.. عضوِ تازه آمده و مرموز بداند نیاز ا شتریب یکم خواستیم. زدیرجمع بگ نیاز ا خواستیدلش نم

 . شدیذهنش م ياز معماها ياریباعث حل بس

صحبت ها جا  يو از همه  شدیهمراهش م عانهیمط دیبود، او هم با ياز آنها فرار نگونهیا نیراد یتا وقت اما

رفتنِ تخت  نییاز پا. دیکش يتخت انداخت و پوف کالفه ا يخودش را رو نیبه اتاقشان که رفتند، راد. ماندیم

 :او گفت دنِیشد و قبل از پرس زیخ مین. ددودل بو یسوال دنیپرس ينگاهش کرد که انگار برا. متوجه ترانه شد

 هگردیوقت برنم چیرفت و گفت ه شیچهارسال پ.. بود کایامر. بود ومدهین رانیبود که ا یچهار سال نیفرد_

www.romanbaz.ir ..یول
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دلخور بود و دلش . ترانه تعلل را کنار گذاشت. شد رهیتخت انداخت و به سقف خ يخودش را رو دوباره

فرصت را از دست  توانستیخودش لب به سخن گشوده بود نم نیاما حاال که راد.. کند یهمصحبت خواستینم

 :دیپرس اطیبا احت. بدهد

 ؟يدیترسیچرا انقدر از اومدنش م_

 :شکسته گفت ییچشم بست و با صدا نیراد

 بترسم؟ دیچرا با. برادرمه.. دمیترسینم_

 ..که یگفتیخودت م_

با . بود برام یسخت یلیامروز روزِ خ.. زدمیحرف نم نیاصال من راجع به فرد.. و فراموش کن ترانه روزید يحرفا_

 يزرنگ باز یکل.. اختالس یکل. اومد رونیگند از هتل ب یکل نیدست فرد ریکه رفت ز یقیدق يحساب و کتابا

شدن انگار داشتن به من  خیتوب ندونه دونه شو یوقت. هضمش سخت بود یلیخ. که از همشون غافل بودم

بشه و اَد تو  یالپوشون ينجوریگندا ا نیغافل شدم و خودمو به حماقت زدم تا ا یانقدر از همه چ. دادنیفحش م

 !سوال ریاعتبارم بره ز ياومد همه  نیکه فرد يدو روز نیا

پشت سرِ همش نشان از آن داشت که باز هم  يگرفته و آرامش و حرف ها يصدا. ناراحت نگاهش کرد ترانه

او هم  نیامروز با حضورِ فرد. گفتیراست م نیراد. دلش سوخت کبارهینداست چرا به . زندیخودش حرف م يبرا

 ..کجا و با او کجا رگشبا پسرِ بز نیرفتارِ پرو. خانه تنهاست نیچقدر در ا نیحس کرده بود که راد

 خورد؟یو گذشت به کجا برم يفداکار یکم.. شدیاز درِ محبت و عشق وارد م دیبا دیشا.. ها را رها کرد يدلخور

 .دیصورتش کش يو دست رو دیکنارش دراز کش

 کرد؟یارا رو اداره نمک لتونیتو وک يمگه به جا ؟يمگه دانشجو نبود ؟یکنیخودت و سرزنش م ينطوریچرا ا_

 مرتب اداره بشه؟ زیمدت کوتاه همه چ نیانتظار داره تو ا یک. سرِ کارا يتو تازه چند ماهه که اومد

 .سر تکان داد نیراد

 !احمق.. احمقم. چند ماه بفهمم نیتو ا تونستمیمنم م دیروز فهم هیتو  نیهمونطور که فرد.. دمیفهمیم دیبا_

 !نشده يزیحاال که چ.. نینگو راد ينجوریا_

 یرسم راهنِیپ نیچقدر در ا. نگاهش کرد قیعم. گاه بدنش کرد هیبه طرفش برگشت و دستش را تک نیراد

 .گرفت يرا به باز شیدستش را جلو برد و موها.. شده بود یخواستن

 .برام هیافتو بهم اعتماد داشته باش ک. ستیکس جز تو مهم ن چیمن نظر و رفتار ه يبرا.. نفس ستیمهم ن_
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 :دیبرد و نجواگونه پرس کیسرش را نزد. کرد شتریلبخند جراتش را ب نیهم. زد شیبه رو یمیلبخند مال ترانه

 نفس؟ میدیبخش_

دست دورِ کمرش انداخت و او را به طرف . رضا گذاشت يسکوتش را پا نیراد. حرف نگاهش کرد یب ترانه

آخر فشار  يلحظه . دوباره باشد یشروع تواستیآرام م یِهم آغوش نیا دیشا. نکرد یترانه مقاومت. دیخودش کش

 :وارد کرد و با خواهش گفت شیبه بازو یفیخف

 ..کنمیخواهش م ن؟یراد_

اتاق که . تاج تخت را فشرد يباال دیدست برد و کل...را باز و بسته کرد شیپلک ها "چشم" يبه نشانه  نیراد

 .دخترك فرو برد و از عطر وجود پاکش لحظه لحظه آرام شد يموها انیفرو رفت، سرش را م یکیدر تار

 يریچه صبح دلپذ شدیم يکه با آرامش سپر یشب.. چقدر زود صبح شده بود.. را آرام باز کرد شیچشم ها يال

 یتکانِ جزئ نیهم. دیباالتر کش یرنگ را کم دیسف يبه خودش انداخت و با خجالت مالفه  ینگاه. داشت

 يفشارِ دستش بر رو باو خواست به طرفش برگردد که  دیلب گز. شود داریهم از خواب ب نیباعث شد راد

 :زد و آرام گفت يلبخند. شکمش همانجا ثابت ماند

 .ریصبح بخ_

 ترانه؟ يخوریچقدر وول م_

 :با خنده گفت. فرو رفت شیموها يرا حس کرد که از پشت سر دوباره ال سرش

 .شهیم رتیپاشو د_

 هوم؟_

بعد از آن . در سکوت نگاهش کرد یکم. دوخت نیبازِ راد مهین يو نگاهش را به چشم ها دیف خواببه سق رو

و خواست رو  دیبا خجالت لب گز. بود انشانیعاشقانه و نرمالِ م يرابطه  نیکوتاه در حمامِ هتل، اول يِعشق باز

 .کرد رشیغافلگ نیبرگرداند که نگاه راد

 زود بگو؟ ؟يکردیفکر م یبه چ_

 يو جد دیچیکم کم در هم پ نیراد ياخم ها. شکمش حس کرد يرا دوباره رو نیدست راد. سر تکان داد نهترا

 :گفت

 !یحامله بش دیوقت نبا چیترانه ه_

www.romanbaz.ir :دیبا ترس پرس. برگشت شیخشک شد و ترس به چشم ها شیلب ها يرو لبخند
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 ؟یچ یعنی_

 .نه خواسته و نه ناخواسته.. باشه مونیزندگ يتو يبچه ا خوامینم یعنی_

 آخه چرا؟_

 !نیهم.. خوامینم.. چرا نداره ترانه_

 :در مغزش زد و نگران گفت يناگهان جرقه ا. ناراحت و سرزنشگر نگاهش کرد ترانه

 ..پس چرا تو_

 .لبش نشست يرو نیراد انگشت

. کنم تیبه بعد رعا نیاز ا دمیقول م. افته ینم یاتفاق چیدو سه بار ه نیبا ا یول. نفس دونمیم..  دونمیم!سیه_

 باشه؟. تو هم قول بده حواست باشه

بچه  گفتیانعطاف م یمحکم و ب نگونهیا یوقت. رو برگرداند اریاخت یفشار آورد که ب شیآنقدر به گلو بغض

باردار شدندش برابر  یعنیرا هم نداشت  شیلباس ها دنیتحمل د یاز نوزاد نفرت داشت و حت یوقت خواهد،ینم

 !با فاجعه شدیم

 :مغموم و گرفته گفت. بود راهنشیپ دنِیمشغول پوش نیراد. حس سبک شدنِ تخت سرش را برگرداند با

 !نپوش چروك شده نویهم_

 :گفت دیپوشیو همانطور که شلوارش را م ستادیپشت به او ا نیراد

امروزم  خوامینم. رو چک کنم یبار قبل از اون همه چ هیبرسم شرکت تا بتونم  نیزودتر از فرد دیبا. شده رمید_

 هیتا  خرهیبرام وقت م کمی. دارهیصبحونه نگهش م يحاال مامان حتما برا. شرکت حالم گرفته بشه يبا گندا

 .بکشم یسرک

 گرده؟یبرنم گهیباعث شد که داداشت بره و بگه د یچ_

 .کرد زیبه طرفش برگشت و چشم ر نیراد

 چطور؟_

 باشه؟ يبرام عاد يانتظار دار يبرادر دار یبهم نگفت یحت یوقت.. ينجوریهم_

 دونستن و ندونستنت؟ کردیم یباشه چه فرق گهینبود و قرار نبود د یوقت. که بگم يدینپرس_

 يحرف ها.. مشکوك پشت خانه نِیآن زم.. ستین نیفقط ا زیهمه چ دیفهمیم. ناراحت نگاهش کرد ترانه

همه در کنارِ هم  ن،یو ترسِ راد نیفرد رِیسخت و نفوذ ناپذ يدرهم و چهره  ياخم ها.. نیرفتارِ پرو.. طراوت
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 کی نیگذشته از زبانِ راد نیا دنیبود که شن دهیفهم یرا به خوب نیا یول. دادیپر حادثه م يگذشته  کیخبر از 

آگاه شدن از  يبرا يگریراه د دیبا. و در سکوت به طرف حمام حرکت کرد دینپرس يگرید زیچ. امرِ محال است

 !افتی یخانه م نیا یِلعنت يگذشته 

 نیبود از ا دهیوقتش رس دیشا. ختیر شیشانه ها ينم دارش را از دو طرف رو يو موها دیپوش یمرتب لباس

 دیبا. او هم بود يخانه، خانه  نیا. و نگاهش را به اطراف بازتر کند دیایب رونیب دهیکه دور خودش تن ییتارها

کس  چیباره ه نیدر ا. وحشت ندارد ي لبهبا ک یدر آن افتاده که حال و روزش فرق یچه اتفاقات دیفهمیخودش م

 !کند یکمک توانستینم

نشسته  یخانوادگ زِیوقت صبحانه بود و حتما همه دورِ م. راه افتاد منیآمد و به طرف نش رونیاز آسانسور ب آرام

 ریکوچک ز ییِرایاز پذ نیپرو يصدا دنیبه محض شن یر کرد ولتند ت یرا کم شیقدم ها تیذهن نیبا ا.. بودند

 . داد شیو گوش به حرف ها ستادیپله ها، همان جا کنارِ پله ا

 يتو ستیهرچقدر بهش گفتم اآلن وقت ازدواج و زن گرفتن ن.. کنهیم کاریداره چ دونهیهنوز نم.. خامه_

اوضاعش و؟ ازدواجش همه  یدونیخودت که م یول ارمیدهنم ب يرو تو یاون اسمِ لعنت خوامینم. گوشش نرفت

 دادمیوقت هولش نم چیه دونستمیاگه م. قصدت برگشتنه دونستمیمن که نم.. سر به هوا شد. و خرابتر کرد زیچ

 .رهیکارا رو دست بگ ياداره 

که اون شرکت و  ستین نیهست؟ مشکل ا نیمن و راد نِیب یمادر؟ مگه فرق یزنیم يکه دار هیچه حرف_

 نویو خودش ا کننیسو استفاده م نیراد طیعده دارن از شرا هیکه  نهیمشکل ا. اداره کنه یتوران و هتل و کرس

زبونِ چند نفر  ریاز کارگرا از ز ییموقع بازجو روزید یدونیم... قشیشف قِیرف. نمونه ش همون شهرام. دونهینم

 اسمش در رفت؟

 رون؟یب یپرتش کن یچرا از گوشش نگرفت. نمک به حرومِ مار صفت يپسره _

 کاریچ. داره نانیدر حال حاضر فقط به اون اطم.. تنها دوستش اونه.. فقط با شهرام جوره نیراد.. شدینم_

 قِیاون رف ای کردیمنو باور م يبه نظرت حرفا ؟یضربه بخوره؟ بعد چ نیکه راد رونیب نداختمشیم کردم؟یم

 تمادش؟مورد اع

 !یتو برادرش.. نگو ينجوریا_

www.romanbaz.ir
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 نهیک يکارام و پا يهمه . و خراب کنم شیزندگ خوامیم کنهیفکر م.. مادر ترسهیازم م یول.. برادرشم درست_

بود به  زیاون فکرِ همه چ یبود؟ من دلتنگ برادرم بودم ول یتو چه حال دیمنو د یوقت روزید یدونیم چیه. ذارهیم

 !شهیعوض نم نیوقت هم ا چیه. کابوس و دارم حکماز برادر  شتریب نیراد يمن برا. چهار ساله یِدلتنگ نیجز ا

 اما چرا؟. دیترسیاز او و آمدنش م نیراد. پس حدسش درست بود. دیرا با استرس جو ناخنش

 خواب شبیباور کن از د یول یراه يخسته  دونمیم. هم به اونجا بزن يسر هیشرکت؟  يبر یشیچرا پا نم_

 .شدیبهمون وارد م يضرر نیچن يدیرسیاگه نم شهیباورم نم. به چشمم نرفته

 .دیرا شن نینفس بلند فرد يصدا

 یلیخ یتازه داماد بود و حواسش پ.. زد مادرِ من؟ بذار خودش تالش کنه رونیاز خونه ب يچجور يدیمگه ند_

از  المیبود که خ نیا ياگه برگشتم فقط برا. فتهیراه ب واشی واشیخودش  دیبا. غرورش بشکنه خوامینم.. زایچ

 !برهیو م کشهیطفل معصومم داره پشت سرِ خودش م هی.. ستیخودش تنها ن گهیحاال د. بابتش راحت بشه

با ترس . درست کنارش قرار داشت میسیتلفن ب.. متر با ترس بپرد مین شیزنگ بلند تلفن باعث شد در جا يصدا

 . راحت شد جواب داد الشیخ یو وقت دیبه اطراف سرك کش

 بله؟_

 .دیچیپ یمادرش در گوش يزده  جانیه يصدا

 دخترم؟ یترانه خودت_

 شده مامان؟ يزیچ..آره منم_

زود برو .. دست تنها موندم مادر. گردهیپدرت رفته کرج تا شب برنم.. ترنم دردش گرفت بردنش اتاقِ عمل_

 !تکون بخوره نجایاز ا تونهیآقا نم یعل. مارستانیب ایبچه رو بردار و ب فیترنم ک يخونه 

 .گذاشت دنیتند تپ يبنا قلبش

 هست؟ يا یرو به راهه مامان؟ نگران یهمه چ_

 !ادیم ایبه دن عیبچه سر دمیکه من د نجوریا. عجله کن دخترم. زود دردش گرفته يچند روز.. ستین يزینه چ_

 :گفت جانیزد و با ه يدستپاچه ا لبخند

 .امیاآلن م نیچشم هم_

در  نیپرو ياما هنوز چند پله باال نرفته بود که با صدا.. دیبلند رها کرد و به طرف پله دو يپا زیم يرا رو یگوش

www.romanbaz.ir .جا متوقف شد
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 بود؟ یک_

 :گفت جانیطرفش برگشت و با ه به

 .مارستانیبرم ب دیبا..کرده مانیخواهرم زا_

 .و خشک شد دیچسب نیبه زم شیپاها نیپرو يبا جمله  یراه را برود ول هیتا بق برگشت

 !يریجا نم چیشما ه_

 .بود ستادهیهم افتاد که کنارِ مادرش ا نیبار چشمش به فرد نیا. سر برگرداند و ناباور نگاهش کرد دوباره

در حال حاضر امکانِ رفتنت وجود .. و برده وسط شهر نیماش دیخر يراننده هم برا.. ادیتا شب خونه نم نیراد_

 .نداره

 :گفت ناباور

 ..بچه لِیوسا.. اجهیبهم احت.. برم دیمن با یول_

خودت و  یِخونه و زندگ گهیاآلن تو د.. یکن بزرگ ش یسع. ترانه ستیخواهرت به تو مربوط ن يبچه  لیوسا_

هر . ابونایخ يتو یفتیراه ب یارزش یو ب کیهر کار کوچ يبرا ستیقرار ن. يخودت و دار يها تیمسئول.. يدار

البته باز هم نه تنها، با .. مالقاتش يبر یتونیو سالم کوچولوش و گرفت بغلش م حیوقت که خواهرت صح

 !شوهرت

آمد و  نییباال رفته را پا يچند پله . کردیاش م وانهیداشت د نیپرو يِخونسرد.. دیچند بار پر تیاز عصبان پلکش

 :با خواهش گفت

 چنشیپیم یوقت خوامیم.. روز بودم نینُه ماه و تو حسرت ا نیا يهمه من  شه؟یمگه م.. برم دیبا نیباور کن_

 نمش؟یمن نب شهیمگه م.. حوله باشم يتو

 :گفت داشتیکرد و همانطور که به طرف هال قدم بر م نیبه فرد ینگاه یچشم ریز نیپرو

 !ندارم یمنم حرف ،يبر یتونیاگه اون گفت م. هماهنگ کن نیپس زنگ بزن و با راد_

تماسش رد  دهیاما به دو بوق نرس. را گرفت نیراد يرا برداشت و شماره  یبا شوق گوش.. به دلش بازگشت دیام

 یدستگاه خاموش است در گوش کردیکه اعالم م ياوپراتو يکار را آنقدر تکرار کرد تا عاقبت صدا نیا. شد

. کردینگاهش م میرف و مستقح یببود و  ستادهیافتاد که کنارش ا نیسر بلند کرد و چشمش به فرد. دیچیپ

 :دیمستاصل نال

www.romanbaz.ir !برم دیمن با. من برم نیکن یمادرتون و راض ن؟یبرام بکن يکار نیتونیشما نم_
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رفته بود پا  نیکه پرو یبه ناچار به طرف. جوابش را هم نداد یحت. دیکش يچشم از او گرفت و نفس بلند نیفرد

 :با خواهش گفت. زدیرا ورق م يکاناپه نشسته بود و مجله ا يرو نیپرو. تند کرد

 ..رفتنه ساده رونیب هی يبرا دیچرا با دونمیمن واقعا نم.. من.. خاموشه شیگوش نیراد_

 یچ يبرا.. باشه لیاص ونفرِیهما هیرفتارت هم مطابق با آداب و رسومِ  دیبا یشیم ونفریهما هیهمسرِ  یوقت_

 واقعا ارزشش و داره؟ کنه؟یرو برات عوض م یاون بچه چ دنِید رتریروز د کی ؟یکنیانقدر اصرار م يدار

 :لرزان گفت ییبا صدا دیچکیاشکش از چشمش م يو همانطور که قطره  ستادیا صاف

مالقات رفتنِ من شان و منزلت خانوادتون  هیبا  کردمیفکر نم. ارزش داره نیکه فکرش و بکن یاز اون شتریب_

 . نییپا ادیب

 یتنش با کس ،یموقع گذشتن از کنارِ درِ بزرگ و چوب.. رفت رونیب کردیو همانطور که اشکش را پاك م برگشت

 رونیچشم از او گرفت و ب یناراحت و عصب. بود سشیبا اخم به چشمانِ خ نینگاه فرد. سر باال کرد. اصابت کرد

اشک مانند .. بود یخانه زندان نیعا در اواق سپ.. شدیباورش نم. از محبت نبرده بودند ییخانه بو نیاهلِ ا. رفت

کوچک  یِلیآ توانستینم یعنی. حوضِ بزرگ نشست يشد و لبه  اطیوارد ح. دیچک یم شیگونه ها يرو لیس

 يدستش را با حرص رو ند؟یبب کندیرنگش به دنبالِ غذا لب و لوچه اش را کج م یصورت يحوله  انیم یرا، وقت

داخل  ییِبود را با پاپوشِ کاموا دهیکه خر یکوچک يپاپوش ها توانستیرفت میاگر م دیشا. دیکش شیچشم ها

 . روز داشت نیا يبرا ییآخ که چه نقشه ها. ساك جا به جا کند

 یآرام ول یبا لحن زدیاش را آتش م پیهمانگونه که با فندك پ نیفرد. کنارش آرام سر بلند کرد یحسِ شخص با

 :سرد گفت

 بچه ست؟ هی نِدید يبرا هیهمه اشک و گر نیا_

 :گفت هیو با گر ستادیمقابلش ا.. طاق شد طاقتش

 !مهم یلیخ.. من مهمه يبرا یول.. نباشه یچیاومده ه ایتازه به دن یِقنداق يبچه  دنیتو رسومات شما د دیشا_

 يتند رو نیبه خاطر ا يکه ترانه لحظه ا بیآنقدر خاص و عج. به خودش گرفت یحالت خاص نیفرد نگاه

به  ظ،یشد و سپس کم کم همان اخمِ غل رهیدخترك خ يبا همان حالت به چشم ها هیچند ثان.. شد مانیپش

 :داد و با اخم گفت رونیرا ب پیدود پ. چهره اش بازگشت

 .ارمتیو م برمیخودم م.. بردار ازتهیکه ن يزیهر چ_

www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٣٢ 

هم  نیپرو یعنی. رد شدترانه از تعجب گ يچشم ها. رفت نگیبلند به طرف پارک يبرگشت و با قدم ها سپس

 .پرواز کرد بایشده بود؟ خوشحال و ذوق زده از پله ها باال رفت و تا اتاقش تقر یراض

 يزیتمام مدت راه نه چ. نگاه کرد نیسربرگرداند و به فرد یتوقف کرد، با قدردان مارستانیکه مقابلِ ب نیماش

به صحبت و گفت و گو  یلیتما چیانگار ه. بود یبیمرد عج. را داده بود شیجواب حرف ها یگفته بود و نه حت

 :گفت انهقدرشناس. تشکر بگذارد یلطفش را ب امدیحال دلش ن نیبا ا. نداشت

 !یلیآ دنِیمهم بود د یلیبرام خ. شدینم یمامان راض نیاگه شما نبود.. ممنونم یلیخ_

 :نگاهش را به رو به رو دوخت و گفت نیفرد

 ه؟ی یلیپس اسمش آ_

 :گفت جانیده و خوشحال از واکنشِ او با هذوق ز ترانه

 .!نیایبا من ب نیتونیم نیاگه بخوا دش؟ینیشما هم بب نیخوایم.. آره_

 :گفت کردیرا مجددا روشن م نیو همانطور که ماش دیکوتاه و مرتبش کش يبه موها یدست نیفرد

ساعت  میاز ن شتریاگه ب.. ایو زود ب نشیبب.. و بده فشیک. منتظرتم ابونیخ ي گهیطرف د گهیساعت د مین_

 .طول بکشه مجبورم برم

 . شد ادهیکرد و پ يتشکر ساده ا. بود متیزمان هم غن نیهم. اما خودش را گم نکرد دیلبش ماس يرو لبخند

و با شوق  دیخند یعل. و با عجله جلو رفت دیرا سرعت بخش شیانتظار، قدم ها يراه رو يدر انتها ،یعل دنِید با

 :گفت

 !ترانه يخاله شد_

گرم و  نگونهیبود که ا يبار نیبعد از مراسم عقد ترنم، دوم دیشا. گفت کیذوق در آغوشش گرفت و تبر با

 :چشمش زدود و گفت ياشک شوق را از گوشه . چشمان هر دو ستاره باران بود. کردیبا او برخورد م یمیصم

 پس مامان کجاست؟_

 !ها رو برسون بهش زود باش لهیوس. شورنیبچه رو م که یرفت پشت اتاق. يدیبه موقع رس يشانس آورد_

 .رفت گفتیکه م یبه سمت ل،یوسا فیتکان داد و همراه با ک سر

آورد، حس  یدر م بیعج يو از خودش ادا و اطوار ها دیکشیم ازهیکه مدام خم ینوزاد کوچک و سرخ رنگ دنِید

 يبرا. کودك شده باشد نیا يدایو ش فتهید شح نیتا ا قهیچند دق نیدر هم شدیباورش نم. داشت یبیو حال عج

www.romanbaz.ir :گفت لحا یترنم ب. دیرا بوس شیتخت کوچک خم شد و انگشت ها يبار رو نیدهم
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 !ترانه گهیدست بچه رو د يزخم کرد_

 :با عشق گفت. بر انگشتانش بوسه زد گریو بار د دیخند

 .تمومش کنم خوادیدلم م.. خودمه يخواهرزاده _

. دلش را قلقلک داد یبیحس عج. داشتیبه ترنم نگاه کرد که چشمش را از کودك داخل تخت بر نم سپس

تر  زیده برابر عز شیزده شده بود و خواهرش برا جانیه نگونهیبا خاله شدن ا یتجربه چگونه بود؟ وقت نیا یعنی

 شد؟یم یبا گرفتن کودك خودش در آغوشش چه حال یعنیاز قبل، 

 نیجز ا زیچ چیکرد به ه یتکان داد و سع يسر. خشک کرد شیلب ها ياراده رو یلبخند را ب نیحرف راد ادی

 .دیکش رونیب الیاو را از فکر و خ یعل يصدا. شدیاندین دهیمهمانِ تازه رس

 کجاست؟ نیآقا راد-

 :گفت یگل

 منتظره؟ نیینکنه پا.. مادر گهیراس م _

. اش انداخت یبه ساعت مچ یچگونه فراموش کرده بود؟ نگاه. شد دهیپتک شد و بر فرق سرش کوب نیفرد نام

 .برداشت یصندل يرا از رو فشیگفت و با عجله ک یلب ریز "يوا يا". ساعت گذشته بود مین قایدق

 ؟يمن برسونمت اگه تنها اومد يخوایم_

 .با برادر شوهرم اومدم.. آقا یممنون عل_

 :دندیسه با هم پرس هر

 برادر شوهرت؟_

 :گفت نشاندینوزاد م يگونه  يآخر را رو يکان داد و همانگونه که بوسه ت سر

 !فعال خداحافظ. دمیم حیقصه اش مفصله بعدا براتون توض_

 تشیرفته باشد چه؟ نها نیاگر فرد. دیشیبا خودش اند. با دو از اتاق خارج شد يگریبعد بدونِ گفتن حرف د و

و ترسناك مردك و حرف و  بیعج ياخم ها شدیم تشینها!نبود نیا تشینها.. نه.. کردن بود هیدربست کرا کی

. که قرار بود برپا شود ییبود و بلوا نیراد رکا نیا تینها.. باز هم نه.. نه ای... نیپرو یِتمام نشدن يها ثیحد

 !بود دهیبه جان خر یلیآ دنِید يکه برا ییبلوا

. ساعت سفارش شده گذشته بود میاز آن ن قهیپنج دق. آمد رونیب مارستانیآخر را به ساعت انداخت و از درِ ب نگاه

www.romanbaz.ir :و با حرص گفت دیکوب نیزم يپا رو. نبود نیاز ماش يبه دور و اطراف انداخت اما خبر ینگاه يدیبا نا ام
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 ...یلعنت_

 !یباش میآنتا شهیهم تیزندگ يکن تو یسع گرون،یلعنت فرستادن به د يبه جا_

پشت سرش راه افتاد و . گذشتیدر دستش بود و از کنارش م يکه روزنامه ا دیرا د نیترس برگشت و فرد با

 یب. رنگ پارك شده بود یآب سانِیآن طرف تر، پشت ن یکم نیماش. از داخل گاز گرفت یلپش را با شرمندگ

گذاشت و همانطور که  وردداشب يروزنامه را رو نیفرد. را در دستش محکم فشرد فشیحرف سوار شد و بند ک

 :گفت کردیرا روشن م نیماش

 ..یگشتیبرم دیخودت با کردمیاگه هوسِ روزنامه خوندن نم_

 .نگاهش کرد میطرفش برگشت و مستق به

 نه؟ شدیم یچ یدونیبعد م_

 دیچرا نبا. نمیبیمنت دار بودن نم يبرا یمن لزوم قتیدر حق یول. نیازتون ممنونم که امروز بهم کمک کرد_

 !ستمین یمن تو اون خونه زندان.. مسخره ست رون؟یحق داشته باشم از خونه برم ب

رو برگرداند . شد شتریرا راه انداخت، حرصش ب نیتوجه به حرف زدنِ او فرمان را کج کرد و ماش یب نیفرد یوقت

 :گفت یو عصب

. .اتاقم بمونم و استراحت کنم يحق ندارم تو.. سرك بکشم دیخونه نبا يهمه جا...برم رونیب دینبا نیبدون راد_

 .ارمیاون خونه در نم يمن سر از قانونا.. خونه قدغنه اطیپشت ح يمحوطه .. مجازه ریسوم غ يطبقه 

 ..هم سکوت باز

 . ستین یاون خونه جواب يمن تو يکدوم از سواال چیه يبرا...گفتن نباشه يبرا یحرف دمیبا_

 !يکرد دایتو که راه گرفتن جواب سواالت و پ_

 :زد و افزود نییسرش را پا يباال ریآفتابگ نیفرد. تعجب برگشت و نگاهش کرد با

 !يبود ومدهیتلفن جواب دادن تا اون قسمت خونه ن يمطمئنا برا_

تا  دادیم حیترج. شد رهیخ رونیحرف به ب یسر برگرداند و ب. ختندیسرش ر يرو خیپر از آب  یکرد تنگ حس

شود که  ادهیکرد و خواست پ يدرِ خانه، تشکر دوباره ا يجلو نیبا توقف ماش. دینگو يگرید زیبه خانه چ دنیرس

 :گفت نیفرد

 ..ستایوا_

www.romanbaz.ir . و منتظر نگاهش کرد برگشت
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 دنِیبا شن. اعتمادش و جلب کن ياریسر از گذشته اش در ب يخوایاگه م. نهیسواالت دست راد يجواب همه _

رو باهات در  یشو و بذار خودش همه چ کیبهش نزد. یبرس یدرست ي جهیبه نت یتونیو اون نم نیحرف از ا

 !بذاره ونیم

 .سر تکان داد ترانه

 .زنمیخودم باهاش حرف م.. يبد یحیتوض ستیدر مورد امروز هم الزم ن.. و در ضمن_

 !ممنونم_

راست . و زنگ را فشرد دیکش یقیکه دور شد نفس عم نشیماش. ستادیمقابل خانه ا يا قهیشد و دق ادهیپ

 !کردیسفت و سخت از او پنهان نم نگونهیرا ا زیاگر داشت همه چ.. به او اعتماد نداشت نیراد.. گفتیم

*** 

هنوز از تنش در نرفته  یپرواز لعنت یِخستگ. کرد شتریو سرعتش را ب دید نهیشدن دخترك را از داخلِ آ داخل

چشم  يبا دست گوشه . کردیشب و روز بود که به شدت کسل اش م يبدتر از همه تفاوت ساعت ها. بود

دست برد و برش . ادافت یصندل يکوچک رو یِچیجاسوئ کیچشمش به . دیکش یقیو نفس عم دیرا مال شیها

داشبورت  يرا رو يدیو جاکل دیکش یپوف. خواهرش را باز کرده بود يدرِ خانه  دهایکل نیاز هم یکیبا . داشت

 .کرد یرنگ به چشمانش دهن کج یوچک و صورتخرسِ ک. گذاشت

 .خرسِ کوچک را محکم در دستش فشرد نباریها رفت و ا دیاراده دوباره به طرف کل یب دستش

 م؟یبخر گهیعروسکش و با همد نیاول یچرا نذاشت.. نیفرد یبدجنس یلیخ_"

 :گوشش نجواگونه گفت ریز. را از پشت دور کمرش حلقه کرد و او را همراه خوش تکان داد دستش

 !یکنیم يبه دخترم حسود يبگو از حاال دار_

  ؟يدیمن نخر يوقت برا چیچرا ه.. خوامیخرسا م نیمنم از ا.. کنمیم يآره حسود_

 .بازش را با دست کنار زد يو موها دیخند بلند

 .نکن گناه داره يبابا حسود زِیتو فقط به عز.. نگارم خرمیتو هم م يبرا_

کت اش را دست  ي قهیدو طرف . اتاق انداخت و سرش را جلو برد يوباره به خرسِ بزرگ گوشه د ینگاه نگار

 :گرفت و آرام گفت

 .من تحملش و ندارم.. نیاز من دوست نداشته باش فرد شتریکس و ب چیه_

www.romanbaz.ir .دیاش را با عشق بوس یشانیو پ دیشکمش کش يدست رو نیفرد
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 ".. نییمن شما دوتا یِزندگ. بزرگ از خودته ي کهیت هیتوئه  نیکه ا یاون.. میتو پر بشه زندگ يجا ستیقرار ن_

در  قایدق نیماش. ترمز فشار داد يرا رو شیتوان کج کرد و پا نیفرمان را با آخر ،ینیبوقِ بلند ماش يصدا با

ر هوا تکان دستش را د. شد  ادهیمرد پ. متوقف شد ییرو به رو دیمانده به پرا متریلحظه و فقط چند سانت نیآخر

مرد که سوار شد و حرکت کرد، سرش را . بردباال  یعذرخواه يرا به نشانه  شیدست ها. گفت يزیداد و چ

 یباز داشت هوا کم م.. از عرق شده بود سیباز تمام تنش خ. دیکش قیفرمان گذاشت و چند نفسِ عم يرو

 نداشت؟ یتمام شیچرا کابوس ها.. آورد

 يهمه  ،یمیبه جز چند کارمند قد. گرفت شیرا در پ تیریبلند راه اتاق مد يشرکت شد و با قدم ها داخل

با عجله پشت  دنش،یهمان چند نفر هم بالفاصله بعد از د. داشتند یتازگ شیکارکنان عوض شده بودند و برا

 دیجد یِبه منش و رو ستادیدرِ اتاق ا پشت. داندیکارمندان م یبه باق ییلب اشاره ها ریسرش راه افتاده بودند و ز

 :گفت

 داخل ان؟ ونفریهما يآقا_

 :را جا به جا کرد و گفت نکشیع یمنش

 ن؟یداشت یوقت قبل_

 .خودش را به آن ها رساند و دستش را جلو برد عایاز پشت سر سر یغالم

 .چشممون روشن شد به جمالتون.. نیخوش آمد یلیخ.. مهندس يآقا میمنتظرتون بود روزید_

 :و تند گفت یرو کرد به طرف منش سپس

 .هستن ونفریهما نیجناب فرد_

 دهیشن یمیو انضباط او را از کارمندانِ قد تیجد فیتعر. برخاست و سالم داد شیاز جا دهیدستپاچه و ترس یمنش

 "جوان و سر به هوا نجات دهد رِیو شرکت را از دست مد دیایکاش زودتر ب" گفتندیبود که همه م یهمان. بود

 تنهاست؟ ایداخله  یکس_

 :شده گفت هول

 ..ششوننیپ یغالم يآقا_

به محض ورودش به اتاق چشمش به شهرام افتاد که به احترامش . داخل شد يگریزد و بدون حرف د يپوزخند

 .کت اش را بست ياز جا برخاست و دکمه 

www.romanbaz.ir . بلند شد و دستش را فشرد زیپشت م از نیراد. را آهسته جواب داد و جلو رفت سالمش
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 !داداش يکرد رید_

 نینخاله از خود راد نیا يخواندن فاتحه  يبرا دیبا. را به شهرام دوخت مشینشست و نگاه مستق شیبه رو رو

دار  حهیوگرنه غرور برادر کوچکش بدجور جر. شدینابود م دیبا نیانگل فقط به دست راد نیا. کردیاستفاده م

 :شمرده و خونسرد گفت. شدیم

 ؟یخوش ینیبیما رو نم ؟یغالم ياحوالِ شما آقا_

زد و  يا مهیلبخند نصف و ن. بود ختهیدو روز را مانند شبح از اطرافش گر نیتمامِ ا. دیشهرام به وضوح پر رنگ

 :گفت

 .نیخوش اومد یلیخ!از من بوده یکم سعادت_

سربرگرداند نیزد و به طرف راد یواضح پوزخند. 

 م؟یخب؟ از کجا شروع کن_

 :با اخم گفت نیراد

ها  متیکه هتل پر بود ق يبه نسبت درصد.. میکم داشت میاز بهارِ امسال موق..نیهتل فرق داشت فرد هیقض_

شد که از الش  دایپ متیاختالف ق هیو رستورانا  يخانه دار ياون وسط مسطا هم سرِ واحدا.. باال میدیرو کش

 .تحت کنترله یهمه چ نجایا. عده سودجو اختالس کردن هی

 .متفکرانه سر تکان داد نیفرد

 يرادیا. چهار سال داشته باشم نیا يِو ادار یکامل از روند مال لیفا هی لمیبازم ما یول.. طوره نیحتما هم_

 داره؟

 :و کالفه رو به شهرام گفت ینگاهش کرد و سپس ناراض يلحظه ا نیراد

 .کنه هیکامل گزارش از سال هشتاد و نه ته لیفا هیبگو تا عصر  یگیب يبه آقا_

و رو  دیکش يپوف کالفه ا نیبعد از رفتنش راد. گفت و از خدا خواسته، جمعشان را ترك کرد يا "باشه" شهرام

 :به او گفت

 هدفت فقط خراب کردنِ منه؟ ؟یمشکوک یچرا به همه چ_

_دادم حیهمه برات توض نیا روزید ؟يبردار تییدست از افکار ابتدا يخوایم یک! 

 .ستادیپنجره ا يبلند شد و رو به رو زیاز پشت م نیراد

www.romanbaz.ir
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عوض  زایچ یلیخ.. یستیاون آدمِ گذشته ن گهیتو د میدونیهم تو هم من م.. نیفرد ستیتو چشمات آرامش ن_

 !شده

 ..من یِدرست مثلِ زندگ. عوض شده زایچ یلیخ.. یگیراست م_

 :که افزود دیبگو يزیو خواست چبرگشت  نیراد

من تموم .. ستیدوباره شروع کردن ن يمن اگه برگشتم برا. بهت گفتم روزمید.. ستیهدفم سرکوفت زدن ن_

داغون  شتریب کمیتو اون جهنم  ییکه با هر روز تنها نهیا يفقط برا ستادمیاگه حاال رو به روت ا. نیشدم راد

 !تو رو خراب کنم یِزندگ ومدمین. شم ودخودم ناب يهم زبونا نِیکه اگه قراره نابودم بشم ب نجایاومدم ا. شدم

 .سرخ سر تکان داد يبا چشم ها نیراد

 !بترسم دیبا.. تاوان بدم دیمن تا آخرِ عمر با.. نه تو و نه مامان.. نیبخشیوقت نم چیه_

 .ستادیا شیسرخش از جا برخاست و رو به رو يچهره  دنِیبا د نیفرد

 ..تو که.. نیراد یتو که خوشبخت. منم دهیکه داره تاوان م یاون_

 !کنمیالتماست م.. حساب و کتاب نکن داداش نیا یِترانه رو قاط_

 .سر تکان داد یبا حرص و عصب نیفرد

 برادر خودم پست باشم؟ یخراب کردن زندگ يکه به اندازه  ؟یمنو انقدر شناخت_

 :بلند گفت يزد و با صدا شیبه موها یچنگ نیراد

 ساختم؟ یخودم زندگ يهان؟ چرا حاال که برا يپس چرا اومد_

 .شد نییاش باال و پا نهیس يباال رفت و قفسه  شیصدا

 ؟ينبود شمیپ خوردمیو مشت مشت قرص م زدمیچرا اون وقت که داشتم دست و پا م_

 .را گرفت و تکان داد نیفرد يها شانه

سالتو؟ چرا  ستیداداشِ ب يدیچرا همون موقع نبخش ؟ينکرد یچرا اون موقع بزرگ یاگه جالل و جبروت داشت_

 ؟یو رفت يبهش پشت کرد

 .نگاهش کرد نیغمگ نیفرد

 ..دار و ندارم.. رفت میزندگ.. نینامرد نشو راد_

 :زد ادیدوباره فر نیراد

www.romanbaz.ir ش؟یریو ازم بگ يترانه بد لیمشت آت و آشغال تحو هینه؟  يریمنو ازم بگ یِزندگ يحاال هم اومد_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٣٩ 

رو  چارهیترس هم خودت و هم اون دخترِ ب نیبا ا. نیراد رونیب اریپنبه رو از گوشت ب نیتو؟ ا یگیم يدار یچ_

 کرد؟ هیرفتنِ ساده چقدر گر رونیب هیامروز به خاطر  یدونیم.. یکنینابود م يدار

 :دهان باز کرد و گفت یبه سخت.. گشاد شد نیراد يها چشم

 نه کجا رفت؟ کجا رفت مگه؟ترا_

 :را گرفت و گفت شیبازوها. کردیداشت کار را خراب تر م. دیاش کش یشانیبه پ یدست نیفرد

 .آروم باش کمیاول _

 .سر همتون خراب نکردم يبگو تا خودم نرفتم و اون خونه رو رو.. نیبگو فرد_

 :دیکش نعره

 ترانه کجا رفت؟_

بازم  یبفهم یمامان اجازه نداد بره چون خبر داشت وقت.. کرده بود مانیخواهرش زا.. یداد نکش مرد حساب_

 .من بردم و آوردمش. رهیگیچشمت و م يخون جلو

 .زدیم رونیاز چشمانش آتش داشت ب. دیبا وحشت دست دور دهانش کش نیراد

 به هم؟  نیگفت ایبهش؟ چ یگفت یچ_

 :دیاز کوره در رفت و غر نیفرد

. بود بره و منم کمکش کردم ازین ته؟یحال ستیتو به من مربوط ن یِزندگ گمیهت مدارم ب. نیآروم باش راد_

 !نیهم

 يآرنجش را رو. شده بود نیاش باز سنگ نهیس يقفسه . مبل انداخت يعقب عقب رفت و خودش را رو نیراد

شانه اش سر باال  يرو یگذشت و با حس دست یکم. فرو برد شیرا داخل موها شیگذاشت و دست ها شیزانو

 :آب را مقابلش گرفت و با اخم گفت وانیل نیفرد. کرد

 ؟يخوریقرصات و م_

 .دستش را پس زد نیراد

 !تو کله تون نیهم تو هم مامان بکن نویا.. که قرص بخورم ستمین یمن روان_

 :داد و گفت رونیکالفه اش را با صدا ب نفس

.. دونهیتو نم یِاز زندگ یچیاون دختر ه. یو اوضاع ازدواج کن تیذهن نیبا ا ذاشتمیوقت نم چیبودم ه نجایاگه ا_

www.romanbaz.ir ..تو طیشرا یحت
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ندارم  یمن مشکل.. نیهم.. من افسرده بودم. سرم نکوب يرو تو یکوفت يانقدر اون دوره .. ندارم یطیمن شرا_

 .که بخوام تا آخر عمر دارو بخورم و مزخرف بشنوم

 :ددستش را با استرس گاز گرفت و افزو مشت

و  دارمیبه ترانه بزنه و ذهنش و نسبت به من خراب کنه، برش م یکلمه حرف اضاف هینفر  هیفقط .. نفر هیاگه _

 !گوشت فرو کن داداش يو خوب تو نیا. ما نرسه یِکدومتون به زندگ چیکه دست ه ییجا هی رمیم

رفت و در را محکم برهم  رونیب. گذشت نیاز کنارِ فرد. برداشت زیم ياش زد و آن را از رو یبه گوش یچنگ

 !وحشت و هراس ایدن کیماند و  نیفرد. دیکوب

 :گفت یزد و عصب واریبه د یمشت. شد نیکه با حرص سوارِ ماش دیو از باال د ستادیپنجره ا کنار

 !بشه میدختر هم مثلِ نس نیبه حالت اگه سرنوشت ا يوا_

*** 

روشن با  نِیو ماش چیسوئ دنِیاحمد با د. وارد شد یدرِ اصلاز  یمعطل یدر خانه نگه داشت و ب يِرا جلو نیماش

 :با تشر گفت نیتعجب نگاهش کرد که راد

 ؟یکنیچرا به من نگاه م.. پارکش کن احمد آقا نگیببر پارک_

 یورزش ي مهینصفه و ن يبا ورودش به خانه، چشمش به آنا افتاد که با لباس ها. داخل شد یبدون معطل سپس

 :دیپرس یعصب. رفتیاز عرق به طرف آسانسورِ طبقات م سیو بدنِ خ

 ترانه کجاست؟_

 :گفت کردیسرش جمع م يبلوندش را باال يهمانطور که موها آنا

 !نه ایخبر ندارم برگشته . ییبره جا نیکه با فرد شدیداشت آماده م ،یسالن ورزش رفتمیمن داشتم م یوقت_

 :نشست و گفت شیبازو يدست آنا رو. آسانسور را با حرص زد يمشت شد و دکمه  دستش

 ؟یترسیم يزینکنه از چ.. بذار بگرده و هوا بخوره ؟یکنیچرا انقدر محدودش م_

تر شد کیبه او نزد یرا بفشارد که آنا دستش را گرفت و کم کیخواست عدد . هم سوار آسانسور شدند همراه. 

. خودشون زهر کنن يرو برا یزندگ گهیکه زن و شوهر با محدود کردنِ همد ستین انوسیعهد دق گهیاآلن د_

 يرو برا یهم متاهل موند و هم صفا کرد؟ چرا همه چ شهیمگه نم... عصرِ عشق و حال.. اآلن عصر ارتباطاته

 ؟یکنیخودت و اون بنده خدا سخت م

www.romanbaz.ir
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اما از .. نگاه را نشناسد نیمق نبود که اآنقدر خام و اح. دخترك کرد بِیو پرفر یرنگ يبه چشم ها ینگاه نیراد

در  رهیخ. دستش را کنار زد و دکمه را فشرد. بود تعجب کرد دهیپروا و راحت ند یآنجا که تا به حال او را انقدر ب

 :چشمانش لب زد

و عشق و  حیبا تفر یمن مرد باشم و حت دیشا. یشیحساس م شیهمه چ يرو يرو دوست دار یکس یوقت_

 .کنهیگم م شویزود هم خودش و هم زندگ يبد دونیبهش م یزن وقت یول.. و گم نکنمصفا هم راهم 

 :سرخ دخترك گفت يبه لبها رهیراجلو برد و خ سرش

 مفهومه؟_

لب  يرو يا مهیلبخند نصفه و ن. ها داشت یمعن یلیدوپهلو خ يحرف ها نیا. نگفت يزیابرو باال داد و چ آنا

 :نشست و آرام گفت شیها

 !بله کامال_

باز کرد و داخل  کبارهیدرِ اتاق را به . رفت رونیحوصله چشم از دخترك گرفت و ب یآسانسور که باز شد، ب درِ

چشمش به . ستادیجلو رفت و مقابلش ا. بلند شد زیظاهر آشفته اش هول کرد و از پشت م دنِیترانه با د. شد

اراده به زمانِ  یذهنش ب.. دور و اطرافش نهنوزاد بود و چند پروا کی رِیتصو.. کاغذ افتاد يرو یِرنگ یِنقاش

 !ساختندیشب و روزش را م ،یرنگ يپروانه ها نیکه ا یزمان.. شان برگشت ییدانشجو

 !دمیترس ؟ياومد ییهوی ينجوریچرا ا.. سالم_

 . اش را به او دوخت یاز کاغذ برداشت و نگاه برزخ چشم

 ؟يکجا رفته بود نیبا فرد_

 .آب دهانش را با ترس قورت داد ترانه

 ..مگه بهت نگفت؟ ترنم_

 ؟يذارینم رونیخونه پاتو ب نیمن و بدونِ من از ا يمگه نگفتم بدونِ اجازه .. ترنم و زهرِ مار_

 . ناباور نگاهش کرد. آنقدر بلند بود که قلب دخترك از ترس مچاله شد ادشیفر

با  يحاال پا شد.. نرو ییجا یهت هزار بار گفتم بدون هماهنگسخته؟ ب دنشیانقدر فهم.. جواب بده ترانه_

 ؟یرفت نیفرد

 ..من..يجواب نداد یزنگ زدم ول تیکردم؟ هزار بار به گوش کاریداره؟ مگه اصال چ یمگه چه اشکال_

www.romanbaz.ir !نینچ يکبر يمن صغر يبرا_
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 :دیمنقبض پرس یسرخ و فک ياشاره اش را جلو برد و با چشم ها انگشت

 ؟یرفت نیشد که با فرد یبه هم؟ اصال چ نیگفت ایچ ن؟یرفتکجاها  گهید_

 شده بود؟ وانهید.. شدیباورش نم. حرف نگاهش کرد یب ترانه

 .. یبا توام لعنت_

 :دیکش ادیو فر دیکوب زیم يهر دو دستش را رو ترانه

 !سرِ من داد نزن_

جلو رفت و با  نیپرو. بود ستادهیخانم هم درست پشت سرش ا وكیب. با ترس داخل شد نیاتاق باز شد و پرو درِ

 :دیپرس ینگران

 ه؟یچ يبرا دادیداد و ب نیشده؟ ا یچ_

 کی شود؟یمجازات م نگونهیچه ا يبرا دانستیخودش هم نم.. انداخت نییو سر پا دیاز چشمِ ترانه چک اشک

 !رفتنِ ساده؟ رونیب

 !ما نذار یِخصوص مِینِ در زدن پا تو حروقت بدو چیه گهیبرو و د.. مامان رونیبرو ب_

 :گفت یتوجه به او دستش را در هوا تکان داد و عصب یب نیپرو

رو  یچرا همه چ.. و همراهش فرستادم نیفرد نانیاطم ياصرار داشت بره منم برا.. من بهش اجازه دادم بره_

 ن؟یکنیبزرگش م

 ياز ال یچشم بست و عصب. شدیم نییاش با خشم باال و پا نهیس يقفسه . به طرف مادرش برگشت نیراد

 :دیغر شیدندان ها

 !رونیبرو ب_

 .خانه را لرزاند ينعره اش ستون ها يکه صدا دیبگو يزیخواست چ نیپرو

 !همتون. نیو در و ببند رونیب نیبر_

درِ اتاق که بسته شد، به . رفت رونیکوتاه از اتاق ب ي هیرا به ترانه دوخت و بعد از چند ثان زشینگاه ت نیپرو

 .را گرفت شیبرداشت و بازو زیطرف ترانه خ

 .نزدم شیاتاق آت نیا يبگو تا هم تو و هم خودمو تو.. داده لیبهت تحو ییچه چرت و پرتا یگیحاال م نیهم_

 .يا وونهیتو د.. نیولم کن راد_
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گفتم اجازه .. رنتیازم بگ ذارمیبهت گفتم نم. ام یو روان وونهینه؟ د يبشنو یخواستیو م نیهم.. ام وونهیآره د_

 نگفتم؟. یمشت حرف مفت بش کیدست  ي چهیباز دمینم

 :گفت هیبا گر ترانه

گفت جواب .. یگفت بهت اعتماد کنم و بهم اعتماد کن.. يبهم گفت از خودت بپرسم تا جواب سواالم و بد_

 هیشده ات چ نیو نفر یلعنت يگذشته  نیبگو ا.. و بگوحاال ت. گهیکسِ د چیسواال دست خود توئه نه ه يهمه 

 يکه تو یقفس يپرنده  هیمثل  دمنفس بکشم؟ برات ش يذاریچرا نم ؟ياریو سرِ من در م شیدقِ دل يکه دار

 نیمن ا یِزندگ.. نیراد خوامینفس م.. خوامیمن هوا م. که جونش در بره يدیو انقدر فشار م يریگیدستت م

 .رمیهمه سوال بم نیا نِیو ب واریچهار تا د نیا يال خوامیمن نم.. ستیخونه ن

 :عقب رفت و زجه زد عقب

 !کشمینم.. طاقت ندارم گهید. کنم یزندگ نجایاصال ا خوامینم_

. برداشت زیبه درِ پشت سر ترانه انداخت و به طرف در خ ینگاه. از وحشت و ترس گشاد شد نیراد يها چشم

 :در گذاشت و رو به ترانه گفت يرا از پشت رو يدست ها

 !مطمئن باش. ترانه يبر ییجا ذارمینم.. من و توئه يخونه  نجایا.. تو منم یِزندگ_

 نیمرد راد نیا.. باورش سخت بود. دیچکیم شیموها يعرق قطره قطره از ال به ال. نگاهش کرد رتیبا ح ترانه

 :لرزان گفت ییجلو رفت و با صدا!نبود

ترکت کنم؟ مگه من گفتم  خوامیمگه من گفتم م ن؟یراد یترسیانقدر از رفتنِ من م چرا ؟یترسیم یاز چ_

 برم؟ خوامیم

 :سرش را تکان داد نیراد

 .يریروز م هیو  یشیخسته م دونمیم.. يریم_

 .دخترك را گرفت يترانه جلو آمد و دوباره بازو نِیتوجه به نگاه غمگ یب

 !يبر ذارمیهم کنم نم رتیشده غل و زنج.. شده با زور هم نگه ات دارم یحت ته؟یحال ذارمیاما نم_

 .دیاش را بوس یشانیترانه را پاك کرد و پ يها اشک

 .دمیبهت قول م. فتهیب یاتفاق چیه ذارمینم. نکن هیگر. نمیمن طاقت ندارم اشکات و بب.. نکن نفس هیگر_

 :دینال ترانه

www.romanbaz.ir .خسته شدم گهید.. نیخسته شدم راد_
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 :گفت يرا پاك کرد و سرد و جد شیپشت دست اشک ها با

 !خورمیقسم م. رمیم ذارمیخونه چه خبره سرم و م نیتو ا یامروز بهم نگ نیاگه هم_

قبل از . با ترس نگاهش کرد و عقب عقب رفت هیچند ثان. صورت دخترك خشک شد يرو نیراد يها دست

وحشت دخترك را  دیقفلِ کل يصدا. رفت رونیدر برداشت و ب يرا از رو دیشود کل تیآنکه ترانه متوجه موقع

 :گفت ریمتح. در گذاشت يلرزان جلو رفت و دستش را رو يبا پاها. هزار برابر کرد

 ن؟یراد یکنیکار م یچ_

 :دیکش ادیاز پشت در فر نیراد

شده تا ابد اون تو . يراتاق و ندا نیاومدن از ا رونیکه من صالح بدونم حقِ ب یبه بعد، تا هر موقع نیاز ا_

راه .. ترانه رونیب يایب يحق ندار. نجایهم ارنیغذات و م...یحرف از رفتن نزن گهید يریبگ ادتیتا  یمونیم

 !یبرام نذاشت يا گهید

وحشت بار دیترانه پر پلک کج شد يو لبش به لبخند. 

 .ستین یخوب یِباز کن در و شوخ نیراد ؟یگیم یچ_

 :و وحشت زده داد زد دیمشتش را به در کوب دیاز پشت در نشن ییصدا یوقت

 ن؟یراد.. درو نیباز کن ا.. با توام نیراد_

 گریکه د ییبا دست ها. سر خورد و پشت در نشست.. که توانش تمام شد دیضجه زد و مشت بر در کوب آنقدر

 :نداشت به در ضربه زد و با اشک گفت یتوان

 !ستمیتو ن یِمن زندان.. نیدرِ المصب و راد نیباز کن ا_

را رو به آسمان گرفت و با ناله و  شیدست ها. دیدرِ بسته نشن نیهم از پشت ا یینجوا ینه صدا و نه حت یول

 :گفت هیگر

 چرا؟  ایخدا_

*** 

 يصحنه ا نیوارد خانه شد و اول.. برپا شده باشد یچه آشوب زدیحدس م نیپشت سرِ هم راد يدادها يصدا از

جلو رفت و . زدیقدم م یاش گذاشته بود و با ناراحت قهیشق يخانم بود که دست رو وكیکه با آن رو به رو شد ب

 :گفت دنشیخانم برگشت و با د وكیب. گذاشت شیبازو ياز پشت دست رو

 www.romanbaz.ir
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گوشاش  يتو گهیم یهر چ یکرده هر ک یدختره رو زندان. قابل کنترل شده ریغ گهید. نیشده فرد وانهید_

 !رهینم

 :گفتیم ادیبا فر نیراد. باال کرد يبه طبقه  یاخم نگاه با

 !بهتر بشه یهمه چ میاگه ما نباش دیمفهومه؟ شا میریم نجایامشب از ا نیهم_

 .داد رونیرا کالفه ب نفسش

 نیا دیو گفتم اجازه ند دمیکه از پشت اون تلفن نعره کش دمیدیم.. عمه جان دمیدیروزا رو م نیا يمن همه _

تا بفهمه با  دادمیو جواب نم اماشیپ.. کنه يکه بلکه مادر بتونه کار امیلج کردم و گفتم نم. وصلت انجام بشه

 .رو ساخته يکوتاه اومدنش چه فاجعه ا

 .نگاهش کرد نیخانم غمگ وكیب

عقلم به  گهیمن که د. شهیبدتر م میکنیم يهر کار.. نیفرد شهیخونه پرپر م نیدخترِ جوون مردم داره تو ا_

 !دهیقد نم ییجا

مکث کرد و چشم به درِ اتاق  یاول کم يدر طبقه . از پله ها باال رفت یسر تکان داد و بدون گفتنِ حرف یعصب

خواست تقه . ستادیچند قدم جلو رفت و پشت در ا. گرفتیداشت لحظه لحظه باال م نیراد يصدا. دوخت نیراد

راهرو و  يرا در انتها نیو پرو نیو راد رفتپله ها را باال . به در بزند که منصرف شد و راه آمده را برگشت يا

 . دیمقابلِ اتاقِ طراوت د

 :زد ادیو فر دیشدنش را د کیسرخ نزد يبا چشم ها. چند لحظه مکث کرد دنشیبا د نیراد

داره !من یِزندگ يزد رو مهیاه از تنش در نرفته خر یهنوز خستگ.. سوزوند شیآت ومدهین.. ریبگ لیتحو ایب_

 !دهیم لشیمن چرت و پرت تحو هیعل. ..کنهیگوشِ زنم و پر م

 :چند قدم جلو رفت و کالفه گفت نیفرد دنیبا د نیپرو

 . مونهیبرامون نم تیثیاگه دختره به کس و کارِش زنگ بزنه آبرو و ح.. بگو بهش يزیچ هیتو  ایب_

 :دیاش گذاشت و نال یشانیپ يدستش را رو پشت

 !شمینم فشیحر گهید.. کم آوردم گهیمن د_

 :و خونسرد گفت ستادیا نیمقابل راد نیفرد

 !دهیمثل تو بع يکرده ا لیکارا از آدم تحص نیا. برو اون در و باز کن_

www.romanbaz.ir .زد شیبه موها یعصب یپوزخند زد و چنگ نیراد
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 !هیهدف تو چ دونمیمن م. نیه نشناستت فردک چیبپ یکی ينسخه ها رو برا نیا!هه.. کرده لیتحص_

از  نیراد. طراوت افتاد و با چشم اشاره داد که داخل اتاق برود سیخ ينگاهش به چشم ها. سر برگرداند نیفرد

 :تر شد و با داد گفت وانهیاش د يخونسرد

  گم؟یبهت م یدارم چ يشنویم_

 :دینال نیپرو

 ..جان آروم نیراد_

 شیپ "جان"لفظ  زد،یآخر م مِیبه س نیهر گاه که راد.. مادرش انداخت ي دهیترس ينگاه به چهره  نیفرد

درِ . سوخت دهیاز هم پاش يخانواده  نیدلش به حالِ ا. زدیم شیصدا شهیتر از هم میو مال گرفتیاسمش قرار م

 :رو به مادرش گفت ياتاق طراوت را باز کرد و با خونسرد

به .. کتکش بزنه.. قلم پاشو بشکونه.. کنه شیاتاق زندان يتو خوادیلش مد.. زنشه.. نباشه مادر تیشما کار_

 چه؟ یکس

 :و گفت ستادیاش ا نهیبه س نهیکرد و خودش س تیرا به داخل اتاق هدا نیپرو. با بهت سکوت کرد نیراد

 یجهنم یِزندگ هیدلش  دیشا.. و نفرت بکاره نهیمحبت و عشق تو دل زنش بذر ک يبه جا خوادیدلش م دیشا_

 به ما چه؟.. خوادیم

 !گوشات فرو کن يتو نویا.. نیفرد شهیوقت از من متنفر نم چیترانه ه_

 .دیرا باال برد و لب باال کش شیها دست

 !همون کار و انجام بده یدونیرو صالح م يهر کار.. نگفتم يزیمن چ_

نگران نگاهش  نیپرو. را بستبدهد داخل اتاق شد و در  نیرا به راد يگریحرف د يبدون آنکه اجازه  سپس

را باز و  شیاش گذاشت و چشم ها ینیب يسکوت دست جلو يبه نشانه  نیکه فرد دیبگو يزیخواست چ. کرد

 يپوف کالفه ا. دیچیپ ودر راهر نیراد يقدم ها يکه صدا ییسکوت گذشت تا جا نیچند لحظه از ا. بسته کرد

 :طراوت با ترس گفت. دوباره در هم فرو رفت شیو اخم ها دیکش

 ..میبازم مثل همون موقع ها که نس.. شده داداش وونهید_

بذار خودش آروم !کنهیم رترشیپذ کیکه زده شه تحر یهر حرف اشتباه.. حرفشم نزن طراوت یحت!سیه_

 !کنهیاون بدتر تا م میبگ یبشه وگرنه ما هر چ
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 !نیخوب شده بود فرد.. درمانش تموم شده بود يدوره .. دکتر شیبردش پ شهیکه نمبا زور  م؟یکن کاریچ_

 .تخت تک نفره نشست يشد و رو نییباال و پا شیگلو بیس. زن، حالش را خراب کرد يصدا بغض

داره با  دیفهمیم دیبود که ترانه با نیحداقلش ا!مادرِ من نه اآلن يکردیم نایقبل از ازدواج ا دیکار و شما با_

 .. داره یروان يِماریب يکه سابقه  کنهیازدواج م یکس

 يپسرِ من فالنه و بهمانه؟ کدوم مادر هاالناس،یا گفتمیو م گرفتمیبوق و کرنا دست م ن؟یفرد گفتمیم یچ_

 ..ياونم مقابل آدما کنه؟یکار و م نیا

اون بنده خدا رو آگاه  انهیفتم شده مخفچقدر بهت گ.. طرز تفکر و کنار بذار نیا.. تموم کن مادر کنمیخواهش م_

سال  کیکه با  ستین يزیچ یتیگفت؟ اختالل شخص یدکترش چ يدیمگه نشن. برسه نجاهاینذار کار به ا یکن

نشه، اگه با دکترش در  يروانکاو يا شهیاگه ر يماریب نیا.. کارش یدارو مصرف کردن تموم بشه و بره پ میو ن

 نایا يهمه .. شهیم ادیهر بار شدتش کم و ز یزندگ طیبسته به شرا.. ارتباط نباشه ممکنه تا آخرِ عمر درمون نشه

 ..و مدرك آوردم لیاز هزار جور دکتر و پرفوسور برات دل.. دادم حیرو برات توض

من و طراوت  يدیند.. نیفرد يدینش و ندشد وانهید يو روزا يتو نبود. کرد دمیتهد.. جلوشو گرفت شدینم_

 .. میکردیشبا از ترس در اتاق و قفل م

 :فرو برد و زمزمه کرد شیموها يدستانش را ال نیفرد

 !شهیدکترش درمان نم شیخودش نخواد و نره پ یتا وقت.. شهیبا دارو حل نم_

 :ناراحت گفت طراوت

 .کردیاون وقت هم نم.. بره دکتر کنهیوقت قبول نم چیه_

به حال  ينطوریهم شهینم.. میاستفاده کن مارستانیب ي نهیاز گز میشیکنه مجبور م يشرویپ يماریاگه ب_

 !مشیخودش بذار

 :پشتش گرفت و با ترس گفت واریدست به د نیپرو

 !کار و با آبرومون نکن نیا.. نیفرد کنمیخواهش م.. نه مارستانیب_

 .کنترل کندرا  تشیکرد عصبان یاز جا بلند شد و سع نیفرد

 یلعنت يِماریب نیا ستیمعلوم ن.. مادر رهیبرادرِ من داره از دست م ه؟یلعنت يآبرو نیکه برات مهمه ا يزیتنها چ_

و  کنهیرو تحمل م ایآدم به اون داره چ نیتر کینزد یدونیو نم یستیاون اتاق ن يتو تو. بسازه یازش چ گهید
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 :و گفت دیبه صورتش کش یدست

 یخدا حت ياون بنده  ؟يکه تو چشماشه توجه کرد یچشمت به گردنِ اون دختر افتاده تا حاال؟ به ترس_

 !طرفه یبا ک دونهینم

 دونمیم.. کنهیتحمل نم گهید نیراد.. رهیو م ذارهیو م نیراد.. نیفرد شهیدرست نم یچیه گهیبا گفتنش د_

 .ارهیطاقت نم گهید

 :در سکوت و کالفه نگاهش کرد که جلو آمد و مستاصل گفت نیفرد

 .شهیدرست م. شهیدارو بخوره آروم م یوقت. دوباره داروهاش و بخوره کنمیم شیو راض زنمیباهاش حرف م_

 !شهیحل نم یچیتنها ه يبا دارو گمیمادر؟ دارم م یِتا ک_

. تخت نشاند ينشست و او را رو شیبازو ریز نیقبل از سقوطش دست فرد.. دچار لرزش شد نیپرو يپاها

به طرف  نیفرد. ختیریصدا اشک م یطراوت آرام و ب.. گرفت و سکوت کرد شیدست ها انیسرش را م نیپرو

پشت  يفضا دنِیکه با د ددوخته ش نیاز پشت سر به فرد یچشمِ هر دو با نگران. پنجره رفت و پرده را کنار زد

 :خش دار گفت ییگذاشت و با صدا شهیش يدستش را رو. پنجره، باز هم قلبش هزار تکه شده بود

ضربه  نیشتریب یوقت نتونستم بگم ک چیه.. و رو کرد ریو ز مونیزندگ يمثلِ طوفان همه  یاون اتفاق لعنت_

 !رو خورد

 :انداخت و ناله کنان گفت نییدوباره سر پا نیپرو

کاش .. خونه نیا يکه اونا رو آوردم تو يلعنت به روز.. دلم يرو دنیخواهرم داغ شدن و چسب يادگارای_

 . و از دور حواسم بهشون بود موندنیهمونجا م

 يادامه ندهد، اما برا گریداد تا د نیبه پرو ياشاره ا یطراوت با ناراحت. پنجره مشت شد يرو نیفرد دست

 !بود ریمالحظه د نیپر از درد و آه اتاق را ترك کرد ا يا نهیکه با س يمرد

*** 

در گذاشته بود و  يخودش انداخت که سرش را رو تیبه موقع ینگاه. شد داریسرش از خواب ب یِنینگحس س با

حال  نیدر هم یآورد که چند ساعت ادشی کیاتاقِ تار. دیباال کش یخودش را کم.. همانگونه خوابش برده بود

با چشم به . چشمش را سوزاند يفانتز يلوسترها يِنورِ قو. برق را فشرد دیبلند شد و کل شیاز جا. است دهیخواب

 !هشت شب بود. دنبالِ ساعت گشت
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چشمش جان  شیاتفاقات چند ساعت گذشته دوباره پ. اش را برداشت یرفت و گوش زیکشان به طرف م کشان

را چند بار باال و  رهیدستگ.. دیو به طرف در دو دیدر دلش تاب دیام کی. درِ قفل شده افتاد ادیتازه به . گرفت

 .شده بود یاتاق زندان نیارسما در !هنوز باورش سخت بود.. شدیباورش نم. قفل بود. کرد نییپا

 یدر زندگ. رفت و چند مشت آب به صورتش زد سیداخل سرو. گُر گرفته بود یاز حرارت و فشار عصب صورتش

حد توانش از اشک  نیتا آخر.. نبود که زود وا بدهد يدختر.. و ناتوان نبود فیضع يامر چیگاه در مقابل ه چیه

سقوط آزاد و وحشتناك  کیبا  یفرق د،که با آن رو به رو شده بو یطیاما شرا. کردیم يو ضجه زدن دور ختنیر

 انِیچقدر فاصله بود م. دیدیاز او م يدیجد زیمشترك شده بود که هر روز چ یاش را با کس یزندگ. نداشت

 !رحمِ امروز یو ب ختهیمرد افسار گس نیآزارِ دانشگاه و ا یآرام و ب نِیراد

شده  یگردنش ارغوان يرو یِخون مردگ. شد رهیمرمر گرفت و به خودش خ ییِروشو يرا به لبه  شیها دست

 گذاشت،یپازل را کنارِ هم م بِیغر يتکه ها نیا يهمه  یوقت..انداخت یآن لحظات لرزه به اندامش م ادی. بود

 !تلخ تر از زهر.. تلخ شروع شده بود شانیزندگ!گرفتیجان م شیرو شیپ یلخت رِیمدت کوتاه چه تصو نیدر هم

چاره باشد؟ خانواده  یچارگیب نیا يبرا توانستیم یچه کس. اش را در دست فشرد یتخت نشست و گوش يرو

از  گفتیچگونه م.. شودیخوشبخت م نیقول داده بود با راد.. آورد یطاقت نم.. کردیاش؟ پدرش حتما سکته م

 دهیروحش را در ترکشانمش یشوهرش در همان شب اول زندگ نکهیا گفت؟یخانه و خانواده؟ اصال چه م نیا

را  یداد و خواهشِ شبانه پر کرده؟ گوش يمحبت را در وجودش با صدا يو تشنه برا یخال ياست؟ که حفره ها

 یو خوفناك در نم یلعنت يگذشته که سر از آن  یتا زمان. کارساز نبود هیگر.. دیشیداد و اند هیاش تک یشانیبه پ

بود که  یاو تنها کس دیشا.. ذهنش زد و قلبش را روشن کرد رد يجرقه ا.. افتیدرد درمان نم نیآورد ا

شد و  ادیتعداد بوق ها ز یوقت. گوشش گذاشت يرا رو یشماره اش را گرفت و گوش!کمک کند توانستیم

 :دیچیپ یگرمِ حسام داخل گوش يکور شد، صدا دشیام

 احوالِ دخترخاله؟_

 :لبخند زد اریاخت یب. لحنِ گرم تنگ شده بود نیا يدلش برا چقدر

 حسام؟ یخوب_

انواع و اقسام دست و پا و گردنِ شکسته فاکتور  دنیو د مارستانیاگه از دوازده ساعت سگ دو زدن تو ب_

 !خدا دیخوبم به ام میریبگ

www.romanbaz.ir ؟يوقت دار.. دارم یباهات کار واجب_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٥٠ 

 شده؟ يزیچ. سیمهم ن یول رمیدوش بگ رفتمیداشتم م.. وقت که دارم_

 .زدیگدار به آب م یب دینبا.. اش را حفظ کند يکرد خونسرد یسع

 ..ینه ول ایگفتنش درسته  دونمیاصال نم.. بهت بگم يچجور دونمیراستش نم_

 اومده؟ شیپ یمشکل نیبا راد. نگران شدم ترانه_

 .داد رونیرا با صدا ب نفسش

 .میزنیاون وقت مفصل باهم حرف م.. حسام دنمید نجایا ایفردا ب_

 !برهیامشب خوابم نم.. ينگرانم کرد ییخدا یول امیاومدن و م_

 :در قفل دستپاچه و تند گفت دیچرخش کل يصدا با

 !فعال خداحافظ.. ایایتنها ن..  ایبا رها ب. قطع کنم حسام دیبا_

بزرگ  یِنیوارد شد و پشت سرش خدمتکار با س نیراد. تخت گذاشت و منتظر به در چشم دوخت يرا رو یگوش

گذاشت  زیم يرا رو ینیدختر جوان س. انداخت نییسرش را با اخم پا د،یرا که د نیجلو آمدنِ راد. داخل اتاق آمد

 .دکه پشتش را نوازش کرد، به طرفش سرچرخان نیدست راد. رفت رونیو ب

 .. نفس میشام آوردم بخور_

 :آرام گفت نیراد. دوخت و دوباره سربرگرداند زیم يرا به مخلفات رو نگاهش

که حوصله ات سر  مونمیم شتیپ. مونمیخونه م شتریب. از بابت شرکت و هتل راحته المیخ گهید.. اومده نیفرد_

 !نباش یچینگران ه گهید. نره

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 قفل باشه؟ دیبا یدر تا ک نیا_

 .. يکرد میبود که عصب نیا يکار و کردم برا نیاگه ظهر ا.. رو برات قفس کنم ترانه یزندگ خوامینم_

 .ترانه را به طرف خودش برگرداند ي چانه

 اد؟یاز من بدت م_

 .النه کند شیترانه باعث شد ترس در چشم ها سکوت

 ازم؟ ادیبدت م. راستشو بگو ترانه_

 :چسباند و زمزمه کرد نیراد یِشانیاش را به پ یشانیپ. دست او گذاشت يدستش را جلو برد و رو ترانه
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. و خراب کنه مونیزندگ یبرم و نه قراره کس ییمن نه قراره جا. نیعذاب خالص کن راد نیهر دوتامون و از ا_

همدمت  يذاریچرا نم ؟یکنیچرا بهم اعتماد نم. و جهنم کرده مونیها و ترسِ توئه که زندگ يپنهان کار نیا

که  کنمیاحساس نم شتیوقت پ چیه یلو.. نیراد یتو شوهرم. دمیم ممیزندگ يمن برات همه  باشم؟ تو بخواه

بهت  یک.. قدم ازت دور بشم هی يذارینم یحت.. مدام حواست به چپ و راستمه یقنداق يبچه  هیمثلِ . زنم

اجازه بده با . ارمیو کم م شمیفقط دارم خفه م ينجوریا ؟یکنیم بندیپا یزندگ نیمنو به ا ينجوریگفته که ا

 !ازت کنمیخواهش م.. میکمک هم مشکالت و حل کن

 :گرفته گفت ییرا نوازش کرد و با صدا شیموها نیراد

 . کوه کندم کنمیحس م.. خسته ام ترانه یلیخ_

 :و گفت دیاو کش ي نهیس يدستش را رو. داد رونینفسش را با آه ب دخترك

تا . ستین یچیه نمونیراز که به جز فاصله ب هی.. یه نگه داشتگند زِیچ هیمن و خودت  نِیقلب ب نیا يتو_

 !نیراد شهیفاصله پر نم نیا ینکن شیخال یتا وقت.. ینگ یوقت

سرش  ریدست ز. دیو او را هم همراه خودش کش دیدراز کش. دور تنش محکم تر حلقه شد نیراد يها دست

 :گذاشت و گفت

 !ندارم لیمن م.. شهیبرو شامت و بخور سرد م_

 :و گفت دیکش شیاخم ها يدست رو. زدیم ادیدرد در چهره اش فر. ناراحت نگاهش کرد ترانه

 !ندارم لیمنم م_

دخترك که . بود رهیبه سقف خ یعکس العمل یب نیراد. گذاشت شیرا با دست باز کرد و سر رو نیراد يبازو

 :روحش شد یسلآرام اش ت يصدا. و چشم بست دیکش یتنش را سفت در آغوش گرفت، آه

اجازه رو  نینه به تو و نه به خودم ا..نیتموم شده نابود بشه راد يگذشته  هیبه خاطرِ  مونیزندگ دمیاجازه نم_

 . دمینم

.. یزندگ نیدخترك پاداشِ ا ایدخترك است  ياو جزا دانستینم. دیرا بوس شیکج کرد و موها یرا کم سرش

 !باختندیآرام بخش هم رنگ م يداروها نیتر يقو یکه عشق بود حت ییجا. را آرام بست شیچشم ها

 دهیدوخت و خدا را شکر کرد که فقط خواب د نینگاهش را هراسان به راد.. را با ترس باز کرد شیها چشم

 يزیغرقِ در خون در حال گفتنِ چ نیراد. بود یخواب وحشتناک. دستانش گرفت انِینشست و سرش را م. است
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نگاه کرد که آسوده  نیبه راد هاز عرقش را پاك کرد و دوبار سیخ یشانیپ. دیشن یرا نم شیبه او بود اما صدا

 .شدیم نییاش آرام باال و پا نهیس يبود و قفسه  دهیخواب

. رفت نییلحاف را کنار زد و از تخت پا. به کابوس شده بود لیحاال تبد دیترسیاز آن م قتیکه در حق يزیچ

 یِاما با حسِ گرم. برداشت ینیآب را از داخلِ س وانِیدست انداخت و ل. دمار از روزگارش در آورده بود یتشنگ

خاموش  يپرچ آب تگر کیدرونش را فقط  شِآت. گذاشت و آرام به طرف در رفت شیدوباره آن را سرِ جا وانیل

 !کردیم

. کرد خکوبیرا در جا م شیپا یبرود، حس نییها پاکه خواست از پله  نیاما هم. رفت رونیرا آرام باز کرد و ب در

 زیشوم و اسرار آم ياگر سر از آن طبقه  شدیچه م. شب بود و همه خواب بودند مهین. نگاهش را به باال دوخت

. دیسوم رس يرا آرام آرام باال رفت تا به طبقه  هاپله . همانجا بود شیاز سوال ها یلیجواب خ دیآورد؟ شا یدر م

که هال  ییدرها يبه اندازه  ضیو عر یچوب يدر.. درِ نسبتا بزرگ بود کیفقط  نجایا گریبر خالف طبقات د

  .کردیکوچک خانه را از هم جدا م يها

 

 

 یِکیتار. داخل رفت. باز شد یکارساز شد و در به راحت شیدعا. رفت و در دل خدا خدا کرد در قفل نباشد جلو

ترس به . دیتابینم ياتاق نور نیجا داخل ا چیانگار که از ه. خانه بود يجاها ریهرو و سااز را شتریاتاق صد برابر ب

 یحساب و کتابِ ذهن کیبا . برق بگردد دیکل دنبالِدر کدام قسمت به  دیبا دانستینم یحت. جان و دلش افتاد

 دیو کل دیکش وارید يدستش را رو. اتاق هم کنارِ در و در سمت چپ باشد نیا دیاتاق ها، کل یحدس زد مثلِ باق

 :خشک شد شیدر جا ییاما قبل از روشن کردنش با صدا. دستش حس کرد ریرا ز

 !روشنش نکن مادر_

 !بود نیفرد. دهانش گذاشت يرا با ترس جلو دستش

 ؟يشد چرا دوباره نگران.. خوابمیم رمیم ادیمن که گفتم هر وقت خوابم ب_

 شد،یتر م کیرا که هر لحظه نزد شیقدم ها يصدا. گند زده بود. فشرد شیلب ها يرا محکم تر رو دستش

 يحضورش را کامل کنارش حس کرد، با ترس چشم بست و در دل دعا کرد از رو یوقت. ستادیو قلبش ا دیشن

شدن چراغ شد و  شنوجه روپشت چشمانش، مت يشدنِ صفحه  یاما با حسِ صورت. محو شود نیتکه از زم نیا

www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

چشم  رِیز کردیحس م.. افتیگفتن ن يبرا یحرف. دیخودش د يرا رو نینگاه متعجب فرد. آرام چشم باز کرد

چاره و هول شده، آرام سالم داد که  یب. در حالِ ذوب شدن است شیرو به رو مِیشده و نگاه مستق زیر يها

 :که شمرده و با حرص گفت دیرا شن نیفرد يمتقابال صدا

 کال عادته برات نه؟ گرونید یِشخص مِیتعرض به حر_

 :گفت دیچرخیهم م يخاك گرفته و انبار شده بر رو لِیوسا يرو رشیمتح يکه چشم ها همانطور

 ..همون يبرا.. ستین نجایا یکس کردمیمن فکر م_

 ؟یدنبال سواالت گشت نجایو ا ياومد یهمون نصف شب يبرا_

 . دیرا شن نینفس بلند فرد يدرِ پشت سرش بسته شد و صدا. انداخت نییسر پا یبا شرمندگ ترانه

 یِهست مربوط به من و زندگ یهر چ نجایا.. ياومد یآدرس و اشتباه.. که کمکت کنه ستین ییاونجا نجایا_

 !منه

درست برعکسِ ظاهر استوار .. مرد خسته بود نیا يچقدر صدا.. ترانه از پشت نگاهش کرد.. برگرداند و رفت رو

وسط اتاق بود  یِو خرسِ صورت یچوب يچند قدم جلو رفت و همانطور که چشمش به گهواره !و پر صالبتش

 :گفت

کدوم از  چیجواب ه نیراد.. کنم کاریچ دیبا گهید دونمینم. شدم جیمن واقعا گ.. خوامیمعذرت م یلیمن خ_

هست که فقط من  يزیچ دونمیمن م. کننیم يهمه شون دارن پنهون کار ن،یدنه فقط را.. دهیسواالم و نم

 !خبرم یازش ب

به خاطر خودت هم که  دمیم حیترج!ستمیروشنت کنه من ن دیکه با یاون یول يخبر یب زایچ یلیاز خ.. درسته_

 !طرف و ساکت بمونم یشده ب

شکالت تلخ در  يدوباره همان بو.. کنارِ دستش برداشت زیم ياش را از رو پیراك نشست و پ یِصندل يرو

فرصت را از دست  نیاگر ا دانستیرا داشت و هم م نیشدنِ راد داریهم ترسِ ب.. بود يبد طیشرا. دیچیاتاق پ

شب، با همان شلوارِ کتان . داختبه خودش ان ینگاه کوتاه. ستین قیحقا دنِیبه فهم يدیبدهد تا مدت ها ام

را پشت گوشش راند و تعلل را  شیموها. که به تن داشت خوابش برده بود یو مرتب دهیبلوز پوشرنگ و  یصورت

 . فرستاد رونیچشم بست و دود را آرام ب د،یشدنش را د کیکه نزد نیفرد. کنار گذاشت

 !عادت و ترك کن نیا_

www.romanbaz.ir :باز کرد و با اخم گفت چشم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

 !یرسیجا نم چیبه ه ستادنیو فالگوش ا هیبق یشخص میتو حر دنیبا سرك کش_

 ن؟یمن گذاشت يتا حاال خودتون و جا ؟یبرام نمونده باشه چ يا گهید يچاره  یوقت_

آن روز، با آن .. را پوشانده بود بانشیبلوزش کامال گر. شد دهیناخداگاه به طرف گردن دخترك کش نیفرد نگاه

 نیکه ذهنش را ا ينقطه ا يوچشمش را ماهرانه از ر. گردنش کامال مشخص بود يکبود ،يلباسِ سرمه ا

 :کرده بود برداشت و گفت ریروزها درگ

 ؟یکه گفتم و برداشت یقدم ؟يصحبت کرد نیبا راد_

 :گفت نیغمگ د،یکشیخم شد و همانطور که به سرِ نرم خرس دست م ترانه

 !دمیکامال فهم گهیو د نیا. گهیبهم نم یچیبه ترس و اضطرابش غلبه نکنه ه یتا وقت_

 بیافتاد و دست در ج شیابروها انیم یقیعم نیچ. سرِ خرس شد يمات حرکت دست دخترك رو ن،یفرد نگاه

 :گفت ریکه مقابلِ چشمِ ترانه تاب خورد، سرش را به سمت او گرفت و متح يدیجاکل. شلوارش برد

 شما بود؟ شِیپ_

 .سر تکان داد نیفرد

 . نیماش يمونده بود تو_

 :به عروسک گفت رهیخ. شلوارش گذاشت بیا داخل جر دیلب تشکر کرد و کل ریز ترانه

 کردهیم یبچه زندگ هیقبال  نجایپشت، ا يِباز ياون فضا ،یتخت و گهواره و کمد صورت نیا.. خرس نیا_

 درسته؟

که  ینیو فرد زیت ياز همان نگاه ها.. زیچشمانش سرد شد و نگاهش تند و ت. حبس شد نیفرد ي نهیدر س نفس

 !کردیبا آن سنگ را هم سوراخ م

 :حاالتش به من و من افتاد و شرمنده از سوالش گفت دنیبا د ترانه

 ..من.. شماست يها یمال بچگ دمیشا_

 !ادامه نده گهید کنمیخواهش م_

 :از جا برخاست و گفت نیاش را درست کند که فرد يو خواست خرابکار دیلب گز ترانه

 قهیاآلن در عرضِ ده دق نیهم تونمیمن م.. طبقه نذار ترانه نیوقتم پا تو ا چیبرو ه.. نشده بگرد داریب نیتا راد_

.. رهیم نیاز ب نیتو و راد نیاعتماد ب شه؟یم یش چ جهینت یول.. گود و تمام يرو زمیرو برات بر یهمه چ

www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٥٥ 

تالش کن  ایپس . داشته باشم یزندگ نیا وت یدخالت تونمیاون هست، من نم یتا وقت. شهیسست م وندتونیپ

 !و بگه قتیبهت حق نیبذار راد ای.. یخودت بفهم

 :انداخت و آرام گفت رونیبه ب ینگاه. از ترانه راه افتاد و در را باز کرد جلوتر

 !نشده داریعجله کن تا ب_

از ترس و اما  د،یشنیآرامش را از پشت سر م يقدم ها يصدا. رفت نییحرف از کنارش گذشت و پا یب ترانه

مطمئن  نیاز رفتنِ فرد یوقت. دوم متوقف شدند يقدم ها در پاگرد طبقه  يصدا. خجالت جرات برگشتن نداشت

 :لب گفت رِیبه باال انداخت و ز یشد نگاه

 !خونه چه خبر بوده نیتو ا فهممیاگه من ترانه ام م. نیکن يکار یمخف نیتونیکه م ییتا جا_

دخترِ خدمتکار  يگرد حسام را رو يچشم ها. برداشت و تشکر کرد ینیاز داخلِ ستعارف خدمتکار، قهوه را  با

که دخترك دور  یوقت. و قهوه اش را مزه مزه کرد دیچشم دزد عیحسام سر. رفت شیبرا يو چشم غره ا دید

 :شد، به طرف ترانه خم شد و گفت

 !داره به موال کیکالسشون ال.. تنگ تره مارستانیب يپرستارا يالمصبا از روپوشا نیروپوشِ ا_

 .دیکرد و ترانه لب گز یپق رها

 !رهیبشنوه آبروم م یکیبه خدا اگه . ستایجمع خودمون ن گهید نجایا. تو رو خدا آروم تر حسام_

 !قصره قصر.. که ستیخونه ن. باشه انایجر نیو شنود و از ا نیدورب ستین دیبع_

 :نار گوشش آرام گفترها ک. با تمنا نگاهش کرد ترانه

 ان؟ یشکل نیچرا ا نایا. کم مونده بود سکته کنه دیما رو پشت در د یمادرشوهرت وقت_

 .ستنیحرفا ن نیاهل رفت و آمد و ا کمیفقط .. ان یخوب يآدما.. نظرت اومده رها_

 :گفت حسام

 نجا؟یا مینشه ما اومد یشاک نیراد_

 :و گفت دیکش یقینفس عم. صدا رفته بود و در را هم باز گذاشته بود یافتاد که صبح ب نیراد ادی

 بشه؟ یچرا شاک. مزخرف نگو حسام_

 !کنهینگاه نم ينجوریکه قصاب به گوسفند ا کننیبه آدم م یچنان نگاه نجایا.. واال دونمینم_

گذاشت و  زیم يرا رو اش مهینصفه ن يقهوه . حسام از جا برخاست و کنارِ ترانه نشست. دندیسه آرام خند هر
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 !يجد يسراغ حرفا میبر.. بسه يخاله باز_

 کردیم ریهر جا گ یاز بچگ!نه ایهنوز هم مطمئن نبود کارش درست است . او و رها گرداند نِینگاهش را ب ترانه

دهن لق بود، اما اگر  یرها اما کم.. شدینم مانیوقت پش چیو ه کردیحسام حساب باز م يِکمک و برادر يرو

را کنار گذاشت و  دیترد. دادیرخ م یرگبز يشک فاجعه  یب گذاشت،یخانه م نیپا به ا ییامروز حسام به تنها

 :گفت

 ؟یتونیم.. بار نامحسوس نیا یول.. یدوباره برام بکن قِیتحق هی خوامیم_

 .حسام در هم گره خورد يابروها

 ه؟یناموس_

 :تچشم چرخاند و کالفه گف ترانه

 .ستین یکنیکه فکر م ایاز اون کاراگاه باز.. معلومه که نه_

از  رونیچشمِ ب خوادیندارد و از او م یبا زندان یخانه فرق نیکه در ا گفتیچطور م.. جا به جا شد شیدر جا یکم

 خانه اش باشد؟ 

 دایخانواده افتاده که همه شد نیتو ا یاتفاق هیقبال  دمیکه من فهم ییخب، تا جا یعنی.. بگم يچجور دونمینم_

 نیبب. بوده یاون اتفاق چ یبفهم خوامیازت م.. دنیرو م یازش نه جواب سوال زننیم ینه حرف. ان يازش فرار

 یکه کس یبفهم يجور هی یتونیم. شهیبد م رامب یلیبفهمه خ نیاگه راد.اریدر ب يبرو شرکت و تابلو باز گمینم

 نبره؟ ییبو

 !قول بدم که سه نشه تونمیبهت بگه؟ من نم يخواینم نیچرا از خود راد_

من خودم .. شو الیخ یب شهیسه م یکنیاگه فکر م.. گهینم یچیکس ه چیه یچرا ول دونمینم.. حسام گهینم_

 !کنمیبراش م يفکر هی

 :آرام گفت رها

 مامانت؟ يخونه  يایچرا اصال نم ؟یمونیم نجایا يچجور!وحشته يکه، کلبه  ستیخونه ن_

 :گفت یزد و عصب شیبه پا يلگد حسام

بچه گونت و نگه  يبحثا م؟یزنیدر مورد کار حرف م میدار ینیبیوسط؟ مگه نم يدیباز تو مثل قاشق نشسته پر_

 !گهیوقت د هی يدار برا
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 نه؟ ای یتونیحسام م_

 :و گفت دیکش مشیمال شیبه ته ر یدست حسام

جز  یکردم ول قیمن اونبار تحق. بشم قیکار رف طیاز مح رونیب هیمیهتلشون قد اینفر که تو شرکت  هیبا  دیبا_

 يزیهست بد چشم زهر ازشون گرفتن که الم تا کام چ یهر اتفاق. نشد دمیعا یچیاونجا ه يمن و منِ کارمندا

 !سخته ترانه. نگفتن

 .نگاهش کرد دیناام ترانه

 !گفتمیگه مهم نبود نما.. مهمه یلیبرام خ_

 .بکنم تونمیم کاریچ نمیبب.. باشه حاال غمبرك نزن_

 !کنمیحتما جبران م یکار و برام بکن نیا یاگه بتون. حسام یمرس_

 .دیچانه کش ریزد و دست ز يبار طنتیلبخند ش حسام

 ارن؟یم گهید یکی.. قهوه اش خوش طعم بود_

 !سالم_

رها و حسام به احترامش به پا خواستند و . شد دهیکش ییرایسالمِ طراوت نگاه هر سه به سمت درِ پذ يصدا با

 .قرار گرفت شانیرا جلو برد و رو به رو یطراوت به کمک کنترل صندل. سالم دادند

 .. نیخوش اومد_

 :طراوت رو به ترانه گفت. ندچرخ دار ثابت ما یِصندل يرو یتشکر کرد اما چشم حسام با ناراحت ییبا خوشرو رها

 ..نهار حتما نگهشون دار يبرا.. خوش آمد بگم ومدمیمهمونات اومدن وگرنه زودتر م دونستمیمن نم_

دخترِ  نینبرده بود، هم ادیخانه رسومِ آداب و معاشرت را از  نیکه در ا یتنها کس دیشا. لبخند زد شیبه رو ترانه

 . خوش قلب بود

 !رفتنیداشتن م گهیچه ها دب... ممنون طراوت جون_

 :گلو صاف کرد و با اخم گفت حسام

 .دیکارا رس هیبه بق رترید يا قهیچند دق هی شهیالبته م_

 :رها زد، رها دستپاچه گفت يکه ترانه به مچ پا يضربه ا با

 !گهیوقت د هیانشااهللا  زمیممنون عز یلیخ م؟ینهار دعوت يبرا ينه حسام جان مگه فراموش کرد_
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 .خوشحال شدم یلیخ تونییاز آشنا. نیهر طور که خودتون دوست دار_

 :دیبعد از رفتنشان حسام غر. جمعشان را ترك کرد ،یکوتاه یسه تشکر کردند و طراوت با عذرخواه هر

 ل؟یبخ شدیم یچ میخوردیم یخارجک يو غذا میموندینهار و م هیحاال _

 :ناراحت گفت ترانه

. کاسه مونه مین ریز يحساس بشه و بفهمه کاسه ا نیدوست ندارم راد یول.. بچه ها نیتورو خدا ناراحت نش_

 !جبران کنم دمیقول م. سر زدن و رفتن هیاومدن  گمیبهش م ينجوریا

 :حواس گفت ینگاهش را به در دوخت و ب حسام

 شکسته؟ یکبوتر و ک نیا يباال_

 :فتو گ دیآه کش ترانه

 ..فلجِ مادرزاد نبوده دونمیفقط م دونمیمنم نم_

 :افزود یلب با ناراحت ریز سپس

 .!نداشته باشه کیتار يبه اون گذشته  یمورد هم ربط نیا دوارمیام_

*** 

 یکیبه گفته اش با .. عاجزانه اش صبر بود و صبر يهفته گذشته بود و هنوز جوابِ حسام در مقابل سوال ها سه

در  وستهیو بمِ اتفاقات به وقوع پ رِیاو ز قِیگذاشته بود تا از طر یدوست يو مورد اعتماد بنا یمیداز کارمندان ق

چرا که هر چه .. شدیبه بودنشان مطمئن م یروز کم هرکه  یاتفاقات. بکشد رونیفر ها را ب ونیهما يخانواده 

 دنِیو فهم قیتحق نیحسام ا يبرا دانستیم. شدینگه داشته م یشده و ترسناك، مخف نیرازِ نفر کیبود، مثلِ 

 نیاز ا ییبو یو کس ماندیم یمخف قیتحق نیا ستیبایم یاما وقت کشد،یچند روز هم طول نم یحت عیتمام وقا

 !دیطلبیو صبر و تحمل م شدیکار به مراتب سخت تر م برد،ینقشه نم

آنقدر در خودش غرق و مضطرب بود که . شده بود دیاز زبانِ او نا ام اناتیجر دنِیو فهم نیاز راد گرید بایتقر

که  رفتیآنقدر باال م يهر مسئله ا يبرا شیصدا. نبود یآمدن رونیب یوحشتناك و لعنت يانگار از آن ورطه 

. ها بود دنیدخالت ها و سرك کش نیاز همه هم آزار دهنده تر هم.. کردندیهمه با ترس پشت در اتاق تجمع م

و  نیخانه از راد نیانگار همه در ا یچرا ول دانستینم.. شدندیباخبر م عایفشان سراختال نیهمه از کوچکتر

 .اتفاق افتاده بود نشانیدعوا ب نیبزرگ تر بایکه تقر یخصوصا بعد از آن شب. دندیترسیم بشیعج يرفتارها
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. خواهرش به منزلِ آن ها رفته بودند ادتیو ع ایآنتال يها یدادن سوغات يروز بعد از مرخص شدنِ ترنم، برا چند

کند  لیکار را تعط یشده بود چند ساعت یراض نیمالقات ساده آنقدر خواهش و تمنا کرده بود که راد نیهم يبرا

اخم و تخم و  نینه ا یترانه ول يبرا. حوصله بود یب دایدرهم تر و شد شهیاز هم شیاخم ها. و با او همراه شود

آنقدر  شیچند ساعت با خانواده اش بودن برا نیبعد از مدت ها ا.. اش مهم نبود یدنتمام نش يها هینه کنا

 !دیخریقشنگ بود که همه را با حوصله به جان م

آن روز، آنقدر با مادر و خواهرش .. آمده سر کرده بود ایمدت آن چند ساعت را در کنارِ کودك تازه به دن تمام

باشد که  يترانه همان دختر نیا شدیکس باورش نم چیه. داشته بودحرف زده بود که هر دو را به تعجب وا 

خبر نداشت همان خلوت عاقبتش  یکس. کردهیتمام ساعات روز را در اتاقش و با خلوت دلچسبِ خودش سر م

 .را بدهد زشیهمدم، حاضر بود همه چ کیچند ساعت صحبت کردن با  يشده بود و حاال برا

اما ترانه هر از . شرکت را بهانه کرده بود و سرش با لب تاپش گرم بود ينها، کارهانقطه از آ نیدر دورتر نیراد

صحنه ها،  نیا دنِیبا د دیشا کردیم الیخ. دیدیاش را به او و کودك در آغوشش م یواشکی ينگاه ها یگاه

زد و همراه با  ایهم دل را به در منظور نینسبت به نوزاد کمتر شود، به هم بشیعج يِاز نفرت و دور یکم

از کوره در  نیراد. عاقبت ساعات خوشش خواهد شد ده،یحرکت نسنج نیندانست هم.. کودك، کنارش رفت

جمع را  يبهت زده  يگاه در آن لحظات، نگاه ها چیه..را بسته و دهانش را باز کرده بود شیرفته بود، چشم ها

دادن به  انیپا يبرا.. نمانده بود یباق شیبرا يگریاه در!ترنم یِو ناراحت یعل ظیغل ياخم ها.. کردیفراموش نم

 .کرده بود یپدرش از آن ها خداحافظ دنِیرا بهانه کرده و بدونِ د يزیچ ،يزیآبرو ر نیا

سرخ و  يچشم ها..بود دهیخانه لرز يستون ها نیراد یِدر پ یپ ينعره ها يشبِ همان روز بود که از صدا قایدق

 :صورتش خم شده بود و با نفرت گفته بود يرو یخصوصا وقت.. وحشتناك تر شده بود شهیاز هم بش،یعج

 ي ومدهیاومده و ن ایدن يبچه ها يهم از همه .. تو يِهم از بو.. گرهیعقم م.. يدیگند اون بچه رو م يبو"

 "ایدن

سترِ مشترکشان تجربه شکلِ ممکن، مرگ را در ب نیتر عیبار به فج نیبار و ا نیسوم يهمان شب بود که برا و

 !کردیاز آن حس نم يدرد یحت گریکه د یمرگ.. شده بود يعاد شیبرا گریکه د یمرگ. کرده بود

 کرد،یتالش م شتریحلِ کردن معادالتش ب يشده بود که هر چه برا یاش مثلِ جدولِ بزرگ و وحشتناک یزندگ

.. روزها خودش را فراموش کرده بود نیا.. رفتیفرو م شتریب یمرگبارش کم يگنگ و سوال ها يواژه ها انِیم
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 یکدام اتفاق شده بود که زندگ يجزا داد؟یخانه را پس م نیتاوان کدام گناه ا.. دیشیاند یم زیچ کیفقط به 

 خانه هم تلخ تر شده بود؟ نیتلخِ نگاه تک تک افراد ا قتیاز حق یاش، حت

 يروزها یِو سرگرم یتنها دلخوش ،یبساط تابستان نیا. گذاشت زیم ياش را بست و سرش را رو ینقاش دفترِ

 يبانِ باال هیدلچسبِ سا ي هیسا رِینشست و ز یم يریحص یصندل يرو. شده بود شیو طاقت فرسا یطوالن

 . کردیو رنگارنگش م یذهن يطرح ها دنِیسرش، خودش را مشغولِ کش

با تعجب . شد و آن را مقابلش گرفت اطیوارد ح میس یب یِدخترك با گوش. پا سرش را برگرداند يصدا دنیشن با

 :دیپرس

 ه؟یک_

 !پسرخاله تونن نکهیمثل ا_

را  یگوش. حسام گفته بود منتظر تماس بماند. دست گرفت عیرا سر یهول کرد که از جا برخاست و گوش آنقدر

 :گفت جانیگوشش گذاشت و با ه يرو

 ؟ییحسام تو_

 ؟یخوب.. سالم_

 :گفت دیبا ترد. کرد ریرا در دلش سراز ایدنبد  يتمام حس ها شیصدا

 ؟یبفهم يزیچ یتونست_

 :داد و گفت رونینفسش را با صدا ب حسام

 م؟ینیرو بب گهیهمد میکه بتون ییجا هی ایمامانت؟  يخونه  يایب یتونیم_

 !رونیب امیامکان نداره بتونم ب.. تونمینه نم_

 رفتنت قدغنه؟ رونیچرا؟ ب_

 :و گفت دیکش یحسام پوف. را در دستش فشرد و سکوت کرد یگوش

که  يچند روز نیکه مجبورم ا ستادهیوا فتیانقدر به جام ش قمیرف.. اونجا امیب تونمیمن م نمیخب بب لِیخ_

 !ترانه امیقبلِ هشت ب تونمینم. جبران کنم شهیعروس

 !هیجور هیصدات .. شده؟ تو رو خدا حسام یچ یبگ یگوش يتو شهینم_

 خونه مامانت؟ يایب یتونینم یمطمئن.. تلفن گفت يکه بشه پا ستین يزیچ.. نگران نباش_
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 !مطمئنم_

 تلفنت چرا خاموشه؟. اونجا امیم یکِ گمیبهت م. پس منتظر خبرم باش.. نداره یبیباشه ع_

 .انداخت کشیتار يبه صفحه  یبرداشت و نگاه زیم يرا از رو یگوش

 !یمن مردم از نگران.. حسام نجایا ایب يجور هیتو رو خدا . موم شدهت شیباطر_

 :گفت شهیو آرامتر از هم دیکش یآه حسام

و  امیم. بشه ینکن عصب ياونجا کار ومدمین یحداقل تا وقت. نکن یو عصب نیراد.. مراقب خودت باش ترانه_

 !دمیم حیمفصل برات توض

. کردیکه تصورش را م ستیتر از آن ياوضاع جد گفتیحسش م. کرد یسر تکان داد و کوتاه خداحافظ ینارحت با

فشرد و راه خانه  شیرا با استرس در دست ها یگوش. بود دهیو نگران نشن يحسام را انقدر جد يوقت صدا چیه

 .گرفت شیرا در پ

و با  طیشرا نیا را به جان بخرد اما در نیپرو يآزار دهنده  يحاضر بود اخم و حرف ها.. نرفت نیینهار پا يبرا

بود و حتم داشت  دهیاتاق د يرا از پنجره  نیخصوصا که آمدنِ فرد. ندیننش زیم کیاسترس با آنها پشت  نیا

 .نخواهد بود طرابترس و اض نیکردنِ ا یاو، قادر به مخف یِنینگاه ذره ب رِیز

با انزجار  دیخدمتکار د يغذا را که در دست ها یِنیس. که درِ اتاق باز شد رفتیاتاق راه م انِیو نا آرام م مشوش

کرد و  یتشکر آرام. غذا خوردن نداشت يبرا ییبود که اشتها دهیچیدل و روده اش آنقدر در هم پ. سربرگرداند

و  دیچیلحظه خانه دور سرش پ کیدر  د،خوش رنگ و رو افتا يچشمش که به خورشت آلو. تخت نشست يرو

 . آن طرف تر هول داد یرا کم ینیدهانش گذاشت و س يدستش را جلو. معده اش باال آمد اتیمحتو

دو سه روز جان  نیقطعا تا تمام شدنِ ا.. باشد فتیدوستش ش يبه جا دیبا يحداقل دو سه روز گفتیم حسام

دستانش گرفت و  انِیسرش را م. دادیماه را نشان م ریت ازدهمِی خیتار. انداخت زیم يرو مِیبه تقو ینگاه.. دادیم

. ستادیتمامِ تنش خشک شد و مغزش از حرکت ا هنگذشت ک يا قهیاما دق.. دیشیاند یسه روزِ لعنت نیدوباره به ا

 میباال آورد و نگاه دوباره اش را به تقو یشده بود، به سخت نیسنگ ییلویچندصد ک يسرش را که مثلِ وزنه ا

 :مه کرددهنش گذاشت و با وحشت زمز يدستش را جلو. دوخت

 !ازدهمهی_
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از داخل تمام  يزیچ کردیحس م. روز از موعد مقرر گذشته بود ازدهی قایدق.. دیدوباره دور سرش چرخ اتاق

دل و جانش نمانده  ختنِیر رونیتا ب يزیرفت و چ یاهیس شیچشم ها.. سست شد شیپاها.. مکَدیرا م شیروین

 .رساند یبهداشت سِیکه داشت، با دو خودش را به سرو یبود که با همان اندك توان

*** 

 یاز وقت. را از دور تحت نظر داشت نینشسته بود و حرکات فرد یرنگ الب یچرم و زرشک يها یصندل يرو

مدام . شدیبند نم شیلحظه هم در جا کی یبه هتل خواهد زد، حت يسر یآت يروزها یبود بازرس در ط دهیشن

. بود یبه وجود آمده راض يمشغله  نیاز ا.  کردیرا کنترل م زیو همه چ دیکشیسرك م مختلف يبه قسمت ها

برداشت و  زیم يرا از رو یگوش. و آرام بود یاو گرم بود، او راض یِبه جز زندگ يزیبا هر چ نیسرِ فرد یتا وقت

 فیح!تمام مدت روز را کنارش باشد شدیکاش م. اسم و عکس ترانه توقف کرد يرو. شد نشیمخاطب ستیوارد ل

 . را به او بسپارد و کنار بکشد زیهمه چ دادیغرورش اجازه نم ن،یفرد يِکار طیشرا نیبه ا تشیکه با تمام رضا

 نینسبت به ا روزیاز د شتریب یکه هر روز کم ییاو. ارزش نداشت شیجز ترانه و با او بودن برا زیچ چیه وگرنه

بسته و حرف  خیکدر و شماتت بارش را، هم لحنِ  يهم نگاه ها.. کردیحس م یببه خو.. شدیسرد م یزندگ

 يروزها یِو سرزندگ یگر به شادابیاوست، د يکه حاال تماما برا يدختر دانستیم. رنگ و احساسش را یب يها

را  شیتمام دور شدن ها!زدیگریو از او م کشدیسرش را پس م کند،یکه هر بار که نوازشش م دیدیم.. ستین میقد

دورتر  یاو کم کردیتالش م شتریداشتنِ او ب يهر چه برا.. نداشت ياما چاره ا... دیکشیو از درون درد م دیدیم

قرار نبود  یوقت شدیاش قابل تحمل م يسرد!به احتمالِ نبودنش دادیم حیرا ترج يانزجار و دور نیاما هم!شدیم

.. و دسترسِ اوست یکیدر نزد شیو دلربا بایستش را دراز کند، دخترك زکه هرگاه د دانستیاز کنارش برود و م

 !بود یراض نیبه هم.. حس را دوست داشت نیهم

بعد . منتظر شد یگوشش گذاشت و مدت طوالن يرا رو یگوش. دخترك را لمس کرد يدستش، شماره  انگشت

 :دیچیپ یحالِ ترانه در گوش یب ياز چند بوق صدا

 الو؟_

 ؟يجواب داد ریچرا د.. سالم نفس_

 شده؟ يزیچ.. دستم بند بود-

 :حالِ ترانه گفت یب يپا انداخت و نگران از صدا يرو پا

www.romanbaz.ir ؟یضیحالت خوبه ترانه؟ نکنه مر_
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... 

 ؟ییالو ترانه؟ اونجا_

 !دستم بنده.. نیکارِت و بگو راد_

 ؟يدوست دار.. یجا که تا به حال نرفت هی. خوب يجا هیببرمت  خوامیشام م يآماده شو برا_

 م؟یبعدا بر شهیم.. نیاستراحت کنم راد خوامیم_

 .کم کم بر چهره اش نشست اخم

 .یکنینگرانم م يحالت خوبه تو؟ دار_

 !رفتن و ندارم رونیب يفقط حوصله .. خوبم_

 !گهید رونیب برمتیخب دارم م ره؟یکه حوصله ات تو خونه سر م ينبود یمگه شاک_

 .عادت کردم گهید.. اون مال قبلنا بود_

 :گرفت و گفت دهیاش را ناد هیکنا نیراد

 !دنبالت امیساعت م میتا ن.. خوبه یلیهوا هم خ. به سرت بخوره بهتره يباد هیدر هر صورت به نظرم _

 ؟یفهمیم.. حوصله ندارم.. رمیجا نم چیه.. امیگفتم نم_

 :گفت تیاز جا بلند شد و با عصبان. خورد جا

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا ؟يکرد یگفته بهت قاط يزیچ یشده باز؟ کس یچ_

 ریلبش را با حرص ز. شد رهیخ یگوش يتر از قبل به صفحه  یعصب دیچیبوق ممتد که در گوشش پ يصدا

که خاموش بودن دستگاه را  دیچیاوپراتور در گوشش پ ياما صدا. دندان گرفت و دوباره تماس را برقرار کرد

 ياز صدا. دیکوب نیزم يرا رو یلحظه کنترلش را از دست داد و گوش کیچطور شد که در  دینفهم. کردیاعالم م

نگاهشان کرد و . به طرفش آمدند مهیسراس رشیو چند نفر از افراد پذ یصندوقدارِ الب ،یشدنِ گوش یمتالش

 :دیکش ادیفر

 !سرِ کارِتون نیگم ش ن؟یکنیرو نگاه م یچ_

داشت طاقتش را طاق  گریترانه د يها دنیپا پس کش. دستانش گرفت انیمبل نشست و سرش را م يرو سپس

 . کردیم

 ن؟یچه خبرته راد_

www.romanbaz.ir .شد رهیخ نیرا بلند کرد و با خشم به فرد سرش
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 !نیفرد یکه برگشت يلعنت به روز.. میزندگ يتو يافتاد نیمثل نفر یگذاشت رانیا يپاتو تو یاز وقت_

 :کنارش نشست و گفت نیفرد

زنت ازت سرد  يرو ادامه بد هیرو نیا يبهت گفتم اگه بخوا.. نذار گرونید يقابل تحمل خودت و پا ریرفتار غ_

 نگفتم؟. شهیم

 .به طرفش سر برگرداند زیو ت تند

 !نداره یبه تو ربط_

 !ينکن به من ربطش بد ینداره پس سع یاگه به من ربط_

 .دیزار نال یبا حال. دیلرزیم تیاز عصبان نیراد يها دست

 ایاون بچه به دن یاز وقت.. به خاطر اون بچه ست!کنهیدائما ازم فرار م.. ازم متنفره کنمیحس م.. ادیازم بدش م_

 ..اومده باهام سرِ لج افتاده

 رونیاز خونه ب ياجازه ند ای یداره در و براش قفل کن یچه فرق.. زندان ياون خونه رو کرد.. نیبچه نباش راد_

 !یکنیاز خودت دورش م يکارا فقط دار نیبا ا... هیکیبره؟ هر دوش 

 :مالحظه داد زد یب

 هان؟ یبه تو چه؟ تو چرا نارحت_

 :گفت یعصب. شدیاو لجباز تر م کردیانگار هر چه مالحظه م.. به اطراف انداخت ینگاه نیفرد

 ...یکشیکه هوار م ستیخونه ن نجایا. نییپا اریصدات و ب_

دستش را گرفت و از  نیخواست از کنارش بگذرد که فرد. از جا برخاست و دستش را در هوا تکان داد نیراد

 :دیبا حرص غر شیدندان ها يال

رو  زایچ یلیوگرنه مجبورم خودم براش خ.. نیراد یرو بهش بگ یهمه چ دمیفقط چند روز بهت فرصت م_

 !بدم حیتوض

 :گفت با بهت.. با وحشت گشاد شد نیراد يها چشم

 !یگینم یچیتو ه.. یگینم_

 شیپ يگردیاول از همه برم.. يکه تا به حال کرد ییها يخرابکار يدرست کردن همه  يدو تا راه جلوته برا_

 یلعنت يرو راجع به اون گذشته  یهمه چ نکهیدوم ا.. یکنیدرمان و از اول و کامل شروع م يدکترت و دوره 

www.romanbaz.ir !نیام راد يجد یلیخ. یکنیرو تمومش م يمسخره باز نیو ا یگیبه ترانه م
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 :و گفت دیدستش را پس کش نیراد

 !یکنیو نم نکاریا_

 میسرِ نس ییهر بال دمیو اجازه م نمیشیم يفکر کرد.. یبرام نذاشت يا گهیچون راه د کنمیمطمئن باش م_

 ؟ياریسرِ اونم ب يآورد

و مغزش را مختل  دیچیدر تمام سرش پ یسرطان يغده  يها شهیمثل ر میاسمِ نس. را چنگ زد شیموها نیراد

 :لب زمزمه کرد ریز. کرد

 !همش اتفاق بود یدونیتو که م.. یلعنت یدونیتو که م.. اتفاق بود_

 . ستیکه منظورم به اون اتفاق ن یدونیم_

 :با ترس گفت. چند قدم عقب رفت و انگشت اشاره اش را باال آورد نیراد

 !یخراب کن مویزندگ ذارمینم.. نیفرد یگیبهش نم یچیتو ه.. یکنینم يکار چیه_

اش  يماریب ينبود که بتواند مالحظه  يطور طیشرا گرید.  دیدر سکوت نگاهش کرد و دور شدنش را د نیفرد

 توانستینم.. شدیتر م کیوحشتناك نزد يترمز، روز به روز به آن دره  یب لِیمثل اتوموب نیراد.. را بکند

 یِقربان کیسقوط،  نیمخصوصا که قرار بود در ا.. دست بگذارد و شاهد سقوطش باشد يهمانطور دست رو

 . گناه هم کنار خودش داشته باشد یمعصوم و ب

نگار در  ي دهیترس يبرگشت و صدا شیذهنش دوباره به چهار سالِ پ. دیکش شیچشم ها يو دست رو نشست

 :دیچیگوشش پ

 "!نیفرد ترسمیم نیراد یِگدنبالمون؟ من از رانند يایخودت ب شهینم"

*** 

 يترانه رو ياول، چشمش به جسمِ مچاله شده  يهمان لحظه . و داخل رفت دیکش نییرا آرام پا رهیدستگ

را  ییآمده و نه غذا نیینهار نه پا يخصوصا که طراوت گفته بود، برا.. خشم را گرفت يجا ینگران. تخت افتاد

 !فرستادند خورده شیکه برا

سرش را . شناختیرا م دنشینفس کش تمِیر. دیکش نییاز سرش پا یتخت نشست و پتو را کم يرو کنارش

 :آرام گفت. دیرا بوس شیبرد و موها کینزد

 !کلک نزن.. يداریب دونمیم_

www.romanbaz.ir
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 قتیحق نیبه ا یاز همان چشم ها پ نیرا باز کند و راد شیچشم ها دیترسیم. حرکت ماند یهمانطور ب ترانه

 !ترسناك قتیحق نیا دنِیهم سخت نبود فهم ادیو بم اش را از بر بود ز ریکه تمام ز ینیراد يبرا. ببرد

وگرنه تا . بعد بخواب نمتیبب کمیچشات و باز کن . يرو روم قطع کرد یکه گوش کنمیترانه؟ پاشو دعوات نم_

 کنما؟یم تتیو اذ نجایهم نمیشیصبح م

تهوع به سراغش آمده  یِباز همان حسِ لعنت. سرش برداشته شود ياز رو نیبه شانه اش داد تا سرِ راد یتکان

 :گفت یبه سخت. دادیآزارش م نیتنِ راد يچقدر بو. بود

 !ستیحالم خوش ن.. دست از سرم بردار بذار بخوابم_

اگر شک اش به .. کردیدکتر رفتن اصرار م يبرا نیاگر راد.. و در همان لحظه به خودش لعنت فرستاد گفت

از قبل در خودش جمع شد و ته دلش  شتریب. گذاشتینه او و نه کودکش را زنده نم نیراد شد،یم لیتبد نیقی

 .دعا کرد دست از سرش بردارد

 .اش نشست یشانیپ يرو نیراد دست

 چت شده آخه؟.. يتب که ندار_

 .اش را گرفت و او را به طرف خودش برگرداند شانه

 !دکتر میریاالن م نیپاشو لباسات و بپوش هم.. صورتت رنگ گچ اتاقه ه؟یرنگ نیچرا ا افتیق_

 :نشست و مستاصل گفت ترانه

 ..اطیح يبا لباسِ کم تو یصبح.. ستین میچیه_

 .شده نگاهش کرد زیر يبا چشم ها نیراد.. دهانش گذاشت تا مانع عق زدنش شود يرا جلو دستش

 خوره؟یحالت به هم م-

 .ترس سر تکان داد با

 !سرما خوردم.. تم کهگف_

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست. ستادیا نهیتخت بلند شد و مقابل آ ياز رو نیراد

باال کمکت کنه حاضر  ادیب یکیبذار بگم . ارمیدر نم گهیلباسام و د.. نگرانِ توام یول رمیدوش بگ هی خواستمیم_

 !یش

 :گفت ينسبتا بلند يو با صدا کالفه

www.romanbaz.ir رن؟یهم دکتر م یسرماخوردگ هی يمگه برا ن؟یراد يدیم ریچرا گ_
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 ؟يدید نهیآ يو تو افتیق.. ستایحالت خوش ن_

 :و گفت دیبه لحاف کوب یمشت

 ؟يذاریبه تو چه؟ چرا منو به حال خودم نم رمیبم خوامیاصال م. نمیبب خواممینم.. دمینه ند_

 .را گرفت شیت هابود، با ترس کنارش نشست و دس دهیند نگونهیکه تا به حال او را ا نیراد

 ؟یکنیو داد م غیچرا امروز انقدر ج.. خب آروم لِیخ_

 !دست به من نزن.. ول کن دستمو_

 کبارهیچرا به  دانستیخودش هم نم. را تر کرد شیاجازه گونه ها یاشک ب. دیرا به شدت پس کش دستش

در  یبود که مانند آتش فشان ادیچند ساعت متحمل شده بود آنقدر ز نیکه در ا يفشار.. از کوره در رفته نگونهیا

 .حال فوران کردن بود

من هر روز دارم  رم؟یمینم نم؟یبینم یبیآس شم؟ینم ضیمر ينگه ام دار يواریچهار د نیا ياگه تو يفکر کرد_

خودت  خوامیم یول.. زورشو ندارم که باهات بجنگم؟ چرا دارم یکنیفکر م. دمیجون م روزیاز د شتریب کمی نجایا

 .. یرو تمومش کن يباز مسخره نیا

 :با اخم گفت نیراد

 ؟ينکرد دایپ يحرفاست؟ وقت بهتر نیوقت ا یضیحاال که مر_

 !خود تو.. یفهمیم یلعنت ییسرم اومد باعثش تو ییهر بال.. توئه رِیشد تقص یهر چ.. نکردم داینه پ_

اش را  نهیدخترك س يمشت ها. و کالفه در آغوشش گرفت دهیترس نیاش آنقدر شدت گرفت که راد هیگر

 :زد ادیفر هینشانه گرفت و با گر

 يگند زد.. نبود نیمن ا یِزندگ زنم؟یو دم نم مونمیالل م يفکر کرد.. قفس يتو يمثلِ مرغ عشق منو کرد_

.. از تو.. خودم ي هیاز سا.. بترسم؟ از خودم یکه از همه چ ؟یخوشبختم کن یخواستیم ينجوریا.. آرزوهام يتو

 ؟یقشنگ زندگ يزایچ ياز همه .. از مادر شدن

 :شده گفت زیر يبا چشم ها. را گرفت و او را از خودش فاصله داد شیبازوها نیراد

 چرا اآلن؟ ؟یگیرو م نایا يچرا دار_

 :گفت هیو با گر ستادیا شیرو به رو. آمد نییتخت پا يو از رو دیدستش را عقب کش ترانه

www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٦٨ 

تخت  نیا يهر بار زورِ بازوت و رو نکهیاز ا.. یکه برام ساخت یزندگ نیاز ا.. تخت نیاز ا.. نیازت متنفرم راد_

بهم  خوامینم.. متنفرم گهید يدینشن یول دمیله شدم و داد کش رتیمن هر بار ز نکهیاز ا.. يدیبه رخ ام کش

 !خوامینم..  نمتیبب خوامیاصال نم.. رگمهچه م یبپرس خوامینم.. یسرم دست بکش يرو خوامینم.. یدست بزن

هول شده کنارش رفت و دستش را  نیراد. انداخت نیزم يو با زانو خودش را رو دیکش ادیآخر را فر ي کلمه

 .دیلرزیاز ترس م شیصدا. گرفت

 تو؟ يشد ينجوریا هویچرا .. کرده؟ تورو خدا بگو بهم تتیاذ یچت شده ترانه؟ کس_

 !تموم شد گهید ؟یفهمیطاقتم تموم شد م ..ولم کن بهم دست نزن_

.. از کنارش بلند شد نیراد.. هق هق دخترك گم شد يال به ال خوردیکه به درِ اتاق م يا یاپیپ يتقه ها يصدا

به ترانه نگاه کرد و با  یبا نگران نیفرد. به طرف در رفت و بازش کرد.. چگونه آرام اش کند دانستینم.. بود جیگ

 :منقبض گفت یفک

 ؟يکرد کارشیچ_

 :با خودش زمزمه کرد. فرو برد و عقب عقب رفت شیموها يرا ال شیدست ها نیراد

 ...یچیه_

 یدخترك مقاومت کرد اما او ب. را گرفت شیخودش را به ترانه رساند و بازو مهیبلند، سراس يبا قدم ها نیفرد

جا  يزردش به حد يچهره  دنِیز دا. تخت نشاند يبلند کرد و رو نیزم ياو را از رو ش،یتوجه به ضجه ها

 :دیکش ادیبلند فر يخورد که با صدا

 .نیاریآب قند ب هی_

همانطور که پشت دخترك را با دست . رفت نییپا مهیگفت و سراس "چشم"خدمتکار از داخل راهرو  دختر

داده بود و چشمانش با  هیتک واریاتاق، پشتش را به د يکه گوشه .. نگاه کرد نیتا آرام شود به راد دیمالیم

 :و گفت ددا یسرش را تکان د،یرا که د نینگاه فرد. ترانه ثابت مانده بود يوحشت رو

 !خورهیگفت حالش ازم بهم م.. ادیبهم گفت ازم بدش م...نکردم شیمن کار_

 اشاره داد تا نیهم گذاشت و رو به راد يچشم رو نیفرد. ردیترانه شدت بگ ي هیجمله باعث شد گر نیهم

شده  نیسرش مثلِ کوه سنگ... داشت یبیحس و حال عج..شد رهیهاج و واج به اطراف خ نیراد. دینگو يزیچ

دخترك و  يها ادیبود فر ههنوز نتوانست.. بردیو ذهنش را به اغما م دیچیپیترانه در سرش م يحرف ها. بود

www.romanbaz.ir . رفت رونیو سرگردان از اتاق ب جیآن ها انداخت و گ ينگاه آخر را به هر دو... کند یرا حالج شیحرف ها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ١٦٩ 

 :گفت هیبا گر گرفتیدستش را چنگ م ریز يتخت انداخت و همانطور که مالفه  يخودش را رو ترانه

 !نیبر.. به درد خودم بسوزم نیبذار نیبر.. نیتنها بذار_

 :او انداخت و آرام گفت يو مچاله شده  فیبه اندامِ نح ینگاه. از درد جمع شد نیفرد ي چهره

 ..ات کنه نهیدکتر خبر کنم معا هیبذار _

 !کنمیخواهش م. نیفقط تنهام بذار.. خوامینم یچیه.. خوامیدکتر نم_

رو به ترانه . لب تشکر کرد ریرا گرفت و ز وانیل نیفرد. آب قند وارد اتاق شد وانیهمراه با ل شخدمت،یپ دختر

 :گفت

 .ادیحالت جا ب کمیبخور  نویپاشو ا_

چند لحظه در سکوت نگاهش . گذاشت زیم يرا رو وانیداد و ل رونینفسش را با صدا ب د،یترانه را که د سکوت

 رفتیاز آنچه انتظار م شیدختر، ب نیا دانستیم.. روز بود نیها منتظرِ ا نیزودتر از ا. کرد و ناچار به پا خاست

برادرِ کوچکش  یِقرار بود در زندگ نباریکه ا یانطوف.. در راه بود گرید یطوفان. صبر و تحمل به خرج داده است

 . طوفانِ قبل مانده را همراه خود ببرد ي رانهیقدرتمند تر از قبل، هر آنچه از و دیبرپا شود و شا

 يبرا دیفهمیم نیاگر راد. سرش فرو برد و زار زد ریدر بالش ز شتریسرش را ب.. که دور شد شیقدم ها يصدا

بار هزارم در  يبرا شیصدا شد؟یدر بطن و وجودش دارد چه م گرید یهمانیم ،یخمو ز دهیخسران د یِزندگ نیا

 دیچیگوشش پ

 "متنفرم ایدن ي ومدهیاومده و ن ایدن يبچه ها ياز همه  "

 . شکمش گذاشت يرا رو دستش

 "ترانه یوقت حامله نش چیمراقب باش ه"

 :را باز کرد و با درد زمزمه کرد شیها چشم

 !اشتباه کرده باشم کنمیخواهش م.. بزرگ يخدا_

*** 

 نیخانم و پرو وكینگرانِ ب يو رو به چهره ها دیاش کش قهیشق يدست رو. و کالفه وارد سالن شد خسته

 :گفت

 کجاست؟_

www.romanbaz.ir :گفت نیخانم زودتر از پرو وكیب
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 .پشت سرش رفت عیآنا سر. رونیحالش خراب بود رفت ب_

 رفتن؟ نیبا ماش_

 !رفت دنبالش نیآنا با ماش یرفت ول ادهیپ نیراد_

 :گفت دیمالیو همانطور که سرش را با دو انگشت م نشست

 وقته شب؟ نیا_

 :گفت نیپرو

 !فتهیب یاتفاق ذارهینم. آنا مراقبشه.. نگران نباش_

دستش را رو به پله ها گرفت و . دوخت نیرا به پرو مشیسر باال کرد و نگاه مستق. دستش متوقف شد حرکت

 :گفت یعصب

 یتو چه حکم يبرا قایدختر دق نیا. يدیم تینه اهم ینیبینه م یول.. وقته افتاده مادرِ من یلیاتفاق اونجا خ_

 داره؟

 .انداخت نییو سرش را پا دیکش یپوف نیفرد. خانم اشاره کرد وكیبه ب یچشم ریبا اخم ز نیپرو

 !شناسهیرو نم ابونایخ ادیاونم ز ستیدش نتو حال خو نیراد.. زود برگردن نیزنگ به آنا بزن هیعمه لطفا _

 درد سرت؟ يبرا ارنیدم کرده ب هیبگم .. جان نیباشه فرد_

سر چرخاند و  نیبه طرف پرو.. خانم که دور شد وكیب يپاشنه ها يصدا. تکان داد "نه" يرا به نشانه  سرش

 :خسته گفت

 به پا نشه؟ گهید امتیق هیتا مثل اون روز  رفتمیم دیحتما من با_

 ..نه دست بزن داره و نه نیبه پا شده تا به حال؟ راد یامتیمگه چه ق.. یکنیبزرگش م يدار_

 ؟يخبر دار یمادر؟ از همه چ ینه چ_

 :سر تکان داد و گفت یتلخ يبا خنده  نینگاهش کرد که فرد یبا حالت مشکوک نیپرو

 !باشم نیمثل تو انقدر خوشب تونستمیکاش مرد نبودم و م_

 !نیفرد یبرادرت سرك بکش یزندگ یِتو مسائل خصوص يحق ندار_

 :دیاز دهانش پر کبارهیجا برخاست و  از

 !حق دارم ادیاون دختر تا اتاقِ خوابم ب يداد و ناله ها ياگه صدا_
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و  دیشد که دست دور دهانش کش رهیخ نیبا همان نگاه ناباور به فرد. گشاد شد هیدر صدم ثان نیپرو يها چشم

 :پوشاند و گفت شیصورتش را با دست ها. دوباره نشست

سوال  ریتک تکمون و ز گاهیخونه جا نیرو بگم که تو ا ییزایچ خوادیدلم نم..تنهام بذار مادر کنمیخواهش م_

 !ببره

راحت کرد که  الشیخ شد،یکه از او دور و دوتر م نیپرو يقدم ها يمدت و در پسِ آن، صدا یطوالن سکوت

محبوبش  ي لهیاز جا برخاست و به طرف وس. کرده است ینیامشب از موضع اش عقب نش ياقل برامادرش حد

 يگوشه  یلبخند تلخ ،دستگاه آماده بود يمورد عالقه اش رو يصفحه  نکهیاز ا. رفت ییرایپذ يدر گوشه 

اش  پیپ. انداخت نیآرامش بخش در فضا طن یِقیصفحه قرار داد و موس يسوزن گرامافون را رو. لبش نشست

تلخ  يآرام که بو يفضا نیحاال در ا. داخلش را آتش زد يبرداشت و با فندك، توتونِ آماده  زیم يرا از رو

راك نشست و همانطور  یِصندل يرو!ش باز گشته بودیها قهیاش در لحظاتش حاکم بود، آرامش به دق یزندگ

 زِیچ چیگس شدنِ زبانش را با ه نیا.. فرستاد رونیب دود را منظم و منسجم از دهانش داد،یکه خودش را تکان م

 . شده بود نیشکالت تلخ عج يعصاره  نیا ياش، با ذره ذره  یانگار که زندگ.. کردیعوض نم ایدن

 :آنا را گشود  امیپ. لحظات آرامش بخش بود نیاتفاق در ا نیاش، بدتر یگوش بریوا "نگید نگید" يصدا

آروم که شد . میزنیحرف م کمیو نگه داشتم  نیشهر ماش يگوشه  هی.. نگران نباش.. یمامان گفت نگران"

 "میایم

 يصفحه  يرو. بازگشت را لمس کرد يحوصله دکمه  یشکلک آخر جمله نگاه کرد و ب نِیعالمت غمگ به

انگار . دیسرخش کش يلب ها يدست رو. کرد یدخترك به چشمانش دهن کج يبایمربوط به خودش، عکس ز

را کم  ینآسما يفرشته  نیتلخ و گس، فقط هم يبو نیسکوت و ا نیصدا، ا یشبِ ب نیو ا یقیموس نیکه ا

 . داشت

سفر کرده بود، که انگار  يخودش آنجا بود و ذهنش دوباره به دوره ا.. تار شد ریتصو يکم کم رو شیها چشم

 !تلخش بوده یزندگ قتیسال ها، تنها حق نیدر تمام ا

 يدیبرف شد. کردیمرتب و ژل زده اش را کنترل م يموها ،یبیج ي نهیداخل کافه نشسته بود و از داخل آ "

که درست در کنارش قرار داشت هم گرمش  یبزرگ ي نهیآتش شوم یهوا آنقدر سرد بود که حت. دیباریم

 يو آرام، رو اطیاده ها با احتیکرده بودند و پ ریدر برف گ نیچند ماش. انداخت رونیدوباره به ب ینگاه. کردینم

www.romanbaz.ir "داشت لیکاش حداقل موبا": نگران شد و با خودش گفت. داشتندیقدم برم زیبرف ل
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مسعود، و  یِبعد از مراسم عروس.. انداخت یبر دلش چنگ م نگونهیبار بود که ا نیاول يو اضطراب، برا استرس

تاب  یاش ب يسال ها از دور نیکه در تمام ا يابود گمشده  دهینگار، بعد از چهارده سال فهم يدوباره  دنِید

داشت،  ادیکه از او به  يریتصو نیکه آخر يساله ا کیو  ستیب يدختر خاله !ستیکس جز او ن چیبوده ه

که بعد از مرگ پدر  ،یکودک يسال ها یِو دوست داشتن نیریش يِهمباز..روزِ مدرسه رفتنش بود نیمربوط به اول

 .از شهرِ آن ها رفته بود شهیهم يو ازدواج مجدد خاله اش، برا

 تیبرا يچهره ا نکهیا!آن هم بعد از چهارده سال يهمباز نیا يو آشنا بایز يچهره  دنیلذت بخش بود د چقدر

 یدر همان لحظات بهت و سرگردان نکهیا ،يا دهیآن را قبال کجا د یندان یشیندیباشد و هر چه ب بایو ز نیدلنش

 با،یدخترِ جوان و ز نیا یبفهم نکهیو ا "وندهم ادمیبرعکسِ تو، من تو رو خوب " دیو بگو اوردیدستش را جلو ب

 !تو بوده یِکودک امیا يِهمان همباز

 یو وضعبه توتونِ آماده اش نزده بود که دخترك با سر  یاما هنوز پک. لبش گذاشت و آتش زد يرا گوشه  پیپ

 نیا يچقدر برا. بلند شد شیاز جا مهیسراس. سرخ شده از سرما، مقابلش قرار گرفت یاز برف و صورت سیخ

سوخته در  مهین پِیپ نیو حاال، با ا دخودش نداده بو لیتحو نهیکه در آ ییچه لبخند ها.. کرده بود نیصحنه تمر

دستش را جلو برد و . دست و پا نداشت یکودنِ ب کیبا  یفرق چیصورت بهت زده، ه نیلبش و ا يگوشه 

 :شرمنده گفت

 !سالم یراست. دمیاومدنت و ند_

 يرا رو شینشست و دست ها شیرو به رو. داد و دستش را فشرد  یسالم آرام ،يلبخند یبدونِ حت دخترك

 .دستش گذاشت يدستکش، رو يدستش را جلو برد و از رو نیفرد. گذاشت زیم

 !تره کینزد نهیبه شوم نجایا م؟یجامون و عوض کن يوست دارد.. بستن خی یدستات حساب_

 :گرفته گفت ییسر تکان داد و با صدا "نه"یِمعن به

 .کار داشتم یمهمه اومدم وگرنه کل یلیکارت خ یچون گفت_

 ن؟یهنوزم دنبالِ خونه ا_

 يچشم ها. کرد با دقت نگاهش نیفرد. سر تکان داد "آره "یکوتاه نگاهش کرد و به معن يچند لحظه  نگار

 لهیترك خورده و ت يلب ها.. بود نیو دلنش بایهم ز شیآرا يکه بدون ذره ا یصورت کوچک.. گود رفته اش را

 دهیمسعود د یِکه در عروس یشیسال پ کیدختر همان دخترِ  نیا!نه.. فروغش را یخاموش و ب يِخاکستر يها

www.romanbaz.ir
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آرامش او  يصدا. تر بود یجذاب تر و خواستن شهیاز هم ن،یشکسته و غمگ يچهره  نیاما هنوز هم با ا!بود، نبود

 .دیکش رونیرا از خلسه ب

اگه قراره . ندارم یاسباب کش يحوصله  گهیمن د یول.. هیهم برامون کاف يچهل متر تیسوئ هی گهیم مینس_

 . تهران مشخص بشه يخونه مون تو تیبه بعد خودم باشم و خودش، دوست دارم زودتر وضع نیاز ا

 :و افزود دیکش یآه

 انیدوست ندارم خواستگاراش ب ره،یاگه قرار باشه سر و سامون بگ. خودمم میبه بعد تنها کس و کارِ نس نیاز ا_

 !يچهل متر تیسوئ يتو

خونده  تیوص یاما تا وقت..ستیوقتش ن دونمیم.. امرزهیخدا خاله رو ب ن؟یکس و کار باش یکه ب میمگه ما مرد_

از کرج تا  یول یبا عمه ت هم راحت دونمیم. نیما بمون يارث مشخص بشه بهتره خونه  فیشه و تکل

سخت  يروزا نیهم ا. نیبمونحل شده بهتره خودتونم تهران  تیانتقال يحاال که کارا.. راهه یدانشگاهت کل

 !نیستیکس و کار ن یبهت ثابت بشه ب نکهیهم ا.. زودتر بگذره

 .نگاهش کرد یبا حالت خاص نگار

 نجا؟یا امیب یازم خواست نیهم يبرا_

 :در چشمانش لب زد رهیخ. دست دخترك گذاشت يرا آرام جلو برد و دوباره رو دستش

 !ساده ست يدخترخاله  هیاز  شتریب یلیخ یلیارزشت برام خ یبدون نکهیا يبرا.. نه_

 :زد و تلخ گفت يلبخند مچهین. روشن شد یآن ینگار، از برق يها چشم

 !يدیفهم ریچقدر د_

 :نگاهش کرد و با افسوس گفت نیفرد

 "!فهممیم ریو د میمهم زندگ ياتفاقا شهیهم.. يحق دار _

خوابش  نگونهیا یک دانستینم.. بود یکیخانه غرق در تار.. را باز کرد شیچشم ها ،یشخص يقدم ها يصدا با

 !از ساعت خبر ندارد یو حت ستیاش هم در دستش ن پیبرده که پ

داد که آرام  صیهال، ترانه را تشخ یروشن یکیتار انِیم. به طرف هال رفت اطیبلند شد و با احت یصندل يرو از

چهره اش را کامل . ترانه با ترس برگشت. گذاشت شیبازو يجلو رفت و دست رو. رفتیم يبه طرف در ورود

 :و گفتساك دوخت  هنگاهش را ب. بود صیکه دست گرفته بود قابل تشخ یاما ساك کوچک دیدینم

www.romanbaz.ir ؟يریکجا م_
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 !برم دیبا. نیولم کن کنمیخواهش م_

 شه؟یدرست م یبا رفتنت چ ؟یکنیم يدار کاریمعلوم هست چ چیه_

 :دینال ترانه

 !برم دیبا.. زتونیجون عز.. تو رو خدا نیآقا فرد_

با . هم افزوده شده بود یشانیزرد و نزار دخترك، ترس و پر يبه چهره . دست برد و چراغ را روشن کرد یعصب

 :خشم گفت

 افه؟یشکل و ق نیوضع؟ با ا نیبا ا_

 .دادیرا به ساعت دوخت که دو شب را نشان م نگاهش

 بابات؟ يخونه  يریو م یکنیقهر م يوقت شب دار نیا_

ه ساك را گرفت اما ترانه دست. و دستش را جلو برد دیکش یپوف. انداخت و لب به دندان گرفت نییسر پا ترانه

 .اش را رها نکرد

 !يریگیعاقالنه م میتصم هیبذار صبح بشه .. لج نکن دخترِ خوب.. ولش کن_

 نیبذار ومدهین نیتا راد کنمیخواهش م.. دمِ دره میسیب یتاکس.. رمیبگ تونمینم يعاقالنه ا میتصم چیه گهید_

 !برم

 . نگاهش کرد میبود؟ مستق امدهیهنوز ن نیراد.. دیسوت کش مغزش

 !خودم حلش کنم دمیهست قول م یهر مشکل.. خانوادت و نگران نکن ترانه خودیب_

 :با بغض سر تکان داد ترانه

 !کنهیفرق م گهید یکی نیا!نیتونینم_

 :و گفت دیکش یقینفس عم. دخترك قلبش مچاله شد يو بغض صدا دهیحالت ترس از

 یول.. خونه قهر باش نیهم يتو یستاتاق مهمون و برات حاضر کنن تا هر وقت خوا گمیاصال م.. دمیقول م_

 !کنهیرو بدتر م یچون رفتنت همه چ!نرو

 !برم دیمن با.. نیستیمتوجه ن.. برم نیتو رو خدا بذار.. کنمیبه مرگ پدرم قهر نم_

لرزان عالمت  يلرزش دست ها و صدا نیا.. بردیرنج م يزیپر واضح بود از چ. در سکوت نگاهش کرد نیفرد

.. پدر و مادرش باشد يتا آرام شدنِ اوضاع در خانه  يچند روز شدیبد نم دیشا د،یشیبا خودش اند.. نبود یخوب
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ساك را رها کرد و  يگوشه . رددرمان حساب باز ک يبرا نیکردنِ راد یراض يرو شدیمدت م نیدر هم دیشا

 :سر تکان داد

عاقالنه  کنمیپس خواهش م.. تیبه زندگ يبرگرد دیهر وقت باشه با. نجاستیتو ا يباشه خونه  ادتی یبرو ول_

 !رفتار کن

از هر  دیبا. رفت رونیاز خانه ب عیسر يشمرد و با قدم ها متیفرصت را غن. مکث سر تکان داد یتند و ب ترانه

 !گرفتیمشکل بزرگ کمک م نیحل ا يخانه، برا نیجز افراد ا یکس

*** 

بود  واریاز د ينقطه ا يثابت رو شیچشم ها. وار در خودش جمع شده بود نیتخت نرم و کوچک اتاق، جن يرو

که  يا یزندگ.. فشردیاش را م یدر مشت دستش داشت زندگ. کردیسفر م کجایو ذهنش همزمان به هزار و 

 . در هوا مانده بود او غم، پ یخوشحال انیکه م یحس.. داشت یبیحس غر!نه ایمعلوم نبود از آنِ اوست 

بار  يبرا. نگاه کرد يتست باردار يچشم به دو خط پررنگ رو ياز گوشه . را دوباره باز کرد دستش مشت

پشت سرِ  نگونهیا زیچرا همه چ.. کردیدرك نم. خراب تر از قبل شد یرفت و حالش باز هم کم جیهزارم سرش گ

از راه  يدیجد يه ضرب اندهقبل را از سرنگذر يافتاد؟ چرا هنوز شوك ضربه  یهم و مسلسل وار اتفاق م

 د؟یرسیم

 کرد؟یاز همان روز اول مشخص شده بود چه م فشیکه تکل يا مهیکودك نصفه و ن نیبا ا حاال

لرزان  یشکمش گذاشت و با لب يدستش را رو. دیبالشش چک يچشمش سر خورد و رو ياز گوشه  اشک

 :زمزمه کرد

 کنم؟ کاریحاال من باهات چ_

وارد خانه شده  دیشب با کل مهین.. اش را يزار هیو گر وهیش يصدا.. دیشنیم واریمادرش را از آن طرف د يصدا

درست مثل شب . شنوندیرا نم شیکند صدا اطیاحت یاست و اگر کم نیخواب پدر و مادرش سنگ دانستیم.. بود

 . نشستیم شیها یو ساعت ها مقابل شمعدان کردیخلوت را باز م اطیکه آن ها خواب بودند و او، آرام درِ ح ییها

مشخص  دیترس و ترد نیخودش را با ا فیتکل دیبا. زده بود رونیشدندشان از خانه ب داریزود قبل از ب صبح

 !بود يگریطور د زیاما هنگام بازگشت به خانه همه چ!تست را از داروخانه گرفته و برگشته بود. کردیم
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شانه  یگل. بود دهیسر و صدا و بحث پدر و مادرش سر رس انِیم. بودند دهیاتاق د يکوچکش را در گوشه  ساك

زل زده بود اما  شیصادق نگران به لب ها!کندیخانه چه م نیبود در ا دهیرا گرفته بود و با وحشت پرس شیها

 !نداشت گفتن يبرا يزیچ شتر،یب یکم دیشا ای شد،یکه مواخذه م ییمثل تمام سال ها

بود و او،  رهیاز خانه خ يپدرش مغموم و ناراحت به گوشه ا.. دیگزیو لب م دیکوبیدست پشت دست م مادرش

را روشن  دیترد نیا فیگرفته بود که تکل شیرا در پ ییتوجه به حال و روزِ اهل خانه، راه جا یبار ب نیاول يبرا

 !کردیم

 يگرفته بود و با وحشت و ترس، همه  واریپررنگ قرمز مواجه شده بود، دستش را به د يبا آن خط ها یوقت

اش گم شده بود و  یاپیپ يعق زدن ها يدست مادرش ال به ال يضربه  يصدا. جانش را باال آورده بود

 ..اش یزندگ يبلبشو انِیم ،یدو خط لعنت نیحساب و کتابِ ا

بود که هر لحظه  شده یرحم یب یِوحشت، غول چهار حرف!شدیباورش نم.. به خودش بقبوالند توانستینم هنوز

 . دیمکیاز قبل، جانش را از درون م شتریب یکم

 .پر دردش داد يخش دار و نگران پدرش از پشت در، به خودش آمد و گوش به حرف ها يصدا با

 یتونینم يدیاگه د میحرف بزن کمیاجازه بده . میمن و مادرت نگران. در و باز کن بابا کنمیترانه جان خواهش م_

 !نپرسم يزیچ گهید دمیقول م یگوش کن

 امدیدلش ن. اش بود یخش دار و خسته، تنها ضعف زندگ يصدا نیا دیشا. تخت نشست يشد و رو زیخ مین

جلو  دنشیصادق به محض د. اتاق انداخت و در را باز کرد يتست را داخل سطل آشغال گوشه . نگرانش بگذارد

 :و گفت دیاز پشت سرش گردن کش یگل. دیاش را بوس یشانیآمد و پ

 .دکتر مشیببر رونیب ارشیب.. تب داره نیصادق بب_

. دخترکش را در آغوش گرفته بود جلو رفت فینح يبست و همانطور که شانه  یگل يرا از پشت سر به رو در

 یدختر الغر و ب. صادق نگاهش کرد. دیکنارش حرکت کرد تا به تخت رس عیحس و مط یب یترانه مانند رباط

آغوش گرفته بود و تا صبح  درخانه  نینبود که شبِ آخر در ا ینشسته بود، همان شیکه رو به رو ییرنگ و رو

 :و گفت دیچشمش کش يرد اشک خشک شده  يدست رو. بود  دهییرا بو شیموها

 نجا؟یا يچرا اومد.. شده بابا جون؟ بگو بهم نترس یچ_

 !گفتن نداشت يبرا يزیچ. شد رهیانگشتانش را در هم قفل کرد و به آن ها خ ترانه
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 يدرد برا نیاز ا توانستیدختر چگونه م کی. شد رهینگران پدرش خ يبه چشم ها. باال آورد کبارهیرا به  سرش

از همان  یکیاز حاصل  ای گفتیرحمانه م یاز درد آن رفتار ب گفت؟یاصال چه م د؟یاش بگو یقهرمان زندگ

و هر  شودیسد سست م نیا ،یحرف نیبا کوچکتر دانستیم. کوه شده بود ياندازه  شیبغض در گلوشکنجه ها؟ 

 . تکان داد نیداد و سرش را به طرف حیسکوت را ترج!زدیریم رونیو ب شودیم لیآنچه در پشتش انباشته، س

 :کنار گوشش آرام گفت. دیرا بوس شیسرش را در آغوش گرفت و موها صادق

جانِ  یول. میزنیحرف م يآماده ا يدیهر وقت د.. باشه یحرف بزن يدوست ندار.. پاشو حاضر شو ببرمت دکتر_

 !کنه تتیزیدکتر و هیبذار .. بابا منو انقدر نگران نذار

 :و آرام لب زد یسخت به

 !دمیخودم از داروخونه دارو خر يصبح برا.. سرما خوردم بابا_

پاشو . میکه تو حالت به هم خورد من و مادرت پشت در جون به لب شد ينجوراو خورن؟یمگه سرِ خود دارو م_

 !دخترم

 :چشمان پدرش ملتمسانه زل زد و گفت به

 !کنمیخواهش م.. بخوابم خوامیم.. تو رو خدا بابا_

 خاستیسرش را نوازش کرد و همانطور که بر م. چند لحظه نگران نگاهش کرد و به ناچار سر تکان داد صادق

 :گفت

برات درست  یسوپ مرغ زعفرون هی گمیبه مادرت م. بخواب تا وقت نهار استراحت کن.. شگاهیآرا رمیامروز نم_

 !بابا نمتیبب ينجوریدوست ندارم ا.. يریکنه جون بگ

 متیسوت زودپزِ پر سر و صدا و ارزان ق يصدا توانستیدوباره م یعنی. رفتنش را با حسرت نگاه کرد رونیب

 کردیفکر م شهیکه هم يا یخودشان را بخورد؟ زندگ يو خوش عطر خانه  یو سوپ زعفرانمادرش را بشنود 

 !شده بود شیروزها نیحسرت ا نیحاال بزرگ تر ستین شیب یجهنم شیبرا

از  شتریکه در جمع حاکم بود ب یسکوت. زدیچهار نفره و کوچک نشسته بود و سوپش را با قاشق هم م زیم سر

پدرش را به او  يمادر و اشاره ها يخصمانه  ينگاه ها یخصوصا وقت. مراه داشتدلهره به ه شیآرامش، برا

 .دیدیم

 !نکن با غذات يباز.. بخور بابا_
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 ریز یگل. شد کیتحر شیاشتها د،یچیطعم خوش زعفران در دهانش پ یوقت یول..اول را با زور فرو داد قاشق

 :لب گفت

 !خانوم نیبه پرو زنمیبعد از نهار زنگ م.. کنهیانگار تا جون به لبمون نکنه دهن باز نم_

 :باال آمد و همزمان صادق گفت نگاهش

 !بذار نهارش و بخوره یگل_

نه؟ خودش که مثل مجسمه  ای نیچرا حال و روزش شده ا میبفهم دیما با گم؟یم يزیبخوره مگه من چ_

 !گهینم یچیه..ست

 :بشقاب را کنار زد و خواست از جا بلند شود که پدرش با تحکم گفت.. از دستش داخل بشقاب افتاد قاشق

 !بابا شهیاون سوپ تموم م_

 :گفت یتوجه به نگاه او رو به گل یصادق ب.. پدرش زل زد يبه چشم ها ملتمسانه

که باشه اگه  يزیهر چ. شم ایدخترم و از مادرشوهرش جو ینشدم که مشکل زندگ فیهنوز انقدر خار و خف_

 !گهیترانه الزم بدونه بهمون م

 يترنم نبود ياون روز خونه .. رنگ و روشو نیبیمگه نم!دختر هنوز دهن باز نکرده صادق نینصف روز شد ا_

 ..بچه ها با هم مشکل نیبهت گفتم ا. دمیمن بودم و د یول

 نه؟ ایبچه غذاش و بخوره  نیا يذاریم.. یگل شهیخودشون نخوان به ما مربوط نم یتا وقت شونیمشکل زندگ_

 يپدرش دست رو. انداخت و ترانه مغموم و گرفته، دوباره قاشقش را دست گرفت ریصدا سر به ز یب یگل

 :گذاشت و گفت شیبازو

 !میکنیصحبت م یبعدش اگه خواست.. بخور دخترم_

 .را مزه مزه کرد شیصدا سمت دهانش برد و محتوا یدوم را ب قاشق

 !دوست داره.. نپختم یاومده براش سوپ زعفران ایبچه اش به دن یاز وقت.. ومدیترنم هم م زدمیش زنگ مکا_

حاال او هم  یعنی.. بود بیواژه با حال و روزش غر نیچقدر ا.. اراده دستش متوقف شد یب "بچه"نام  دنیشن با

 ؟یلیآ ییِبایبه ز یداشت؟ کودک يا "بچه"در وجودش 

 :لب افزود ریز یحواس سمت دهانش برد که گل یقاشق سوم را ب. شد نیریگرم و ش یتنش سرشار از حس تمام

 ..از اون وقت تو دلش مونده.. بخوره که مبادا بچه سقط بشه تونستیحامله که بود نم_
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گذاشت و  شیگلو يدستش را رو. دیخواهد پر رونیاز حلقش ب هیهر آنچه خورده، در صدم ثان کردیم حس

 :اش گذاشت و گفت یضیمر يرا پا ششیصادق تشو. بشقاب انداخت يبه محتو ینگاه

 !دکتر دخترم میلج نکن بذار بر_

کودك چند روزه هم حال  نیا دنِید بیاحتمالِ آس یحت.. که داشت بشقابِ سوپ را کنار زد یهمان اندك توان با

حفاظت از  يِحسِ قو.. شدیمرموز و ناشناخته آشنا م یانگار تازه داشت با حس. ختیریو روزش را به هم م

رو به صادق با عجز لب . برخاست ادلش گذاشت و از ج يدست رو. کند هیکه قرار بود از جانش تغذ يموجود

 :زد

 !بابا تونمینم_

 :سر تکان داد و نگران گفت شیبرا صادق

 !برو استراحت کن بابا جان_

شکمش  يتختش نشست و دستش را رو يرو. گرفت شیتاقش را در پمعترضِ مادرش، راه ا يپچ پچ ها انیم

 یتازه داشت پ.  داشتیشده بود، دست از سرش بر نم ریبه وجودش سراز کبارهیکه به  بیآن حس عج. گذاشت

که با دهانِ کج و کوله و  یسک.. یلیمثلِ آ ییبایعروسک ز.. داشته باشد یقرار بود کودک.. بردیبه عمق ماجرا م

نقش  شیلب ها يرو یبیلبخند غر. او باشد يمدام به دنبالِ مادرش بگردد و فقط برا یناراض يچهره ا

را  شیو چشم ها دیتخت دراز کش يآمد؟ مگر اصال مادر بودن را بلد بود؟ رو یچطور از پس اش بر م!بست

 !فرو برد نیریش ياو را به خلسه ا رفت،چشمانش جان گ يکه در پس پرده  ییبایز ریتصاو. بست

 رونیکه از ب ییبود؟ صداها دهیچند ساعت خواب یعنی. شده بود کیاتاق کامال تار یچقدر گذشته ول دانستینم

چرا انقدر خوابش . بود نیسرش مثلِ کوه سنگ. اش گذاشت قهیشق يدست رو. شدیهر لحظه واضح تر م دیشنیم

در اتاق با ترس دستش  یِبا باز شدن ناگهانو خواست از جا بلند شود که  دیکش شیچشم ها يآمد؟ دست رو یم

شکمش  يوحشت کرده و ناخودآگاه دستش را رو. داد صیتشخ یرا به خوب نیقامت راد. قلبش گذاشت يرا رو

مقابل چشمانش  نیراد شانِیسرخ و ظاهر پر يکه چراغ روشن شد و چشم ها دیطول نکش يا هیثان. گذاشت

 .جان گرفت

 يشد و رخ به رخِ چهره  دهیدستش به شدت کش. نشان دهد یفرصت نکرد واکنش یحت. بند آمد نفسش

 .ستادیا نیراد يبرافروخته 
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 . بکشد رونیب نیکرد مچ دستش را از دست راد یسع

 !رهیگیداره دردم م. نیولم کن راد_

 :دیکش ادیکرد و فر شیرها نیراد

 !خونه میگردیبرم.. بپوش. یکنیرو تمومش م يمسخره باز نیاالن ا نیهم_

 :لرزان گفت ییترسش غلبه کرد و با صدا بر

 !امیجا نم چیمن ه_

 .برگشت و برافروخته نگاهش کرد نیراد

 ؟ياینم_

 !برگردم اون خونه خوامینم.. باشم نجایا یچند وقت خوامیم.. پدرمه يخونه  نجایا.. امینه نم_

 . را گرفت شیجلو رفت و دست ها نیراد

 یزندگ يا گهید يجا خرمیم گهید يخونه  هیاصال .. کنمیم يبخوا يکرده؟ هر کار تتیاذ یچرا نفس؟ کس_

 هان؟. تنها. ییخودمون دو تا. میکن

که  یمزخرف یِزندگ.. .رفتارِ تو.. ییمشکلِ من تو. ستیمشکل من اون خونه و افرادش ن ن؟یراد یفهمیچرا نم_

 !یهردومون ساخت يبرا

 .دیدستش را کش نیراد

 .میزنیحرف م یخونه در مورد همه چ میباشه بر_

بکشد  رونیدستش را از چنگال قدرتمندش ب کردیهر چه تقال م. شدیم دهیاراده به طرف در اتاق کش یب

 :دینال. توانستینم

 !ولم کن دست از سرم بردار.. امیب خوامینم.. ولم کن نیراد_

 :انداخت و گفت نیبه دست راد یصادق نگاه. باز شد کبارهیآخر را آنقدر بلند گفت که در اتاق به  ي جمله

 پسرم؟ یحلش کن ينجوریقرار شد ا_

 :گفت یو عصب دیکش شیبه موها یدست نیراد

 !نیدخالت نکن کنمیخواهش م.. نداره یبه شما ربط_

 :گفت نیشرمنده و ناراحت به پدرش نگاه کرد که چند قدم جلو آمد و رو به راد.. خوردبه وضوح جا  ترانه
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 يهر دوتامون باارزشه بحث و دلخور يکه برا یسر کس خوامینم. شهیبه منم مربوط م نجاستیترانه ا یتا وقت_

 !نه با زور و دعوا. نیمشکلتون و با زبونِ خوش حل کن نینیبش. ستیراهش ن نیباباجون ا یول.. ادیب شیپ

 !شهیمشکل تا وقت ترانه برنگرده خونه حل نم نیا_

 :بلند گفت يرا رو به ترانه گرفت و با صدا انشگتش

 ن؟یرو بهش نگفت نایا. ستیخونش ن گهید نجایا.. که من باشم هییخونش جا.. اون زنِ منه_

دست صادق  ریاس شیببرد که بازو ونریخواست او را با خودش ب. دست برد و مچ دست ترانه را گرفت دوباره

 . شد

 !حداقل به خاطر زنت.. حرمت نگه دار پسرجون... هنوز انقدرا هم خرفت نشدم یشدم ول ریدرسته پ_

 :زد ادیو فر دیکه ترانه دستش را پس کش دیبگو يزیخواست چ نیراد

 !و خار نشو کیچشمم کوچ شیپ شتریکه هست ب ینیاز ا کنمیخواهش م.. نیبرو راد_

رو برگرداند و از .. صادق حرفش را از چشمانش خواند. به طرف پدرش برگشت و ملتمسانه نگاهش کرد سپس

 :گفت شهیشد و محکم تر از هم رهیخ نیبه محض رفتنش، دوباره به راد. رفت رونیاتاق ب

. مدت به حال خودم باشم هیر بذا. پام گذاشتم ریو ز تمیمقابلت کوتاه اومدم و غرور و شخص یکاف يبه اندازه _

 چیه گهید یکه اگه قبولش نکن شهیم یخاص طیبرگشتنِ من به اون خونه واجد شرا!نه حاال یول گردمیبر م

 !ینیبیوقت منو نم

 !نه گرید.. آمد یدر مقابلش کوتاه م دینبا. ندینبض گرفته اش را بب یِشانیپ توانستیفاصله هم م نیهم از

 :گفت یبا درماندگ نیراد

جدا  يدوست دار ؟یبمون نجایهم يایو ب يمن و بذار يخوایم ؟یکن کاریچ يخوایم.. یلعنت رمیمیبدونِ تو م_

 م؟یش

 :مستاصل گفت. گشتیضعف باز داشت به بدنش برم. سر تکان داد ترانه

 یزندگ نیاز ا یدرست ي جهیهر وقت تونستم به نت.. امیبذار با خودم کنار ب.. نیکنم راد دایبرو بذار خودم و پ_

 !گردمیبرسم برنم خوامیکه م يتا نتونم به اون اعتماد یول يچجور دونمینم.. یک دونمینم... گردمیبرسم برم

 :سرش را کج کرد و لب زد. دیچک نیاز چشم راد اشک

 ؟یبدونِ من باش یتونیم ؟یتونیم_

www.romanbaz.ir !گرم و پر از عشق شود يها یعسل نیباز خام ا گذاشتیم دینبا. انداخت نییتخت نشست و سرش را پا يرو
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 !نیراد کنمیخواهش م_

رو از  ییفکرِ جدا.. دوزمیو به زمان م نیزم يبرگرد ياحد و واحد اگه نخوا يبه خدا یول رمیباشه م.. باشه_

 !نگه داشتنت بکنم يبرا ییچه کارا تونمیم یدونینم!یشناسیمنو نم.. ترانه رونیسرت بنداز ب يتو

پوشاند و  شیصورتش را با دست ها د،یپس اش، باز و بسته شدنِ در را که شن و در نیراد يقدم ها يصدا

 :زمزمه کرد

 !ادیازت بر م ییچه کارا دونمیم یمن بهتر از هر کس.. دونمیچرا م_

*** 

و خسته کننده است که تا  نیکارش آنقدر سنگ دانستندیهمه م. حسام، همه را شوکه کرده بود یِناگهان آمدن

گاه  چیبه خصوص که ه. شودینم شیدایطرف ها پ نیچند روزه برنخورد، ا یالتیبه تعط ایمجبور نباشد، و  یوقت

برهه از زمان،  نیآن هم در ا یمالقات ناگهان نیا. آن ها برود دنیرها، به د ایعادت نداشت بدون مادر و 

آمده بود و نگاه  رونیحسام از اتاق ب ياصد دنِیبه خصوص که ترانه، با شن. شده بود زیشبهه برانگ یکم شانیبرا

 !مضطرب و نگرانش، همه را کنجکاو کرده بود يها

 يحواسش به ترانه بود، تشکر مختصر یچشم ریبرداشت و همانطور که ز ینیرا از داخل س يفنجان چا حسام

 :کنارش نشست و گفت یگل. کرد

 شده خاله جان؟  يزیچ_

 .کرد آرام باشد یطرفش برگشت و سع به

 م؟یخطا کرد.. میبزن يسر هیبه خاله مون  میاومد میو چند سال آدم شد ستیحاال بعد ب_

 !چه بدونم.. ییهوی ينجوریآخه ا.. يخوش اومد.. پسرم هیچه حرف نیا_

 ...باشم مارستانیب دیفردا صبح هم دوباره با.. شهیکه کارم ساعت هشت تموم م نیدونیم_

 :طرف ترانه برگشت و خونسرد گفت به

 !و برم رمیمشورت بگ يمورد هیاومدم از ترانه در _

 :صادق گفت. قلب ترانه را چند برابر کرد يکه در جمع حاکم شد، تپش ها یسکوت

 پس؟ يآورد یچه شانس نجاست؟یترانه ا يدیاز کجا فهم_

 :و گفت دیچانه کش ریبه ز یدست حسام

www.romanbaz.ir .نجایا ایب امنیمامان ا يبهم گفت خونه .. بهش اس ام اس زدم برم خونشون_
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 :اش گذاشت و گفت یخستگ يحسام را پا يِمزاح و جد یلحن ب. تکان داد يسر میتفه يبه نشانه  صادق

 .پسرم نیکارتون و برس_

 :ترس رو به ترانه گفت یاز جا بلند شد و ب حسام

 !هیخصوص کمیاتاق؟  يایب یتونیم_

 :گفت یگل. گفت یآرام "باشه"انداخت و  یبه گل ینگاه مین ترانه

 !پس تا شما کارتون تمام بشه شام منم حاضره_

ترانه نشست و با  وتریکامپ یصندل يرو. سر تکان داد و زودتر از ترانه وارد اتاق شد شیبا لبخند برا حسام

باز  مهینشست و نگاهش را به درِ ن شیرو به رو. شد کیترانه آرام به او نزد. ضرب گرفت نیزم يرو شیپاها

 .دوخت

 !یدروغ بگ يببخش مجبور شد_

 . حرف سر تکان داد یب حسام

 نه؟یکه حال و روزت ا يدیفهم یلعنت ياز اون گذشته  یچ.. شده و تمومش کن یحسام؟ زودتر بگو چ_

 ه؟یچ يپف کرده و حال و روزِ تو برا يچشا نیا ؟ياریدر ب نجایباعث شده سر از ا یچ.. اول تو بگو_

 !گستید یِبدبخت هیحال و روزم به خاطر !بفهمم يزینتونستم چ.. نترس_

 .و نگاهش کرد دیکش یقینفس عم حسام

 ؟يبشنو يخوایم یمطمئن.. ترانه_

 .خوامیمعلومه که م_

 .خراب تره ترانه یکنیکه فکرشو م یاوضاع از اون_

 .کتف دخترك گذاشت يدستش را جلو برد و رو. ترسش را آشکار کرد یترانه، به راحت سکوت

چون اون .. ياز من نشنو دمیم حیبشه ترج نییو فشارت باال و پا یکن ينجوریا يخوایاگه م.. باش آروم_

 .چشم روم هست یکاف يبه اندازه  رونیب

 :با زور تکان خورد شیها لب

 !بگو حسام_

 :دیکش گرید یقیعم نفس

www.romanbaz.ir
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ساله که تو بخش  نیچند ینداره ول يادیکه سن و سال ز نیبا ا ،يآشنا شدم به اسم منصور يمرد هیبا _

بعد مرگش هم شده دست راست پسر .. بزرگ بوده ونفرِیدست راست هما ییجورا هی. کنهیاون هتل کار م يادار

 میو خواهش و تمنا رفت يزبون باز یخالصه با کل.. نشیماش نهیزدم به آ نگیپارک يهتل تو رونیب. بزرگش

 .رمیا تونستم شمارش و بگمخ اش کار کردم ت ياز همونجا رو. میبخر نهیبراش آ

 :مکث کرد و گفت یکم

آخر هفته قرار  يباهاش برا خورهیهم حالم بهم م یماه يکه از بو یو من میشد قیرف يبماند که چجور_

 یفقط انقدر قشنگ رو مخش کار کردم که بهم اعتماد کرد و هر چ.. شمینم اتیوارد جزئ. گذاشتم يریگیماه

 !مثل بلبل گذاشت کف دستم دمیپرس

شده  جادیکه ا يکالفه از جو. شد رهیترانه خ ي دهیرنگ پر يدر سکوت به چهره  یرا قطع کرد و کم حرفش

 :و گفت دیکش یبود پوف

دو تا دخترش و  یخواهر زن مرحومش، سرپرست تیپدرشوهر مرحومت، بنا به وص یعنیبزرگ  ونفرِیهما يآقا_

انقدر که موقع ازدواج با زنه، . داشتن یبد قلق يِفوت شده بود و ناپدر شیسال پ یلیخپدرشون . رهیگیبه عهده م

تهران برن و خانواده و همه کس و کارش  از شهیهم يبرا دیکه با ذارهیشرط م یول کنه،یدو تا دخترا رو قبول م

فرار  يکه از دست ناپدر دهیانقدر دخترا رو آزار م رهیمیبعد چهارده سال که مادر دخترا م.. خالصه!و فراموش کنه

خاله شون  شیمادرشون خواسته پ شهیمشخص م شهیخونده م تیبعدم که وص.. تهران گردنیو برم کننیم

 !بزرگ شن

 ن؟یراد يدخترخاله ها یعنی_

 :تکان داد و افزود سر

 !برادرشوهرت برگشته دونستمینم_

 .انداخت نییسرش را پا ترانه

 !برگشته شهیم یماه کی. از وجودش خبر نداشتم من اصال_

 رفت؟ رانیاز ا یچ يبرا یدونیم_

 .تکان داد "نه"یسرش را باال کرد و به معن ترانه

www.romanbaz.ir
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 یماه بعد از زندگ شیانقدر که ش.. آقا بوده نیفرد نیاز اون دخترخاله ها عشق ا یکی. گمیپس از اولش م یاُک_

که نامزد بودن هم  یهمون زمان يتو. کننیعقد م عیسر یلیو خ کنهیم يازش خواستگار نیتو اون خونه، فرد

 . زهیریو کال اوضاع خانواده به هم م کنهیخان فوت م ونیهما

 :به ترانه کرد و با اخم گفت ینگاه یرچشمیز

 .!شهیم تونیو زندگ نیکه مربوط به راد يو اما موادر_

 :تازه کرد ینفس

اون  ياوضاعش تو ینه ول ایداشته  یقبال هم مشکل دونمینم.. شهیم یبعد از مرگ پدرش دچار افسردگ نیراد_

 يهمون اوضاع هم متوجه عالقه اش به دخترخاله  يتو. زهیریبه هم م یلیخ دهیکه پدرش و از دست م یسال

بدبخت فشار  يبه دختره  انقدر ییجورا هی.. یمعمول يعالقه  هیعالقه نه  گمیم. شنیم مینس یعنی کشیکوچ

 يجناب منصور نیا. کردیهتل کار م ياز بخشا یکی يتو مینس. رو براش جهنم کرده یکه زندگ اوردهیم

 ریگ افشیو ق پیروز به ت هی. آورده یتو هتل به وجود م دیجد انِیجر هیهر روز  يچجور دهید کیخودش از نزد

. دادیم ریگ گهید يبه معاشرتش با کارمندا گهیروز د هی.. یبرام کار کن دیوقت با ریتا د گفتیروز م هی.. دادیم

 !کرده بود وانهیدختره رو د نکهیخالصه ا

 يبا دست مالفه !هم جهنم کرده يگریکس د يرا برا یقبل از او زندگ نیپس راد.. حبس شد نهیدر س نفسش

 :دستش را چنگ زد و گفت ریز

 اون دختر اآلن کجاست؟_

 !گمیدارم م.. عجله نکن ترانه_

نگاه مشکوکش را به . داخل آمد وهیبا ظرف م یبه در خورد و گل يتقه ا. شد رهیخ يحرف به نقطه ا یب ترانه

 :آن دو دوخت و گفت

 !میبخور ییرایرو با هم تو پذ وهیم نیاگه تمام شد ن؟یتموم نشد_

 :و گفت دیبه سرش کش یدست حسام

 !شهیاآلن تموم م.. ممنون خاله_

 :گذاشت و رو به ترانه آرام گفت زیم يرا رو وهیظرف م یگل

 !بچه بدون شام نره خونه نیا رونیب ایزود ب.. طولش نده ادیز_

www.romanbaz.ir
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حسام . برود رونینگفت تا مادرش کامال ب يزیحوصله سر تکان داد و چ یب. متوجه منظورش شد یبه راحت ترانه

 :که به عمد، باز گذاشته شده بود نگاه کرد و با اخم گفت يبه در

 !میگیم یبشنون چ دیشا.. ر و ببندبرو اون د_

 :آن را بست و گفت. از جا برخاست و خودش به طرف در رفت.. حرف نگاهش کرد یب ترانه

 هینداره از حرف بق یلزوم ياعتماد دار تییبه خودت و آدم رو به رو یوقت.. بسته نترس يقبال هم گفتم از درا_

 !یبترس

 :دخترك گفت ي دهیآرام رو به نگاه ترس. در هم قالب کردرا  شیجا گرفت و دست ها یصندل يرو دوباره

 !گمیاشو م هیو حالت خوب بود بق یبعد اگه خواست.. آروم شو کمی..زنهیم يرنگ و روت خطر_

 :توانش گفت نیو با آخر دیاش کش یشانیپ يدور رو کیاش را  دهیکش يها انگشت

 !ادامه بده کنمیخواهش م.. من خوبم_

 :سکوت گفت هیبعد از چند ثان حسام

در هر . شونیسر خونه و زندگ رنیو زنش بدون جشن و مراسم م نیخان فرد ونیماه بعد از فوت هما شیش_

تا سال پدرش صبر  دنیصالح ند نیهم يفکر کنم برا.. کنن یسوم همون خونه زندگ يصورت قرار بود طبقه 

. شهیروز به روز بدتر م نیادحال ر نیسرو سامون گرفتن فرد بعد از. داشت يا گهید لیدل دمیشا..دونمینم. کنن

و اوضاعش،  يمارینسبت به ب الیخ یب یول. به استفاده از دارو کنهیروانپزشک و شروع م شیپ برنشیانقدر که م

که  کنهیم دادیهتل داد و ب يکارمندا يهمه  يروز جلو هیدختره  ایکه گو کنهیفشار وارد م مینس يانقدر رو

چون بعد .. خوردیتاسف م یلیخ گفتیم يمنصور یرو وقت نایا!حرف یو راحتش بذاره و کل ادیازش خوشش نم

 !افتاده یاتفاق م نیبزرگ از طرف راد يفاجعه  هی یهر تنش

حس اصال عالمت  نیا. با آن دختر داشت يدیشد يِاحساس همدرد.. تنش از سرما جمع شده کردیم حس

 را پوشانده بود؟ يگریکس د يمدت فقط رد پا نیمام ادر ت یعنی. نبود یخوب

اون خانواده  يکه انگار تو یخیتار قایدق.. شیپ مِیبه چهار سال و ن گردهیاون خانواده برم يماجرا نیتر یاصل_

 !ارهیاجازه داشته اسم اون روز رو ب یزده نه حت یدر موردش حرف یچون از اون روز به بعد، نه کس. بسته خی

 :ترانه کرد و گفت يبه چشم ها نگاه

 !بوده نیکه مسببش راد یاتفاق_

www.romanbaz.ir :لب زد ترانه
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 ؟یچه اتفاق_

خواهرشم با خودشون  یحت. کنهیسفرِ چند روزه فراهم م هیآرامش خودش و برادرش و دخترا  يبرا نیفرد_

اونطور که  یحت. نکنه تشیو راحت بذاره و اذ میسفر نس نیا يکه حداقل تو رهیگیقول م نیاما از راد برهیم

 یلیکه خ میمستقلِ نس ي نهخو يبه خواسته  شهیکنه مجبور م جادیکرده که اگه مزاحمت ا دشیتهد دمیشن

به کارش نداشته  يکار دهیکه قول م ترسهیحرف انقدر م نیاز ا نیراد. وقت بوده مطرح کرده جواب مثبت بده

که  کنهیم جادیا یمشکل هیهتل  يتو قشیرف یِو اواسط سفر، با هماهنگ ارهیطاقت نم شهیمثل هم یول. باشه

که  ختهیر ییکرده و چه نقشه ها ییخودش چه فکرا شیپ دونمینم. شبانه مجبور شه برگرده تهران نیفرد

و  شهیدختره ظاهر م يانگشتر طال رو به رو هیتا غروبش برگرده، با  نیکه قرار بوده فرد يهمون روز يفردا

 یکه تو تموم اون دو سال ازش در حال فرار بوده چه جواب يخب پر واضحه دختر یول.. کنهیاست ازدواج مدرخو

 .. شهیکه حال نگار خراب م رهیگیباال م نشونیبحث و دعوا انقدر ب صهخال!بهش داده

 :مکث کرد و گفت یکم

راه ها مسدود شدن  دیباریهم که م يدیبه خاطر بارون شد...بوده  شیباردار يهفته ها نیآخر نینگار زنِ فرد_

... برگردن نیبخواد با ماش نیاز راد شهیمجبور م شهیم شتریدرد نگار هر لحظه ب یوقت. نتونسته برگرده نیو فرد

 ..و کننیهمون راه برگشت هم تصادف م يتو

 :و آرام گفت دیدور دهانش کش دست

 !رنیمیم کشیو خواهر کوچ نیهمه به جز راد_

 لیدل ،یمانیهمه زجر و پش نیا لِیپس دل!شدیباورش نم.. گفت يبلند "نیه"دهنش گذاشت و  يرا جلو دستش

کُالژ گونه کنار هم  ر،یتصاو يشده بود که همه  یبود؟ سرش بازار شام نیا نیاش از فرد یترس و شرمندگ

.. سوم يکودك طبقه  لِیاتاق پر از وسا.. آن پارك پشت خانه. را نداشت کشانیبودند و قدرت تفک دهیچسب

و سردرگم در  جیگ!دیفهمیحاال م.. بودنِ طراوت نیلچرنشیو.. خانه يممنوعه  يجاها يرو نیپرو تیحساس

 :خودش فرو رفته بود که حسام گفت

 یِمیکه دوست صم يکه همه و از جمله منصور ییتا اونجا یول.. چرا اون تصادف اتفاق افتاد قایدق دونمینم_

که اون اتفاق  ییهم مدام بحث و دعوا بوده تا جا نیماش يتو.. تو حال خودش نبوده نیراد دونستهیم نهیفرد

 !افتاده

www.romanbaz.ir :لب زمزمه کرد ریز.. دادیخودش را تاب م ،يبه نقطه ا رهیخ ترانه
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 !وحشتناکه_

 :شکمش نشست و باز زمزمه کرد ياراده رو یب دستش

 !زن داداشش حامله بوده.. حامله بوده_

 :دیچشمش چک يشد و اشک از گوشه  رهیچشمان حسام خ به

 مگه نه؟.. ادیاز بچه بدش م نیهم يبرا.. از حامله ها متنفره نیهم يبرا_

 .را گرفت شیبازو حسام

 !ستین هیهنوز اصل قض نیا.. آروم باش ترانه_

 :شد و گفت رهیخ يتوجه به او باز به نقطه ا یب ترانه

 !بچه نینه با من، نه با ا.. ادیوقت باهاش کنار نم چیه.. کنهیوقت قبولم نم چیه_

حسام با وحشت . دهیزده و چه از دهانش پر يچه گند دیفهمیانگار تازه م.. به حسام دوخت کبارهیرا به  نگاهش

 :شکمش بود چرخاند و ناباور گفت يکه رو یاو و دست نینگاهش را ب

 !؟يحامله ا_

را به عقب راند و  شیحسام با هر دو دست، موها. را تر کرد شیگونه ها شیشد و اشک ها رهیحرف به او خ یب

 :دیپرس یسرش را با تاسف تکان داد و عصب. لب گفت ریز ییزهایچ

 تو؟ يحامله ا.. جواب بده ترانه_

 .حسام از جا برخاست و چند قدم رفت و برگشت. کرد نییبا بغض سرش را باال و پا ترانه

مگه از اون  ؟یمگه به اوضاعش شک نداشت.. شوهرت از بچه متنفره یگفتیه نمعقل، مگ یب يآخه دختره _

 ..آخه ؟يدیترسیخونه نم

رو به . قرمز شده از شرمِ ترانه باعث شد زبانش را غالف کند يچهره . فرو برد شیدستش را داخل موها دوباره

 :و آرام گفت اوردیعاقبت طاقت ن. نگاهش کرد ینشست و کم شیرو

 ؟يکرد "بدبخت"ترانه؟ چرا خودتو  يکرد یتدق یچرا ب_

 :دیبدبخت باعث شد ترانه معترض بگو يکلمه  يرو دشیتاک

رو نداشتم که باهاش مشورت  یکس یرو به تو بگم ول نایا خوامینم.. کردم ومدیاز دستم بر م يمن هر کار_

 ..بار هی ادیم ادمی.. کردم تونستمیکه م يمن هرکار.. کنم

www.romanbaz.ir :هق هق ادامه داد انیدست صورتش را پوشاند و م با
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 ..من...دونستمیمن نم.. ده تا قرص و با هم خوردم کباریبخدا _

حسام با . اش صادق درِ اتاق را باز کرد هیگر ياز صدا.. دیرا مال شیتخت نشست و شانه ها يکنارش رو حسام

پسرِ شوخ و در  نیا. ت و به ناچار سر تکان دادصادق نگاه نگرانش را به ترانه دوخ.. چشم و ابرو التماس کرد

بود از  ادشی!خانواده پس داده بود نیا شِیامتحانش را پ یطوالن يسال ها یو قابل اعتماد، ط نیحال مت نِیع

 دایحسام پ يسر و کله  کرد،یمادرش سر باز م ایکه از گفتنش به او  خوردیبرم یهر وقت ترانه با مشکل یبچگ

دلش، اجازه داد درد دلش را با پسرِ  يبار را هم بر خالف خواسته  نیا. شدیو حال و روزش بهتر م شدیم

با تحکم  یمعترض گل يدر اتاق را بست و رو به چهره ... دیاز برادرش نبود بگو رکمت شیکه برا یسخت يروزها

 :گفت

 !اریانقدر بهش فشار ن.. نفر بزنه خانوم هیبذار حرفش و به _

 :گفت نهیآرام و با طمان.. صدا به دستش سپرده بود رو به ترانه گرفت یب یرا که گل یآب وانِیل حسام

و خوشحال  ننیپسرا اشکت و بب یدوست نداشت.. يکردینم هیهم گر طیشرا نیتو بدتر یحت م،یبچه که بود_

 ادته؟ی.. بشن

 ..کرد و اجازه داد چند قطره بنوشد کیرا به دهان ترانه نزد آب

 !رهیآبروت م شتریسن و سال که ب نیاشکت دمِ مشکته دخترِ خوب؟ با ا شهیم یچرا هر چ حاال_

 :ربط او گفت یب يتوجه به حرف ها یب ترانه

کس  چیبه ه..رمیو بم فتمیکه همونجا ب خوادیرو م ییجا هیفقط دلم  دمیشن یاز وقت.. رمیبم خوادیدلم م_

 یافتادن ول يبه خاطر من به چه روز رونیاون ب نمیبیدارم م.. گرفتم یالل مون روزیاز د.. دردم و بگم تونمینم

 ادیانقدر از بچه بدش ب نیراد کننیم باورکدومشون . زخمشون بشم ينمک رو نکهیالل بمونم تا ا دمیم حیترج

پدرم مثل .. افتاد ییبگم تو اون خونه چه اتفاقا تونمیکس نم چیحامله بشم؟ به ه دیکنه نبا دیکه بارها منو تهد

 !قولم بمونم يچون نتونستم رو نجایبهش بگم اومدم ا کنمیمن شرم م یول شهیشمع داره آب م

 :طرف حسام برگشت و گفت به

 يو چند تا جمله  زیمنه احمق با دو تا حرف محبت آم.. حسام شمیخوشبخت م نیبهش قول دادم با راد_

ام باشه  ندهیکه قراره آ یکس یزندگ يگذشته  نمینخواستم بب یانقدر چشمم کور شد که حت.. عاشقونه خام شدم

 طیشرا نیمن قراره تو بدتر يِانگار هلکه به خاطر س يبچه ا نیاز ا.. همه ضعف نیاز ا.. ادیاز خودم بدم م. هیچ

www.romanbaz.ir !ادیبدم م یاز همه چ ره،یقرار بگ
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 . چشم بست يا هیو ثان دیکش یقینفس عم حسام

 ؟ياحامله  دونهیجز من م یکس_

 .سر تکان داد "نه" یبه معن ترانه

 چند وقته؟_

 !دونمینم یچیه.. دونمینم_

 :گفت یانداخت و به سخت نییسر پا حسام

 ..بفهمه يزیچ یکس نکهیقبل از ا کنمیکمکت م_

او چه . سرش را که باال آورد، نگاه ناباورِ ترانه حالش را خراب تر کرد.. گفتنش سخت بود.. مکث کرد یکم

 که در آن قرار داشت؟ یخطرناک طیاز شرا دانستیم

 يو بخوا يچند روزه ببند ينطفه  هیاگه دل به  یاحمق یول.. یکنیراجع بهم فکر م یخودت چ شیپ دونمیم_

.. ترانه کنمیخواهش م.. سخت هست یکاف يبه اندازه  یکه توش یطیشرا. یرو هم جهنم کن چارهیاون ب یِزندگ

 !با منطقت فکر کن کممی. .يبا احساس جلو اومد نجایتا ا

 بچه رو بکشم؟ نیمن ا گهیمنطق م_

که  یوقت.. بِدنش دست پدرش مارستانیقراره تو ب یدونیکه م ياریب ایبه دن یبچه رو وقت نیا گهیمنطق م.. نه_

 !خطره يجون خودت تو ینه وقت.. ادیم ایبچه به دن نیا یاصال مطمئن باش

براش . قبول کنه شهیبفهمه مجبور م یوقت... اون اتفاقه ریفقط تحت تاث نیگفته جون من تو خطره؟ راد یک_

 ..کدوم چیه ای یکنیما رو قبول م يهر دو ای گمیم.. ذارمیشرط م

تو ماهواره  يلمایهمه مال ف نایا ؟یکنیبزرگ م ییبابات و بچه رو تنها يخونه  يگردیالبد اگه قبول نکنه برم_

 !یکنیجهنم م تویفقط زندگ يباور کن دار.. ست

 :لرزان گفت يو با لب ها دیاشکش کش يدست رو ترانه

 !میما که نخواست.. خدا خواسته که داده.. کشمشینم.. ستمیمن قاتل ن_

امشب  نیاز کجا شروع کند اما اگر هم دیبا دانستینم. دخترك مچاله شد یِچارگیو ب تیحسام از مظلوم دل

 .مشکل تر شود شهیاز هم شیبرگشت برا ممکن بود راه گفت،یها را نم تیتمام واقع

باور کن  یول یرو هضم کن یهمه چ یتونینم.. تجربه اته نیاول.. یجیگ ،يشوکه ا کنمیدرك م.. ترانه نیبب_

www.romanbaz.ir ..دیشا.. بغرنج تره یکنیکه فکر م یاز اون طیشرا
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 :گرفت و گفت ینفس

 !یوصلت و ازدواج و تمومش کن نیتر ا عیسر یهر چ یمجبور بش دیشا_

آن از زبانِ او  دنِیشن یبود ول دهیشیمسئله اند نیچند روز بارها به ا نیخودش در ا. با وحشت نگاهش کرد ترانه

 :دینال شیقوا نیبا آخر. داشت يگریدرد د

 ..دیشن یوقت دیاصال شا!اوضاع انقدرا هم خراب نشه دیشا_

 !هر لحظه هم ممکنه بدتر بشه.. ترانه ستینرمال ن نیراد طیشرا.. ستیتو ن یِموضوع تنها حاملگ_

 ه؟یمنظورت چ_

 ؟ینیبب بیکرده که آس يکار ایتا حاال کتکت زده؟ .. راستشو بگو_

 :و گفت دیچشم دزد ترانه

 ؟یپرسیم یچ يبرا_

 :آرام و متاسف گفت. دست ترانه گذاشت يرا جلو برد و رو دستش

خطرناك که نه تنها درمون  یلیخ يِماریب هی.. داره یتیاختالل شخص!داره یمشکل روان نیراد نکهیا يبرا_

 خطرناك نکن؟ يباز نیرو وارد ا گهید یکی گمیچرا م یحاال متوجه!رهیگینداره بلکه رفته رفته شدت م

چند روز کابوسِ شب  نیبود که در تمامِ ا یوحشتناک ریگشاد شده از ترسِ دخترك، همان تصو يها چشم

 گریکه د یشده بودند و صورت خیبه دو تکه  لیدستش تبد ریز ه،یر صدمِ ثانکه د ییدست ها. شده بود شیها

 دهیترس.. دیشنیرا نم شیصدا گارلب چند بار صدا زد اما ان ریاسمش را ز.. با صورت انسان نداشت  یشباهت چیه

اما هنوز چند قدم نرفته بود .. طلب کند شیبرا يو وحشت زده از حالِ او، به طرف در اتاق پا تند کرد تا آب قند

 !تخت افتاده بود يطرفه رو کیبسته،  يترانه با چشم ها.. سرش را برگرداند ییکه با صدا

*** 

 نیپشت ا ،يکه روز یکس. را در هم قفل کرده بود شیپدرش نشسته بود و منتظر، دست ها تیریمد زیم پشت

از  قایدق دیو شا. حاال هم آغوش خاك سرد شده بود گرفت،یرا ممهم خانواده  يها میو تصم نشستیبلند م زیم

 !نداشت "خانواده"با  یشباهت گریخانواده، د نیهمان موقع بود که ا

که گاه تک تک افراد احضار  ییجا. دیدیمکان م نیاو را در ا شد،یپدرش م یِهر گاه متوجه آزردگ یبچگ از

بود که نظم و عدالت  نیمهم ا!رفتندیم رونیرنگ و رو ب یب ایخوشحال و  ای د،یجد ماتیو به خاطر تصم شدندیم

www.romanbaz.ir
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 نیاما حاال هم د،یرسیکوچک هم نم يمورچه  کیبود که آزارش به  یپدرش کس.. شدیم تیرعا شهیهم

 !گناه و معصوم یب يرساندن به انسان ها انیبه جا مانده از او، عادت کرده بود به ضرر و ز يخانواده 

گذاشته و نگذاشته دل  شیو هرآنچه برا یبود از زندگ دهیوقتش رس.. ردیبود زمام را دست بگ دهیرس وقتش

 ینیپرو تیریجمعِ سه نفره، با مد نیثابت شده بود که ا شیبرا یکاف يمدت، به اندازه  نیدر تمام طول ا.. بکند

 ينابود شده  يگذشته  دیبا!دیرس هدجا نخوا چیبود به ه يتنها هدف و خواسته اش لج و لجباز گریکه د

شبه خانواده  نیبه هم يقابل جبران تر ریغ يبرادرش ضربه  ي ندهیتا آ گذاشتیو کنار م دیبوسیخودش را م

 !وارد نکند

آنا آرام وارد اتاق شد و جلو . چانه اش گذاشت ریدر هم فرو برد و ز شتریکه به در خورد، مشتش را ب يتقه ا با

.. نظر گرفت ریرا باز و بسته کرد و تا زمان نشستنش او را خوب ز شیم هادر مقابل سالمش، چش.. آمد

گاه  چیبند و بار که ه یغرب زده و ب دخترِ کی بنده،یو ظاهرِ فر يافسانه ا يبا چشم ها گوشیباز يدخترعمه 

.. بود يزیرهدفمند و با برنامه  شیکه از ابتدا هم تمام حرف ها و رفتارها یکس!او و پدرش نبوده دییمورد تا

مثلِ  يتجربه و آشفته ا یب يبرا یول.. بود يساده و حل شده ا يمثلِ او معادله  يمرد با تجربه ا يبرا

 .!برادرش

 شده؟ يزیچ.. يجون گفتن با من کار دار نیپرو_

 زیم نیاز درد از دست دادنِ نگار، پشت هم وانهیکه د یدرست مثل همان شب.. نگاهش کرد میو مستق صاف

: شب وارد اتاق شد و گفت مهیو پاره پاره، ن بیتلخ، با آن لباسِ خوابِ عج ينشسته بود و او با دو فنجان قهوه 

 "میگپ بزن کمی میتونیم برهیفکر کردم اگه خوابت نم"

همان .. دیشیاند یبه همان شب م قایشک نداشت که او هم دق.. انداخت نییو سر پا دیچشم از نگاهش دزد آنا

 یکوتاه رِینگاه، آنقدر خرد اش کرده بود که راه آمده را بازگشته بود و با شب بخ نیسکوت و هم نیهمکه  یشب

 !بود ختهیگر نجایاز ا

 :ضرب گرفت و گفت زیم يدست رو با

 !کنارش اما و اگر نباشه گمیاگه م ای.. اصل مطلب و نگم ایدوست دارم .. متنفرم يپرداز هیکه از حاش یدونیم_

 !باهام یکه دوست دارم راحت باش یدونیم.. شنومیخب من م_

 :نگاهش کرد و آرام گفت یسکوت کم در

www.romanbaz.ir
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تو  ییزایچ هی یول.. فرق داره یلیخ نجایبا ا يکه ازش اومد ییفرهنگ جا دونمیم.. نباش آنا نیدو رو بر راد_

و خارج  رانیا ییاحتراما هی ،ییقانونا هی!هیکیلندن هم  يجا نیتر نینش یانیتهران و تو اع يمحله  نیبدتر

 !هیکیهمه جا !نداره

 گرشید يپا يرو یرا با ژست خاص شیاز پاها یکیجا به جا شد و  شیدر جا یکم.. به وضوح جا خورد آنا

 يجلسه  نیماندنِ ا مهین يسنگ بود برا نیآخر ان،یو عر دهیکش يپاها نیبه ا نیتوجه فرد دیام دیشا.. انداخت

 !دو نفره

 !جان نیفرد شمیت نممتوجه منظور_

آن ها را با هم  شدیوارد اتاقش م نیراد یآن شب وقت دیبگو مایمستق خواستینم.. دیجلو کش یرا کم خودش

نگفت !دهیاش را د یو دودل نیراد یِآشفتگ.. دهیاغواگرش را د يخنده .. دهید نیگوش راد ریرا ز شینجوا.. دهید

 :گفت يمکث کرد و جد یکم شیابه ج.. برود نیمانده هم از ب یاحترامِ باق نقدریهم خواستیچون نم

رو از  ییاز سرش گذشته و چه اتفاقا یچ یدونیخودت بهتر از هر کس م.. گذرونهیرو م یسخت طیشرا نیراد_

 نیوقت برگشت ریاون شب که د.. زهیبه هم نر شیزندگ میکنیم یسع میحال هممون دار نیبا ا. سر گذرونده

مگه  مارهیب نیتکرار کنم راد تمن برا ستیالزم ن.. کرد کاریمتوجه رفتن ترانه شد چ یوقت يدیخونه، خودت د

 نه؟

 هیاون فقط .. دمیازش ند یبیمن تاحاال حرکت عج.. نیکنیم نیتلق نیکه دار نییشما نیا.. ستین ماریب نیراد_

 !اون توجه و بهش بکنه ستیبه توجه داره که متاسفانه زنش قادر ن اجیذره احت

 نه؟یاز جانبِ تو بب دیتوجه و با نیا نکهیا ه؟یچ قایخب آنا منظورت دق_

 .آنا گرد شد يها چشم

 ؟یگیم یچ_

 :حوصله گفت یو ب دیکش یقیعم نفس

همون قدر هم تو منو  شناسم،یکه من تو رو م يمطمئنم همون قدر.. بمونه نمونیحرفا نگفته ب یبذار بعض_

 يبه اندازه .. بدتر نکن نیاوضاع رو از ا.. شو آنا الیخ یو ب نیراد!یپس متوجه منظورم هست.. یخوب شناخت

 !متشنجه یکاف يمشترکش به اندازه  یزندگ.. مشکل داره یکاف

رفتارش آنقدر پر از ناز و .. زد ییاش را پشت گوشش راند و لبخند پر معنا ییطال يموها ،یبا حالت خاص آنا

www.romanbaz.ir دانستیخوب م.. به خطا نرفتن داشت يو کمال، اراده  ییبایهمه ز نیدر مقابل ا يبود که کمتر مرد يحرفه ا
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مثلِ روح آنا تا آن شکاف، از  بیو دلفر یطانیروحِ ش کی يشود، فاصله  جادیا یمرد شکاف کی یِدر زندگ یوقت

پس صحبت را کوتاه .. نداره ینیبه عقب نش میکه تصم خواندیم شیدر چشم ها.. تر است کیرگ گردن نزد

 :کرد و گفت

 !یمتوجه منظورم شده باش دوارمیام_

آرام و . خم شد نیبه طرف فرد یگذاشت و کم زیم يرا رو شیدست ها.. از جا برخاست و چند قدم جلو آمد آنا

 :شمرده گفت

ه مگه نه؟ پس عاشق زنش نیراد.. شهیتا خودش نخواد، قدمش کج نم يمرد چیتجربه بهم ثابت کرده، که ه_

 !ستین یبه نگران يازین

.. مشت شد زیم يرو نیبه محض خارج شدندش از اتاق، دست فرد. را به او کرد و راه آمده را برگشت پشتش

را کم  یطانیزنانه و ش ينقشه ها نیسخت و اسف بار، فقط هم طیشرا نیدر ا.. دیرسیبه مشامش م يبد يبو

 !داشت

 دیدو روز با نیمثل تمامِ ا دانستیم. گشت نیآمد و با چشم به دنبالِ راد نییوسط خانه را پا چیمارپ يها پله

 .تعلل به همان سمت حرکت کرد یباعث شد ب شیصدا.. به دنبالش بگردد ییرایپذ يکنارِ بارِ گوشه 

 !يگردیخودت برم يبا پا.. نفس يگردیبرم_

باز با آن  مهین ينگه داشته بود و با چشم ها شیرا جلو کشیو با تاسف نگاهش کرد که پ ستادیدر ا کنار

 :کردیصحبت م

 ره؟یمیم نیراد ینباش یوقت یدلت برام تنگ نشده نامرد؟ نگفت_

 .دیکوب نیو آن را با قدرت به زم دیرا تا ته سر کش السیگ يمحتوا

.. خونه ات تنگ شده يتو هم دلت برا دونمیم.. نفس گردونمیامشب برت م نیهم.. يبسه سرخود گهید یول_

 دلت تنگه مگه نه؟

 :گفت یبا ناراحت نیپرو. شانه اش نشست سر برگرداند يکه رو یدست با

گفتم اما .. کنه رونیبهش گفتم فکر ازدواج و از سرش ب. دمیدیکه داشتم م هیهمون روز نیا ن؟یفرد شینیبیم_

 !قبول نکرد

 :گفت نیرف تر رفت و رو به پروچند قدم آن ط. نشست نیفرد يچهره  يرو یوحشتناک اخم

www.romanbaz.ir اعتبارمون بده؟ يکه ترانه از خونه رفته و برا ینینکنه حاال هم نگران ا_
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 .دلخور نگاهش کرد نیپرو

 !درست مثلِ اآلن.. زده بود به سرش.. جلوش و گرفت  شدینم..ينبود نجایتو ا_

انداخت  نیدوباره به راد ینگاه.. داشترا جز منطق خودش باور ن زیچ چیزن ه نیا. با تاسف سر تکان داد نیفرد

 :و گرفته و ناراحت گفت

.. بشه يبستر یچند ماه دیبا یباشه که گفت ينجوریا زیاگه همه چ گفتیم.. صحبت کردم يریبا دکتر حر_

 !کرده يشرویپ يماریب

 ..آبرومون و يدست گرفت و همه  پوریکه ش یهمون ؟يحرف زد یبا اون دکتر لعنت یباز رفت ؟يکار کرد یچ_

اصال بر فرضا  ؟یکشیگرفته که از عالم و آدم خجالت م دزیا نیمگه راد.. تو رو به خدا تمومش کن.. بسه مادر_

 یک. درمونش و بگذرونه يدوره  يدیکه اجازه نم شهیمهم تر از سالمت یچ. رو داشته باشه يماریب نیکه بدتر

 هی میایتا ب.. اون دکتر تحت درمان بوده شیدو سال پ نیادبراش بهتره؟ ر یبفهمه چ تونهیبهتر از اون دکتر م

 .. شهیم رید یلیخ میکن دایبراش پ گهیدکتر د

 :باال رفت نیپرو يبار صدا نیاول يبرا

خودت .. نداره یدرمان چیمزخرف ه يماریاون ب.. نیو از نو تکرار نکن فرد دونمیکه م ییزایمن چ يانقدر برا_

بچه ام گوشه  دمیمن اجازه نم.. درست نشد یچیه یمشت مشت دارو خورد ول.. میدیکش یچقدر بدبخت يدید

زنش .. سازمیم شیو بد قلق یسخت يبا همه .. هم از دستش بره شیدلخوش نقدریپرپر بشه و هم مارستانایب ي

که جز پول  ییدست دکترا دمشینم یول کنمیمن تحملش م.. سازمیمن م.. شیزندگ یبره پ تونهیم سازهینم

 !ستیازشون ساخته ن يا گهیگرفتن و آبرو بردن کار د

 :گفت یرا نشان داد و عصب نیبا دست راد نیفرد

 دونهیخدا م.. کنهیم هیو گر زنهیحرف م شهیش کهیت هیداره با  يچجور نیبب ایب.. مادر نجایا ایبد قلقه؟ ب ؟يجد_

حرمت داره و  دشیسف يکه مو يروش به مرد دونهیمخدا .. اون خونه راه انداخته يتو يزیچه آبرو ر روزید

من احترام قائل  یکس حت چیه يهتل که برا يتو...باز بشه یخونه ک نیا يفرستاده تو دیدخترش و با هزار ام

 يتو به همه .. کارش با زنش فقط خشونت و آزاره.. و شکوندنه دنیخونه که کارش فقط هوار کش يتو.. ستین

 ؟یبد قلق یگیم نایا

 :داد و گفت یرا تکان سرش

www.romanbaz.ir
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درمانش  يالزم باشه برا يهر کار.. گل فرو بره يتو شتریبرادرم روز به روز ب کنمیصبر نم گهید یمتاسفم ول_

 !بشه ياگه الزم باشه بستر یحت.. کنمیم

 :از ترس گشاد شد و زمزمه کرد نیپرو يها چشم

 !یکنیو نم نکاریا_

 یپرستیم یتو رو به هر ک!کنمیباشه شک نکن که م نیاوضاع ا نیاگه تنها راه درست شدن ا!کنمیم.. چرا مادر_

و اضطرابِ ساده تحت درمان بود چه  یافسردگ هی يکه فقط برا یبود؟ کس نیا نیراد نیبب.. نگاهش کن ایب

خوردن  يبه جا يدادیو اجازه م يشدیم الیخیاگه همون موقع حرف مردم و ب دیتو داره؟ شا نیبه آدمِ ا یشباهت

 یلعنت يِماریب نیبه ا لیقابل درمان تبد یِاون افسردگ رهیروانشناس کمک بگ هیمزخرف از  يقرصا

تو رو به خدا چشمات و باز  یرنجوندن توئه ول خوامیم ایکه تو دن يزیچ نیآخر.. سرزنشت کنم خوامینم!شدینم

 !هات بچه هات و تا کجا کشونده یخودخواه نیکن و بب

 :لرزان گفت ییو با صدا دیشدنِ طراوت را د کینزد.. مبل انداخت يناباور خودش را رو نیپرو

 يِروز هیو س یباعث بدبخت!همه سال نیرو ته دلش نگه داشته بود ا ییزایبرادرت چه چ نیبب ایب.. طراوت ایب_

 !خانواده منم نیا

 :به دور و بر انداخت و افزود ینگاه

 !آوردم نییمن پا خونه و خونواده رو نیسقف ا_

 م؟یستین.. میمقصر طیشرا نیبه وجود اومدن ا يتک تکمون تو یول.. حرف و نزدم مادر نیکه من ا یدونیم_

 :کرد و گفت نیبه فرد ینینگاه غمگ.. آن ها نگه داشت ياش را مقابل پا یجلو آمد و صندل طراوت

 !شمال میوقت نرفته بود چیکاش ه_

 :و آرام گفت دیبه صورتش کش یدست نیفرد

 یچه اون اتفاق م.. دهیو خودش و نشون م ارهیم رونیجا سر از خاك ب هیباشه، باالخره  دهیکه پوس يا شهیر_

 دهیپوس ي دهیمشت عق هیچون بعد رفتنِ بابا هممون با .. دیپاشیخانواده از هم م نیافتاد، ا یافتاد و چه نم

هنوز انقدر منطق و  یول.. میامکانات و دار نیتربه.. پامونه ریز یونیلیچندصد م نیماش.. میرو ادامه داد یزندگ

 ستیکه ب میترسیم ياز حرف مردم شهر!میچند نفره مون و اداره کن يخانواده  میکه بتون میعقل ندار

همراهمونه  دهیمنطق پوس نیا یتا وقت!کننیخودمون کار م يدرصدشون دارن تو شرکتا و رستورانا و هتال

www.romanbaz.ir .. تطراو میجا برس چیبه ه میتونینم
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روز  نیچرا به ا یول.. خانوادم عاجزم ياز اداره .. فرهنگم یمن ب.. ست دهیمنطق من پوس.. پسرم یگیراست م_

تو ..که از همون اول سرش باد داشت نیراد.. دمیکش يبعد رفتنِ پدرت چه فشار يدیو ند يافتادم؟ مگه تو نبود

 یمن بودم وقت.. دمیچسب یرو دو دست ونهخ نیو ا ییدارا يمه من بودم که ه.. درست یو پ يهم دانشجو بود

من .. پا بمونه يو خواستن پا پس بکشن انقدر رفتم و اومدم تا کنار نکشن و اون شرکت رو دنیسهام دارا ترس

فقط و فقط  یکیشر چیمن ضجه زدم که اآلن اون هتل و اون همه شرکت بدون ه.. من هالك شدم.. دمیدو

شد .. پوش اهیس يخانواده  هیو آرزو شد  دیاون تالش و ام يشد؟ ته ته همه  یچ یول.. ماست اریتحت اخت

پسرِ از دست رفته و از  هیشد .. ماریب يبچه  هیشد .. از خانوادم بودن ادگاریپرپر شدنِ دو تا دختر که تنها 

.. یزنیازشون حرف م يحت داررا یلیکه خ یمردم نیمن موندم با حرف هم.. رانیاز ا يو فرار دهیبر یزندگ

بگه قرص اکس باال  یکی.. پسرت بذاره يرو یاسم الکل یکی یوقت.. راحته دهیکه نبوده و ند یکس يگفتنش برا

من و قضاوت  يجا نیبش ایب.. بگه قتل عمد بود یکیاون .. بود یبگه موضوع ناموس گهید یکی.. انداخته بود

بلند  یتونیم نمیبب.. پشت و پناه بمون یب.. درد و بکش نیهم ایب.. بشنو زاتیتک تک عز يمردم و برا نیهم

 ؟یو بجنگ یش

 :و گفت ستادیا نیفرد مقابل

 گهیبذار د.. بدوئم مارستانیو ت مارستانیب يعمرم و هم تو نقدریهم خوامینم.. نیفرد دمیبر گهید.. بسمه گهید_

 مارممیپسر ب يغم و غصه .. کشمیدوش م يدم روفلجمم خو يبچه  يبار زحمت و غصه .. بشه شهیم یهر چ

 هیپسرم و آدامس دهن .. کنمینم میتقد مکه برامون مونده رو به همون مرد يآبرو و اعتبار نقدریهم.. مال خودم

 نیبذار درد ا... کنمیعالم و آدم نم يدخترم و مضحکه .. بذارن شیکه روش اسم روانپر کنمیمشت کارگر نم

جا  چیدرد و با خودم ه نیمن ا.. میریهم هممون با هم بم میریمیخونه انقدر بمونه تا اگه م نیهم يعفونت تو

 ..برمینم

 یدو رگه از ناراحت ییبا تاسف سر تکان داد و با صدا نیفرد. و با بغض نگاهش کرد دیاز چشم طراوت چک اشک

 :گفت

لج  يعمل بشه؟ چرا دار يذاریچرا نم ه؟شیخونه تباه م نیا يداره تو شیکرده که جوون یدختر چه گناه نیا_

 ؟یکنیم

www.romanbaz.ir
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خودش بهتر !شهیسرِ پا بشه اما نم خواستیاز تو دلم م شتریمن ب.. دکترا عمل شده نیبهتر شیتا حاال دوبار پ_

نمک روش  گهیتو د.. نیدردمون برامون بسه فرد.. شد یش چ جهیو نت میداشت دیچقدر ام دونهیم یاز هر کس

 !نپاش

جلو رفت و سرش را . دیطراوت کش يموها يدستش را رو نیفرد.. گذشت نیاز کنار فرد یمعطل یو ب گفت

سر او گذاشت و پر مهر زمزمه  يسرش را رو. سوزاندیآرام دخترك تا عمق دلش را م ي هیگر يصدا.. دیبوس

 :کرد

 .. طراوت گردونمیپاهات و دوباره بهت برم خورمیقسم م.. و حل کنم نیبذار مشکل راد_

قراره دوباره از ته دل  یخونه روح بده؟ ک نیدوباره به ا خوادیم یک ؟یداداش؟ روحمون و چ یمو چروح_

 !میو خودمون خبر ندار میهممون مرد دم؟یبخن

 :نشاند و پر بغض گفت شیموها يآخر را رو يبوسه .. از درد جمع شد شیها چشم

 !شهیدرست م دمیقول م.. طراوتم شهیدرست م_

 نه؟ گهید یحساب گذرهیخوش م.. جمعه یجمعتون حساب!به_

 رهیباز به آن ها خ مهیسرخ و ن ياش را به در داده بود و با چشم ها هیبرگشت که تک نیهر دو به طرف راد سر

 .را گرفت شیبازو ریجلو رفت و ز نیفرد. بود

 ن؟یراد هیتیچه وضع نیا_

 :افتاد و گفت نیزم يپر از دستش رو مهین کیپ

 داداش؟ يخوریباهام م.. دهیحال نم ییتنها.. تنها زدم_

حرف به  یبرگشت و ب. و سر تکان داد دیاشکش کش يطراوت دست رو. به طراوت داد يبا چشم اشاره ا نیفرد

 :گفت کشاندیو او را به طرف آسانسور م گرفتیرا م شیبازو ریهمانطور که ز نیفرد. طرف اتاقش رفت

 ؟یدرست کن يخوایرو م یهمه خوردن چ نیبا ا.. یمرد حساب ایبه خودت ب_

 :دیدوش برادرش گذاشت و نال يسرش را رو نیراد

 پس؟ ادیکجاست؟ چرا نم.. خوامینفسم و م.. داداش خوامیزنمو م_

تخت  ياو را تا داخل اتاقش برد و رو. وزنش را متحمل شد ینیهم فشرد و سنگ يرا رو شیلب ها نیفرد

 .را از هم باز کرد و چشم بست شیدست ها..دیدراز کش تخت يرو نیراد.. نشاند

www.romanbaz.ir
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دارم .. دهینفسمم بوشو م.. واریدر و د يرو.. تنم يرو.. تخت نیا يرو.. بوش همه جا هست.. ادیبوش داره م_

 !شمیم وونهید

 :دیاش کوب نهیس يدستش را باال آورد و مشتش را رو. کردیناراحت و در سکوت نگاهش م نیفرد

 گرده؟یچرا برنم.. رونیب زنهیداره م گهیدل د نیا.. داداش شهیداره پاره م نجایا_

نشست و دستش را به طرف او .. کم کم به رنگ آتش شد شیچشم ها.. نگاه کرد نیرا باال کرد و به فرد سرش

 .گرفت

 !بره یبره نه؟ تو ازش خواست یتو گفت_

 :دیکش ادیفر. خوردیو مپا بند نبود و مدام تلو تل يرو.. ستادیشد و ا بلند

 مویزندگ ياومده بود.. بره یتو بهش گفت.. اومد ادمیتازه .. يبود ششیپ یلعنت يرفتم تو رونیمن ب یوقت_

 آره داداش؟ ؟یخراب کن

 دینبا.. حال ممکن از اوست نیحال، بدتر نیا دانستیم.. را گرفت شیجلو رفت و با دو دست بازوها نیفرد

 .کردیم کشیتحر

_يا گهیکار د چیبه جز مختل کردن مغز ه یاون لعنت ن؟یراد یدست از خوردن اون زهرمار بکش يخوایم یک 

 !ادیازش بر نم

 .دیکوب نیفرد ي نهیدستش را مشت کرد و بر س نیراد

 مگه نه؟ یتو ازش خواست.. حرف و عوض نکن داداش.. گمیم یدارم چ دونمیم.. ستمیمست ن_

 :گفت ينگاهش کرد و جد میمستق نیفرد

 !نه_

 .چهار ستون اتاق را لرزاند نیراد ادیفر

گوشش  يکرده بودم؟ اگه تو تو کارشیچرا منو گذاشت و رفت؟ مگه من اون روز چ ؟یپس چرا رفت لعنت_

 !ستمیمن بچه ن.. رفتینم يخوندینم

 !میزنیفردا با هم مفصل حرف م.. استراحت کن کمیاآلن بخواب .. آروم باش_

 !من حالم خوبه.. جواب منو بده_

 :کنارش زد و گفت د،یرا که د نیفرد سکوت

www.romanbaz.ir .داره يقهر هم حد.. يبسه لوس باز گهید.. گردونمیبرش م رمیگیدستشو م رمیاآلن م نیهم_
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 :دیبا قدرت دستش را گرفت و غر نیفرد

 !نیراد يریجا نم چیه_

عرضه  یو ب رینه اون پدر پ.. نه تو.. رهیداره اون و ازم بگکس اجازه ن چیه.. ارمیزنمو ب رمیم.. رمیم یلعنت رمیم_

 !نجاستیترانه ا يجا.. اش

 .انگشت تخت را نشان داد با

 ادشیخودم .. ستیبلد ن یچیه.. ساده ست یلیخ.. دمیم ادشی یول ستیبلد ن.. اونجا آرومم کنه دیبا.. اونجا_

 !نگه داره و آروم کنه یراض يمردش و چجور دمیم ادیخودم بهش .. داداش دمیم

 :دیکش ادیرا در برگرفت و فر نیتمام وجود فرد خشم

 ؟یکنیم فیمن تعر يرو برا یچ يدار!ستادهیرفته برادر بزرگت جلوت ا ادتیانگار .. یبس کن مرد حساب_

 .جلو آمد و شانه اش را گرفت نیراد

 ادی دمیشا.. يتو ندار یرو دارم که آرومم کنه ول یچون من کس.. شهیم تیحسود دمیشا ؟یکشیخجالت م هیچ_

 ..که یوقت ادی.. یافت ینگار م

اشک از  يصورتش گذاشت و قطره ا يدستش را رو. دیکه به صورتش خورد برق از سرش پر یمحکم یلیس با

 دایو هزاران احساس همزمان فر يدر نگاهش غم و درد و دلخور.. بود یدنید نیفرد يچشم ها.. دیچشمش چک

 :زمزمه کرد ينقطه ا به رهیخ. تخت نشست يهم خودش را رها کرد و رو نیافتاد، راد نییدستش که پا.. زدیم

مگه  ؟یکشیچرا خجالت م.. چشمم همه جا دنبالشه.. خوادشیدلم م.. شهیتنگ م مینس يمن دلم برا یول_

 گناهه؟ 

 :گفت نیدر چشمان ناباورِ فرد رهیرا باال کرد و خ سرش

.. چشماش سگ داره.. دهیتنش سف.. هیدوست داشتن.. مظلومه.. مثلِ اون مهربونه.. دهیو م مینس يترانه بو_

 !میدرست مثل نس

 !اعتماد نداشت شیبه گوش ها.. شدیباورش نم.. اتاق بر سرش آوار شده يها واریتمام د کردیحس م نیفرد

 :جلو آمد و گفت نیراد

 مینس.. ندازهیم مینس ادیرو بهم داد که منو  گهید یکی یت ولو گرف مینس.. فرصت دوباره داد هیخدا بهم _

وقت  چیه.. دیبار هم منو نبوس هی یحت یول دیتو رو بوس يگونه  دمیهزار بار د.. بهش دست بزنم ذاشتینم

www.romanbaz.ir !من دوستش داشتم.. نذاشت لمسش کنم
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 :گرفت و با حرص افزود یحالت وحشتناک شیها چشم

 تونهینم یچکیه.. منو از حقم محروم کنه تونهیکس نم چیه.. فقط مال منه.. حقمه.. زنمه.. اما ترانه مال خودمه_

 ..خودش یحت!دوستش نداشته باش.. دور و برش نباش.. بگه بهش دست نزن

 :سرش را باال گرفت و گفت.. پهنش زد  ي نهیضربه به س چند

.. که خدا بهم داد يدوباره ا یاز زندگ.. یترانه سهمِ منه از زندگ.. ه کنمهر وقت که اراد.. مال منه.. من مردشم_

 !دومِ منه مِیترانه نس

افتادن و کم  کردیفکر م شهیهم.. تحمل وزنت را نداشته باشند يارایقدرتمندت  يو پاها یبود مرد باش سخت

 نیبه لحظه از دهانِ رادکه لحظه  یوحشتناک يلحظات و با حرف ها نیاما در ا.. آوردن مختص زن هاست

افتاده بود که  یاتفاق.. شتگفتن ندا يبرا یحرف!کردیاحساس ضعف م شیاز پ شتریآمد، هر لحظه ب یم رونیب

  !وحشتناك بود یافتاده بود، بن بست ریکه در آن گ یراه.. دیگنجیاحتمالش در ذهنش هم نم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 دیشده بود که با هزار ام يدختر ساده ا ریتمام ذهنش درگ.. اش یتاب ینبود، نه او و نه ب نینگران حال راد گرید

از  يا هیاش، فقط و فقط سا یِزندگ کیشر يبداند برا نکهیخانه شده بود، بدونِ ا نیوارد ا دیو آرزو، با لباس سف

 !راه انداخته بود يبد يسرنوشت باز!گذشته است

*** 

نجره گرفت و نگاهش کرد که با اخم جلو آمد و بدون کلمه ورود مادرش به اتاق، چشم از چنار رقصان پشت پ با

 :هر دو طرفش را باز کرد و گفت. حرف به طرف پنجره رفت يا

 !هواش عوض بشه کمی ستیبد ن.. ادیدارو سرُم م ياز اتاق بو_

از شدت سرما به هم  شیماه سال استخوان ها نیدر گرم تر گفتیچطور م. دیباالتر کش شیزانو يرا رو پتو

 :گرفته زمزمه کرد ییبا صدا خورد؟یم

 !خوب بود يهمونطور_

 .تخت نشست يو کنارش رو دیکش یپوف.. حرف نگاهش کرد یب يلحظه ا یگل

 اومده؟ یک یدونیم_
www.romanbaz.ir
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 . ونددینپ قتیجواب به چشمانش زل زد و فقط دعا کرد کابوسش به حق یب ترانه

 مونمیگفت منتظر م یخواب کردیفکر م.. نشسته رونیساعته که ب مین. نیفرد.. برادرش.. ومدهین نینترس راد_

 !بشه داریب

 .جا به جا شد شیگردو در گلو یبه بزرگ يزیرا به دوباره به طرف پنجره برگرداند و چ سرش

 !بگو مرده.. خواب به خواب رفته.. شهینم داریبگو ب.. بگو خوابه_

 !صبر و طاقتم تموم شده گهید.. یکنیبدترش م يفقط دار میسازیباهات م یبخدا هر چ.. بس کن ترانه_

که به روح و جسمش وارد شده  ياز شدت ضربه ا دانستیاو چه م. و دلخور به مادرش نگاه کرد سربرگرداند

 :بود؟ آرام و خواهشمند گفت

 !تونمینم.. مامان نمیکس و از اون خانواده بب چیه خوامینم_

و  یخام کن یتونیو چهار قطره اشکت اون و م يکه با پدرت زد یساعت حرف میبا اون ن..یکنیم جایب یلیتو خ_

و ول  تیچهار روزه که خونه و زندگ.. داره يقهر و دعوا هم حد و اندازه ا!نه منو.. یخودت و براش لوس کن

 ؟يحسرت بخور يکه تا عمر دار فتهیب یاتفاق يدوست دار.. مردت جوونه.. به امونِ خدا يکرد

 !بود يو مادرش در چه فکر دیشیاند یبه چه ماو .. زد یتلخ لبخند

 . فعال برگردم تونمینم.. میمشکل دار.. من قهر نکردم_

عمرش از خونش قهر کرد چنان  يبار تو همه  کیترنم .. و منطق جور نکن لیمن دل يبرا خودیب!بسه بسه_

.. يمشکل دار یگیم.. خونه بذاره نیا يجرات نداره بدون اجازه شوهرش پا تو گهیبهش رفتم که د يتشر

خانواده  ؟يشوهرِ جوون و با کماالت ندار ؟يامکانات ندار ؟يباشه؟ پول ندار تونهیم یاون خونه چ يمشکلت تو

و  نیهم.. شوهرته يحرف از تو و خانواده  لیواال تو کل فام ست؟یکرده و شهره دور و برت ن لیتحص ي

حسام  يجا تونستیشه و ببره بذاره کف دست خالت؟ پدرت نمکه حسام از مشکلت خبر دار ب یخواستیم

 قهرت؟از  شدیخبر دار م لیکل فام دیمشکلت و حل کنه؟ حتما با

 :دیاش گذاشت و نال یشانیرا پشت پ دستش

 !جا پناهم باشه هیبذار فقط !تو رو خدا منو به حال خودم بذار مامان.. گهینم يزیچ یحسام به کس_

 یلیخ.. تهیهنوز اول زندگ.. ترانه ستیسرت ن يعقل تو.. يانگار از سنگر دشمن فرار کردپناه که  یگیچنان م_

کاله هممون پس معرکه  يبلرز يدیاگه قرار باشه با هر ب.. يتو راه دار يسخت تر يروزا.. يقراره درشت بشنو

www.romanbaz.ir !هیدردت چ کنمیدرك نم امن واقع.. برادر شوهرت با اون جالل و جبروت اومده به پات.. ست
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 !گهیکسِ د چینه شما و نه ه.. نیکنیچون درك نم هیدردم چ گمیمنم نم_

 :سرش را با تاسف تکان داد و گفت یگل

خودت .. يخبر دار ضشیتو بهتر از همه از قلب مر ه؟یپدرت تو چه وضع یدونیم چیه.. ترانه یخودخواه یلیخ_

اگه  ده؟یشو مال نهیا صبح از غصه ست شبید یدونیم!عمل بشه تونهیدکتر گفت به خاطر قندش نم يدیشن

 ؟یبخشیخودت و م فتهیبراش ب یاتفاق

 :از جا برخاست و با تحکم گفت یگل.. ترانه از اشک پر شد يها چشم

با لج و .. که اگرم باشه فقط چند روز و به عنوانِ مهمونه.. مادر ستیزنِ شوهردار ن يخونه جا برا نیتو ا_

.. اون بدبخت ها رو هم ننداز سر زبونا یِلیفام.. عام و خاص نکن يمسخره  نیاز ا شتریخودت و ما رو ب يلجباز

 .خودتون حل کن يِواریتو چهارد يرهم با شوهرت دا یهر مشکل.. مادرجان نییپا ایب طونیاز خرِ ش

 :نگاهش کرد و سرد گفت.. قدم رفت و برگشت چند

 سرت؟ يرو يندازینم يزیچ.. لباست خوبه_

کوه  ياندازه  شیبغض در گلو.. رفت رونیتکان داد و ب يسر یگل.. را چپ و راست کرد در سکوت سرش ترانه

نفر نباشد تا بدونِ ترس و دلهره سر  کی ایدن نیدر ا شدیممکن بود؟ مگر م یکسیهمه ب نیمگر ا.. شده بود

 "خودم پشتتم.. نجامیمن ا" دیگوو ب ندیسرش بنش ينبود که نوازش گونه رو یشانه اش بگذارد؟ چرا دست يرو

 یچنگ شد؟یچه م رفتیو م کردیهم او را رها م دهیسنگرِ خسته و تک کی نیاگر هم داد،یپدرش را از دست م اگر

 ادیرا فر یچارگیو ب ییتنها نیدهان باز کند و تا جان در بدن دارد ا خواستیدلش م.. دستش زد ریز يبه مالفه 

 .. بکشد

 اجازه هست؟_

بار هزارم به او ثابت کرد که  يورود بود، برا يانداخته و منتظر اجازه  نییبا اخم، سر پا که يباز و مرد مهین درِ

تخت  يخودش را رو یگفت و کم یآرام ي "بله"..خانه را نخواهد داشت نیگفتن در ا "نه"اجازه  شه،یمثلِ هم

همان قد بلند .. افتاد نیراد ادیبه  اریاخت یچهارچوبِ در جا گرفت، ب انیکه م نیبزرگ فرد بتیه.. جا به جا کرد

 يشانه ها.. نبودند شیمامن آرامش و آسا شیگاه برا چیکه ه یپهن يشانه ها.. پهن يو همان شانه ها

از تصور آن .. او يشبانه  يمهار کردنِ تقالها يبرا شدندیم ياهرم فشار شهیکه هم یو ترسناک یعضالن

را از  نیمردانه و بمِ فرد يصدا. نشود ریمش سرازگذاشت تا اشک از چش هم يرا رو شیلحظات چشم ها

www.romanbaz.ir .و چشم گشود دیممکن شن يفاصله  نیتر کینزد
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 ؟یخوب_

.. نگاه نگران و پر مهر بود نیپدر، دوم نِیچروك خورده و غمگ يبعد از چشم ها ش،یچشم ها.. کرد نگاهش

 :شکست شیدر گلو شیتکان داد و صدا نیسرش را به طرف

 ن؟یچرا اومد_

 .کرد نییاش را باال و پا نهیس ن،یبلند فرد نفسِ

 !حدس بزنم چقدر حالت بده تونمیم_

 ن؟یبرم گردون نیاومد_

 يصدا نیا دانستیم یاما او به خوب دانستیکس نم چیه.. دیدخترك قلبش را به آتش کش يصدا تیمظلوم

 .!هاست واریحاصل آوار شدنِ کدام د یشکسته و زخم

 !نه_

 ؟یپس چ_

 !نگران حالت بودم.. نمیبب اومدم خودت و_

 .سرش را برگرداند یبا پوزخند تلخ ترانه

 ؟يجد_

 :داد و گفت رونینفسش را پر صدا ب.. بود یکاف شیرو به رو يحل معادله  يکلمه برا کی نیهم

تو ذهنت هم  الشیخ یکه حت ییزایهضم چ يبرا يخوایزمان م دونمیم.. سخت بوده باشه دیبا دنشیشن_

 !دیگنجینم

 :زد و گفت یلبخند تلخ نیفرد.. ترانه به طرفش برگشت و ناباور نگاهش کرد سر

و بم  ریدارن تمام ز یاگه دوست ای.. ندارن یدوست ایامثالِ ما .. اصل اصلِ اعتماده نیما مهم تر یِزندگ يتو_

 !مثل چشم بهش اعتماد دارن.. دوننیاش و م

 :تدر چشمان منتظر دخترك گف رهیمکث کرد و خ يا لحظه

 !رو به حسام بگه یخواستم همه چ يمن از منصور_

 ..خورد یفیتکان خف ترانه
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برات انجام  ادیاز دستم بر ب یهر کمک یخودت بفهم يبهت بگم اما اگه بخوا يزیچ تونمیبهت گفتم نم_

مطمئن باش اگه .. که دونستنش حق مسلم ات بود رو ازت پنهون کنه یقتیکس حق نداشت حق چیه... دمیم

 !یو ندونسته باهاش ازدواج کن یحق محروم بش نیاز ا دادمیبودم، اجازه نم

 :جان زمزمه کرد یو ب دیترانه لرز يها لب

 نه؟ شهیوقت خوب نم چیه_

 ..یول ياطالعات دار شیماریچقدر از ب دونمینم_

آن را باال آورد و همانطور که اشک از چشمش .. اش رفت یانه با عجله به طرف گوشکه کرد، دست تر یمکث با

 :لرزان گفت ییبا صدا دیچکیم

.. شهیبخواد درمان م مارینوشته اگه خود ب نجایا.. نینگاه کن.. گشتم یکل نترنتیتو ا.. کردم قیخودم تحق_

 .اما ممکنه کشهینوشته طول م

 .دستش گذاشت يدست رو نیفرد

 !م باش ترانهآرو_

 ..تونمیمن نم تونمینم.. تونمینم_

 .تکان داد نیرا به طرف سرش

که من  یوحشت ؟یچ یعنی يکردیم یزندگ ماریب هیبا  یندونسته داشت یبفهم یوقت نیدونینم.. نیکنیدرك نم_

کس  چیه.. نداشتم یارتباط لهیوس چیه.. هفته با اون تنها بودم کیمن .. کدومتون چیه.. نیداشتم و نداشت

 ..من..من.. سرم اومد ییچه بال دونهینم

 . خورد نیچ یچشمش از شدت ناراحت يجا به جا شد و گوشه  نیفرد يگلو بیس

 !کنمیدرکت م.. ترانه فهممیم_

شکل  نیبه بدتر یوقت.. کردیم میزندان یوقت.. دیترسیمدام از رفتنم م یوقت.. وقت ترانه نبودم چیمن براش ه_

که دوسش  یبودم درسته؟ همون میمن براش نس.. دیوقت ترانه ند چیمنو ه.. براش ترانه نبودم کردیمجازاتم م

 !روز افتاد نیکه بعد مردنش به ا یهمون.. که مرد یهمون.. داشت

 

 .شود یبار خال نیا یِنیحرف نگاهش کرد و اجازه داد قلبش از سنگ یب نیفرد
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خودش  دیاون شا.. خونه سرکوفت بشنوم و اون نیا يگوشه  فتمیبکنم؟ ازش جدا شم؟ من ب دیبا کاریحاال چ_

 !کشمیخودمو م يگفت اگه بر.. گفت نویبهم هم.. و بکشه

سرش را در آغوش گرفت  نیدست فرد.. دیبگو گرید ينتوانست کلمه ا گریهق اش آنقدر باال گرفت که د هق

 .دخترك شد يو شانه اش، مامن اشک ها

 !دونمیاما من م دونهیکس نم چیه.. خطرناکه یلیخ يباز نیا.. کشهیخودشو م ایمنو  ای..  کشهیم_

 .آرام پشتش را نوازش کرد نیفرد

 !دمیبهت قول م... فتهیب یاتفاق چیه دمیاجازه نم.. شهینم یچیه.. آروم باش!شیه_

 :مطمئن و با صالبت گفت سش،یخ يدر چشم ها رهیرا از خودش فاصله داد و خ او

 یکه فکرش و بکن یساده تر از اون يهر وقت بخوا.. ستمیخودم پشتت وام.. یتمومش کن کنمیکمکت م_

 .. يریطالق بگ یتونیم

 :لب زد.. ترانه با وحشت گشاد شد يها چشم

 ن؟یپس راد_

 :با درد چشم بست و گفت نیفرد

 !به فکرِ خودت باش.. تو به فکرِ اون نباش.. با من نیراد_

 ن،ینیب.. کشمیگفت خودمو م یوقت دمیمن چشماشو د.. نداشت یشوخ.. هزار بار بهم گفت.. کشهیخودشو م_

 .. هم نوشته نجایا

 گهیتو جز خطر د يکنار اون بودن برا.. کرده يشرویپ یلیخ نیراد يماریلحظه گوش به حرفم بده؟ ب هیترانه _

 چیدوره انقدر آروم و نرماله که ه هیکه  هیورط يماریب نیا.. فتهیب یکرد چه اتفاق ینیشبیپ شهینم.. ستین یچیه

 يکه دوره  ياز روز ياما وا.. نیآشنا شد هک یمثل وقت قایدق.. داشته باشه یمشکل کنهیشک هم نم یکس حت

چه  فهمهیو خودش نم مارهیاون ب!بشه نیراد يحماقت ها یقربون گهینفر د کیاجازه بدم  تونمینم.. بدش برسه

.. به فکر خودت و خانوادت باش کنمیخواهش م!بسه يدیجا کش نیتا هم یهر چ... زنهیم کاشیبه نزد يضربه ا

 !و بسپار به من نیراد

مهمانِ چند روزه چه  نیپس با ا" دیآمد بگو شیتا پشت لب ها يلحظه ا.. تکان داد نیسرش را به طرف ترانه

 :گفت شیاما حرفش را خورد به جا "کنم؟

www.romanbaz.ir !رهیآبروشون م.. رهیم نیبه خاطر من از ب شونیزندگ.. رهیمیگه بشنوه ما.. ارهیطاقت نم.. ضهیپدرم مر_
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 :گفت یسرد و دورگه از ناراحت ییبا صدا نیفرد.. دست صورتش را پوشاند با

 نه؟یحرفت ا ؟يبرگرد يخوایم.. چشمات گود شده يپا ؟يافتاد يبه چه روز نیبب.. فکر نکن هیانقدر به بق_

 :سر باال کرد و ملتمسانه گفت ترانه

 !تونمینم.. رمیطالق بگ تونمینم_

حرف زبان و .. کشدیزجر م نگونهیکه ا ترسدیاز چه م دانستینم.. کردیدرکش نم.. نگاهش کرد یبا ناراحت نیفرد

بود که از درون به او  يفشار دانست،یکه م يزیتنها چ.. کردیرا درك نم تشیمجبور.. نبود یکینگاهش با هم 

 :شانه اش گذاشت و گفت يرودست . لرزاندیبا وحشت م نگونهیرا ا فشینح يو شانه ها شدیوارد م

 ؟يببند دیو به درمونش ام یبمون يخوایم.. شدنش اقدام کنم يبستر يبرا ،يقو یلیبه احتمال خ_

 :بغض و درد با زور زمزمه کرد انِیو م دیاش لرز چانه

 !ندارم يا گهیراه د_

*** 

را  امیپ يبار هزارم، جعبه  يبرا.. فشردیاش را سخت در دست م یپارك نشسته بود و گوش يفلز مکتین يرو

 .را به نوشته ها دوخت سشیخ يگشود و چشم ها

 "کنمیخواهش م.. و روشن کن تینفس گوش"

 "ات؟یس ياون چشا يدلم لک زده برا یدونیم ؟یکنیم کاریاآلن چ"

 "ییهوا یب نیتو ا رمیمیدارم م.. نفس ایپاشو برگرد ب"

 "!فقط چند لحظه...رو جواب بده فقط صدات و بشنوم یگوش.. ترانه غلط کردم"

از تنم .. رو؟ چند روزه که با همونم ترانه یاسی راهنیاون پ ادتهی ؟يدیبغلم خواب يتو یبار ک نیآخر ادتهی"

 "تو دور و برم نباشه يکه مبادا بو ارمیدرش نم

به حسام انداخت که با  یبرگشت و نگاه. دیکش رونیب یبرزخ يایو را از آن دندستش نشست، ا يکه رو یدست

 آمده بود؟ یکِ.. کردیاخم و در سکوت نگاهش م

_؟ياومد یک 

 نه؟ يدیکه نفهم یانقدر تو خودت غرق.. ستین یلیخ_
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اسپرت  يرنگ و کفش ها یمشک ينازك و ساده  يمانتو ينگاه حسام رو. تکان داد نیرا به طرف سرش

 ن،یا.. بود ختهیر رونیب ینظم یاز دو طرف شال با حالت ب اهشیلخت و س يموها.. دیاش چرخ يخاکستر

 !کردیاش ست م یرا هم با بند کول پشت شیرنگ جوراب ها یبود که حت يهمان ترانه ا

 داخل؟ يومدیچرا ن ؟يبهتر_

 :انداخت و گفت مارستانیبه سر درِ ب یکوتاه نگاه

 !منتظرت بمونم نجایدادم هم حیترج.. متنفرم مارستانیاز ب_

 نگفت؟ يزیخاله چ_

 .زد یتلخ لبخند

 !قدم بزنم و فکر کنم کمی خوامیبهش گفتم م.. نه_

هم  يرا رو شیو لب ها دیچشم دزد عیسر.. شکمش متوقف شد ياراده رو یمکث کرد و نگاهش ب یکم حسام

 :آرام گفت. فشرد

 ؟یو گرفت متیتصم_

 .سر تکان داد ترانه

 خُب؟_

را به داخل راند و  شانشیپر يموها. تر نشست کیفاصله اش را با او تمام کرد و نزد د،یترانه را که د سکوت

 :گفت

تارِ مو از  هی ستمین یسرمون قسم راض يبزرگ باال يمگه نه؟ به اون خدا یستیبرام کمتر از رها ن یدونیم_

 گم؟یم یچ یفهمیم!بازه ییجا هیتا  دخالت يدست منم برا یول.. سرت کم بشه

 .شد رهیباز سکوت کرد و به چشمانش خ ترانه

 يریژن و بچه تاث يرو.. باشه یو موروث یکه ارث ستین يزیچ.. کردم قیتحق یحساب شیماریدر مورد ب_

 یاز راه قانون میاگه بخوا کنمیفکر نم.. شهیم یبا سقط بچه به شدت برخورد قانون.. یدونیو م دیجد يقانونا..نداره

 یوقت یبچه رو نخواد، ول خودشماگه  یحت زنمیبه خصوص که حدس م.. قانون پشتمون باشه میاقدام کن

 !شنیبه سقط نم یوقت راض چیخانوادش بفهمن ه

 :دست ترانه گذاشت و گفت يرا دوباره رو دستش
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خونست  هی.. يدید لمایف يکه تو هییفکر نکن از اون جاها.. شماره گرفتم هیاز دوستام با هزار خواهش  یکیاز _

 !هینانیهم کار دکتره اطم.. هیزیلوکس و تم يهم جا.. کرج يتو

 :و افزود دیچانه کش ریز دست

ضرر و از  يکه جلو نهیمهم ا.. ستیمهم ن یول.. ام ییآدرسا نیباال آوردم که دنبال همچ يفکر کردن چه گند_

 !منفعته يریهر جا بگ

 :با ترس گفت.. را مهمان چشمانش کرد دیتلخ ترانه، ترد پوزخند

 ؟ينگهش دار يخوایکه م نهیا مینکنه منظورت از تصم_

مامان  يبمونم؟ فکر کرد یک شیکجا بخوابم و استراحت کنم؟ پ ه؟یالک يفکر کرد.. میبر فرضم که شد و رفت_

بار تو خلوت ازم سوال جواب  حاالشم هزار نیغلط در برم؟ هم نیا رِیاز ز یسرماخوردگ هیانقدر خامه که بازم با 

 !کرده

 !توئه مِیمهم تصم.. ترانه سیاوناش مهم ن.. اصال کنمیم فیجا رد هی.. ما يخونه  يایم_

 !منه مِیمهم تصم.. یگیراس م_

 :آن ها را مقابل حسام گرفت و گفت. دیکش رونیکوچکش فرو برد و چند ورق قرص ب فیرا داخل ک دستش

کرده  يرو شیچقدر پ شیماریب نیبب.. ان یقرصا چ نیا یدونیم ادیو کم و ز یمارستانیخودت تو ب.. نگاه کن_

 ؟یفهمیم.. عمل بشه حسام تونهینم... دنیهم جواب نم نایا گهیتا چند وقت د.. خورهیرو م نایکه داره ا

 :شد و گفت رهیخشاب ها خ به

خراب بشه با چشمِ  شیاگه زندگ.. منه دیر امدخت نیا گفتیبه مامان م شبید دمیخودم شن.. کنهیتا صبح ناله م_

 ؟یچ یعنی نایا یدونیم.. رمیم ایباز از دن

 :شد و گفت رهیبه حسام خ دوباره

 یعرضه و ب یدختر ب هی ن؟ینیبیم نیدار یچ.. راحته یلیمن نشسته قضاوت خ یزندگ رونِیکه ب یکی يبرا_

 احمق؟  هیاراده؟ 

 :لرزان گفت ییخودش گذاشت و با صدا ي نهیس يقفسه  يرا رو دستش

 چیه.. وقت مثل ترنم صدام و باال نبردم چیه.. درد سر و قانع باشم یکردم ب یسع شهیام که هم يمن دختر_

از رشته ام .. جلوم گذاشتن خوردم و شکر کردم یهر چ یغذاها متنفر بودم ول یلیاز خ.. وقت اعتراض نکردم

www.romanbaz.ir ختمیتمام آرزوهام و تابلوهام و ر اشمدخترِ کارمند داشته ب هیکاش  گفتیم شهیچون پدرم هم یمتنفر بودم ول
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 شهیهم.. وقت فرصت نشد به خودمم فکر کنم چیه.. وقت به خودم فکر نکردم حسام چیه میمن تو زندگ.. دور

 کنم؟ کاریچ يحاال ازم انتظار دار.. از خودم جا موندم

 :و با بغض گفت دیاز چشمش چک اشک

ساقط  یاز هست ومدهین ایطفل معصوم و به دن هیبه خودم فکر کنم و پدرم پرپر بشه؟ به خودم فکر کنم و _

به خوم فکر کنم  تونمیکه شدم تک تک نفساش؟ چقدر م رونیبرم ب یآدم یکنم؟ به خودم فکر کنم و از زندگ

 !ندادن از کجا شروع کنم؟ تو بگو ادمی یوقت.. نگرفتم ادی یحسام؟ وقت

 :شکمش گذاشت و افزود يرا رو ستشد

نه تکون .. که نه روح داره نه احساس يزیچند روزه دل بستم نه؟ چ ينطفه  هیاحمقانه ست اگه بگم به _

درسته من هنوز !من ي ندهیآ يبرا دیتهد هی.. حماقت بزرگ هی.. کیکوچ يایلوب هی.. فهمهیم يزیو نه چ خورهیم

به هم  ییکه حالم از غذا هیوقت فقط کیکوچ يایلوب نیحس ام به ا يهمه .. داره یمادر شدن چه حس دونمینم

قلبش .. شهیبزرگ م کیکوچ يایلوب نیا. وجودش و انکار کنم تونمینم یول.. علتش اونه فتهیم ادمیو  خورهیم

 هیاز خونم تغذ.. شهیگشنه م.. زنهیبه شکمم لگد م کشیکوچ يبا پا.. ارهیدست و پا در م.. کشهینفس م.. زنهیم

 !کنمیلحظه لحظه شو تصور م.. حسام نمیبیحاال دارم م نیهم زرو ا نایا يمن همه .. کنهیم

 .کردیحسام ناراحت و در سکوت نگاهش م. دیکش سشیصورت خ يرو دست

اونه که پدرش  رِیمگه تقص.. محرومش کنم نایا ياز همه  تونمینم.. رمیرو ازش بگ یزندگ نیا تونمینم_

 اومده؟  ایاونه که به دن رِیاونه که مادرش پشتوانه نداره؟ اصال مگه تقص ریمگه تقص خوادش؟ینم

 :هقش که باال گرفت، حسام دست دور شانه اش انداخت و گفت هق

کالهم  ننیاز دوست دخترام منو بب یکیاوضاع  نیحاال با ا ؟یکنیم هیچقدر گر.. دماغو يآروم باش دختره _

 !پس معرکه ست

 :گفت نیداد و غمگ یسرش را تکان ترانه

گفته تا  یعل گفتیم.. زوده گفتیم.. به سقطش هم فکر کرده بود یحت.. خواستیترنمم بچه شو نم ادمهی_

 شد؟ یچ یدونیاما م.. میفتیبه فکرش ن میقسط وام خونه رو کامل نداد

 :کرد و گفت یمکث

 دیقلب بچه رو شن يصدا یوقت.. بار رفت دکتر نیاول ياون وقت برا.. دیچیشکمش پ يتو يدرد بد هیشب  هی_

www.romanbaz.irکرد و گفت من غلط بکنم  هیهمون شب گر.. میکرد هیهر سه تامون گر.. من و ترنم و بابا.. بودم ششیمنم پ
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 کشمیبچه رو نم نیمن ا.. شمینم تلاما مادر قا شمیم ایزن دن نیاحمق تر.. من احمقم.. منطقم یمن ب!نخوامش

 !تونمیمن نم.. حسام

فقط .. ياینم نییپا طونیبگم از خرِ ش یحرفات انقدر محکمه که مطمئنم هر چ.. بهت بگم ترانه یچ دونمیمن_

هر لحظه چه  ستیکه معلوم ن یکنیم یزندگ یکه با آدم یاونم وقت ؟یمراقبش باش يخوایم يبهم بگو چجور

 !ارهیسر خودت و بچه ب ییبال

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

.. گفت.. قول داد چه من باشم و چه نباشم کمکش کنه درمان بشه.. کنهیدرمانش اقدام م يبرا گفتیم نیفرد_

 !کنهیم شیاگه الزم باشه بستر یگفت حت

 .از او فاصله گرفت و با تعجب نگاهش کرد یکم حسام

 !؟يبستر_

کنه  یاگه اشتباه دونهیم.. دهیترس نیراد.. گمینم یچیه میکس از حاملگ چیشکمم بزرگ نشده به ه یتا وقت_

 !نمشیباشه و چند ماه نب يالزم به بستر دیاصال شا.. دهیاز دست م شهیهم يمنو برا

 ر؟یتو دهنِ ش نیبر ییدوتا نیخوایم.. کرد نیتضم شهیرو نم یچ چیترانه ه_

ب از قبل آ شتریب کمیکه من اونجام  يهر روز.. مامان بمونم يخونه  تونمینم گهید.. ندارم  يا گهیراه د_

 والیه نیراد.. کنمیو درش و قفل م کنمیشده اتاقم و جدا م.. رمیگیازش کمک م.. هیبرادرش آدم خوب.. شنیم

 !وقت دست روم بلند نکرده چیه شیضیمر يبا همه .. حسام ستین

 .دیکش شیبه موها یپا شد و دست مکتین ياز رو حسام

 !حماقت محضه.. ستین یاصال منطق.. ترانه ستین یمنطق_

 ياون آدم با همه .. خودم یِولش کنم و برگردم سرِ زندگ يهمونجور تونستمینم.. بچه هم نبود نیاگه ا یحت_

اون وقت اگه ولش کنم به .. خوب بشه حسام دیشا.. تعهد دارم یزندگ نیو من به ا.. شوهر منه رادشیو ا بیع

 عمر با وجدانم سر کنم؟ هی يامونِ خدا، چجور

 :چند لحظه سکوت کرد و گفت.. دیکش يو رو به آسمان، نفس بلند دیش کشبه سر و صورت یدست حسام

 رو گذاشت کف دستم؟ یاز قصد همه چ يمنصور یگفت_

 .سر تکان داد ترانه

www.romanbaz.ir !کنمیکمکت م یبفهم يقبال هم بهم گفته بود اگه خودت بخوا.. ازش خواست نیفرد_
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 :نگاهش کرد و گفت یناراض حسام

مشخصه تنها  یاز برادرش به فکرِ تو باشه ول شتریانتظار ندارم ب.. آدم حساب کرد نیکمک ا يبشه رو دیشا_

 !برده تیاز وجدان و انسان ییاون خونه بو يکه تو هیکس

 :زانو نشست و گفت يترانه رو يپا يجلو

همه . .یکشیو چقدر درد م رهیتنت م يچقدر خار تو نمیبیترانه؟ دارم م يراه و ادامه بد نیا يخوایم یمطمئن_

 !يدیکه براش برنامه چ ستین یبه همون آسون یچ

 :سرد گفت ییکوچکش چپاند و با صدا فیخشاب قرص ها را در ک ترانه

 يخونه  گردمیدست از پا کوتاه تر بر نم.. باد مخالف به صورتم خورده که پوستم کلفت شده یانقدر تو زندگ_

 !من آماده ام خوادیچنگ و دندون م یزندگ نیاگه ا.. دقشون ي نهیپدرم تا بشم آ

 .داد رونیب یسکوت کرد و نفسش را بلند و طوالن یکم حسام

_؟يگردیبرم یک 

 .شانه باال انداخت نیغمگ ترانه

 !فردا نیهم دیشا_

 :نشان دادنش داشت گفت الیخیدر ب یکه سع ییگذاشت و با صدا شیپا يدست رو حسام

 خوردن؟ يبرا يهوس نکرد يزیچ یول.. دنشیمسخره ست پرس طیشرا نیتو ا دیشا_

که دمِ ظهر خورده بود رفت و همراه با  يا مهینصفه و ن يمرویذهنش تا ن.. سر باال کرد و نگاهش کرد ترانه

 :گفت یلبخند تلخ

 !خورمیباشه م یانقدر گشنه ام که هر چ یول.. خوادیم یراشکیدلم پ_

رو  ادهیهمانطور که به طرف پ.. دستش را گرفت و بلندش کرد.. ضعف رفت شیصدا تیمظلوم يحسام برا دل

 :گفت رفتندیم

 یراشکیچند تا پ دنیخر يفقط به اندازه  گه،یسه روزِ د شهیچون تا سرِ ماه که م.. نخواست تزایخوبه دلت پ_

 !برام پول مونده

*** 

www.romanbaz.ir
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چقدر رنگ و .. مثلِ روح شده دیاشت بگوحسام حق د. سرش مرتب کرد يو شالش را رو ستادیا نهیآ يبه رو رو

.. برداشت شیپا ریو ساك کوچکش را از ز دیاش کش یاستخوان يگونه  ریز یدست!زرد و نزار شده بود شیرو

 . و آن را دور سرش چرخاند دبا اسپند دودکن از آشپزخانه خارج ش یآمدنش از اتاق، گل رونیهمزمان با ب

 نهیتون و بب یخوشبخت تونهیکه نم یچشم هر کس.. باشه مادر تونیزندگاختالف  نیاختالف آخر نیا شاالیا_

 !کور بشه

 :دیبه مادرش زد و پرس یحال یب لبخند

 بابا کجاست؟_

 !ادیبرم بگم ب.. گفت هر وقت ترانه حاضر شد صدام بزن.. خلوته اطیح يتو_

 !ششیپ رمیخودم م.. ستیالزم ن_

 :نگاهش کرد و گفت یکم یگل

 شیوقت نگران هی گرده؟یدنبالش و خودش داره برم ومدین نیچرا راد دیازم پرس.. پدره و انتظارش باالست_

 !یکنیم يکار و دار نیمامان؟ بهتر یباعث لج ات نشه پا پس بکش

 :تکان داد و گفت سر

 !نگران نباش_

رنگ را  يقهوه ا يها ییمپارا باز کرد و د یومینیدرِ آلوم. کوچک پشت خانه کج کرد اطیرا به طرف ح راهش

. سرخ بود يالله ها ریو رو کردنِ خاك ز ریمشغول ز ده،یسرپوش يصادق پشت به او و رو به باغچه . دیپوش

 :دست پدرش متوقف شد و گفت.. دیدست دور گردنش انداخت و سرش را بوس

 بابا؟ يآماده شد_

 .شد رهیزانو نشست و به الله ها خ يرو کنارش

 !گردمیخبر نداره دارم برم نیباور کن راد یول.. بابا يدلخور دونمیم_

 .به طرفش برگشت و متعجب نگاهش کرد صادق

خبر نداشت که  ممیاز تصم یکس.. گرفتم برگردم بابا میتصم ییهویخودم .. میحرف زد یلیبا حسام خ شبید_

 !دنبالم ادیب

 :نگاهش کرد و گفت قیعم.. دیچنگک کوچک را داخل خاك انداخت و کامل به طرفش چرخ صادق

www.romanbaz.ir ه؟یمشکل چ دونمیاما هنوز نم يگردیبرم يو دار ياومد یبگم وقت تونمیم یچ_
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 :چشم بست و گفت يلحظه ا ترانه

 یکنارم دونمیم.. یپشتم شهیهم دونمیم.. ستین يا گهید زیچ بتیو مص یگفتنشون جز بدبخت زایچ یبعض_

 !خودم مشکالتم و حل کنم خوادیدلم م یول.. بابا

 ستنیمن ن يترانه  يچشا نایا.. چشا نیا.. و پف چشمات دهینگرانِ رنگ پر. نگرانتم.. ستیدست خودم ن_

 ؟یبمال رهیش يخوایرو م یسرِ ک.. باباجون

 :به باغچه زمزمه کرد رهیسکوت کرد و خ یکم. کوچک نشست ي هیچهار پا يو رو دیکش یقینفس عم ترانه

 شه؟یبدون اختالف م یمگه زندگ.. مشکالت همه جا هست.. منم دوسش دارم.. دوستم داره نیراد_

با شوهرت تجاوز  تیخصوص میکه به حر نهیا يفقط برا نجایا يشد که شبونه اومد یچ یاگه زورت نکردم بگ_

بودم  نیهمسنِ راد یمنم وقت.. نیکه شما اآلن هست میبود ییجا يروز هیمن و مادرتم .. نکرده باشم باباجون

 یحس هی.. به کنار نایا ي مهاما ه.. بفهمه یو شخص سوم میو بزرگ زندگ کیدوست نداشتم مشکالت کوچ

تو خون ات .. یقهر کن یستیاصال بلد ن دونمیم.. شناسمیمن تو رو م. ستیانقدر ساده ن زیهمه چ گهیبهم م

 .که نگرانتم  نهیهم يبرا.. گرفتن يناز کردن و سرسر ستین

 یچشمانش را با زور باز و بسته کرد و با لحن.. کردیم يپافشار دنیچک يچشمانش، برا يده پشت پر اشک

 :نامطمئن گفت

 !من خوبم.. نگران نباش بابا_

به طرف حوض  شیشستن دست ها يو همانطور که برا دیکش یقینفس عم.. دیبرخاست و سرش را بوس صادق

 :لب زمزمه کرد ریز رفتیکوچک م

 !نهیمنم هم يآرزو.. خداروشکر دخترم_

به  شیبه دلش چنگ انداخت و نفس ها شیاز پ شیبزرگ متوقف شد، استرس ب يکه مقابل خانه  نیماش

بود که  يامروز روز. بستیم شیپشت سرش را به رو يگذاشته بود که تمام درها یپا در راه.. شماره افتاد

 نیاز شرِ ا شهیمه يماه، برا کیکمتر از  یدر زمان دیاش توانستیم. خوردیسرنوشت با دست خودش رقم م

 یرفتن و گذشتن، ماندن و ساختن را انتخاب کرده بود و به خوب ياما به جا. وحشتناك خالص شود یِزندگ

 .ستیماندن، آنقدرها هم آسان ن نیا يکه تاوان و بها دانستیم

 !بعد برگردونمت؟ من وقت دارم میبخور ينهار هی م،یبزن يدور هی يخوایدخترم؟ م یخوب_

www.romanbaz.ir :محبت به طرف صادق برگشت و گفت با
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 !شده رید یلیحاالشم خ نیهم.. نه بابا_

 یکنیم يکه دار يبازم کار یدنبالت، ول ادیب نیبود که راد نیهر چقدرم که درست ا..پس شک به دلت ننداز _

وقت از  چیه دونمیم.. یتو دختر من یول ..جراتش و نداره یکه هر کس هیشجاعت.. ستیپا گذاشتن غرورت ن ریز

 !یکنیو نم يمشکالت فرار نکرد

و  دیکش یقینفس عم. دلش رنگ باخت شیساده و کوتاه، ته دلش قرص شد و اضطراب پ يجمله  نیهم با

. دیدر را به طرف خودش کش ي رهیو دستگ دیصورتش نشست، بوس يدست پدرش را که رو. زد یلبخند لرزان

طبقات باال  يها جرهو نگاه سفت و سخت اش را به پن ستادیدرِ خانه ا يرو به رو. شد ادهیکرد و پ یخداحافظ

 کردندیم الیبرگشت آنقدر ها هم که خ نیا.. از خشم گرفت یدستش ناخواسته مشت شد و نگاهش رنگ. دوخت

خانه تازه  نیدش توسط افراد ادفترِ حساب و کتاب ساده انگاشته شدن..مرده بود شیچند ماه پ يترانه !ساده نبود

 !گشوده شده بود

*** 

و تعجب را از نگاه تک تکشان  رتیح توانستیم. گذاشت و رو به جمع پنج نفره شان سالم کرد نییرا پا ساکش

 ،ينهارخور زیبود که در راسِ م يچشمان مرد کردند،ینگاهش م نانیکه با آرامش و اطم یتنها چشمان. بخواند

چقدر راحت .. شد رهیتک تکشان خ يجلو رفت و دوباره به چهره  یقدم. ش به پا خواسته بودبه احترام ورود

 يزیچ.. نگاه کرد نیراد یخال يناخداگاه به جا. خوردندیله شده اش نشسته بودند و با آرامش غذا م یِزندگ يرو

 :گفت نیشد و رو به پرو نییباال و پا شیدر گلو

 م؟یحرف بزن کمی شهیم_

 :گفت بردیرا در هم فرو برد و همانطور که چنگال را در دهانش فرو م شیاخم ها نیپرو

و طلبکار هم  يبعد از چند روز، موقع نهار اومد.. من باشم یباهاش حرف بزن دیکه با یکنم کس یفکر نم_

 خوش گذشت؟! یهست

 :نگاهش کرد و رو به ترانه با تحکم گفت یچشم ریز نیفرد

 !میهنوز شروع نکرده بود.. يومدبه موقع ا.. نیبش ایب_

 :گفت نیبه او دوخت و دوباره رو به پرو هیحالتش را چند ثان ینگاه ب ترانه

 !مونمیمنتظرتون م ییرایتو سالن پذ_

www.romanbaz.ir
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چند .. گرفت شیرا پ يصرف نهار، راه سالن کنار يبرا نیتوجه به دعوت فرد یپشتش را به آنها کرد و ب سپس

سرد .. نگاهش کرد.. ستادیدرهم مقابلش ا يبا چهره ا نیاز نشستنش کنار پنجره نگذشته بود که پرو يا قهیدق

 !انعطاف، درست مثل خودش یو ب

حداقل انقدر عاقل و !ییحرفا نیعاقل تر از ا کردمیفکر م ؟یبهمون بدهکار باش یمعذرت خواه هی یکنیفکر نم_

 !يرینگ شیپدرت و پ يپخته، که شبونه راه خونه 

پا انداخت و  يپا رو نیپرو. نگفت يزیچ يمبل کنار يگرفت و تا زمان نشستنش رو دهیاش را نشن هیکنا ترانه

 :گفت

 !شنومیخُب م_

 یلیبرگشتنم به اون دل نیبدون نویا یول.. گهید زیهر چ ای یعقل یب ایفرار .. نیگذاشت یچ يرفتنم و پا دونمینم_

 !نیکنیخودتون فکر م شیکه پ ستین

 .کج شد یابرو باال داد و لبش به استعاره از پوزخند نامحسوس نیپرو

 يداره و چجور یچه مشکل نیراد دونمیگذشته خبر دارم، هم م يهم از تصادف و اتفاقا.. دونمیرو م یهمه چ_

 نهیا اونم.. داره لیدل هیاگه برگشتم و اآلن رو به روتون نشستم، فقط و فقط . نیو ازم پنهون کرد شیتمام زندگ

منو نابود  ي ندهیو آ یراحت زندگ یلیشما خ.. خطرناك و من شروع نکردم که منم تمومش کنم يباز نیکه ا

 نیاز کنار ا ییبفهمه چه بادا تونهینداره و نم ینفوذ و قدرت چیدختربچه که ه هیبه حساب خودتون، .. نیکرد

که از درمانش  يپسر يست برا نهیگز نیساده و حرف گوش کن مثل من بهتر هیبزرگ گذشته،  يخانواده 

دختر ساده به  نیدوم و توسط هم يضربه  دمیمن اجازه نم یول!نیاشتو به حال خودش گذ نیکرد دیقطع ام

 !نیکن گهیاتفاق د هیتا آخر عمر منو مسبب  دمیاجازه نم..نیو خودتون کنار بکش نیبزن نیراد

 مینگاه سفت و مستق کی.. از تمسخر نبود ير نگاهش خبرد گرید. شد رهیخ نیپرو يباال کرد و به چشم ها سر

 .رفتیدر چشمش فرو م زریل يکه مانند اشعه 

تفاوت و ساده از کنار  یانقدر ب.. دم نزدم یشد شکنجه گاه ول مونییزناشو میحر.. خونه رو برام زندان کرد نیا_

که  یکس.. خونه يگوشه  یِزخم ریبودم واسه آروم کردنِ ش يکه انگار براتون طعمه ا نیگذشتیهر روز مردنم م

جسم و روحش وتو  يهمه .. کنه مشبه سرش زد جاش و پر کنه و آرو یمیهوس عشق قد نیهر وقت راد

 .نیدردسر باش یآروم و ب نِیراد هیکنه تا همتون شاهد  شکشیزن بودنش پ ینیس

www.romanbaz.ir
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ندونستنت نه برام مهمه نه دلم و به حالت  ایونستن د.. دخترجون يدیتاوان حماقت خودت و پس م يتو دار_

انقدر .. یفهمیزن و م هیو خوب نگاه  ینگو نه چون تو هم زن.. با ازدواجتون مخالفم یدونستیخوب م.. سوزنهیم

 نیراد.. چشمت و کور کرده بود برقزرق و  یول. نداشتم تیوصلت رضا نیبه ا یکه متوجه نش ياحمق نبود

مگه من دست و بالت و بستم؟ . ینقص برس یب یِهمه امکانات و زندگ نیپرتاب بود که به ا يسکو هیبرات 

رو به روت و بگم  ستمیبا امیب نکهیا ؟یداشت يچه انتظار قاینکن؟ مگه گفتم نفهم؟ ازم دق قیمگه من گفتم تحق

باشم؟  ي آدم درستکارتا مثال نییپا ارمیتو و خانوادت ب شیخودم و پ رو منش پس تیتمام شخص ضه؟یپسرم مر

بچه شو جار  یِضینقص و مر يمادر چیه.. و کتاباست لمایقشنگ فقط مال ف يژست ها نیا.. زمینه عز

 یوقت.. من نذار يو ندامتت و پا یمونیپش!کترنیکه از خودش هزار بار کمتر و کوچ ییکسا شیاونم پ!زنهینم

 نیا يتو يدر عرض سه ماه و بدون شناخت اومد یوقت ،يو زنش شد يو خورد نیو ثروت راد رگول ظاه

 !و همراه هممون تاوان بده نیحاال بش!يبودیم نجاهایفکر ا دیبا یخونه و زندگ

 :از جا بلند شد و رو به او با خشم گفت ترانه

. دمیشما رو نم ينابود شده  یتاوان زندگ گهید یکیکه من  نیمطمئن باش نویا.. تاوان بدم نجایا ومدمین_

عشق به دوستت دارم . دمیند یتوجه چیه.. دمیند نیاز راد یعشق چیچون من ه ستیعشق ن يگشتنم از روبر

کنارت  الیخیشوهرت ب یچیپیو به خودت م يزیریاشک م یکه وقت نهیعشق به ا. ستین مارگونهیب يگفتنا

 نیدرسته راد!بره يکه دوستش دار یخار تو دست کس ینباش یراض یعنی.. احترام یعنیعشق .. باشه دهینخواب

که در نبود گوشت  يمثل چغندر.. شبح بودم هیمن فقط براش . نه به خاطر ترانه بودنم یول.. منو دوست داشت

گفتنش، درد دلتون  میگذشته و نس يِادآورین جلوش تا با هر بار یبرّه انداخت هیمنو مثل .. شهیازش استفاده م

 يو به خاطر حفظ آبرو نیکه مادر کردمیفکر م نیبه ا ن،یزدیحرفا رو امروز نم نیاگه تموم ا دیشا!تازه نشه

 يکه رو به رو یکس.. نه یول!دمیفهمیم دیشا.. کردمیدرك م دیشا.. نیکرد یمثل منو قربون یکیگوشتون  گریج

 !زنِ خودخواهه که فقط خودش و دردش براش مهمه هی.. ستیمادر ن ستادهیمن ا

 :گفت ينسبتا بلند يو با صدا ستادیهم ا نیپرو

سوال  ریمنو ز يکه بتونه مادر یستین یتو کس!یزنیباهام حرف م يچجور يمن دار يمراقب باش تو خونه _

 !يتر کیمنم کوچ کیاز دختر کوچ یتو حت.. ببره

 !نبود دنیحاال وقت فرو پاش.. مشتش را سفت کرد.. بود دنیدر حال لرز تیترانه از عصبان يها دست
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برنگشتم که  یکنم مگه نه؟ ول تیازتون شکا تونستمیم نیکه مرتکب شد یبه خاطر جرم نیدونیم خوب_

مثلِ ما  یچیو ه زیچ یب يامثالِ من، خانواده ها.. هست دهیاز هم پاش یکاف يبه اندازه  تونیزندگ.. رمیانتقام بگ

چون محبت . نجاستیگرم تر از ا وننداشته باشن، بازم خونش شیهرچقدر هم مثل شما امکانات و رفاه و آسا

 !دمیبزرگ ند يخونه  نیا يجا چیکه ه يزیچ.. احترام هست.. عشق هست.. هست

 !دیچیدر سالن پ نیبلند فرد يکه با خشم باال رفت، صدا نیپرو دست

 !مادر_

گستاخ رو به  یکه با نگاه يو دختر نیفرد انیگشاد شده از وحشتش، م يدر هوا خشک شد و چشم ها دستش

 :گفت رتیجلو آمد و با ح نیفرد. بود تاب خورد ستادهیا شیرو

 ؟یکنیم يدار کاریچ_

 :شانه اش را گرفت و آرام گفت نیفرد. اش گذاشت نهیس يمبل نشست و دستش را رو يرو نیپرو

 ه؟یتیچه وضع نیا.. آروم باش_

 :لب گفت ریرا ناباور تکان داد و ز سرش

 !چشمم بره يبگو از جلو!بهش بگو بره_

 رهیگستاخ و خ يبرعکسِ چهره . کردینگاهشان م میدخترك صاف و مستق.. دیبه طرف ترانه چرخ نیفرد سرِ

که در آن قرار گرفته،  یطیشرا دانستیم.. بود دنینازکش در حال لرز يبلند مانتو نیآست ریز شیاش، دست ها

سپر  نهیو س ستادنیصاف ا يااو بود، به ج يجا یهر کس دیشا.. دادیحق م.. ستین یو معمول يعاد یطیشرا

دختر لب از لب باز  نیاما ا. کشاندیم يخانواده اش، آن ها را به نابود تیو با حما ختیریکردن، هزار بار فرو م

 :مقتدرانه گفت یبه طرفش رفت و با خواهش ول یقدم. دیایبرب زیاز پس همه چ یینکرده بود تا خودش به تنها

 .دیرس يا جهینت چیبه ه شهینم ينجوریا.. باش ترانه آروم کنمیخواهش م_

 :برد و آرام گفت کیرا نزد سرش

 ..يگفتم اگه بخوا.. کنمیمن که گفتم کمکت م_

 :سرد و شکسته گفت.. شد رهیو به چشمانش خ دیعقب کش یقدم ترانه

.. ستمیم يسهمم تا تهش وا يپا... کنمیو م میزندگ!دونستن باشه نیا یسال زندگ ستیاگه سهمِ منو از ب_

و منم  مونمیم نجایهم.. گردمیدست از پا کوتاه تر برنم.. و ازم گرفت میکه همه چ کنمینم يپشتم و به خونه ا
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هست شما  ییاگه باال خدا.. نیدیتاوان م اراجب نیا يلحظه لحظه  يشما هم برا.. باشه ادتونی یول.. دمیتاوان م

 !دیدیهم م

 :لب گفت ریکوتاه و تندش را دنبال کرد و ز يقدم ها نینگاه فرد. عت از سالن خارج شدبرگرداند و به سر رو

 ياز رو نینفر نیوقت ا چیه یدلت چال نکن يدرد و تو نیا یتا وقت... شهیداره تکرار م خیمادر؟ تار ینیبیم_

 .شهیخونه برداشته نم نیا

*** 

نگران شد و اخم  یکم.. نبود نیاز راد يخبر. گذاشت و دور تا دورِ اتاق چشم چرخاند کیپا در اتاق تار آرام

آرام  يتخت در خودش مچاله شده بود و نفس ها يبار که به او سر زده بود، رو نیآخر. در هم فرو رفت شیها

 !االاما ح.. کرده بودند ششیآرام تر از پ یضد افسردگ يداروها. دیکشیم

که کنج اتاق در خودش فرو رفته بود، جا خورد و به طرفش رفت یکس ي هیسا دنیاز د د،یاتاق که رس وسط ..

 شیزانوها يدر خودش جمع شده بود و سرش را رو وار،یدو د نِیماب. داد صیرا تشخ نیپرده را کنار زد و راد

 . دیکش یقیمصحنه آنچنان فشرده شد که ناخودآگاه، چشم بست و نفس ع نیا دنیقلبش از د. گذاشته بود

 :شانه اش گذاشت و گفت يدست رو.. دیدیصورتش را نم. زانو نشست يرو شیگذاشت و مقابل پا شیپ یقدم

 نم؟یپاشو بب ؟ینشستنه مرد حساب يجا جا نیا_

 يمعتاد.. برادرش کرد يسرخ و متورم اش وحشت را مهمان چشمها يچشم ها.. به طرفش سر چرخاند نیراد

. بود ختهیاش ر یشانیپ يرو يبا حالت آشفته ا سشیخ يموها.. که روزهاست از مواد دور مانده مانستیرا م

 داد؟یو چند ساله تاوانِ کدام گناه را م ستیجوانِ ب نیا

 !ستینشستن ن يسرد جا کیسرام نیا يپاشو رو.. پاشو داداش.. جان نیراد_

 .دهیکدوم از اس ام اسام و جواب نم چیه ن،یبب.. گردهیبرنم گهید.. ادینم_

 :در سکوت نگاهش کرد و با آرامش گفت هیچند ثان نیفرد

 ؟يند شیخونه و خودت فرار نیکه بازم از ا ینیچه تضم ؟یکنیم تونیزندگ يبرا کاریاگه برگرده چ_

 :گفتخش دارش  يشد و با صدا رهیخ يبه نقطه ا.. ساعدش گذاشت و خودش را تاب داد يرا رو شیها لب

 !گردهیبرنم!نه یول.. فقط اگه برگرده.. اشک از چشمش بچکه ذارمینم گهید_

 !کنهیاگه برگرده هم روت و نگاه نم افهیق نیبا ا ينجوریا..میآب به دست و روت بزن هیپاشو _
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لب  يکه گوشه  دیشیاند یموقع اش م یب یداشت با خودش به شوخ.. نگاهش کرد يدر سکوت و جد نیراد

 :باال رفت و گفت نیفرد

 .بهت بزنم يو سر امیباال گفتم بذاره اول من ب ادیخواست ب..  نهییزنت پا_

خواست به طرف در پرواز .. نبود شیپ قهیحال و نزارِ چند دق یب نِیبود، همان راد دهیکه آنگونه از جا پر یکس

 .را گرفت شیبازو نیکند که فرد

 !یحرفام و گوش کن دیکجا؟ اول با_

به  یچنگ. نیفرد يبه لب ها گرشینگاهش به در بود و نگاه د کی. شدیم نییباال و پا جانیاز ه اش نهیس

 .دیخند کیریستیزد و ه شیموها

 !یگیدروغ م ينه؟ دار یدستم انداخت_

من ..زنت برگشته نیراد.. رو بذار کنار يداور شیپ نیدرست بشه اول از همه هم تیزندگ يخوایاگه م_

 ؟یچ یعنی نیا یدونیم. خودش برگشت.. واسطه نشد یکس.. اوردمشین

 .شد رهیخ يدر سکوت به نقطه ا نیراد

هات بازم  تیهمه آزار و اذ رغمیعل یعنی.. باهات ادامه بده خواستهیم یعنی.. دوستت داشته که برگشته یعنی_

 ؟یمتوجه.. ستیمثل بار قبل ن یچیبار ه نیا یول.. بجنگه شیزندگ يخواسته بمونه و برا

 :زمزمه کرد یچشم بست و با آرامش خاص.. داد و سر باال کرد واریاش را به د هیتک نیراد

 !شکرت ایخدا_

 نهییکه پا یو مصمم يمطمئنم دختر قو.. بگم يزیمن دخالت کنم و چ خوامینم.. عوض شده ییزایچ هی_

 یزندگ نیا يازت بخوام تو هم برا نجایاومدم ا.. حرف داره یمحکم و کل لیبرگشتش دال نیا يخودش برا

 !نیراد یدرمان بش دیبا. یتالش کن

 .نگاهش کرد یبه طرفش برگشت و با حالت خاص نیراد سر

.. اول يسرِ خونه  يگردیهمش برم یرسونیضرر م يکه دوسشون دار ییناخواسته به کسا ایخواسته  یتا وقت_

 ؟یتونیم.. نتبعدشم پشت ز.. درمونت واستا يمثل مرد پا... مرد باش

 نیفرد ي نهیس ياز رو ییلویچند صدک يانگار وزنه ا. داد یفیچند لحظه سکوت کرد و سرش را تکان خف نیراد

 :بم اش گفت يبا صدا. دیرا بوس شیسر برادرش را در آغوش گرفت و موها.. برداشتند
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رو با چند  يحساب اون همه سال پدر.. از همه داغونت کرد شتریکه رفتنش ب ریبگ ادی یمرد بودن و از کس_

 !يثابت کن پسرِ همون پدر.. نزن شیسال نبودنش آت

 :و گفت ستادیکنارش ا.. داده بود هیتک واریو به د ستادهیترانه وسط سالن ا.. رفت رونیو از اتاق ب گفت

 !منتظر توئه.. باهاش حرف زدم_

 ینیسنگ رفتیهر چه جلوتر م.. وزنه بسته بودند شیانگار به پاها.. فتگفت و جلو ر "ممنون"لب  ریز ترانه

 .فرو رفت يآغوش گرم و مردانه ا انیدر اتاق را با زور باز کرد و پا داخل اتاق نگذاشته م.. کردیحس م يشتریب

 نیراد يبوسه ها.. به شماره افتاد شیفشرده شد که نفس ها شیمرد رو به رو يدر آغوش دلتنگ و تشنه  آنقدر

 .نشستیم بانشیصورت و گر يوار رو وانهید

 !یخودت باش کنمیباور نم.. شهینفس؟ باورم نم یبرگشت_

 .بازش زد مهین يپشت سر هم به لب ها يقاب گرفت و چند بوسه  شیترانه را با دست ها صورت

 !شدمیداشتم خفه م.. ترانه مردمیداشتم م_

ترانه فرو برد و سرِ  يموها يرا ال به ال شیدست ها.. دیکش شیموها يسرش را کنار زد و دست رو يرو شال

که  يا یطوالن يشدن ها دهیفرمِ بوس.. شناختیعادت را م نیا.. ضربان قلب دخترك باال رفت.. دیاو را جلو کش

 :رو برگرداند و گفت.. که جلو آمد نیسرِ راد.. شدیوحشتناك ختم م يبه آن ضجه ها شیانتها

 !باهات حرف دارم_

 :و همانگونه زمزمه کرد دیبه گونه اش چسب نیراد يها لب

 .. رمیمیم یدارم از دلتنگ_

خمار و دلتنگش  يتوجه به چشم ها یب. او چسباند و او را از خودش فاصله داد ي نهیدستش را به تخت س کف

 :گفت

 نه؟ ای یکنیحرفام و گوش م_

 يترانه جلو رفت و ساکش را رو. ر تکان دادهم فشرد و س يرا رو شیلب ها.. دیکش شیبه موها یدست نیراد

زود منصرف  یبرداشت ول یبه طرفش قدم.. دیتمام حرکات بدنش چرخ ياز پشت رو نینگاه راد. تخت گذاشت

 . و به همان نگاه اکتفا کرد ستادیهمانجا ا.. شد
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را  زیکه همه چ حاال.. کردیاز کجا شروع م دیبا دانستینم. شد رهیخ يتخت نشست و به نقطه ا يرو ترانه

را در هم  شیدست ها. دیترسیهم م شیمرد رو به رو ياز نگاه ها یحت گرید.. فرق کرده بود طیشرا دانستیم

 :قفل کرد و گفت

 !اتفاقا خبر دارم ياز همه _

 کدوم اتفاقا؟_

 !که مربوط به توئه يزیهر چ.. یو نگفت دونستمیم دیکه با يزیهر چ_

 :و افزود دید شیوحشت را در نگاه مرد رو به رو.. اوردیموجب شد سرش را باال ب نیراد سکوت

 .. مینگار و نس.. از اون حادثه.. يمشکل دار دونمیم_

واکنش .. کاره گذاشت و منتظر نگاهش کرد مهیترانه جمله اش را ن..گذاشت شیگوش ها يدست رو نیراد

 چه؟ شدیم وانهیاگر باز د.. نبود ینیب شیقابل پ شیها

 :مقابلش زانو زد و گفت. برداشت و جلو آمد شیگوش ها يدست از رو نیراد

 ..فقط.. ستمین وانهید.. رفتارم کنترل دارم يمن رو.. ستمیبخدا ن.. ترانه ستمین یمن روان.. حرفاشونو باور نکن_

 :تر کرد و با ترس افزود لب

نه .. ترانه اریاسمشون و ن گهید.. مثل به زبون آوردن همون اسما.. کنهیم میعصب زایچ یوقتا بعض یفقط بعض_

 !گهیوقت د چینه ه.. اآلن

 .تکان داد نیسرش را به طرف ترانه

.. نیمنو احمق فرض کرد.. یزمان و به عقب برگردون یتونینم.. نیراد يدر بر رشیاز ز یتونینم ينجوریا_

 !نیکرد يکار یازم مخف.. نیبهم دروغ گفت.. همتون

 ..جا بلند شد و به طرف تخت سر چرخاند از

 !يو جهنم کرد امیدن.. يکرد میاتاق زندان نیتو ا.. يشکنجه ام کرد نجایبارها ا_

 دمیقول م.. بره ادمیفراموش کن بذار منم  یپرستیم یتو رو به هر ک.. بد کردم دونمیم.. يشد تیاذ دونمیم _

.. ازم روت و برنگردون ينجوریا.. نفس يدیبگو بخش.. قطره اشک هم از چشمت نچکه هیوقت  چیه گهید

 !من طاقت ندارم. ..با نفرت نگام نکن ينجویا
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.. بودند که که با وزش باد به رقص در آمده یداغِ ساحل يمثل ماسه ها شیها یعسل.. نگاهش کرد ترانه

و  یطوالن يرحمِ شب ها یسرخ و ب انوسِیآن اق ایرا؟  ساحلِ گرم و طوفان زده نیا کرد؟یکدامشان را باور م

 را؟ یتمام نشدن

من  يتو هم به اندازه  یثابت کن دیبا.. یستیو پاش وا يقول بد دیبا.. ستین یسادگ نیبه هم یهمه چ_

 !يبساز يدوست دار

 کنم؟  کاریتو بگو چ_

من به .. کن مهیو با سالمتت ب مونیزندگ.. یخالص ش ماریذهن ب نیاز شر ا.. يدکتر بر.. یدرمان بش دیبا_

 !قدم بردار هیتو هم . و بزرگ تر از پاهام قدم برداشتم شتریب یخودم، حت ياندازه 

 :دیتخت گذاشت و نال ياش را رو یشانیپ نیراد

ازم .. خورمیدارم دارو م.. خودم و کنترل کنم دمیقول م.. شمیدرست م یباش شمیبخدا اگه پ.. ترانه شهینم_

.. دمیکش یها چ وونهید نیو ب مارستانیاون ت يماه تو کیمن  یدونیتو نم.. وونهید ياون دکترا شینخواه برم پ

 !همونجا فرستنیم منواگه برم دکتر  یول.. ستمین غمبریبه پ ریبه پ. ستمین وونهیمن د

جونم تو  فته؟یب یبخوابم که قراره چه اتفاق نیبا ترسِ ا دیمن هر شب با کنه؟یرو درست م یموندنت چ نجایا_

حد  نینگو که تا ا.. نیمن بهت فرصت دادم راد ؟یو به قول خودت خوب بش یخطر باشه تا تو آروم باش

 !یخودخواه

 :دیکش ادیبه تشک زد و فر یمشت نیراد

 ؟یکردم لعنت کارتیمگه من چ_

از جا برخاست و به طرفش  نیراد. شکمش نشست يعقب رفت و دستش ناخودآگاه رو یترانه قدم ادشیفر با

 .رفتیعقب تر م زیترانه ن رفتیهر چه او جلو تر م.. قدم برداشت

رخت خوابه؟  نیمشکلت با ا.. ؟يشکنجه م کرد یگیچند بار روت دست بلند کردم؟ چقدر کتک ات زدم که م_

که بهت  یچون حس گهیآدمِ د هی شمیتخت م نیا يو رو نجایا.. یکنیم وونمیآره د ؟یباهام باش يدوست ندار

که برام کم  هییتنها جا نجایا.. شمیآروم نم یول رسمیبه خواسته ام م یوقت شمیم یچون روان.. شهیدارم ارضا نم

 وونمید نیهم.. کنمینم دایتنت پ يتو گردمیم یام که هر چ يزیچ هیمن دنبال .. کمه يزیچ هی.. يذاریم

 ؟یفهمیچرا نم.. یلعنت ستیدست خودم ن.. گهیآدمِ د هیبشم .. بشم یروان شهیباعث م نیهم.. کنهیم
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سرش  يجلو آمد و ساعدش را از باال نیراد.. وحشت بر دلش چنگ انداخت د،یچسب واریکه از پشت به د تنش

 :با درد زمزمه کرد. ترانه چسباند یِنیب ي غهیدماغش را به ت ي غهیسرش را جلو برد و ت. داد هیتک واریبه د

درست  یقرار بود همه چ.. شانسِ تازه هی.. که خدا دوباره بهم داده یکس.. دوبارم يایدن.. امیدن یرار بود بشق_

پس اول از همه بگو چرا .. یدرست بشم؟ خوب بشم؟ اُک يخوایترانه؟ م شهیپس چرا نم.. بره ادمیدردم .. بشه

 کنم؟یم انتیکه ته دلمه خ یدارم به حس کنمیچرا حس م.. دارم يانقدر حسِ بد یشیکه مالِ من م يهر بار

 کنه؟یچرا با تو بودن حالم و خوب نم

.. متوقف شد نیپشت سرِ راد ينقطه ا يناباورش رو يچشم ها. و نفسش بند آمد  دیاز چشمش چک اشک

 :دیکش ادیقدرت کنارش زد و فر يندانست چطور شد که با همه 

سر هر دومون خراب  يخونه رو رو نیا يشده ت بگردمن دنبالِ عشق گم  يتو گهیبارِ د کیاگه فقط _

که  يبذار یپا تو اتاق يحق ندار.. یبهم دست بزن يحق ندار.. يایب شمیپ يحق ندار ؟يشنویم.. نیراد کنمیم

منم لمس  ي هیسا یحت يحق ندار يو فراموش نکرد مینس یتا وقت.. يخوب نشد یتا وقت.. دمیمن توش خواب

 !یکن

 :سرخ گفت يمنقبض و چشم ها یباال برد و با فک نیدستش را رو به نگاه ناباورِ راد انگشت

صدم پات و از  هی یاگه حت.. رینگ یحرفام و شوخ.. از تو بد ترم یلیخ فتهیپاش ب.. نیترم راد وونهیمن از تو د_

که اگه اراده  یدونیم.. وقت دستت بهم نرسه چیکه ه رمیم ییجا یکه برات مشخص کردم کج کن يا هیزاو

که تو رو فقط  یحالت با تنِ کس شدنِخوب  يپس بجا.. ماه ازت طالق گرفتم و تموم شده کیکنم تو کمتر از 

 !باش یبه فکرِ درمونِ قطع ندازه،یم تیمیعشق قد ادی

 :مرتعش افزود ییگذاشت و باصدا بانشیگر يرو دست

 دیکه با یهمون یبش یلحظه تا وقت نیاتاق از ا نیچون درِ ا.. اتاق بردار نیاز ا يدار ازین یامشب هر چ نیهم_

 !تو قفله يبرا یباش

*** 

شب ها بعد از .. گشتیباز م يکم کم داشت به روال عاد زیهمه چ. هفته از برگشتنش به خانه گذشته بود دو

. ساختیمتعدد مشغول م يکتاب هاو خودش را با خواندن  کردیخوردنِ شام، درِ اتاق را از پشت چند بار قفل م

از بهتر شدن اوضاع  شیبرا.. زدیو با کودکش آرام و نجواگونه حرف م کردیشکمش را نوازش م یگه گاه
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تا  دادیم ياز آن کودك، به خودش دلدار شتریحرف ها، ب نیانگار که با ا. دادیم دیخوب را نو يو روزها گفتیم

 !که قدم گذاشته استوار باشد یدر راه سخت یکاف يبه اندازه 

 ایخواست خدا و  ایاما .. دیپریشب، با وحشت از خواب م ي مهیدر ن رهیشدن دستگ نییاول از باال و پا يها شب

ماندن کنار ترانه اصرار  ياول برا يمثل شب ها گرید.. آمد یزود کوتاه م یلیخ نیبود که راد دشیتهد ریتاث

سخت همان شب ها  يشب ها.. رفتیمصدا  یو ب زدیحرف م یکم ستاد،یا یپشت در م يگه گدار.. کردینم

به حال خودش  دانستیکه نم ییشب ها. کردندیترانه م يکه اشک را تا صبح مهمان چشم ها ییشب ها.. بود

 !کند هیپناه گر یب يمرد کودك شده  نیا يبرا ای د،یو کودکش بگر

به  دنیرس يبرا ندیاگر بب گفتیم.. شکندیاش را در هم م ياراده و لجباز ،يدور نیقول داده بود که ا نیفرد

 ستیبه گونه ا يماریب نیدکترش گفته، ا گفتیم رد،یپذیجز درمان ندارد م يگریاش و داشتنِ ترانه راه د یزندگ

حاصل درمان شده  یکه ب ییتمام سال ها ثلوگرنه م.. است ازین ماریب يو اراده  یاول همدل يکه در مرحله 

و دلش  دادیاش م يدلدار نیفرد.. شدیآرام م یو او کم گفتیم نیفرد!شدیگرفته نم يا جهیبار هم نت نیبود، ا

 . شدیقرص م

 دیام نیخانه از او گرفته، هم نیکه ا ییزهایمثل تمام چ دیترسیم.. نگفته بود یبه کس يزیاز کودکش چ هنوز

نگه داشتن کودکش  یمخف يآنقدر برا. کس اعتماد نداشت چیباره به ه نیدر ا.. رندیرا هم از او بگ مهینصفه و ن

 !انداخت یگوش م پشتو دکتر  نهیبر معا یحسام را مبن يکه تمام اصرار ها دیکوشیم

فشارش  هیآورد و دور از چشم بق یمتعدد م يها نیتامیقرص آهن و و شیبرا.. زدیبه او سر م یهر از گاه حسام

 یمطلع شدن از حال جسم يبرا ینیتضم چیکار کوچک که ه نیبه جز هم گفتیم یبا ناراحت. گرفتیرا م

که به  شدیمتذکر م بگذارد، انیدر م نیحداقل با فرد گفتیم.. دیآ یاز دستش بر نم يگریکار د ستیکودك ن

را  یتنها کس ،يپنهان کار نیموضوع خواهند برد و آن وقت ممکن است ا نیبه ا یظاهرش پ ياز رو ،يزود

 !خانه با اوست، برنجاند نیا هم که در

با گفتن  کردیم الیخانواده داشت آنقدر بزرگ بود که خ نیکه از افراد ا یترس.. گوش ترانه بدهکار نبود اما

 یخانواده حت نیا.. راه سخت گذاشته نیانجام ندادنش پا در ا يخواهند کرد که برا ياو را وادار به کار قت،یحق

همانطور که خودش شبح  دیترسیم.. نداشتند ینکدامشان سالمت عقال چیه.. اسم نوزاد را نداشت دنِیتحمل شن

 !نگار شود يرفته  نیهمه همان کودك از ب يمرده و تمام شده گشته، کودکش هم برا یزن
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از  يه ابه نقط رهیرا باز کرد و نگاهش را به طراوت دوخت که کنار استخر نشسته بود و خ اطیرو به ح ي پنجره

برداشت و به  یکتاب. سمت کتابخانه رفت ،یمعطل یبه مغزش زد و ب يجرقه ا. کردیم يباز شیآب، با موها

 :زد و گفت يلبخند دنشیطراوت با د. رفت اطیح

 یحساب ستیخونه ن نیفرد یوقت یتونیم ؟یکنیاستخر استفاده نم نیکه چرا از ا کردمیفکر م نیتازه داشتم به ا_

 !یو سرگرم ش یشنا کن

 .شد رهینشست و به استخر خ یکیپالست یصندل يرو ش،یرو به رو ترانه

 !ریبخ ادشی. میرفتیم ییو دوتا میگرفتیکل تابستون کارت استخر م يپارسال، با ترنم برا نیتا هم_

 !استفاده کن نجایداره؟ از ا یخب چه فرق_

 !شهیسختم م.. عادت ندارم زایجور چ نیمن که به ا.. نه بابا_

 :و گفت دیآرام خند طراوت

 .بلنده یحساب واراشید نجایبزنن؟ نترس ا دتیها د هیهمسا یترسیم_

 :شد و گفت رهیگونه اش خ يفرو رفته  يبه چال ها.. دیخندیم بایچقدر ز. با محبت نگاهش کرد ترانه

 ...کمکت کنن ياز دخترا بخوا یکیاز  یتونیم ؟یکنیچرا خودت استفاده نم_

 .شد رهیو با حسرت به آب خ دیماس شیلب ها يرو خنده

 .. گذرهیم یلیخ میاستخر شنا کرد نیا يکه تو يبار نیاز آخر_

 :و آرام گفت اطیبا احت.. داندیرا راجع به گذشته م زیهمه چ دانستیم.. به ترانه انداخت یرکیز ریز نگاه

تازه اونم .. فتادیاب و شلوارك آب مبا ت شهینگار هم یمثل خودم راحت بود ول مینس.. میمن و نگار و نس_

 !میفتادیبعد که نامزد شدن همه با هم آب م!خونه نباشه نیکه فرد ییوقتا

 :شد و زمزمه کرد رهیخ نگاهش

 يروزا یلیخ!خودش يبا دستا.. میبخور میاومد رونیکه ب کردیم نیتزئ يا وهیمامان برامون از همه نوع م_

 !بود یخوب

 مگه نه؟ یکنیم یو مادرت با فکر کردن به گذشته زندگ نیطراوت؟ تو هم مثل راد_

 .به طرفش سر چرخاند طراوت

و  میایب رونیب میبود و هممون نتونست نیماش يمامان هم همراه ما تو کنمیفکر م ینکنم؟ گاه یچطور زندگ_
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 .دست دخترك گذاشت يخم شد و دست رو یکم ترانه

 یول.. سخت تر بود یلیبرادر بزرگت خ يبرا.. نیبب.. گذشت و تموم شد یول. که افتاد وحشتناك بود یاتفاق_

 !ادیداره کنار م

مثل .. دهیبروز نم.. تو خودش زهیریم!نه که فراموش کنه.. اومد یزود کنار م یلیخ یبا همه چ شهیهم نیفرد_

 !ستین فیما ضع

 :کتاب را مقابل طراوت گرفت و گفت ترانه

 یزمان هی.. من زود بزرگ شدم یول.. از اون روزا نگذشته یلیخ دیشا.. فتمیخودم م ادی یلیخ کنمینگات م یوقت_

که در .. از دانشگاه به خونه سرزنش نشم دنمیرس رید يروز برسه که برا کیبود که  نیا میدغدغه زندگ يهمه 

 یانتخاب يمانتو.. و بپوشم نمیبیخودم مناسب م که یلباس.. بدن ریکه کمتر بهم گ.. بزنن و بعد وارد اتاقم شن

بحث کردن  يحوصله .. کردمینشنوم سکوت م دادیدعوا نشه و داد و ب نکهیا يبرا شهیهم.. خودم و بخرم

همون روزا و  يدارم برا.. دمیرس نجایحاال که به ا یول. کردمیو خودم و تو اتاق حبس م ومدمیکوتاه م.. نداشتم

راهش و بلد  یبده ول ادمیکردن و  یمادرم دوست داشت روش درست زندگ دیشا. مخوریدغدغه ها حسرت م

با خودم و اونا لج  یلیکه خ نهیا دونمیکه م يزیتنها چ!دونمینم.. بده ادمی يزیدوست نداشت چ دمیشا.. نبود

اآلن  گهیکه د کردم ادیفاصله رو ز نیانقدر ا.. ازشون دور تر و دور تر شدم.. تو خودم فرو رفتم یلیخ.. کردم

 !و کمکشون حساب باز کنم یکینزد يرو تونمینم

 :گفت نیغمگ طراوت

 !میهممون باعث دیمگه نه؟ شا دیاز هم پاش نیبه خاطر راد تیزندگ_

که دست و پات و بستن خالص  ییطنابا نینشده از شر ا ریطراوت تا د.. ستیمن ن یِاآلن بحث بحث زندگ_

 شیو خستگ ینذار شکستگ یبراش ارزش قائل باش ول.. يمادرت ندار دییبه تا يازیکردن ن یزندگ يبرا.. شو

 !رهیو ازت بگ تیزندگ

 :لب گفت ریکتاب را از دستش گرفت و ز طراوت

. نداشت يا جهینت چیه.. هامبورگ يبار هم تو هی.. بار تو لندن کی.. دکترا نیبهتر شیپ.. دو بار عمل شدم_

 !دوست ندارم دوباره حس بدش و تجربه کنم. بره ادمی یکه اون شکست و سرخوردگ دیماه ها طول کش
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 خوادیدلم م یول.. عمل شدنت ينه برا.. اومدنت رونیاز اون اتاق ب ينه برا.. کنمیزورت نم یچیه يمن برا_

حصار  کنه خودت از اون يدست دراز یخودت ساخت يکه برا یسخت میبه حر یکس نکهیقبل از ا.. یخودت بتون

 !تو نکن.. حس و تجربه کردم نیمن ا.. رونیب ایب

را دنبال کرد و دوباره به کتابِ  شیطراوت قدم ها يچشم ها.. گرفت شیکنارش آرام برخاست و راه خانه را پ از

 :لب زمزمه کرد ریبزرگش را ز ينوشته ... دیرس شیزانو يرو

 !ات را بگشا لهیپ_

*** 

بود که عوض  يشلوار نیسوم نیا. انداخت یو به خودش نگاه ستادیاتاق ا يگوشه  يِقد ي نهیآ يبه رو رو

تمام دل و روده اش در هم  گرفت،یشکمش قرار م يشلوار رو يدکمه  ایکه کش  یاما باز هم هنگام کردیم

و کالفه  یِناراض ي هرهبه چ. شکمش نداشت ينخ نازك را هم رو کیچرا طاقت و تحمل  دانستینم. دیچیپیم

تر، تمام دوشش را  نییپا یکم شیبلند شده بودند و حاال از شانه ها یحساب شیموها. تر شد قیدق خودش ي

تابستان طاقتش را  يگرما نیبلند در ا ياندازه  نینداشت، ا شیاز آنجا که عادت به بستن موها. پوشانده بود

 يمرتب کرد و از رو شینه هاشا يرا رو شیموها!شدیزود کالفه م زیچرا از همه چ دانستینم. طاق کرده بود

مهمانِ  نیدلش نبود بداند ا يدل تو.. دینامحسوسِ شکمش کش یِبه برآمدگ یاش، دست یبلوز قرمز رنگ و نخ

زود  یلیهنوز خ زدیدر ظاهرش رخ نداده بود، حدس م یچندان رییاز آنجا که هنوز تغ.. ناخوانده چند روزه است

شکمش  ریدر ز يکه گه گدار یینگران درد ها.. و تهوع چهیهمه دل پ نینگران ا.. باز هم نگران بود یباشد ول

تر به  عیهر چه سر دیبا.. حق با حسام بود دیشا. داشتیو تا ساعت ها او را در رخت خواب نگه م شدیشروع م

 !کردیدکتر مراجعه م

 ینگاه ياما برا.. دشکمش برداشت و بلوزش را مرتب کر يدر، دستش را به سرعت از رو یِباز شدنِ ناگهان با

 :چشم از او گرفت و گفت نیفرد. بود رید یواکنش کم نیشکمش ثابت مانده بود ا يرو نهیکه از داخل آ

 ..دیببخش_

 :را پشت گوشش زد و گفت شیموها. دور نماند نیاش، از چشم فرد دهیو رنگ پر یدستپاچگ

 شده؟ يزیچ_

با هتل تماس گرفتم اونجا هم ..ستیچون تو اتاقش ن ومدهیانگار خونه ن یرفت ول رونیبعد از شام ب نیراد_

www.romanbaz.ir ؟يازش خبر دار.. نرفته
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گفته بود اجازه .. بود دهیرا در راهرو د نیقبل از خواب راد شبید.. شد و به فکر فرو رفت رهیخ يبه نقطه ا ترانه

 :و گفت دیرا گز نشییلب پا.. حرف، نگاهش کرده و وارد اتاق شده بود یاو ب یکنارش بماند ول یبدهد فقط کم

 ..گهیبعد اون د.. دمشیقبلِ خواب تو راهرو د_

 زنگ هم نزد؟_

 .دیکش ينفس بلند نیفرد. تکان داد نیرا به طرف سرش

 !دکتر شِیپ میقرار بود امروز با هم بر.. کنهیهنوز داره مقاومت م یآروم تر شده ول خورهیدارو م یاز وقت_

 او تا کجا کارساز بود؟ يبرا دیتهد. همزمان به عقل و دلش هجوم برد یمانیو پش ینگران.. ترانه باال آمد سرِ

 ..امم.. بود یک.. دوستش شیرفته پ دیشا_

حاال .. رهیبه تو گفته کجا م دیگفتم شا.. شدم جیپاك گ دونمینم.. بهش زنگ زدم.. سیاونم ن شیشهرام؟ نه پ_

 !نگران نباش

 :ند، تعلل را کنار گذاشت و گفترفتن رو برگردا رونیب يبرا نیکه فرد نیهم

 ..یعنی.. تو اتاق ادیب خواستیم شبید_

 :گفت تیدست دست کرد و نها یترانه کم. به طرفش رو برگرداند و در سکوت منتظر شد نیفرد

 ادیروزا ز.. دور شده یلیاتاق ازم خ نیا این يو گفتم تا درمان و قبول نکرد ستادمیمحکم جلوش ا یاز وقت_

 ..شبا هم.. تو خودشه یلیخ.. نمشیبینم

 :مکث کرد و با زور گفت یکم

 یتو ول ادیازم خواست ب شبید.. ترسمیحالش م نیمن از ا.. رهیو م زنهیحرف م کمی.. پشت در ادیم يگه گدار_

 ..برخورد کرد دیچطور با ستمیبلد ن یحت.. دونمینم يادیز زیچ شیماریمن در مورد ب.. اجازه ندادم

 :مکث کرد و افزود گرید یکم

 !ترسمیراستش م_

 . ستادیجلو رفت و مقابلش ا یکم نیفرد

 يتو.. ترانه رهیگینم يو جد شیضینه خودش و نه مر میستیمحکم جلوش نا یتا وقت یول.. هیمنطق دنتیترس_

.. دهیاگه قبول نکنه از دستت م دونهیم یدرمان شه ول خوادیدلش نم.. کنهیخودشه چون داره با خودش مبارزه م

اگه  یول.. برو برگشت نه گفته یوگرنه هزاران بار به ما ب.. داشتنِ توئه که اونو تو مخمصه گذاشته ي زهیانگ نیا

www.romanbaz.ir !شهیاوضاع بدتر م یلیخ نهیبب یپشتش و که خال.. رهیهم از دست م یتماما ازش بکن يبخوا
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 :گفت چند لحظه چشم بست و نیفرد. سرتا سر سوال نگاهش کرد یبا چشمان ترانه

اگه قرار  یول ارمیمتاسفم که دارم به زبون م.. يشدیم تیاذ يچجور دونمیم.. خبر دارم کردهیکه م ییاز کارا_

 .رو بهت گوشزد کنم ییزایچ هی یسیرو در با یباشه کمکتون کنم مجبورم ب

 :کرد و گفت یمکث

 گمینم. کنه یو خال دشیو جد میقد يعقده ها يا گهیو با کس د گهید يکه جا یکن يانقدر ازش دور دینبا_

چند ساعت .. محبت.. نوازش کمی دیشا.. به آرامش برسه کمی یکن کمک کن یسع یول.. به خواستش تن بده نه

 گم؟یم یچ یفهمیم.. صحبت

جان کودکش  متیکه ممکن بود به ق ياز ترس بر مال شدن راز دانستیاو چه م. با ترس نگاهش کرد ترانه

 :و گفت تمام شود؟ رو برگرداند

 !ترسمیمن ازش م.. هینیب شیقابل پ ریغ نیراد.. بشه کیبذارم بهم نزد تونمینم.. تونمینم_

.. يبراش وقت بذار کمیکن  یسع گمیدارم م.. اتاق راهش بده نیا يتو گمینم.. کنمیترانه ترست و درك م_

خلوت  يتو یستیمجبور ن.. خونه رونِیب ای اطیح يتو.. تو سالن نییپا.. من هستم ای.. میکه هممون هست ییجا

اون وقت همه .  شهیبه درمان نم یراضبشه  دیو ناام نهیبب یاگه پشتش و خال!یکه ازش بترس یباهاش تنها باش

 !رهیزحماتمون هدر م ي

 :دیافتاد و نگران پرس شیابروها انیم ینیچ. شانه اش گذاشت و او را برگرداند يدست رو د،یرا که د سکوتش

 ؟یضیمر.. یستیخوب ن کنمیمدته حس م هی ده؟یرچرا رنگت پ_

 .دیکش شیگونه ها ریدست ز ترانه

وقتا که با خودت و  یگاه یستیسرِ پا وا يو بخوا یباش يهرچقدرم قو.. دمیفقط ترس.. ستین يزینه چ_

 !و درك کنه طمیشرا تونهیکس نم چیه.. کردم یبزرگ سکیر میزندگ يمن رو!یترسیم ییافکارت تنها

 باشه؟. یبترس يزیاز چ ستیالزم ن.. کنمیکه ممکن باشه کمکت م ییتا جا.. یستیتنها ن.. نگران نباش_

 . اکتفا کرد ينگفت و به تکان سر يزیچ گرید

 .. رمیازش بگ يخبر تونمیم نمیبرم بب_

 !نیشد به منم بگ ياگه خبر_

تمام  يورا يزیچ کیدختر از  نیشک نداشت ا گریحاال د.. رفت رونیقاطعانه سر تکان داد و از اتاق ب نیفرد

www.romanbaz.irرو  یکس يقدم ها يصدا دنیگرفته بود که با شن شیغرق در فکر راه پله ها را پ!دارد میب دایشد اناتیجر نیا
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آشفته و نا مرتب از اتاق  يبود، با ظاهر رونیاز آن ب یمیداخل شلوار و ن مشیکه ن یراهنیبا پ نیراد.. برگرداند

سپس .. دیکش شیبه موها یچند لحظه مکث کرد و دست نیفرد دنِیبا د. آمد یم رونیسالن ب يمهمانِ انتها

 :دیموشکافانه نگاهش کرد و پرس نیفرد. را مرتب کرد و جلو آمد راهنشیپ

 ؟يکجا بود_

 :حوصله نگاهش کرد و گفت یب نیراد

 حساب پس بدم؟ دیبا نمیبابت ا.. خواب موندم_

ترانه برگشته اتاق  یاز وقت دانستیم...ذهنش قفل کرد..راهرو رفت و برگشت يدوباره تا اتاقِ انتها نیفرد نگاه

که آنا از آن استفاده  یرا در اتاق شبید نکهیا یول.. خوابدیجدا شده و او در اتاقِ کنارِ اتاق خوابشان م شانیها

 .!گذرانده بود کردیم

 تو؟ پس آنا کجاست؟ ياون تو بود شبیداز . فهممیمن نم.. اونجا که اتاق آناست_

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست یبا کالفگ نیراد

 ؟يبازم سوال دار...خودمه يخونه .. دمیو اونجا خواب شبید دیعشقم کش...  دونمیمن چه م_

 :که از کنارش گذشت قاطعانه گفت نیراد.. دینپرس يزیچ گریکرد و د یاخم نیفرد

 که نرفته؟ ادتی.. يامروز بعد از ظهر نوبت دکتر دار_

 .از پشت رفتنش را نظاره کرد تیو با عصبان دیرا شن نیپوزخند راد يصدا

 !ریسالم صبح بخ_

 :دیپرس ینگاهش کرد و عصب. بود ستادهیا شیآنا حاضر و آماده رو به رو.. طرف صدا سر چرخاند به

 د؟یتو اتاقِ تو خواب نیراد شبید_

 .زد و با دست اتاق ها را نشان داد يپوزخند آنا

منم مجبور شدم تو اتاقِ اون  د،یشازده تو اتاق من خواب دمیاز اونجا که د.. نداره شتریطبقه چهار تا اتاق ب نیا_

 !کرده رونشیچون فکر کنم زنش ب.. شیالبته اتاقِ فعل.. بخوابم

 :را نگاه کرد و گفت شیسر تا پا نیفرد

 !نبود یکس یاتاقش بودم ول يتو شیپ قهیده دق نیمن هم ؟یمطمئن_

 :ساعدش بود اشاره کرد و گفت يکه رو یسبز رنگ يویبه ما. رفت نییپله پا کیو  دیخند اغواگرانه

www.romanbaz.ir !رونیب دیپر يشد زود داریبعدم که ب.. خواب بود نینترس راد.. رو بردارم نایخب رفتم لباسام و عوض کنم و ا_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

.. به خرج بدهد تیموضوع حساس نیا يرو نیاز ا شیب خواستینم.. ش به جوش آمدخون مشیمستق ياشاره  از

تفاوت از کنار آنا  یب.. به خطا رفتن يحساس بود و مساعد برا نیراد طیشرا.. کردیجمع م شتریحواسش را ب دیبا

 :که گفت دیرا از پشت شن شیگذشت و صدا

 م؟یمسابقه بذار هی يایم.. برم استخر خوامیم_

 :گفت رفتیم نییو از پله ها پا بستیمردانه اش را م راهنیپ نیآست يتکان داد و همانطور که دکمه  سر

 !به تو خوش بگذره.. دارم یبدبخت یبه اندازه کاف_

*** 

 شیکه همه جا يخانه ا يبرا دیشا. گذاشته بود زیم ينشسته بود و سرش را رو اطیح يریحص یصندل يرو

.. را نداشت شیرو به رو ياتاقِ قفل شده  دنیطاقت د گرید. حرف زدن بود يبراجا  نیبهتر نجایگوش بود ا

 یامکیسر باال کرد و دوباره به پ یکم. از توانش خارج بود گریدر د نیدر بسته بودند، قفلِ ا شیبه رو ایتمام دن

 .که به ترانه فرستاده بود نگاه کرد

 "میحرف بزن کمی نییپا ایب.. منتظرتم اطیح"

.. اوردیب رونیتا آنا سرش را از آب ب دیطول کش هیدر آب سرش را برگرداند، چند ثان يزیافتادن چ يصدا با

 :را به پشت راند و گفت سشیخ يموها

 ؟يایم.. آب داغِ داغه_

که  یاز همان شب. شدیقابل تحمل م ریداشت غ گرید شیرفتارها. مشت شد و مشمئز سربرگرداند شیها دست

 يبه آن بوسه  شیکه انتها یمصنوع ياز درد دل ها.. کرده بود نشیبا زور سوار ماشپشت سرش آمده بود و 

و به خودش لعنت  شدیخراب م شبه آن، حال دنیشیکه با هر بار اند يبوسه ا. و آرام ختم شده بود رانهیغافلگ

که  يدلگرم کننده ا يحرف ها..تیبه داخل اتاق و با آن وضع شبشید ییِکهویبدتر از آن، حضورِ  ای.. فرستادیم

 ضیتعو يبرا یآنقدر که امروز صبح، وقت.. خسته شده بود يباز نیاز ا گرید!ستین شیب یدام دانستیم یبه خوب

 :گوشش گفت ریو ز چاندیرا پ دستشوارد اتاق شد، از پشت  شیلباس ها

 "ندارم یحال و روز خوب.. نکن آنا يباز ریبا دم ش"

چشمانش  يکه جلو یبا بشنک. بدهکار نبود يدیحرف و تهد چیخترك، به هکه انگار گوشِ د دیدیحاال م و

که توجه اش را جلب کرد، برش  ییجا نیاول. انداخت شیآمد و نگاه به دختر رو به رو رونیخورد، از فکر ب

www.romanbaz.ir
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سر باال .. گذاشتیش میاش را در معرض نما یاز شکم تخت و عضالن یاو بود که بخش يویما يرو یِهندس

 .شد رهیتفاوت خ یخندانش ب يکرد و به چهره 

 ؟يخوایم یچ_

 تو کما؟ یرفت يدید یچ..کنمیدو ساعته دارم صدات م_

 .حوصله تکان داد یرا ب سرش

 !کلم باد داره یکاف يامروز به اندازه .. و بکن آنا تیبرو آب باز_

 :دستش را گرفت و گفت آنا

 . ارمیحالت ب خودم سر خوامیم.. پاشو بد اخالق_

 زیم يدستش را رو.. آنا حرفش را از نگاهش خواند. نگاهش کرد یو با اخم وحشتناک دیرا پس کش دستش

کالفه .. بود زیچ نیبدتر طیشرا نیبرخورد کرد که در ا يزیبه چ نیراد يچشم ها. گذاشت و به طرفش خم شد

 .رو برگرداند

ازم  يدار کیکوچ زیچ هی يچرا برا.. اون شب هم تو و هم من حالمون خراب بود.. باهات ندارم ينترس کار_

 افتاده؟ یجاهامون اشتباه ؟یکنیفرار م

 ..بار ترانه هی هیفقط کاف.. نکن ریدست تو دهنِ ش.. سر به سرم نذار آنا_

 ؟یترسیپس از زنت م.. گرفتم یاُک_

 :کرد و گفت نگاهش

 ؟یاول مثل آدم واست شهیم_

 :آرام و با ناز گفت.. زد ییو لبخند پر معنا ستادیصاف ا. متوجه منظورش شد آنا

 شهیم یچ ینشست کاریب نجایتو که ا.. گفتم گفت کار داره نیبه فرد.. ساده يِآب باز هی.. نیراد ستمیمن لولو ن_

 کنه؟یتو آب؟ زنت دعوات م يایب

 :بلند شد و گفت یصندل ياز رو یو عصب کالفه

_لندن؟ نیگردیچرا برنم ؟يمگه تو دانشگاه ندار ن؟یقراره برگرد یک 

 :گفت هیصدا نگاهش کرد و بعد از چند ثان یب.. به وضوح جا خورد آنا

 م؟یجاتو تنگ کرد.. میبمون رانیا میخواست یسه چهار ماه.. وقته تموم شده یلیدانشگاهم خ_

www.romanbaz.ir
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 شیازهایباز هم ن گذاشت،یسرپوش م يعطش قو نیا يهر چقدر هم که رو. .را گرفت شیجلو آمد و بازو نیراد

 :دخترك گفت یآب يبه چشم ها رهیخ. بودند ستادهیقدم از او جلوتر ا کی

 قایدق دونمینم.. که انگشتش و فرو کنه توش و بسوزه یتا زمان شهینم شیداغه حال ییچا گنیبه بچه م یوقت_

مطمئن  یول. شکوننیبرات سر و دست م يچجور نمیبیکه دارم م ییتو.. یرو با من تجربه کن یچ يدوست دار

حال  ادیبا من ز ؟یشو آنا اُک الیخیبرو  یکیمن .. نداره يزیکه برات جز دردسر چ يراه افتاد يزیباش دنبال چ

 !یکنینم

 ریز دیمالیدست مرا با  شیکه دخترك همانطور که بازو دینشن.. به طرف عمارت راه افتاد ضیبرگرداند و با غ رو

 :لب گفت

 !کنمیبهت ثابت م نویا.. ام یوحش ياتفاقا عاشق رام کردن مردا_

پشت سرش  يآمد و نگاهش را به او و آنا رونیاول گذاشت، ترانه از خانه ب يپله  يپا رو نیکه راد نیهم

 :و با محبت گفت ستادیمقابلش ا نیراد. دوخت

 !دم اتاق ازت خواهش کنم ومدمیداشتم م.. يایفکر کردم نم_

 :پوشِ طلبکار گرفت و گفت ویبا زور چشم از دخترك ما ترانه

 .دمید ریاس ام اس ات و د.. کردمیداشتم لباسام و عوض م_

 م؟یقدم بزن کمیپشت  يمحوطه  میبر يایم_

 :آرام گفت. به طرف پشت عمارت راه افتاد نیحرف همراه راد یتکان داد و ب سر

 نجا؟یا مینشه که اومدمامانت ناراحت _

 !نترس یچیاز ه یبا من یوقت.. شهینه نم_

ممکن بود  یعنی.. نگفت و تنها با حسرت چشم بست يزیترانه چ. ترانه را گرفت و او را به خودش چسباند يبازو

 شود؟ بایهم مثل ظاهرش آرام و ز زیباطن همه چ يروز

پشت  رفتیطرف و آن طرف م نیبلندش را که در دست باد ا يموها نیراد. نشستند یچوب مکتین يرو

 . نگاهش کرد قیگوشش راند و عم

 .قهر و تمومش کن نیا.. طاقت ندارم گهینفس؟ من د یانقدر ازم دور باش ادیدلت م يچجور_

 يبرا يدار نمیکه به چشم نب یتا زمان یول. ستمیمن باهات قهر ن نیراد م؟یصحبت کن یخواست نیهم يبرا_

www.romanbaz.ir !یبش کیاجازه بدم بهم نزد تونمینم یکنیوب شدن تالش مخ
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طرف  یروان هیبخدا با .. ترانه سیاوضاعم انقدرا هم خراب ن.. دارو هام و شروع کردم.. دکتر رمیامروز دارم م_

 !یستین

 :گفت یانداخت و همراه با لبخند تلخ نییسر پا ترانه

هر وقت .. شتمیمن که پ. بگذره کمیبذار .. بسه میکل زندگ يچند ماه داشتم برا نیهم يکه تو ییتجربه ها_

. اون اتاق باهات تنها بشم يازم نخواه بازم تو یول.. میذاریهم وقت م يبرا.. میریم رونیب.. میزنیحرف م يبخوا

 !چرا یدونیم یخودت خوب..نیراد ترسمیمن ازت م

بودم  ضیهتل؟ اگه مر يتو ادتهیکنترل کردم؟  که خودم و یاون شب ادتهی.. ادتهی.. نیبب.. لحظه هیگوش کن _

قول .. داغون بودم کمی یبخدا من فقط از لحاظ روح.. رو خودم داشته باشم یتسلط تونستمیوقت نم چیکه ه

 !قسم یپرستیکه م ییبه خدا.. نزنم یبیبهت آس دمیم

تو عاشق من  نیراد ؟یچ یبرس دیکه با یرسینم ییاز تن من به جا نکهیا ؟یچ يکه اون روز زد ییحرفا_

 نایمن ا.. یمن شدم برات عشق جبران.. از دستت رفته بود کباریکه  يدیرو د ییزایمن چ يتو فقط تو.. ينشد

 .. فهممیرو م

 .نگاهش کرد نیسر تکان داد و غمگ نیراد

و  بودم یاون روز عصب. من تو رو به خاطر خودت دوست دارم.. نگو ترانه ينجوریا يدوست دار یجون هر ک_

 .کننیدعوا که حلوا پخش نم يراسته؟ تو میگیم تیکه تو عصبان یمگه هر چ.. کردم یغلط هی

را  شیاو خطا گفتیهر چه م.. نداشت يا جهینت چیحرف زدن با اون ه. اش گذاشت یشانیپ يدست رو ترانه

 :گفت تیسکوت کرد و در نها یکم.. رفتیپذینم

 ییزایچ.. من آروم شم.. آروم شه مونیزندگ نکهیبه ا.. که اعصابت آروم شه نیبه هم.. به خوب شدن فکر کن_

 یراجع به هر چ یهر حرف.. بذارم ونیباهات در م تونمیرو نم یچیه طیشرا نیا يمن تو.. یدونیهست که نم

بده هر  اجازه.. فرصت بده.. بذارم بازنرمال شه در اتاق و روت  طیشرا یازم نخواه تا وقت یول میزنیم یخواست

 باشه؟. میآروم ش کمیدومون 

 :بلند گفت ياز جا بلند شد و با صدا نیراد

  ؟یفقط به فکرِ خودت.. یشد سه هفته لعنت.. شمیمن فقط دارم ازت دور تر و دور تر م!نه من یشیتو آروم م_

دستانِ عرق کرده و حالت چشمانش خوف به  یسیخ. دخترك را گرفت يمقابل ترانه نشست و دست ها دوباره

www.romanbaz.ir . دل دخترك انداخت
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پشت در  نمیبش یتا ک. دارم ییازایمنم ن.. من مردم.. از سنگم که نکرده.. اعصابم و داغون کرده یضیمر نیا_

 ..تو بخوابم و  یِاتاق بغل يتو شهیهم دیاتاقت؟ نکنه با

 :گفت یمعترض و عصب..اوردیطاقت ن گرید ترانه

 نه؟یهم مونیتو؟ مشکل زندگ يازاین نه؟یکه اآلن مهمه هم يزیا چتنه_

چند  ؟يجمعا چند بار باهام بود میبا هم ازدواج کرد یاز وقت.. تهیمن تو الو يمشکل برا نیا یول ستین نیهم_

 یوحش لیکه چشمم هرز نره؟ دل يدیپوش یآنچنان يچقدر برام لباسا ؟يبار بدونِ زور و اصرارِ من جلو اومد

مثل گرگ تنشه دنبال خودت  نوو م یمثل بره از دستم در رفت شهیکه هم ییتو.. ییشدنِ من خود تو

 .من شِیر خِیرو نبند به ب یانقدر همه چ.!يکشوند

در همان  یوقت گرفتیم ادیکردن را  یچطور زنانگ.. دهانش گذاشت و ناباور نگاهش کرد يدستش را جلو ترانه

و چه راحت  کردیاش درهم شکسته بود؟ چقدر راحت محکومش م یو صورت يا شهیشب اول تمام تصورات ش

 .تکان داد فاز جا بلند شد و سرش را با تاس. کردیتمام گناهانش تبرئه م ریتر خودش را از ز

فکر تو  دونستمینم.. میرو از نو بساز یزندگ نیا يمن دوست دار يتو هم به اندازه  کردمیبرگشتم چون فکر م_

 !هیادالت رخت خوابمع يهنوز تو

 .شدیم نییباال و پا تیبا عصبان نیراد ي نهیس يقفسه .. شد دهیاز پشت کش دستش

.. يکه دوستم ندار شمیمطمئن م شتریب کمی یکنیازم فرار م یچون وقت.. شمیآروم م ينجوریبرام مهمه چون ا_

در  يفکر کرد.. زنش چقدر باهاشه نهیبب نکهیا يمرده برا ارِیمع نیارزش مهم تر یپا افتاده و ب شیپ زیچ نیهم

منو به چه  يدوست دار شمارم؟یاتاق منم مثل راهبه روزا و ماه ها رو م يتو یچپیو تمام روز م یکنیو قفل م

که با  یکن يبه مرد لیمنو تبد ای ینیبب انتیخ يرفتن جور بشه؟ دوست دار يتا بهونه ات برا يبنداز يروز

 ..و تو خلوت خودش کنهیتوهماتش رابطه برقرار م

نه جسم و نه .. ختیکه داشت از آنجا گر یتوان نیگذاشت و با آخر شیگوش ها يدست رو.. اوردیطاقت ن گرید

 دانستینم. خطرناك تر بود کردیکه فکرش را م یاز آن طیشرا.. را نداشت يروحش طاقت و تحمل زخم تازه ا

را  یدانست هر شب با ترس و لرز، در آن اتاق لعنت یچه م یکس.. دهدیتا کجا جواب م يباشک باز میقا نیا

 یاوضاع را با کس نیا دیبا.. شود ياز عمر کودکش سپر الیخ یِو آسودگ یبا راحت گریشبِ د کیتا  کندیقفل م

 !را نداشت ییمبارزه به تنها يارای گرید.. گذاشتیم انیدر م
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 یاش را با شلوار کرم یشلوار رسم. خودش را آزاد گذاشت یباز کرد و کم یکی یکیرا  راهنشیپ يها دکمه

پنجره را به طرف  ي رهیکولر را با کنترل خاموش کرد و دستگ.. کرد و کنار پنجره رفت ضیاش تعو یرنگ راحت

اش در  یگرفت و خستگ آرام یباغچه که به مشامش خورد، کم يگلِ شب بو يآزاد و بو يهوا. دیخودش کش

 . رفت

.. زدیکه چهار سال او را در خودش حل کرده بود، به سرش م يآرامِ کشور يهوسِ کوچه ها بیجروزها ع نیا

 کیهر روزه و  یِو جنجال هیپر حاش يروزنامه .. ابانیخ يابتدا کیکالس يتلخ و مخصوصِ کافه  يقهوه ها

به حال  نگونهیگذشته اش را ا يها دهمحض بود اگر تنها بازمان یِخودخواه.. دیشیبا خودش اند.. خلوت تک نفره

او بود، بعد از  يجا يگریاگر هر کس د دیشا.. کردیقلبش خاك م يبرگشتن را گوشه  الیو خ گذاشتیخود م

روزها دلش  نیا!رحم بود یشهرِ ب نیبرگشتن به ا دیشیاند یکه نم يزیآن همه باختن و شکستن به تنها چ

 !پروازِ چند ساعته کیو  یناگهان مِیتصم کی.. کردیبزرگ را م یِخودخواه کی يهوا

که  ییچشم بست و هوا را تا جا. دیکش رونیخودش را به طرف ب یپنجره گذاشت و کم يدو دستش را لبه  هر

 یمعالجه شد و زندگ نیکه راد يروز. ها به خودش قول داد هیثان نیدر هم. فرستاد شیها هیداخل ر توانستیم

 نیاز ا شهیهم يبرگشت برا شطراوت جان گرفت و لبخند به لب مادر يکه پاها يروز د،یشان به آرامش رس

 کیآرام تنها  يبه آن روزها دنیرس يبرا.. دیکشیو خلوت آرامش بخش انتطار او را م ییتنها.. رفتیشهر م

 !یدر هم شکسته و زخم يخانواده  نیکردنِ ا کپارچهی!هدف داشت

 يرا گوشه رو راهنشیپ.. به تنش افتاد و پنجره را بستگرفت، لرز  دنیآن وز کیکه در  يبرخورد باد از

اقامت  يبرا هیجمهورِ ترک سیمعاون رئ.. بود يشب سخت و پرکار.. دیتخت دراز کش يکنسول گذاشت و رو

به آن همه محافط و  دنیخشخاطر ب نانِیو اطم تیامن جادیآن ها را انتخاب کرده بود و ا يهتل پنج ستاره 

شب گذشت و از  يساعت از سه  یوقت تیدر نها.. بود يو دشوار تیبزرگ، واقعا کار پر مسئول يانسان ها

 .به آمدن به خانه گشت یراض ياستقرار معاون مطمئن شد، به اصرارِ منصور

 نیشبِ پرکار و خسته کننده را با فکرِ مشکالت ا کی نیکرد ا یاش گذاشت و سع یشانیپ يرا رو ساعدش

 شد؟یساند اما مگر مخانه به صبح نر

کالفه و خسته از جا برخاست و . شد يکه خواب از چشمانش فرار دیپهلو و آن پهلو چرخ نیآن قدر به ا عاقبت

مطلق فرو  یِکیخانه در سکوت و تار. به راهرو انداخت یرفت و نگاه رونیآرام از در ب.. دیرا پوش راهنشیدوباره پ

خواب را دوباره مهمان چشمانش  توانستیم ازهو ت یتابستان ي وهیم یکم ای ریش وانیل کی دیشا.. رفته بود
www.romanbaz.ir
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 دنیآشپزخانه، از د ياما کنار ورود. گرفت شیرفت و راه آشپزخانه را در پ نییاز پله ها آرام پا الیخ نیبا ا!کند

داد و  ياش را به چهارچوب ورود هیتک. جلو رفت یجا خورد و متعجب قدم دیتابیکه از داخل م يا کهینور بار

وسط  زِیکم نورِ م زیآو رِیداد که ز صیتشخ یآشپزخانه ترانه را به خوب ییِروشنا یکیتار انیم.. کرد زیچشم ر

دخترك آنقدر در خودش غرق  یاز حضورش داخل رفت ول رینگران و متح.. مشغول بود يزینشسته بود و با چ

تا  شیش چشم هایرو به رو يصحنه  دنیچند قدم که به طرفش برداشت، از د. بود که حضورش را حس نکرد

 هیدستش را تک کیمقابلش بود و ترانه همانطور که  یشکالت کینسبتا بزرگ ک يتکه .. حد ممکن گشاد شد

 . خوردیگاه سرش کرده بود، با اشتها و در سکوت از آن م

 ؟!برهیتو هم مثلِ من خوابت نم نکهیمثلِ ا_

با ترس به طرف  یوقت. قلبش گذاشت يو دستش را رو دیپر شیمتر در جا میترانه ن یآن يجمله  نیهم با

از کنارش گذشت . دیآغشته به خامه و کاکائو اش چسب يلب و لوچه  يبا تعجب رو نیبرگشت، نگاه فرد نیفرد

ترانه هنوز هم با ترس . و مقابل دخترك نشست ختیخودش ر يبرا ریش یوانیل.. را باز کرد خچالیو در 

 شانِیپر يو موها يخامه ا يبه چهره  دنینخند يلحظه ها، تنها تالش برا نیاو در ا ياما برا.. کردیمنگاهش 

 :گفت یساختگ یهم فشرد و با اخم يرا رو شیلب ها. دخترك مهم بود

 ؟يشام نخورده بود ه؟یپاتک شبانه چ نیا لِیدل.. خب ترانه خانوم_

که  يتکه ا. اش لعنت فرستاد یشکالت کیک بِیو عج یرا گم کرد و در دلش به هوسِ آن شیدست و پا ترانه

 :در دهانش بود را با زور قورت داد و گفت

 ..ينجوریهم_

از داخل ظرف استوانه  یچنگال..نگاه کرد زیچشم از نگاه مظلومش برداشت و به برشِ بزرگ و هوس انگ نیفرد

 :برداشت و گفت زیم يرو يِا

 اجازه هست؟_

 !نییبله بفرما_

 .در دهانش گذاشت و ابرو باال داد يتکه ا نیفرد. ستادیبه طرف او هل داد و منتظر ا یبشقاب را کم ترانه

 ؟يخودت درست کرد_

 .شد کیترانه به هم نزد يابروها

www.romanbaz.ir !بله؟_
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 !هیعکس العملم چ یبدون يخوایو م يانگار خودت درست کرد یکنینگاه م اقیبا اشت يجور هی_

 :افتاده باشد گفت ادشی يزیکه چ یناگهان مثل کس. زد و سر تکان داد یحواس یب لبخند

 دکتر؟ نیامروز رفت_

 .در هم فرو رفت نیفرد يها اخم

 ؟يدیازش نپرس ؟يدیو ند نیمگه راد_

 ...یول دمیچرا د_

 :گفت نیشد، فرد یکه طوالن مکثش

هزار بارم در بره بازم .. نگران نباش یول.. و در رفت چوندیبازم پ. در بره رشیاز ز خوادیبودم م دهیصبح فهم_

 !برمشیشده با زور م. رمیگیبراش نوبت م

 شه؟یم. نمیدکترش و بب خوامیم_

 :کوتاه گفت ي هیحرف نگاهش کرد و بعد از چند ثان یب نیفرد

 ؟یمطمئن_

 شهیحرفامون آخرش م يهمه . باهاش حرف بزنم دیبا يچجور دونمینم یمنم کمک کنم؟ من حت دیمگه نبا_

 شش؟یپ نیبریمنو م. رمیاز دکترش کمک بگ خوامیم. دهیکنترلش و از دست م.. دعوا و داد

 .سر تکان داد نانیاطم با

 .رمیگیوقت ازش م هیفردا حتما _

 :انداخت و گفت نییسر پا ترانه

 !گهید زِیچ هی_

 .منتظر نگاهش کرد نیفرد

 ..درمانش تموم شد يهر وقت دوره  ینعی.. ندهیخب در آ یعنی.. اگه خوب بشه_

 .گرفت و جمله اش را تمام کرد ینفس

 م؟یبچه دار ش کنهیبه نظرتون قبول م_

بچه  یلیتو هنوز خ.. چند سال طول بکشه تا درمان بشه دیماه ها و شا دیشا.. خاصه یلیخ نیراد طیترانه شرا_

 دونمیم.. چه برسه به مادر شدن ستیو پنج سال مناسب ن ستیب ریدخترِ ز يبه نظرِ من ازدواج اصال برا.. يا
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کن فعال به  یسع.. خاصه طتیحاضر شرا لدر حا یقبول کن دیبا یول. يدار ییاهایخودت چه آرزوها و رو شیپ

 باشه؟ یفکر نکن زایچ نیا

 :ا محبت گفتبه بشقاب اشاره کرد و ب دینگاه پر از بغض دخترك را د یوقت نیفرد.. با بغض نگاهش کرد ترانه

 !و بخور کتیک_

 شیکه راه گلو یرا داخل دهانش گذاشت تا بلکه توسط آن بغض بزرگ کیاز ک یبزرگ يمخالفت، تکه  یب ترانه

جمع  شیچشم ها يکه گوشه  دیدر حرکت و طرز خوردنش چه د نیاما ندانست فرد.. را بسته را هم فرو بدهد

با دهانِ پر و چشمانِ به اشک نشسته، . دیدیرا م دنشیبود که خند يبار نیاول نیا. کش آمد شیشد و لبها

با همان ته مانده . دیدماغش کش يبرداشت و رو یدستمال نیدر مقابلش فرد. تکان داد "هیچ" یِسرش را به معن

 :خنده گفت ي

 ؟یمامان هم بش يخوایحاال م.. يخوریمثل بچه ها غذا م_

شک  یب دیشنیم گرید يجمله  کیاگر .. برخاست زیورت داد و از پشت مرا با زور ق کیک.. اوردیطاقت ن گرید

در چشمِ آن ها .. خانه نیا يبود انتظارِ درك داشتن از اعضا يا هودهیچه انتظار ب.. شکستیسد مقاومتش م

 :کرد و گفت پاكدور دهانش را با همان دستمال . دست و پا نداشت یاحمقِ ب کیبا  یفرق

 !ریشبتون بخ.. برم بخوابم گهیمن د_

 !یخوابیبالفاصله بعد از خوردن م ینش تیاذ ؟یبخواب يریم_

 :آرام گفت داشتیآمد و همانطور که قدم برم رونیب زیپشت م از

 !شهینم يزیچ_

زنده شد و  ادشیدخترك دوباره در  يچهره .. شد رهیخ کیک يخورده  مهیبه بشقابِ ن نیاز رفتنش فرد بعد

 يبه تکه ها رهیچشمش خ. و سرش را تکان داد دیمالحظه تر خند یبار ب نیا.. کرد دیدلبخندش را تش

 .زنده شد شیرو شیصحنه پ کیبود که  کیک يرو سِیاسمارت

" 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا ینصف شب.. مچت و گرفتم شکمو_

 .مظلومانه نگاهش کرد نگار

 ؟یکنیتو؟ چرا مدام کنترلم م يمگه خواب نبود_
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بود و نگار با  دهیخر يقناد نیکه شب، از بهتر یهمان.. کانتر انداخت يرو یِشکالت کیبه ک ینگاه نیفرد

 ز،یشکم و اضافه وزنش، از خودن همه چ یروزها به خاطر بزرگ نیا کردیحس م.. ندارد لیخجالت گفته بود م

 :فتو گ دیسرش را با محبت بوس. کشدیمورد عالقه اش هم خجالت م يغذاها یحت

خجالت  دمیتو خر يرو برا يزیچ یچرا وقت.. شکمت برم يتو يربونِ خودت و اون جونور گشنه آخه ق_

 نخور؟ گهیبهت م یمگه کس ؟يبخور یکشیم

 یلیخ مانیبرم بعد زا شیپ ينجوریگفت اگه ا. يچاق شد یلیخ.. خودت و داشته باش يهوا گهیخاله م _

 !امیفرم م يسخت دوباره رو

 ذاشتینه م خوردینه خودش م ادمهی یاون از وقت.. مامان و ولش کن ایثان!صد بار نیا... اوال خاله نه و مامان_

 "قربونت برم یکنیرو دل م.. یواشکیو  ینه نصف شب یول.. بخور فدات شم.. میما بخور

ل چشمانش مقاب روزید يصحنه .. کم کم رنگ وحشت گرفت و لبخندش خشک شد کیک ياش رو رهیخ نگاه

منجمد شد و  شیخون در رگ ها... شکمش مرتب کرده بود يکه ترانه با ترس بلوزش را رو یوقت...نقش بست

 .پازل، با سرعت کنار هم قرار گرفتند کیمدت، مثل  نیا ریتمام تصاو

 "م؟یبچه دار ش کنهیبه نظرتون قبول م"

 :لب ناباور زمزمه کرد ریز.. دوخت کیتار يبلند شد و نگاه وحشت بارش را به راهرو زیپشت م از

 !امکان نداره.. نه_

*** 

سرش انداخت  يرو یشال خنک. را سفت از باال بست شیو موها دیاش را پوش یو نخ یراحت ياز مانتوها یکی

. کند يرو ادهیخانه، پ طیخارج از مح یداشت کم میامروز تصم.. طرفه اش را هم برداشت کیکوچک و  فیو ک

 یعصبان شهیمردمِ گرفتار و هم ياهویه يبه چند پاساژ سر بزند و صدا.. در بازار بگردد يدم عادمر يمثل همه 

 نیمرموز و خفقان آورِ ا طیبه جز مح ییدر جا دنینفس کش.. خواستیکردن م یزندگ یدلش کم.. را بشنود

.. نداشت انیجر یزندگ.. بود ستادهیخانه ا نیزمان در ا.. گرفته يچهره ها نیبه جز ا ییچهره ها دنیو د.. خانه

خودشان  يو درد سر و مشکالت خانه  یداشت، هزار بار بدتر از شلوغ وجودخانه  نیکه در ا یآرامش و سکون

 .بود
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اما ترسِ اجازه .. بگذراد انیدر م نیرفتنش را با راد رونیاز ذهنش گذشت ب ياش را برداشت و لحظه ا یگوش

هم به  يسر کردیاگر فرصت م دیشا. گذاشت فشیرا داخل ک یت، گوشو ناراح شمانیندادنش غلبه کرد و پ

 !ندیپدرش را بب توانستیحتما م دیرسیاگر به موقع و وقت نهار م.. زدیخانه م

و مقابلش  دیاز پشت سر به او رس نینرفته بود که فرد رونیهنوز کامل ب یدر اتاق را باز کرد ول دیام نیهم با

پر  يچشم ها. از انعطاف يبود و نه خبر شبید یاز لبخند استثنائ ينه خبر.. سر باال آورد و نگاهش کرد. ستادیا

بزرگ او را مالقات کرده بود در چشمانش فرو  زیم يکه پا یمقابلش درست مانند همان روز اول ي رهینفوذ و خ

 . ندحرف فقط منتظر ما ینگاهش آنقدر محکم و پر از حرف بود که ب.. رفت

 ؟يریم ییجا_

 .باال انداخت شانه

 !رونیب رمیآره دارم م یول.. رمینم یخاص يجا_

 :و گفت دیچانه اش کش ریدست ز. دیچشم دزد عیگذرا به شکمش انداخت و سر ینگاه نیفرد

 !چون کارِ من باهات مهم تره.. يندار یخوبه که کار خاص_

 !نهیاومده؟ منظورم در مورد راد شیپ یمشکل_

 :گفت يقدم جلو آمد و جد کی نیفرد

  ؟يبذار ونیباهام در م يکه بخوا ستین يزیچ.. ترانه_

سر  "نه" یِبه معن یوقت.. کرد میشکمش تنظ يکوچکش را رو فیدهانش را با ترس قورت داد و ناخداگاه ک آب

 :گفت یلب عصب ریمکث کرد و ز یکم. دیباال پر نیفرد يباال انداخت، ابروها

 !خوبه_

در ذهنش داشت حساب .. نبود ندیلحن خوشا نیو ا ینگاه برزخ نیا.. خطر در ذهنش به صدا در آمدن يرهایآژ

 :و با تعجب گفت دیشدنِ دستش، از جا پر دهیکه با کش کردیو کتاب م

 ن؟یکنیم کاریچ_

 !ییجا میبر دیبا ایب فتیراه ب_

 ن؟یکنیم ينجوریچرا ا ام؟یب دیکجا با.. نیدستم و ول کن_

و  يآنچنان با خونسرد. برد نییو از پله ها پا دیتوجه به اعتراض و مقاومتش او را به دنبال خودش کش یب نیفرد

www.romanbaz.ir.. درونش طوفان به پا بود. کشاندیرا آنگونه به دنبال خودش م یآمد که انگار نه انگار کس یم نییتند پله ها را پا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٢٤٣ 

 دیداشت، با قتیبود که اگر حق دهیشیاند يا فاجعه هرا به سقف اتاق دوخته بود و ب شیتا خود صبح چشم ها

 .خواندیرا م زهایچ یلیخ يفاتحه 

 ؟یچ یعنیکارا  نیا ن؟یدستم و ول کن شهیم_

گرفتار شده بود  نیمچ دست ترانه که در دست فرد دنیبا د. آمد رونیب ییرایحرف زدنشان از پذ ياز صدا نیپرو

 :گفت

 چه خبره؟ نجایا_

 :با اخم گفت نیرو به پرو. دیکش يدستش را رها کرد و نفس کالفه ا نیفرد

 .. رهیاومد خونه بهش بگو باهام تماس بگ نیاگه راد.. ممکنه کارمون طول بکشه. ییجا میریمن و ترانه م_

 افتاده؟ یاتفاق ن؟یریمگه کجا م_

 .کل اهل خونه خبردار بشن ستیالزم ن.. آروم تر کمیلطفا !نه مادر نه_

 :رو به ترانه کرد و گفت سسپ

 !ارنیدر ب نگیو از پارک نیجلوتر برو بگو ماش شهیاگه م_

 !میریکجا م نیهنوز نگفت یول_

 :نگاهش کرد و لب زد رهیخ نیفرد

 !یفهمیبرو، م_

 کینزد نیبه محض خروجش پرو.. مخالفت رو برگرداند و از خانه خارج شود یآمرانه اش باعث شد ب ي جمله

 :تر شد و گفت

 ش؟یبریم يکجا دار ن؟یچه خبر شده فرد_

 .فقط دعا کن اشتباه کرده باشم.. نپرس مامان یچیه_

 مربوطه؟ نیافتاده؟ به راد یاتفاق. یترسونیمنو م يدار_

 :و گفت دیمرتب و کوتاهش کش يبه موها یدست

فقط بگو .. رفتنمون حساس بشه رونینگو که به ب يجوریاومد  نیاگه راد.. دمیم حیبرگشتم برات توض یوقت_

 !رهیباهام تماس بگ

 .رفت رونیب یمعطل یب نینگران سر تکان داد و فرد نیپرو
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بود  دهیچند بار پرس.. ترانه به او بود یِرکیز رینگاه ز کرد،یم یکه در سکوت و غرق در فکر رانندگ یتمام مدت در

توقف کردند، قلب ترانه با  مارستانیمقابل ب یوقت. بود دهیفقط در سکوت آه کش نیو هر بار فرد روندیکجا م

 :برگشت و گفت نیبا وحشت به طرف فرد.. دیتپ يشتریشدت ب

 افتاده؟ یکس يبرا یاتفاق م؟یاومد یچ يبرا نجایا_

 !شو ادهیپ.. سین يزینگران نباش چ_

 مارستانیب يحاال هم که جلو.. نیکلمه جوابمو نداد کی دمیپرس یراه هر چ يهمه  ن؟یکنیم ينجوریچرا ا_

 ..شو ادهیپ نیگیم نینگه داشت

 !نیهم.. و بفهمم زیچ هی خوامیفقط م.. که باعث ترست بشه فتهینم یاتفاق چینترس ه.. شو ترانه ادهیپ_

و  دیدزد نیفرد يچشم از نگاه موشکافانه !باشد دهیامکان نداشت فهم.. نه.. قلب ترانه شدت گرفت ضربان

 :گفت

 !شمیمتوجه نم_

 :گفت شدیم ادهیرا باز کرد و همانطور که پ نیدر ماش نیفرد

 !عجله کن.. یشیخودت متوجه م ایب_

حتما تا به حال .. کردیرفتار نم يعاد نگونهیبود ا دهیاگر فهم.. شدیاندیب یکرد استرس را پس بزند و منطق یسع

 دیفهم شدیوقت از نگاهش نم چیه.. نبود ینیب شیل پمرد قاب نیا زِیچ چیه!اما نه.. دادیصد بار واکنش نشان م

 شدینم زیچ چیمرد ه نیاصال از ا!کندیم یشوخ ایاست  يجد.. ناراحت ایخوشحال است  شد،یاند یبه چه م

 !دیفهم

شدند  مارستانیب يوارد راهرو نیهمراه فرد. شد ادهیپ یخورد، افکارش را پس زد و ناراض شهیکه به ش يتقه ا با

 :چند تقه به در زد و همزمان گفت نیفرد.. رفتند یو تا پشت اتاق

 باشه؟.. تا صدات کنم نجایهم نیبش_

 نجا؟یا میاومد یچ يبرا.. تو رو خدا نیآقا فرد_

 ياراده رو یدستش را ب. نگاه از چشم ترانه دور نماند نیا نباریشد و ا دهیکش نییدوباره به سمت پا نیفرد نگاه

 .حرف داخل اتاق رفت یو ب دیکش یقینفس عم دیکه ترسش را د نیفرد. عقب رفت یت و قدمشکمش گذاش

را دور زد و جلو آمد زیاز جا برخاست، م یبا خوشحال نیفرد دنِیجوان با د مرد. 

www.romanbaz.ir چند سال گذشت؟.. جان نیفرد یخودت باش شهیباورم نم_
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 .فشرد یزد و دستش را به گرم یلبخند کمرنگ نیفرد

البته اگه از .. يبود شیکه چهار سال پ یشدم مگه نه؟ تو همون ریفقط من پ.. عوض نشده فرامرز خان یچیه_

 !میریفاکتور بگ نکتیع

 .ندیو دعوتش کرد بنش دیخند فرامرز

 !یمرد حساب الیخیب.. رهیگیشدم که آدم دلش م ریپ یگیچنان م_

به کارم  گهید!شده ریپ یلیروحم خ یباشه ول کیو  یس مینیسن زم دیشا.. که ستیبودن به سن و سال ن ریپ_

 !ادینم

که  یلعنت يهمان حادثه .. شندیاند یم یبه چ دانستندیم یهر دو به خوب.. جمله هر دو سکوت کردند نیاز ا بعد

 مارِیبود ب دهیفهم یوقت.. نگار بود یِفرامرز نُه ماه تمام پزشک خصوص.. همه فاصله و فرار شده بود نیمسبب ا

 ریپزشک ساده تحت تاث کیاز  شتریب یلیشده خ قدردچار قضا و  مانیو پا به ماهش، چند هفته قبل از زا زیعز

 .قرار گرفته بود

 :سکوت را شکست و گفت تیدر نها نیفرد

نبود مزاحمت  ياگه کارم فور یول.. نجایا ياز مطب اومد يبه خاطرم پا شد دونمیم.. رمیگیوقتت و نم ادیز_

 .شدمینم

 .جان؟ در خدمتم نیفرد هیچه حرف نیا_

 :و گفت دیچانه اش کش ریز یدست

 شه؟یم!نه ایزمان ممکن بفهمم بارداره  نیدر کمتر خوامیم.. نهیمعا يرو آوردم برا یکس هی_

 .با تعجب ابرو باال داد فرامرز

 م؟یهم زودتر بفهم شیکه از آزما نکهیمنظورت ا.. چرا که نه_

 وجود نداره؟ يتر عیراه سر.. باشه ریوقت گ شیفکر کنم آزما_

 !تره ینانیتر و اطم قیدق شهیچون هم. دونمیو صالح تر م شیمن آزما یاستفاده کرد ول تیاز ک شهیم_

 :مکث کرد و گفت یکم

 م؟یدونستیبوده و نم يخبر.. نباشه یفضول_

 .سر تکان داد نیفرد

www.romanbaz.ir شه؟یجواب حاضر م یبده ک شیآزما.. زن داداشمه_
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 نجاست؟یا. ساعت مین تشینها.. سپارمیالبراتوار م ينگران اونجاش نباش به بچه ها_

 :از جا برخاست و گفت نیفرد

 .داخل ادیبگم ب ياگه اجازه بد.. آره_

 !آره حتما_

 .ترانه جلو آمد و با ترس سر تکان داد. اتاق را باز کرد و با دست به ترانه اشاره داد درِ

 شد؟ یچ_

 :آرام گفت نیفرد

 !تو ایب_

کم .. چرخدیاتاق دور سرش م کردیحس م. که به احترامش به پا خواسته بود سالم داد يرفت و به دکتر داخل

لرزانش در حال له شدن بود و نگاهش مدام  يدست ها ریز فشیک. شدیم لیتبد نیقیکم حدسش داشت به 

 . زدیدو دو م نیدکتر و فرد انیم

 .گوشم با شماست.. فر ونیخب خانم هما_

 :با ترس گفت ترانه

 ؟یچ يبرا_

 :نگاه کرد و رو به ترانه گفت نیبه فرد يلحظه ا دکتر

  ن؟یکه باردار باش نیستیمگه مشکوك ن_

پا انداخته  يپا رو شیکه رو به رو يمرد يخشک شد و چشمانش با ترس رو فیک يکوچکش، رو يها دست

 .بت ماندثا کرد،ینگاهش م يو جد میبود و مستق

.. شکمش منقبض و سفت شده یداخل يتمام ارگان ها کردیحس م.. کم بود شیلحظه ها يو ترس برا وحشت

گوشه از بطن اش در خودش  کیترس را درك کرده و  نیکوچک و ناقص هم ا يایحتم داشت همان لوب

 چینگاهش ه ازبود که  يلحظات تنها به مرد نیبود و نگاه او، در ا رهیخ شیدکتر منتظر به لب ها.. دهیچپ

 .دیفهمینم

 ن؟یخوب ونفر؟یخانم هما_

خودش  یکه حت ییرا با زور از هم باز کرد وبا صدا شیلب ها. برداشت و به دکتر نگاه کرد نیزور چشم از فرد با

www.romanbaz.ir :گفت دیشنیهم با زور م
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 !ستین شیبه آزما يازین_

 !دهیرنگتون پر رم؟یفشارتون و بگ نیدیاجازه م.. نیخب شما آروم باش یلیخ_

 :گفت نینگاه به فرد مین یبلند شد و بدونِ حت یصندل يرو از

 ..ستین يازیگفتم که ن_

 :با تحکم گفت نیفرد

 !ساده ست شیآزما هی.. انجام بشه نهیترانه اجازه بده معا_

 دیشا.. نگاه کند ایقضا نیبه ا نانهیخوش ب توانستینم کردیم يهر کار.. گذردیمرد چه م نیدر مغز ا دانستینم

 ..و  رفتیپدرش م يبه خانه  میجا مستق نیآن وقت از هم.. شدیمسخره تمام م يباز نیا کردیاگر اعتراف م

 ستیبا زور قرار ن یچیه.. نیبکش قیچند نفس عم.. نیآروم ش کمی نینیبش... میسینوینم شیآزما نیاگه نخوا_

 !انجام بشه

 :را در هم قفل کرد و گفت شیها دست

 !که باردارم دونمیمن خودم م.. ستین یچیبه ه يازین_

 دیشا.. آرام شود یچند بار پلک زد تا بلکه کم.. مانده رهیصورتش خ يچطور رو نیکه فرد دیچشم د يگوشه  از

 .نشسته بود شیکه با آرامش و خونسرد رو به رو يمثل دکتر یفقط کم

 ن؟یدیچک فهم یبیبا ب ن؟یترسیم یپس از چ!خب چه بهتر_

باال  شیگلو بکیس ،يبه نقطه ا رهیاش گذاشته بود و خ قهیشق يدست رو. برگشت نیو سمت فرد اوردین اقتط

 :که آرام و خواهشمند گفت دیرا شن شیصدا. شدیم نییو پا

 !ترانه نیلطفا بش_

 يعاد ریو غ بیدکتر که متوجه اوضاع عج. تکان داد "بله" ینشست و سرش را به معن یصندل يرو دوباره

 .او آورد یِشده بود، چند قدم جلو آمد و دستگاه فشارسنج را همراه خودش تا صندل

 یاونم وقت.. ستیمهم تر از سالمت خود شما ن یچیه گه،ید زیهر چ ای يهم افتاده باشه، باردار یهر اتفاق_

 ؟یاُک. نیلطفا آروم باش.. رمیگیبا اجازتون اول فشارتون و م نیهم يبرا.. دهیپر ينجوریرنگتون ا

 یکم شد،یم نیشدنِ فرد دهیبود و مانع د ستادهیکه مقابلش ا يدکتر.. هم شده به قلبش بازگشت یکم آرامش

دکتر فشارش را گرفت . او گذاشت اریرا تا آرنج باال زد و دستش را در اخت نشیمقاومت آست یب. آرامش کرده بود

www.romanbaz.ir :نگاهش را به عقربه ها دوخت و گفت. و دوباره برگشت
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 ن؟یصبحانه خورد_

 !نه_

 .به خاطر استرس هم باشه کنمیالبته فکر م.. نهییپا کمیفشارتون _

 :قطع شده بود گفت ایکه انگار ارتباطش با دن ن،یبه فرد یرا در هم قفل کرد و بعد از نگاه کوتاه شیها دست

انجام  یتست رو ک دونمیالبته نم.. انیدرست از آب در م یخونگ يتست ها شهیبه احتمال نود درصد هم_

جواب رو  سپارمیمنم به همکارا م.. راحت شه المونیتا خ نیخون بد شیآزما هیبه نظرم بهتر باشه  یول.. نیداد

 .آماده کنن عیسر

 .نوشته اش زد و سر باال کرد يپا يمهر

 باشه؟_

در آن  دیکه با یه اتاقب دنیاز اتاق خارج شد، تا رس یوقت. حواس و غرق در فکر تنها به تکان سر اکتفا کرد یب

قدم  شیهمانطور که همپا.. کردیکه لب از لب باز نم ینیفرد.. بود نیمدام چشمش به فرد داد،یم شیآزما

 :گفت داشتیبرم

 نجا؟یا میایالزم بود حتما ب ن؟یدیچرا از خودم نپرس_

 :خش دار و کالفه گفت يبا صدا.. دیاش کش یشانیبه پ یو دست ستادیمقابل اتاق ا نیفرد

 !میزنیبعدا در موردش حرف م.. و بده شتیبرو تو و آزما_

تمام ..او و کودکش نقشه ها داشت ينگاه برنده و لحنِ سرد، حتما برا نیمرد با ا نیا.. را پس زد شیگلو بغض

تر از هر  يقو دیاب.. دادیبزرگ رخ م يو فاجعه  شندیخبردار م طشیحاال همه از شرا.. بود ختهیمعادالتش بهم ر

 !يگریوقت د چیه هنه امروز و ن.. دیلرزیم دیپاها امروز نبا نیا.. بودیزمان م

 .را انجام داد شیصدا داخل رفت و آزما یب

 هیتک یقرار گرفت، سرش را به پشت صندل نیفرد نِیبرگشتن دوباره در ماش يتمامِ مراحل انجام شد و برا یوقت

 :خودش تکرار کرد يدکتر را برا يداد و حرف ها

 ".دیهمونطور که تستون نشون داد باردار گمیم کیتبر"

 "سمینویم یاورژانس یو سالمتش براتون سونوگراف نیسن جن نیتخم يبرا یول.. نرماله زیکه همه چ نجایتا ا"

 "سمینویدوره رو هم براتون م نیمربوط به ا ينایتامیو يسر هیدو ماهه باشه  بایتقر زنمیچون حدس م"

www.romanbaz.ir
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که  ياز لحظه ا.. عادت کرده بود نیبه سکوت فرد گرید.. به جاده انداخت یرا باز کرد و نگاه شیچشم ها يال

کوتاه از دکتر،  یِو خداحافظ یتشکر خشک و خال کیبود، آنچنان در خودش غرق شده بود که به جز  دهیفهم

داده بود و مشتش را  هیتک شهیش يآرنجش را به لبه .. رخش انداخت میبه ن ینگاه.. نزده بود يگریحرف د

نهفته  ياش چه فاجعه ا یدر پ دانستیکه نم یسکوت.. دیترسیسکوت م نیاز ا. نگه داشته بود شیلب ها يرو

 .ست

 شه؟یم یحاال چ_

 .دیکش يشد و نفس بلند رهیدوباره به راه خ.. برگشت و کوتاه نگاهش کرد نیفرد

 کاریچ نیخوایحاال م.. دمیفهم یاتفاق یلیخ.. حامله ام دونستمینم یمن حت.. من.. ناخواسته بود نیآقا فرد_

  ن؟یکن

 :انداخت و با بغض افزود نییسر پا دیسکوت مصممش را د یوقت

 ..گفته بود که.. بهم هشدار داده بود.. کشهیاگه بفهمه جفتمون و با هم م.. خوادیبچه رو نم نیا نیراد_

از همان ها  یکیهم  نیمگر فرد گفت؟یکه م يو برا گفتیچه م. کاره گذاشت مهیو جمله اش را ن دیگز لب

از  يحماقت را تمام کند چه انتظار نینداشت از او خواسته بود ا نیاز راد یشناخت چیکه ه یحسام ینبود؟ وقت

بود که  آنقدر در افکارش غرق. شد رهیخ رونیحرف به مناظر ب یداد و ب هیسرش را به پنجره تک رفت؟یم نیفرد

 . هم افتاد يگرم شد و رو شیچه وقت چشم ها دینفهم

 چیبود که ه شیرو به رو ریکه به چشمش خورد، تصو يزیچ نیاول.. تکان خوردن شانه اش چشم باز کرد با

 .برگشت نیجا به جا شد و به طرف فرد شیدر جا یکم. شهر نداشت يبا منظره  یشباهت

 ؟یش ادهیپ شهیم_

که سر به فلک  يبلند يدرخت ها.. چمن زار و درخت بود کردیتا چشم کار م. به اطراف انداخت یترس نگاه با

 .!آمده بودند نجایبا حسام و خانواده شان آخر هفته ا يچند بار.. شناختیرا م نجایا. بودند دهیکش

 !نجا؟یا میچرا اومد_

 !میراحت حرف بزن نکهیا يبرا_

 .میحرف زد یر مورد همه چگفتن؟ ما که د يمونده برا یچ گهید_

 !من فقط گوش دادم.. يتو حرف زد_

www.romanbaz.ir : افزود شدیم ادهیرا باز کرد و همانطور که پ نیماش در
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 .آزاد برات خوبه يشو هوا ادهیپ_

 هیتک نیو پشت به او، به کاپوت ماش شیشد و درست رو به رو ادهیحرکت نشست و نگاهش کرد که پ یب ترانه

 يکس قادر نبود او را به کار چیه.. از راه را آمده بود یمیاو که ن.. کرد آرام باشد یو سع دیکش یقینفس عم. زد

 !وادار کند خواهدیکه نم

 يافتاد که در فضا یشکالت تلخ يبو ادیرنگ در دستش به  يقهوه ا پیپ دنِیاز د.. شد و تا کنارش رفت ادهیپ

 .دیرا شن نیفرد يبود که صدا رهیبلند خ و زیدر سکوت به رقص برگ درختانِ نوك ت. بود دهیچیپ نیماش

 ؟يچند وقته خبر دار شد_

 :انداخت و آرام گفت نییپا سر

 !ماهه کی_

 نه؟ یبگ یخواستینم يا گهیکسِ د چیه ایوقت به من  چیه دمیفهمیاگه خودم نم_

 . باعث شد به طرفش سر بچرخاند سکوتش

 ؟یاز همه پنهون کن یتونیرو چند ماه م یبزرگ نیکه اتفاقِ به ا ؟يکرد يخودت چه فکر شیتو پ_

.. 

 !نفهمه التیبه خ نکهیا ينه؟ برا یفاصله گرفت نیاز راد نیهم يبرا_

 !خوادیبچه رو نم نیا نیراد_

 .کنهیاشتباه تو رو درست نم نینخواستن و خواستنِ راد_

 :نگاهش کرد و گفت ناباور

 حاال شد اشتباه من؟ م؟یزندگ طیشرا نیتو بدتر خواستم؟یبچه رو م نیمن ا نیکنیفکر م_

 یتونیرو م یهمه چ یکنیچرا فکر م. اشتباهت پنهون کردنشه.. ترانه ستیاشتباه تو به وجود اومدنِ او بچه ن_

  ؟یحل کن ییتنها

 نکهیا يبرا.. بجنگم ییقراره تنها نکهیا يبرا.. خودم بودم وخودم میزندگ يدوره  نیسخت تر يتو نکهیا يبرا_

 !بهم بکنه یکمک تونهیکس نم چیه

گذاشت و به  بشیآن را داخل ج.. ختیر رونیرا ب شیرا خاموش کرد و محتوا پیپ.. دیکش ينفس بلند نیفرد

 یانفجار به ب يکه ترکش ها گفتیچه م یول.. بود که از درون منفجر شده بود یآتشفشان..طرف ترانه برگشت

www.romanbaz.irشده بود  دهیو رنگ پر دیقدر سف ناش، آ یماجرا برخورد نکند؟ صورت کوچک و استخوان نیانسانِ ا نیگناه تر
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فرو  یتوخال یِشن يقلعه  کیکند، مثل  یاگر او هم پشتش را خال دانستیم.. نبود گریفشارِ د کیبه  يازیکه ن

را با خود به  يفشار چه شدیوزن کم کردنش متوجه م نگونهیاز ا دیبا.. را نگاه کرد فشینح يشانه ها. زدیریم

 بود؟ شدهچطور انقدر کور .. کشدیدوش م

.. حتم داشتم اشتباه نکردم بایبود که تقر نیبه خاطر ا مارستان،یو صاف بردمت ب دمیاگه از خودت نپرس_

 يو قدم اشتباه تر يدیترسیسوالِ من م نیتر کیبا کوچ ،يهمه وقت ازمون پنهون کرد نیا یوقت دونستمیم

افتاد از همه خودت  یاگه پاش م دمیمگه نه؟ شا يکردیپدرت و فرار م يخونه  یرفتیم.. بذار بگم.. یداشتیبرم

 !يکردیم میو قا

از خودش خجالت !شک قادر به خواندن ذهنش بود یمرد ب نیا.. نگاه کرد نشیغمگ يبه چهره  رتیبا ح ترانه

انداخت و  نییسر پا!و مهربان پدرش رفته بود ریپ يتا همدان، منزلِ عمه  يدیکه در اوجِ نا ام ياز افکار.. دیکش

 :با بغض گفت

خودش  یِکه زندگ یاحمق.. با احمق ندارم یاز چشم شما فرق. نیکنیم يخودتون چه فکر شیپ نیدار دونمیم_

و پنج سال  ستیب ریدخترِ ز يازدواج برا نیگفته بود. ارهیمهمون م هی یهمه بدبخت نیا يپا در هوائه و داره برا

 هی یام که نه تنها حامله ام، بلکه حت ساله کیو  ستیدخترِ ب هیحاال من !چه برسه به مادر شدن.. زوده یلیخ

 !نرمال هم ندارم یِزندگ

 باهات رو راست باشم؟  يدوست دار_

 .منتظر نگاهش کرد ترانه

من جات . حماقتت و درك کنم که ستمین ياما من تو درجه ا!با حماقت نداره یفرق چیه یکه گرفت یمیتصم_

.. ينگه اش دار یگرفت میتصم یو هدف الیبا چه خ دونمینم یحت.. حسِ تو رو نسبت به اون بچه ندارم.. ستمین

 !بچه نظر بده هی ي ندهیدر مورد آ تونهیام که م یآدم نیمن آخر

 . بغض کرد اریاخت یکوتاه انقدر از غم پر شد که ترانه ب يدر چند لحظه  چشمانش

 حماقت من و درك نکردنِ شما؟ م؟یحرف بزن یدر مورد چ نیخوایم نجا؟یا نیچرا منو آورد_

و مجبورت  ییمن نه قراره با زور ببرمت جا.. اولِ راه بهت بگم نیرو هم ییزایچ نکهیا يبرا نجایا میاومد.. نه_

رو نشونت بدم که  يزیچ فمهیظو.. دمیمن فقط بهت هشدار م. سرزنشت کنم خوامینه م ،یکن يکنم کار

بلند تکرار  يبا صدا خودت يبرا یجرات نداشت یحت یول يخودت بهش فکر کرد شیمطمئنم هزاران بار پ
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 :و افزود دیکش یآه

احتمالش هم چند سال مراقبت و صبر  نیبهتر.. وقت خوب نشه چیه دمیشا.. خوب بشه دیشا.. ضهیمر نیراد_

 یعصب.. هاش یوونگید.. مقابل رفتارش يصبور.. ستیفقط نشستن و صبر کردن ن گمیکه م يصبور.. خوادیم

قدم به قدمش راه رفتن .. خوادیکنترل م.. تر و خطرناك تر بشن دیکه ممکنه هر لحظه شد ییکارا.. شدناش

ش که قراره تو یاز مشکالت يبچه باشه که جدا هیوسط قراره  نیحاال فکر کن ا گم؟یم یچ یمتوجه.. خوادیم

 شهیخونه، م يکه نقشش تو يبچه ا!وقت قبولش نکنه چیپدر داره که ممکنه تا درمان نشده ه هی اد،یب ایبه دن

 کننیم یاون خال يو خودشون و رو رسهیهمون گلدونِ معروف که موقع مشکل و دعوا همه زورشون به اون م

 !واریبه د کوبنشیو م

 :شلوارش فرو برد و آرام تر گفت بیدر ج دست

مشکل و تنش و صد هزار  اره،یو شور با خودش ب يشاد نکهیا يبه جا.. بچه شهیاسمش نم گهید.. تاوان شهیم_

شکستنِ تو ازش استفاده  يکه هر بار برا ینقطه ضعف.. نقطه ضعف شهیم.. ارهیهمراه خودش م گهید زیتا چ

 !کننیم

 .ترانه پر از اشک شد يها چشم

تکون  نیبش گنیکنه م يبخواد باز.. دهنش که سر و صدا نکن يوت زننیم یکیکنه  یزبون نیریبخواد ش_

 ییزایرباط که قراره با چ هی..گرفته ضبط کنه ادیضبط صوت که فقط  هی.. به رباط شهیم لیکم کم تبد.. نخور

 ؟یچ یعنی نیا یدونیم. رهیچشمشه بزرگ بشه و شکل بگ يکه جلو

 .دیقطره اشکش کش يدست رو ترانه

 ییو نه بو دهیاز خانواده فهم يزیانسان که نه چ هی یعنی.. مشکل بزرگ تر هی یعنی.. نیبد تر از راد یکی یعنی_

 نکهیکه هر روز بدون ا ییبچه ها.. ناخواسته وجود داره يبچه  هی يکه برا هیاحتمال نیبدتر نیا!از محبت برده

 ضیپدر و مادرشون مر دیشا.. دنین متاوا دارنناخواسته بودن  نیو بابت ا انیدعوت بشن دارن به وجود م

همه به  یول.. یمشکالت ناموس.. سخت یِزندگ.. يکار یب.. یپول یب.. ست گهید يزایدرد اونا چ دیشا.. ستین

کردن  فیکث يبرا.. خورنیخوردنشون کتک م نیزم يبرا!کنن یبچگ نکهیبدون ا. شنیشکل دارن بزرگ م کی

 !شنیرفتنشون مجازات م کج يبرا.. شنیلباسشون سرزنش م

 :دخترك چند لحظه سکوت کرد و گفت ياشک ها دنیبا د.. طرف ترانه برگشت به
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شروع  یتازه زندگ اد،یم ایبه دن یوقت.. میکنیکه براش م ستین يکار يبچه همه  هینُه ماه حمل کردنِ _

بچه شو دوست  دیشا.. درمان بشه نیراد دیشا دونه؟یچه م یکس. ستین یاون بچه کاف يمحبت تو برا.. شهیم

 !کمه یلیبچه خ هی ي ندهین آیتضم ي، برا"دیشا" نیا یول!بچه ش بذاره يپا شمیزندگ دیشا.. داشته باشه

 .و آن را مقابل ترانه گرفت دیکش رونیب بشیاز ج یدستمال

پدرت  يمدم خونه او یوقت.. رهیو ازت بگ میحق تصم تونهینم گهیکس د چیهمونطور که گفتم، نه من و نه ه_

منو تا مرز جنون  دیکه شا ییمایتصم.. لهیدخ ماتتیتصم يهمه  "ته" نیا يتو یعنیو گفتم تا تهش پشتتم، 

من  يریبگ یمیهر تصم!لرزمیمو بابتش هنوز که هنوزه دارم از داخل  دمیکه فهم يزیچ نیمثل هم.. ببرن

 نیفقط در هم یول!ياسمش و بذار يکه خودت دوست دار يزیهر چ ای.. دوست.. به عنوانِ برادر بزرگ. کنارتم

و رو به  یشیباالخره تنها م میتصم نیا يتو دمیدارم بهت هشدار م نمیهم يبرا. ستمیمن مرد غلو کردن ن.. حد

 متیشدن تصم یعمل يکه برا هیفقط در حد تیزندگ يمن تو قشن..  يکه خودت انتخاب کرد هیروت راه

. لحظه به لحظه کنارت باشه تونهیکس ات هم نم نیتر کینزد یحت.. خودم و دارم یِمنم زندگ.. کمکت کنم

 ؟یانجام شد و به ثمر نشست بابتش خودت و لعنت نکن یکه وقت يریبگ یمیتصم یتونیم

 . در سکوت نگاهش کرد ترانه

 چیه یول.. ستمیکه بتونم پشتت وام ییتا جا.. احتماالت و گفتم ترانه نیمن فقط بدتر.. نگه نکن ياونجور_

 .!یراه تنها نمون نیا يکه تو ستین ینیتضم

 کهیت کهیبه له کردن و ت دمیم حیرو ترج نایا يهمه .. به همش فکر کردم.. حرفاتون و قبول دارم يهمه _

تو اوج .. هیزندگ يمن برا دیبچه تنها ام نیا.. شهیوجودم بزرگ تر م يکه داره هر لحظه تو يزیکردن چ

دوست دارم .. ارمیب ایبچم و به دن مدوست دار یول.. امیمادر دن نیمن خودخواه تر دیشا. بهش دل بستم يدیناام

 .جنگمیبه خاطرشم شده با عالم و آدم م.. نبضش بزنه

 یشد بر حدس يدییمصمم دخترك مهر تا يچشم ها.شد رهیبه رو به رو خ یطوالن قیرو برگرداند و دقا نیفرد

لحن مطمئن عوض  نیمصمم و ا يچشم ها نیا مِیتصم.. اشتباه باشد کردیکه هر لحظه در دلش دعا م

 :گفت یدورگه از ناراحت يداد و با صدا یسرش را تکان آرام!دانستیم یرا به خوب نیا!شدینم

 .ممکنه نگران بشن.. دهیتلفن آنتن نم نجایا.. میسوار شو برگرد_

*** 
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از شدت اشک آنقدر  شیچشم ها. توقف کرد یمقابل رستوران بزرگ نیتوقف در مقابلِ خانه، ماش يجا به

 يخانه، رو به رو يلحظه که به جا نیهم گذاشته بود و تا ا يکه به محض ورود به شهر، آن ها را رو سوختیم

 . بود دهینفهم يزیبودند، چ یرستوران سنت نیا

 خونه؟ میرینم_

 يدوست دار.. یهم آبغوره گرفت یکل.. يصبحانه که نخورد.. نهییفت؟ گفت فشارت پاگ یدکتر چ يدینشن_

 نم؟یس يسرم و بذاره رو نیراد

 !ندارم لیمن م یول_

 :حوصله گفت یدر اشاره کرد و ب ي رهیدستگ به

 هیقوتت تغذ یکه داره از خونِ ب يا چارهیبه فکرِ اون ب ،یستیبه فکر خودت ن.. گل نکنه ترانه تیبچه باز_

  !باش کنهیم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

مخالفت  یب.. سوختیهم دلش م دیشا.. تفاوت و لحن سردش از او نگران تر بود یبا تمام نگاه ب.. گفتیم راست

 .شد و پشت سرش به طرف رستوران راه افتاد ادهیپ نیاز ماش

 یحاال به خوب. رگشتنداشته اش ب يو اشتها دیچیاش پ ینیب ریکباب و برنجِ تازه دم، ز يکه وارد شد، بو نیهم

 .خودش شد يرو نیفرد قینشست و متوجه نگاه دق يچهار نفره ا زیپشت م. دیشنیشکمش را م يسر و صدا

 !ارهیآدما رم به وجد م نیو غذاهاش، بدغذاتر نجاینظرت عوض شد نه؟ ا_

با  یشباهت چیاما هبود،  يزیرستورانِ بزرگ و تم. رستوران را از نظر گذراند يدوباره سر چرخاند و فضا ترانه

که  یکسان یحت. نبود یآنچنان دمانیلوکس و چ يزهایاز م يخبر. رفتند نداشت یم نیکه با راد ییرستوران ها

شدنِ  ریجز س يگرید يو لوکس، دغدغه  متیگران ق يغذا خوردن آمده بودند، برعکسِ آن رستوران ها يبرا

 .دیفهمیرا از با اشتها خوردنشان م نیا. شکمشان نداشتند

 !به منو بنداز ینگاه هی م؟یسفارش بد يدوست دار یچ_

 :فکر گفت یچشم دوخت و ب شیرو به رو يتک برگ و پرس شده  يمنو به

 .خورمیسوپ هم م.. ریساالد و کباب برگ و ماست موس_
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 :از خجالت سرخ شد و آرام گفت. کردیباال رفته نگاهش م يبا ابرو نیرا که باال کرد، فرد سرش

 !گرسنه ام یلیخ.. ا شما بودحق ب_

 :پسر نوجوان جلو آمد و گفت. دست تکان داد دیسر برگرداند و رو به پسرك با لباسِ سف نیفرد

  ن؟یجونم آقا فرد_

 !سوپ و ساالدشم خودت حل کن.. پرس هم برنج هی.. زیسرِ م اریبزن ب يمحمد جان دو سه جور کباب مقو_

 .نیرو چشمم آقا فرد_

 نیهمه غذا بخورد؟ آن هم با ا نیقرار بود ا یعنی. دیشیکه سفارش داده بود اند یذهنش به دو سه جور کباب در

 اخم و اعصابِ در هم؟

 و اول ببرم؟ نیراد يدیم حیترج ای يریتو م.. وقت گرفتم نیآخر هفته از دکتر راد يصبح زنگ زدم برا_

 ..فقط!نیدونیهر طور خودتون صالح م_

 :کرد و با ترس گفت دست دست یکم

 .نیگینم یبه کس يزیفعال چ گه؟یرو قولتون حساب کنم د_

 .نگاهش کرد میمستق نیفرد

 ،يراحت نهارت و بخور الیبذار هم تو با اشتها و خ.. موضوع و باز نکن نیا کنمیخواهش م میینجایا یتا وقت_

 باشه؟. آروم بشم کمیهم من 

حمل کرده  شیدست ها يپسر نوجوان همانطور که ماهرانه چند ظرف پر از کباب را رو. صدا سر تکان داد یب

 :و گفت دیچ زیم يآن ها را با دقت رو. شد  کیبه آنها نزد کردیم

 !ارمیاشم ب هیرو داشته باش، بق نایمهندس ا_

 .تشکر کرد و بشقاب را مقابل ترانه گذاشت نیفرد

 !شروع کن_

از هر کدام چند تا داخل . بودند زیساده هم اشتها برانگ يها نیتزئ نیبا ا یحت.. به تنوع کباب ها نگاه کرد ترانه

را  شینگاه کرد که دست ها نیچشم به فرد يکه گذشت، از گوشه  یکم. بشقاب گذاشت و مشغول خوردن شد

 . بود رهیخ رونیچانه مشت کرده و به ب ریز

 ن؟یخوریشما نم_

www.romanbaz.ir .ان دادسر تک نیفرد
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 .بخورم يزیوقت روز عادت ندارم چ نیا_

  م؟یپس چرا اومد_

 !کار دارم یمن کل.. معطل نکن.. يتو بخور نکهیا يبرا_

 حیو او مدام توض خوردیتلفنش مدام زنگ م انیم نیدر ا. دینپرس يزیغذا خوردن چ يتا انتها گریکرد و د اخم

چطور .. افتاد نیراد ادیناخودآگاه . به هتل بزند يآمده که نتوانسته سر شیپ شیبرا یکه چقدر کار واجب دادیم

کباب را هم در دهانش گذاشت  يتکه  نیآخر!ودخبر ب یهنوز از آمدنش ب دیاز او نگرفته بود؟ شا يبود که خبر

 . و بشقاب را کنار زد

 !دستتون درد نکنه.. تونمینم گهیمن د_

 ي هیبه جز دو مدل که چند تکه از کنارشان برداشته بود، بق.. انداخت گذرا به بشقاب کباب ها ینگاه نیفرد

پسرك . پسر دست تکان داد يمکث کرد و دوباره برا یکم!برنجش یحت.. مانده بودند یغذاها دست نخورده باق

 .گذاشت بشیداخل ج یبرخاست و اسکناس زیکه جلو آمد، از پشت م

.. میبرینم.. بشقابا هم دست نخورده ست نیا.. به اوستات هم سالمم و برسون.. کن میتقس هیانعام و با بق نیا_

 !مال خودت و بچه ها

که گل از گل پسرك شکفت و  دیفقط د.. دیشنیرا نم شیاز حرف ها کی چیکه ترانه ه زدیآرام حرف م آنقدر

هم از  يهمپا.. ظر ترانه ماندبرداشت و منت زیم يرا از رو چیو سوئ یگوش نیفرد. سرش را با ذوق تکان داد

 . مقابل خانه بودند قهیدق ستیرستوران خارج شدند و در کمتر از ب

 :قدر شناسانه گفت ترانه

 !یبه خاطر همه چ.. ممنونم _

 :همانطور که نگاهش به رو به رو بود گفت نیفرد

غرورت و  یکس شینه پ ه،زنیبه اون بچه م يفکر کردن نه ضربه ا.. فکر کن ترانه گهیبارِ د هیبه حرفام _

 باشه؟... و عاقالنه قیعم.. فقط فکر کن.. شکنهیم

خونه  نیا يفکر کردم و دوباره پا تو زیبه همه چ.. نیفکرام و کرده بودم آقا فرد گشتمیدوباره برم یوقت_

 . گذاشتم

 .داد رونینفس کالفه اش را با صدا ب نیفرد
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اگه نظرت عوض نشد، .. همونطور که قول دادم. گمینم یبه کس يزیمدت کوتاه چ هیمن تا .. در هر صورت_

 !یسونوگراف يبرا يبر دیبا

 !نینگران نباش.. رمیخودم م.. متوجه ام_

احساس غلبه  یول اوردیجمله را به زبان ب نیدوست نداشت ا. نگاهش کرد قیبه طرفش برگشت و عم نیفرد

 :کرد و آرام گفت

 ..فرصت بهتر هی يمطمئنم تو من!کار و با خودت نیترانه نکن ا_

 !روزتون خوش.. ممنونم یبابت همه چ_

 یزندگ نیا. پدال گاز گذاشت يحرص بر فرمان وارد کرد و پا رو ياز رو یشدنِ دخترك، مشت محکم ادهیپ با

 .دیکشیرا به رخ م شیها يو باز يلج و لجباز شتریب گذشت،یهر چه م

نه ترانه و نه  گرید نجایا.. را باز کرد و کولر را روشن کرد راهنشیپ يباال يمحضِ ورودش به اتاق، دکمه  به

 ایبه دن.. فرو برد شینشست و هر دو دستش را در موها زیپشت م. نبود تا شاهد انفجارش باشد گریکسِ د چیه

بر خ نیراد يِماریاز ب یاو به خوب دانستینمهر که .. امر بود نیتر رممکنیغ یطیشرا نیکودك در چن کیآمدنِ 

تا مدت ها  دیکه پدرش شا شدیمتولد م یکودک.. کردیم يشرویپ شیاز پ شیکه هر لحظه ب يا يماریب. داشت

.. ردیموقعِ او را نپذ یو ب یبعد از درمان هم وجود ناگهان یحت دیو شا.. تحت درمان باشد مارستانیقرار بود کنج ب

کند و نه قادر  يترانه را مجبور به کار توانستینه م.  خوردیبود که از درون مغزش را م یانگلها مثل  نیتمام ا

 .نبود فیلحظات داشت، قابل توص نیکه در ا یحس. ردیفاجعه را بگ نیوقوع ا يبود جلو

_مومن؟  ياومد یک يدادیندا م هیمرد! 

 :چشم بست و گفت يلحظه ا. که وارد اتاق شد دیرا د يبلند کرد و منصور سر

 !يدست تنها موند دیببخش.. رضایبهم عل ختهیاحوالم بدجور ر_

اوضاعشون .. و چهار ساعته خونه نرفتن ستیو انتظامات ب* پریک میتا يبچه ها نکهیفقط ا.. ستیمهم ن_

 !بکشن ینفس هیبرن خونشون  نایرو امضا کن من آماده باش رو تموم کنم ا نجایا.. ستیمعاون که فعال ن.. خرابه

 .کاغذ را امضا زد يتکان داد و پا يسر

هم که مشخص کردم  يبه جز کادر.. ها باشه يورود يحواست به همه .. ندادن نرن لیو تحو فتیفقط تا ش_

 !نده سیدوازده سرو يکس به طبقه  چیه

www.romanbaz.ir حاال؟ هیختیچه ر نیا.. راحت التیخ_
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 خونه؟ یخودت چرا نرفت.. نپرس که داغونم یچیه_

 :گفت دیایبردنِ کاغذ ب يتا برا گرفتیرا م یمنش يکه شماره  همانطور

 !هییبابا یلیپدرسوخته خ یول.. موندمیم شترمیب گرفتیاگه نسترن بهونه امو نم.. من عادت کردم.. منو ول کن_

داده بود، نسترنِ او چهار  رضاینگار را به عل یخبر حاملگ یوقت. نشست نیفرد يلب ها يرو ینیغمگ لبخند

 ..افتاد، حاال دخترِ او چهارسال داشت و  ینم یاگه آن اتفاق لعنت.. ساله بود

 بهم؟ یگیشده نم يزیچ.. یزنیبد جور خراب م_

 هتله؟ نیراد_

 ؟ينه چطور؟ مگه باهاش نبود_

 !سر ترانه خراب کرده بود يحتما تا حاال خانه را رو.. را با تاسف تکان داد سرش

 . با او مشغولِ صحبت شد يداخل آمد و منصور یمنش

 خونه ها؟ رنیعوض نشد نم فتیکامل؟ تا ش يمتوجه شد.. یداخل ریبه مد يدیم میمستق_

 .دیچیپ یدر گوش نیراد يخسته  يچند بوق خورد تا صدا.. را گرفت نیراد يرا برداشت و شماره  یگوش

 بله؟_

 :و گفت دیکش یراحت نفس

 د؟یترانه رس.. سالم_

 :مکث کرد و گفت یکم نیراد

 !دیرس!بله_

 .را گفت که ترانه خواهشش را کرده بود يتوجه به لحن اش جمله ا یب

 !بردمش دکتر.. يتو هم خونه نبود.. صبح حالش بد بود_

 ؟يندار يکار_

 !ازت سر نزنه باز یاشتباه نیراد_

 !خدافظ داداش_

 :گفت رضایگذاشت و رو به نگاه نگرانِ عل زیم يتلفن را رو دیناام ،یبوق آزاد در گوش دنیچیپ با

 .بکنم شونیزندگ يبرا يفکر هیزودتر  یهر چ دیبا.. خرابه یلیاوضاع خ_

 www.romanbaz.ir
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از اون مکان رد بشن و ساعت  دیورود و خروج با ياز انتظامات و حراست هتله که کارمندا برا یقسمت: پریک میتا

 .ورود و خروجشون ثبت بشه

*** 

بود، مشغول حرف زدن  شانیروزها یشگیکه پاتوق هم يا ییرایدر پذ گر،یخانم و چند نفرِ د وكیو ب نیپرو

خانه  نیکه در ا نیا. ها عادت کرده بود یتفاوت یب نیبه ا گرید. گفتیم ییزهایو چ دیخندیآنا بلند بلند م. بودند

 ایو او حالش را جو شدیرو در رو م نمخا وكیبا ب یهر از گاه! نباشد یمرئ يگریشخص د يبرا نیجز فرد

حرف زدنشان  ينسبت به صدا الیخ یب. گذراندیوقت خود را در اتاقش و به استراحت م شتریهم ب اما او.. شدیم

آشنا و  يو متعاقبش آن صدا دیرا از پشت سر شن یکس يقدم ها يصدا. آسانسور را فشرد و منتظر شد يدکمه 

 .سرد را

 ن؟یکجا بود_

 :را از نظر گذراند و گفت شیسر تا پا نیپرو. داد یبرگرداند و سالم آرام رو

 !نهیتو رو هم بب خوادیم.. اومده مونیمیقد يها هیاز همسا یکی. نییپا ایلباسات و عوض کن ب_

از  اجیکه به وقت احت چهیعروسک و باز کی.. بود نیهم.. بود جهینت یپنهان کردن پوزخندنش ب يبرا تالشش

به  يسر. را نداشت ثیحرف و حد يحوصله . فتگریقرار م شانیو در دست ها شدیم دهیکش رونیصندوقچه ب

 شیرو به رو يصحنه  دنیکه در اتاق را باز کرد، از د نیهم. تکان داد و داخل آسانسور رفت "باشه" ينشانه 

. صدا جلو رفت و کنارش نشست یب. قلبش درد گرفت. بود دهیتختش خواب يرو نیراد. در جا خشک شد

دلش آتش  یگناه یو ب تیهمه مظلوم نیاز ا. دیکشیبود و منظم نفس م ختهیاش ر یشانیپ يرو شیموها

 د؟بودنش دست خودش بو ماریمرد چه بود؟ مگر ب نیگناه ا. گرفت

با . سرخش يباز شدنِ چشم ها يشد برا یحرکت کاف نیهم. را کنار داد شیدستش جلو رفت و موها ناخداگاه

 :شد و هراسان گفت زیخ میترانه ن دنید

 ؟يکجا بود.. شد خوابم برد یچ مدونینم_

 :نگاهش کرد و با محبت گفت نیغمگ ترانه

 وسط روز خوابت برد؟_

 :گفت دیکشیم شیهمانطور که دست به موها. در هم فرو رفت نیراد يها اخم

www.romanbaz.ir !برهیوقت خوابم م یوقت و ب.. نیدیکه بزور به خوردم م هییبه خاطر مزخرفا_
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 .شد قیترانه دق يباال کرد و در چشم ها سر

 ؟يکجا بود دمیپرس_

 .کمک کرد برم دکتر نیفرد. فکر کنم مسموم شده بودم.. صبح حالم بد بود_

 ؟يهمه ساعت دکتر بود نیا_

 :داد و گفت یسرش را تکان. جز دروغ نداشت يگرید يچاره .. هم فشرد يرا رو شیها لب

 .تا بهتر بشم تحت نظر موندم_

 !ادامه ندهد رگید نیدر دل دعا کرد راد و

 :که مهربان شده بود گفت یو با لحن دیصورتش کش يدست رو. گرفت یاز نگران یکم کم رنگ نیراد نگاه

 يزیچ ییدارو.. دهیرنگ و روت پر ينجوریشده که ا تیزیچ هی دونستمینفس؟ م یستیچرا مراقب خودت ن_

 نداد دکتر؟

 .هول شده از کنارش برخاست و به طرف اتاقک کوچک لباس ها رفت ترانه

 !نییبرم پا دیفعال که براتون مهمون اومده با.. بخورم تا بهتر بشم دیبا.. داد ییزایچ هی_

 :بلند گفت يبا صدا کردیرا عوض م شیاتاقک را باز گذاشت و همانطور که لباس ها درِ

فکر نکنم دوست . استراحتت و بکن هیتو هم بق يخوایم نییپا رمیمتا من .. تونیمیقد يها هیاز همسا یکی_

 !يایب یداشته باش

 بشه؟ یکه چ نییپا يریحالت م نیبا ا.. خب تو هم نرو_

 يرو نیراد يچشم ها. هوا به طرفش برگشت یو ب دهیچنان جا خورد که ترس نیراد کینزد يصدا دنیشن از

 :مکث گفت یشکمش نشست و با کم

 !ترانه يچقدر چاق شد_

 :و همانطور که نفسش در حال بند رفتن بود گفت دیکش نییرا به سرعت پا کیتون

 !معدم باد داره ضمیمر ؟يایصدا م یاجازه و ب یچرا ب_

. دینشست و آن را آرام باال کش پیسر ز يرو نیرا ببند اما قبل از او دست راد پشیرا پشتش برد تا ز دستش

 .دیترانه حلقه کرد و گردنش را بوسدستش را دور کمر 

 !میبا هم باش کمی.. منم امروز نرفتم هتل نیبب.. نرو نفس_

www.romanbaz.ir :او را به طرف خودش برگرداند و ملتمس گفت دیبگو يزیترانه چ نکهیاز ا قبل
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 !باش شمیفقط پ.. یکنیکه فکر م ينه اونجور_

 :گفت متیو با مال دیکش رونیب قهیرا از داخل  شیموها. ضعف رفت شیصدا تیمظلوم يبرا دلش

 . کنمیدارم باهاش لج م کنهیاگه نرم مامانت فکر م یول ستیمنم حالم خوش ن_

 يزیچ نکهیسپس رو برگرداند و بدون ا. شد و ناچار سر تکان داد رهیچهره اش خ يبه اجزا هیچند ثان نیراد

از  یاش را پا کرد و ناراض یرنگ يب شلوارآمده، جورا شیپ تیوضع نیترانه ناراحت از ا. از اتاق خارج شد دیبگو

 :گفت یساختگ يبا لبخند نیپرو د،یمقابل مهمان ها رس یوقت. رفت رونیاتاق ب

 .!از ترانه جان نمیا_

 . به احترامش برخاست و زنِ مسن تر سالمش را با محبت جواب داد بایجوان و ز دخترِ

به خصوص با آن . بود زیبرانگ نیاش تحس یو سادگ ییبایز. فشرد یجلو رفت و دست دخترك را به گرم ترانه

 . بود ختهیکمرش ر يکه تا رو یو لخت یمشک يموها

 .بشن ریهم پ يکه به پا شاالیا... قشنگه یلیعروست خ.. خانم نیماشااهللا پرو_

 يروبا همان پوزخند مسخره و . مقابلش نشسته بود قایآنا دق. نشست نیلب کرد و کنار پرو ریز يتشکر ترانه

دختر جوان که . کرد تا حد ممکن با او چشم در چشم نشود و حواسش را معطوف مهمان ها کند یسع!اعصابش

 فیبه گفته و تعار.. خارج بازگشته ازبود که  یست، مترجم زبان فرانسه بود و مدت دایبود اسمش ل دهیحاال فهم

 يو خانواده اش هم برا دایمحله آمدند، ل نیه ابودند و بعد از آنکه آن ها ب هیبا آن ها همسا یدر کودک ن،یپرو

که به اصرارِ پدر  شیتا چند سال پ. تک دخترشان به فرانسه کوچ کردند يخارجه  لِیتحص یِو راحت یزندگ

و  یمیصم شیلبخند ها.. بود یو مهربان نیدختر مت. بازگشتند و ماندگار شدند رانیا هدوباره ب دا،یخانواده و ل

و  بیو غر بیعج ياز لباس ها.. کرد سهیناخداگاه در ذهنش او را با آنا مقا.. بود لیاص اریاسلوب رفتارش بس

که از او بارز تر بود،  یصفاتبا همه  دا،یدر مقابلش ل.. گرانیبند و بارش گرفته، تا طرز حرف زدنش با د یرفتارِ ب

 . دیدرخشیداخل صدف م دیساده بود و مثل مروار

شام زودتر به خانه  يرا گرفت و از او خواست اگر ممکن است، برا نیفرد يشماره  نیپرو شانیصحبت ها انیم

 . کرد یشام راض يبه ماندن برا ادیو سپس مهمان ها را با اصرار ز دیایب

با  یفخر فروش نبود و از هم صحبت دایل. جمع و صحبت ها دلش را باز کرده بود نیاش، ا یحوصلگ یتمام ب با

و خاطرات  یگیاز زمان همسا یوقت. دیدیخوشحال و سرزنده م نگونهیبار ا نیاول يرا برا نیپرو.. بردیاو لذت م

www.romanbaz.ir گریحاال د. افتاد یجان به شماره میاز ه شیو نفس ها دیدرخشیزن م يچشم ها زدند،یآن زمانشان حرف م
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 دیشا شد،یمحوادث ن نیشان دستخوشِ ا یو زندگ رفتینم انشانیخانواده از م نیداشت که اگر بزرگ ا نیقی

 یمردگ يو رفتارشان انقدر بو بستینم خی نگونهیافراد خانه ا يخانه و نگاه ها نیا.. شدیم يگریطور د زیهمه چ

 !دادینم

هم به جمع  یمانیسل يو طراوت و آقا نیشام، راد يبرا.. همانطور که قول داده بود زود به خانه آمد نیفرد

شام  ياز همان ابتدا ن،یو فرد یمانیسل يگرم آقا يصحبت ها. حاضر شدند زیو همه با هم پشت م وستندیپ

پر از  يسکوت مشکوك و نگاه ها انیم نیدر ا. کردیم يباز شیحوصله فقط با غذا یب ن،یشروع شده بود و راد

 نیبا فرد دختر با آن همه کماالت و اعتماد به نفس، هنگام صحبت نیا نکهیا.. از چشم ترانه جا نماند دایشرمِ ل

خوب  یلیخ.. آورد یزن بود و از احساس هم جنسش خوب سر در م.. دیلرزیم شیو ته صدا شدیم دیسرخ و سف

آشنا  يادیز د،یدیدخترك م يکه در چشم ها يزیچ.. است انیکم در م ندهرچ يمطمئن شده بود که عالقه ا

 !بود

و در کمال ادب و احترام با آن ها  ستادیتا کنار در ا. از شب گذشته بود که مهمانان قصد رفتن کردند یپاس

بود در پسِ  دهیترانه خوب فهم یبه آن ها سر بزند، ول شتریترانه ب دنید يقول داده بود برا دایل. کرد یخداحافظ

 !پنهان شده است یبهانه چه هدف و شوق نیا

گفت و پشت سرش راه  يریترانه رو به جمع شب بخ. حوصله باال رفت یپله ها را ب نیمحض رفتنشان راد به

 :گفت یو با نگران ستادیکنارِ اتاق ا. افتاد

 ن؟یراد یخوب-

 :به طرف ترانه برگشت و گفت. اتاقش خشک شد ي رهیدستگ يرو نیراد دست

 !درد داره برام ترانه.. ندازهیو بابا م مایقد ادیکه منو  يزیاز هر چ.. متنفرم یاز مهمون_

. جلو رفت و دستش را گرفت یشده بود؟ قدم یو دوست داشتن بیمرد چرا امشب انقدر غر نیا.. مچاله شد دلش

 :را کنار گذاشت و گفت دیترد

 !یسبک بش دیشا م؟یحرف بزن کمی يایب يخوایم_

لباس  ضیتعو يترانه برا. تاق شدرو به ترانه زد و همراهش وارد ا يتمندیلبخند رضا. برق زد نیراد يها چشم

تن کرد و از اتاقک  يو گشاد یبلوز و شلوار نخ. بار در را از پشت قفل کرد نیدوباره وارد اتاقک شد و ا شیها

 . اش گذاشته بود یشانیپ يبود و ساعدش را رو دهیتخت دراز کش يرو نیراد. آمد رونیب

www.romanbaz.ir
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و بغض  نیاما حالِ راد..نداشت یخت خاطرات خوبت نیساعت شب و ا نیاز ا.. ترس به جانش افتاد یکم

ساعدش را نوازش  يرو يبرجسته  يرگ ها. ندیببند و کنارش بنش شیترس ها يباعث شد چشم رو شیصدا

 :کرد و گفت

 کیو نداشتن که  نیشانسِ ا یاز آدما حت یلیفکر کن که خ نیبه ا یول.. يوابسته بود یلیبه پدرت خ دونمیم_

 !یگرفت ادیازش  زیچ یکل.. يخاطره دار یکل.. يتو باهاش بزرگ شد. ننیروز هم پدرشون و بب

 :و گفت دیکش یقینفس عم نیراد

 .در موردش صحبت کنم ترانه خوامینم_

 :چشمش برداشت و گفت يبا اصرار دستش را از رو ترانه

 .کنهیم تتیرو که اذ یهرچ رونیب زشیبر.. کنهیرو درست نم يزیفرار که چ.. به من نگاه کن_

 :شد و با حسرت گفت رهیبه سقف خ نیراد

.. منو داشت يهوا شتریفقط انگار بابا ب.. مینه که لوس باش. یمامان نیبودم و فرد ییبابا شهیمن هم یاز بچگ_

 !نویفرد يمامان هم هوا

 :مکث کرد و گفت یکم

 یکی یِچون خودش نور چشم.. شدیبابا نم یدوسم داشت، ول یلیخ نیفرد. شد یخال یلیرفت، پشتم خ یوقت_

 !ساخت گهیآدم د هیازم !پدرم و در آورد ترانه ییتنها نیا.. بود گهید

وجود در آغوشش  يو با همه  دیکنارش خز. دیقلب دخترك لرز د،یگونه اش چک يکه اشکش رو همزمان

 :او گذاشت و با بغض گفت ي نهیس يدست رو. دیکش

 ؟یفکر کن ندهیبه آ یکنینم یچرا سع.. نیانقدر خودت و زجر نده راد_

 . صورتش کنار زد يرا از رو شیبه طرفش برگشت و موها نیراد

 ییجا هی يروز هیچون باالخره .. يو فرزند يپدر ياز رابطه .. از پدر شدن.. که از بچه متنفرم نهیهم يبرا_

هنوز به .. دادیش جون م ومدهین ایدخترِ به دن يو؟ برا نیفرد نیبب .رهیمیو م کشهیشون زجر م یکی.. شهیتموم م

کرد؟ با به وجود اومدن و  کاریهمون بچه چ یول. کرده بود کاریخونه رو براش چ نیبب ایب یبودش ول دهیچشم ند

 انداخت؟ يو به چه روز نیبعدم رفتنش جون چند نفر و گرفت؟ فرد

خودش را  یکم. قفل شد شیکه لب ها دیبگو يزیخواست لب باز کند چ. ناباورِ ترانه به دودو افتاد يها چشم

www.romanbaz.ir :فرو برد و با حسرت گفت شیموها انیسر م نیراد. دیعقب کش
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که  نیهم.. کنمیفکر م يا گهید زیچ چینه به ه.. خوامینه پدرم و م.. ترانه یدونه تو برام بس هی ایدن ياز همه _

 !سهب یتو باش

 :عقب رفت و گفت یکم. که دور کمر دخترك سفت شد، زنگ خطر در گوشش زنگ زد شیها دست

 ..نیراد_

 .او چسباند ینیاش را به ب ینیب ي غهیبرد و ت کیسرش را نزد نیراد

بهم اعتماد کن .. تونمیبازم م.. بار تونستم هیمن . ترانه کنمینم تتیاذ گهیکه د خورمیقسم م يبخوا یبه هر چ_

 !یکن نانیدارم بهم اطم اجیاحت.. ترانه

بدنش به  يکه رو نیدست راد.. دیکشیقلبش چنگ م يشد که هر لحظه از درون رو يدرنده ا وانیح وحشت،

باز هم مثل تمام آن  یتالش کرد از حصار دستانش خالص شود ول. اش حبس شد نهیحرکت درآمد، نفس در س

 .نداشت يزور چیه بایتقر شیرو به رو يِل مرد قودر مقاب ،یلعنت يشب ها

 .. کنمیخواهش م نیراد_

است و او هر لحظه،  شیرو شیوحشتناك پ يدره ا دانستیفقط م.. بلوزش باز شد يچه وقت دکمه ها دینفهم

کم کم داشت  شیالتماس ها.. تا تمام شدنِ کار نمانده بود يزیچ.. شودیتر م کیقدم به قدم به پرتگاه نزد

حس .. نبود اما انگار کر شده بود اردر ک یخشونت چیه.. بدهکار نبود نیگوشِ راد یول شدیبه داد و ضجه م لیتبد

از  نیهق هقش که باال گرفت، راد. دادیدخترك را به او نم يالتماس ها دنیشن يکه داشت اجازه  یو حال

 شیچشم ها يدیسف.. نبود نیآرام و غمگ يچشم هااز آن  يخبر گرید. شد رهیو به چشمانش خ ستادیحرکت ا

 :و گفت دیسرِ دخترك کوب ریبه بالش ز یمشت.. طوفان به پا بود شیها یبه خون نشسته بود و در عسل

 !ــه؟یچ ه؟یترانه چ هیچ_

 يدستش را ال.. برخاست و کنارِ تخت نشست شیاز رو. دخترك شدت گرفت ي هیدادش، گر يصدا از

 :سکوت گفت یفرو برد و بعد از کم شیموها

 ترانه؟  هیبعد دو ماه بهونه ت چ ه؟یبهونه ت چ گهیحاال د.. فهممتینم_

 نیزم يبلوز مچاله شده اش را از رو. دیکشیشده اش خط م کیاعصاب تحر يدخترك رو ي هیگر يصدا

 :و گفت ستادیمقابل ترانه ا. حرکت تن کرد کیبرداشت و با 

 !يبه واهللا مشکل دار.. ترانه يتو مشکل دار.. که تنم به تنت نخوره نهیدرد تو کال ا.. هیچدرد تو  دونمیمن م_

www.romanbaz.ir :دخترك خم شد و گفت يرو
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  ؟یکن وونمید يخوایچرا م ه؟یدردت چ کنمیمثلِ انسان دارم رفتار م ید المصب وقت_

 :دیو نال دیصورتش کش يرو دست

 ترانه؟ یکنیکار و باهام م نیا يچرا دار_

 .با دست صورتش را پوشاند ترانه

.. به دلت ترانه ذارمیآرزوش و م.. یکن هیبه خاطرش گر ينجوریا ستین يازین.. زنمیبهت دست نم گهید.. باشه_

 !یکه به خاطرش بارها غرورم و شکست ستمین يزیمن محتاج چ کنمیبهت ثابت م

.. بود دهیانفجار رس يبه نقطه . اتاق خارج شدبه او بدهد از  یحرف ياجازه  نکهیرا برگرداند و قبل از ا شیرو

آب سرد  ریسرش را ز. گرفت شیوقفه راه حمام را در پ یوارد اتاق شد و ب. تا منفجر شدنش نمانده بود يزیچ

 ییروشو يدستش را به لبه . بود شدنمغزش در حال پاره  يرگ ها. دیبلند کش يبرد و نفس ها ییروشو

 :لب زمزمه کرد ریز. شد رهیخودش خ يبه چهره  نهیگرفت و در آ

 !لعنت.. نیلعنت به ضعفت راد_

 :دیکش ادیبسته شدنِ درِ اتاق، با تمام توانش فر يصدا با

 !منو به حال خودم بذار.. رونینشکستم برو ب نیاز ا شتریتا قلبت و ب.. ترانه رونیبرو ب_

هم رحم  شیبار به اشک ها نیترانه باشد ادر دل قسم خورد اگر .. در را باز کرد یعصب د،ینشن یجواب یوقت

 .حرکت ماند یخشک شد و ب شیآنا، در جا دنِینکند، اما با د

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 :گفت یساختگ یجلو آمد و با نگران یکم آنا

 شده؟ يزیچ.. کنهیم هیاتاق گر يترانه داره بلند بلند تو دمید رونیاومدم ب. دمیدر و شن دنیکوب يصدا_

 .پرت کرد و کنار پنجره رفت يرا با خشونت گوشه ا حوله

 !برو تنهام بذار.. نداره آنا یبه تو ربط_

 .دیاش شن یکیآنا را از نزد يگذشت تا صدا یکم. شدیم نییباال و پا تیاش از شدت عصبان نهیس ي قفسه

  ه؟یبه من بگو مشکل چ.. مثل دو تا دوست.. میبا هم حرف بزن کمیاجازه بده  ن؟یراد_

 ..یحلش کن یکه تو بتون ستین يزیمشکل چ_

 .شانه اش نشست يآنا رو دست

www.romanbaz.ir !ادیبر ب ازاتیاز پس ن تونهیمشکل از ترانه ست نه؟ نم_
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 :دیغر شیدندان ها انیخشم سربرگرداند واز م با

 داره؟ یبه تو ربط_

 .زد یلبخند آرام آنا

واقعا  ایترانه . کرد یچشم پوش شهینم قتیاز حق یول.. یش یسرم داد بزن تا خال يهر چقدر دوست دار_

همه  نیا لیدل یول گمیمتاسفم دارم م.. شهیوسط فقط داره به تو ظلم م نیا.. خوادیواقعا نم ای.. تونهینم

 نیسراغ همچ یچرا رفت.. نهآرومت ک.. کنه تیکه بتونه راض يخوایرو م یکیتو .. نهیو تنش هم تیعصبان

 ن؟یراد يدختر

شانه اش  يهم رو گرشیدست د.. تر بود بندهیفر شهیانگار از هم شیرنگ چشم ها.. نگاهش کرد نیراد

 :نشست و آرام تر گفت

 !فهمهیمثل من م یکیزبونِ تو رو فقط .. یستین يا یو ناش پیچ يزنا نیتو مرد همچ.. ستین ریوقت د چیه_

را خوب بلد  شیترفند ها.. آنا نشست يلب ها يرو يروزمندیشد، لبخند پ یدختر طوالن يکه به لب ها نگاهش

 :به عقب برداشت و گفت یقدم. بود دنیپا پس کش يحاال مرحله .. بود

 شهیمن هم فهمه،یکه حرفت و م یبدون چه به عنوانِ دوست، چه به عنوان کس.. در هر حال آروم باش_

 !ریشبت بخ. یروم حساب کن یتونیم.. نجامیا

 يصدا. فرو رفت نیشد و در آغوش راد دهیمل برنگشته بود که دستش کشرا برداشت، اما هنوز کا يبعد قدم

 !گرم تر بود شهیکنار گوشش از هم نیراد

 !یآنا؟ خودت خواست یفهمیم.. یخودت خواست یبهت هشدار دادم ول_

 نیگرم و ا يصدا نیپشت ا یبداند چه عاقبت نکهیبدون ا.. دیوافر چشم بست و آرام خند یبا حظ دخترك

 .در انتطارش است بندهیلحظات فر

*** 

لب فحش  ریو ز دیکش شیچشم ها يدست رو. را باز کرد شیاز چشم ها یکی يشدت سردرد با زور ال از

 یشد و دست زیخ مین. را نشانه گرفته بود فرستاد شیکه با شدت از آن طرف پنجره چشم ها ينثار نور یکیرک

. هم جا نداشت یهکش و قوسِ سحرگا کی يبرا یآنقدر که حت. کردیتنش درد م يهمه . دیکش شیبه موها

متوجه  یتا کس دیبا. هم فشرد يرا رو شیخوش خواب، دندان ها يقسمت فرو رفته  دنیچشم چرخاند و با د

www.romanbaz.ir . کردیاوضاع نشده، مشکل را حل م نیا
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خدمتکار را که به نظرش از همه زبر و زرنگ تر بود به  ياز دخترها یکیبرداشت و  یپاتخت يرا از رو یگوش

بدون . به در زد و بعد از گرفتن اجازه داخل شد يکه دختر تقه ا دیطول نکش شتریب قهیچند دق. اتاق خواند

 ادیدر خانه عادت کرده بودند و ز طیشرا نیدخترها به ا. داده بود هیو با همان شلوارك، به تاجِ تخت تک راهنیپ

 :جلو آمد و گفت. نبود بیعج انشیبرا

 ن؟یداشت يبا من کار_

 :حوصله گفت یلحاف را کنار زد و ب نیراد

 ؟یحلش کن گردمیشب برم یتا وقت یتونیم_

 :زده ثابت ماند و گفت رونیخوش خواب و فنرِ ب یفرو رفتگ يدخترك رو نگاه

 که تخت و بگم عوض کنن؟ نهیمنظورتون ا_

 يرکاریتعم هی يبهونه ا هیباال؟ به  دمیکشیتخت و عوض کنم تو رو چرا م خواستمیاگه م لسوف،یآخه ف_

 !کنه ریرو تعم یلعنت نیبکش باال ا يزیچ

 :گفت یو عصب دیکش یپوف. نامطمئن نگاهش کرد دختر

 نه؟ ایشد  تیحال_

 کرد،یرا باز م شیآمد و همانطور که کمد لباس ها نییتلو تلو خوران از تخت پا. تند و با ترس سر تکان داد دختر

 .دیمتر در جا پر میکمد وارد کرد که دختر از ترس ن يمحکم به قسمت لوال يضربه ا

 شد؟ یچ يدیکامل فهم.. ياریم رکاریکمد تعم يبگو برا.. یگینم يزیراجع به تخت چ یبه کس_

 . به طرفش برگشت و دست به کمر زد نیراد. گفت که با ترس همراه بود "یچشم" دختر

 !شهیم یچ یدونیصورت خوب م نیا ریکارت و درست انجام بده باشه؟ در غ_

 هینگاهش چند ثان. از اتاق افتاد يگفت و همزمان چشمش به گوشه ا "چشم"بار مطمئن تر از قبل  نیا دخترك

که  يزیچ دنیتخت را دور زد و با د. متوجه نگاهش شد نیراد. آن نقطه ثابت ماند و به سرعت خارج شد يرو

 . دید و نعره کشیکوب واریاتاق، کنار تخت افتاده بود، دست مشت شده اش را به د يگوشه 

به درِ  ینگاه نکهیبدون ا.. ستادیچند لحظه مقابل اتاق ترانه ا يبرا. و از اتاق خارج شد دیرا پوش شیها لباس

بودن از  مانیپش يبا همه .. کردههنوز معتقد بود اشتباه ن. شد نییچند بار باال و پا شیگلو بکیس اندازدیاتاق ب

 :لب گفت ریدستش را مشت کرد و ز. دنبو مانیپش انتیخ نیبه خاطر ا شب،یافتضاحِ د يرابطه 

www.romanbaz.ir !حقت بود ترانه.. حقت بود_
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آنا لبخند به  ي هیگر يصدا.. اتاق برد کیگوشش را نزد. به دور و بر انداخت ینگاه د،یدر اتاق آنا که رس کنار

 :دیو غر دیکش شیپاها يلحاف را رو دنشیآنا با د. اجازه باز کرد و داخل رفت یدر اتاق را ب. نشاند شیلب ها

 ؟یروان رونیبرو گمشو ب نجا؟یا ياومد ییبا چه رو_

انگشت  يو آن را رو دیکش رونیشلوارش، تکه لباسِ کوچک را ب بیاز ج. ردیخنده اش را بگ يجلو نتوانست

 .کوچکش تاب داد

 !يا گذاشته بودو ج نیا_

 :با دست صورتش را پوشاند و گفت. آنا شدت گرفت ي هیگر

 !وجود متنفرم يبا همه .. نیازت متنفرم راد_

 :با همان لبخند لذت بخش گفت. دیکش شیبازور يرو یتخت نشست و دست يکنارش رو نیراد

 !ادیخوشم م.. یمقاوم.. کار دارم یلیمن هنوز باهات خ یول_

 :دیو نال دیآنا صورتش را کنار کش. زخم او را نوازش کرد يو رو یشانیاز صورت تا پ دستش

 ؟يخوایم یچ گهید یجونم و گرفت شبیتو که د ؟يداریچرا دست از سرم بر نم ؟یکنیچرا ولم نم_

 ؟يچقدر زود جا زد م؟یفهمیما حرف همو خوب م یگفتیمگه نم_

 !يتر ضیمر میکنیکر مکه هممون ف یتو از اون.. نیراد یضیتو مر_

  ؟يجد_

 :گفت رفتیکنار دخترك برخاست و همانطور که به سمت در م از

.. آنا کوچولو يگوش نکرد یول.. گفتم دم پرم نشو.. گفتم دورم و خط بکش.. نکن يباز ریبهت گفتم با دم ش_

 .یاشتباه گرفت ینیزم بیس نِیمنو با فرد

 :با حرص گفت نباریطرفش برگشت و ا به

خب .. یبغل خواب بش.. یشب خواب بش یدوست داشت!تموم کردنش با منه یول.. يرو تو شروع کرد يباز نیا_

 شهیبا تو م!رسمیبه توافق نم یجنس يها نهیمن با زنم تو زم.. هیاتفاقا فکر خوب ؟یکنیم تیشکا یاز چ.. يشد

 هوم؟. م گهید ياحساسا يبرا مونهیزنمم م.. مشکل و خوب حل کرد نیا

بلند . داد و گلدون به در خورد یجا خال نیراد یرا به طرفش پرت کرد ول یپاتخت يگلدون رو یبا حرکت آنا

 :خنده گفت انیو م دیخند

www.romanbaz.ir
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 يهمه تو يرو نصفه بذار يو باز یجا بزن ياگه بخوا.. حواست باشه یول...جفتک انداختناتم نیآخ آخ عاشق ا_

.. يریو م يدیم سیسرو ،يایم دنیهمه خواب یهر شب وقت به بعد نیاز ا!یهست یچه مال فهمنیخونه م نیا

 شد؟ رفهمیش

. خانم رو به رو شد وكیدر راهرو با ب. رفت رونیدخترك زد و از اتاق ب يبرا یچشمک. منتظر جواب نشد گرید

 :خانم با شک نگاهش کرد و گفت وكیب

 آنا تو اتاقه؟_

 :سر تکان داد و گفت نیراد

 تشیترب يچجور.. کنهیم هیزر زرو گر يمثل بچه ها شهیم زیچ هیهنوزم تا  یو هفت سالشه ول ستیدخترت ب_

 عمه؟ يکرد

وحشت  زدیلحاف مچاله شده بود و زار م ریاو، که ز دنیاز د. به او رفت و وارد اتاق شد يخانم چشم غره ا وكیب

 :دیکش غیجلو نرفته بود که آنا ج یهنوز قدم. کرد

 ؟يخوایم یچ گهید.. کثافت رونیبرو ب_

 شده مادر؟ یآنا؟ چ_

شانه اش  يرو يها يخانم به کبود وكینگاه ب. سرش کنار زد و با وحشت به مادرش نگاه کرد يرا از رو لحاف

 :پشتش گرفت و با وحشت گفت واریدستش را به د. اش افتاد یشانیپ يو زخم رو

 شده؟ یآنا چ.. خدا ای_

 حیمادرش اوضاع را توض يطرف اگر برا کیطرف سراپا خشم بود و از  کیاز .. قرار گرفت يبد تیدر وضع آنا

 :گفت هیگر انیم. شدیم یعلن زیهمه چ دادینم

 بسه؟ ای يبشنو يخوایبازم م... شدم ریبا چند تا الت درگ.. اومدم خونه رید شبید_

 .دهانش گذاشت يخانم دستش را جلو وكیب

 ؟تو یگیم یآنا؟ چ یگیم یچ_

 .. که هست نهیهم_

 ..نیپس راد ؟یگیاآلن بهم م يدار_

 !گهیشده خودش به همه م یبهم گفت اگه بهتون نگم چ.. هان؟ اون خودش از همه کثافت تره یچ نیراد_

www.romanbaz.ir :گفت تیمکث کرد و با جد یکم. دخترش نگاه کرد يبه اشک نشسته به سر و شانه  يخانم با چشم ها وكیب
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 طیروز ممکن واسمون بل نیتر کینزد يبرا گمیم نیبه فرد. و جمع کن لتیوسا يپاشو همه .. پاشو آنا_

 !میگردیبرم.. رهیبگ

 .دیخند کیریستیبلند و ه هیگر انیم آنا

 م؟یگردیبرم ؟یچ_

 :خانم داد زد وكیب. اش شدت گرفت خنده

عاجز  تتیقدر تو تربچ دنیهمه فهم. يکرد يزیآبرو ر یکاف يبه اندازه .. سر رهیخ يدختره  میگردیآره بر م_

 !میکه بود ییهمونجا میگردیبرم. بودم

.. میرو به رو بش یقراره با چ میبرگشت یهنوز باورت نشده وقت نکهیا ای.. مامان ییسرت خورده به جا نکهیمثل ا_

 هان؟

 .چند قدم جلو رفت چارهیخانم عاجز و ب وكیهان بلندش ب يصدا از

 .ذره آبرو رو هم ازمون نبر هی نیا.. داد نزن آنا_

بذار همه بدونن چقدر .. رانیا میومدیو مراسمشون ن قهیعت يبذار بفهمن به خاطر پسرا.. نه بذار بدونن_

 !میبدبخت

 !آنا بس کن_

 یو به فنا داد گفت مونیقمار همه چ زیم يبهش بگم بابا، پا شهیشوهرت که عارم م یمگه وقت.. کنمیبس نم_

هزار تا مست و الت سگ  نیتا خود صبح ب یاون فروشگاه لعنت يرس و ول کردم و تود یبس کن؟ مگه وقت

برامون ماهانه  نجایاز ا اداشتکه زن د ییچند دالرِ من و پول خوردا یبس کن؟ اگه همون ماه یگفتیدو زدم م

.. يریسهم داداشت و بگ يبرگشته بود ره؟یسرت م يتو نایا.. میالشخورا بود ينبود اآلن خودمون غذا فرستادیم

 نیبه سنگ خورد؟ از ا رتیشد؟ ت یچ.. یطلب ارث کن نیراد یضیبه خاطر مر یتونیو م ستین نیفرد یگفت

 !يبرگرد يخوایدست از پا کوتاه تر م ؟نه دیبهت نماس یچیبرادرت ه التیهمه تشک

 :زد و با درد گفت يپوزخند

بر  یبه اون سگ دون گهیمن د.. گردمیمن برنم یول. برگرد رهیبگ طیبگو برات بل نیامروز به فرد نیهم.. برگرد_

مثل انگل بهشون وابسته بمونم تا آخر  نجایحاضرم ا. کنمیرو تحمل نم یسگ یِاون زندگ گهیمن د.. گردمینم

.. ارمیاز اون خرابه شندر غاز پول در ب تونمبشه بلکه ب یتنم دستمال يکه تا شب همه  ییبرنگردم جا یعمرم ول

www.romanbaz.ir يبر دیحاال با.. رو هم فروخته یو غرب زدت تا حاال اون سگ دون دیبد دیمطمئن باش اون شوهرِ ند.. تو برگرد
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گوشات فرو کن  يخوب تو نویا.. گردمیمن برنم یول.. برو بهت خوش بگذره.. یکارتن بخواب يکنارش رو

 !مامان

بود  دهیبه چشم د.. گفتیراست م.. تگفتن نداش يبرا يزیچ.. صورتش را پاك کرد يخانم اشک رو وكیب

... و مشغول کار شده بود دهیامرار معاش درس را بوس يبود که برا دهیبه چشم د.. دخترش را یخراب شدنِ زندگ

 .رفت رونیاز اتاق ب د،صدا و پر از در یاز او رو برگرداند و ب.. بود دهیشبانه اش را د ياشک ها

*** 

 :را در دستش جا به جا کرد و کالفه گفت یگوش

 !گفتمیبهتون م شدیم يزیاگه چ ؟یکنیچرا باور نم... خوبه بابا جون یهمه چ_

 میایب ادینکنه خوششون نم ای دنت؟ید امیب خوامیبابا؟ بده م سین يهفته ست که ازت خبر کیپس چرا بازم _

 اونجا؟

 .اش گذاشت یشانیپ يدست رو یچارگیب با

 . شنیهم خوشحال م یلیباباجون؟ خ هیرفچه ح نیا_

که چند ساعت تحملمون  میارزش دار يانقدر یول.. میستیهم سطحشون ن دونمیم.. دخترم اریپس اما و اگر ن_

 .!کنن

 :مقاومت گفت یب. پدرش، حالش را خراب کرد يصدا یمخمل بغض

 .باهاشون هماهنگ کنم نیفقط بذار. چشم يقدمتون رو_

 .میو برگرد میبزن يسر هی میایمن و مادرت م.. گلِ بابا میایشام و نهار نم يبرا_

 :را گاز گرفت و نامطمئن گفت لبش

 باشه؟. هماهنگ کنم بهتون خبر بدم نیاگه اجازه بد.. نیحرفشم نزن_

 !ننیبب یآمدن ما تدارک يبرا ینکن يفقط کار.. باشه دختر گلم_

 :زد و گفت يپدرش پوزخند یالیخوش خ به

 !چشم_

با  نیراد. رفت رونیبا شتاب در را باز کرد و ب. دیرا شن نیدرِ اتاق راد يرا قطع کرد، صدا یکه گوش نیهم

از او  يگرید زیدو روز بود که جز سالم و خداحافظ چ. دلش آتش گرفت. کرد و با اخم رو برگرداند یمکث دنشید

www.romanbaz.ir .جلو رفت و سد راهش شد. دیشنینم
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 ن؟یراد يقهر_

 :شلوارش فرو برد و گفت بیدست در ج نیراد

 !نه_

 !رونیب يریصبح ها هم قبل از همه م.. که من خوابم يایم ریشبا انقدر د ه؟یچ يکارا برا نیپس ا_

 بده؟. مزاحمت نباشم خوامیم_

 !ن؟یراد_

 !قرار مهم برسم هیبه  دیبا.. برو کنار ترانه_

 يبو. آرنج تا زده بود ياسپورتش را تا باال راهنیپ. مصرانه دستش را جلو برد و ساعد دستش را گرفت ترانه

 .بردیهوش از سر م شهیادکلنش مثل هم

 ..به خاطرِ اون شب نیراد_

شدم حس  کیچقدر کوچ ارهیب ادمی نکهیچون به جز ا ؟یاز اون شب بشنوم متوجه یحرف چیه خوامینم گهید_

 !دهیبهم نم يا گهید

 .انداخت نییبا بغض سر پا ترانه

ترانه .. ام یچشمِ تو ک شیپ دونمیمن هنوز نم.. معلقه ونیم نیا زایچ یلیهنوز خ ؟یدرکم کن یکنینم یچرا سع_

 ..ایام 

هر لحظه  نیفشار دست راد. کاره ماند و سرش باال آمد مهیحرفش ن ن،یشدن چانه اش در دست راد ریاس با

 :دیبا خشم غر شیدندان ها ياز ال.. شد شتریچانه اش ب يرو

لج  گهید.. يتو برد..ستین یباشه حرف اد؟یاز رابطه خوشت نم.. ترانه ستیمن و تو معلق ن نِیب یچیه گهید_

باشه؟ چون هنوز باال خونه امو اجاره ندادم و  نیافکار بچه گونت بهونه نچ يبرا یول.. دوئمیدنبالت نم.. کنمینم

 !ییزایچ هی مهیحال

چانه اش را رها کرد و همانطور که از چشمش چشم . دیکش يمظلوم ترانه نگاه کرد و نفس بلند يچشم ها به

 :گفت دیدزدیم

 !ستمین ضیکه ثابت کنم مر رمیم.. رمیفردا حتما م.. دکتر هم نگران نباش يبرا_

 :گفت دیلرزیاز بغض م که ییآخر با صدا يترانه در لحظه . به ترانه مهلت نداد و از کنارش گذشت گرید

www.romanbaz.ir !نیراد نجایا انیامشب ب خوانیم نایبابا ا_
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 :باال داد و گفت يشانه ا. راه متوقف شد انیم نیراد

 !انیخب ب_

شب که هزار شب  کی. آورد ادیپر از بغض پدرش را به  يبکشد اما صدا ادیفر خواستیزور حرص دلش م از

 :را جمع کرد و گفت شیروین. شدینم

 هان؟.. گهید يایزود م_

 :زد و گفت يلبخند مچهین... به طرفش برگشت نیراد

 .انیآره بگو ب_

که خاموش بودن  ياوپراتور يگوشش گذاشت و صدا يبار هزارم رو يرا برا یگوش. از ده گذشته بود ساعت

 ياز همه بدتر هم نگاه ها.. استرس تمام وجودش را در بر گرفت. دیچیدر گوشش پ کردیدستگاه را اعالم م

 :زد و گفت یساختگ يلبخند. مادرش بود یِمعنادار و ناراض

 !احتماال هنوز جلسه تموم نشده.. مهم داشت يقرار کار هیامروز _

شام دعوت کرده  يترس و با شهامت گفته بود پدر و مادرش را برا یب یوقت. دیرا به وضوح د نیپرو پوزخند

آرام و  يپشت همان کلمه  دیفهمیاما حاال م.. نثارش کرده بود ي "ستین یمشکل"ابرو باال داده و فقط  نیپرو

 خی يسنگ رو نگونهیا نیاست توسط راد رارانگار که از ابتدا خبر داشت ق. بود دهیهزاران مشکل خواب ،یپر معن

 !شود

 یو طراوت کم نیخانم و پرو وكیب انیم. مبل جا به جا شد يرو یرا در هم قفل کرد و کم شیدست ها پدرش

 !ترانه از عاداتش خبر داشت.. معذب بود

 !بذار به کارش برسه.. نکن باباجون تشیکار داره اذ یخب وقت_

 :به کمکش شتافت و گفت طراوت

 یلیخ دیکه با ستین.. سرشون گرمه کمیواسه همون .. شده میآدم مهم تو هتل موق هیروزا  نیا ن؟یدونیآخه م_

 !هتل باشه تیحواسشون به امن

 :زد و گفت يندلبخ رمردیپ

 !میبد موقع اومد یلیانگار خ.. دخترم دونمیم_

هتل را  يشماره  نباریرا برداشت و ا یدوباره گوش ن،یپرو يپر معنا يتوجه به لبخند ها یب.. مچاله شد قلبش

www.romanbaz.ir . گرفت
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 .فاتیتشر نیلطفا وصل کن.. سالم_

 :رفت و آرام گفت رونیب ییرایاز پذ ،يمنصور يآقا يصدا دنِیچیپ با

 صحبت کنم؟ نیبا راد تونمیم.. يمنصور يترانه ام آقا_

 !ومدهیکه امروز اصال هتل ن نیحالتون خوبه ترانه خانوم؟ راد_

 :زمزمه کرد. شد یته کبارهیبه  قلبش

 اصال؟_

 افتاده؟ یاتفاق.. ومدهین دونمیکه من م ییتا اونجا_

خواست تشکر کند و قطع کند .. دیشن یرا از پشت گوش يگریشخص د يصدا. شد رهیخ يصدا به نقطه ا یب

 :که گفت

 !خدمتتون یچند لحظه گوش_

 .دیچیپ یدر گوش نیفرد يکه صدا دیشیاند یم نیدل به قرار مهم راد در

 شده؟ يزیچ.. سالم ترانه_

 !ومدهیهتل ن یول.. قرار مهم داره هیگفت امروز  نیراد.. سالم_

 هتل؟ ادیمگه گفته بود م_

 !نه_

 :آرام گفت. سکوت کند یه باعث شد کمتران يخفه  "نه"

 !کنترلش کرد شهینم.. خاصه ترانه نیراد طیشرا_

 .ترانه سکوت کرد نباریا

 شده؟ يزیچ_

 .مزاحم شدم دیببخش. نیبه کارتون برس.. نه_

 !شده يزیچ هیترانه؟ _

 .را در دستش فشرد و لبش را گاز گرفت یگوش

 .. گفته بود باشه.. کنمیرو دعوت م نایشام بابا ا يبهش گفته بودم برا_

 :گفت انهیدلجو. را خواند هیتا ته قض نیفرد

www.romanbaz.ir اآلن اونجان؟.. یگفتیکاش به من م_
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 :حواس گفت یو ب مظلومانه

 !میشام بخور ادیب نیراد میمنتظر بود.. بله_

 !ساعت پر نشده خونه باشم مین دمیقول م ؟یسرگرمشون کن کمی یتونیم-

 ..نیاما راد-

 نایمطمئن باش تا پدرت ا کنه؟یفقط داره باهات لج م يدینفهم یعنی.. ترانه ستین یخاص يجا چیه نیراد_

 !خونه ادینرن نم

 :کرد و گفت میمال یرا کم لحنش

 باشه؟.. انقدر حرف بزن تا من برسم.. حرف بزن.. سکوت نکن دختره_

 :زد و آرام گفت يهوا لبخند یب

 !ممنون_

درست همانطور که . ساعت بزرگ و شماته دار ثابت ماند يخانه به صدا در آمد و همزمان نگاه ترانه رو زنگ

 !ساعت میکمتر از ن.. قولش را داده بود

 :زد و رو به جمع گفت يلبخند

 !اومدن گهیفکر کنم د_

 هیدر کمتر از چند ثاناما ذوقش . آمده باشد نیهم همراه فرد نیراد دیکه شا دیتاب يدیام يدر دلش کور سو و

. که به احترامش به پا خواسته بود رفت یوارد خانه شد و به طرف صادق ینیریش يبا جعبه  نیفرد. کور شد

 .و با دو دست فشرد یدستش را به گرم

 ن؟یدیآفتاب از کدوم طرف در اومد قابل د.. روش کیجناب ن نیخوش اومد یلیخ_

 :نگاه کرد که گفت نیمنتظر به فرد. دیچیم دور قلبش پباد گر کیگرم و خجول پدرش، مثل  لبخند

از .. یتیو فرستادم دنبال مامور نیقبل خبر دار شدن هم راد.. نیآورد فیخبر دار شدم که تشر ریمتاسفانه من د_

 !شرمنده تون شدم یکل نیاومد دمیترانه که فهم

 !میو بر میبزن يسر هی میاومد.. میکه زحمت بد میومدین.. دشمنت شرمنده باشه پسرم_

 :گفت يسرد و جد نیفرد يبه جا نیبار پرو نیا

 !و آماده کردن زیبچه ها م.. میشام بزن زیحرفا رو سر م هیبق دیباش لیاگه ما_

www.romanbaz.ir
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خودش بعد .. از کنارش بگذرند یاشاره کرد و اجازه داد ابتدا صادق و گل يبا دست به طرف سالن غذاخور نیفرد

 :اد و آرام گفتاز همه و پشت ترانه راه افت

 به موقع اومدم؟_

 :زد و گفت ینیلبخند غمگ ترانه

 !شدینم نیبه موقع تر از ا_

 نیرا فرد گرینشست و طرف د زیدر راس م نباریا شهیبر خالف هم نیپرو.. نشستند زیگرد هم پشت م همه

او و  انِیتا م دیکش رونیترانه ب يکنارش را برا یصندل نیفرد. خودش نشست يهر کس سر جا.. انتخاب کرد

 .تشکر کرد و نشست يترانه با لبخند. ندیمادرش بنش

 !منزل خودتونه نجایا.. نه من تعارف کنم و نه شما گهید.. روش کین يخب آقا_

 !نیشما به ما لطف دار.. پسرم نطورهیالبته هم_

 .غذا کرد دنیپر آرامش، شروع به کش يگرفت و با لبخند دهیرا ناد نیپرو زیت نگاه

 !خدا قوت.. هتل شلوغه دمیدختر خانم شناز _

 يادیز یلیخ یتیامن ریتداب.. میکنیم کاریچ میدونیکه خودمونم نم میدیچیچند روز انقدر به خودمون پ نیبله ا_

 !ندارن نجایا تینسبت به امن یخوب دید ادیز شن،یم رانیکه وارد ا یبزرگ يآدما.. خواستن

 :افزود دیبریزد و همانطور که با چنگال مرغش را م یتلخ لبخند

و بار  شهیم رید یلیخ رنیخو بگ مونیو با مهمون نواز ستین ستیاز ترور و ترور يتا بفهمن که خبر ،یبه قول_

 !بندنیسفر و م

چرا .. کننیو به هزار تا خونه و خونواده حمله م کشنیان که اسم خدا رو هوار م ییاون ظالما ستایترور.. بابا يا_

 نیبه خدا ا.. ستیمردم چند سال جوون ندادن که اسمشون بشه ترور نیچشمشون و باز کنن؟ ا کمی خوانینم

 !ستیروا ن یرانیو ا رانیظلم به ا

که  ییبحث ها.. اش باز نکند یشگیهم يدر خودش جمع شد و خدا خدا کرد پدرش لب به بحث ها یکم ترانه

تکان  ينگاه کرد که سرش را جد نیبه فرد یچشم ریز. در خودش نداشت انیاز پا ینشان گرید شدیآغاز م یوقت

 :داد و گفت

 .که عوض بشه کشهیطول م یلیکه شکل گرفته خ یتیمتاسفانه ذهن.. نطورهیهم_
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 یکه انگار نه شخص دادیو احترام جواب پدرش را م نهیآنچنان با طمان.. بود دهیرو از او را ند نیبه حال ا تا

 تیو رسم يبه آن سرد.. مدل حرف زدنش را دوست داشت.. باالتر از خودش مقابلش نشسته یبلکه کس سواد،یب

از  يآثار گریکه د یمیآنقدر صم. زدیمگرم حرف  یلیو خ کردیساده استفاده م ياز واژه ها.. نبود یشگیهم

 . کردیوافر صحبت م یبا حظ خورد،یخجالت در وجود پدرش نبود و همانطور که شام م

بود که ظرف از  دهینرس وانیاما هنوز دستش به ل. نوشابه برد وانیزد و دستش را به طرف ل يآسوده ا لبخند

 گرینوشابه را طرف د وانیل داد،یصادق سر تکان م يهمانطور که برا نیفرد.. سر باال کرد. مقابلش کنار رفت

به طراوت نگاه کرد که درست .. ختیر روقلبش فآن  کیدر . گذاشت و تنگ دوغ را کنارِ بشقابش هل داد زیم

 بیپر خطر و آس یِدنینوش نیاز ا دیافتاد که نبا ادشیتازه .. کردیگرد شده نگاهش م يمقابل او، با چشم ها

 . شرمنده شد نیفرد یِلبش را گاز گرفت و به خاطر توجه باورنکردن!دینوشیرسان م

 یبعد از آن همگ. صرف شد نیفرد قِیبا حوصله و دق يصادق و جواب ها یِتمام نشدن يحرف ها انیم شام

 نیرو به فرد کرد،یم یاز قبل احساس راحت شتریبرگشتند و صادق، که حاال ب ییرایصرف دسر به سالن پذ يبرا

 :گفت

 . میرفع زحمت کن گهیو ما د میاز دست دخترم بخور ییچا هینداشته باشه  یاگه اشکال_

 !و چرب نیریش يدسرا ينه به اندازه  یول.. درسته مضره.. موافقم شتریب يتفاقا منم با چاا ؟يرادیچه ا_

برخاست  عیترانه سر یول. بود صدا بزند زیدستش را باال برد تا دخترِ خدمتکار را که مشغولِ جمع کردنِ م نیپرو

 :و آرام گفت

 !ارمیب ییمن برم چا_

که  ییدرك لذت چا.. نکرد و به طرف آشپرخانه راه افتاد ییاما او اعتنا کردیبا چشمِ گرد شده نگاهش م نیپرو

لذت خم شدن  دانستیفقط خودش م.. مثل او خارج بود یقرار بود از دست او به پدرش تعارف شود از توان انسان

 !گرفتنِ آن لبخند گرم را لیمقابل پدرش و تحو

 ریبرداشتن استکان ز يبه جا نیپرو. دیرس نیمقابل پروشروع کرد و  نیرا از مقابل پدرش و فرد يچا تعارف

 :لب گفت

 !خونه هستن نیا يسه نفر تو نکاریا يبرا_

 :گفت انهیزد و صلح جو يلبخند ترانه

www.romanbaz.ir !نیریبگ دهیو ناد کباری نیا_
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پدرش دور تر . شب بود که پدر و مادرش قصد رفتن کردند کیبه  کیساعت نزد. سپس کنار مادرش نشست و

 :و گفت ستادیکنارش ا از همه،

 !بابا ومدیحتما م تونستیاگه م.. کرد یعذر خواه یلیبرادرش خ.. نکن تیو اذ نیراد ومدنیبه خاطر ن_

بعد از رفتنشان، همانطور که . کردند یآن ها را تا دم در راه نیگفت و همراه فرد یلب ریز "چشم"با بغض  ترانه

 :با حسرت گفت کردیکنار استخر توقف م

 !شکستیم یلیدل پدرم خ نیومدیاگه نم.. شدم ونتونیمد_

 .و سرش را به طرف آسمان گرفت ستادیهم کنارش ا نیفرد

 یچیهنوز ه يماریو مطمئن باش تو از اون ب.. داره ترانه شیماریدر ب شهیها ر يلج و لجباز نیا يهمه _

 یول.. یندشینگران حال اون بچه و آ زیاز هر چ شتریاآلن ب دونمیم. نهیوضع هم یهم که ندون یتا وقت!یدونینم

 !یرو کنترل کن یزندگ نیا یبتون دیدر کنارش با

 نیچند درصد ممکنه ا نیراد نیکنیفکر م یول.. بچه بود نیاول به خاطر ا يبرگشتنم در وهله  کنمیقبول م_

بمونم و خودم بچه رو بزرگ  تونستمیم.. احتمال و صفر گذاشتم نیا گشتمیبرم یبچه رو قبول کنه؟ من وقت

من قول دادم برگردم و .. دمیربه جون خ نیو به خاطر راد سکشیر يهمه  یول.. داشتم تیحداقل امن.. کنم

 تونمیکه نم دمیچیست و انقدر مثل کالف تو خودم پ ختهیاوضاع انقدر بهم ر نیباور کن یول. کمکش کنم

 .کنم يبند تیرو الو یچیه

 !فتهیب يبد یلیخ يممکنه اتفاقا نهیتوجه و نب نیچون اگه ا.. به توجه داره ترانه ازیبچه ناز اون  شتریب نیراد_

 :بغلش زد و گفت ریرا ز شیدست ها ترانه

از همه .. از واکنشاش.. تشیاز عصبان.. از توجهش.. شیکیاز نزد.. از محبتش. ستیدست خودم ن.. ترسمیم_

و  شیعیطب ریغ يحالتا نیتونیم. آسونه نیکرد ینرمال زندگ نیعمر با راد کیکه  ییشما يبرا. ترسمیم شیچ

 شدیکه نم یکی.. نمیبیکه اآلن دارم م دمیرو د یآدم نیمن از همون اول هم یول.. نیجدا کن شیعیطب ياز حالتا

 دیخونه ام نیا يکه اومدم تو يمن روز. کنهیم يچه رفتار.. گذرهیتو مغزش م یچ.. داره یچه واکنش دیفهم

تونل  هیدوست داشتن برام مثل  نیبعدا هم یول.. دوسش داشتم.. دوسم داشت نیراد.. داشتم دیام یلیخ.. داشتم

 یچ یدوست داشتن افراط نیچون خبر داشتم آخرِ ا.. دیلرزیتنم م ارمدوستت د گفتیهر وقت م. وحشت شد

. نیدیآدما رو ند نیته شدنم توسط اگرف دهیشدن و ناد ریتحق.. دنیمنو ند يها ییشما تنها!کشهیانتظارم و م
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من برنگشتم که . ومدیقهوه شون م يخنده و به هم خوردن فنجونا يصدا ختم،یریاتاقم اشک م يمن تو یوقت

 !دست به عصا جلو برم نیبهم حق بد.. بار از اول دوره کنم کیرو  نایا يهمه 

 نیاز راد دادیحق م.. افتاده بود ریگ يدخترك در برزخ بد. بود رهیدر سکوت به آب ساکن استخر خ نیفرد

که هر لحظه  یآن هم با وجود کودک گشت؟یدوباره باز م يساله ا ستیبعد از آن همه ظلم، کدام دختر ب!بترسد

 شتریب نیبهبود راد يبرا شدیم ود،نب انیکودك در م نیاگر جان ا دیشا. او و خودش خطرناك بود يبودنش برا

 گریو طرف د گذاشتیرا م ماریعاشقِ ب کی ي مارگونهیطرف تصوارت ب کی یوقت اما.. دیشیروابطشان اند يرو

 کیبه او نزد مینس يدوباره  افتنِی دیهر بار به ام نیراد. شدیتر مشخص م نیصد برابر سنگ يحامله، کفه  یزن

 . کردیسرابِ وحشتناك م نیا یِتر از قبل، دخترك را قربان کامتر و نا وانهیو هر بار د شدیم

 ن؟یبگ يزیچ نیخواینم_

 .برگشت و کوتاه نگاهش کرد نیفرد

 ..فقط.. نیدکترِ راد شیپ برمتیبعد م.. میریبگ یبرات وقت سونوگراف دیاول از همه با_

 ؟یفقط چ_

 نیا.. کنهیداره از اومدن فرار م نیهم يو صالح بدونه برا مارستانیممکنه پزشکش باز ب دونهیخودش م نیراد_

 !شهیاز هم شتریب.. مراقب خودت و اون بچه باش.. ان یپر تنش يروزا روزا

که تلو تلو خوران  یکس ي هیسا. شد دهیبا باز شدن در نگاه هر دو به طرف در کش. با ترس سر تکان داد ترانه

نخست او را شناخت و با دو خودش را  ياز همان لحظه  نیاما فرد. نبود صیقابل تشخ شیبرا ادیز امدیجلو م

و  یگل يلباس ها يترانه با وحشت رو اهنگ. دیایانداخت و کمک کرد جلو ب شیبازو ریدست ز. رساند نیبه راد

 :با درد گفت یمست انیدست باال برد و م نیراد. صورت آشفته اش ثابت ماند

 !سالم نفس_

پله  نیراد. همانجا آنقدر منتظر ماند تا از مقابلش بگذرند. دینگو يزینگاه کرد که اشاره داد چ نیترس به فرد با

 :دستش را در هوا تکان داد و بلند گفت.. ستادیاول را باال رفت و ا ي

 ؟یترسیشبا از استخر م یگفتیمگه نم.. ستایباال وا نا ایب_

به پشت برگشت و دوباره دستش را تکان  نیبر خالف اصرار فرد نیراد. کردیاز پشت نگاهش م ریبا تح ترانه

 .داد

www.romanbaz.ir !نجامیمن ا.. نترس ایب.. میتو نس میبر ایب_
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نبود کمرش به جلو  فیکه قابل توص يو از درد دیچیشکمش در هم پ ياعضا يهمه .. تنش تکان خورد تمام

 .خم شد

چند متر عقب  ندین آنکه بببدو.. کرد تیبه سرشانه اش فشار آورد و او را به داخل خانه هدا شتریب یکم نیفرد

 یب. شدند ایخانم با ترس جلو آمدند و حالش را جو وكیو ب نیپرو!چدیپیتر، دخترك چگونه از درد در خودش م

 . ردبه داخل آسانسور تمرکز ک نیراد تیهدا يپاسخشان گذاشت و فقط رو

اش  یگل ينور لباس ها نیا رِیحاال در ز. کند شیرا از پا شیتخت دراز بکشد و کفش ها يکرد رو کمکش

 :کنارش نشست و گفت. واضح تر بود

 با خودت؟ یکنیم يدار کاریچ ن؟یراد يکجا بود_

 ..باال داداش ادیبرو به عشقم بگو ب_

 .اش زد نهیس يدست چند ضربه رو با

 !بخوابه نجایتا صبح ا خوامیم_

 ز؟یهمه چ یبهت زهرمار داده باز؟ اون پسرِ ب یک_

 :گفت یمست انیمزد و  يلبخند نیراد

  ؟یگیشهرام و م_

 :تر برد و آرام تر از قبل گفت کینزد یسرش را کم. با تاسف سر تکان داد نیفرد

 ؟يدعوا کرد ه؟یچه وضع و اوضاع نیپسر؟ ا يکجا بود_

گنگ حاال با وضوح  رِیتصاو. را باز کرد و به سقف دوخت شیچشم ها. سرش را چپ و راست کرد نیراد

 . چشمش زنده شد شیپ يشتریب

 !شهیمثل اون نم یچکیآخر اعتراف کردم که ه.. رفتم بهش گفتم.. عشقم شیرفته بودم پ_

 .شد کیبه هم نزد نیفرد يابروها

براش  یکل!از همونا که دوست داشت.. بردم دیبراش رز سف.. باهاش حرف زدم یکل.. ششیپ دمیرفتم خواب_

 .دلش برام بسوزه خواستیدلم م.. کردم هیگر

سر  نیبار بود که راد نیاول يبعد از چهار سال برا.. شدیباورش نم.. دیصورتش کش يهر دو دستش را رو نیفرد

 !مزار رفته بود

www.romanbaz.ir سرِ خاك؟ یرفت_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٢٨١ 

 . من گفتم..اون گفت.. میبا هم حرف زد یکل.. یرفتم مهمون.. رفتم خونش.. سرِ خاك نه داداش_

طرف و آن طرف  نینداشت و مدام به ا شیرو یالکل کنترل ریکه تحت تاث یینگاه کرد و با چشم ها نیفرد به

 :گفت خوردیسر م

گفتم .. دهیاون و نم يکس بو چیگفتم ه.. شهیمثل خودش نم چکسیبهش گفتم ه.. آخرش اعتراف کردم_

 !گفتم بهش داداش.. خندهیمثل اون نم چکسیه

 .میخوب پاشو لباسات و عوض کن لیخ_

 .دیرا کش دستش

 . تنم يبذار بمونه رو.. خاك خونشه.. خوامینم_

 :را بست و آرام لب زد شیها چشم

 !شمیآروم م_

که آرام باال  يا نهیس ياما قفسه . اسمش را آرام صدا زد نیفرد امد،یاز جانبش ن ییکه گذشت و صدا قهیدق چند

کابوس  نیانگار ا. و برق اتاق را خاموش کرد دیکش یقینفس عم. دادیم نشیخبر از خواب سنگ شدیم نییو پا

 !نبود یحاال حاالها تمام شدن

با ترس به . گرفته بود و خم شده بود واریدستش را به د کیدخترك . آمد و با ترانه رو به رو شد رونیاتاق ب از

 .دیطرفش دو

 ؟یترانه خوب_

 :و گفت دندانش گرفت انیلبش را م. دادیدخترك خبر از حال بدش م دیسف رنگ

 !درد دارم یلیخ.. درد دارم.. دونمینم_

 ؟یآماده ش یتونیم..امیو ب رمیو بگ چیسوئ ستایوا نجایهم_

 .سر تکان داد ترانه

تخت نشسته بود و  يترانه رو. چند ضربه به درِ اتاق زد و وارد شد. را برداشت و برگشت نیماش چیعجله سوئ با

 :جلو رفت و گفت. از درد دوال شده بود

 !ادیحالت بده زنگ بزنم دکتر ب یلیگه خا_

 .با ترس سر باال کرد ترانه

www.romanbaz.ir .برم تونمیم.. نه_
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 یمعطل یو ب ندیبنش یصندل يکمک کرد رو.. اش کرد یهمراه نیرا گرفت و محتاطانه تا کنار ماش شیبازو ریز

 .گرفت شیرا پ مارستانیب نیتر کیو به سرعت راه نزد

 :شکمش گذاشت و به پشت پرده اشاره کرد ریژلِ ز يرا رو يچند برگ دستمال کاغذ دکتر

 باباشه؟_

دکتر . بود ستادهیمنتظر ا نیآن طرف پرده فرد. را بست شیجواب چشم ها یترس و شوك ب ریتحت تاث ترانه

 :بود گفت رهیو کوچک خ یتالیجید تورِیشکمش گذاشت و همانطور که خونسرد به مان ياکو را رو

 .نبکش حرکتم نک قیعم ينفسا_

خش خشِ دستگاه، هرلحظه واضح تر از قبل به  انیم د،یتپیکه به شدت م یقلب يتا صدا دیطول کش قهیدق چند

و ناخودآگاه  دندیاشک از چشمش چک يقطره ها. گرم و ناشناخته داغ شد یتمام تنش از حس.  دیگوش رس

تند  يتپش ها نیبا شند. دستگاه را بلند تر کرد يزد و صدا یمیخنده اش، لبخند مال دنیخانم دکتر با د. دیخند

به سراغش آمد و قلبش را از  گریآشنا بار د یحس.. دیچسب نیدر آن طرف پرده به زم نیفرد يقلب کودك، پاها

شکم  يبه دستگاه، سرش را رو ازیبدون ن گریآنقدر که د. آشنا بود يادیاش ز یصدا در زندگ نیا. نو فتح کرد

 . شنودیقلبش را م دنیتپ يصدا خوردیسم مو ق گذاشتینگار م

 :سر داد و گفت زیاش را به سمت م یزن صندل. چقدر در آن حال و هوا بود که پرده کنار رفت ندانست

.. استرس.. یمراقب باش دیبا یلیخ.. نهییپا یلیبچه خ یرو به راهه ول یهمه چ.. تهیباردار يهفته  نیدهم_

 !چند ماه پر خطر بگذره نیکه ا یتا وقت یکنیمطلقا نم نیکار سنگ...یناراحت.. اضطراب

 :افزود کردیانداخت و همانطور که کاغذ را مهر م نیبه فرد یکوتاه نگاه

 ه؟یدکترت ک.. یبش یسونوگراف دیمجددا با گهید يدو هفته  يبرا. نیوجه نداشته باش چیرابطه هم به ه_

 :او پاسخ داد يبه جا نیفرد

 .ینیفرامرز نائ_

 :آن را مقابل ترانه گرفت و گفت. کاغذ نوشت يرو يزیر تکان داد و چس زن

 .گنیم یچ شونیا نینیبب نیبش تیزیزود و.. الزم و نوشتم حاتیمن براشون توض_

 شیلحظات پ ریهر دو هنوز تحت تاث. خارج شدند مارستانیاز ب نیهمراه فرد. کاغذ را گرفت و تشکر کرد ترانه

 :شد که عاقبت ترانه گفت يدر سکوت سپر يادیمدت ز. بودند

www.romanbaz.ir !میبهم گفت نس_
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 :به طرفش برگشت و گفت کردیم یهمانطور که رانندگ نیفرد

 گفت؟ یدکتر چ يدینشن.. فکر نکن یچیفعال به ه_

 مگه ممکنه استرس نداشته باشم؟ .. من خبر نداره یِزندگ طیدکتر از شرا_

 !يکه خودت انتخاب کرد هیراه نیا_

 :بست و با خشم زمزمه کرد چشم

 !دونمیم_

 !تازه اولِ راه بود.. داشت يقصه سرِ دراز نیا. سر تکان داد یرخش نگاه کرد و با ناراحت میدر سکوت به ن نیفرد

*** 

چند بوق خورد تا دخترك . ترانه را گرفت يو شماره  دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش د،یکه مقابلِ در رس نیهم

 .جواب داد

 بله؟_

 !خودت باز کن ایمنو نخورده ب والیتا ه.. درم مادمواذل يجلو_

 :نفس نفس زنان گفت ترانه

 !امیتا ب نیبرو تو بش.. رمیگیدربست م یدارم تاکس_

 تو با اون وضعت؟ یاصال کجا رفت.. بشم جیهو نجایا امیرد نکردم که ب یسه ساعت مرخص یمن الک ؟یچ_

 !رفتمیم دینبود با نیتا راد.. تمدرد داش.. دکتر رفتمیم دیباور کن با_

 .يایتا ب ستمیا یجا م نیهم.. خب هول نکن حاال لیخ_

 !چه خبره کننیفکر م یستیا یاونجا م وونهیبرو تو د_

 شدم؟ ریمگه از جونم س.. عمرا برم تو_

 يرا رو یگوش. تا جا به جا شود دیطول کش یکم. گفت يبلند "دربست"دست تکان داد و  ینیماش يبرا ترانه

 :گوشش گذاشت و گفت

 ؟يالو قطع کرد_

 .ترانه ایمنتظرم ب_

 خورنت؟یمگه م.. نکن وونهیحسام برو تو منو د_

www.romanbaz.ir .فرو برد شیموها يمکث کرد و دستش را ال یکم
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 گه؟ید ستین نیراد یمطمئن.. زهیچ_

هر . را قطع کرد یگوش یخداحافظ یکرد و ب یاخم.. خنده اش را قورت داد و غرولند کنان نامش را صدا زد ترانه

 فونیآ. افتاد یبه وحشت م شیها یکودک يِوحشت شهرباز يکلبه  ادیآمد تا مدت ها با  یخانه م نیوقت به ا

که  يزیچ نیاول. و داخل رفت دیکش الیخ یاز سر آسودگ ینفس. باز شد کیت يبا صدا یدر بدون حرف.. را زد

به سرش زد  طنتیش يحال و هوا. بود که پشت به او و رو به استخر نشسته بود يتوجه اش را جلب کرد دختر

. اش دو چندان شد يدخترك بود کنجکاو ي دهیکش يدست ها يکه ال یکتاب دنیبا د. جلو رفت یو کم

کتاب را از نظر  يخطوط آشنا. ورق نبود يافتاده بر رو ي هیسادخترك آنقدر بحرِ خواندن بود که حواسش به 

 :حواس گفت یاند و بلند و بگذر

 !کتابه نیا!ئه_

شده بود و مردمک  دیکه از ترس سف يرا برگرداند و با چهره ا یصندل.. دیخود پر يبا وحشت در جا طراوت

. دیکش رونیتوجه به ترسش، دستش را جلو برد و کتاب را از دستش ب یحسام ب. گشاد شده نگاهش کرد يها

 . کردینگاهش م رتیدخترك همچنان در ح

 !هیکتاب فوق العاده ا...ات را بگشا لهیپ_

دست خط  دنیکتاب رجوع کرد و با د يصفحه  نیحسام با شک به اول.. دیبگو دیچه با دانستیهنوز نم طراوت

 .دیباال پر شیخودش ابروها

 !که من داده بودم به ترانه هیهمون کتاب نیا_

 !دونمیم_

 .دیچانه کش ریبرافروخته اش نگاه کرد و دست ز يبه چهره . محکم و خشن طراوت باعث شد سر باال کند لحن

 !یچقدر عصبان_

 ن؟یبترسون ينجوریکشف بزرگتون حتما الزم بود منو ا نیا يبرا_

 .نشست یصندل يتعارف کنارش رو یزد و ب يلبخند حسام

 !يدنم شدگنده ام متوجه اوم ي هیفکر کردم از سا دیببخش_

 :آرام تر شد و گفت یکم.. دیکش یقینفس عم طراوت

 .ترس صدام و باال بردم ریتحت تاث.. دیشما ببخش_

www.romanbaz.ir :مکث کرد و افزود یکم
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 !ستیترانه خونه ن_

 :سر تکان داد و لب زد شیبرا حسام

 !دونمیم_

 يافسانه ا تینداشت اما معصوم يافسانه ا ییبایچهره اش ز.. شد یصورت دخترك طوالن يبه اجزا نگاهش

طراوت از نگاهش معذب شد و جهت .. و معصوم گشته بود یعسل ین یآنقدر که ناخواسته غرق آن دو ن.. چرا

 .داد رییاش را تغ یصندل

 !با اجازتون_

 رییاونم تغ یزندگ رسهیبعد از من م یدوست داشتم دست هر ک.. منو عوض کرد یزندگ یزمان هی.. هیکتاب خوب_

 !دهب

اش پشت سرش در دست باد به حرکت  ییطال يموها. به سمتش بر نگشت یول ستادیاز حرکت ا طراوت

 یحس خوب.. جمع کرد یحسام لب و لوچه اش را کم. مرد جوان نشانده بود يدرآمده بود و لبخند بر چهره 

 .ستادیا برخاست و کنارش یصندل ياز رو. دختر داشت نیا یِو تهاجم یمنف ينسبت به واکنش ها

 !يبر رونیب دمیند ادیز ؟يتو خونه ا شهیهم_

 :ناراحت گفت.. کوبدیضعفش را بر سرش م شیمرد رو به رو کردیحس م.. دیرا در هم کش شیابرو ها طراوت

 !ندارم رونیب طیبه مح يعالقه ا_

 سوت و کور به نظرت بهتره؟ يخونه  نیچرا؟ ا_

 !رونیرفت ب دیحتما که نبا.. دارم يا گهید حاتیتفر.. خونمیکتاب م.. عادت دارم_

 :اش انداخت و گفت یبه صندل ینگاه.. ابرو باال داد حسام

 ؟یکشیخجالت م طتیبه خاطر شرا ای.. رونیب يبر يدوست ندار.. بگو یسیرو در با یب_

اشک که در چشمانش حلقه بست، رو برگرداند و با . دخترك حبس و رنگ چهره اش سرخ شد ي نهیدر س نفس

 :لرزان گفت ییصدا

پر از ترحم  ينگاه ها دنیفقط طاقت د.. نداره خجالت بکشم یلزوم.. کشمیخجالت نم یچیمن بابت ه_

 !نیهم.. و ندارم گرانید

www.romanbaz.ir
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 شهیهم. باز و مبهوت یحسام ماند و دهن.. صحبت به حسام بدهد از کنارش گذشت ياجازه  نکهیو بدون ا گفت

 يانگار مقاومت و جنبه  ینداشت ول يمنظور.. کردیرا تمسخر نم یوقت کس چیو ه زدیرك و صادقانه حرف م

 :زمزمه کرد آمده شیناراحت از سوئتفاهم پ.. بود دهیصفر رس ریخانه به ز نیدختر در ا نیا

 !کرد هیچه زود گر_

 . و مظلوم دخترك، مقابل چشمانش دوباره جان گرفت یاشک يدر همان لحظه، طرح چشم ها و

*** 

 :و گفت دیچیرا با استرس در هم پ شیدست ها ترانه

 ومدن؟یپس چرا ن..شدیتا ساعت هشت تموم م دیبا گفتیم نیکه فرد ياونجور_

 !گهید شهیم داشونیباالخره پ.. هم خودت و هم اون بچه رو عذاب نده يخودیانقدر با استرس ب_

 !يمنو ندار یِنگران.. تو گفتنش راحته حسام يبرا_

 :حواس گفت یرو به پشت عمارت را با دو انگشت کنار زد و ب يپرده  حسام

 ره؟یحوصلش سر نم_

 :و گفت دیکش یکالفه از حواس پرتش پوف ترانه

اون پشته که همه حواست  یچ. میکن يکار هیکه  يایاصال حواست به من هست؟ خبر مرگم گفتم ب_

 اونجاست؟

 :زمزمه کرد نشسته بود يباز لیکه کنار وسا یبه طراوت رهیخ حسام

 ساکت و منفعله؟ نقدریهم شهیهم.. دختره ترانه نیا_

 :به طراوت انداخت و گفت ینگاه. ستادیکنارش ا ترانه

 !روح یمادر ظالم و ب هیافتاده دست !تره چارهیاون از منم ب_

 !داره ترانه کسیا ياشعه  یخانوادگ نایا يچطور نگاه کرد؟ اصال چشما نجامیمن ا دیاومد د يدیاوه اوه د_

 .دیکوب شیبه بازو یکرد و مشت يکالفه ا يخنده  ترانه

 حسام؟_

 هوم؟_

 !رمیمیبخدا دارم از استرس م.. اون پرده رو ول کن قهیدو دق_

www.romanbaz.ir .مبل نشست يشد و رو شهیپشت ش يمنظره  الِیخ یب حسام
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 !بشه يزیچ میذارینم.. افته یبرات نم یاتفاق ست؟ین ششیمگه برادرش پ_

 .دیکش یانداخت و آه نییپا سر ترانه

همه مدت به  نیبوده؟ بعد ا یگفته؟ واکنشش چ ایدکتر چ یعنی.. نمینگران راد.. حسام ستمینگران خودم ن_

 .خاطر من قبول کرده بره دکتر

 نه؟یاز ا ریمگه غ.. شروع بشه دیباالخره با ییجا هیخوبه؟ از  یلیکه خ نیخب ا_

 :بغضش را قورت داد و گفت. سرش را چپ و راست کرد ترانه

دوره  نیا دونمیم.. رفتارش دست خودش نبوده اریاخت دونمیم.. که کرده دوسش دارم حسام ییکارا يبا همه _

 ..یول. شهیو باالخره خوب م گذرهیهم م

 :گفت نیآرام و غمگ. دیآورد لرز یبه زبان م دیکه با يزیاز تصور چ قلبش

جز  یوقت براش کس چیدوسم نداشته باشه؟ من ه گهیاگه د ؟یمنو نخواد چ گهیعد خوب شدنش داگه ب یول_

 !شهیسراب تموم م نیا يروز هیباالخره .. نبودم مینس

 :و گفت دیکش یقینفس عم. نگاهش کرد یبا ناراحت حسام

 ارهیو به دست ب شیسالمت عقالن یمطمئن باش وقت.. هیحل شدن زایچ هیبق.. خوب بشه نیتو دعا کن راد_

 !دهینم حیمثل تو ترج یمرده رو به زن هی يخاطره 

که دارم حماقت  کشهیم غیگوشم داره ج يهمش تو يزیچ هیحسام  ؟یوقت بچه ش و قبول نکنه چ چیاگه ه_

مگه فقط ما مسئول به . ببرم نیناخواسته اومده از ب نکهیا يبچه رو فقط برا نیا تونمینم.. تونمینم یول.. کنمیم

 چه؟یاون ه مِیاراده و تصم یعنی ؟یپس خدا چ م؟یوجود اومدنش بود

هر  ن،یبلند راد ادیفر يبا صدا نکهیدر سکوت گذشت تا ا یقیدقا. حرف نگاهش کرد و سر تکان داد یب حسام

 .دندیدو از جا پر

 .گهیوقت د چینه اآلن نه ه.. داداش ایدنبالم ن_

 گفت؟ یدکتر چ يدینشن ؟یدرست کن يخوایرو م یبا لج کردن چ.. تاسیوا نیراد_

 !ـــستیمهم ن.. زر زد یبا اون مخ تاب گرفته ش چ رمردیاون پ ستیبرام مهم ن_

که به او و  نیچشمِ راد. دیکنار راه پله د یاو را بر افروخته و عصب. بلندش بند دل ترانه پاره شد ادیفر يصدا از

 :توجه به حسام و سالمش مچ دست ترانه را گرفت و گفت یب. داد و جلو آمد رییرا تغ ریحسام افتاد مس

www.romanbaz.ir !میریم نجایامشب از ا نیهم.. جمع کن يو ندار يدار یهر چ.. اتاقت يبرو تو ایب_
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که دست  شدیم دهیکش نیبا خشونت پشت سر راد.. دیبگو دیچه با دانستینم.. اش حبس شد نهیدر س نفس

 .نشست و مانع شد شیبازو يرو نیفرد

 !ولش کن نیراد_

 میریم. میندار تونیبه شماها و دلسوز يازینه من و نه زنم ن.. بشکنه نمونیدستت و بکش داداش نذار حرمتا ب_

 !یمشت دکترِ نفهم و وحش هینه .. دارم ازیمن فقط آرامش ن. میکن یکه با آرامش زندگ ییجا هی

 :و رو به حسام با خواهش گفت دیبه صورتش کش یدست نیفرد

 ؟يبه ما اجازه بد کمی شهیآقا حسام م_

 :گفت نانیبا اطم نیکه مکث کرد فرد نیهم. گفت و نگرانِ ترانه چند قدم جلو رفت "يدیببخش" حسام

 !هستم نگران نباش_

ه محض ب. آنجا را ترك کرد یکرد و نگران و ناراض یکوتاه یخداحافظ. دیآرامش را فقط حسام شن يصدا

 :کرد و گفت نیدوباره رو به راد نیرفتنش فرد

 ؟یثابت کن يخوایرو م یچ.. دهیچقدر ازت ترس نیبب.. رنگ و روشو نیبب.. نیدستش و ول کن راد_

. سر داد يبا دست صورتش را پوشاند و هق هق بلند. اول نشست يپله  يدست ترانه را رها کرد و رو نیراد

. دیدیمرد را م کیزار زدنِ  نطوریبود که ا يبار نیاول نیا. گشاد شده بود شیچشم ها دیدیکه م يزیترانه از چ

 :گفت نیرو به فرد سیسرخ و خ يسر باال کرد و با چهره ا نیراد

زبون  ياون پرستارا.. دیو سف یاون اتاق لعنت.. به اون روزا گردمیدوباره برنم.. مارستانیت رمینم.. داداش رمینم_

به هم جفت  خوانیم یکنیکه هر لحظه حس م ییوارایو د گذرنیکه نم ییروزا.. احساس یب يدکترا.. نفهم

 کجا برم؟.. دارم یزندگ.. زن دارم نجایمن ا. شن و لهت کنن

 :گفت یبا حرص و عصب. کنارش نشست و دست دور شانه اش انداخت نیفرد

به  يدوباره برنگرد یول یبکن يهر کار يحاضر یبهم؟ مگه نگفت يقول داده بود ينجوریا.. باش مرد يقو_

 ؟ينجوریا.. یبجنگ تیزندگ يو برا یزنت و صاحب ش ياون روزا؟ مگه قول نداد

 :گفت یاشک يبه ترانه کرد و با چشم ها ینگاه نیراد

 بدونِ من؟ یمونیتو م ؟یکنیتو تحمل م.. یش يبستر دیبا گهیترانه م_

 .نشست و دستش را گرفت گرشیطرف د. راه گرفت شیگونه ها يدخترك سر باز کرد و اشک رو بغض
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به .. يتا برگرد مونمیم نجایمنتظرت هم.. ام نجایمن هم ؟یترسیم یاز چ نیراد.. آره یاگه قرار باشه خوب بش_

 .شمیو نه ازت جدا م رمیم ییخدا قسم نه جا

 .رهیمنو بندازه اون تو و طالقش و بگ نکهیا.. نهیآرزوش هم.. داداش گهیدروغ م.. یگیدروغ م_

 :از جا برخاست و با خشم گفت یآن یحرکت با

 دهیروز نکش کیبه  نمیاگه با زور هم ببر.. نیگوشتون فرو کن يتو نویا.. مارستانیاون ب يتو برنینعش منو م_

 !حرف آخرمه نیا.. نیریگیم لیجنازمو تحو نیایو م کشمیخودم و م

دست . خم شده بود نگونهیا شیبار شانه ها نیاول يکه برا ینیترانه ماند و فرد.  رفتها را به سرعت باال پله

 :و با بغض گفت دیکش شیاشک ها يرو

 نداره؟ یراه چیه_

 :زمزمه کرد نیبه کف زم رهیخ نیفرد

 ينجوریاگه ا گفتیدکتر م.. شهیم یواقع* دیپارانوئ هیبه  لیداره کم کم تبد.. کرده يشرویپ یلیخ شیماریب_

 !رهیاون وقت کامل از دست م.. ادهیو نتونه از هم جدا کنه ز تیو واقع الیخ نکهیبره جلو امکان ا

 :و افزود دیکش یآه نیفرد. دهانش گذاشت يدست جلو ترانه

خودش  یتا وقت.. دکتر بهم گفت آروم آروم باهاش صحبت کن رونیرفت ب یوقت..بفهمه ينجوریقرار نبود ا_

رو  نایداشت ا.. هست گهید زیو هزار تا چ یامکان خودکش. شهیبدتر م یرفتن نشه همه چ انمارستیبه ب یراض

 ..خون جلو چشماش و گرفت و دیو که شن مارستانیب.. که اومد تو گفتیم

گذشت تا رو به ترانه کرد  یکم. دیکش قیعم يفرو برد و نفس ها شیهر دو دستش را در موها. ادامه نداد گرید

 :خش دار گفت ییو با صدا

 !سنگ سرد يرو نیپاشو نش_

 کرد؟ دیبا کاریاآلن چ_

 :گفت کردیرا باز م راهنشیپ يباال يجا برخاست و همانطور که دکمه  از

 نکهیامکان ا.. درم قفل کن.. این رونیاز اتاقت ب ادیفعال ز.. که قبول کنه کنمیم ادیاز دستم بر ب يهر کار_

 !ادهیمنتظره بکنه ز ریغ يکارا
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. اش انداخت دهیترس يبه چهره  یقینگاه دق نیفرد. سرش را تکان داد میتفه یهم به پا خواست و به معن رانهت

با محبت . دیصورتش کش ياش قرار گرفت که ناخودآگاه دستش را جلو برد و رو دهینگاه ترس ریآنقدر تحت تاث

 :گفت

 !نترس یچیتا من هستم از ه.. ترانه ينجورینترس ا_

و  دیکش شیاشک ها يدستش را محکم رو.. قرص شود یجمله باعث شد ته دلش کم نیتماس و ا نیهم

 . کرد بغضش را پس بزند یسع

 ییتنها ذارمینم.. نیآقا فرد کنمیخوب شدنش م يکه الزم باشه برا يهر کار.. دکترش شیپ رمیفردا م نیهم_

 !عذاب بکشه

 :مطمئن گفت و دیپاش شیبه رو یلبخند خسته و از ته دل نیفرد

 !که چقدر خوشبخته فهمهیم يروز هیمطمئنا ..داره یزن محکم و خوش قلب نیکه همچ نیخوش به حال راد_

 پرداز الیخ... متوهم:  دیپارانوئ

 

 نیپرو. آمدند رونیاز آسانسور ب مهیخانم سراس وكیو ب نیپرو.. دیزد و آه کش یمیغم لبخند مال انیم ترانه

 :مضطرب گفت

 خونه؟ نیا يشده؟ چه خبره تو یچ_

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست نیفرد

 .بود نیامروز نوبت دکتر راد_

 بدونم؟ دیاآلن با نویمن ا ؟یگیم يدار یچ_

خونه و اتفاقاش باشه، انقدر حواست به پسرت باشه که زودتر از  نیانقدر حواست به ا دیبا.. یبدون دینه اآلن نبا_

 !یستین یچیه انیدر جر.. مادر یخودت غرقتو  یول.. یبدون یهر کس

 :به ترانه انداخت و ناراحت گفت ینگاه کوتاه نیپرو

 اون دکتر؟  شیبره پ خوامیمگه نگفتم نم ؟يچرا باهام مشورت نکرد_

 .و چند قدم آن طرف تر رفت دیکش شیبه موها یکالفه دست نیفرد

کدوم  چیهزار تا پزشک هم که بره ه شیپ.. مورد حساس تر از هر کسم نیکه در ا یدونیخودت خوب م_

 !مشکل از خودشه مادر م؟یمگه مشکل از دکتره که عوضش کن. ستیمجرب تر و بهتر از دکتر خودش ن
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 :سرد زمزمه کرد يبه سنگ ها رهیدستش را به نرده ها گرفت و خ نیپرو

 !بشه يبستر دیالبد گفت با_

 :لرزان جواب داد ییترانه با صدا نباریا

 !بشه يبا زور بستر دینبا. کنمیم ادیاز دستم بر م يهر کار.. دکترش شیپ رمیفردا م_

 :در سکوت نگاهش کرد و بعد گفت یکم نیپرو. نگفت يزیچ گریکه باال آمد، اخم کرد و د نیپرو زیت نگاه

خودت و هم  یهم زندگ ،يخوردیاگه گول ظاهرش و نم شد،ینم ییو دوباره هوا دیدیاگه تو رو نم.. ياگه نبود_

 ..نیراد. یکه باهاش داشت هیاول به خاطر وجود تو و بعدشم به خاطر رفتار يشرویپ نیا!شدیما جهنم نم یِزندگ

 حرفاست؟ نیاآلن وقت ا.. بس کن مادر_

 .از جا برخاست و دستش را به سمت ترانه گرفت نیپرو

شوهرشم  یکه حت یماهاست؟ کس يعاشق چشم و ابرو يفکر کرد.. رهیو بگ دختر فقط مونده که حقش نیا_

و بره؟ چرا هم خودش و هم  رهیگیخونه مونده؟ چرا طالقش و نم نیا يتو گهید یچ يبرا دهیاتاقش راه نم يتو

 کنه؟یمنو راحت نم يبچه 

 :چند قدم جلو آمد و گفت نیفرد. کردیسرد و پر از حرف نگاهش م ،یحرف چیه یب ترانه

 یلیخ طیتو شرا نیراد!نه خراب تر.. بار هم شده اوضاع رو درست تر کن کی یپرستیکه م ییتو رو به اون خدا_

 .به جونِ هم مینحو افتاد هیهر کدوم به  میبش یکیبلند کردنش  يبرا دیکه همه با يتو مرحله ا.. هیسخت

 :ملتمس افزود یمکث کرد و با لحن یکم

حداقل اگه .. و درك کن نیراد کمی.. خونه چه خبره نیا يتو نیبب کمی.. رونیب ایاز اون اتاق ب کمیرو خدا تو _

 !مادر کنمیخواهش م. و متشنج تر نکن طیشرا یکنیکمک نم

آن هم در . دیشنیدرشت م نگونهیا نیبار بود که از فرد نیاول. او و ترانه چرخاند انینگاه شماتت بارش را م نیپرو

 :آب دهانش را با زور قورت داد و گفت!مقابل ترانه

 کرد؟ دیبا کاریچ_

 :ابرو باال داد و متفکر و ناراحت گفت نیفرد

 یفکر نکنم کس یاهرم به ترانه نگاه کنم ول هیمثل  خوامینم. در حال حاضر ترانه براش از هممون مهم تره_

اگه . دهیداره که دکتر به ترانه م ییبه راه کارها یبستگ یه چهم. باشه دیشدنش مف یراض يمثل اون بتونه برا

www.romanbaz.ir !شهیتکرار م دوباره خیفقط تار.. شهیعوض نم یچیه مارستانیخودش نره ب يبا پا نیراد
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 :از پله ها باال رفت و گفت. اش گذاشت قهیشق يبه ترانه کرد و دست رو یبا اخم نگاه کوتاه نیپرو

 !باهاش صحبت کنم رمیم_

 .آروم شه کمیبذار !کنمیخواهش م.. اآلن نه _

 شه؟یمن بدتر م دنیبا د یبگ يخوایم_

 !بخش نبوده جهیشما با هم نت يوقت حرف زدنا چیکه ه دهینشون م خیبگم تار خوامیم.. نه.. نه.. نه_

لرزان  ياکه با صد گذشتیخسته و کالفه از کنار ترانه م. باال رفت یحرف چیه یناراحت نگاهش کرد و ب نیپرو

 .خانم متوقف شد وكیب يو خسته 

 جان؟ نیفرد میحرف بزن کمی شهیم یول ستیوقتش ن دونمیم_

تکان داد و  يسر. دیرسیتر و خسته تر به نظر م دهیرنگ پر شهیچهره اش از هم.. و نگاهش کرد برگشت

نشست و با هر دو دستش  زیپشت م نیفرد. هر دو با هم به طرف اتاق کار راه افتادند. گفت یآرام ي "البته"

 . شد شیها قهیمشغول ماساژ دادن شق

 !گوشم با شماست عمه جان_

 یکم. کلنجار رفتنش با خودش از تمام حرکاتش مشخص بود. خانم باعث شد سرش را باال کند وكیب سکوت

 :در سکوت نگاهش کرد و گفت

 افتاده؟ یاتفاق_

 :گفت نیو آرام و غمگ دیکش یقیخانم نفس عم وكیب

 نیوسط ا دمیانقدر بغرنج بود که خجالت کش طتونیشرا یول زدمیو باهات حرف م ومدمیم نایزودتر از ا دیبا_

 !خودم بگم یبلبشو از مشکالت شخص

 .کنجکاو و منتظر اخم کرد نیفرد

گفتن اون .. که قابل جبران نباشه یکن ییسن و سال خطا نیسخته که با ا یلیخ.. بگم دیبا يچجور دونمینم_

 .. یول.. سخت ترم هست یبراش الگو باش دیکه با یبه کس

 .کوتاه و مرتبش گذاشت يموها يدرشتش را باال نکیو ع دیکش يبلند نفس

 یکه در مورد زندگ يزیچ يکال همه .. ستین یدونیکه م ياون طور زایچ یلیخ.. يخبر ندار زایچ یلیاز خ_

 !اشتباهه یدونیملندن از ما  يتو
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. بود مونیتابلو از زندگ نیگفت آخر شهیبود، م دهیو د مونیزندگ طیکه مادرت اومده بود و شرا شیسه سال پ_

اولش . شدن شتریآنا سال دوم بود که کم کم قرضا هر روز ب. شد کونیکن ف یسه ماه بعد رفتنش همه چ قایدق

و کنترل  تمونیوضع میتونیچرا نم دونستمینم.. از قبل شتریب یحت.. آقا تمام روز و سر کار بود دیمج.. دمیفهمینم

 هیتر کرا ییابتدا یلیخ لیخونه با وسا هیو  میواگذار کن الیوسا يخونه رو با همه  میمجبور شد یوقت یول.. میکن

 !اتفاق افتاده یبزرگ يفاجعه  دمیتازه فهم میکن

 :فل کرد و گفترا در هم ق شیها دست

سر  ریهم ز یهمه چ. شد یول.. پنجاه و پنج ساله افتاد تو دامِ الکل و قمار رمردیپ هیاُفته اگه بگم  یلیخ_

خودش ما رو فنا  یکل زندگ ينجوریدفعه ا هیانگار پنجاه سال خودش و نگه داشته بود تا . بود شیرانیا کیشر

کرده  دایدست بزن پ.. کردیبازم انکار م یول بودآنا آمارشو در آورده  نکهیبا ا. گذشت وضع بدتر شد یهر چ. کنه

. شد الیخیانقدر بد شد که آنا درس و ب طیشرا نکهیخالصه ا.. که از سهم داداشم ارث بخوام کردیبهونه م. بود

از  یول.. دولت یِمال تیتا چند ترم از وام خود دانشگاه استفاده کرد و حما.. میپولش دانشگاهش و بد میتونستینم

 .باعث شد دنبال کار بگرده یسخت زندگ طیطرف شرا کیو از  قرضاطرف  کی

 .دیگونه اش چک ياشک رو يو قطره ا دیلبش را گز. کردیناباور نگاهش م نیفرد

و با  شیکار میاول تا يهفته ها. شد الیخیدرس و ب گهیکار و شروع کرد د یاون فروشگاه لعنت يتو یاز وقت_

برات تو شهر و  یچیگفتم ه یهر چ. ادیم رشیگ یبعد اومد گفت پول خوب یول.. کردیزمان کالساش ست م

کال فروش  کنهیکه توش کار م یفروشگاه دمیفهم رید یلیخ. به گوشش نرفت شهیدرس نم بیکشور غر

که  کردیم دیتهد گفتمیم یشده بود که هر چ يانقدر جر.. رمیتوانش و نداشتم جلوشو بگ.. هیالکل يهایدنینوش

بابت  گفتیم.. ومدیکه با دست پر م دادنیبهش م یروزا انقدر پول خوب یبعض. کنهیم هیمستقل کرا يخونه 

 !فروش خوب، پورسانت گرفته

 :را پاك کرد و شرمنده و آرام گفت اشکش

که با هزار تا آرزو و  يدختر.. دیو تنم لرز دمید.. دمیکارش و د طیمح کیرفتم و خودم از نزد.. دلم رضا نبود_

 .کردیم يپولدار دلبر يِمشتر هی يتنه داشت برا میدامن قرمز کوتاه و لباس ن هیبزرگش کرده بودم با  دیام

 :دیلرز شتریخانم ب وكیب يصدا. کاش توانش را داشت تا ادامه اش را نشنود. با دست صورتش را پوشاند نیفرد

اون شب انقدر  ادمهی. جا کنن يداشته که چقدر خودشون و تو دل مشتر نیبه ا یفروششون بستگ دمیفهم رید_

www.romanbaz.irقسم خورد . فقط با پوزخند نگاهم کرد.. نگفت یچیه. که مچ دستم کبود شد دمیصورتش کوب يبا دستام تو
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از دست  یرانیدخترِ ا هی يبرا يو دلبر ياز نظر من همون قدر طناز یول.. نکرده که شرفش لکه دار باشه يکار

که نبود  یمدت يتو. نشد داشیبگه رفت و چند ماه پ يزیچ نکهیبدون ا.. صبحش رفت. بود زشیدادنِ همه چ

 میداد برگرد شنهادیشد و پ داشیبشورم که پ ایکم مونده بود دست از دن گهید..دونهیبهم گذشت فقط خدا م یچ

 يهم تو تیذره معصوم هیهمون  گهیشت دبرگ یوقت یبرگرده ول رهباعث شده بود دوبا یچ دونمینم. رانیا

 . چشاش نبود

. چانه مشت کرد و چشم بست ریدستش را ز. گفتن نداشت يبرا زیچ چیه. سرش را با تاسف تکان داد نیفرد

 :جا به جا شد و با درد زمزمه کرد شیگلو بکیس

 بفهمم؟  دیرو من اآلن با نایا_

همه  نیمنم وسط ا. بد تر هم شد چیحل نشد که ه.. نیهمه مشکل داشت نیا.. همه درد نیا گفتم؟یم یچ_

 ره؟یدا يرو ختمیریمشکل دردم و م

 یزندگ يغلط چجور میتصم نیبا ا یدونیم. میکردیم تتونیحما نیدادیخبر بهمون م هیاگه فقط .. شهینم لیدل_

 ..یخودش مقصر نبود ول گمینم ن؟یو رو کرد ریآنا رو ز

 :گفت سرش را تکان داد و ناراحت دوباره

 راست گفتن؟.. ادینم رونیکسالت داره از اتاقش ب گفتنیبچه ها م ست؟ین داشیچرا چند روزه پ_

دل تو دلم  گهید. حالش خوب نبود یول ینگفت چ قیدق.. افتاد یاتفاق هیکه بود براش  رونیب شیچند شب پ_

 !بچه رو نداره نیا یبخت اهیس دنیتحمل د گهیقلبم د.. طاقت ندارم گهید.. ستین

باورم .. میکنیم یزندگ نجایباهاتون ا میخبر از شما دار یهمه اتفاق افتاده و ما چند ماهه ب نیا... شهیباورم نم_

 !شهینم

 :را دوباره چشم زد و گفت نکشیخانم ع وكیب

 يو برا دخترم خوامینم.. برگردم تونمینم یول.. سرمه و به خاطر پول برگشتم يتو يزیچ ینخواستم فکر کن_

آروم با  یزندگ هی نجایهم خوامیم.. کنهیم کاریاون ور چ دیآقا مج ستیمهم ن گهیبرام د. از دست بدم شهیهم

 !برامون بسه يپنجاه متر هیاجاره ا يخونه  هی. دخترم داشته باشم

 .دوخت شینگاه به اشک ها نیفرد

 !ییبزرگ ما.. ياز خانواده پدر ادگاریعمه؟ شما تنها  هیچه حرف نیا_

www.romanbaz.ir
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که مستقل  یکمک کن کمیفقط  یاگه بتون یول هیادیانتظار ز.. بشه ییخونه بمونه و هوا نیا يآنا تو خوامینم_

 ..میش

 :حرفش را قطع کرد و ناراحت گفت. دیاز لحن ملتمس زن لرز نیفرد قلب

الزم باشه  یهر امکانات نجایخودم براتون هم. نیش تیاذ دمیبه بعد اجازه نم نیاز ا.. رو نکن یچیشما فکر ه_

فرصت دوباره  هی شیبه خودش و زندگ دیبا.. تموم شد گهیبود د یهر چ.. کنمیبا آنا هم صحبت م. کنمیم ایمح

 !بده

 يسرش را تکان داد اما آنقدر بغض داشت که هر چه تالش کرد کلمه ا. شد یخانم پر از شرمندگ وكیب نگاه

 .کوچک از دهانش خارج نشد ونِیهما نیاز ا یتشکر و قدردان يبرا

*** 

 :بود گفت رهیخ رونیو همانطور که به ب ستادیساختمان بلند ا يبه رو رو

حال  ستیقرار ن نیکمک به راد ؟یمتوجه.. ترانه رونیب يایب يتو همونطور يریکه م يهر جور خوادیدلم م_

 !خودت و اون بچه رو بدتر کنه

و باز شدنِ درِ  نیو پر از آه فرد قینفس عم دنیهمراه با شن. تکان داد و لبش را به دندان گرفت يسر ترانه

 یزن نگاه. ستادندیا یمنش زیمورد نظر رفتند و مقابل م يهمراه هم تا طبقه . شد ادهیسمت او، در را باز کرد و پ

 :آن ها کرد و گفت يبه هر دو

 داخل؟ نیریبا هم م_

کارش به . تپش قلب دخترك چند برابر شد. سر تکان داد و با دست به ترانه اشاره کرد "نه" یبه معن نیفرد

 یمنش نکهیمنتظر ماندند تا ا یمدت. را داشته باشد يقو یحام نیهمه جا ا خواستیبود که دلش م دهیرس ییجا

 .با خواندن نام ترانه، از او خواست داخل شود

 يرا رو شیچشم ها نیفرد. انداخت نیبه فرد یبرگشت و نگاه کوتاه. را در دست فشرد و جلو رفت فشیک بند

 :هم گذاشت و لب زد

 !برو_

مطبوعِ  يبزرگ و هوا يکه توجهش را جلب کرد، گلدان ها يزیچ نیاول. به در وارد کرد و داخل شد يا تقه

پرده .. خنک و متعدل اتاق يهوا.. سبزِ کم رنگ يها وارید.. تصور کرده بود يگریرا طور د نجایا. داخل اتاق بود

. و خوش بود یعیطب اهیگل و گ يادیز رها، مقدا نیا يدلچسبِ و در کنار همه  ییکنار رفته و روشنا يها www.romanbaz.ir
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آمد و رو  رونیمرد از پشت گلدان بزرگ ب. سرش را چرخاند. بود یکوچک و رسم يگلخانه  کیدرست در قالب 

 :به او با لبخند گفت

 .رو بفرستند يطول بکشه تا مراجعه کننده بعد يا قهیچند دقفکر کردم .. خوامیعذر م_

اتاق آنقدر مثبت و آرامش بخش بود که  يفضا.. گفت یآرام "کنمیخواهش م"زد و  شیبه رو يلبخند ترانه

و بلندش را  دیسف يموها. نشست زشیرا تکاند و پشت م شیدست ها انسالیمرد م. برد ادیتمام استرسش را از 

را در  شیدست ها تنبه محض نشس. به تن داشت یرنگ رسم يریش راهنیبسته بود و پ مرتب، پشت سرش

سرش . معذب شده بود یکم مینگاه مستق نیحاال با ا. نظر گرفت ریهم قفل کرد و با آرامش، حرکات ترانه را ز

 .نشان داد فشیبا بند ک يانداخت و خودش را مشغول باز نییرا پا

 گه؟ید دیروش بود کیدرست گفتم؟ ن.. روش کیمن در خدمتتونم خانم ن _

 !بله_

 !منتظر اومدنتون بودم نایزودتر از ا یلیبگم خ دیبا.. خب_

 :زد و گفت يمرد لبخند. با تعجب نگاهش کرد ترانه

 ؟یترسیم يزیدخترم؟ از چ يچرا انقدر آشفته ا_

 ..خب یعنی.. نه اصال_

و  لیبه تما.. ونفریخواستن منه و نه اصرار جناب هما ي جهینه نت ،یهست نجایشما اآلن ا نکهیا.. دخترم نیبب_

 درسته؟ یکه هست درست تر کن ینیاوضاع رو از ا یخودته که خواست ازین

 !بله_

 :دستگاه کوچک ضبط صدا آماده نگه داشت و گفت يدستش را رو مرد

 !کمک کننده ست یلیاز صحبت هامون داشته باشم؟ خ سیوو هیکه  دیندار یمشکل_

 !نداره يرادینه ا_

 .دستگاه ضبط کوچک بود شیحواس ترانه هنوز پ. را در هم قفل کرد شیرا فشرد و دوباره دست ها دکمه

 شهیچون م نیاحتماال دو را دور با من آشنا هست.. سعادت هستم زیکامب. کنمیم یاول از همه خودم و معرف_

 .کنمیم یدگیت منه و من بهش رسدس ریز ونفریهما يآقا يماریب يکه پرونده  هیگفت شش سال

 .گفت یآرام ي "بله"با اخم  ترانه

www.romanbaz.ir ن؟یهمسرتون آشنا هست يماریچقدر با ب_
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 !داشته یافسردگ کنمیقبل از اون هم فکر م.. حدودا چهار ساله... داره یتیکه اختالل شخص دونمیم.. خب _

 .سر تکان داد تیبا جد دکتر

که ممکنه تو  يزیچ هی.. بودن یقبال دچار افسردگ ونفریهما يمن جملتون و مرتب کنم؟ آقا نیخوایم.. درسته_

تر و مساعد  عیوس ي نهیکه درمان نشد و با زم يزیچ.. ادیب شیجوون ها پ يهمه  يبرا یخاص یزمان يبرهه 

 !شد یتیاختالل شخص يماریبه ب لیتبد يتر

 :ناراحت گفت ترانه

 !بله درسته_

 گهید يکسا ایاز برادر شوهرتون  دیشا. حرف بزنم براتون يماریب نیدر مورد ا کمی خوامیم يزیچقبل از هر _

 !میکن یرو مو به مو بررس یاز اول همه چ دمیم حیترج یول نیدیشن يزایچ هی شیکم و ب

 یشانیپ يرا باال نکشیداد و ع هیتک زیترانه، به م یِصندل يرو به رو. را دور زد زیترانه، از جا بلند شد و م دییتا با

 .اش گذاشت

 یخال هم حاصل ب نیا.. کردیحس م ییخال ها شیزندگ يکه مدام تو یکس.. بوده یجوون حساس نیراد_

توش شکل گرفته بود که  یتیشخص یعنی. که به پدرش داشت ياز حد شیب یمادرش بود، هم وابستگ ياعتماد

طرف مدام در تکاپو بود تا خودش و به  کیو از  کردیتصور هم نم یطرف خودش و بدون پدرش حت کیاز 

که از  یمتاسفانه درخت یجلسات برگزار شد ول یلیخ.. باهاش حرف زدم یلیمن اون زمان خ. مادرش اثبات کنه

به .. کنه رییتغ شیذهن يالگو دیمن از همون اول گفتم با. براش کرد شهینم يکار چیداخل کرم خورده باشه ه

از  تونهیوقت نه م چیه نهیبرادر بزرگش بب يها ییتوانا ي هیسا ریخودش رو ز نیراد یمادرشون گفتم تا وقت

 !خودش بسازه يبرا یکامل تیشخص تونهیو نه م ادیب رونیب شیالك افسردگ

 :و افزود دیرا مال شیچشم ها يهر دو دست گوشه  با

 میمجاز ییجا کیتا  گهیهر روانشناس د ایمن . رفته رفته خراب تر شد یهمه چ چ،یدرست نشد که ه یچیه_

نداشتم که الگوها و  نویمطب بود و من واقعا قدرت ا نیاز ا رونیب ییجا نیراد یزندگ.. میکمک کن ماریبه ب

 نیپشتش و همچن يدفعه ا کی دنید یمتاسفانه بعد از مرگ پدرش، با خال. بدم رییتغ شیزندگ يرفتارها رو تو

جور باورش نداشت، خودش و کامال  چیو اون ه کردیخودش و بهش اثبات م دیه باک یتنها موندن در مقابل کس

ممکن  نهیگز نیپر کرد که براش اشتباه تر یرو با انسان یخال يایبود که اون خال و دن نیو بدتر از اون ا!گم کرد

www.romanbaz.ir !بود
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 .شد قیترانه دق يمکث کرد و به چشم ها یکم

هر . زدیو قبول نداشت و مدام پسش م نیجور راد چیکه ه يدختر.. مینس زنم؟یحرف م یکه از ک نیدونیم_

 هیو با  يجور کی خواستیمدام م دادم،یکه بهش م ییفکر کردن به راهکار ها يبه جا میوقت که با هم بود

 یخودش و به کس نکهیا.. شدیدر واقع دوباره داشت همون حس براش تکرار م!ارهیو به زانو در ب مینس ،یفن

متاسفانه بعد از رفتن !تحت فشار بود نیبهش نداشت و مدام از طرف راد یحس چیکه ه یکس.. هاثبات کن

 تیبه حما ازین شهیاز هم شتریب.. رو هم از سمت مادرش نتونستم داشته باشم يهمونقدر همکار گهیپدرش، د

بود برادر  نیراد يرفتارها ریگیکه از اون زمان، مدام پ یتنها کس. خودش شد يکارها ریدرگ یهر کس یبود ول

 !ستین یبزرگشه که به نظرم اصال کاف

 :ناراحت گفت ترانه

 کردن؟ دیکامال ازش قطع ام گهید ؟یچ میبعد رفتن نس_

قرار گرفت که کم  یانقدر تحت فشار روح.. زمان ممکن اتفاق افتاد نیدر بدتر نیراد ياون اتفاق برا يدوره _

 یدفعه کس کیکه  ستین يزیچ یتیاختالل شخص.. شروع شد یاصل يِماریب. کم از قالب خودش خارج شد

 شهیمساعد م يماریب نیا يبرا رانقد نهیو زم رهیگیقرار م ماریب يرو شیپ يدراز یزمان يپروسه .. دچارش بشه

 !مشکل بزرگ شه نیا يرایپذ یتا شخص به راحت

 .را به چشم زد نکشیرا باز کرد و دوباره ع شیرو شیپ يپرونده . را دور زد و پشتش نشست زیم دوباره

مظطرب و  ياز دسته  یتیاختالل شخص ماریبگم همسر شما ب دیبدم با حیتر براتون توض یاگه بخوام تخصص_

و دائم  ننیبیتو خطر م شهیو هم شونیخودشون و زندگ.. ممکنه ریغ بایدسته اعتماد تقر نیا يبرا.. دهیپارانوئ

حالت  نیا يهم هر دو دیشا. نفرنازش مت ایعالقه دارن  یبدن به شخص صیتشخ ننتوینم.. مقصرن هیدنبال 

بهشون و به  نیتونینم.. تو رفتارشون ثبات ندارن. برهه از زمان نسبت به شخص داشته باشن کیرو در 

نرمال به نظر  یلیخ یممکنه مدت. ادیازشون بر م یچون هر لحظه هر کار و عکس العمل نیرفتارشون اعتماد کن

شک و . کنن که باورتون نشه همون آدمه تیو اذ ریغافلگ فتارشونانقدر شما رو با ر گهیمدت د هی یبرسن ول

که  ياونجور.. رهیگیباز از همون اعتماد نکردنشون نشئت م نیدسته ست و ا نیا تیخصوص نیبزرگ تر ینیبدب

اختالل  يمارایب يبرا رونیب يها طیمعموال مح.. نیدانشگاه آشنا شد يگفتن شما با همسرتون تو نیفرد يآقا

و تا باهاشون  دنیاز خودشون نشون نم یرفتار نا معقول چیچون معموال ه.. ادیامن به شمار م طیمح یتیشخص

www.romanbaz.ir
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. دیمتوجه نش یچیه شیماریوقت از ب چیممکنه ه دینش شونیخصوص میو وارد حر دینکن يسپر يادیزمان ز

 درسته؟.. اومده شیشما پ يکه برا یطیدرست شرا یعنی

 :آب دهانش را قورت داد و ناراحت زمزمه کرد ترانه

 .درسته_

پرونده را بست و نفس . در سکوت نگاهش کرد يلحظه ا. باعث شد دکتر سرش را باال کند شیلرزان صدا لحن

 .دیکش یقیعم

 تره؟ زیعز ضامیمر هیبرام از بق نیچرا راد یدونیم_

 :زد و گفت ینیغمگ لبخند

 طیشرا يتو يماریهر ب.. صهیخودش برام قابل تشخ تیراحت شخص یلیخ مارهیب نکهیا نیدر ع.. ساده ست_

خودش تسلط  يمرحله انقدر رو نیتا ا نیراد یزده بود ول یخطرناک یلیخ يدست به کارا دیبود شا نیراد یِفعل

 گفت؟یم یچ نجایاومد ا که روزید نیدونیم. دمیمورد هم خشونت و ضرب و شتم ازش ند کی یداشته که حت

 .فقط نگاهش کرد "؟یچ" دیبگو دیزبانش نچرخ یحت.. ناراحت و منتظر نگاهش کرد ترانه

.. بسازه خوادیم.. و عوض کنم میکمک کن بتونم زندگ گفتیم.. نمیبب میترانه رو نس گهید خوامینم گفتیم_

 !ستیممکن ن ییبه تنها نیا یول... نشده میتسل

 !خوب شه نیراد یبکنم ول يبکنم؟ حاضرم هر کار دیبا کاریمن چ_

من نشسته  ياگه چند ماه قبل شما رو به رو دیشا. باهاتون رو راست باشم خوامیم.. روش کیخانم ن نینیبب_

اون خونه و  طیشرا یول. دیرس ییها جهینت هیخونه به  يتو نیراد طیبهبود شرا ينشست و برا شدیم يبود

رو از داخل  نیحذف اون همه عامل، راد يبه جا میکه ما مجبور ادنیز نیراد یعوامل محرك انقدر تو زندگ

کار  یلیما با هم خ.. هیعال یهمسرت کمک کن طیبه شرا یگرفت میشما تصم نکهیا. میاون عوامل حذف کن

کار به  گهیکه د نیخوب درك کن دیو با نیا یتموم بشه، ول نیشدن راد يبا بستر ستیهم قرار ن یچیه.. میدار

.. خانوادش.. اون گذشته.. اون خونه. ستین یدرمانش کاف يبرا ششما و برادر يتنها يِکه همکار دهیرس ییجا

 گم؟یم یچ نیمتوجه هست.. بگذره یپروسه درمان نیا دنیاجازه نم گهیعوامل محرك د يو همه 

 .سر تکان داد ترانه

 !شه يبستر خوادینم نیراد ست؟ین یراه چیه یعنی_

www.romanbaz.ir .انگشت اشاره اش را به سمت او گرفت دکتر
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و دوست  میزندگ گهیو م زهیریکه اشک م نیرسوند ییو به جا نیراد یوقت. نیبکن دیکه شما با هیکار قایدق نیا_

 دیانقدر با. نیکن جادیتوش ا دیو درمان و شما با يهمکار ي زهیانگ نکهیا یعنی..نیبراش ارزش دار یعنیدارم 

 !بگذرونه ودوره ر نیو ا ادیخودش بخواد ب يکه با پا نیباش يا يقو یحام

 .کنهیم یخودکش میکرد که اگه مجبورش کن دیتهد شبید.. کنهیقبول نم_

نه تنها خوب .. من به برادر بزرگشونم گفتم که اجبار برابره با فاجعه. نیشما هم مجبورش کن ستیقرار ن_

اعتماد کنه به  نیبذار. نیکن جادیرو توش ا رهیانگ نیا. فتهیهم م يا گهیقابل جبران د ریبلکه اتفاقات غ شهینم

 . دهیجواب م یلیموارد خ نیدر ا یخصوص میحر. نیمونیمنتظرش م نکهیا

 :آرام گفت ترانه

 ..باشه ونیدر م يخودش گفت اگه بچه ا.. بچه خبر نداره نیاز ا نیکه من باردارم و راد نهیمشکل بزرگ ا_

که در هم  شانیچشم ها. سکوت دکتر مجبورش کرد سر باال کند. نشود ریو دعا کرد اشکش سراز دیرا گز لبش

 :هم گذاشت و گفت يچشم رو نانیکرد، دکتر با اطم یتالق

 یخصوص میمنظورم از حر.. روش کیخانم ن دونمیم نیرو در مورد راد یهمه چ.. خبر دارم طتونیاز شرا_

 نیو راد نیکه فقط شما باش ییهر جا. نیبساز ییهر جا نیتونیو م میحر نیا. نیکنیکه شما فکر م ستین يزیچ

 دونمیم!دوست داره ودشکه خ يزیبا هر چ.. شیزندگ يبه اداره  نیکن کشیتحر. شما یخصوص میحر شهیم

 !نیایکه از پسش بر م

داره با شما لج  نیراد دیشا یعنیباشه؟  يا گهیطور د يا گهیممکنه نظر پزشک د یول گمیم نویکه ا دیببخش_

 !ادیبهتر بتونه کنار ب يا گهیو با دکتر د کنهیم

تحول و تنوع هم شده  نیبودم به خاطر ا دواریام.. يا گهیو ارجاع دادم به دکتر د نیراد شیوقت پ یلیمن خ_

با من بود  یوقت. به طور کل درمان و قطع کرد نیراد نکهیاش شد ا جهیمتاسفانه نت یکارها درست تر بشه ول

چون .. فتادیاتفاق ن نیا يا گهید ربا دکت یول.. حداقل انقدر بهم اعتماد داشت که تو جلسات شرکت کنه

.. روش کیخانم ن ستگاهمیا نیآخر نیراد يمن برا!کننیسخت اعتماد م مارایدسته از ب نیهمونطور که گفتم ا

و  ادین نجایاگه ا دونهیخودش م یعنی. ستین يا گهیراه د دمیو مناسب د مارستانیب اگه من دونهیخودش م یعنی

 !کنهیکار و تموم نم نیا يا گهید يجا چینخواد ادامه بده ه

 . شد رهیخ دیسف يها کیدر سکوت به سرام ترانه

www.romanbaz.ir
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 نیپشت راد!نداره يکار چیاش ه هیبدون که بق ياگه تا حاال با شجاعت جلو اومد.. يایدخترم از پسش بر م_

محرك داشته باشه  هی دیبا.. داشتن به درمان نمونده دیام يبرا يادیبشه چون وقت ز مینذار تسل.. نکن یرو خال

 .!بشه دواریبتونه به موندن و منتظر بودنت ام نکهیا يبرا.. برگشتن يبرا

 :گفت و غرق فکر ستادیمقابلش ا. از جا برخاست نیآمد، فرد رونیکه از اتاق ب نیهم

 !نهیشما رو بب خوادیم_

 :تکان داد و گفت يسر!با او نداشت یقرار مالقات. نشست نیفرد یشانیپ يرو یکمرنگ اخم

 خوره؟یحالت که بهم نم.. تا برم و برگردم نیبش_

 .او نشست یِخال یِصندل يسر تکان داد و رو "نه" یبه معن ترانه

 :پا در اتاق گذاشت و رو به دکتر که به احترامش برخاسته بود گفت نیفرد

 اومده؟ شیپ یمشکل.. دکتر يآقا نییبفرما_

شد،  یکه طوالن نشانیسکوت ب. شد رهیبه دستگاه کوچک ضبط خ یدرهم، مدت ينشست و با ابروها دکتر

 :دینگران تر پرس نیفرد

 شده؟ يزیچ_

 :گفتگذاشت و  زیم يدستگاه را گوشه  دکتر

که  یبه نظرم کس.. خودم مرور کنم يروش و بارها برا کیخانم ن يحرفا خواستمیدکمه اش و زدم م یوقت_

 يحرف و سوال برا ستیبایم یلیشده خ يماریب نیهم متوجه ا یداره، بارداره و به تازگ یروان يماریهمسرش ب

 !زده نشد شونیاز جانب ا یفهم حر قهیجمعا دو دق دیشا قهیچهل دق نیتمام ا يتو یول!گفتن داشته باشه

 .کرد میچشمش تنظ يرا رو نکشیع ،یقیمتفکر نگاهش کرد و مرد، همراه با نفس عم نیفرد

متوجه نشد چرا  یول. باشه نیبهتر از ا یلیخ تونستیرو به روم نشسته بود اوضاع م شیبهش گفتم اگه دوماه پ_

 !همسرش چرا ینقدر فرق نکرده، ولا شیمن اوضاعش با دو ماه پ مارِیب. حرف و زدم نیا

 ه؟یمنظورتون چ.. دکتر يآقا ستمیمتوجه ن_

 يو دنبال راهکار برا ومدیم شیچند ماه پ دیگناه حداقل با یدخترِ ب نیا. ونفریهما يواضحه آقا یلیمنظورم خ_

رو داره و  ینه اآلن که خودش تمام عالئم افسردگ.. تازه ازدواج کردن یحداقل وقت.. بود یدرمان همسرش م

 !کمکه ازمندین

www.romanbaz.ir داره؟ یترانه افسردگ نیبگ نیخوایم_
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 :با آرامش گفت. مکث کرد یو کم دیبه چانه اش کش یدست دکتر

 يخوب راهکارها یلیخ دیبا کنهیم یزندگ ماریب نیکه داره با ا یکس.. ونفریهما يمن قبال هم گفتم بهتون آقا_

 نیو ا ارهیبه وجود ب ضیمر يبتونه حس اعتماد و تو دیبا.. باشه یخوب تگریحما دیبا. رفتار با اون و بلد باشه

کنه و با هم قدم  يبا من همکار.. داشته باشه یفعلم کا. باشه یکه خودش از هر لحاظ اوک رهیامکان پذ یموقع

. شد يادیز یو چه بسا خودش دچار مشکالت روح ومدیبر ن تیمسئول نیا يمادر شما از پس اداره . میبردار

 !مشکل حاد تره نیدر مورد ترانه ا یدرسته؟ ول

  !گذشت ییزایاز چه چ شیزندگ يبرا دمیبه چشم د.. دکتر هیا يترانه دختر قو_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

بفهمم تا چه حد  تونمیحرف زدن با شخص م قهیمن تنها با پانزده دق.. گذشتن هاست نیبحث ما هم سر هم_

 نیا يتمام اعتماد به نفس و خودباور.. نبود نیا گهیبود کارِ من د نیاز ا ریاگه غ.. هیطیتحت فشاره و تو چه شرا

درسته باور کرده که .. مقابلش نگاه کنه شخص يانقدر توان نداره موقع حرف زدن به چشم ها.. دختر نابود شده

باور کرده  نکهیا يتنها برا.. نهیبیخودش م يتوانش رو تو نکهیا ينه برا یول.. به همسرش کمک کنه تونهیم

 !نداره يا گهیراه د نیدره و به جز ا نیبراش آخر نیا

 :سرش را ناراحت تکان داد و دکتر افزود نیفرد

رو از  ییترانه چه اتفاقا دونمیمن خوب م...وقته که از عشق و عالقه گذشته یلیکار خ ونفر،یهما يآقا نینیبب_

 ایباشه و  يعمل اجبار هی ي جهینت تونهیفقط م شیاربارد ط،یشرا نیا يپر واضحه که تو نمیو ا. سر گذرونده

ترانه اگه قبول کرده به همسرش کمک کنه به خاطر عشق و !کامال ناخواسته بوده میتر نگاه کن نانهیاگه خوشب

دوست داشتم در .. نهیو فراموش کنه و ترانه رو ترانه بب مینس خوادیگفته م نیمن بهش گفتم راد. ستیمحبتش ن

 يهم تو کیبرق کوچ هی یحت!یچیه یول.. نمیبب کیواکنش مثبت کوچ هیدروغ فقط  يجمله  نیمقابل ا

 . دمینگاهش ند

 ن؟یبهش دروغ گفت_

www.romanbaz.ir
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 گفتم،یم قتمیاگه حق یحت. به حال ترانه نداشت یفرق چیمن راست و دروغش ه يجمله .. نگران نباش پسرم_

روابطش با  يتو شهیمتوجه م نکهیبار بعد از ا شوهرش رو به روم نشست و اعتراف کرد هر روزید نیهم نکهیا

 !شدیعوض نم یچیباز هم ه رسه،یبه جنون م يطرف نبوده چجور مینس

رو به . کرد آرام باشد یو سع دیصورتش کش يچند بار کف دستش را رو. از خشم و فشار مشت شد نیفرد دست

 :دورگه و خسته گفت ییبا صدا. دیدینم زیچ چیبن بست بلند ه واریجز د شیرو

 بکنه؟ تونهینم یکمک چیترانه ه نیبگ نیخوایم یعنیدکتر؟  يکرد آقا دیبا کاریچ_

 یخنث يبه مرحله  نیبا راد یزندگ ریبگم ترانه تحت تاث دیاول از همه با.. بکنم یکل يجمع بند هیاگه بخوام _

حاال هم سرِ پاست و به  نیاگه تا هم.. باشه یپر فشار و افسردگ يدوره  هیشروع  تونهیمرحله م نیا.. دهیرس

 نیبخواد و بتونه ا نکهیا يبهونه برا هی. هکرد دایپ زهیانگ هی. ستیخودش ن يخواست خودش اومده بازم برا

رو نه  نیاسم ا. هم قبول نکرده اون بچه رو سقط کنه نیهم يکه برا نیو شک نکن. رو تحمل کنه یزندگ

چوب  يآب به تنها تکه  يکه در حال غرق شدنه و تو یمثل آدم.. یخودخواه حس مادرونه گذاشت و نه شهیم

و  طیکه باعث شده بخواد شرا يا زهیتنها انگ.. ترانه حکم اون چوب و داره يابر قایبچه دق نیا... ندازهیچنگ م

قابل من که م يدر واقع دختر.. کنه دایپ نیراد يو محرك هم برا زهیانگ هیمن ازش خواستم فقط !بهتر کنه

 ارازش انتظ شهینکنه نم یکه به خودش کمک یکس. ازش انتظار کمک داشت نیاز ا شتریب شدینشسته بود، نم

 . و بتونه کمکش کنه رهیبد تر از خودش رو بگ یداشت دست کس

 :شد و افزود رهیخ نیگرفته و در هم فرد يچهره  به

ازدواج کرده که  یبرادرتون با کس!سراب بوده هی هیدو جوون در واقع شب نیازدواج اشتباه ا ونفر،یهما يآقا_

مدت . نهیکه دوست داشته بب ییزهایچ يسراب از همه  هیعشق مرده ش رو پر کنه، و ترانه با  يبتونه جا

 م،یاون بش اتینظر الِیخ یو ب مارهیب نیراد میاگه بگ یحت!شه یاز هم متالش ایرو نیکه ا دیطول نکش يادیز

من  نویا!تموم شده زیهمه چ کردیکه تصورش رو م ستین يمرد نیراد دیکه فهم يترانه هم در لحظه ا يبرا

 !گهیشواهد م.. گمینم

 مشکل و حل کرد؟ نیا دیچطور با.. دکتر يآقا نیراه بگ هی_

 :شد و گفت رهیخ زیمتفکر به م دکتر

ترانه هر چقدر . خراب تر بشه یلیخ زیچ چون ممکنه همه. دیاریفشار ن نیکمک کردن به راد يترانه برا يرو_

www.romanbaz.irاجازه . شهیمنفور م نیراد يبرا شتریبشه، ب یروح يها بیو دچار آس رهیخودش فاصله بگ یاصل تیاز شخص
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که دست  هیتنها راه نیا!بشه دواریدرمان ام يبرا نیکنه تا راد دایپ یراه هی دیبا. در حد توانش کمک کنه نیبد

 !کنهیمراحل بعد باز تر م يما رو برا

 ساخته ست؟ ياز دست من چه کار_

 :زد و گفت یمیلبخند مال مرد

 یچه خوب بشه و چه نه، فراموش نکن که اون دختر کم سن و سال ب نیراد.. نکن یدختر و خال نیپشت ا_

 دایهم پ کیکوچ دیام هیساله  کیو  ستیدختر ب هیچشم  يتو یسخته وقت یلیخ.. استیقضا نیآدمِ ا نیگناه تر

 !و کمک داره تیبه حما ازین یکس راز ه شتریاون در حال حاضر ب!نیاز اون غافل ش نیمبادا به خاطر راد.. نشه

چه وقت از دکتر  دیآنقدر در خودش غرق بود که نفهم. شد نییباال و پا يهمراه با بغض بد نیفرد يگلو بکیس

 ي دهیترس یآرام ول يبه خودش آمد که صدا یوقت. راه افتاد نیترانه به طرف ماش يکرد و پا به پا یخداحافظ

 :دیترانه را شن

 !شمیم ادهیپ ییمن چهار راه جلو ن؟یآروم تر بر کمی شهیم_

 :گرفته و آرامش کرد و گفت يبه چهره  ینگاه

 چرا؟_

 .گرفت يرا به باز فشیک پیشانه باال انداخت و ز دخترك

 !پدرم ينه بعدم برم خو.. قدم بزنم کمی خوامیم_

 .زد شیبه رو ینیغمگ لبخند

 ؟يبر ادهیگرما پ نیتو ا يخوایم یچ يبرا.. رسونمتیخب من م_

 !قدم بزنم کمیدوست دارم _

 .توقف کرد و به طرفش برگشت ابانیحرف کنار خ یب

 بود؟ یترانه؟ قرارمون چ_

مکث . دو انگشتش نشست يجلو آمد و رو نیدست فرد. سرگرم بود ییکوچک کذا پیجواب با همان ز یب ترانه

 .تر بود میمال شهیاز هم شیصدا. کرد و نگاهش را به انگشتان درشت او دوخت

 ؟یکنیسکوت م شهیچرا هم. کن دادیداد و ب.. غر بزن.. بگو.. رونیب زیدلته بر يتو یهر چ_

. را سوزاند نیفرد يکه در نگاهش بود تا مغز استخوان ها يدرد. نگاهش کرد یبا حالت خاص هیچند ثان ترانه

www.romanbaz.ir :کوتاه گفت کرد،یداد و همانطور که در را باز م رونینفسش را با آه ب
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 !ممنون یهمه چ يبرا_

شلوغ  يرو ادهیپ انیرا و محو شدنش م ضیکانال عر ياز رو دنشیپر.. بسته شدن در را.. نگاهش کرد نیفرد

 .فرمان گذاشت يو سرش را رو دیکش شیبه موها یدست.. را

اگر او فرار را بر  دیشا. کردیم ینیوجدانش سنگ ياز قبل رو شتریهر روز ب کردیکه در قبال او حس م یتیمسئول

گونه دستخوش اتفاقات جبران  نیگناه ا یدختر ب کی یِو زندگ فتادیاتفاق ها نم نینداده بود، تمام ا حیقرار ترج

نرفته بود که با  ياما هنوز چند متر. ه افتادرا روشن کرد و به طرف خانه را نیخسته و کالفه ماش. شدینم ریناپذ

 يدخترك مقابل مغازه . مچاله شد شیرو به رو يصحنه  دنیقلبش از د. ستادیترانه دوباره ا يقامت آشنا دنید

 گریکدیداخل مغازه را به  لیکنارِ او که با ذوق وسا يبه جفت ها. بود ستادهیکج شده ا یبا گردن ،یسمونیس

را  شیتوان پا يبا همه . دیدرد امانش را بر نیکهنه اش درد گرفت و ا يزخم ها يجا.. نگاه کرد دادندینشان م

 !ردیاندك توانش را هم از او نگ نیزخم کهنه، هم نیپدال گاز فشرد تا عفونت ا يرو

تا  دیطول کش یمدت شهیمثل هم. کنار در را فشرد دیچپاند و زنگ سف فشیکوچکش را داخل ک دیخر لونینا

. زد و با محبت سالم داد یبه محض باز شدن در لبخند پت و پهن. گفتن مادرش به گوشش برسد "بله " يصدا

 .در کنار رفت ياز جلو ریغافلگ یگل

 !يخبر اومد یورا؟ چه ب نیاز ا.. سالم مادر_

به . پا برداشت و بلند شد يرا از رو یلیگرد شده، آ يبا چشم ها دنشیترنم با د.. تا دور خانه چشم چرخاند دور

 . طرفش رفت و دست داد

 بابا؟ ییتو؟ کجا يغول چراغ جادو شد_

دست و پا . نشست و صورتش را جلو برد یلیکنار آ کرد،یاش را گوش م یشگیهم يکه غرغر ها همانطور

 :زد و با حسرت گفت شیپاها يرو يبوسه ا. نشاند شیزدنش، خنده به لب ها

 !بود خالهذره شده  هیدلم برات _

معلوم هست  چیه. نگرفته ما رو به بچمون فروخت کیسالممون و عل مشیدیماه د کیبعد .. خانوم و باش_

 تو؟ ییکجا

و  دیوقفه نوش یاز آن را ب یمین. مقابلش نگه داشته بود را برداشت یکه گل یرا از سرش برداشت و شربت شالش

 :گفت

www.romanbaz.ir ؟يریگیاز من نم یتو چرا سراغ.. يتو بزرگ تر.. حاال بذار برسم بعد ترورم کن_
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وقت  چیاو ه نکهیا يبرا دیشا. نگاه کنند گریکدیچند لحظه به  یباعث شد ترنم و گل بشیدلخور و عج لحن

 يایدن نیدر ا دانستیکس نم چیه.. در بند روابط نبود ادیاز آن ها نداشت و ز يانتظار.. عادت نداشت گله کند

 !ستیخانواده اش خال تیحما يچقدر جا ،ییتنها دیجد

 شام؟ يبرا ادیم نیراد.. عرق تنت خشک شه اریپاشو مانتوت و در ب_

 .را چپ و راست کرد سرش

 ست؟یبابا ن. سر بزنم و برگردم هی ییاومدم سر پا_

 !میوقته دور هم نبود یلیخ.. ادیزنگ بزن شوهرتم ب ؟ییسر پا یچ یعنی.. شهیم داشیاآلنا پ_

 نیکه هنوز عمق فاجعاتش بر ا يا یزندگ.. اش یدرست مثل طعم زندگ.. تلخ تر از زهر شد شیبرا شربت

 :کالفه گفت. خانواده روشن نبود

 .گفتم بهتون سر بزنم گذشتمیم نجایداشتم از ا.. برگردم دیبا_

زود در  هم که اومد با قشقرق شوهرش يبار آخر.. شناسهیمنو که کال نم يتو رو خدا مامان؟ خونه  ینیبیم_

 !از اومدنشه نمیا.. میستیجزو خانوادش ن یکال من و عل شناسهیفقط شما و بابا رو م کنهیدعوت هم م.. رفت

 .ستیاش از چ یناراحت دانستیم. ناراحت نگاهش کرد ترانه

دوست نداشتم خودتون .. خهیم يچقدر آدم رو دنید نایمامان ا.. فرق داره ترنم یلیاون خونه خ طیبخدا شرا_

 !نیذب شمع

 :گرفته گفت یگل

 !وگرنه ما هم چشممون به جمال دامادمون روشن نشد.. ما هم اسما دعوت بود يبرا.. گهیراست م_

 نیاگر هم. شد مانیزود پش یآمده ول نجایخودش را لعنت کرد که به ا يلحظه ا. ترانه گرفته تر شد ي چهره

. با او شد يبرگرداند و مشغول باز یلیسرش را به طرف آ. دادیشک در آن خانه جان م یها را هم نداشت ب دارید

 .شده يچقدر از زمان سپر دیاش شد که نفهم ییبایو ز تیآنقدر غرق معصوم

 :گذاشت و رو به او گفت ینیرا داخل س يچا یصادق استکان خال..به خودش آمد شب شده بود یوقت

 اد؟یم یک نیپس راد_

کودك آنقدر آرام بود که متوجه  نیاما کنار پدرش و ا.. شب شدن هوا برگرددافتاد قرار بود قبل از  ادشی تازه

 .اش را پنهان کند یکرد ناراحت یآب دهانش را قورت داد و سع. گذشتن زمان نشد

www.romanbaz.ir !موندم رید...بلند شم ومدیدست و دلم ن یول... منم قرار بود زود برگردم.. باباجون ادینم نیراد_
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اگه .. شده کیهوا هم تار. ستیدرست ن ينجوریا...بابا ادیشام ب يهم برا نیزنگ بزن بگو راد هیبلند شو _

 !ادیب شیممکنه براش سوتفاهم پ يبفهمه بدون اون اومد

 :گفت بستیرا م شیمانتو يهمانطور که دکمه ها. شد زیخ میتشکش گذاشت و ن يرا رو دهیخواب یِلیآ

بهتون  يسر ومدیدلم ن شدمیطرف رد م نیداشتم از ا. اومدن نبود نجایبرنامه منم ا.. ادیب تونهینم نیباور کن_

 !نزنم

 :شکم ترانه گرد شده بود گفت يهمانطور که نگاهش رو ترنم

 !يچقدر چاق شد_

 :با اخم گفت. اش را به هم جفت کرد و به پا خواست ینخ يدستپاچه دو طرف مانتو ترانه

 !خوابش برد.. کنم یفقط نتونستم باد معدش و خال.. و تا آخر خورد رشیش.. شده ادیها نفخ ام ز یتازگ_

از نظرش .. متوجه شده بود ترانه بحث را عوض کرده.. به حرکت درآورد یلیاو و آ نینگاه مشکوکش را ب ترنم

 :با خنده و بدون فکرگفت. دیرسیبه نظر نم دیهم بع ادیگذشت که ز يزیچ

 ؟یگیبهمون نم هینکنه خبر_

ستون  يعرق رو. آمد رونیبه دست از پشت اُپن ب ریکفگ یجمله، سرِ صادق به طرفش برگشت و گل نیهم با

را  فشیک. ماندیپنهان نم نیهم از راد يراز لحظه ا نیشک ا یب دندیفهمیاگر م. دخترك شُره کرد يمهره 

 :گفت یبرداشت و رو به گل

 آژانس؟ نیزنگ بزن شهیمامان م_

 حاال؟ مگه گناهه؟ یشیمبابا چرا ناراحت _

 :خجالتش گذاشت و هشدار گونه گفت ياش را پا یناراحت صادق

 !ترنم؟_

 :کرد و گفت یکوتاه يخنده  ترنم

هنوز چهار ماه از ازدواجت گذشته به فکر  یستیانقدر خنگ ن دونمیم.. کردم باهات یشوخ. باشه بابا قهر نکن_

 !یبچه باش

 یرا برداشت و از پدر و مادرش خداحافظ فشیک.. نمانده دنینفس کش يبرا یدر خانه مجال گرید کردیم حس

 :و گفت ستادیکنار در ا یهنگام خداحافظ. کرد ریاش ترنم را غافلگ یناراحت. کرد

www.romanbaz.ir از حرفم؟ يواقعا ناراحت شد_
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 :زد و گفت شیبه رو یمیلبخند مال ترانه

 باشه؟..  نیایب نیهر وقتم خواست.. باش یلیمراقب آ.. نه_

 .کرد یگفت و او را راه يا "باشه". دیگونه اش کش يدستش را جلو برد و رو مترن

کودك  نیاش و ا یزندگ طیدکتر، شرا يگفته ها. چشم بست يداد و لحظه ا هیتک یرا به پشت صندل سرش

 نیبا راد دیبا. دادیدرست فکر کردن به او نم ياجازه  کرد،یاز حجم درونش را اشغال م شتریب یکه هر روز کم

 !نداشت يگریراه د نیاجز . کردیرا در او زنده م گفتیکه دکتر م يا زهیهمان انگ دیبا. زدیحرف م

آن را مقابلش نگه داشت و از ته دل بو . دیکش رونیب لونیو کوچک را از نا یرا باز کرد و سرهم نخ فشیک پیز

 !آمد یبهشت م يبو در کیو زجر آور، از  یجهنم يهمه درها نیا انیچقدر خوب بود که م. دیکش

*** 

کوتاه او  ياز پشت بوته ها. طراوت جلب شد يبایدخترانه و ز يگذاشت، توجهش به صدا اطیکه پا در ح نیهم

را هنگام کتاب خواندن  نشیدلنش يبود که صدا یمدت. خواندیالله ها نشسته و کتاب م يکه کنار باغچه  دیرا د

طراوت کتاب را بست و با . زد ییبایز ولبخند مردانه  دینگاه او را متوجه خودش د یجلو رفت و وقت. دیشنیم

 :محبت گفت

 چرا پس تنها؟.. سالم داداش_

 .جلو رفت و نگاهش را به کتاب دوخت نیفرد

 نم؟یکتابت و بب شهیم.. سر به خونوادش بزنه هیترانه خواست _

 :گفت طنتیبغل زد و با ش ریبا ارزش ز یئیکتاب را مانند ش طراوت

 !سکرِته.. نه_

رفتار  يرو يادیز ریکتاب هر چه بود تاث نیا. او شد لیته دلش متوجه عدم تما یول دیبه مزاحش خند نیفرد

 :و گفت ستادیاش ا یکنار صندل. طراوت گذاشته بود

 !بمونه ينجوریا یچیه مذاریمطمئن باش نم.. طراوت رسهینوبت به تو هم م.. و حل کنم نیراد يبذار مسئله _

 :بار بود که گفت نیاول يبرا یسکوت کند ول شهیداشت طراوت مثل هم انتظار

 !خسته شدم یلیخ.. ازش خسته شدم داداش گهید_

زانو نشست و دستش  يقلب مگر چقدر توان داشت؟ کنارش رو نیا.. دو دو زد یاو و صندل انیم نیفرد چشمان

www.romanbaz.ir .را گرفت
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 ؟یکنیباور نم.. خاطره شهیکه بعدا برات م هیدوره ا هی نمیا.. شهیتموم م_

 .شانه باال انداخت طراوت

 !کابوس دمیشا_

 :گفت دیخسته، پر ام يبا همان صدا. نشاند شیموها يرو يبه پا خواست و بوسه ا نیفرد

قت مثل اون و.. یشیپا م نیا يباالخره که از رو.. میبه الالت بذار یلیکن و ما هم ل يلوس باز یتونیتا م_

 !یکن هیو گر یکوه پشت سرم بدوئ يتا قله  دیقبلنا هر جمعه با

بار از شدت  نیا دیرقصیچشمانش م ین یکه داخل ن یاشک يقطره .. دیدرخش دیدخترك از برق ام چشمان

 .اش نشست، با آرامش چشم بست یشانیپ يکه رو يبعد يزد و در مقابل بوسه  یلبخند از ته دل. شوق بود

سوال و جواب .. بالفاصله متوجه آمدنش شد و راهش را سد کرد نیپرو. از کنارش گذشت و وارد خانه شد نیفرد

بعد از .. نبود شیب یپر بود فالکت تشیفیاز توان ظر شیکه امروز ب ینیفرد يبرا نینبود و ا یتمام شدن شیها

بر افروخته  ست،یدر خانه ن نیرد رادک دیکتا نیپرو یاما وقت. گرفت شیکوتاه راه طبقات را پ يدادن جواب ها

 :و گفت ستادیا

 ازش سر بزنه؟ يروزا ممکنه هر کار نیا يتو یدونیمادرِ من؟ نم يچرا زودتر زنگ نزد ره؟ینگفت کجا م_

 !شیال اوبال قیهمون رف شیفکر کنم رفت پ بستمش؟یم کردم؟یم کاریچ_

 یدلش کم. تکان داد و باال رفت يسر. کرد خشمش را کنترل کند یو سع دیبه صورتش کش یدست نیفرد

 وكیب يآن چهره  کیراه پله بود که  چیدر پ. تا انفجار نداشت يادیمغزش راه ز.. خواستیخلوت و آرامش م

بود که  يهفته ا کی. کرد هاتاق آنا نگا يو از دور به در بسته  ستادیهمانجا ا. خانم مقابل چشمش جان گرفت

چند تقه به در اتاق زد و . راهش را کج کرد و تا پشت اتاق رفت. بود امدهین رونیکسالت از اتاق ب يانه به به

 .ورود خواست ياجازه  دیآرام او را شن "بله" يصدا یوقت

 یب یهرگز او را نامرتب و حت یدر تمام طول زندگ.. تخت را نشناخت يرو ي دهیداخل شد، دختر ژول یوقت

 :جلو رفت و با اخم گفت. بود دهیند شیآرا

 م؟یحرف بزن کمی_

 يرو نیفرد. مثبت داد يبا چشم اشاره . آن گذاشت يرا در آغوشش جمع کرد و چانه اش را رو شیزانوها آنا

 :گفت هیحاش یمبل کنار تختش نشست و ب

www.romanbaz.ir گفته؟ يزیبهت چ یکس ن؟ییپا يایهفته ست که نم کیچرا _
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نباشد اما هنوز قادر به  ریتقص یب بتیسکوت و غ نیدر ا نیراد زدیمحدس . دختر نگران ترش کرد پوزخند

لب . خم شد یگذاشت و کم شیزانو يآرنجش را رو.. در سکوت گذشت یکم. موضوع نبود قیدق صیتشخ

 :را تر کرد و آرام گفت شیها

 !نیذاشتیم انمیقبل تر در جر یلیخ دیبا.. دونستمیمن نم.. که افتاده ییدر مورد اتفاقا_

 . کج شد و چشم بست شیپا يآنا رو سر

 و دست گرفت باالخره؟ شییگدا يمامان کاسه _

 م؟یا بهیمگه ما غر ؟يدار يطرز فکر نیچرا همچ_

شدم  الیخیاگه درس و ب.. میوضع و تحمل کرد نیما چند سال ا.. ما نداره یتو زندگ يرینبودن شما تاث بهیغر-

که ما از ثروت  نهیمن ا ي دهیدرسته عق. خم نشه یکس شیمادرم پوقت سر  چیبود که ه نیا يو کار کردم برا

 .میستیگدا ن یول.. میسهم دار ارتونهیاخت رد یکه مفت یو رفاه شیآسا نیاز ا.. خونه نیاز ا.. میسهم دار ییدا

 .با تاسف نگاهش کرد نیفرد

 بود؟ نیهمه مدت برداشتت از ما هم نیا_

 . چشم گشود و دوباره پوزخند زد آنا

 دهیرس مییعروسک مو طال يایبار کت و شلوار تنت کردن من تازه به رو نیاول يو برا يبزرگ شد یوقت_

 ینه حت ن،ینه تو و نه راد. شد بمینص یتو ده سالگ میبچگ يایرو یبودم ول کتریاز تو فقط سه سال کوچ.. بودم

 !شهیهم.. میبود بهیغر شهیما هم.. براتون مهم نبود اطرافتون چه خبره ییدا

 يتو دهیمگه نگفت شده به پدرت سهام هم م ن؟یکه نر دینکوب واریچرا آنا؟ مگه پدرم خودش و به در و د_

اون ور آب و به قول  نیو باهاش بر رهیکارخونه؟ مگه خود مادرت نخواست حق االرثش و از آقاجون بگ

 م؟ییتمام اشتباهات پدرت ما یبان. نیکن یخودتون مستقل زندگ

 :و گفت دیکش یآه نیفرد. هم فشرد و سرش را برگرداند يرا رو شیادندان ه آنا

 یکی دیبا طیشرا نیکه اآلن و تو ا نهیمن مهم ا يبرا. سرزنش کنم و حرف از گذشته بزنم نجایا ومدمین_

همه .. برگرده گهید خوادیمادرت نم. ستیهم ن يا گهید زیهر چ ای ییگدا.. آنا ستین یمنت.. کمکتون کنه

 ادیاز دستم بر ب یهر کمک نم. کنه یزندگ نجایکه آخر عمرش و با دخترش با عزت و آرامش هم نهیآرزوش ا

کمک کن . رونیب زیرو از ذهنت بر ینیو بدب نهیهمه ک نیکس ات ا نیتر زیفقط تو رو به عز. دمیبراتون انجام م

www.romanbaz.ir . میو دوباره درستش کن طیشرا میبتون
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 .نه اش زدودگو يسر برگرداند و اشکش را از رو آنا

 نه؟ینه؟ هدفت هم میمزاحمتون نباش گهیکه د ییجا هی یپستمون کن يخوایم_

 .سر تکان داد نیفرد

مستقل  یزندگ هی يخود تو دوست ندار ایآ یول.. خودتونه يخونه  نجایا نیکه بخوا یتا هر وقت.. بس کن آنا_

 ؟یکن یمادرت زندگ ایقراره با ما  یمگه تا ک ؟یداشته باش

. را گرفت نیجلو رفت و با هر دو دست صورت فرد. زانو نشست يکنار زد و رو شیپا يلحاف را از رو آنا

او  يگونه  يدستش را نوازش گونه رو. ماند یباق شیشوکه همانطور در جا نیبود که فرد یحرکتش آنقدر آن

بود که انگار  یانانسالتماس  نیبرق چشمانش، آخر.. داشت یبیحس و حال عج. و سرش را جلو برد دیکش

 :لرزان گفت ییبا صدا کردیمزه مزه م شیلب ها انیهمان طور که اشک را م. باختن ندارد يبرا يزیچ

باهات  ینسبت هیبذار .. ینش مونیوقت پش چیه دمیقول م.. يهمدم ندار.. ییتنها.. نیباشم فرد شتیبذار پ_

 دیام.. سر شو ي هیبرام سا. بکشم بتیمص خوامینم.. ببازم خوامینم گهید.. کاغذ يشده فقط رو.. داشته باشم

 !کنمیخواهش م.. نیپسم نزن فرد.. بکن یخواست يکنارش هر کار.. مادرم شو

 :گفت هیاو چسباند و با گر یشانیآنا سرش را به پ. گشاد شده نگاهش کرد يبا چشم ها نیفرد

 ن؟یلم کنه؟ انقدر پستم؟ انقدر کمم؟ چرا فردقبو تونهیکس نم چیچرا ه گه؟ید يکم دارم از زنا یمگه چ_

 قتیدر حق. بود یسخت طیشرا. را گرفت شیمبل برخاست و دست ها ياز رو.. شد بشیمتوجه حال عج نیفرد

خواهش چشمان پر عطش آنا با  از،یمرد بود و در اوج ن.. باشد ينبود که از کنارش گذشتن کار ساده ا یهم آنا زن

هرگز افسار هوس را رها .. نداده بود ستوقت کنترلش را از د چیاما ه.. کردیم ياز احساسات نهفته اش باز یلیخ

سپس .. کرد در ابتدا خودش آرام شود یچند لحظه چشم بست و سع. ها بکشاند دینکرده بود تا او را به سمت نبا

 :منتظر با آرامش گفت يرو به آنا

.. آنا یعرضه کن یخودت و به کس يکه مدام بخوا نهیاز ا شتریب یلیزش تو خار ؟يارزش ندار یکنیچرا فکر م_

 !یشیمرد آرزو م هی يمطمئن باش وقتش که برسه، تو هم برا. اجازه بده وجودت و کشف کنن

 نیفرد. شد رهیخ يتخت نشست و به نقطه ا يرو دیناام. کوچک هم در چشمان آنا خاموش شد دیهمان ام برق

 :و افزود دیکش شیبه موها یدست

خودت هم  کنمیازت خواهش م یول.. دمیانجام م ادیاز دستم بر ب يهر کار شتونیآسا يبرا خورمیقسم م_

www.romanbaz.ir !رو عوض کن یروش زندگ نیبخواه و ا.. بخواه
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 :دیقلبش را خراش يدخترك مثل خنجر يگرفته  يبرگرداند و قصد رفتن کرد، که صدا رو

 !به ترانه کمک کن_

 :با درد زمزمه کرد یآنا با چشمان اشک. افتاده بود نگاهش کرد شیابروها انیکه م ینیبرگرداند و با چ رو

 !خالصش کن.. نینجاتش بده فرد والیاز دست اون ه_

چند بار با وحشت تکان خورد و قلبش از  شیچشم ها.. شد نیفرد ينگاه دخترك، کابوس لحظه ها ي هیسا

 شیگلو ریز رحمانهیب یدست کردیحس م. به زبان آوردنش را نداشت، فشرده شد و دنیتوان پرس یکه حت يزیچ

با زور چشم از دختر . کردیماش  یکه منطق و عقل با تمام توان نف کردیرا تکرار م يزیذهنش چ.. فشاردیرا م

 . رفت رونیحدس وحشتناك از اتاق ب نیبرداشت و قبل از به زانو در آمدن در مقابل ا

*** 

 يدستش را نوازش گونه رو. کج شده، با لبخند نگاهش کرد يتخت گذاشت و با سر يرنگ را رو یآب سرهم

 :و زمزمه کرد دیشکمش کش

 ؟يدوسش دار.. لباسته نیاول.. مامان نشیبب_

 :با لبخند نگاهش کرد و افزود یکم

 .. یدوست دارم پسر باش ینه ول ایدرسته  دونمینم.. یپسرم گهیته دلم م يزیچ هی_

 :دندانش گرفت و با درد تکرار کرد انیرا م لبش

 !شیزندگ يهمه  ش،یحام ش،یزندگ دش،یام.. مامانت باش يپشتوانه .. باش يقو..یمثل من ش خوامینم_

 :خودش لب زد يشکمش گذاشت و التماس گونه برا يدو دستش را رو هر

 .کنمیخواهش م.. پسر باش_

. شدیممکن م ریداشت غ گریبار د نیپنهان کردنِ ا. به خودش انداخت یو نگاه ستادیدر فکر مقابل دراور ا غرق

دو هفته از صحبتش . رنگ افتاد ینگاهش دوباره به سرهم آب نهیپنهانش کند؟ از داخل آ توانستیمگر تا کجا م

 یکم شده بود هر روز ياز خانه و همه فرار که ینیدو هفته، حرف زدن با راد نیبا دکتر گذشته بود و در تمام ا

سخت تر و  یلیخ زیهمه چ دیفهمیترس سر کند؟ اگر خودش م نیبا ا توانستیتا کجا م. شدیممکن تر م ریغ

 !شدیبار تر م بتیمص

که بدون  یشبیهمان د. را گرفته بود مشیتصم. دیکش قیدراور گذاشت و چند نفس عم يرا رو شیها دست

www.romanbaz.irرا  نیفرد تیحاال که حما. دیبگو نیبه رادرا  قتیگرفت حق میساعت خوابِ راحت صبح شده بود تصم کی
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 يکه تمام راه ها ینیدرا يبرا شدیم يا زهیراه انگ نیهم دیبود، شا دهیداشت، حاال که کارد به استخوان رس

 !آمد یبود و هر روز مست و بدحال به خانه م دهیخانواده بر ياش را با اعضا یارتباط

قبل از جا زدن و . دیشنیرا به وضوح م شیکه تپش ها دیکوبیآنقدر وحشتناك م نهیقلبش در س. تعلل نکرد گرید

 شیاز استرس مدام پاها.. خوردیحالش به هم م. رنگ زد و در اتاق را باز کرد یبه سرهم آب یشدن چنگ مانیپش

 قیرا در مشتش فشرد و چند نفس عم همسر. ستادیا نیمقابل اتاق راد. نداشت ياما چاره ا دیچیپیبه هم م

 . دیکش

عجوالنه رفتار  دینبا. داد ستیعقل فرمانِ ا یسرانگشتانش به در چوب دنیقبل از رس یبرد ول شیرا پ دستش

عقب گرد کرد تا به . خواستیکمک م نیاز فرد دیچه؟ با شدیبرابر با فاجعه م نیاگر عکس العمل راد. کردیم

منظور با  نیبه هم. نشده بود خارجت هفت صبح بود و حتما تا به حال از خانه هنوز ساع. برود نیاتاق فرد

 شیخود پا يِبحث دو نفر به خود ياما درست مقابل درِ اتاقِ آنا، از صدا مودیعرض راهرو را پ جانیاسترس و ه

تاب شد  یر بآشنا آنقد يصدا نیا دنیبرو اما دلش با شن زدیم بیعقل نه.. بود نیراد يصدا. دیچسب نیبه زم

 ستادیباز در ا يدرست مقابل فضا.. در باز بود يال. اش را با در کمتر کرد اصلهگذشتن از کنارش، ف يکه به جا

تر برد و صدا ها  کینزد یسرش را کم. رنگ بود دیسف يواریکمد د شد،یم دهیکه در مقابلش د يزیاما تنها چ

 .رفته رفته واضح تر شد

که به تو  يزیچ چیمن نه با تو و نه با ه.. نهیهم یکه هست يزیتنها چ.. نیراد یهست یاحمق روان هیتو _

 !نکن يپرداز الیخودت خ يبرا. ندارم يمربوط بشه کار

 يکه دو هفته ست حرفاش بو ینگفت ؟ینگفت نیبه فرد یچیتو ه یبگ يخوایم کنم؟یم يپرداز الیمن خ_

کردن حق  یاسباب کش نایا وكیعمه ب یچشمم نگاه کرد و گفت وقت يکه امروز علنا تو ینگفت ده؟یخون م

 نیچطور همچ یباش دهنز يمثل تو بشم؟ اگه تو زر یفکر کنه من مزاحم بزدل دیندارم مزاحمشون بشم؟ چرا با

 کنه؟یم يفکر

. نمتیبب خوامینم ؟یفهمیازت متنفرم م.. فتهیآخر چشمم به چشمت ن يساعتا نیبرو بذار ا.. نیراد رونیبرو ب_

 !گهیوقت د چینه اآلن نه ه

بود و  دهیآنا را با خشونت چسب يگلو نیراد. و آنا مقابلش قرار گرفتند نیآمد و به دنبالش راد یفیخف غیج يصدا

. دیگنجیاش نم لهیدر مخ دیدیکه م يزیچ. از شدت ترس زبانش بند آمده بود. دادیفشار م دیاو را به کمد سف

www.romanbaz.ir .گرفتیزدن دختر لحظه لحظه شدت م پاو دست و  شدیم شتریدختر هر لحظه ب يگلو ریز نیفشار دست راد
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 ،یطعمش و بچش يشد چیپاپ.. یخودت خواست.. دیخودت تنت خار.. یتو خال یِخوب گوش کن عروسک بارب_

برام . .خرابه آنا یلیمن کَلَّم خ. نکن غیج غیج خودیپس ب یخودت خواست! نه با زور.. منم طعمش و بهت چشوندم

کس بو نبره کجا  چیکه ه کنمیگم و گورت م يطور.. يدست و پام مثل سگ جون بد ریز نجایهم ستیمهم ن

بار  کیاز  شتریب شدیبود که چندشم م نیا يبرا.. نبود ينداشتم از رو دلسوز يباهات کار گهیاگه د. يدفن شد

 تیمتر شیاون زبون ش يجلو یرو خوب نشناس یروان نیواقعا ا يخوایپس اگه م. مثل تو دست بزنم یبه کثافت

 !و چپ و راست خزعبل نگو ریو بگ

انگشت  نیراد.. دیصدادار کش يدختر رها شد، از شدت درد خم شد و نفس ها يگلو ریکه دستش از ز نیهم

 :مقابلش گرفت و گفت

 یفهمیم. زدم میزندگ به يآدم کردنِ تو چه گند يبفهمن برا نیفرد ایاگه ترانه  کشمیم شیو به آت تیزندگ_

 نو؟یا

 یدستش را به در گرفت تا تعادلش را حفظ کند ول. و تار شد رهیچشمش ت شیپ ایدن. رفت شیاز پاها گرید توان

به  نیآنا و راد يگشاد شده  يچشم ها. نداشت يگریشدنش حاصل د دهیکار جز باز شدنِ کامل در و د نیا

 غیگوشش با تمام توان ج ریز یکسانگار . افتاد شیپا ریدستش سر خورد و ز يسرهم از ال. دیقامت او چسب

 ادیاز قبل در گوشش فر شتریصدا هر لحظه ب. عقب رفت یجلو آمد و او قدم یبا بهت قدم نیراد "برو" دیکشیم

توانش به طرف  يدهانش گذاشت و با همه  يبه طرفش پا تند کرد، دستش را جلو نیکه راد نیهم. دیکش

 .دیاتاقش دو

 يدر و ال به ال ي رهیشدن دستگ نییباال و پا.. چند نفر يها ادیداد و فر... آنا يها هیگر.. دیشنیها را م صدا

گوشش گذاشته بود  يدستش را با همه توان رو.. را نیمکرر و پشت سرِ هم راد يآن ها، ترانه گفتن ها يهمه 

بدتر از همه . کنترلش نداشت يبرا یکه توان کردیاشک چنان پشت سر هم از چشمش شُره م. دیشنیاما باز هم م

چقدر  دانستینم. برود رونیانگار که قرار بود جان از همان جا از تنش ب.. کردیشکمش حس م ریبود که ز يدرد

 دنیدر و د یِشدنِ ناگهان کرده بود که با باز هیوجود گر يچقدر زمان گذشته و چقدر با همه .. در آن حال مانده

دست خودش نبود . در دلش تکان خورد يزینگاهش که به او افتاد، چ. در سرش را باال کرد وبِدر چهارچ نیفرد

شوکه و ناباور  نیفرد. و خودش را در آغوشش پرت کرد دیبه طرف او دو صال،یو است یچارگیدر اوج ب یوقت

 نیا يانگار که از ابتدا قرار بود رو. زدیقدرت زار م يد و با همه اش بو نهیس يسرِ ترانه رو. ستادیهمانطور ا

www.romanbaz.irآن چنان بلند و از . کردیم هیو گر زدیوجود ضجه م يبا همه . زدیبر رونیدرد جانش را ب يپهن همه  ي نهیس
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 نیا يبرا.. تیمظلوم نیا يبرا. گرفتیآتش م شیاز پ شتریب راهنشیپ ریقلب مرد ز هیته دل که هر ثان

دستش را دور کمر او . با جهنم نداشت یفرق گریاش د یکه تنها در چهار ماه زندگ يدختر يسرنوشت و برا

که نسبت به او  یحس. نجاستیحاال هم ردیکه قرار بود در آغوشش قرار بگ یهمان کودک کردیحس م. حلقه شد

و با  دیکش شیمو يدست رو. تر از حسش به آن کودك چند ماهه بود قیلحظات، صد برابر عم نیداشت در ا

 :خشدارش زمزمه کرد يصدا

 !آروم کنمیخواهش م.. آروم ترانه_

و از شدت  دیلرزیچانه اش م. از اشک نگاهش کرد سیخ يبا همان چهره .. اش کنده شد نهیس يترانه از رو سرِ

کرده بود و با  هیتک واریکه پشت سرِ او، به د دیچرخ ینیچشمش آرام به طرف راد. به سکسکه افتاده بود هیگر

 دهیبه صورتش کوب شیساعت پ چندشد و دوباره مثل همان  یرحم یب یلیس قتیحق. کردیالتماس نگاهش م

و رفت،  دیکوب واریعاجزانه مشت به د نیراد یوقت..ستادنیا ينه تحمل شدتش را داشت و نه نا نباریاما ا.. شد

نشست تا از سقوطش  شیپاها ریبه موقع ز نیدست فرد.. تعادل یشل شد و مردمک چشمش ب شیپاها

با وحشت به . دادیم يخبر از اتفاقات بدتر کردیحس م شیدست ها يکه رو یخون یِسیکند، اما خ يریجلوگ

آمد و رو به اهل خانه  نییاز پله ها پا مهیسراس. توان او را در آغوش گرفت يدستش نگاه کرد و با همه 

 :زد ادیفر انهیوحش

 !ــنیعجله کن.. نیو بد چمیسوئ_

خودش را به آن ها  مهیبه صدا در آمد و دختر خدمتکار سراس نیماش موتیرساند، ر نیخودش را به ماش تا

 :ترانه بود با بغض گفت ياش رو دهیباز کرد و همانطور که نگاه ترس شیدرِ عقب را برا. رساند

 !دورش نیچیبپ.. خودمه یچادر مشک نیا_

که خبر  یهمان روز لعنت.. زمان برگشته بود به همان روز. گذاشت و سوار شد شیپا يرا رو یچادر مشک نیفرد

که به  يهمان روز. افتیرا نم نیروشن و خاموش ماش دیبود و از شدت ترس کل دهیتصادف خانواده اش را شن

درست مثل . بود دهیتا محل سانحه دو ادهیپ يبود و راه بسته را با پاها کیها راه تراف لومتریتصادف ک نیخاطر ا

زرد ترانه بود استارت زد و با  يرنگ و رو ينگاهش رو نهیهمانطور که از آ. آمد یهمان روز نفسش باال نم

چادر را دورش . بودند مارستانیب نگیدر پارک قهیدق ستیدر کمتر از ب. خارج شد نگیاز پارک یباور نکردن یسرعت

نبود که قادر به  ياش آنقدر ياریدرد باز و بسته شد اما هشدخترك چند بار با  يها شمچ. و بلندش کرد دیچیپ

www.romanbaz.ir
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و مسئول  دیمقابلش رس عایبرانکارد سر. بلند داخل برد ياو را در آغوش گرفت و با قدم ها. باشد طشیدرك شرا

 . کرد تیترانه را به سمت اورژانس هدا یمعطل یآن ب

را  ینیدکتر نائ يو شماره  دیکش رونیب بشیا از جر یگوش رفت،یکه همراه برانکارد به طرف اورژانس م همانطور

 .دیچیپ یدر گوش شیکه صدا دینکش یطول. گرفت

 جان؟ نیجانم فرد_

 ؟یمارستانیب_

 شده؟ یچ..باال ایآره ب_

 !ترانه رو آوردم.. بخش اورژانس ایزود ب کنمیخواهش م_

. وارد کرد و تا کنار پنجره برد یپرستار ترانه را داخل اتاق. گفت و تماس را قطع کرد يا "باشه"با عجه  فرامرز

 :و گفت دیپرده ها را با اخم کش نیدر مقابل فرد

 !نیباش رونیب_

 شیبازو. با وارد شدنِ فرامرز به اتاق، انگار جان تازه گرفت. و چند قدم عقب رفت دیرا دور دهانش کش دستش

 :گفترا گرفت و با ترس 

 !سهیلباسش خ يهمه .. از حال رفته.. داره فرامرز يزیخونر_

 :اش انداخت و گفت یبه ساعد خون ینگاه فرامز

 !منتظر باش رونیب.. نیآروم باش فرد_

 شیدست ها ينگاهش را به رد خون رو. نشست يفلز یصندل يرفت و رو رونیاز اتاق ب یوصف نشدن یحال با

تکرار  دیچرا زمان با.. بپرد رونیهر لحظه ممکن است ب کردیکه حس م دیکوبیم نهیقلبش آنچنان در س. دوخت

از . یلعنت يشده  نینفر ي ادهخانو نیو باز هم مسببش او بود و ا رفتیم نیداشت از ب گریکودك د کی شد؟یم

 هیگر يصدا. فرو برد و چشم بست شیدستش را داخل موها. ساعدش برجسته شده بود يشدت خشم رگ ها

 .داشتیك باز هم دست از سرش بر نمکود ي

 يبه طرف انتها نیو پرو نیراد. شتابان چند نفر سر باال کرد يقدم ها يچقدر گذشته که با صدا دانستینم

 انیرا م شیبا وحشت چشم ها نیراد. ستادیا نیاز جا برخاست و با همان حالِ خراب منتظر راد.. دندیدویسالن م

 :گفت دیلرزیبه شدت م هک ییبا صدا. طوفان نوح به پا بود شیدر چشم ها. او و اتاق چرخاند

www.romanbaz.ir کجاست؟_
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 !دونمینم یچیه.. نیراد دونمینم_

بار در  نیدوم يرا برا نیخشم نگاه فرد. شد نیدست فرد ریاس شیرا به طرف اتاق کج کرد که بازو راهش

 :با زور گفت شیدندان ها ياز ال یفک اش منقبض شد وقت. دیدیاش م یزندگ

 !گ و منتظر شوبتمر_

قلب  یمیهمان رد قد يخنجر نگاهش رو.. به طرف او برگشت نیفرد. کردیشوکه و ناباور نگاهشان م نیپرو

 :دورگه زمزمه کرد ییچند قدم به طرفش رفت و با صدا. دیمادر خط دوباره کش

 راحت شد مادر؟  التیخ_

 .دیچشمش چک يسر تکان داد و اشک از گوشه  نیپرو

 .. شما و بازم جون دو تا آدم يها یبازم خودخواه_

 :دستش را رو به اتاق گرفت و گفت نیفرد. ماند رهیثابت و خ نیچشم پرو يها مردمک

 !میتونینم گهینه شما و نه من د.. میدوشمون حمل کن يرو رو گهید يبچه  هیبارِ مرگ  گهید میتونینم_

آخر  يجمله  دنیاز شن نیپشت سرشان، راد درست دندیند کی چیو ه ختندیدر نگاه هم اشک ر رهیدو خ هر

 .دیسرد چسب وارِیخورد و پشتش به د کهیچطور 

*** 

بود که با  یپوش و مسن دیزن سف د،یکه مقابلش د يریتصو نیاول. حس سوزش دستش آرام چشم باز کرد با

 نیا ياتاق و رو نیدر ا دانستیهنوز نم. دیو به سرُم رس دینگاهش را باال کش. بود رهیسرش خ ياخم به باال

. بود که به سرفه افتاد خشکآنقدر  شیبپرسد اما گلو يزیرا باز و بسته کرد چ شیلب ها. کندیتخت چه م

که از کنار تختش گذشت، توانش را جمع کرد و با  نیهم. پرستار گذرا نگاهش کرد و دوباره مشغولِ کار شد

 :گفت دیشنیکه خودش هم با زور م ییصدا

 منو چرا آوردن؟_

 :گفت کردیرا کنترل م يهمانطور که سرُم تخت کنار پرستار

 اد؟ینم ادتی.. یداشت يزیخونر_

در کمتر از  زیهمه چ. وحشتناك و دراز به عقب برگشت یشد و زمان مثل تونل رهیخ يبه نقطه ا شیها چشم

. شد رهیشکمش کنار زد و به خودش خ يپتو را از رو یآن یبا حرکت. جان گرفت شیمقابل چشم ها هیچند ثان

www.romanbaz.ir :دیلرزان پرس ییبا صدا
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 بچم چطوره؟.. بچم_

 :گفت رفتیم رونیتفاوت از اتاق ب یهمانطور که ب پرستار

 !ادیاآلن دکترت م_

 يگفتن ها "درو باز کن".. آنا ي هیگر يصدا.. نیراد يصدا.. دیچیپیمثل ناقوس مرگ در سرش م صداها

ها فقط  نیا يهمه  انیم. بود یجنگ روان کیشروع  شیبرا نیو ا نشستیر هم مداشت کنا زیهمه چ ن،یفرد

 !کودکش چطور بود..الشیآسوده گشتن خ يواژه برا کی.. واژه بود کیدنبال 

زن را از تخت  يصدا. جانش را گرفت دیچیکه در شکمش پ يدیاما درد شد ندیتخت بنش يکرد رو یسع

 :دیاش شن يکنار

 .سیتکون نخور انقدر برات خوب ن_

 .!نگاهش به در کینگاهش به سرُم بود و  کیها  وانهید مانند

 اد؟یپس چرا دکتر نم_

تو هم .. ها برسن شب شده چارهیانقدر خر تو خره که تا به داد ما بدبخت ب نجایا.. ادیبخواب بابا باالخره م_

 ؟يکرد مانیزا

 يدستش را رو ست؟ین نیدلش سنگ گرید کردیچرا حس م. خودش زمزمه کرد يرا برا مانیزا يکلمه !مانیزا

 :دردمند ناله کرد. کرد سیشکمش گذاشت و اشک گونه اش را خ

 ست؟ین رونیاون ب یچکیه_

آن .. گذردیبر او چه م قیدقا نیدر ا دانستیکس نم چیاستراحت کن، ه گفتیو م کردیم یهمچنان پرچانگ زن

شد و  زیخ مین دنشیبا د. شد انیدر نما انیم ینیتکان خورد تا عاقبت قامت دکتر نائ شیقدر ناله کرد و در جا

 :التماس گونه گفت

 شده؟ یچ_

 :جلو آمد و آمرانه گفت. هم نبود شیقادر به نگاه کردن در چشم ها یآنقدر خراب بود که حت ینیو روز نائ حال

 !یتا چند روز پا ش يحق ندار.. روش کیدراز بکش خانم ن_

 که نشده؟ شیزیچ.. داشتم يزیچطوره؟ خونر ؟یبچم چ_

 .از شکمش گذاشت و فشار داد یقسمت يدستش را رو شیتوجه به حرف ها یب دکتر

www.romanbaz.ir ..بگو یهر جا درد داشت_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣١٩ 

 دهیترس. شدیشکم، قلبش مچاله م يبود که به جا ادیفشار دست دکتر آنقدر ز. افتاد هیبا وحشت به گر ترانه

 :گفت

 ..بچم.. نیدیچرا فشار م_

نه تنها قلب بلکه تمام .. با تمام قدرت به صورتش خورد ینیسنگ یانگار که ش.. ناگهان الل شد هیهمان ثان در

 .با بهت تکان خورد شیو فقط لب ها ستادیوجودش از حرکت ا

 !م؟..بچ_

را تکان داد و  حال سرش نیبا ا. به کلمه ها نباشد يازیبود که ن قیتاسف نگاهش آنقدر عم.. نگاهش کرد دکتر

 :لب گفت ریز

.. ياتفاق باعث بشه خودت و بباز نیا ستیقرار ن.. يفرصت دار یلیهنوز خ.. یجوون.. آرامشت و حفظ کن _

 ..يمساعد تر طیتو شرا يمطمئن باش باردار

. دیبه صورتش کش یکاره گذاشت و دست مهیحرفش را ن.. دخترك شد يعرق کرده  يدست ها ریدستش اس مچ

 :دستش گذاشت و ناراحت و گرفته افزود يدست رو. گرفتیپر از وحشت ترانه قدرت تکلم را از او م يچشم ها

که بهت وارد شد انقدر قدرت داشت که  یشوک یول یهم خطر سقط داشت ينطوریهم.. بود نییپا یلیبچه خ_

 !سقط شده بود مارستانیب یبرس نکهیبچه قبل از ا.. ومدیبر ن ياز دست ما کار.. بشه دتیشد يزیباعث خونر

 یب نگونهیا یچه کس. قلبش نشست يلرزانش از دور مچ دکتر رها شد و رو يدست ها.. دیکش ریت قلبش

و  دیرا در اتاق د نیوارد شدن فرد.. دیشنیدکتر را نم يصدا گریرحمانه به قلب کوچکش چنگ انداخته بود؟ د

را  شیفقط حرکت لب ها شد،او  يمردانه  يدست ها ریاس شیشانه ها یوقت.. دیو نشن دیرا شن شیصدا.. دیند

 .دیشن یملتمس خودش را م يو صدا دید یم

 !سقط شد گهیم!بچت مرد گهیم.. مرد گهیم_

 چیو از دستش ه دیدیرا م فشیتن نح دیلرزش شد.. سوختیجهنم م نیآتشِ ا انِیداشت م نیفرد ي نهیس

 يو بتواند پشتوانه  فتدیدوباره از پا ن يحمله  نیتا در مقابل ا شدیاو م يپشتوانه ا یچه کس. آمد یبر نم يکار

.. دینوشیو تلخِ روزگار م نیجام زهرآگ نیبار داشت از ا نیدوم يکه برا یقلبِ زخم خورده باشد؟ آن هم وقت نیا

سر ترانه را در آغوش گرفت و آرام و . تا فلج شدنش نمانده بود يزیتکرار زمان آنقدر دردناك بود که چ نیا

 :گرفته گفت

www.romanbaz.ir !کنمیخواهش م.. تو رو خدا آروم باش ترانه_
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انگار همان .. دیپاشیکه داشت از درون فرو م يلرزش وجود.. هر چه بود لرزش بود.. دیشنینم يا هیگر يصدا

قابل  ریغ زشِیر کی يباشد برا يتلنگر، قرار بود بهانه ا نیاش اتفاق افتاده بود و هم یموعود در زندگ يزلزله 

 :فرامرز از کنارش هشدار داد. ودسرد ب خیتنش مثل  يهمه . دیدخترك کش يدست ها يدست رو. جبران

 .رمیاجازه بده فشارش و بگ_

با  نیفرد. دترانه به شماره افتاد و رنگ چهره اش کبود ش يبود که نفس ها دهیهنوز جمله اش را کامل نشن اما

که به  يدختر.. اش بود یزندگ يصحنه ها نیاز دردناك تر یکی دیشا دیدیکه م يزیچ. وحشت کنار رفت

بلندش همه  يکنارش گذشت و صدا زفرامز با دو ا. شدیراه نفسش باز نم زدیو هر چه دست و پا م دیلرزیشدت م

 :اتاق را پر کرد ي

 !عجله کن.. اریآرامبخش ب عیسر.. پرستار_

دو پرستار با سرعت خودشان را به اتاق رساندند و . پرستارها دوخت يوحشت عقب رفت و چشم به تکاپو با

 د،یسف يمالفه  يکه رو دیدیدخترك را م يبود، تنها پاها ستادهیکه ا ییاز آن جا.. سرش قرار گرفتند يباال

 کی یحت گرید. رفت رونیو ب شرداش را ف یشانیبا هر دو دستش پ. خوردیتکان م انهینفس وحش يذره ا يبرا

 نیبه زم شیو زانو اوردیکم ب ییجا کیکه  دیترسیم نیاز ا شهیهم. نداشت تیدرد ظرف نیا دنید يهم برا هیثان

 يزلزله  نیدر مقابلِ ا ستادنیا يکوه برا کی يکه خودش را به اندازه  يروز.. امروز همان روز بود.. بخورد

 . دیدینم يمخرب قو

 :گونه اش پاك کرد و گفت ياشکش را از رو دنشیبا د نیپرو

 ن؟یشده فرد یشد؟ تو رو خدا بگو اون تو چ یچ_

خسته و چند هزار  يشانه ها نیا يبرا یگاه خال هیتک کی.. خواستیگاه م هیتک کی. توجه به او جلو رفت یب

سرنوشت .. بود نجایهم ایدن يانگار که انتها.. دیچسب نیبه زم شیپاها نیراد دنیکه جلو رفت، با د یکم.. یتن

  کرد؟یاش مهمان م دهیبه د ار زانشیوحشتناك از عز ریهمه تصو نیروز ا کیچه بود که در  یدر پ

داده  هیتک واریبسته سرش را به د ينشسته بود و با چشم ها واریزانو، کنج د يرو نیراد.. سالنه جلو رفت سالنه

 :شانه اش گذاشت و با درد گفت يدست رو. که تا گردنش راه گرفته دیرد اشکش را د. بود

 !بلند شو_

 يو برا دیرا باال کش شیلب ها. خورده بود سیغم خوب خ يایدر انیم شیها یعسل.. چشم باز کرد نیراد

www.romanbaz.ir .وجود مقابله کرد يضجه نزدن با همه 
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خودمو  يام که بچه  وانهیفکر کرد که نگفت؟ فکر کرد انقدر د یچ..نگفت داداش.. بهم نگفت حامله ست_

 بکشم؟

 :دوباره به شانه اش زد و گفت يضربه ا. تکه تکه و آرام از دهانش خارج شد آه،

 !افته یم يبدتر یلیخ يوگرنه اتفاقا.. باش يچند روز و قو نیپاشو و ا.. رهید یلیخ یهمه چ يبرا گهید_

 يچشم ها گرید یبرسد ول انیبه پا انجیهم ایدن کردیآرزو م. کنارِ او انداخت یِصندل يو خودش را رو گفت

 يخش دار برا ییسرش را رو به سقف گرفت و با صدا. شرمنده اش را به نگاه پر خواهش آن دختر ندوزد

 :خودش زمزمه کرد

 !یو بازم قولت و شکست يبازم قول داد.. یلعنت یمراقبش باش يقول داده بود_

*** 

را پشت کمر قفل کرده بود و در  شیصادق همچنان دست ها. آمد رونیپر از غذا، از اتاق ب یِنیهمراه با س یگل

 .اُپن آشپزخانه گذاشت و چشم تَرَش را پاك کرد يرا رو ینیس. زدیخانه قدم م

 !لقمه نخورد صادق کی_

تمام . دیکش ششیر يگفت و دستش را چند بار رو ي "ال اله اال اهللا ".و به درِ اتاق نگاه کرد ستادیا صادق

بود و بعد از  دهیشدن ترانه را شن يکه خبر بستر ياز لحظه ا. بود دهیرا از شدت درد قلب و فشار نخواب شبید

 یرو به گل. کشدینفس هم نم گریکرد دیگفته شد، حس م یبا شرمندگ نیکه از زبانِ فرد یتلخ قیآن، حقا

 :گفت

 چارشونیهم بفروشم و خرج دادگاه کنم بشده خونه ام و .. کنمیو با اون خانواده روشن م فمیامروز تکل نیهم_

 .!زندون يها لهیپشت م ندازمیتک به تکشون و م.. کنمیم

 :گفت هیبا گر یگل

 !و دم نزد شهیش ينگذره که خون دخترمون و ذره ذره کردن تو.. خدا ازشون نگذره_

 .. خانوم کور میکور بود. میدیبود و ند شهیکه خون دخترمون تو ش گذرهیخدا از ما هم نم_

 :و گفت دیهر دو دستش بر سرش کوب با

دست  میتسل یمثل من کنن که انقدر جربزه نداشت دخترش و دو دست يسر پدر يخاك کل عالم و تو يا_

 !خبر نکنه یاز خدا ب یِمشت روان کی

www.romanbaz.ir
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پف کرده  هیاز شدت گر شیچشم ها. آمد رونیو متعاقبش ترنم از اتاق ب دیچیدر خانه پ یلیآ ي هیگر يصدا

 :با خواهش گفت یگل. تکان داد و به طرف در برد شتریرا ب یلیآ. بود

 !شهیحالش بد م ادیبچه م نیا هیگر يهر وقت صدا.. ترنم مادر خواهش کردم ازت_

 :و ناراحت گفت ستادیا فونیکنار آ ترنم

 !نجایا مونهیدلم م.. برم مامان تونمینم.. ببرتش خونه مادرشوهرم تا غروب ادیب یگفتم عل_

از مبل ها  یکی يصادق رو. را در آغوشش جا به جا کرد و به طرف در برد یلیآ فونیبه صدا در آمدن زنگ آ با

 :آرام گفت یگل. دستانش گرفت انینشست و سرش را م

 آقا صادق؟ یکن کاریچ يخوایحاال م_

و  نیسر بزرگشون نبود رادخدا سر شاهده اگه به خاطر پ.. کنمیم چارشونیب رمیطالقش و بگ نکهیقبل از ا_

 !ذاشتمیزنده نم

 !ستیکه ن شیحال.. صادق خان ضهیمر_

 :چند لحظه نگاهش کرد و با درد گفت صادق

 ينجوریگل دخترم و ا.. ختهیقطره اشک ر هیکلمه حرف زده و نه  کیدختر منه که سه روزه نه  ضیمر_

 روزا؟ نیا يدادم؟ من ترانه رو بزرگ کردم برا لشونیتحو

 :با ترس به اتاق نگاه کرد و آرام تر گفت. جلو رفت و کنارش نشست یگل

سرپناهم از  هی نیهم يخوایآقا صادق؟ م میفتیدر ب ییآدما نیکه با همچ مینازیم مونیبه چ م؟یدار یچ_

  رن؟یسرمون بگ

 :و با ترس افزود دیرا گز لبش

 چیه.. رونیکرده که پرتش کردن ب کاریدق چدختر صا گنیم.. مونهیبرامون آبرو نم لیو فام هیدر و همسا يتو_

 !کنهیکس حرف ما رو قبول نم

 .او شد يحرف ها يشد و منتظر ادامه  زیصادق ر يها چشم

 یکینباشه حداقل  یچیدوا درمون بشه؟ ه مارستانیب رهیمگه برادرش نگفت داره م.. آقا صادق میعجله نکن_

 ..و مونهیم نجایترانه هم تا اون موقع ا.. کشهیطول م یدو سال

 :زد ادیبلند فر ياز جا برخاست و با صدا صادق
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 یاز خدا ب ضِیدخترم و نگه دارم که اون مر.. از خدا شرمت بشه یکنیاز دخترت شرم نم.. خجالت بکش گلناز_

مونده ازش  یمگه چ اد؟یمشت ش هیکنن؟ دخترم و دوباره بدم دست  یخبر درمون بشه و برگرده و دوباره زندگ

 کردن؟ یدوباره زندگ يبرا

 :لبش را گاز گرفت و با خواهش گفت یگل

.. میفتیدر ب نایبا ا میما که زورش و ندار.. میعجله نکن گمیکنه؟ م یباهاش زندگ گمیمگه من م.. توروخدا آروم_

 !خرنیرو هم م یقاض فتهیپاش ب

 :از پشت سر گفت ترنم

 نیبا ا گهید شهیمگه م.. میریطالق ترانه رو ازش بگ دیبا مینکن تمیاگه شکا یحت.. مامان گهیبابا راست م_

 کرد؟ یزندگ طیشرا

صادق با تاسف سر تکان داد و دوباره راه . گفت ییزهایلب چ ریگذاشت و ز ینیب يانگشت اشاره اش را رو یگل

 :با به صدا در آمدن زنگ در ترنم به طرف در رفت و گفت. رفتن را از سر گرفت

 !رفته ادشی يزیچ دیشا.. هیعل_

 :بلند گفت يکه با صدا دیطول نکش يا قهیرفت و دق رونیب

 .!نیآقا فرد نییبفرما_

گفت و پشت سر ترنم  يبلند "اهللا ای" نیفرد. مبل برداشت و سر کرد يدسته  ياش را از رو يروسر یگل

 :انداخت و ناراحت گفت نییسرش را پا نیفرد. حرف نگاهش کرد یصادق ب. داخل شد

 !نگران ترانه بودم.. ده اومدمسر ز دیببخش_

 انیم. با خودش کلنجار رفت حرمتش را نشکند یلیخ.. برداشته نشد شیاز رو يشماتت بار صادق لحظه ا نگاه

 :و گفت اوردیحال دلش طاقت ن نیاما با ا.. مرد از همه سوا بود نیآن آدم ها حسابِ ا يهمه 

 نیبذار.. نیریخبر نگ.. نیاین.. نینگران نش. نیدخترم بردار یِدست از سر زندگ گهید.. نیبسه آقا فرد گهید_

 !که ازش مونده تو آرامش باشه ینیهم

 :زمزمه کرد یبا اخم و ناراحت. گفتن نداشت يبرا يزیچ. ملتمسانه نگاهش کرد نیفرد

 !نیحق دار نیبگ یهر چ_

 .ختیر رونیرد و درد دلش بک ادیمرد جراتش را ز يافتاده  نییسر پا. ستادیجلو رفت و مقابلش ا صادق
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گرفته  یلباس آب کهیت هی.. زنهیچاره داشته باشه پلک هم نم.. خورهیلقمه غذا نم کی.. زنهیکلمه حرف نم کی_

 يکار چیو ه دنیدرد و د نیا یدونیپسرم؟ م یچ یعنیپدر بودن  یدونیم.. کنهیدستش فقط به اون نگاه م يتو

  ؟یچ یعنینکردن 

 کنمیدرکش م دیکه فکرشو بکن یاز اون شتریب یلیخ.. کنمیترانه رو درك م ینتونم شما رو درك کنم ول دیشا_

که حاضر  یاونم نه تنها اون، بلکه کنارش زن.. چون من بچم و درست پونزده روز قبل از تولدش از دست دادم

 .. خاك سرد دادم لیتحو یبودم براش جونمم بدم دو دست

 :التماس گفتباال کرد و با  سر

چند لحظه  نیاجازه بد کنمیخواهش م یول.. کنهیما کم نم يگناه و اشتباه و از خانواده  نیبار ا يزیچ چیه_

 .. نمشیبب

از مقابلش کنار رفت و راه  لیم ینشست، ب شیبازو يکه از پشت رو یدست گل.. حرف نگاهش کرد یب صادق

 .باز کرد شیرا برا

 د،یاز جانب او نشن ییصدا یوقت. به در زد و منتظر ماند يتقه ا. کرد و به طرف اتاق ترانه رفت يتشکر نیفرد

جلو . بود رهیبه او به پنجره خ ینگاه نیکوچکتر یترانه ب. و داخل شد دیکش نییرا پا رهیمکث دستگ یبعد از کم

 يواژه  کیفقط به دنبال  مدت نیا مامدر ت. در سکوت گذشت يادیمدت ز. مبل نشست يرفت و مقابلش رو

نا مرتب  شیموها. نگاهش کرد نیغمگ. افتینم يجمله ا چیو پر از غم ه نیجو سنگ نیا يمناسب بود اما برا

.. رنگ هم مشخص بود یآب یبلوز و شلوار نخ نیضعف بدنش از داخل هم. بود ختهیر شیشانه ها يرو

 يبود و پا دیدر معرض د يگریاز هر وقت د شتریاش ب یخواناست يصورتش آنقدر الغر شده بود که گونه ها

 :آمد و آرام گفت رونیاز دلش ب ینیآه سنگ. گود شده بود شیچشم ها

 کردم؟یم کاریکه نگار و دخترم و خاك کردم چ يبعد از روز یدونیم_

 :شد و افزود رهیبود خ رهیکه دخترك خ يهمان نقطه ا به

بود؟ کجا  یهمه اتفاق چ نیسهمِ من از ا.. شد ينجوریچرا ا نکهیبه ا.. درست مثلِ تو.. کردمیفقط فکر م_

تو .. کردمیفکر م نداختیاون دو تا م ادیکه منو  ییهر جا. رمیاتفاق و بگ نیا يجلو تونستمیاشتباه کردم؟ کجا م

اتاق  ياومدنش آماده بود، تو يکه برا یاتاق يتو.. میدخترم درست کرده بود يباز يکه با ذوق برا يمحوطه ا

 !بردیو تا صبح از ذوق خوابمون نم میدیکشیاومدنش نقشه م يکه با نگار هر روز برا یمشترک
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 دیشا.. بوده که اون بچه متولد نشه نیبدم و بگم صالح ا تیدلدار طیشرا نیا يمسخره ست اگه بخوام تو_

 یرفتن اون بچه ب نینه به وجود اومدن و نه از ب. یبدونرو خوب  يزیچ هی خوامیفقط م یبدتر از فحش باشه ول

جمله آسون  نیگفتن ا مهیزندگ صالح ياز دست دادن زن و بچم کجا دمیکه هنوز نفهم یمن يبرا.. هدف نبوده

داشتنش اونا رو از دست  يبرا دیوسط بود که با نیا يزیچ هیدارم  مانیباز از ته دل ا نایا يبا همه  یول ستین

 !دادمیم

سرش را  يذره ا یخورد اما حت یفیدست ترانه تکان خف. دست ترانه گذاشت يبرد و رو شیرا پ دستش

 .برنگرداند

درد .. کن هیگذشتن و پشت سر گذاشتنش شب و روز گر يبرا.. و به اغما ببره تیاتفاق زندگ نیترانه نذار ا_

 ینیبیوقت م هیکه  کنهیم شهینان رهمون داخل چ رونیب شیزیاگه نر!رونیب زشیبر یهوار بکش ول.. بکش

 گم؟یم یچ يشنویم. مشتش گرفته يجونت و تو يهمه 

بود و اصال  يگرید يایانگار که در دن.. شدیآرام باز و بسته م شیپلک ها.. حرف نگاهش کرد یب قهیدق چند

اراده سرش به طرف  یبه جلو بردارد اما ب یخواست قدم.. و از جا برخاست دیکش یآه. دیشن یاو را نم يصدا

 :دو رگه گفت ییو با صدا دیکش شیتار موها يدست رو. دخترك نشست یشانیپ يترانه خم شد و بوسه اش رو

غار  يتو دمیاجازه نم.. شتمیخودمم حرف بزنم پ يشده برا یحت.. شتمیمن پ یسکوت کن يتا هر وقت بخوا_

 !فهمهیکس مثل من نم چیگم شدن و ه نیدرد ا.. ترانه یخودت گم ش

*** 

حوصله چشم بست و رها با حرص  یترانه فقط ب.. دماغ ترانه تکان داد ریز يتر یپرِ بالش را مدت طوالن حسام

 :تشر زد

 ؟ياریدر ب يکه فقط دلقک باز ياومد.. بسه حسام_

 :دست به کمر زد و گفت حسام

 !بساط دپرس و نیا نینبابا جمع ک. کنم هیباهاش گر نمیبش نجایا يرایپ هینه اومدم مثل تو و بق_

با . دیصورت او کش يرها دستش را جلو برد و رو. نظر گرفت ریترانه را ز یچشم رینشست و ز وتریکامپ زیم يرو

 :بغض گفت

 !میمگه نه؟ حوصلت و سر برد میبر خوادیدلت م_
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داد و دوباره سر  رونینفسش را ب. بود یتر از خال ینگاهش خال. چند لحظه در سکوت نگاهش کرد ترانه

ها هم لبش به  طیشرا نیکه در سخت تر يترانه ا. حسام دور از چشم آن ها با تاسف سر تکان داد. برگرداند

 دنشید نگونهیطاقت ا گرید. سخت تر از سنگ شده بود شدیحسام باز م يو آزار ها تیاذ يبرا یلبخند کوچک

نگاه  کی یاز حت غیدر دند،یخندیو خودشان م دگفتنیم زدند،یحرف م شیسه ساعت بود که برا. را نداشت

 !اتاق کوچک حضور داشت نیاز ا ریغ ییانگار که او، هر جا!میمستق

 :و رو به رها گفت دیکش شیبه پشت موها یدست

 !امیو م رونیب رمیتُک پا م هی_

که از اتاق خارج شد  نیهم. رفت رونیحسام نگاه آخر را به ترانه انداخت و ب. سر تکان داد شیبرا یبا ناراحت رها

 یحسام پوف. بود يشوخ و پر انرژ يهمباز نیهم دشیانگار که تنها ام. به او دوخته شد یملتمس گل يچشم ها

 :خسته گفت ییو با صدا دیکش

 !فکر کنم حوصله شو سر بردم_

 .خاله اش گذاشت يسرشانه  يجلو رفت و دست رو. افتاد نییپا یگل نگاه

 نجایا ستیطالقه براش درست ن مشیاگه تصم. من به عمو صادق هم گفتم. نجاینه ا یول.. خاله شهیدرست م_

 !مدت دور باشه هی دیبا. بمونه

پاش  ریپدرش هر شب ز. کلمه حرف بزنه کیدهنش و باز نکرده .. که حسام هیچ مشیتصم میدونیهنوز نم_

امروز اما از  ير گرفته بودم برابراش نوبت دکت. نگاهش کنه گردونهیسر برنم یحت یول زهیریاشک م نهیشیم

 !میکن کاریچ دیبا گهید میدونینم.. جاش تکون نخورد

 !بود دشیام يهمه .. که از دست داد بچش نبود که خاله يزیچ.. شوکه شده_

 .و شماتت بار نگاهش کرد ختیاشک ر یگل

 ..نیاگه همون اول بهم گفته بود_

به . دیلرزیمدام م بشیدر ج یگوش. از کنارش گذشت یآرام "متاسفم"ناراحت سر تکان داد و با گفتن  حسام

را در هم فرو  شیاما شماره ناشناس اخم ها دیکش رونیب بشیحوصله از ج یاست ب مارستانیاز ب نکهیا يهوا

 .جواب داد شدیهمانطور که از خانه خارج م. برد

 بله؟_
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 :با شک گفت. آشنا بود يادیز شیدخترانه برا يصدا

 !نییخودمم بفرما_

 :مکث کرد و گفت یکم دختر

 !که نیشناسیم.. طراوتم_

 :و با تعجب گفت ستادیحرکت ا از

 !بله بله_

 :اش را تحمل کرد و گفت هیبا زور گر. بلند شد یدختر از پشت گوش نیف نیف يصدا

 نمتون؟یبب تونمیم_

 منو؟_

 !نیاگه وقت داشته باش.. بله_

 .اش انداخت یبه ساعت مچ ینگاه حسام

_؟یک 

 !نیهر وقت شما بگ_

 ؟یتونیاآلن م نیهم_

 :مکث کرد و آرام گفت یکم طراوت

 کجا؟ نیبگ شهیم.. بله_

اش  یاز پشت سر صندل يدختر. که از دور متوجه طراوت شد کردیو رو م ریرا ز شیپا ریز يعلف ها شیپاها با

بود  دهیها د ونفریدختر جوان که قبال او را در خانه هما. و منتظر شد دیکش شیبه موها یدست. دادیهل مرا 

 :آرام رو به طراوت گفت. نگه داشت و سالم داد مکتیرا مقابل ن یصندل

 !مونمیاون طرف تر منتظرتون م کمیمن _

بار  نیاول يبرا. دیچرخیاو م يرو رتینگاه حسام با ح. تکان داد و به طرف حسام برگشت شیبرا يسر طراوت

 يسرش انداخته بود که برا يرو یرنگ دیسف یکوچک و نخ يروسر. دیدیم یرونیبود که او را در پوشش ب

هم که به تن  یرنگ یگشاد و مشک يمانتو. نبود یاصال کاف شیشانه ها يفر رو ییطال يپوشاندن موها

گذشت  زیاز همه چ. گذردیم امدنشین رونیاز ب يادیود که مدت زپر واضح ب.. تهران نبود يروزها نیداشت، مد ا
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اتفاق برده  نیرا از ا بشیاو هم نص زدیحدس م. دیدخترك رس يسرخ و ورم کرده  يبه چشم ها تیو در نها

 :گفت یمینشست و با لبخند مال مکتین يرو لشمقاب. داشت یو حساس فیلط هیبه خصوص که روح!باشد

 آفتاب از کجا در اومد؟_

 !رمیوقتتون و بگ خواستمینم.. دیببخش_

 کینزد مارستانیپارك که به ب نیا يایگفتم ب نیهم يبرا. گرفتم یساعت یمرخص یول یوقتم و نگرفت_

 !میقرار بذار يمناسب تر يجا ایشاپ  یوگرنه دوست داشتم کاف..تره

 .تکان داد يسر طراوت

 !اصال ستیمهم ن_

 :تر کرد و گرفته گفت لب

 حالش چطوره؟.. ترانه_

 .دیلب باال کش حسام

 !بدتر از بد دمیشا.. بد باشه همونقدر بده دیهر چقدر که با_

 !کنم که مناسب تر از شما باشه دایکس و نتونستم پ چیگشتم ه یهر چ_

 :مکث کرد و افزود یکم

 يا گهید ياز ما آدما. که برامون افتاد روحمون و ازمون گرفت ییاتفاقا.. میرو گذروند يبد یلیخ يما روزا_

هممون .. ترانه دست ما امانت بود. ندارن يسود چیخودشون و نه اطرافشون ه يکه نه برا ییآدما میشد. ساخت

حالم  گهیوقت د چیبعد از اون اتفاق ه کردمیفکر م. حالم بده آقا حسام یلیخ. میروز افتادنش مقصر نیبه ا يتو

 !دهیروزگار بدترش و نشونمون م گذرهیداره م یهر چ یبدتر و تجربه کردم ول کردمیفکر م.. بدتر نشه

 :گفت هیو با گر دیاز چشمش چک اشک

.. ترانه.. مادرم.. من.. برادرام.. مرد ومدهین ایبچه به دن هی گهیبار د هی.. میکرد يبا جون دو نفر باز گهیبار د هی-

 !میهممون نابود شد

 :تعارف گفت یرو به آسمان کرد و ب حسام

 ؟یگیرو به من م نایچرا ا_

 خوادینم نکهیا يبرا.. ازمون متنفره نکهیا يبرا.. میحال ترانه رو بپرس یحت میاجازه ندار دونمیم نکهیا يبرا_

www.romanbaz.ir !نهیکدوممون و بب چیه يرو گهید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣٢٩ 

 :زد و گفت يپوزخند حسام

 تاسف و به گوش ترانه برسونم؟ نیهمتون ا يمن به جا يخوایم یعنی_

 .نگاهش کرد و سرش را با تاسف تکان داد میمستق

.. شنوهیکس اش که پدرشه رو هم نم نیزتریعز يصدا!من و شما که سهله يصدا.. کر شده طراوت خانوم_

 !بهتره بگم تو کماست ای!ترانه مرده

 هی!آقا حسام. ستین نطوریا نیباور کن یول.. ونهاومدنم به خاطر ا نجایا نیکنیفکر م نیاگه اآلن بگم راد دونمیم_

و از من خواسته  نیکه ا هیطیتو شرا نینه راد. ننیرو بب گهیبار همد نیآخر يدو تا بتونن برا نیا نیکن يکار

اگه قراره تموم  نیکمک کن یول. به فکر برادر خودم باشم طیشرا نیباشه، نه من انقدر پست و سودجو ام که تو ا

قرار بوده پدر بشه  دهیکه شن ياز روز نیراد گمیمنم م.. ترانه تو اغماست نیگیشما م. تموم کنن بشه خودشون

. میدر و باز کرد هیبا هزار زور و گر شبید.. خودش قفل کرده بود يدر و رو. ومدهین رونیب یلعنت ياز اون طبقه 

مهم  نایکدوم از ا چیبازم ه دونمیم!با ده تا قرص آرام بخش. ها خوابش برده بود يوسط اسباب باز نیزم يرو

 دیشا!ننیرو بب گهیهمد دیاونا با یول ستیکه داره مهم ن یترانه و حال ياآلن به اندازه  یچیه دونمیم.. ستین

 ..نیباعث بشه راد نیهم دیشا.. بزنه دو دردش و دا رونیب زهینفرتش و بر يشوك باعث بشه ترانه همه  نیهم

حسام ناراحت از جا برخاست و به طرف دکه . نرسد یدهانش گرفت تا هق هقش به گوش کس يرا جلو دستش

 :آب را مقابل طراوت گرفت و گفت يبطر. روزنامه رفت ي

 !آروم شو کمیبخور _

 :و گفت دیصورتش کش يپشت دستش را رو. دیاز آب نوش یتشکر کرد و کم طراوت

 ..من فقط.. کنم ترانه برگرده يکار هی ومدمیکس ام ن نیزتریرگ عزبه م.. بخدا_

 يتو یدونیم.. نهیو بب نیبخواد راد دیترانه خودش با.. طراوت خانوم ستیمن و تو و نفر سوم ن يبه خواسته _

 با خودش خلوت کمی.. آروم شه کمیداره  اجیاحت م؟یکنیبهش م یخودخواهانه چه ظلم میتصم نیبا ا طیشرا نیا

 ..طیشرا نیا يتو نیراد دنید. کنه

اگه قراره تموم شه تمومش  نیبذار.. ستین یفیبدتر از بالتکل یچیه نیباور کن.. آقا حسام کنمیخواهش م_

 !ادیو بدونه زودتر باهاش کنار م فشیهم اگه تکل نیراد!کنن

 :چند لحظه به همان منوال گذشت که عاقبت گفت. سکوت کرد یو کم دیبه صورتش کش یدست حسام

www.romanbaz.ir !دمیقول نم یکنم ول شیراض کنمیم یسع.. کنمیبا پدرش صحبت م_
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 :زد و آرام گفت ینیلبخند غمگ طراوت

ارزش  یبرام کل نیباهام قرار بذار نیقبول کرد نکهیهم هم نیاگه نتون یحت.. نیهست یشما آدم خوش قلب_

 !ممنونم. داشت

را با کنترل برگرداند به  یکرد و صندل یکه دخترك خداحافظ نیهم. نگاهش کرد قیحرف و عم یب حسام

 :از پشت سر گفت. خودش آمد و از جا برخاست

 ؟يکرد کاریخودت چ يبرا_

باز هم همان حرارت و . دوباره آرام و قرار را از حسام گرفت شیحالت چشم ها. آرام به طرفش برگشت طراوت

 :شانه باال داد و با درد گفت. زهمان حس مرمو

افتاد که منو قبل  ییمن اتفاقا یتو زندگ.. یتونینم یول یکن يخودت کار يبرا خوادیوقتا خودت دلت م یبعض_

 لهیام که پ یشمیمن همون کرم ابر.. رهید یلیامثالِ من خ ياومدن برا رونیب لهیاز پ.. کردن کشت یاز زندگ

 !گاهش شد هیتنها تک رختشکه د یهمون کرم!نتونست پروانه شهوقت  چیو ه دنیزود در یلیاشو خ

دخترك در دستانش، قلب او را با  نباریانگار که ا.. حسام همان حسام گذشته نبود گریرو برگرداند و رفت، د یوقت

 !بردیخود م

*** 

که ترانه دستش را پس  دینکش هیاما به ثان. ترانه برد و کمک کرد تعادلش را حفظ کند يبازو ریدستش را ز ترنم

 :را گرفت و با بغض گفت شیبازو ریز یگل نباریا. دیکش

 !مادر میبذار کمک کن_

گذاشت و دستش را به طرف بلوزش  زیرخت آو يتن پوشش را رو یگل. وارد رخت کن حمام شد یگل همراه

 :به عقب برداشت، گفت یترانه که قدم. برد

 !زنهیمدلم شور .. تنها ولت کنم مادر تونمینم_

. از تن کند یکی یکیرا  شیجلو رفت و لباس ها یگل. شد رهیخ يحرف نگاهش کرد و به نقطه ا یلحظه ب چند

. شدیصحنه ها تکرار م نیبود که دوباره ا يبار نیاول یبعد از شش سالگ دیشا. دستش را دور شکمش حلقه کرد

 :ناراحت گفت دیکه مقاومتش را د یگل

 !دخترم ارمیهمش و در نم.. مادر فدات بشه_

www.romanbaz.ir
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از  يادیزمان ز. نشاند یکیپالست ي هیچهارپا ياو را داخل برد و رو. افتاد شیپاها شیشل شد و پ شیدستها

هم وزن همان کودك شش ساله بود  قایاما امروز دق گذشتیها نشسته بود م هیچهارپا نیا يکه رو يبار نیآخر

 فیل.. کردیم سیو تنش را خ کردیم هصورتش شُر يآب ولرم از رو. کوچک شده بود  به همان اندازه شیایو دن

حرکت  کی يبرا یاما حت کردیسر و بدنش حس م يکف شامپو و صابون را رو.. شدیم دهیبدنش کش ينرم رو

فرو رفت و همزمان بغض  شیموها يال به ال یکیدراز و پالست يشانه . و توان نداشت يکوچک هم انرژ

 .شکست یگل يگلو نیسنگ

 تو؟ يانقدر بزرگ شد یک. آب شونه کنم ریموهات و ز یدوست داشت شهیهم يبچه بود یوقت_

اما همچان .. دیشنیرا م نشیف نیو ف دندیلرزیکه کنار سرش م ییدست ها. مادرش را يصدا یهق ب هق

انگار که نه . یزندان شیزهارو نیا يِزندانِ فلز انیبود و ذهنش م شیسرد رو به رو يها کینگاهش به سرام

و نه  ینه شوق آسمان آب.. تارزش نداش شیقفس برا نیا رونِیب زِیچ چیه گرید. پرواز داشت يمجال و نه آرزو

 !صاف و بدونِ ابر يهوا

 :ترنم بلوز بنفش رنگ سه دکمه را مقابلش گذاشت و گفت.. تخت اتاقش نسسته بود يرو

 !ادیبهت م یلیخ نیکردم؟ ا دایپ یچ نیبب_

تنش  یو راحت یآن را با دقت و آرام، همراه با شلوار نخ. ترنم برداشت يو بلوز را از جلو دیکش یقینفس عم یگل

 . زد شیبه موها يپوشاند و بوسه ا

 . صورتش قفل کرد ریبالش گذاشت و هر دو دستش را ز يخسته و کالفه سرش را رو ترانه

 !ينجوریا يخوریم سرما.. بذار موهاتو سشوار کنم مادر_

 یترنم گوش. شد و نگاهش را به اطراف دوخت زیخ مین. گشت يا لهیرا بلند کرد و با چشم دنبال وس سرش

 :را کنارش گذاشت و گفت لشیموبا

 !ینش داریب خورهیصبح برش داشته بودم زنگ م ؟یتیدنبال گوش_

چشم  د،یرنگ رس یکه دستش به سرهمِ آب نیهم. را باز کرد یاول عسل يتوجه به او خم شد و کشو یب ترانه

 .هم شده آرام گرفته بود یانگار کم.. صورتش گذاشت و چشم بست ریلباس را ز. هم افتاد يبا درد رو یگل يها

 یخودش را به طرف باال سر داد و سع. را باز کرد شیچشم ها يآمد ال یم رونیکه از ب ییسر و صدا يصدا با

چند قدم جلو آمد و . داشت  يحال آشفته ا. دیباز شد و پدرش را در چهارچوبِ در ددر اتاق .. ندیکرد صاف بنش

www.romanbaz.ir
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چند بار . بود ریبا خودش درگ. فرو برد شیتخت نشست و دستانش را داخل موها يمقابل ترانه رو. در را بست

 . دیبلند کش يو نفس ها دیدست دور چانه اش کش

 ..ترانه بابا_

 :شکسته گفت ییو با صدا لب ذکر گفت ریز.. مکث کرد یکم

 نیبه ا کردمیفکر نم.. دادمیاجازه م دینبا.. کردم تیخر.. مونمیکردم و اآلن پش یاشتباه هی.. اشتباه کردم بابا_

 ..يزود

لب  انیبه طرف ترانه سربرگرداند و از م. پوشاند و سر تکان داد شیصورتش را با دست ها. ساکت شد دوباره

 :با زور گفت شیها

از  شتریب گهید هیقض نیو ا نینیرو بب گهیبار همد نیآخر يبهتر باشه برا دیحسام گفت شا.. نجایاومده ا نیراد_

 يبرا مونیزندگ يتو ییجا گهید نمیبیم دمشیحاال که د یبود ول یمنطق زدیکه م ییکشدار نشه، حرفا نیا

اجازه رو  نیا دینبا.. اشتباه کردم.. دلم يومثل خنجره ر دنشید.. خودم و کنترل کنم بابا تونمینم!منطق نمونده

 !تو رو با اون تنها بذارم قهیدق کی یتو خوبه و نه من تحملش و دارم حت ينه برا نیراد دنید.. دادمیم

دست  ریآخر دستش اس يتخت برخاست اما در لحظه  ياز رو. کردینگاهش م یواکنش نیکوچک تر یب ترانه

 يواکنش کوچک برا کی نیهم. گفتن داشت يبرا یبودن حرف یته يبار با همه  نینگاهش ا. دخترك شد

راه  نیانگار ا یول ذاردتنها بگ نیاو را با راد گریبار د خواستیدلش نم. شد یدلش کاف یِسنگ وارید ختنیفرو ر

 . رفت رونیاز اتاق ب نیسنگ يو با نفس ها دیکش رونیدستش را از دست دختر ب. راه بود نیآخر

 :و با اخم و محکم گفت ستادیصادق در چهار چوب در ا.. گذشت تا درِ اتاق باز شد قهیدق چند

قسم  یازت سر بزنه به عل ییخطا نیکتریاگه کوچ.. يبندیدر و نم.. برو بگو و تمومش کن یقراره بگ یهر چ_

 !يبر رونیخونه ب نیسالم از ا يبا پا ذارمینم

پا .. نداشت شیچند ماه پ يبه دخترِ سرزنده  یشباهت چیکه ه يتربه دخ.. نگاه لرزانش را به ترانه دوخت نیراد

با .. جلو رفت.. بلور شکسته تا نشود نیافتاد که در مقابلِ ا شیاز ته دل به التماس زانوها. داخل اتاق گذاشت

نگاه ترانه به . بردیو م شستیبا خودش م امرد ر يو واژه  دیچکیگونه اش م يوقفه رو یکه ب ییاشک ها

که عشق و  ییاو.. درست مثلِ او.. رفتندیم زییرقصان و زرد رنگ پشت پنجره بود که به استقبال پا يت هادرخ

تک . نگاهش کرد قیکنارش نشست و عم نیراد. بود دهیو خزانش رس زییاش به پا یزندگ يبهاره  يشکوفه 

. دیلرزیم کردیم ینیدلش سنگ يکه رو ینیاز بغض سنگ شیلب ها. گذراند رچهره اش را از نظ يبه تک اعضا www.romanbaz.ir
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صدادار  شینفس ها. صورتش خشک شد یدر چند سانت شیدخترك جلو برد اما انگشت ها يدستش را تا چانه 

 :شد و با درد زمزمه کرد

 !بهم ینگفت_

دستش را جلو برد . فرو رفت شیداغ در مردمک ها یخیمالفه، مثل س يانداخت و تکه لباسِ رو نییرا پا سرش

داد  رونیرا با زور ب نشینفس سنگ. بود یلحظات برزخ نیهم یمرگ و زندگ انیم يفاصله . و آن را لمس کرد

 :و زمزمه کرد

گفتم .. پدر شم خوامیبهت گفتم نم.. خودمو بکشم ينه انقدر که بچه  یپست بودم ول.. انقدر پست نبودم ترانه_

 !شمیخودم م يوقت حامله نشو اما نگفتم قاتل بچه  چیگفتم ه.. مراقب باش

 .شد رهیتفاوت ترانه خ یرخ ب میباال کرد و دوباره به ن سر

به  یول.. یول.. آشغالم کهیت هیبرات فقط  دونمیم.. دمیو به گند کش تیزندگ دونمیم.. يازم متنفر دونمیم_

 ..که يبچه ا نیحرمت هم

.. گذاشت و نگاهش کرد گرشیترانه لباس را طرف د. تمام ماند مهینسرش حرفش  ریشدن سرهم از ز دهیکش با

با . دست او گذاشت يدستش را جلو برد و رو. ذره ذره آب شد نیکه از حرارتش قلب راد یآنقدر با درد و طوالن

 :توانش گفت نیآخر

وقت  چیه گهید دمیقول م. بده مونیشانس به من و زندگ هیفقط .. ترانه رمیفردا م نیهم.. مارستانیب رمیم_

به . رو جبران کنم یهمه چ خورمیقسم م. رمیمیم یاگه تو هم نباش.. ترانه رمیمیمن بدونِ تو م. نکنم مونتیپش

درمانم و  يدوره  يو همه  یلعنت مارستانیاون ب يتو رمیم.. دمیبه همتون قول م.. به مامان، به تو ن،یفرد

 !کنمیترانه خواهش م.. شمیداشته باشم خوب م کیکوچ دیام هیاگه .. يبهم شانس بد کباریاگه فقط . گذرونمیم

 .بلند صادق چهار ستون خانه را لرزاند يترانه، صدا يجا به

.. گهید زیهر چ ای یضیمر ستیبه من مربوط ن گهید.. کن پسر رونیبا اون و از سرت ب یفکر ترانه و زندگ_

بود که  نیا ياومدنت برا. سوزهیو مثل شمع م شهیاز روز قبل آب م شتریکه هر روز داره ب هیمن مهم دختر يبرا

دخترِ من و  يتو برا. تموم بشه سیپلبه دادگاه و  دنیبدون رس هیقض نیبرادرت ا يتایحما يبه حرمت همه 

 !رونیبرو ب نجایحرمت مهمان خونم و نگه دارم از ا دینرفته با ادمیحاال تا . يتموم شد شیزندگ

.. در حال خودش نبود گریانگار که د. و جلو رفت دیکش يبلند ينعره . پر از خون شد يِدو گو نیراد يها چشم

www.romanbaz.ir :زد ادیکه به طرف ترانه گرفته بود فر یصورت صادق کرد و با دست کیصورتش را نزد
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 ...کس چیه دمیاجازه نم.. نفسمه.. منه یِزندگ.. اون اگه دخترِ توئه زنه منه_

گفت و پلک  يبلند" يوا يا "با ترس یگل. دیچیشد در فضا پ دهیکه بر صورتش کوب یمحکم یِلیس انعکاس

اش راه گرفته  ینیکه از ب یخون یِسیخ. سرِ کج شده اش را صاف کرد نیراد. دیباال پر تیترانه چند بار با عصبان

. شد نییو پانه اش با خشم باال یس يخون قفسه  يِقرمز دنیو با د دیآن دست کش يرو.. بود را حس کرد

 :گشاد شده از خشم گفت ییصادق با چشم ها

 ییرد پا خوامیزنده ام نم یتا وقت. نیگوشاتون فرو کن يهم تو و هم خانوادت تو نویا.  ستیصاحب ن یترانه ب_

 !حرف آخرمه نیا. نمیدخترم بب یزندگ يکدومتون تو چیاز ه

 :و با التماس لب زد دیچانه اش لرز. شد سیدوباره خ شیچشم ها. به طرف ترانه برگشت نیراد سر

 نه؟یحرف تو هم هم_

 :چشم بست و با بغض گفت نیراد. دیسرد به نگاه او چسب ي لهیترانه مثل دو تکه ت يها چشم

از نو  يچجور یزندگ نیا کنمیو بهت ثابت م رمیمن م.. دارم نفس دیام ینگفت یچیه یتا وقت.. دارم دیام_

 يهم بر ایتا ته دن.. ترانه کشمیازت دست نم.. گذرمیازش م يهم بساز یلوم دژ آهناگه ج یحت.. زنهیم شهیر

 !یمال من

 .رفت رونیو با سرعت از خانه ب دیصورتش کش يدست رو.. از جانب صادق نماند یمنتظر حرف گرید

*** 

را به  شیتابستان تلخ جا. گرفتندیسبقت م گریکدیوقفه از  یگذشتنشان، ب یطوالن يسخت با همه  يروزها

شدن  رهیخ يبرا یپنجره، برگ چندان يدرخت بلند و تنومند رو به رو يرو گرید.. داده بود زییماه پا نیدوم

که  يو هم ترانه ا يزییپا نِیهم زم.. شدیآماده م یزمستان یخواب طوالن کی يداشت برا زیهمه چ. نمانده بود

. اش نداشتند يبه بهبود يدیام گریخانواده اش د. شدیدر تر و مات تر ماطراف ک يایروز به روز نگاهش به دن

داشت و نه تن به  يهمکار يبرا يا هیمدت، او را نزد چند روانپزشک متعدد بردند اما نه روح نیدر تمام ا

مانده  یباق ینبات یزندگ کیتنها  شیدست شسته بود و برا ایانگار که واقعا از دن. ادد یدرمان ياستفاده از داروها

 .بود

اش آنقدر واضح بود که با تمام  یاش آنقدر از ته دل و نگران یناراحت.. آمد یهر روز عصر به مالقاتش م نیفرد

 دنیبه د خواهدیم نیاشاره کرد که پرو يچند بار. بست ینم شیآمده، صادق درِ خانه را به رو شیاتفاقات پ

www.romanbaz.ir ،یکه ترانه به طور اتفاق یتا شب.  ستادیا یخواهش م نیبل ااما صادق هر بار سفت و سخت مقا د،یایترانه ب
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درست از همان شب به بعد، . و تا صبح در تب سوخت دیشن نیخواهش را از جانب فرد نیدوباره مطرح شدن ا

 نیاز آن ها و خانواده شان نباشد، ا یهر جا که نام کردیچرا که حس م. هم کم و کمتر شد نیفرد يآمدن ها

 . دارد يشتریبدختر آرامش 

 يآرامش را به طور کل از اعضا مارستان،یدر ب شیها يو لجباز نیحال و روز راد.. او تنها ترانه نبود یِنگران

 نیا يو کمک به ادامه  هیروح يبار تماس گرفت و با خواهش خواست، برا نیدکترش چند. خانواده گرفته بود

شب ها تا صبح در اتاق نام  گفتیم.. به مالقات کنند یدرمان، تن به خواسته اش بدهند و همسرش را راض

 یهمه، وقت نیاما با ا. ردیگیخبرِ او را از پزشک م شود،یو هر بار که درِ اتاقش باز م زندیم ادیفر هیترانه را با گر

ن نه رو و نه توان بر زبان آورد گرید. دانستیممکن و محال م ریخواهش را غ نیا د،یدیحال و روز دخترك را م

 . کنارِ صادق و ترانه داشت درنام برادرش را 

 ریشب ها تا د. رفتیباالتر م شیترانه، ماه به ماه دوز قرص ها دنیو با د شدیکه روز به روز رنجور تر م یصادق

اشاره  کیبه  دشیاز شب قبل ام شتریب یو هر شب کم. زدیحرف م شیو برا نشستیوقت کنار تخت دخترش م

 .رفتیو واکنش کوچک از دست م

دو ماه،  نیا يمثل تمام شب ها دانستیم. را در دست گرفت و چند تقه به در زد ریش وانیل شه،یعادت هم به

در  يال. باشد دواریام یشگیهم ياما باز هم دوست داشت به همان بله ها دیاز پشت در نخواهد شن ییصدا چیه

اتاق نشسته بود و  يگوشه  یصندل يرو نباریقبل ترانه ا يبرعکس شب ها. شد آرام بازش کرد و داخل. باز بود

 يرا رو ریش وانیل. دیرسیآشنا به نظر م يادیبود ز شیکه در دست ها يزیچ. را در آغوش گرفته بود شیزانوها

 نیسنگ یدوخت و با بغض يو پارچه ا یمینم دارش را به عروسک قد يچشم ها. گذاشت و به طرفش رفت زیم

 :گفت

پسر . یگرفتیو بهونه م يکردیم هیمدام گر. همدان میمراسم ختم پسر عمه ام رفته بود يبرا.. چهار سالت بود_

که  یپوش اهیس يکس حواسش به تو نبود که چقدر از آدما چیه. عمه ام جوون بود و همه داغدار و عزادارش

 ياومد تو یب یکه ب میکن کاریچ میه بودموند. يشبش از ترس تب کرد. یترسیم کردنیم ونیمدام داد و ش

.. حواسش بهت بود هیوسط اون همه اشک و گر.. رهینم ادمیوقت  چیه. عروسک و گذاشت کنارت نیاتاق و ا

 .عروسک و برات با دست دوخت نیساعته ا کینشست و 

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

www.romanbaz.ir
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بردن و ده سالِ بعد، پسر دومشم به خاطر  ریپسرش و اس هیگرفت که  ادیاز اون زن  دیرو با یصبر و بزرگ_

از صبح اون روز که . بچه بود هی ي هیبه گر یحواسش حت یول دنیصدا سر بر یعشقش به دختر ارباب ب

 !يکرد هیو نه گر يدینه ترس گهید يکرد دایو پ تیهمباز

را آرام نوازش  شیدست صادق موها. گذاشت شیزانو يدر آغوشش فشرد و سرش را رو شتریعروسک را ب ترانه

 .بود دیاما پر از ام يگرچه تکرار شیحرف ها. کرد

 يخوایم یبابا؟ تا ک یخودت خودت و له کن يخوایم یتا ک.. یسالم.. یجوون. تموم نشده باباجون یزندگ_

 ؟يتاوانِ اشتباه هممون و بد ییتنها

 :تفاوت به درد با زور گفت یقلبش گذاشت و ب يدستش را رو. گرفت یناگهان ياز درد قلبش

 باز نمونه؟ آره بابا؟ ایکه چشمم به دن هیادیز يخواسته .. نرم ایدن نیاز ا دهیو ند تیاز خدا خواستم خوشبخت_

نشست  یصندل يصادق رو. سرش را باال گرفت و نگاهش کرد. رنجور پدرش شد يبه سرعت متوجه صدا ترانه

 .صدادار شد شیو نفس ها

 يبرا. میسازیقلعه ات و دوباره با هم م يبخوا یکنارت تا هر وقت نمیشیخودم م. بابا میاجازه بده تمومش کن_

 . دنیجونش رو مک ي رهیبردن و ش ریو کلک دخترم و اس ایکه با ر یینه کسا.. فقط تو.. ییمن مهم تو

 :ملتمس گفتصادق خسته نگاهش کرد و . شد یبار پر از نگران نیاول يترانه برا نگاه

کنارت باشم و همه  کنهیکار م شیداره باتر یتا وقت خوامیم یول.. دهیجواب م فیقلب ضع نیچقدر ا دونمینم_

 .میرو با هم فراموش کن یچ

گرفت و با درد از  زیم يدستش را به لبه  د،یاز او ند یواکنش شهیمثل هم یوقت. در سکوت نگاهش کرد یکم

که  یکوه کردیحس م. دیترانه پاش يکهنه  يزخم ها يجمع شده از دردش نمک بر رو يچهره . جا برخاست

 یآرام ریشب بخ.  دیصادق جلو آمد و سرش را بوس. است ختنیزلزله در حال فرور نیرا بسته، با ا شیراه گلو

نفسش بند ترانه  يصدا دنیبود که با شن دهیدر نرس ي رهیاما هنوز دستش به دستگ.. گفت و به طرف در رفت

 .آمد

 !بابا_

به طرف دخترك برگشت و با . انگار تمام تنش خشک شده بود. پر از اشک شد هیثان کیدر همان  شیها چشم

 :گرفته لب زد ییو صدا دیلرزیکه به شدت م ییلب ها

www.romanbaz.ir جانِ بابا؟_
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بار بر سرش بوسه زد و خدا را  نیو چند ستادیپدرش کنارش ا یوقت.. تمام شود نشانیب يمنتظر شد فاصله  ترانه

 :آمد گفت یم رونیکه از ته چاه ب ییشکر کرد، با صدا

 !و گرفتم ممیتصم...ممیتصم_

 !فقط بگو.. باباجون يتو بخوا یهر چ.. یتو بگ یهر چ_

 :را دور گردن پدرش حلقه کرد و کنار گوشش با درد زمزمه کرد دستش

 !شرط هیبه  یول.. جدا شم خوامیم_

 :گفت هیبوسه به انگشتان ترانه زد و با گر. گرفت دیبعد از مدت ها رنگ ام صادق نگاه

 !جون بخواه.. بگو بابا_

 يچشم ها. صادق زمزمه کرد يرا آرام تر برا يبعد يانداخت و جمله  يبه عروسک پارچه ا یدوباره نگاه ترانه

 :سر تکان داد و گفت. هم افتاد يصادق با درد رو

 !یتو بگ یهر چ.. تم کهگف.. بابا زیباشه عز_

*** 

 :عقب برداشت و گفت یپاکت ها را از صندل نیفرد

 ؟یکنیگم که نم.. جا پارکه نیهم نیماش. گردمیو برم ارمیهمش و برات تا داخل م_

 .و بغضش را قورت داد دیاش کش يبه روسر یدست نیپرو

 ؟يایب يخوایتو نم_

 :و آرام گفت دیکش یآه نیفرد

 ؟ینگران یبابت چ.. بودم نجایا شیمن سه روز پ.. نفر کیدکترش گفت فقط _

 ..ترسمیم.. فتمیپس ب ترسمیم.. ارهیدلم طاقت ن ترسمیم_

راه  یلیگفت؟ هنوز خ یمگه دکتر چ يدینشن.. تازه دو ماه گذشته.. میهنوز اول راه.. مادر یباش يقو دیبا_

 !مونده

شدند و پا به محوطه  ادهیپ نیهم از ماش يهم پا. دیکش یقیگونه اش زدود و نفس عم ياشک را از رو نیپرو

با ترس سرش را  نیپرو. گذشتندیرنگ از کنارشان م یآب يبا لباس ها مارانیب. گذاشتند مارستانیسبز ب ي

عادت  شیدو ماه، به آمدن ها نینگاه کرد که در ا يبا لبخند به مرد نیاما فرد.. انداخت و قدم تند کرد نییپا

www.romanbaz.ir
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و دستش را  ستادیا شیمرد رو به رو. را آهسته تر کرد شیقدم ها. کردیوق به طرفش پا تند مکرده بود و با ذ

 :آب دهانش را با پشت دست پاك کرد و با خنده گفت.. محکم فشرد

 ؟يآورد_

پناه برده بود،  پیبه پ نیحال و روز راد دنیمحوطه، بعد از د نیروز که در هم کی.. متوجه منظورش شد نیفرد

از همان لحظات آغاز  نشانیب یِدوست. شده بود رهیدود خ يزده به حلقه ها جانیکنارش نشسته بود و ه میکر

 . شده بود

 !برات آوردم گهید زیچ هیامروز _

 :با ترس تشر زد نیرا پشت و رو کرد و پرو شیلب ها یظیبا اخم غل میکر

 ؟يستادیچرا ا میبر ایب_

گرفت و به سرشانه اش  میآن را مقابل کر. دیکش رونیاش فرو برد و شکالت تلخ را ب زهییکت پا بیدر ج دست

 .ضربه زد

 .و خوشمزه ست یخوردن نیمنتها ا.. طعم و داره نیهم ا پیهمون پ اد؟یاز طعمش خوشت م نیبخور بب_

. ارش گذشتاز کن یچپک یبه آن زد و بعد از نگاه یسپس چنگ.. به شکالت کرد یابتدا با اخم نگاه میکر

 :گفت دیکه دور شدنش را د نیپرو

 ارن؟یسرت ب ییبال یگینم ؟یشیها دوست م وونهیبا د گهیحاال د_

 .و راه افتاد دیکش یپوف

 !آزاره یب میکر_

 ؟یاز کجا مطمئن_

 ؟یکنیرو انقدر بزرگ م یچرا همه چ.. محوطه آزادش گذاشتن يتو ینیبیاز اونجا که م_

کرد و  ییاو را به طرف اتاق دکتر راهنما نیفرد. نگفت يزیچ گریبه بخش د دنیسکوت کرد و تا رس نیپرو

 :گفت

 !يخودت بر کنهیم تییاشو پرستار راهنما هیبق یول...دمیم لیهاش و تحو لهیووس امیدکتر م شیتا پ_

دکتر به احترامشان . دیآ یمالقات م ياز قبل به دکتر خبر داده بود که برا. اتاق را با چند تقه زد و داخل شد درِ

او  يرو به رو یصندل يهر دو رو نیو پرو نیفرد. نگاهش را به پشت سرِ آن ها دوخت شهیبرخاست و مثل هم

www.romanbaz.ir :را در هم قفل کرد و گفت شیمرد دست ها. جا گرفتند
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 ومد؟یبازم همسرش ن_

 .داد رونینفسش را با صدا ب نیفرد

 !دایکه بتونه ب ستین يطور طشیشرا.. بهتون گفتم_

 .سر تکان داد دکتر

 نهیکه تجربه ثابت کرده ا يزیخب، چ یخانومش اطالعات داد ول یروح تیدکترش در مورد وضع.. فهممیم_

خودش  ماریاوقات ب یگاه.. هیفوق العاده ا يپشتوانه  ماریب يفرد مورد عالقه  ایمراحل حضور همسر  نیکه تو ا

شما که  ماریچه برسه به ب.. داره ریثاش تا هیتو روح یلیچون خ میکنیاما ما اصرار م شهیحاضر به مالقات نم

 !کنهیم یتاب یهمسرش ب دنید يخودش برا

 :دیبزند و بگو زیباعث شد دکتر چند ضربه با پشت خودکار به م نیو پرو نیفرد نِیسنگ سکوت

 !نفر کیگفته بودم فقط .. خب اریبس_

 !گردمیمن برم.. بره مالقات خوادیمادرم م_

 .کان داد و از جا برخاستت سر

 !کنن تونییراهنما فرستمیبازم پرستار و م یول نیدرسته قبال چند بار اومد_

 :گفت نیکرد و رو به فرد ییرا تا کنار پرستار راهنما نیپرو

.. مهمه یلیخ ماریب يبرا هیمالقات بهتر باشه چون روح انیبه نظرم ن.. ستیمادرتون اصال مساعد ن طیشرا_

 گم؟یم یچ نیمتوجه که هست

 :ناراحت گفت نیفرد

 ست؟یتر ن عیبهبود سر يبرا يا گهیراه د چیه.. ادیب تونهیهمسرش نم.. دکتر يآقا_

 :در سکوت نگاهش کرد و گفت یکم دکتر

کامال متوجه . و از دست نداده شیشما سالمت عقالن ماریب یول.. میدیانجام م ادیاز دستمون بر ب يهر کار_

 !ذارهیم ریتو روند درمانش تاث نیو هم شهیها م یکوتاه نیو ا طیشرا

سر  یو او تنها با بانارحت گفتیدکتر م.. دیکشیدکتر سوت م يدو ماه، از گفته ها نیا يمثل تمام روزها سرش

 !از او ساخته نبود يگریکار د.. دادیتکان م

 :گفت نیو رو به پرو ستادیراه پله ا انیمرد م پرستارِ
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 نینگاه کن.. سوم يطبقه  میتا برس نیکنیها نم لهینگاه به پشت م میشیاول که رد م ياز طبقه  شه،یمثل هم_

 ن؟یمتوجه.. کنهیتر م یوحشت شما اونا رو عصب

به  ادیآن وقت ز. فته بودگر يگریهشدار را از پرستار د نیافتاد که هم یبار اول ادی. سر تکان داد عانهیمط نیپرو

حاد بود،  طیشرا مارانِیاول که مربوط به ب يو درست در همان طبقه .. بود دهیشیاندین شیحرف ها تیاهم

با . گشته بود شیبود که تا هفته ها کابوس شب ها دهیشن ییزهایبود و چ دهید وانهید ياز مرد ها ییصحنه ها

دوخت و با عجله و ترس  شیپا يمرد جلو يرا به قدم ها شیچشم ها. سست پشت سرِ پرستار راه افتاد يپاها

که از  يو پر تمسخر بیعج يصداها.. اصوات نامفهوم.. شدیو واضح تر م شتریصداها هر لحظه ب. باال رفت

گذاشت و از  شیهاگوش  يدست رو.. گرید يو هزاران هزار کلمه  کیرک تجمال.. کردندیدهانشان خارج م

که مربوط به معتادان و  یبخش. دیکش یقینفس عم دندیسوم رس يبه طبقه  یوقت. وحشت بار گذشت يطبقه 

مرد پشت در توقف کرد و . پرستار رفت يپا به پا نیتا اتاقِ راد. آرام تر بود يمارهایروان گردان و ب يها یقربان

 :گفت

 يدکمه  هیافتاد کاف یاتفاق يدیباز اگه د یول ادیب شیپ یمشکل کنمیفکر نم.. داروهاش و خورده و آرومه_

 !رسونمیخودمو م. یتختش و بزن يباال

. دیپنجره د يها لهیرا جمع شده در خودش، کنار م نیراد یوقت دیلرز شیزانوها. تکان داد و داخل رفت يسر

اشک از  شدند؟یقابلش پر پر مم زانشیو عز دادیم یقربان یدر زندگ دیچقدر با گریبود؟ د یچه آزمون نیا

 يایانگار در دن. برگشتبه طرفش  نیکنارش که نشست، سر راد. چشمانش راه گرفت و به طرف تخت رفت

 :به سرعت نگاهش را به در دوخت و هراسان گفت. شدیخودش غرق بود و تازه متوجه او م

 ترانه کجاست پس مامان؟ ؟ياوردیترانه کو؟ ترانه رو ن_

 :را گرفت و گفت شیدو دست بازوها با

 !نمتیاومدم بب.. دلم برات تنگ شده بود مامان.. آروم.. آروم باش پسرم_

 يبا حسرت و درد رو نینگاه پرو. دیدر را باز کرد و در راهرو سرك کش.. توجه به او به طرف در رفت یب نیراد

.. گرفتیقلبش داشت آتش م. نامرتب شده بودو  یآب يلباس ها نیا ریاش ثابت ماند که حاال اس دهیورز کلیه

خودش را داخل اتاق انداخت و با .. شد دیاممثل تمام دفعات قبل از آمدن ترانه نا یوقت.. آمد ینفسش باال نم

 :بغض گفت

www.romanbaz.ir ..ومدینه؟ ن ومدیبازم ن_
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 يکش را تند تند از رواش. ستادیا شیجلو رفت و مقابل پا نیپرو. سر خورد نییداد و تا پا هیتک واریرا به د پشتش

 .کردیگونه پاك م

 !ادیبخدا م.. رو به راه بشه کمیبذار .. داغداره.. حالش بده.. مادر ادیم.. مرگت بشه شیپ نیپرو_

 :لب زد يبه نقطه ا رهیخ نیراد

 !ترسهیاز من م.. ترسهیم نجایاز ا.. مامان ادینم دونمیم.. ادینم_

 :نگاه کرد و افزود نیپرو به

ما .. میما با همه فرق دار گهیدکتر م.. ستین وونهیکس د چیتو بخشِ ما ه.. نکن نجایا يها وانهینگاه به د_

 !میستین یروان

 .نوازشش کرد نیپرو

 !دونمیم.. مادر دونمیم_

اومدم که ثابت کنم چقدر دوسش  نجایا.. ارمیدر نم يباز وونهید.. کنمینم دادیمن داد و ب.. بهش بگو نترسه_

 !نمشیبب خوامیفقط م.. بهش بگو ازم نترسه مامان..خوب شم خوامیم.. دارم

توجه به  یب نیراد.. را در آغوش گرفت و هق هق کرد نیسرِ راد. اوردیطاقت ن نیاز ا شیب گرید نیپرو دل

تا حضور پرستار را  دیکرد و آنقدر لرز هیآنقدر در آغوشش گر.. کردیرا از نو تکرار م شیاش مدام جمله ها هیگر

 :و گفت ستادیسرش ا يمرد با اخم باال. اق حس کرددر ات

 !کنهیاومدنت فقط کار ما رو سخت تر م.. خانوم رونیبرو ب ایب... مالقات يایمن موندم چرا به شما اجازه دادن ب_

 رونیپرستار دستش را رو به ب. بلند شد نیسرِ راد يبه سکسکه افتاده بود از باال هیکه از شدت گر همانطور

 :حوصله گفت یگرفت و ب

 !شهیکه نم ينجوریا. و گزارش کنم طیشرا نیا دیبا.. کن یخداحافظ عیسر_

 :گفت ياش جلو رفت و جد هیتوجه به گر یب نیراد

کدومتون  چیه.. نینه خودت نه فرد.. این گهید يومدیاگه با ترانه ن گم؟یم یچ يشنویم ایمامان با ترانه ب_

 ؟یمتوجه.. نیشما هم نباش ستیاگه ترانه ن.. نیایب خوامینم.. نیاین

پشت اتاق  نیپرو. بست نیراد يکرد و در را به رو رونشیکه پرستار ب رفتیم ادیداشت کم کم رو به فر شیصدا

 :دیشنیرا م نیداد راد يصدا.. ختیریبود و اشک م ستادهیبسته ا
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.. شده تا آخر عمر.. مونمیمن منتظرش م نیبگ.. ادیب نیبهش بگ.. کس چیه ایترانه  ایصدامو مامان؟  يشنویم_

 !ادیب نیبگ

 :و پرخاشگر گفت یمرد عصب.. دهانش گذاشت تا هق هقش را در گلو خفه کند يرا جلو دستش

حداقل .. یکنیو براش بدترم م طیشرا چ،یه یکنیکه نم یکمک چیه.. شهیدرِ اتاقش قفل م يایهر وقت شما م_

 ..کشهینم دادیه داد و بکارشون ب.. آروم تره ادیبرادرش که م

در .. دیشنیاول را هم نم يطبقه  يها وانهید يدوباره  يصداها یحت... دیشنیغر غر پرستار را نم يصدا گرید

 يبرا ،یگچ يوارهایکه از پشت د يپر از درد فرزند يصدا.. دیچیصدا مثل ناقوس مپ کیگوشش فقط 

 !ساخته نبود يو از دست او کار زدیم ادیفر یبرگشتن به زندگ

*** 

در کشانده  نیمادرش او را تا پشت ا ياشک ها شدیهنوز باورش نم. در پارك کرد يرا رو به رو نیماش نیفرد

 :برگشت و گفت نیدو دل و کالفه به طرف پرو. باشد

وز چند ر.. امروز از تو ترانه رو خواست.. و نخور مادر نیراد يگول حرفا. شهیبدتر م زیباور کن فقط همه چ_

 یچ دونهیهنوز نم.. تحت فشار و درمانه.. نداره یتیاون ثبات شخص.. زدیحرف م میبا من در مورد نس شیپ

 !آروم باشه میبذار.. دهیکش یافک يدختر به اندازه  نیا.. شهیماریبه خاطر ب شیتاب یب يهمه !خوادیم

 .نگاهش را به در دوخت و سر تکان داد نیپرو

 یوقت طیشرا نیا يازم نخواه تو.. باشه زهیدرمانش انگ يادامه  يبرا تونهیگفت؟ ترانه م یدکتر چ يدینشن_

به  کباری خوامیازش م فتمیشده به پاشم ب.. نیفرد تونمینم.. فکر کنم یبه شخص دوم رهیبچم داره از دست م

 !بکنه تونهیخواست م يبعد از اون هر کار.. بره نیراد دنید

 .دیفرمان کوب يبا دو دست رو نیفرد

 !محضه یِخودخواه نیا_

 :گفت شدیم ادهیتوجه به او در را باز کرد وهمانطور که پ یب

 !نویا یکن بفهم یسع.. من مادرم.. گهید زیهر چ ای یرحم یب.. اشتباه.. یخودخواه_

 ادهیپ یتاب و عصب یب. و دو بار پشت سر هم زنگ را فشرد دیبه زنگ در رس نیبه خودش بجنبد دست پرو تا

خواست در را ببندد . دیچسب نیپرو يبا وحشت به چشم ها یدر که باز شد، نگاه گل. ستادیشد و پشت سرش ا
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 !کنهیکس منو مثل شما درك نم چیه.. منم مادرم گلناز خانوم_

 .صادق از پشت سر آمد ياحرف نگاهشان کرد که صد یآنقدر ب.. چرخاند نیاو و فرد انینگاهش را م یگل

 گلناز؟ هیک_

نگاه کرد و  نیبه فرد. دیطول کش یبهت اش کمتر از گل. او خشک شد يمردمک چشم ها نباریرا باز کرد و ا در

 :منقبض گفت یبا فک

 ..اما تو.. هینبستم رو چه حساب تیمردونگ يخونه رو به رو نیو قولت؟ بهت گفتم اگه درِ ا یبود مردونگ نیا_

رفتنش را نگاه کرد و صادق پشت سرش  يبا ناباور یگل. حرفش از کنارشان رد شد و داخل رفت انیم نیپرو

 .راه افتاد

.. مینیشما ها رو بب گهید میخواینه من نه دخترم نم. شهیزبون خوش سرتون نم نکهیکجا خانوم؟ شما مثل ا_

 ن؟یستیچرا متوجه ن

 :و سفت و سخت گفت ستادیخانه ا انیم نیپرو

 !رمینم نجایاز ا نمشیتا نب.. بگو آقا صادق خان یگیم یچ هر_

 :بود کرد و گفت ستادهیا یکه آشفته مقابل جاکفش ینیرو به فرد. و استغفار گفت دیکش ششیدست به ر صادق

 !که بشکنم خوامینم.. عمر حرمت مهمان و زن جماعت رو نشکستم کی.. مادرت و ببر پسر ایب_

 !رمینم نمشیتا نب.. که گفتم نیهم_

 :چند قدم جلو رفت و گفت نیفرد

 . شهیمشکل من و شما حل نم ششونیرفتن آسا نیبا از ب.. ستیراهش ن نیمن که گفتم ا.. مادر میبر ایب_

گاه آن ها را در  چیکه ه ییبت غرورش در مقابل انسان ها خواستینم. بغضش را گرفته بود يبا زور جلو نیپرو

 :کرد و گفت یبه گلرو . بشکند دیدیشان خود نم

 !با ترانه حرف بزنم خوامیمن فقط م.. مارستانیب يپسرم افتاده گوشه .. یکنیکه درکم م ییفقط تو _

 :دیکش ادیفر صادق

 نیهزارجور ملّق زد یوقت.. نیو دختر گرفت نیچشمام نگاه کرد يکه صاف تو نیکردیم یروزا رو وقت نیفکر ا_

 نیتا هم.. خانوم نیبر. نبود التونمیخ نیو ع نیدیذره ذره جون دخترم و مک یوقت.. فاش نشه تونیکه راز خانوادگ

 !نیجور حرمتم نشکستم بر هی

www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣٤٤ 

گوش مادرش  ریهمزمان نگاه شرمنده اش را به صادق دوخت و ز. مادرش را گرفت يجلو رفت و بازو نیفرد

 :نجواگونه گفت

 !کنمیخواهش م_

اما .. راه افتاد يبه طرف در ورود عانهین ها را از نظر گذراند و مطآ يهمه . باالخره دست از تقال برداشت نیپرو

 .ترانه هر دو در جا توقف کردند و رو برگرداندند فیضع يبا باز شدن در و صدا

 ..بابا_

صورتش  يچند بار دست رو. کردیدخترك با بغض و خواهش نگاهش م. سربرگرداند و به ترانه نگاه کرد صادق

 ياراده رو یب يکرد، لبخند یکه با ترانه تالق نینگاه فرد. گرفت شیخلوت را در پ اطیراه ح انیو ذکر گو دیکش

 نیکه پرو کردیو ناباور نگاهش م کهشو.. زندیهم شده بهتر است و حرف م یکم شدیباورش نم.. نشست شیلبها

 :و گفت ستادیمقابل ترانه ا. از کنارش رفت

 !رمیگیوقتت و نم ادیز_

نشست و منتظر  یصندل يداخل اتاق شد و رو نیپرو. ورود داد يدر کنار رفت و اجازه  يز جلوحرف ا یب ترانه

 رییاش تغ یجسمان تیآنقدر وضع. قرار گرفت خوب نگاهش کرد شیدخترك رو به رو یوقت. نشستن ترانه شد

 :گفت هیحاش یو ب دیکش یقینفس عم.. نبود شیدو ماه پ يکرده بود که انگار همان ترانه 

اگه تو با .. میدیما هم ضربه د.. بدم يدستور ایکنم  یامر و نه.. بگم برگرد ومدمین.. کنم حتینص نجایا ومدمین_

چشمم دو تا امانت پر  يجلو...من پشتوانه و مرد خونم رفت ،یختیچند ماهه انقدر بهم ر نیجن هیاز دست رفتن 

تو خودم و عقده  ختمیانقدر ر.. نگفتم یچیو ه دیچشممم زجر کش يعمر جلو کیپسرم ... نوه ام رفت.. پر شد

 !کنمیرو تحمل م يکس نفهمه دارم از داخل چه درد چیاش و بزرگ کردم که ه

 :مکث کرد و گفت یکم

عمره که داغداره،  کیگوشش  گریج هیکه  يمادر.. ام مادرم یاما هر چ.. بودم و هستم يمادر نمونه ا گمینم_

در  یمیهر تصم.. کنمیترانه؟ خواهش م. دهیجون م مارستانیداره گوشه ب گهید یکیشده و  نینش لچریو یکی

 ییتو دشیتنها ام ینذار وقت. نکن یالفقط پشت پسرم و اآلن خ.. ندارم یاعتراض يریبگ نیبا راد تیمورد زندگ

 . دارهسال سرِ پا نگهش  کی تونهیتو م دنِید کباریهمون .. بار برو مالقاتش کیفقط .. بار کی.. شه دیناام

او  يزانو يدست رو نیپرو. را با زور قورت داد شیو آب گلو دیپلکش باال پر. گرفت یفیترانه لرزش خف تن
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 .. ترانه کباریفقط _

 يدست رو.. گرفته زهیها تُن شن ر ونیلیرا م شیراه گلو کردیحس م.. ترانه چند بار باز و بسته شد يها لب

 :گذاشت و با زور زمزمه کرد بانشیگر

 ..تونمینم_

 :ترانه سرش را تکان داد و گفت.. دیپر کش نیاز چشمان پرو دیام

 ..تونمیمن نم.. من_

 ..بگو يزیچ گمینم.. بده یقول چیه گمینم.. نتتیبب خوادیفقط م.. کنمیترانه خواهش م_

 !ندارم یچیه.. بدم دیام نیندارم که باهاش به راد يزیچ گهید_

 ..فقط.. خوامینم یچیاز تو ه من_

 ن؟یعمر باهاش کرد کیکه شما  يبدم؟ درست مثل کار یواه دیفقط برم مالقاتش و بهش ام_

 :با التماس نگاهش کرد و او افزود نیپرو

و  نیستادیا یجاشو با توهمِ من پر کنه جلوش م خواستیو م سوختیداشت م میهنوز از عشقِ نس یاگه وقت_

بهش کمک  مارشیکوتاه اومدن در مقابل ذهن ب ياگه همون موقع بجا.. فاجعه درست بشه نیا نیذاشتینم

 .. نینه شما، نه من و نه راد.. میبود ستادهیراه نا نیکدوممون آخرِ ا چیاآلن ه نیکردیم

کلمات  يبر رو یبود که کنترل ادیآنقدر ز شیلرزش صدا.. ختیریم رونیتا ب دیخراشیرا م شیها گلو حرف

 !نکشد ياطرافش را به نابود يزهایچ يکه ماه ها در خودش خفه کرده بود تا زهرش همه  یکلمات.. تنداش

عمرم  ياعتماد داشتم خدا شاهده که به خاطرش همه  نیذره به عشقِ راد کیسرِ سوزن، فقط  کیاگه فقط _

از دست رفته  يو گذشته  میسراب که توش نس هیفقط .. پسرتون سرابم یِمن تو زندگ یول.. نشستمیو منتظر م

 نیبذار.. اون شه دیمن و ام یِزندگاز دست رفتنِ  متشیاگه ق یحت.. سراب تموم شه نیا نییبذار.. نهیبیش و م

 !ستمین یچیه گهیمن د!ستمیسرابم ن هی یحت گهیکه د ینه من.. نهیرو بب ایدن یقیحق يرو

 يدر را باز کرد و با همان صدا. رفت و برخاستگ شیکه ترانه دست به زانو دیبگو يزیلب باز کرد چ نیپرو

 :لرزان گفت

 ..از حماقت هام تاوان دادم شتریب یلیخ.. نیایسراغ من ن یطیشرا چیوقت و تحت ه چیه گهید کنمیخواهش م_

www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣٤٦ 

سرش .. را بست شیاش را به در داد و چشم ها هیترانه تک.. نگاه آخر را به او کرد و از کنارش گذشت نیپرو

 ریز. داد صیصداها تشخ يهمه  نیرا ماب نیهراسان فرد يصدا.. کردیم یوزن یو باز هم احساس ب رفتیم جیگ

 :گفت یرا گرفت و با نگران شیبازو

 .. به تختت میچند قدم بردار برس... من يوزنت و بنداز رو_

دش را آمد و خو رونیب اطیشد از ح یهراسان گل يپدرش که متوجه صدا.. تخت نشست يرو نیکمک فرد با

 :گفت نیکنارش نشست و با التماس رو به فرد. به ترانه رساند

بذار با درد ..کس از خانوادنت چینه تو و نه ه.. يایخونه ن نیدمِ درِ ا گهیکه د دمیتو رو به روح پدرت قسم م_

 !گهیبسه د.. نیدخترم و به خودم ببخش.. میخودمون بسوز

چشمانِ  نیانگار که قرار بود طرح ا.. داشت یبیحس عج.. ماند رهیبه نگاه پر از حرف ترانه خ نیفرد يها چشم

خش دار رو به  ییهم گذاشت و با صدا يرا رو شیچشم ها.. و پر از درد در خاطرش ماندگار شود يا شهیش

 :ترانه گفت

 !ندارم يا گهیانتظار د.. ه ستو آرامش تران یمن خوشبخت يآرزو.. يهر جور شما بخوا.. باشه صادق خان_

 .رفت رونیافتاده از خانه ب ییو شانه ها نیسنگ ياز جانب آن ها نشد و با قدم ها یمنتظر حرف گرید

*** 

مطالعه اش را از چشم خارج کرد و با دو انگشت  نکیع. دستش جا به جا کرد ریبار ز نیپنجم يها را برا پرونده

 .اشاره کرد زیقهوه داخل شد و با سر به م وانیبا دو ل يهمزمان منصور. دیرا مال شیچشم ها

 ؟یمتوجه بش يزیچ یتونست_

 .شد رهیرنگ خ یکرد و دوباره به دفتر بزرگ آب یپوف

که انتظار  يسود نیب ونیلیکه باعث شده صد م هیزیهمون چ نیشک ندارم ا.. وسط نا هماهنگه نیا يزیچ هی_

 !شمیم وانهیددارم .. فتهیو دخلِ هتل اختالف ب رفتیم

 :کرد و گفت وتریبه کامپ یکجک ینگاه. گذاشت زیم يجلو آمد و قهوه را رو يمنصور

 !که حوصله و حواست سر جاش باشه یوقت هی يبذارش برا.. شب گذشته ازدهیساعت از .. يخسته ا_

 شنهادیپ ياگه بخوام رو.. سال آماده باشه میحساب و کتابِ ن دیامشب با.. ماهه يفردا اول د.. رضایعل شهینم_

 !دستم باشه نجایا قیراپور دق دیناجا حساب باز کنم با يروین

www.romanbaz.ir .شد رهیمبل نشست و متفکر به قهوه خ يرو يمنصور
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 !یواقعا هتل و بفروش يخوایپس م_

 :گفت یقیرها کرد و همراه با نفس عم زیم يرا رو سیخودنو

مامان . امیاز پس کارا بر ب ییتنها تونمیهمه مشکالت نم نیا نیب.. المهنود س کنمیحس م.. خسته ام یلیخ_

 یآدم آهن.. نیراد يمخم سرِ جاش باشه برا دیبا.. طراوت دوباره رفته تو الك خودش.. خوادیم يشتریمراقبت ب

.. یو بشه دولت رونیب ادیب یوصاسمش از خص خوامیفقط م.. ستیاسمش فروختن ن.. در ضمن. ستمیکه ن

 شیتر پ یاصول یلیمثل ناجا گرم باشه کارا خ یپشتم به ارگان مهم.. باز مال خودمه تیو نصف مالک تیریمد

 !اختالسه نیچهارم نیچند سال ا نیا یط. رهیم

 ه؟یکه منظورم چ یدونیم.. یبفهم نایزودتر از ا یلیموضوع اختالس و خ کردمیفکر م_

 .متفکر سر تکان داد نیفرد

 قیتحق قیهمه دق نیکه دارم ا نهیهم يبرا.. کس نگرفتم چیوقت انگشت اتهام سمت ه چیه میتو زندگ_

و  کنهیسو استفاده م نیراد یکیکه از نزد یتنها کس.. سر شهرامه ریز یخب شک ندارم که همه چ یول.. کنمیم

 !دست ببره زایچ یلیتو خ شهیموفق م

 پس؟_

 !ام بشه هیعل زیهوا حرف بزنم و همه چ يرو تونمینم!مدرك داشته باشم دیبا.. نداره شیپس و پ_

اش را چرخ داد و  یصندل.. را در هم قفل کرد و پشت گردنش گذاشت شیسکوت کرد و او، دست ها يمنصور

 :زمزمه کرد

من  کنمیفکر م یگاه.. به کدوم دردم برسم دیبا دونمینم.. رضایتو هم عل دهیچیمثل کالف کاموا پ میزندگ_

 ..که نیماش هیدم مثل ش.. ستمیاصال آدم ن

 .نگفت يزیچ گریرا تکان داد و د سرش

 ازین يهر مرد ؟يدیفرصت نم کمیمشکال به خودت  نیا يهمه  نیچرا ب.. باشه ينجوریکه ا يخوایخودت م_

 وارید هیخودت  يجلو.. ستهیمشکالت با ياعصابش راحت شه تا بتونه جلو.. داره آروم شه ازین.. به آرامش داره

فکر کرد که  یبه زن شهینگار نم دبهم نگو بع.. هاش چشمت و کور کرده یو بدبخت یزندگ.. پسر یساخت یبتن

روز  هیبخدا اگه .. ازهیهمدمِ خوب ن هی يهر مرد يبرا.. نیفرد ازهین.. جمله ها پره نیپنج ساله سرم از ا گهید

 ..يتو چجور.. شمیزنم نباشه خُل م

www.romanbaz.ir ..دلم.. ارمیکم م ییجاها هیفاصله گرفته باشم باالخره  تیانراحته؟ هر چقدرم که از انس يفکر کرد_
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 :گرفت و آرام تر گفت ینفس

... آروم يصدا هی.. قهیشده فقط چند دق.. همه مشکل نباشه نیکه توش ا طیمح هی.. خوادیخانواده م هیدلم _

 ..هی

 داینام ل.. شد رهیخ یبا تعجب به صفحه گوش. تلفن همراهش بلند شد يجمله اش تمام نشده بود که صدا هنوز

 :ابرو باال داد و گفت.. کردیم ییصفحه خودنما يرو

 !زنگ زدناش مشکوك شده هیچند وقت.. خونه ام ازدهیبعد  دونهیفکر کنم م_

 :چهره جمع کرد و گفت يمنصور

 ل؟یدخترِ ساده و اص نیبهتر از ا یبره؟ ک ینکیو ردش م ادیپات م يشانس تا جلو.. جواب بده مرد مومن_

 :دوباره با اصرار و خواهش گفت يبود که منصور رهیلرزان خ یِبه گوش دیدر سکوت و ترد نیفرد

 !جوابش و بده_

 :گفت يگوشش گذاشت و جد يرا رو یگوش

 بله؟_

 :لب تر کرد و دستپاچه گفت. بعد از آن همه بوق انتظار جواب نداشت.. را جمع کرد شیدست و پا یکم دایل

 !مزاحم شدم یانگار بد موقع دیببخش.. جان نیسالم فرد_

اش را به طرف پنجره  یو صندل دیصورتش کش يدست رو. نشاند نیو طنازش لبخند بر لب فرد میمال يصدا

 .چرخاند

 بود؟ يامر.. خانوم دایل کنمیخواهش م_

 ..خواستمیم.. امر که نه.. خب_

 افتاده؟ پدر خوبن؟ یاتفاق_

 ..بله خوبن یعنی.. نه نه_

 آره؟ ایبالخره نه _

 :و گفت دیآرام خند دخترك

 !کنهینم دایگفتن پ يآدم حرف برا.. چقدر حرف زدن با شما سخته_

 .شد يو دوباره جد دیپر کش نیفرد يلب ها ياز رو لبخند

www.romanbaz.ir درسته؟.. نه ایافتاده  یمن موظفم بپرسم اتفاق.. نیشما زنگ زدکه  ییخب از اونجا_
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 . دینگاه او رساند و با خواهش دست به چانه اش کش راسیخودش را به ت يمنصور.. سکوت شد هیثان چند

 !ریشبتون بخ.. نیاصال ولش کن! نداشتم يمنظور.. نه_

 دا؟یل_

 :کالفه گفت. جا برخاست و پرده را کنار زد از

 !ان برام يبد يروزا یلیروزا خ نیا.. که یدونیم یول.. نرفته ادمیهنوز قولِ شام _

 !زنگ نزده بودم نیا يمن برا_

فرصت مناسبم که حوصله ات و با مشکالتم سر  هیفقط منتظر .. قولم سرِ جاشه یفقط خواستم بدون.. دونمیم_

 .نبرم

 :دخترك بازگشت و آرام گفت يبه لب ها خنده

 باشم؟ دواریام یعنی_

 :زد و زمزمه کرد یلبخند کمرنگ نیفرد

 يشکره که باعث قهر و دلخور يجا.. ستمیتو صحبت کردن پشت تلفن قهار ن ادیز.. باشم دواریام دیمن با_

 .نشدم

دست به  يبعد از تمام شدن صحبتشان منصور. کرد یخداحافظ يکرد و با تشکر کوتاه تر یکوتاه يخنده  دایل

 :کمر زد و گفت

 !یتونیم يبخوا.. نه خوشم اومد_

 .گذاشت زیم يرا رو یزد و گوش يشخندین نیفرد

 .کنم یو سرش خال میحوصلگ یب ستیحقش ن.. هیدختر خوب یلیخ_

 !يمنتظرش بذار ينجوریا ستیحقشم ن_

 .حرف نگاهش کرد یب نیفرد

 ؟يارشک د يزیبازم به چ دهیبنده خدا م نیکه ا یبا طناب ؟یکنینگاه م ينطوریچرا ا_

 !نمیکه غنچه از گلستان بچ ستمین یتیتو وضع گهیمن د.. فهیح یشک ندارم ول_

که به در خورد سرِ هر دو به جهت  يبا تقه ا. نگفت يگرید زیتاسف تکان داد و چ ياز رو يسر يمنصور

 :و گفت ستادیدر ا يجلو یمنش.. مخالف برگشت

www.romanbaz.ir ..اومدن لتونیوک_
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 .افتاد نیفرد يبر چهره  اخم

 اآلن؟ _

 !ننتونیاصرار داشتن بب.. هنوز نیینجایزنگ زدن گفتم ا شیربع پ کی_

 !و بزن و برو متیخودتم تا.. ادیبگو ب.. شد رتیخودتم د_

کردند و  یسالم و احوال پرس.. وارد اتاق شد انسالیبعد مرد م ي قهیچند دق. رفت رونیگفت و ب یچشم یمنش

 :که گفت کردندینگاهش م یبا نگران نیو هم فرد يهم منصور. کاناپه نشست يرو

 یحقوق يکه تمام کارا نیدونیم.. خبر بدم مشکل ساز بشه ریفکر کردم اگه د یوقت شده ول رید دونمیم_

 !منه يبرادرتون به عهده 

 .سر تکان داد يجد نیفرد

 طیو شرا لشونیبا توجه به مدارك و دال.. طالق اقدام کردن يروش، امروز برا کیخانم ترانه ن.. همسرشون_

 !به چند روز هم نکشه و حکم صادر بشه یبرادر شما ممکنه حت

 :آب دهانش را قورت داد و گفت. دور از انتظار نبود اما انگار باورش سخت بود.. با بهت نگاهش کرد نیفرد

 خب؟_

 ..کرد و یاقدامات شهیروش م کیخود خانم ن یو پرونده پزشک یروح طیبا توجه به شرا_

 اقدام کردن؟ یک نیگفت_

 .خبر دار شدم ریمتاسفانه من د.. امروز صبح_

 :بعد سر باال آورد و آرام گفت قهیچند دق. سکوت کرد یگرفت و کم شیدست ها انیسرش را م نیفرد

 !تموم بشه نیبذار.. نیکن يکار خوادینم_

 ..یول_

 کشه؟یچند روز طول م.. میزود منتظرش بود ای ریبود که د يزیچ.. و اما و اگر نداره یول_

 .دیلب باال کش مرد

 !مجرب باشه کمتر از سه روز لشونیوک_

 .هم فشرد يرا رو شیتکان داد و لب ها يسر نیفرد

 !نیممنون که خبر داد_

www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣٥١ 

که  یکرد و به همان سرعت یمرد تشکر کوتاه. بست گرید يصحبت ها يکوتاه راه را به رو يجمله  نیبا هم و

ولو کرد و سرش را به پشت  یصندل يدر پشت سرش بسته شد، خودش را رو یوقت. کرد آمده بود آنجا را ترك

 :دیرا شن ينگران منصور يصدا. داد هیتک

 !شهیناجور م یلیبفهمه خ نیاگه راد_

 :بسته زمزمه کرد يهمان چشم ها با

 !کنهیحالش بهتر بشه بهترم قبول م یوقت.. روند درمانش خوبه.. فعال بفهمه دینبا_

 :خودش زمزمه کرد يو برا دیبه صورتش کش یدست

 !مجبوره که قبول کنه_

*** 

 :گفت ینگه داشت و با ناراحت نیقند آب را مقابل پرو وانِیخانم ل وكیب

 !کنمیخواهش م.. قلپ هیفقط .. جان نیپرو_

را  نیردف يدوباره شماره  یخانم با نگران وكیب. پوشاند شیرا پس زد و صورتش را با دست ها وانیل نیپرو

 نیبودند، اول دهیخر نیکه با کمک فرد یکوچک يکه به پا شده بود و رفتن به خانه  یبعد از آن آشوب. گرفت

گفت، چنان دست  نیپرو طیزد و از شرا نگز هیطراوت با گر یوقت. گذاشتیخانه م نیبود که دوباره پا در ا يبار

 . خجالتش شد و خودش را به آنجا رساند الیخ یرا گم کرد که ب شیو پا

 :گفت هیجلو آمد و با گر طراوت

 .میآب قند ند.. فشارش باالست_

 به دکتر؟ يزنگ زد.. کردم نشیریش کمی ختمیر مویتوش آبل_

 :گفت جانیبا ه. بلند به خانه رساند يافتاد که خودش را با قدم ها ینیسر تکان داد و چشمش به فرد طراوت

 !داداش اومد_

 :درنگ جلو رفت و با ترس گفت یخانم ب وكیب

  ؟يدیرو جواب نم یچرا گوش ؟ییجان کجا نیفرد_

 :دینگران پرس دنشیبا د نیفرد

 شده؟ یچ_

www.romanbaz.ir !ادیدکتر ب میزنگ زد.. باالست یلیفشارش خ نیپرو_
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مسبب اختالس . اش بود یزندگ يروزها نیاز بدتر یکیامروز . رفت ییرایلب گفت و به طرف پذ ریز "یلعنت"

 ياگر منصور. رفتیچشمانش کنار نم يشهرام از پشت پرده  يگچ شده  يچهره .. بود افتهیها را باالخره 

 . در هتل رخ بدهد یقرار بود چه اتفاق دانستیواقعا نم گرفتیرا نم شیجلو

 :دیرفت و نالدستش را گ نیپرو. ستادیبلند خودش را به سالن رساند و کنار مادرش ا يقدم ها با

 !رهیمیبفهمه م نیراد... نیراد_

امروز .. باشد دهیمادرش موضوع طالق را فهم زدیحدس م. و کنار مادرش نشست دیجلو کش یرا کم یصندل

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست!صبح حکم صادر شده بود

 ؟یداشت يا گهیانتظار د.. افتاد  یاتفاق م دیباالخره با_

  .سر تکان داد هیبا گر نیپرو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 اوضاع؟ نیوسط ا هیبتیچه مص نیا.. بهتر بشه کمیچرا صبر نکرد ال اقل .. شهینابود م نیراد.. زود بود یلیخ_

 نیراد میذارینم شه؟یدرست م یبا آزار دادن خودت چ.. فشارت دوباره رفته باال نیبب.. آروم باش کمیخب  لِیخ_

 !بفهمه فعال

 :خانم از پشت سر گفت وكیب

بهت خبر  شیپ يهفته  کی گهیم لشیدفعه شوکه نشه؟ وک کیبنده خدا  نیکه ا يا زودتر اطالع ندادچر_

 .میما حرف بزن یذاشتیم ای.. حداقل چند ماه صبر کنه يزدیکاش باهاش حرف م.. داده اقدامشونو

 تیوضع نیحق داشت خودش و از ا.. نشست اهیاون دختر به خاك س یِعمه؟ زندگ نیقبول کن نیخوایچرا نم_

.. صدا طالقشو خواسته ینکرده و فقط ب تیازمون شکا سیکرده که به جرم تدل یخانوم یلیخ.. رونیبکشه ب

خودش و  يبرا.. خودش بخواد.. هخودش بجنگ دیبا.. میانگل وابسته به ترانه نگه دار هیمثل  میتونیو نم نیراد

 !توهم هیبه  دنیخودش نه رس یِزندگ

 . در فضا پر شد نیپرو يآرام طروات و ناله ها ي هیگر يتنها صدانگفت و  يزیچ یکس گرید

و دور نگه داشته شدنش از استرس، به اتاقش پناه برد و  نیدکتر و سفارشش به استراحت پرو ي نهیاز معا بعد

را باال آورد و  یگوش. بند نبود ییو دستش به جا شدیم شتریحجم مشکالت روز به روز ب.. دیتخت دراز کش يرو
www.romanbaz.ir
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کنارش باشد .. دیبگو يزیچ خواستیدلش م.. حالِ او از همه خراب تر است دانستیم. نام ترانه توقف کرد يرو

 يرفتنِ همه  نیروزها کمکش کند، اما قسمِ صادق و مهم تر از همه، از ب نیگذراندن ا يهم شده برا یو کم

.. و مردد به شماره نگاه کرد دیصورت کش يد بار دست روچن. دادیبه او نم ياجازه ا گرید نشان،یب ينسبت ها

 دنیاز د. دیرا شن یزنگ گوش يکه چشم بست صدا نیهم.. تخت گذاشت يرا رو یداد و گوش رونینفسش را ب

 :شد و جواب داد زیخ مین. شد رهیخ یاسم ترانه آنقدر جا خورد که چند لحظه با مکث به گوش

 الو؟_

 !بار باهاتون حرف بزنم نیآخر يفقط خواستم برا ..مزاحمتون بشم خواستمینم_

 :و آرام گفت دیکش شیموها يال یدست

 .کنمیسرزنشت نم یچیبه خاطر ه.. یستیمجبور ن یچیه يبرا_

 ..نیآقا فرد_

 :داد و آرام گفت رونینفس ب. دیقلبش ناخن کش يپر از بغض و لرزش دخترك رو يصدا

 جانم؟_

 یول.. نیتر الیخ یاولش رفتار سردتون باعث شد فکر کنم از همه ب.. دمیند یجز خوب يزیمن از شما چ_

از شما به دل  يا نهیک چیمن ه نیبدون يزیدوست دارم قبل از هر چ.. قابل جبرانه ریغ نیکه برام کرد ییکارا

 !ندارم

 .متفکر سکوت کرد نیفرد

 تیواقع يبودم که چشمم و رومن  نیچون ا.. ستیکس مقصر سرنوشت من ن چیه.. قبال به مادرتونم گفتم_

از گذشته  يا هیاون سا يمن برا.. از اول هم جدا بود نیراه من و راد. شدم یصورت يایرو هی ریها بستم و اس

 تونستیکدوم از ما نم چیه گهید دن،یهمه زخم خوردن و زخم د نیبعد از ا!عادت و اجبار هیمن  يبودم، اون برا

 ..شدیبا هم نم!دوباره شروع کنه یِزندگ هی

 ..رو نایا یستیمجبور ن.. ترانه_

 !فرصت نشه گهید دیشا.. حرفامو بزنم نیتوروخدا بذار_

 .ماند رهیخ يحرف به نقطه ا یب نیفرد

www.romanbaz.ir
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.. خراب کرد مونویزندگ نیکارهاش و نداشت و هم اریاخت.. بود ضیمر نیراد.. ستمین ریهم دلگ نیمن از راد_

.. شدیم يا گهیرفتارم طور د شدمیم شیماریاگه از همون اول متوجه ب دیشا.. اون مقصر بودم يمنم به اندازه 

 !زدمیدم از همون لحظه جا میشا.. دونمینم.. هم به اون و هم به خودم کمک کنم تونستمیم دیشا

 :گرفت و گفت ینفس

 دوارمیام. مونهیم میزندگ ياما اثرات و ردش تا عمر دارم رو. ..گذاشته شد انشیپا ينقطه  یزندگ نیامروز ا_

 !بره ادشیبا هم بودنمونم از  يروزا يهمه  يماریب نیکاش همراه ا.. نشه نطوریا نیراد يبرا

 :چشم بست و با درد گفت نیفرد

 !يفرصت دار یلیخ.. ترانه یهنوز جوون_

.. ییایدارم و نه رو یینه آرزو.. خوادیآروم م یِزندگ هیبه بعد دلم فقط  نیاز ا.. کنمیمن به فرصت ها فکر نم_

 ..خوامیفقط م

 :مکث کرد و آرام تر گفت یکم

 فهمهیکه حرف دلمو م یکیبار با  نیآخر يخواستم برا. و ندارم مکارتیس نیا گهید.. خطم و عوض کردم_

 !اگه ناراحتتون کردم دیببخش.. حرف بزنم

مثل  يمن تا هر وقت که بخوا.. همه حذف نکن یِخودت و از زندگ یول.. مزاحمت نشم و نشدم یترانه؟ گفت_

خودت  هیکاف.. یاز نو پاش کنمیکمکت م.. میبا هم نداشته باش ینسبت ستیمهم ن.. مونمیبرادر پشتت م هی

 !يبخوا

 !خداحافظ..نیممنون آقا فرد یهمه چ يبرا_

 :گفت نیو غمگ یهم فشرد و ناراض يرا رو شیها لب

 !مراقب خودت باش_

. شد رهیو به سقف اتاق خ دیکش یقینفس عم. دیچیپ یبوق ممتد در گوش يسکوت شد و متعاقبش صدا یکم

خراب شده بود و او هم مثل تک  یزندگ کیکرد؟  یشانه خال تیمسئول نیا رِیاز ز شدیم یخداحافظ کیمگر با 

 یب ياعضا يهمه  يبرا راکه آن چهار سال  يفرار.. ارش بودقصورش در فر.. خانه مقصر بود نیتک افراد ا

 !پناه خانواده اش جهنم کرد

www.romanbaz.ir
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 يآمد چشمش به صفحه  رونیکه ب نیهم. گرفت یدر فکر و ناراحت به طرف حمام راه افتاد و دوش غرقِ

. تر شد ظینام شهرام اخمش غل دنیرفت و با د یدرهم به طرف گوش يبا اخم ها. افتاد یچشمک زنِ گوش

 :زد ادیزد و فر یبه گوش یچنگ

 ؟یزنیبهم زنگ م يدار ییبا چه رو_

 !یکنیاشتباه م يبخدا دار.. خان چند لحظه گوش کن نیفرد_

 :گفت یو عصب دیدست کش کیرا با  شیموها

که  خورمیقسم م يشهر نر نیو از ا يزیو تا فردا به حساب هتل و شرکت نر ونیلیچهارصد م ياگه همه _

 !خورمیقسم م.. دل نسوزونم شهرام ضتیدر مرما يبرا

 ندارم؟ یگناه یبدم وقت دیپولو؟ چرا با نیا ارمیاز کجا ب_

 !رهیباش تا حق و قانون ازت بگ..شهرام ییچشم و رو یب یلیخ_

 .شهرام خشکش زد يرا قطع کند که با جمله  یگوش خواست

 از طالق خبر داره؟ نیراد_

 :دیغر يدندان ها ياز ال.. و فک اش منقبض شد دیباال پر تیاز شدت عصبان پلکش

 منظور؟_

ماه ازت وقت  کی. منم مجبورم از خودم دفاع کنم نهیحاال که تنها راه هم یبرسه ول نجایکار به ا خواستمینم_

 ..وگرنه.. کنمیرو حل م یهمه چ يوقت و بهم بد نیاگه ا.. خوامیم

تو عوض  يبرا یچ نیو داغون شدنِ راد دنیبا فهم ؟یفیچقدر تو کث ؟یگیم نیرو به راد یوگرنه همه چ_

 شه؟یم

.. خان نیماه بهم فرصت بده فرد کی.. شهیعوض م زایچ یلیشما خ ياما برا شهیمن عوض نم يبرا يزیچ_

 !کنمیخواهش م

خودت .. خونتم شهرام يفردا با مامور جلو.. دمیمثل تو هم نم یفیبه خوك کث.. باج ندادم یبه کس میتو زندگ_

 !یخواست

باج  شیبه او و کارها گرید دینبا کرد،یباره صحبت م نیهم در ا نیشده با راد یحت.. را قطع کرد یو گوش گفت

 .گرفت شیدست ها انیو سرش را م دیتخت کوب يرو تیرا با عصبان یگوش. دادیم

*** www.romanbaz.ir
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کتف و  نیرا ما ب یگوش کرد،یچتر باز م افتنی يکمد را برا يو درها دیپوشیکرم رنگش را م یکه باران همانطور

 :گفت يمنصور يصدا دنیچانه اش نگه داشت و به محض شن

 رضا؟یعل يدیو جواب نم تیچرا گوش_

 !جان؟ هنوز هفت نشده نیفرد يساعت و نگاه کرد_

 !آماده باش.. شهرام يدمِ خونه  میدنبالت بر امیم_

 شده؟ يزیچ_

 .دیاش دست کش قهیشق يتخت گذاشت و رو يرا رو چتر

 یگفت.. میمشکل و حل کن نیهتل گفتم بذار با مامور و قانون ا يتو روزید رضا؟یبشه عل یخواستیم یچ_

 بگم؟ یآخه من به تو چ.. میفرصت بد.. نون آور خونست یگفت.. کنهیو سکته م ضهیمادرش مر

 شد؟ یچ.. ينگرانم کرد_

 !خونتم يجلو قهیآماده باش تا ده دق_

 .منتظرمباشه _

.. سال بود يروزها نیتر یاز باران یکیتهران شاهد .. رفت رونیگذاشت و از خانه ب یباران بیرا داخل ج یگوش

بعد از آن . راند يمنصور يرساند و با عجله به طرف خانه  نگیبا دو خودش را به پارک. دیدیچشم چشم را نم

قبل از گره خوردن کارها دست  دیبا. کند یعمل را دشیتهد ایپا به فرار بگذارد و  اینبود  دیبع روزید دیهمه تهد

 . بستیرا م شیو پا

 . آمد و سوار شد رونیبا دو از خانه ب يکه زد، منصور یدو بوق با

 !سالم.. هیاوه اوه عجب بارون_

 .سر تکان داد شیبرا نیفرد

 .از شانسِ منه_

 .يایشده حاال؟ دق کردم تا ب یچ_

 ..کرد دمیتهد نیبا راد_

 ؟یچ_

 !گهیم نیطالق و به راد انیزنگ زد که جر روزید_

www.romanbaz.ir .دیاش کش قهیدست به شق يمنصور
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 حاال؟ خوادیم یچ_

 !تا آقا در بره میکنیراه و باز م.. میکه ما هم پپه ا الشیبه خ.. ماه فرصت کی_

 !ال اقل یذاشتیتله براش کار م هی ؟یاگه بره بگه چ نیفرد_

 .دیچیپ یفرع ابانیلب به دندان گرفت و داخل خ نیفرد

بعدا به خودم لعنت فرستادم که چرا در ظاهر .. یچینبود ه میحال.. اون لحظه خون جلو چشمام و گرفته بود_

 !قبول نکردم

 :شد و گفت رهیمتفکر به رو به رو خ يمنصور

 !زهیریبهم م یهمه چ یلیاوضاع خ نیا ياگه بفهمه تو_

 . گاز فشرد يرو شتریرا ب شیداد و پا رونینفسش را ب نیفرد

 :به آپارتمان چهار طبقه انداخت و گفت ینگاه.. خانه توقف کرد مقابل

 ؟یمونیم ای يایباهام م_

 !نیفرد میومدیکاش با مامور م_

 !مجبورم خودم دست به کار بشم.. در رفته میریو ثابت بشه و جلبش و بگ میکن تیتا شکا.. کشهیطول م یلیخ_

 :ر گفتدر را باز کرد و ناچا يمنصور

 !باهات امیپس منم م_

 یاز او خواست در را باز کند و ب. جواب داد رزنیتا پ دیطول کش یمدت. منتظر ماند یاول را فشرد و کم زنگ

 .نگاه نگرانش را به آن ها دوخت ستادویمقابل خانه ا دیبا چادرنماز سف رزنیپ. پله ها را باال رفت یمعطل

 شده مادر؟ یچ.. سالم_

 :شرمنده شد و ناراحت گفت یکم

 دمِ در؟ ادیب نیبه شهرام بگ شهیم_

 :با دقت نگاهش کرد و گفت یکم زن

 ن؟یدوست شهرام_

 :گفت یهم فشرد و ناراض يرا رو فکش

 ن؟یصداش کن شهیم.. بله_

www.romanbaz.ir !کردم شیهست راه یساعت کی.. شما رفت يپا شیپ_
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 :نگاهش کرد و گفت يمنصور.. خوردند کهیدو  هر

 !کجا؟_

 ن؟یهست یشما ک.. پول گذاشت و رفت کمی.. هیکار تیگفت مامور_

 :و گفت دیبه سرش کش یدست نیفرد

خواهش .. برام مهمه بدونم کجا رفته.. کنهیکار م شیام که تو امور ادار یمادر من صاحب همون هتل نیبب_

 .نیبگ نیدونیاگه م کنمیم

 :زن ناراحت شد و گفت ي چهره

 ؟یجان نیبرادر راد_

 .سر تکان داد نیفرد

 یجوون خوب.. ناراحت شدم یلیبرادرت خ يبرا.. امرزهیخدا پدرت و ب.. تیفقط گفت مامور.. دونمیبه خدا نم_

 !بود

 :دیچند برابر شد و با ترس پرس نیفرد بهت

 چطور؟_

 .داد رونیو نفسش را ب دیجلو کش یچادرش را کم رزنیپ

به  يکار.. زدنیبا شهرام حرف م نجایا ومدنیم یهر از گاه ..شده يبستر شگاهیگفت که تو آسا روزیشهرام د_

 ..یکردنشون ندارم ول یجوون

 نگفت؟ يا گهید زیچ_

 :نگاهش کرد و گفت یکم زن

 .بعدم رفت مالقاتش.. گفت نویهم... نه واال_

 :شانه اش گذاشت و رو به زن گفت يدست رو يمنصور. با وحشت دو قدم عقب رفت نیفرد

 قات؟رفت مال نیمطمئن_

مدت بره  هی دیفقط گفت با.. نگفت يادیز زیبعدم که اومد چ.. مالقاتش رمیگفت م يبه من که عصر_

 شده؟ یکرده؟ چ يکار بد.. مادر سیدل تو دلم ن.. تیمامور

 :زن دوباره نگران گفت. شده بود نیاش سنگ نهیس. دست به نرده ها گرفت و برگشت نیفرد

www.romanbaz.ir شده؟ یآخه چ_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣٥٩ 

 :گفت رفتیم نییپله ها را پا نیهمان طور که پشت سر فرد يمنصور

 .نیشما نگران نباش.. نشده يزیچ_

ضربه به فرمان  نیشد و با داد چند نیسوار ماش. دیبه دنبالش دو يبا دو از آپارتمان خارج شد و منصور نیفرد

 .زد

 .زدنیم بهت زنگ فتادیم یاگه اتفاق.. نشده يزیهنوز که چ.. نیحاال آروم باش فرد_

 د؟یبه آرزوش رس فیکه اون خوك کث نیاتفاق بزرگ تر از ا_

نمانده بود که  مارستانیتا ب يزیچ. راند مارستانیاز کمان رها شده به طرف ب رِیرا روشن کرد و مانند ت نیماش

 :دستش را دور فرمان محکم کرد و گفت. شد یمتوجه لرزش گوش

 !رضایعل هیک نیجواب بده بب_

 نیفرد يها ادیفر انیم.. دیاز قبل رنگ از رخ اش پر شتریگوشش گذاشت و هر لحظه ب يرا رو یگوش يمنصور

 بایمکالمه اش تمام شد تقر یوقت.. کرده بود ریگ یمرد پشت گوش يافتاده و صدا یچه اتفاق دیپرسیکه مدام م

 یبه شانه اش زد و ب یدست نیفرد. بود دهینگاه پر از وحشتش به رو به رو چسب. بودند دهیرس مارستانیب يجلو

 :دیتاب غر

 بود؟ یک گمید م_

 :آب دهانش را قورت داد و با ترس گفت يمنصور

 ..نیراد_

از .. دیعقل از سرش پر گرید. گم شد یآتش نشان نیبلند ماش ریآژ انِیم يمنصور يدر همان لحظه صدا درست

حس . تجمع کرده بودند مارستانیدوخت که مقابل ب یتیپر از وحشتش را به جمع يشد و چشم ها ادهیپ نیماش

 :گرفتکلمه از هم فاصله  کیگفتنِ  يتنها به اندازه  شیرفت و لب ها شیاز پاها

 ...خدا ای_

 نینگاهش به آن ماش..دیشنیو نم دیشنیرا از پشت م يمنصور يصدا. سست و لرزان جلو رفت يهمان پاها با

تازه .. سوم باال گرفته بودند يکه تا پشت طبقه  يبلند يو نردبان ها بزرگ مقابل ساختمان بود یآتش نشان

هزار بار تنگ و گشاد  هیثان هردر  شیچشم ها. جلب شد زدیم رونیکه از ساختمان ب یظیحواسش به دود غل

را تار  دشیو د ختیریسر و صورتش م يباران به شدت رو. آسمان هم انگار با او سرِ لج افتاده بود.. شدیم

www.romanbaz.ir .دیشنیصداها را گنگ و نامفهموم م. دیرس تیجمع انیو چگونه م یبا چه حال دینفهم. کردیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣٦٠ 

 "داخل نباشه یچند نفر موندن؟ کس.. یاحیبشمار خانم ر قیتو رو خدا دق"

 "ن؟یدیو د ریاومدن مد رونیب ؟یچ ریمد رونه؟یب یحسن"

 "ایخدا.. نه ای نیدیباهر و د يبگه آقا یکیتو رو خدا "

 "بچه ها نیتو رو خدا عجله کن.. پشت محوطه یِبخش داخل نیرو جمع کن سرِ همه"

حوصله و  یب یمامور آتش نشان. شد تشیدستش که گرفته شد، چشم از عمارت برداشت و تازه متوجه موقع مچ

 :با عجله گفت

 !عقب! عقب.. آقا ستیعقب با_

 یسر چرخاند و تازه متوجه جماعت.. سوختیآتش م يشعله ها انیانگار او بود که داشت م.. به جانش افتاد آتش

خار شد و در  دهیپوش و ترس یآب مارانِیپرستارانِ مرد و زن، ب انِیم. دندیدو یم یشد که هر کدام به طرف

که هنوز قدرت تکلم  کردیخدا را شکر م.. از پرستارها چنگ زد یکی يجلو رفت و به مقنعه . چشمانش فرو رفت

 :به صورتش با وحشت گفت رهیخ.. عقب برگشت زن با ترس به. داشت

 کو؟ برادرم کجاست؟ نیراد_

 :را سفت گرفته بود گفت دهیترس مارانِیاز ب یکیهمانطور که دست  زن

 مارتونه؟یب ه؟یک نیراد_

با شدت . پرستارِ مرد را گرفت کی يبار بازو نیمثلِ رباط چند قدم رفت و ا. ثابت شد شیچشم ها مردمک

 :دیغر يشتریب

 کجاست؟ نیبرادرم کجاست؟ راد_

زد و  شیبا دست آزادش به بازو. کرده بود ییراهنما نیاو را تا اتاقِ راد يچند بار.. مرد او را شناخت پرستارِ

 :هراسان گفت

که خارج شده  ییکسا نیبرادرتون ب نمیبب گردمیمن اآلن م. کننیمامورا دارن همه تالششون و م.. نیآروم باش_

 !نه ایست از ساختمون ه

 :دیشد و نال نییچند بار باال و پا شیگلو بکیس.. مانع شد نیبرگردد اما دست فرد خواست

 سوزه؟یچرا داره م نجایشده ا یشده؟ چ یچ_

همه  يبه احتمال قو.. کنمیم دایمن اآلن برادرتون و پ نیستیگوشه با هیآروم .. شده يسوز شیسه آت يطبقه _

www.romanbaz.ir !نیستیچند لحظه گوشه با گم؟یم یچ نیشنویم!از ساختمون خارج شدن
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شده  وانهید.. دندیدو یم یپوش هر کدام به طرف یآب مارانِیب. راه افتاد تیپرستار شد و به طرف جمع الِیخ یب

سر شده  يکنارِ دره با پاها يسوخته  نِیاشتباه تا کنارِ ماش صیتشخ دیکه به ام يدرست مثل همان روز. بود

قامت بلند . اش افتاده بود یزندگ انیبود که م يچه شعله ا گرفت؟ینم یبود که خاموش یچه آتش نیا. بود دهیدو

به طرفش پا تند کرد و شانه اش را با . بود قلبش را به تکاپو انداخت ستادهیکه پشت به او ا یکس ي دهیو ورز

 وانهیکه د یو سوم و چهارمنه او و نه نفر دوم !نبود نیراد.. و واج نگاهش کرد جیمرد برگشت و گ. برگرداند دیام

 !کدام از آن ها نبود چیه انِیم.. نبود نیراد.. بود دهیدو متشانوار به س

 يشانه  یعسل يآن چشم ها دنید یدر پ دانستینم.. است دهیطرف و آن طرف دو نیچقدر به ا دانستینم

که  قیجهنمِ عم کیدرست مثلِ .. ادیو فر هیگر يدود و صداها يباران بود و بو..پوش را برگردانده یچند مرد آب

.. ستادیاما از حرکت نا.. شد دهیدستش کش.. شد دهیشانه اش از پشت کش. دیبلعیهر لحظه او را در خودش م

ماموران  يدادهایبود و داد و ب دهیترس يها وانهید ي هیگر يفقط صدا.. دیشنیو نم دیشنیرا م يمنصور يصدا

 .یآتش نشان

. دور و برش نداشت يها وانهیبا د یحال و روزش فرق. توانش او را به طرف خود برگرداند نیبا آخر يمنصور

 :گفت هیشانه اش را فشرد و با گر

 ...نیفرد ایب_

مقابلِ درِ .. از آتش و دود نبود يخبر گرید.. ساختمان متوقف شد يگشاد شده از ترسش دوباره رو يها چشم

 ریت يدوم منصور يکه با جمله  کردیپرستارها را نگاه م دنیاج و واج دوه. بود ستادهیساختمان دو آمبوالنس ا

 .خالص به قلبش خورد

 !چه خبره مینیبب میبر ایتو رو به خدا ب.. چند نفر تو ساختمون بوده گنیم_

با هر . آب دهانش را قورت داد و رو برگرداند.. و آمبوالنس ها چرخاند يمنصور نیها نگاهش را ماب وانهید مثل

کتفش را گرفت اما  يمنصور.. گرداندیهمه را با شدت به طرف خود برم.. زدیرا کنار م مارانیکه داشت ب یتوان

 ..نبود یوارش قطع شدن وانهید يزمزمه ها

 .کنمیم داشیاآلن پ.. نجاستیهم... ستیاون تو ن نیراد.. ستین_

 :دیکش ادیفر يمنصور. گرداندیهمه را به طرف خود بر م اریاخت یو ب گفتیم

 !نیفرد.. میبر ایب نیفرد_

www.romanbaz.ir :را لرزاند نیزم ادشیبه طرفش برگشت و فر کبارهی
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 !یلعنت ــستیداخل ن نیراد_

چهره اش .. کم کم جان از تنش رفت دیرا که د يمنصور سینگاه خ. شدیم نییاش با شدت باال و پا نهیس

 .سر کج کرد هیمچاله شد و با گر

 !ستیداخلِ اون ساختمون خراب شده ن نیراد.. رضایعل ستین_

 .. مینگاه کن میبر ایب یپرستیم یمرد مومن؟ تو رو به هر ک گمیم یمگه من چ..ستیباشه ن.. .. ستین_

نشسته بود و چنگ به صورتش  نیزم يپوش رو اهیس یزن. افتاد مارستانیب يبار هزارم به ورود يبرا چشمش

دو . شد دهیدوباره جان گرفت و به آن سو کش شیآمدند، قدم ها رونیلن بپر از سا يکه برانکارد ها نیهم.. زدیم

نگار از مقابل  يسوخته  مین ي هرههنوز چ. در جا خشکش زد د،ید دیسف يمالفه ها يجسد سوخته را که رو

 یانقدر ب توانستیم ایمگر دن.. را رها نکرده بود دگانشید ریهنوز کابوسِ آن تصاو.. پاك نشده بود شیچشم ها

 :از کنارش گفت یخشک يرحم باشد؟ صدا

 .دیهمه زنگ بزن يبه خانواده . یخانومِ رضوان خوامیم قیدق يِشدن؟ سرشمار ییاجساد شناسا_

 چیاز صورت مرد ه يبه جز تکه ا.. دیمالفه را که کنار زد بدنش لرز.. از تخت ها راه افتاد یکیاراده به طرف  یب

 .را گرفت شیبازو يمنصور. عقب رفت یو قدم دیسرش کش يمالفه را رو. .نبود ییقابل شناسا شیجا

 شد؟ یچ_

 !اشاره بود کیاز تنش برود و تنها منتظر  خواستیجان م. تکان داد یرا در جهت منف سرش

 :همان مرد پرستار جلو آمد و گفت باز

 ن؟یکرد ییهمه اجساد و شناسا.. رفتن نبودن رونیکه ب ییکسا نیبرادرتون ب_

 جسد شده بود؟ نیمگر راد.. کردیچقد راحت از لفظ جسد استفاده م.. طرفش برگشت به

 :جواب داد شیبه جا يمنصور

 مونده؟ یمگه بازم کس.. هم نبود یکی نیا.. داده شد صیتشخ یکی.. سوخته بود و با آمبوالنس بردن مین یکی_

آن را  يتفاوت که همه جا نیبا ا.. آورده شد ونریاز سالن ب گریبرانکارد د کیجمله اش تمام نشده بود که  هنوز

به دلش چنگ  یبیحس غر.. شد دهیبه سمتش کش اریاخت یب نیفرد يپاها. پوشانده بودند دیسف يبا مالفه 

 :آمبوالنسِ آماده متوقف کرد و گفت بلمرد برانکارد را مقا!فرق داشت هیجسد با بق نیانگار که ا.. انداخت

 يبره برا دیبا.. ازش نمونده یچیه.. نه مو نه گوشت.. ستین صیاصال قابل تشخ.. سوخته شیهمه چ_

www.romanbaz.ir !قیدق ییشناسا
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 :تخت گذاشت و با زور زمزمه کرد يرا رو دستش

 !نمیبب نیبذار_

 :با اخم گفت مرد

 ن؟ینیبب نیخوایم نیمطمئن.. سخته صشیتشخ_

مردانه و  يدست ها..  "جان؟ نیفرد": گفت هیبا گر يمنصور یوقت یحت.. دیتخت پس نکش يرا از رو دستش

 صیقابل تشخ شیوحشتناك و تعفن آورِ رو به رو يمنظره .. گفتندیراست م.. لرزانش مالفه را آرام کنار زد

 صانهیسوخته حر ياجزا يهمه  ينگاهش رو.. آشنا بودند يادیز دهیدرشت و ورز ياستخوان ها نیاما ا.. نبود

همان التماس ها بود  انِیاما م... اشتباه زِیچ کی.. کوچک دیام يروزنه  کیفقط به دنبالِ .. به چرخش در آمد

 يطال همان قطره  يشده  اهیانگشترِ س.. بست شینفس را هم به رو نیافتاد و راه آخر يزیکه چشمش به چ

 يانگشتر از انگشت سوخته  یلمسِ جزئ کیتنها با . دستش را جلو برد. ردیشد که قرار بود جانش را بگ يزهر

حلقه  ينامِ ترانه را رو یوقت.. زنده ماندن آن را مقابل چشمش گرفت يتقال برا نیآخر انیم.. آمد رونیب نیراد

 . و تار شد رهیمقابل چشمانش ت ایدن د،ید

 بتیچگونه ه دیخم شد و نفهم يبد يکمرش از ضربه ... دیچیتنش پ يسلول ها يمرگ در همه  طعمِ

 چیکه خم شده بود ه يکمر ياما برا.. را گرفت شیبازو يمنصور.. شد مهیاستوارش کنارِ آن تخت دو ن هشیهم

 یوقت.. سپرد رنوشتشو ظلمات س یکیبار خودش را به تار نیاول يچشم بست و برا.. نبود سریم یگاه هیتک

 ونِیو ش ادیفر انِیگفتنِ مرد م "زهرا ای" انِیگر يمتوقف شد، صدا يمنصور يپا يحلقه از دستش افتاد و جلو

 .پوشِ کنارش گم شد اهیزنِ س

*** 

 ...سال بعد کی

شده  یخطوط خطاط نیدستش را ماب.. کرد يجار "ونفریهما نیراد"اسمِ  يآب را رو يِزانو نشست و بطر يرو

 :سرش گفت يپسر بچه از باال. کرد زشانیفرو برد و با دقت تم

 ؟یکنیو چرا مت.. آقا بذار خودم بکنم_

انجام  گرانیکار را هم د کی نیاگر هم.. و آه از نهادش برخاست دیتوجه به او دست به نوشته ها کش یب

لب فاتحه را  ریزانو نشسته بود چند ضربه به سنگ قبر زد و ز يهمانطور که رو شد؟یچطور آرام م گرید دادندیم

www.romanbaz.irدر  زانشیعز رِیبه تجمعِ نفس گ کردیم یو سع دیکشیم ششیهمزمان با دست آزادش دست به ته ر. شروع کرد
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نگذاشته  ایوقت پا به دن چیانگار که ه. بودند دهیچقدر آرام در کنارِ هم خواب.. شدیاندین کیاتاقک تار نیا

دردناك  يحفره  نیو قلبشان از ا ماندیبازمانده ها م يآثارش فقط رو!بود دیاس تیمرگ مثلِ خاص تیخاص!اند

جلو آمد  یدخترك با لبخند محزون. سرش را برگرداند يزنانه ا يکفش ها يصدا دنیبا شن. شدیوقت پر نم چیه

 :و گفت

 !آوردم ریرو هم با زور گ نایا.. کردنیسر ظهر بود داشتن بساط و جمع م_

 :گالب کرد و قدرشناسانه گفت يها يبه بطر ینگاه نیفرد

 !دستت درد نکنه!گهیآب بود د.. ستین يازیگفتم که ن_

زانو نشست و همانطور که  يرو د،یکه رس نیبه قبرِ راد. ختیقبرها ر يرو یکی یکیها را باز کرد و  يبطر دایل

 :زمزمه کرد ختیریاسمش م يگالب را رو

 !چقدر زود گذشت!شهیهنوزم باورم نم_

به  از جا برخاست و نگاه سردش را خت،یگریم یجهنم يکه از بحث آن روزها ییمثل تمام وقت ها نیفرد

 .گذاشت نیفرد يبازو ياز جا برخاست و دست رو زیاو ن. را جمع کرد شیدست و پا یکم دایل. سنگ دوخت

 !نگران مادرم ؟يبرگرد ستیبهتر ن... جان نیفرد_

شروع شده  نیپرو یعصب يدوباره حمله ها نیبعد از سالگرد راد. هم فشرد و سر تکان داد يرا رو شیها لب

نگاه آخر را به سنگ قبر نگار . شدیاندیکه دکتر هشدارش را داده بود ب یدوم يبه فاجعه  خواستینم. بود

 . گذاشت رونیانداخت و پا به ب

 :گذاشت و گفت نیرا پشت ماش دیخر يها لونینا دایل

 !به خاطر خودمه یفکر کن ترسمیم یبگم ول يزیچ هی خوامیم_

 .زد یحیملتمسش را به او دوخت و لبخند مل يشم هاچ دایل. حرف نگاهش کرد یسر برگرداند و ب نیفرد

 يکاوریر هی.. طراوت يمادر خوبه هم برا يهم برا.. تهران میو نمون دیع نیا گمیم.. دهیع گهیچهار روز د_

 !هممون يبرا شهیم

 يزیسفرِ بهتر و برنامه ر هی بیمرتب تر بشه ترت کمیاوضاع .. ستین یواقعا شدن یول یبه فکر مامان دونمیم_

 !قول.. دمیشده تر رو م

 ..دیفکر کردم شا.. بود يپارسال مامان بستر دیع_

www.romanbaz.ir
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 زیچ کیکوچ يزایچ نیبا عوض کردنِ خونه و مسافرت و ا.. دایداغ باهامونه ل نیا میکه بر رانمیا يهر جا_

 !شهیعوض نم يادیز

 يرو.. آزاد براش خوبه يهوا کمی.. ادینم رونیمادر صبح تا شب از اتاقش ب.. تنوعه هیحداقل  یدرسته ول_

 !کنمیخواهش م.. نیخواهشم فکر کن فرد

 . حوصله سر تکان داد ینکرد و ب یبحث گرید نیفرد

 :مقابل در گذاشت و گفت شیها را برا لونینا. توقف کرد دایل يخانه  مقابل

 تا داخل؟ ارمیب_

 .کرد دیع دیخر يبه پاکت ها یناراحت نگاه دایل

 تو؟ يایب يخواینم ینه ول_

 !کنمیم یسال نو که شد تالف شاالیا.. کار دارم یلیچند روز خ نیا_

 :لبخند زد و گفت یناراض دایل

 .ان هیپا میهر جا رو بگ.. برا امسال ندارن يبرنامه ا نایمامان ا.. فکر کن شنهادمیپ يپس رو_

 يبر گونه  يو بوسه ا دیرا با دست به طرف خودش کش دایپشت سر ل. سر تکان داد و سرش را جلو برد نیفرد

 .دخترك نشاند

 !نباش یچینگران ه_

که در باز نشود، از مقابل خانه حرکت  یتا زمان دانستیم. او داخل رفت يگفت و با اشاره  ي "چشم" دایل

 .نخواهد کرد

لباس ها و  نیداشت ا دیام. پاکت ها را برداشت یکوچک خانه پارك کرد و باق نگیرا در پارک نیماش نیفرد

 يمنتظر ماند تا سودا، تنها خدمتکارِ خانه  یزنگ در را فشرد و کم. خانه را عوض کند يفضا یها کم هیهد

 .ندسالمش را جواب داد و دور تا دور خانه چشم چرخا. در را باز کرد دیجد

 بچه ها کجان؟_

 !اتاق هاشونن يتو_

کوچک تر و جمع و جور تر  یلیخ.. دو طبقه بود دیجد يخانه . گرفت شیرا پ نیتکان داد و راه اتاق پرو يسر

 دهیبخش شیآن خانه را به لقا يعطا ن،یوحشتناك پرو يشوم و سکته  يبعد از آن حادثه . قبل بود ياز خانه 
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سر سودا از پشت . شروع کرده بودند يگرید يرا در خانه  دیجد یرا همانجا رها کرده و زندگ زیهمه چ. بودند

 :گفت

 !يرو ادهیپ میصبح هم نخواستن بر.. امروز باز فشارشون باال بود_

 ؟يدیداروهاش و به موقع م_

 ن؟یبا دکترش صحبت کن ستیبهتر ن.. بله_

 :و گفت دیاش کش قهیبه شق یدست نیفرد

 م؟یبد رییداروهاش و تغ یتا ک.. همش از اعصابه_

جلو رفت و . در دستان لرزانش قرار داشت یتخت نشسته بود و کتاب يرو نیپرو. به در زد و داخل شد يا ضربه

مادر  يچهره  دنیسال از د کی نیمثل تمامِ ا. چشم از کتاب برداشت و نگاهش کرد نیپرو. مقابلش نشست

 يکه با کمر ییروزها. رحم بود یب يدرد همان روزها ادآورِی شیلبِ کج شده برا نیهنوز ا.. قلبش مچاله شد

.. کردیکه تپش قلبش را حس نم ییروزها. بود ستادهیبه هوش آمدن مادر ا دیبه ام ویس ي، پشت درِ آخم شده

 . دهیاز هم فرو پاش يخانواده  نیا فیوظا نیانجام دادن آخر يبود برا یمتحرک يانگار مرده 

 :را گرفت و آمرانه گفت نیپرو يها دست

 ادهیچرا امروز صبح با سودا پ.. هیکتاب خوندن ضرور نیا يآزاد و ورزشم به اندازه  يمگه دکتر نگفت هوا_

 ؟ینرفت يرو

 :به خود گرفت و گفت يزن حالت کج تر يها لب

 !استراحت کنم خوادیدلم م..جون نداره گهیپاهام د_

بغضش را فرو داد و بر . انگار حق با او بود. در ذهنش تکرار شد دایل يناراحت نگاهش کرد و حرف ها نیفرد

 :گفت لشیخالف م

 ییتنها يحال و هوا نیاز ا کمیهم طراوت .. مون خوبه هیروح يهم برا.. مسافرت میریم يچند روز دیع يبرا_

 . ادیدر م

 :گفت یناراض نیپرو

 !نیبرم فرد ییجا خوامینم_

 هوم؟.. میو برگرد میبر يچند روز.. دیع يهمه  گمینم!هممون خوبه هیروح يبرا.. مادر داستیل شنهادیپ_

www.romanbaz.ir :لب زمزمه کرد ریز. حرف سرش را برگرداند یب نیپرو
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 .پدرت تازه فوت شده بود.. رامسر میبود؟ با دخترا رفته بود یک میکه مسافرت رفت يبار نیآخر_

 .دستش را چنگ زد ریز يمالفه  نیفرد

 !مادر؟_

 .سر تکان داد نیپرو

 !نیبر نیکه خواست ییهرجا هر وقت،.. بشم تونیسربارِ زندگ خوامینم یول.. ندارم یباشه من حرف_

 وگرنه مگه من دل و دماغِ گردش دارم؟ .. و اول به خاطر شما داده شنهادیپ نیا دایمادر؟ ل هیچه حرف نیا_

هم  يراحت چشمم رو الیتا با خ نیحداقل شما خوشبخت باش.. نیشماست فرد هیمن فقط خوشبخت يآرزو_

 !فتهیب

اگر .. دانستیم یبه خوب.. ستیمادرش چ يتنها آرزو دانستیم.. سرزنشگرِ خود را به او دوخت يچشم ها نیفرد

 زیهمه چ دایهرچقدر هم که ل.. کردیشانس دوم و ازدواج مجدد قبول نم يبود هرگز خواهشش را برا نیاز ا ریغ

 . دادیبه خودش و دلش نم یباشد، فرصت اریتمام ع يبانو کیتمام و 

 

 :و گفت دیدست مادر کش يرو را آرام دستش

 م؟ینیبب میبر.. و شال و مانتو يروسر یکل.. دمیخر لهیوس یکل رون؟یب میبر يایم_

داخل راهرو طراوت نگاهشان . کمکش کرد و او را تا کنارِ در برد نیفرد. مکث پتو را کنار زد یبعد از کم نیپرو

 :کرد و گفت

_داداش؟ ياومد یک 

 :و گفت دیرا پاش ایلبخند دن نیبا محبت تر شیرو به

 !دمیبرات خر ایچ یدونینم.. خانوم کوچولو میبر ایب_

*** 

گذاشت و رو به او با  نیرا پشت ماش لیوسا. رفت نشیکرد و به طرف ماش يسفارش ها را به منصور نیآخر

 :گفت یشرمندگ

 !زنگ بزن خودمو برسونم یشیم تیاذ يدار يدیهر جا د.. رضایفقط چند روزه عل_

 :گذاشت و با حسرت گفت شیبازو يدست رو رضایعل
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به تو مربوط  رهیبگ شمیهتل آت گهید.. بار مسافرت و برات زهر کردن و با اومدنت سرنوشتت عوض شد کی_

 !برو فکر خانوادت باش مرد.. ستین

 !دونمیم.. کردم تتیمدت اذ نیتو ا یلیخ_

 :سه دکمه و اسپورتش کرد و گفت یِشمیبه بلوز  ینگاه رضایعل

 !ادیبهت م یلیرنگ خ نیا.. هیبرام کل يو کند اهتیباالخره س نمیبیکه م نیهم_

 .شد رهیو به دور دست ها خ دیکش یآه نیفرد

که منو  يزیچ شهیهم یبارش خم شد ول ریبار کمرم ز نیچند.. رحم نکرد میبه جوون.. زد نمیبارها زم یزندگ_

به مردن فرقمون  میخودمون و بزن میاگه هممون بخوا.. و عشقم به خانوادم بود ندهیبه آ دمیمسرِ پا نگه داشت ا

 .. ادامه داره میچه نخوا میاچه بخو یزندگ نیا ه؟یچ دنیخواب ریکه رفتن و اون ز ییبا اونا

 :طرفش برگشت و افزود به

قسم .. طراوت ای.. ندارم یزندگ نیا يبرا يا زهیانگ گهید فتهیبراش ب ینکرده اتفاق ییاگه خدا.. نگران مادرم_

 !ستمیا یسر قسمم م.. خورده بودم اوضاع و رو به راه کنم

کنارِ  يسال چجور هی نیکه نرفته تو ا ادتی.. حرفات به نامزدتم اشاره کم مرد مومن يال به ال یهر از گاه_

 تو و خانوادت بود؟

 .قدرشناسانه سر تکان داد نیفرد

خانواده  نینبود ا دایاگه ل.. ماه از کنار مادر جم نخورد نیچند.. و بهش ادا کنم نمید تونمیکنم نم يهر کار_

 !شدیها سرِ پا نم يزود نیوقت به ا چیه دیشا

.. گرد و غبار و از روش کنار بزن.. نیفرد ایبا دلت راه ب کمی.. زنته.. یداشته باش نیکه بهش د ستین بهیغر_

 !ریخوب و از خودتون نگ یِزندگ هیشانس  ییاعتنا یو ب یبا دلمردگ.. هیهر مرد يآرزو.. زنت جوون و با کماالته

دست تکان  شیبرا نهیشد و از داخل آ نیسوار ماش.. فشرد یزد و دستش را به گرم شیبه رو يلبخند نیفرد

. توقف کرد دایل يمقابل خانه  ن،یچه زمان همراه طراوت و پرو دیق شد که نفهمآنقدر در افکار خودش غر. داد

 نیهمچن.. کرد یگرم یاحوال پرس وشد  ادهیپ.. چمدان ها در صندوق عقب بود يمشغول جاساز یمانیسل يآقا

 نیشد، هر دو ماش نیسوارِ ماش دایسفر آماده شد و ل يبرا زیهمه چ یو در انتها، وقت. خانم دیناه دایبا مادر ل

 . همراه هم راه افتادند
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 نیفرد. و حاضر بودند یح نیفرد یِاتاق ها از قبل توسط هماهنگ. دندیرس الیاز شب گذشته بود که به و یپاس

افراد  ياز مستقر شدنِ همه  یوقت.. را کامال فراهم کرد ششیانتخاب کرد و آسا نیپرو يرا برا ایاتاقِ رو به در

 .باال رفت یچوب يها لهگرفت و خسته و کالفه از پ شیاتاق خودش را پمطمئن شد، راه 

لبخندش را  نهیاز داخل آ.. بود شیمشغول باز کردن موها یبا لباسِ راحت دایل.. تقه به درِ اتاق زد و داخل شد چند

اش  نهیدر س ینیعشق آتش چیه بایدخترِ ز نینسبت به ا..با خودش رو راست بود. جوابش نگذاشت یو ب دید

 یلیخ يرا پر کرده بود، راه را برا انشانیم يسال فاصله  کی نیکه در ا یو محبت یکیاما نزد کرد،یاحساس نم

 . کردیها دشوار م دنیاز پا پس کش

 :همزمان گفت. دیکش شیبه موها یتخت نشست و دست يرو

 !درك کنم تونمیم یبا وجود پدر معذب یکنیاگه فکر م.. و آمادست یاز اتاقا خال یکی_

 :گذاشت و گفت شیبازو يسرش را رو. دراور رها کرد و کنارش نشست يشانه را رو دایل

 م؟یستیمعذب بشم؟ مگه نامزد ن دیچرا با_

 .دیکش شیموها يدست رو نیفرد

اصل و  نیکه پدرت به من داره ا ياعتماد.. نداره یخوب دیداشته باشه د یهر چقدرم قالب رسم ییزایچ هی_

 !ستیما ن نیب یدر هر صورت هنوز نسبت رسم. کنهیعوض نم

 :گفت دیرا که د دایل سکوت

 یو فرهنگ طیتو چه مح دونمیم نمیا.. یو کنارم باش شمیمن از خدامه پ.. دایغلط نکن ل يخودت فکرا شیپ_

 مگه نه؟.. هیرانیپدر ا هی شهیهم یرانیپدر ا هی یول.. يبزرگ شد

 :فتبه چانه اش زد و آرام گ يبوسه ا دایل

حداقل  خوادیدلم م.. که راحتت بذارم نجایا ومدمین.. پدرم به من اعتماد داره.. نینباش فرد یچیتو نگران ه_

 !نمتیبب ریس رِیو س یباش شمیچند روز و پ نیا

فاصله با هم  نیتر کیکرد که نگاهشان در نزد رییتغ یوقت زیهمه چ.. کالم دخترك دلش را لرزاند حسرت

 یتازگ دایل يحرکت برا نیا.. سرش را جلو برد و فاصله را تمام کرد. گرفت یشیاز عقل پ ازیکرد و ن یتالق

خط  کی يکه رو يازیبا ن يباز اب.. او آشنا شده بود يبا خط قرمزها یسال به خوب کی نیدر مدت ا.. نداشت

درست .. ازیبود و ن که هم ناز يرابطه ا.. یماهرانه و اصول يِعشق باز کی.. لغزنده و خطرناك در حرکت بود

www.romanbaz.ir .ساختیتر م دیشد شیمرد را برا نیحضورِ ا ادیو اعت کردیم ریکه ذره ذره وجودش را تسخ يمثل مخدر
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*** 

 :رسا گفت ییبود با صدا رهیپشت پنجره خ يچانه اش گذاشت و همانطور که به منظره  ریدستش را ز ترانه

معلوم بود از ..خود جا به جا کرد يستاره، من را رو..بود عیآسمان چقدر گسترده و وس.. داشتم یبیحال عج_

 خواستمیم.. و نشاط، وجودم را فرا گرفته بود اقیاشت..شادمان است اریآورده، بس ییمسافرت فضا نیمرا به ا نکهیا

 .تشکر کنم عظمتو  ییبایهمه ز نیا نشیآفر يبزرگ برا يبزنم و از خدا ادیفر

 :که مشغول نوشتن بودند نگاه کرد و گفت یانلحظه با مکث به دانش آموز چند

 !مدادا باال يهمه .. امال رو جمع کن ياول دفترا فیاز رد بیبه ترت.. یعل_

زنگ هم  ز،یم يهمزمان با گذاشته شدنِ دفترها بر رو.. گفت و مشغول جمع کردن دفترها شد يچشم بلند یعل

 :گفت جانیرا پشتش تاب داد و با ه شیدست ها یعل. به صدا در آمد

 !میکن حیتصح گهیبا همد کنمیکمکتون م... رمیاجازه خانوم؟ من نم_

 .زد و دفترها را مرتب کرد شیبه رو يلبخند ترانه

 مگه نه؟. کار تو خونه ها هست یکل.. دهیفردا ع.. داره ازیزود برو خونه که مامانت بهت ن...ستین يازین_

 .سرتکان داد و انگشتش را دوباره باال برد یعل

 .دنیشهر برا لباس خر میبعد از ظهر بر دیخانوم اجازه؟ پدرم گفت شا_

اوراق راه دفتر را  حیکرد و بعد از تصح یبا محبت از او خداحافظ. دیدست کش شیموها يرا جلو برد و رو دستش

 . گرفت شیپ

 :نمره را مقابل ناظم گذاشت و گفت دفتر

 !برم گهیمن د ستین ياگه امر.. همه نمره ها رو وارد کردم_

 . شش ماه، از او و سرنوشتش خبرداشت نیکه در تمام مدت ا یتنها کس. با محبت نگاهش کرد یفرج خانم

روستا باهامون  نیا طیشرا نیتو بدتر.. ترانه جان رهینم ادمیاز  يدیبچه ها کش نیکه واسه ا یوقت زحمت چیه_

 !باشه دخترم یخدا ازت راض.. يکرد يهمکار

 .و پر کنم مییتنها خواستمیم يچجور دونمینبود، واقعا نم نجایبچه ها و ا نیاگه ا.. از شما ممنون باشم دیمن با_

 :گذاشت و گفت شیبازو يدست رو یفرج

 نتیگزیجا تونمیم یهر وقت که خواست.. باشه به گردنت ینید نجایا خوامینم.. بفرستن روین دیقراره از بعد ع_

www.romanbaz.ir باشه؟.. وقت خودت و مجبور ندون چیه یتوئه ول يجا جانیا یتا هر وقت خواست. کنم
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 شیسالِ نو راه خانه را پ شیشاپیپ کیو تبر یبعد از خداحافظ.. کرد یگفت و با او روبوس ي "چشم" ترانه

عادت کرده . گشت یب یانداخت و با چشم به دنبال ب اطیخودش را داخل ح اده،یو پ یخسته از راه طوالن. گرفت

. دینشن یزد اما جواب شیبلند صدا يچند بار با صدا. ندیموقع از ظهر او را کنار قفس مرغ و جوجه ها بب نیبود ا

. بود هنوز هم هوا سوز داشت نیفردا اول فرورد نکهیبا وجود ا. را از پا خارج کرد و داخل خانه شد شیکفش ها

 .دیاز اتاقک ها شن یکیرا از  شیاعاقبت صد. را صدا زد یب یگذاشت و چند بار ب يرا گوشه ا شیپالتو

 .دختر نجایا ایب_

 نیکوچک هفت س یِسفال یآب يو آرامش، داخل ظرف ها قهیکه با سل دیرا د یب یرا داخل اتاقک برد و ب سرش

 .دیچیم

 ام؟یمنم ب نیچرا صبر نکرد.. سالم_

 :به او انداخت و گفت ینگاه کوتاه یب یب

 امروز دختر؟ ییاوما رید یچن..یخسته نباش_

 م؟یمگه قرار نشد با هم درستش کن ؟ییچرا تنها.. یب یروز آخر مدرسه بود ب_

 .گفتم زودتر آمادشون کنم.. هیب رید یلیخ_

 :و گفت دیبه ظروف کش یدست ترانه

 ؟یب یب یذاشتیم نیهفت س ییهر سال خودت تنها_

 :گفت تگرفیبلند شدن دست به زانو م يو همانطور که برا دیکش یآه یب یب

 ..سفره م گرمه.. امسال فرق داره ؟یچ یس خوادیم نیزن تنها هفت س.. نه_

 :زودتر گفت یب یبپرسد که ب يزیخواست چ. ندیکوچک کنار خانه بچ زیم يکمک کرد تا ظروف را رو ترانه

 .ان نجایا لیسال تحو..رسنیمادر و آقات امشو م_

 :با بغض گفت. دو هفته گذشته بود دیدیکه آنها را م يبار نیاز آخر. ترانه برق زد يها چشم

 ن؟یبا بابا حرف زد_

.. که زنگ نَزه دعوت کنه بشیدختر نانج.. نَنداخت نیمنِ زم يرو یول.. ششونیپ میآقات اصرار داشت ما بر_

 !رَزنیافتاد رو دوشِ منه پ

 :گفت نیشرمگ ترانه

www.romanbaz.ir .!مهمونم نجایمن خودم ا_
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 :با اخم گفت کردیم نیشده تزئ يترمه دوز يسفره  يرا رو همانطور که ظروف یب یب

 !میکار دار یلیکه خ يور.. نزن روله جان يتکرار ایحرف خودمیب..گاز ينهارت ر..  اریبرو لباسات در ب_

 ریز يعادت کرده بود به رفتارِ خشک و محبت ها گرید. گرفت شیگفت و راه اتاق کوچکش را در پ ي"چشم"

. زدیاشک بر شیسرش بکشد و پا به پا ينبود که دست نوازش رو یاز آن دسته زنان.. یب یب قِیو عم یپوست

کوچک پناه آورده بود  ين روستایبه ا نیبعد از مرگ راد یوقت.. بود يقو.. مرد بود.. سخت بود یمثل تکه سنگ

. زدیم دنیو خودش را به نشن دیشنیرا م شیها هیگر يصدا یب یفقط اشک بود و اشک، ب شیو شب ها

 گفتیم.. درد یاشک زن قدرتش را از او م گفتیم.. کند هیگر دیکه زن نبا گفتیحرف ها م يال به ال شیفردا

 گریو آه بکشد د زدیاش ختم شده اشک بر ییعاقبت به تنها هک ییها بتیتک تک مص ياگر قرار بود او هم برا

و  گفتیاو م...کندیانسان را سست م مانیا يو زار هیضعف و گر گفتیم. ماندینم شیبرا ینه چشم و نه جان

و ترانه روز به روز  گفتیاو م.. گرفتیو روح ترانه آرام م زدیاو حرف م.. شدیسرِ پا م شتریب یترانه، هر روز کم

 .شدیتر م يقو

در  نهیاز غم و ک ياثر گریزن ماند و روحش را جال داد، که د نیو پر محبت ا يقو ي هیسا ریآنقدر ز عاقبت

 بایز يروستا نیدر ا یزندگ.. حس شده بود یبود که از دردش ب يهر چه بود زخم کهنه ا. روح و دلش نماند

 ییروستا يخانه  نیا اطیح ي اندازهکه به  ییایدن. بازگشته بود شیایآرامش به دن.. شده بود نیریش يبرا

 .با صفا بود یکوچک، ول

 یخو گرفته بود که پدر و مادرش مجبور شدند او را به دستان پرمهر ب شیزن در لحظه ها نیبه حضورِ ا آنقدر

باشد و  کیقلبش مجبور بود به شهر نزد طیصادق به خاطر شرا.. بسپارند و خودشان رهسپارِ همدان شوند یب

 . نددو ساعته داشته باش يو ترانه، فاصله ا یب یباعث شده بود با ب نیهم

آن . اعتراض کرد یب یعاقبت ب نکهیتا ا. شندیم ایو احوال ترانه را جو زدندیسر مچند بار به آن ها  يهفته ا اما

درست همان شب . ترانه با خبر شود  طیشب که صادق، نگران و آشفته، به سمت روستا راه افتاده بود تا از شرا

 يخودش و رو يدختر به زور بازو نیا برخاستنِاجازه بدهد  "و گفت دیکش ياو را به گوشه ا یب یبود که ب

وقت  چیاش باشد، ه یخودش و زندگ يگاه برا هیتک کیکه به دنبال  یتا زمان گفتیم.. خودش باشد يپاها

و استوار بار نخواهد  يوقت قو چیهرگز شکر نخواهد گفت و ه.. اش نخواهد گرفت ندهیآ يبرا یدرست میتصم

در کلِ روستا، آنقدر اسطوره و نمونه بود که  بلکه فهیزن نه در طا نیا. کردیو صادق اطاعت م گفتیاو م "آمد

www.romanbaz.ir . تک تک جمالت پخته اش حساب باز کرد يبتوان رو
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سفت و  یب یب یاما وقت.. کردیم يقرار یترانه در ابتدا ب.. صادق کم و کمتر شد ياز آن شب سر زدن ها بعد

ها  یتاب یب يکم کم همه  "کن هیبرگرد شهرت مو ایجا سرِ پا شو و  نیهم ای "و گفت  ستادیسخت مقابلش ا

بابت  ایترس کند  احساسِآنکه  یب.. کردیاش فکر م یروزها در خلوتش به زندگ. را پشت سر گذاشت

اش  یافتاد، زندگ یاگر نم دیکه شا یبه اتفاقات.. دیشیاند یم شیبه خطاها.. اشتباهاتش خودش را سرزنش کند

 . شدیدستخوش حوادث وحشتناك نم نگونهیا

از آن  ياثر گریداد که در عرض شش ماه د قلیروحش را ص ییسکوت و تنها نیو آنقدر در ا دیشیاند آنقدر

در مدرسه، مانتو و  سیتدر يبعد از داوطلب شدن برا یوقت. در او نماند شیچند ماه پ يو شکسته  فیدخترِ ضع

اسپند دود  شیلبخند زده و برا محبتبا  شیبار به رو نیاول يبرا یب یاش را به تن کرده بود، ب یشلوار رسم

 يبه خلقِ خدا، رو ازین یکه ب يدختر.. يبودیم تیدر تمام زندگ دیکه با یکس يحاال شد"گفته بود . کرده بود

 "جنگهیکردن م یزندگ يو برا ستادهیخودش ا يپاها

که  کردیشکر م را شیخدا. لذت داشت شیبرا اهیمحکم و پر افتخار، بعد از آن همه شبِ س يجمله  نیچقدر ا و

 .اش شد یاتفاق زندگ نیتر بایو ز نیسخت، درست تر یِپشت سر گذاشتنِ آن زندگ يشرطش برا

*** 

 يترانه زودتر از همه برا. شدند یکوچک برخاستند و مشغول روبوس يشد، همه از سر سفره  لینو که تحو سال

او را در آغوشش  يشتریمدت ب یب یب.. یب یبعد از آن مادر و در آخر هم ب.. قدم شد شیپدرش پ دنیبوس

 !مادر يبو نیتر ظیغل.. دادیمهر م يتنش بو. کردیزن را لمس م نیبود که آغوش گرم ا يبار نیاول.. فشرد

 "!نره ادتی.. یهست يا گهید يامسال ترانه  "برد و دم گوشش گفت  کیرا نزد سرش

کوچک جان  يروستا نیدر ا یزندگ. وباره دادپر صالبت و محکم به او جانِ د يزمزمه  نیا دنیچقدر شن و

 یچقدر زندگ.. نداشت ییها هم ابا یغم ها و سخت نیزنِ مرد نما از بزرگتر نیدر کنارِ ا.. سخت اش کرده بود

 ...سخت حل شده يمعادله  کیدرست مثلِ !شدیکردن راحت م

و بعد از مدت ها .. لیمخصوص سال تحو يغذا!شام رشته پلو و مرغ پخته بود يبرا یب یرسم اهل روستا، ب به

مدام پر و  شیمادر چشم ها.. کردینگاهش م تیپدر با محبت و رضا. دیخندیبار بود که لبِ همه م نیاول يبرا

بلور شکسته داشت، به ترانه لبخند  نیا يکه از ساختنِ دوباره  يبا غرور یب یو ب کرد،یو شکر م شدیم یخال

 .زدیم

www.romanbaz.ir
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 يکه با ذوق برا ینیهفت س ياز سفره .. دیع ياز حال و هوا.. از مدرسه و بچه ها. .زدیمدام حرف م دخترك

 گفتیآنقدر تند و پشت سر هم م. داده بود ادشیکه  یلیاص يو غذاها یب یاز ب.. کرده بود نیدفترِ مدرسه تزئ

و با خنده  دیلبش را گز ،یب یب ي هربانانهعاقبت هم با تشرِ م. ماندینم یباق گرانیحرف زدن د يبرا یکه مجال

 :و با لبخند گفت دیصادق سرش را بوس. آرام گرفت یکم ،یکوتاه ي

 .دمیحرف زدنش چقدر حسرت کش ينجوریا يبرا یدونینم.. یب یبذار بگه ب_

 :رو به صادق گفت یتصنع یبا اخم یب یب

 !نفس بکش روله جان کمی..نطقش باز نمو طوریا يبد یکیتخم کفترم به _

 .دیبار بلند تر خند نیا صادق

 !بهش بزن یزنگ هی ن؟یسر بهم بزن هی نیخواینم گفتیم.. باباجون دیپرسیترنم حالت و م_

 گرید شد،یآن شهر که م يصحبت آدم ها.. دست خودش نبود. شد رهیرا بلند کرد و به چشمان پدرش خ سرش

صاف نشست و سر . نشستیدلش م يو رو شدیم یخوفناک ي هیوهم و ترس سا.. شناختیرا هم نم یب یب

 :نشست و بلند گفت رزنیدوباره همان اخم بر صورت پ.به دور نماند یب یب زیحرکاتش از چشمان ت. کرد نییپا

 ه؟یِب نیگوشات سنگ ایگوت؟  یآقات چ یشنفت_

 :جواب داد آرام

 !دمیشن_

 ؟يدیجوابش و نم یچ یپ س_

 :دگرگون شده گفت یبه صادق کرد و با حال ینگاه مین

دل خودمم براش تنگ . زنمیحتما بهش زنگ م.. چشم.. گهید يجا هیلحظه فکرم رفت  هیباباجون  دیببخش_

 !شده

 :ناراحت پدر گفت ي افهیو ق یب یب يترش کرده  يدست به زانو گرفت و رو به چهره  سپس

 !امیو ب زمیبر یخوشرنگ زعفران يچا هیبرم _

اما . ستیخط و نشان ن دنیسر تکان دادن کمتر از کش نیا انستدیخوب م. سر تکان داد شیبا اخم برا یب یب

آنجا، نفسش را  يبا آدم ها ییارویترس رو.. دادیرا بر باد م زیحرف آن شهر، همه چ. دست خودش نبود

 .گرفتیم

www.romanbaz.ir
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از حال  ن،ینفس نفس زدن ها و در انتها، کنارِ خاك راد.. شدیزنده م الشیدر خ نیپرو ي نهینگاه پر از ک ادی

 یبه همان لعنت گشتیو دوباره برم.. شدیزنده م شیدوباره برا نیپوشانِ راد اهیپر از حرف س ينگاه ها.. رفتنش

 !اش یزندگ يروزها نیتر

 رِیبا اخم ش یب یب. گفت يبلند "نیه"خارج شد و با ترس  الیاز خ.. دستش نشست يکه رو یب یب دست

 .را برگرداند فرش يشده  سیخ يسماور را بست و گوشه 

 !يرو کنار نسوز_

 گریدستش را با دست د ينشست و انگشت سوخته  یکنار صندل یچوب یصندل ياش، رو یحواس یاز ب دیناام

لب . دیسر باال کرد و نگاه پر از خشمش را د. نبود يراه فرار. کردیخودش حس م يرا رو یب یب ي هیسا. فشرد

 :فتگونه و ناراحت گ دیکه زن انگشتش را باال آورد و تهد دیبگو يزیباز کرد چ

سال تموم هم  هی.. .شه ضیو مر وفتهیغم و غصه دخترش ب ادیدعوت نکردم وِ خونم که دوباره  ضتیپدر مر_

 ؟یمتوجه.. یوفتیو پس ب يحرف کوچک دوباره بلرز هینونم که وا  ییگوشت الال ریز

 .گذاشت شیزانو يست و دست روکنارش نش.. دیترانه را که د سکوت

.. یسیتنها اوالدش تو ن یول.. هیِب ادیز بتتیمص.. درست یآقات و مادرت يکرده  زیعز.. يدختر کوچک خونه ا_

 ؟یاونا رِ دنبال خوت بکش یتونیم یِتا ک.. خواهرت شِیپ کهیت هی.. قلبشِ ها ت تو کهیت هی.. ضهیآقات مر

مگه من خواستم بمونن و به خاطرِ من . من که گفتم برگردن تهران.. يتو که شاهد.. یب یمن نگفتم نرن ب_

 بشن؟ تیاذ

تو  شِیوِ آت یروا ن یول.. رهات کنن وِ امون خدا توننینم.. اونا پدر و مادرتن ییو چه نخوا ییتو چه بخوا_

 ؟ییبا ياز اونجا فرار یتونیم یمگر تا ک. بسوزن و از شهر و کاشانشون غافل شن

 :گفت دهیاش را به عقب راند و خسته و بر یشانیپ يکوتاه رو يموها ش،یدست ها با

دلم فقط آرامش .. جهنم شه میکردم دوباره زندگ دایتازه آرامشم و پ یوقت خوامینم..  یب یب ستمین يفرار_

 !نیفقط هم.. خوادیم

 :قلب ترانه زد و گفت يدستش را چند بار رو.. از جا برخاست یب یب

 .یلیخ.. مونده دختر یلیهنو خ! یپاك پاك د هر چ...پاك با نجاتیکه ا یکیم دایپ یآرامش وقت_

رفت، دوباره سرش را برگرداند و به  رونیکه ب یوقت. آرامِ او ثابت ماند يقدم ها يهاج و واج دختر، رو نگاه

www.romanbaz.ir آرامشش کجا بود؟ یبه راست. شد رهیشده از آب جوش خ زیسرر ییِاستکان لب طال
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*** 

 يهمانطور که از کنار پله ها به طرف ورود. نشاند شیخانم لبخند به لب ها دیف زدن مادرش با ناهحر يصدا

 :را فشرد و گفت دایسرانگشتان ل رفتند،یتراس م

 .رونیباالخره از الکش اومد ب_

 :گفت کردیدست پشت سرش محکم م کیاش را با  يزد و همانطور که گره روسر ییبایلبخند ز دایل

 .خوب شد یلیمسافرت براش خ نیته بودم؟ اگف یبهت چ_

تراس در حال صبحانه  يرو يبهار يها زیپشت م ن،یو پرو دیو ناه یمانیسل يآقا. رفتند رونیهم ب يهمپا

 .به سرشانه اش زد يدامادش از جا برخاست و ضربه ا دنیبهزاد با د. خوردن بودند

 .يکردیاستراحت م شتریب روزیپر روزید ؟يشد زیسحرخ_

 :بود گفت رهیها خ اهیطراوت با گل و گ يزد و همانطور که به باز يلبخند نیفرد

 .میبر دهیند فهیح.. نینیرو بب نجایا یمحل يدوست دارم بازارا.. امروز روز آخره_

 .را باال برد شیبرگشت و دست ها زیدوباره پشت م بهزاد

مجبورم با خانوما .. هیادیآب پرتغال از سرمم ز وانیل هیروزنامه و  هیو  یعال يهوا نیهم.. من و عفو کن_

 .تنهات بذارم

 :کرد و گفت یخنده کوتاه دیناه

 !گذرهیبهمون خوش م یحساب نجایما هم.. خان نیبا دخترا برو فرد_

 :در چشمان براقش آرام گفت رهیخ. مادرش زانو زد يپا شیرفت و پ جلو

 ؟ياینم یمطمئن_

 .زد ینسر تکان داد و لبخند کم جا نیپرو

 !راحت ترم نجایمن ا.. خوش بگذره مادر نیبر_

 .رفت نشیکرد و به سمت ماش یو طراوت، از همه خداحافظ دایگفت و همراه با صدا زدنِ ل ي "خب اریبس"

و صندل  یمحل يلباس ها دنیها، د نیا ياما با همه .. شلوغ و پر ازدحام یحساب یظهر بود و بازار محل کینزد

و  شدندیکوچک م يوارد مغازه ها یگاه. دخترها به همراه داشت يبرا یرنگارنگ حس خوب يها فیها و ک

و  یرنگ يمانتوها یگاه.. نکخ یِبلند و گل گل يلباس ها یگاه.. کردندیانتخاب م بیو غر بیعج يزهایآو

www.romanbaz.irراوت و ط يبایلبخند ز دنید.. کردیشان م یبا حوصله همراه نیفرد. جا بود نیطرح دار که فقط مختص هم
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 کی نیا.. بود یاش راض یبار از زندگ نیاول يبعد مدت ها برا. کردیم جادیته دلش ا ینیریحس ش دایل تیرضا

 .بود شیبرا رامشپر آ يسال ها، تنها هفته  نیهفته در تمام ا

 .به طرفش برگشت رانهیطراوت در کنارش غافلگ يچقدر در خودش غرق شده، که با صدا دانستینم

 ؟يبا من بود_

 :دیبه اطراف کرد و پرس ینگاه. سر تکان داد طراوت

 کجاست؟ دایل_

 .کاله ها رو نگاه کنه ییرفته مغازه رو به رو_

 .منتظر ماند نهیتکان داد و دست به س يسر

 مگه نه؟ يدوسش ندار_

 .چند بار پلک زد و به طرف طراوت برگشت.. است دهیفکر کرد اشتباه شن ابتدا

 بله؟_

 !يش نداردوست... رو دایل_

 .او گذاشت یباال داد و دستش را پشت صندل ابرو

 ؟یفکر و بکن نیباعث شد ا یچ_

 .ناراحت شانه باال انداخت طراوت

عشق و دوست داشتن از تک تک حرکاتت . رفتارت.. حرف زدنت.. نگاهتو به اون.. دمیمن عشقت و به نگار د_

 ..دایبا ل یول.. دیباریم

 !طراوت ستین یخوب زیوقت چ چیه سهیمقا_

 .ستیدست خودم ن.. نگرانم داداش یلیخ یول دهیآوردن اسم نگار آزارت م دونمیم_

 ریدو زانو نشست و مچ دستش را ز يرو. او را به طرف خودش برگرداند یو صندل دیکش یقینفس عم نیفرد

 .چانه اش گذاشت

 ؟یهست ینگران چ_

 .صورت او گذاشت يدستش را جلو برد و رو طراوت

پاهام سالم  دیشا. و بفهمم نمیبب تونمیم. ستمیکور ن.. یکنیآرامش ما فدا م يخودت و برا يدار.. نگرانِ تو_

www.romanbaz.ir داداش؟ هیچ قایبرات دق دایل. کنهیعقل و چشمم کار م ینباشه ول
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 :گفت يحرف نگاهش کرد و جد یچند لحظه ب نیفرد

 بازم بگم؟.. قیرف.. همسفر.. همدم.. یزنِ زندگ_

 ؟یکنیاقرار م يخودت دار_

 ست؟یعشقم ن نکهیرو؟ ا یچ_

 :زد و گفت يلبخند دردمند نیفرد. سر تکان داد طراوت

چند  یدونیم.. گذاشتم تموم شد طراوت اهیخاك س ریکه زن و بچم و ز يمن همون لحظه ا يعشق برا_

 هی يبرا ستین فیعشق تعر کنن؟یم یهست؟ چقدرشون دارن با عشقشون زندگ ایدن ينفر آدم تو ونیلیم

 ستیقرار ن. رهیگیقرار م ماآد اریدر اخت کباریفقط  دیکه شا ازیامت هی.. ازهیامت هیعشق فقط .. خوب و آروم یِزندگ

 قراره؟.. بشه لیتعط یاگه نباشه زندگ

 !شهیم تیاذ شتریب ينجوریا. اون دوستت داره.. شهیم یحقِ اون چ ؟یچ دایپس ل_

باره دروغ  نیوقت بهش در ا چیکه من ه.. عشقِ من نباشه دیشا دایطراوت؟ ل ياصال به حرف من گوش کرد_

 .شروع کنم یکه قراره باهاش زندگ هیکس.. قائلم يادیبراش ارزش ز.. که دوسش دارم هیزن ینگفتم، ول

 :سرش را برگرداند و ناراحت زمزمه کرد طراوت

 !یچونیپیمنو م يدار_

اما  يجد نباریچانه اش را به طرف خودش برگرداند و ا د،یسکوت طراوت را د یوقت. کرد یآرام يخنده  نیفرد

 :گفت میمال ییبا صدا

 هی.. گرم يخونه  هی.. آروم یِزندگ هی.. آرامش کمی خواد؟یم یمن چ تیو موقع طیمرد تو شرا هی یدونیم_

.. طراوت خوامیم یزندگ.. طرف و اون طرف نیقد که تو خونه مدام بپرن ا میقد و ن يچند تا بچه .. همدمِ خوب

ذره  هیزخم خورده که فقط دنبال  قدرروح و جسمم ان.. يآدمِ عاد هی ینه حت.. ساله ام ستیمن نه جوون ب

 دونمینم. بهش آرامش و ارزش و احترام بدم کنمیم یو همونقدر هم سع.. اون آرامش و دارم دایکنارِ ل. آرامشم

رو به پاش  ایبهش گفتم دن میکه نامزد شد يروز. گذاشتم ونیرو باهاش در م نایا يهمه  یچقدر موفقم ول

وقت بهش به دروغ  چیه یول.. کنمیم ادیاز دستم بر ب يخوشبخت باشه هر کار مکنار نکهیا يگفتم برا. زمیریم

 هی.. یو نه تبان نهید ينه از رو نیا.. میرو خوب قبول کرد گهیهمد طیو من شرا دایل. مهینگفتم عشق زندگ

 هوم؟.. دردسر یآروم و ب یِزندگ يروشه برا

www.romanbaz.ir
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سرش کج کرد و با  يرا رو يکاله لبه دار سرمه ا دایل. شانه اش سر برگرداند يرو دایقرار گرفتن دست ل با

 :خنده گفت

 چطور شدم؟_

 دیرا کش دایت لپ لبا دو انگش.. طراوت به پا خواست یناراض يتوجه به چهره  یب.. بازگشت شیبه لب ها لبخند

 :لب زد شیو آرام برا

 !یخوردن_

*** 

و  دایبهزاد، تا منزل آن ها رفت و از ل نیابتدا همراه با ماش. دندیوقفه به تهران رس یب یِاز چند ساعت رانندگ بعد

بود و  دیع. استراحت نداشت يبرا یفرصت. و طراوت را به خانه رساند نیسپس پرو. کرد یخانواده اش خداحافظ

آنقدر  شانیداده بود اما حال و هوا يرا به منصور هقول برگشت چند روز رفتیم یوقت.. شلوغ تر شهیهتل از هم

 شیکه مدام برا نیا. دلش را قرص کرده بود يمنصور يحرف ها. چطور هفت روز گذشت دیخوب بود که نفهم

 .مرتب است زیهمه چ کردیتکرار م

 . هم نگران هتل بوداو و  يباز هم، هم شرمنده  اما

 راهنیپ. کرد ضیتعو یشگیهم یرسم ياسپرتش را با لباس ها يگرفت و لباس ها یو کوتاه يعجله ا دوش

او  يدوباره  دنیکارمندان با د. و به طرف هتل راه افتاد دیرنگش پوش یرا همراه با شلوار کاربن یو مرتب دیسف

 تیکادر اذ يهمه  يبرا ودشنب شدیق خوبش باعث مو اخال يو تعهد کار تیمسئول. مضاعف گرفتند يانرژ

و با  دیرس تیریسال نو، باالخره به دفتر مد کاتیبا کارمندان و تبر يمختصر یِبعد از احوال پرس. کننده باشد

 .کرد ریغافل گ یرا حساب يکوتاه و وارد شدنش منصور يتقه 

 :و گفت دیرا بوس شیرو. برخاست و به طرفش رفت زیبا لبخند از پشت م رضایعل

 يچرا صبر نکرد.. يزنگ زدن گفتن اومد نیاز اتاق دورب شیپ قهیشدم چون دو د زیبگم االن سورپرا تونمینم_

 د؟یتا آخرِ ع

 موندم؟یچقدر م گهید.. يشرمندم کرد یچند روز و هم حساب نیهم_

دوباره بحث کار وسط  یوقت .شد يو خانواده ها سپر دیع امیسفر و ا فاتیبه تعر یقیهم نشستند و دقا کنار

 :معترضانه گفت رضایشد، عل دهیکش

www.romanbaz.ir ست؟یکه ن یمشکل.. اتاق ارنیبگم نهار و ب خوامیم.. يبا کار از دستم در بر ذارمیامروز و نم_
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 .با لبخند سر تکان داد نیفرد

رو از  یمدت هیبود  ازیهمشون ن يبرا.. طراوت.. مادرت.. دایل.. کرده یکارِ خوب یلیخ.. خوب بوده یپس همه چ_

 !تهران دور باشن

 .عوض شد یلیاش خ هیروح.. طراوت خوشحال شدم ياز همه برا شتریب_

 :مکث کرد و گفت یکم رضایعل

 !پسره باز اومده بود هتل نیا_

 .در هم فرو رفت نیفرد يها اخم

 کدوم پسره؟_

 !زنداداش اسبقت يپسرخاله .. گهیحسام د_

 .شدجا به جا  شیدر جا یکم نیفرد

 شده؟ يزیترانه چ_

 :حرف نگاهش کرد و گفت یچند لحظه ب رضایعل

 گه؟یو به ما م ادیبشه م شیزیترانه چ یکنیچرا فکر م_

 :و غرق در فکر گفت دیاش کش یشانیبه پ یدست نیفرد

ما .. نهیهم کنهیم ینیدوشم داره سنگ يکه رو يزیتنها چ.. کنهیم کاریچ دونمینه م.. کجاست دونمینه م_

دور  دمید یوقت.. نهیراد يذهنمه روز خاکسپار يکه ازش تو يریتصو نیآخر. میاون دختر و خراب کرد یزندگ

 یتر ول کینزد ارمشیخواستم برم ب.. انگار قلبم و له کردن کنهیم هیتو خودش مچاله شده و گر ياز همه چجور

چند بار مادر  دیاز همون روز تا خود ع.. شد یچ دمینفهم گهید. خراب شد هویحال مادر همون موقع بود که 

 یوقت. خورد زیاز دستم ل یبلبشو مثل ماه نیوسط ا.. یلعنت يبه اون سکته  دیشد که آخرشم کار کش يبستر

 ..رفتن  دمیرفتم خونشون و د

 .ستادیا يو رو به پنجره و پشت به منصور دیکش یقیعم نفس

که موندن خبر دادن  یینه کسا.. رهینه گفت کجا م.. ینه زنگ.. ینه خداحافظ.. رضایرفت عل یراحت نیبه هم_

خط قرمزا اجازه  مونمیم ششیهر چقدرم بهش قول داده باشم که پشتش و پ..توانِ من تا همونجا بود. کجاست

 ..در موردش بپرسم شتریب دادنینم

www.romanbaz.ir .شانه اش قرار گرفت يرو يمنصور دست
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بد  يروزا ادیو هر روز  موندیم نجایا.. شیدا هم رفت دنبال زندگاون بنده خ ؟يدیچرا حاال خودت و عذاب م_

 افتاد بهتر بود؟ یم شیزندگ

 :گرفت و گفت ینفس. با تاسف سر تکان داد نیفرد

 خواست؟یم یحسام چ_

که  شیچند روز پ.. یتماسم نگرفت نکهیمثل ا.. يو نبود نتتیبب خواستیاون بار که م.. شما رو يآدرس خونه _

 !که تو خونه باهات حرف بزنه خواستیاومد آدرس خونتون و م

 .شد رهیخ يمتفکر به نقطه ا نیفرد

 شده؟ یچ یعنی_

 !داره يا گهیکار د ومدیبه نظر م.. به خاطر ترانه باشه دونمیم دیبع_

 :به همان نقطه، غرق در فکر لب زد رهیخ

 !ترانه_

 ق؟یحواست با منه رف_

 :مه کردو زمز دیرا باال کش لبش

 یچقدر به زندگ نمیگذشت دوست دارم بب شیکه تو زندگ یچهار فصل نیبعد ا.. رضایعل نمشیدوست دارم بب_

 برگشت؟

رو  گهیبه نظر من تا آخر عمرتونم همد.. داغ شده.. شده دیاون بنده خدا اس یزندگ يبرا گهید ونفرایاسم هما_

 !جا داره نینینب

 یچرخ. شد رهیخ دیچیم زیم يکه غذاها را رو یخارج شد و به الماس الیاز فکر و خ د،یچیغذا که در اتاق پ يبو

 :خودش زمزمه کرد يلب برا ریاش داد و با اخم ز یبه صندل

 !نمشیبب دیبا_

*** 

 یب یکه ب یمحل يها وهیجا به جا کردن م يآب به دست، به تالش پدرش برا يبود و کاسه  ستادهیدر ا يجلو

دخترك  يچهره  يصادق صندوق را بست و نگاه نگرانش، دوباره رو. کردیکنار گذاشته بود نگاه م شانیبرا

 .برگشت

www.romanbaz.ir بابا؟ ياینم یمطمئن_
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 :انداخت و آرام گفت نییرا پا سرش

 !انیسر ب هی تونستنیکاش م.. لک زده یلیترنم و آ يدلم برا_

 :سرش مرتب کرد و گفت يرو شتریب یمرا ک یب یب یچادر گل گل. دیسرش کش يجلو رفت و دست رو صادق

که توش  ياز شهر یتونیتا ابد نم یول.. ندارم باباجون یمن حرف یبمون يهنوز دوست دار.. يایب يخوایاگه نم_

 !یفرار کن يو بزرگ شد ياومد ایبه دن

بعد از فائق آمدن بر آن  گفتیو م گرفتیچطور سرش را باال م.. حق با آن ها بود. گفتن نداشت يبرا يزیچ

 کشد؟یم ریدلش ت يصد جا دیآ ینام آن شهر م یهمه مشکل و درد هنوز وقت

نگاهش  نیمادرش دلخور و غمگ. کرد یخداحافظ یو از او به گرم دیترانه را بوس یشانیپ ،یب یو ب یآمدن گل با

 :کرد و گفت

 !میبریتو رو با خودمون م میبه ترنم قول داد_

 :و آرام گفت دیگز لب

 ..مامان تونمیاآلن نم_

 :و صادق که مشغول حرف زدن بودند کرد و گفت یب یگذرا به ب ینگاه یگل

پدرت خوب  طیشرا. میکرد میرو ازت قا يزیکه چ یبعدا دلخور بش خوامینم یول.. یبفهم خواستیپدرت نم_

 دیع التیتا بعد تعط میمجبور میریم میاآلنم که دار. نداره یفیدکترش عوض شده حالش تعر یاز وقت. ستین

 . بشه تیزیو و میبمون

 .پدرش ثابت ماند يترانه با ترس رو يها چشم

 بدونم؟ دیاآلن با نویا_

 !ممکنه اومدنمون طول بکشه.. یخودش اصرار داشت بهت نگم که ناراحت نباش_

 ختهیغرق در افکارِ به هم ر بودند و او تازه یهمه مشغول خداحافظ. کوتاه تپش قلب گرفت يها هیثان نیهم در

گم  کیبار يجاده  چیپ انیپدرش م نیچه وقت ماش دیشده بود که نفهم جیآنقدر کرخت و گ. دلشوره ایدن کیو 

در دلش . کردیم ینیدوشش سنگ يرو شهیاز هم شتریعذاب وجدان ب. به خانه برگشت یب یشد و همراه ب

 ییداشتند و تنها یسخت طیشرا.. پدر و مادرش در عذاب بودند. به پا بود یهمزمان هزار جور آشوب و دل نگران

 نیو باعث تمام ا کردیترنم در شهر بزرگ، بدون خانواده کودکش را بزرگ م. کردیرا سخت تر هم م طیشرا نیا

www.romanbaz.ir .بود ياجبار زِیگر کیها 
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بشقاب . غرق در خودش بود و کردیهمزمان فکر م زیبه صد چ. دوخت اطیپنجره نشست و چشمش را به ح کنار

کرد و با آه  یتشکر آرام. شد یب یکوتاه مقابلش قرار گرفت، سر برگرداند و متوجه ب يطاقچه  يکه رو وهیم

 :گفت

 !بشه تیزیقراره و.. ترنم رفتنشون بهونه بود شیپ.. بود ضیبابا مر_

 !دانَم_

 :گفتشد و  اریمشغول پوست کندن خ یب یب. و با تعجب نگاهش کرد برگشت

 .ته تو مونَهیفکر آقات م يطوریا.. یرفتیواشو م دیبا_

 ...تونمینم یدونیشما که م.. يدیشما که حال و روزم و د_

 .حالت نگاهش کرد یو ب رهیخ یب یب

و  یزندگ ؟یده کوره حبس کن نیا يخوت تو یتونیم یچن.. یکن یفرار م تتید خوت و هو يمِ فقط دونم دار_

 رزنه؟یته من پ نجایمثل تو ا يدختر ي ندهیآ

 :و گفت دیصورتش کش يرو یزن دست یِکدندگیاز  کالفه

 ادیبدم م شیاز همه چ.. از آب و هواش.. که توش افتاد ییاز اتفاقا.. ابوناشیاز دونه دونه خ.. از اونجا متنفرم_

 یحت.. مزخرف يدوباره برگردم به اون روزا خوامینم. جونم و گرفت.. دیجون منو مک رهیاون شهر ش..  یب یب

 ..نیراد ادی.. لرزهیچهار ستون تنم م ادیحرفش م یوقت

 یفیلرزش خف شیصدا. آورد یبود که اسمش را بر زبان م يبار نیمدت اول نیدر طول تمام ا.. مکث کرد یکم

 :گرفت و ادامه داد

 ..شتمکه باهاش دا یبد و خوب يهمه روزا.. شهیزنده م نیراد ادی_

 .و چشم بست دیرا از دو طرف کش شیموها. قادر به ادامه دادن نبود گرید

 !ارمینفس کم م.. شمیخفه م.. ادیاسمِ اون شهر و آدماش م یوقت رمیبم خوادیدلم م.. یب یب يوا_

حرفا همش بهانه ست  نیباشه که نفسِ تونه تنگ کنه؟ ا یخلق خدا ک... روله جان دهینفس و نَفَس و خدا م_

زنِ  یوقت.. رو دور زدن راحتَه یزندگ..نشسن و آروم شدن راحتَه نجایا.. ایو خودت ب... شکست یس.. فرار یس

 ؟موم یچ یفهمیم.. یو بجنگ يبر.. تو دل مشکل يکه بر یدونیم

 :لب با ترس زمزمه کرد ریز

www.romanbaz.ir !دمهنوز انقدر جون ندارم که برگر.. جون ندارم.. تونمینم_
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گرفت و با  رونیبا کمرِ خم شده، دستش را رو به ب. چاقو را در بشقاب رها کرد و به پا خواست یعصبان یب یب

 :بلند گفت يصدا

... کفر یعنیترس .. آدم ترسو نه ته خدا و نه ته خلق خدا جا ناره..یجات ن هید يجا چینه ه نجاینه ا یاگه نتون_

 !یآدما سست و ترسو ن يخونه من جا.. نرو دخترجا.. مانیا یسست یعنیترس 

 :لرزان گفت ییو با صدا دیگونه اش غلت ياشک رو. هم به پا خواست ترانه

 ؟یب یب یکنیم رونمیب يدار_

 .سر تکان داد یب یب

در خونمه وِ روت باز ..کَمیم رونتیپناه دادم، هه اوجور هم الزم بو ب.. هه اوجور که جا دادم.. کَمیم رونیب.. آره_

 شیمن و آسا شیتا آخر عمرت پ يفکر کرد..  رونهیتو او ب یزندگ..یخونه و کاشانه مِ بش ينکردم که وابسته 

 ؟یمن

 :لب زد هیبا گر.. بود رهیخ رزنیحالت پ یخونسرد و ب يناباور به چهره  یچشمان با

 !؟یب یب_

 :گفت رفتیرو برگرداند و همانطور که به طرف اتاق م زن

 ...دعا بخونم و امشو زودتر بخوابم خوامیم.. مزاحم مِ نشو.. خوا درست کن یدلت م یشام هر چ یس_

 رهیآرامش خ يقدم ها يرفت و نگاه مبهوت ترانه، رو.. از جانب او باشد رفت یمنتظر جواب نکهیو بدون ا گفت

 .ماند

*** 

 زیحسام دست باال برد و او همزمان به طرف م. داد صیشاپ شلوغ تشخ یکاف انیحسام را م يآشنا ي چهره

.. براق يو چشم ها طنتیپر ش يپسرانه  يهمان چهره . نکرده بود يرییتغ. فشرد یدستش را به گرم. رفت

رو به . رو به باال و پر پشتش بود يو موها میمال شیته ر داد،یکه او را پخته تر از قبل نشان م يزیتنها چ

 .زد شیبه رو ينشست و لبخند شیرو

 که نکردم؟ رید_

 .سر تکان داد حسام

 !ارزشه يخودش خدا یهمه کار برام وقت گذاشت نیکه وسط ا نیهم.. يدار اریاخت_

www.romanbaz.ir افتاده؟ یاتفاق. نگران شدم کمی يراستش و بخوا_
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 .با لبخند نگاهش کرد حسام

 د؟یشما رو د ينطوریهم شهینم یعنیخان؟  نیفرد یچه اتفاق_

 :و گفت دیکش یقیشد، نفس عم یکه طوالن نیو نگاه فرد سکوت

 .اون مزاحمت نشدم يبرا.. ترانه خوبه.. نترس_

گذاشت و  زیم يآرنجش را رو. حسام را يها زیآورده بود گر ادیانگار تازه به . در هم فرو رفت نیفرد ي چهره

 .به سمتش خم شد یکم

 يمن برا. چرا خواهرش دست به سرم کرد ؟يبه سرم کرددست  مارستانیکه اومدم ب ياگه خوبه چرا هر بار_

 !نیخبرم گذاشت یازش ب ينجوریوقت مزاحم نبودم که ا چیه شیترانه و زندگ

 :گفت يحسام محو شد و جد لبخند

رفت چون دوست  نجایترانه از ا. میترانه احترام گذاشت يفقط به خواسته .. خان نیفرد میخبرت نذاشت یب_

 . به فرارش از اون نبود يازیمرده بود و ن نیوگرنه که راد. نهیخانواده شما رو بب يکدوم از اعضا چینداشت ه

 .را به دندان گرفت و رو برگرداند نشییلب پا نیفرد

 !هیا گهید زیپس موضوع چ.. میبگذر_

 ..طراوت_

 :که به طرفش برگشت دستپاچه افزود نیفرد سر

 !خواهرتون یعنی...خانم_

 خب؟_

اومد نتونستم از  شیفرصت خوب پ نیا یوقت یول.. مشکل منم نیبه ا دنیرس يآدم برا نیربط تر یب نمدویم_

 .کنارش راحت بگذرم

 :انداخت و آرام تر گفت نییرا پا سرش

در موردش . بخش بوده جهیکه انجام داده نت یهر عمل.. کارش حرف نداره مارستانمونیکه تازه اومده ب يدکتر_

بعد فوت  یول.. ششیعمل پ يبرا رفتهیآدم م یکل رانیاز ا. بوده هیروس يسال تو 15. هم کردم یشخص قیتحق

 ..تونهیمطراوت خانوم .. هییفرصت واقعا استثنا هی نیا.. رانیدخترش برگشته ا

عمل  گهیماه د 4طراوت  یول.. نهیواقعا قابل تحس تیحس انسان دوست.. يبه فکرمون بود نکهیاز ا یمرس_

www.romanbaz.ir .اونجاست يدکترا نیاز بهتر یکیکه قراره عملش کنه  يدکتر.. کانادا برمشیدارم م.. داره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣٨٦ 

 :نگاهش کرد و گفت یبا حالت خاص حسام

 هست چرا کانادا؟ یدکتر خوب نیخودمون همچ رانیتو ا یوقت_

 گهیطراوت د یول.. باشه یدکتر خوب یلیخ یزنیازش حرف م يکه شما دار يدکتر دیشا..درسته.. حسام جان_

.. دکتر بوده نیدکترش بهتر گفتنیهر بارم م... چند بار عمل شده.. بره جلو دیو با دیکه با شا ستین یطیتو شرا

 شه؟ یعمل راض يتا دوباره برا دیچقدر طول کش یدونیم

 :گفت دیو ناام دیلبش را باال کش حسام

 دونمیم.. شهیانجام م تیبدم عملش با موفق نیتضم تونمیمن م.. فکر کن شنهادمیپ يرو یول.. حرفت درسته_

 !شهیکه م

 :زد و گفت شیبه رو يزیلبخند محبت آم نیفرد

 !کنمیحتما راجع بهش فکر م.. یبازم مرس_

 دیبا یکل. وقت راحت نبود چیه نیمثل فرد يحرف زدن با مرد. برخاست زیتکان داد و از پشت م يسر حسام

به  یپ شیحرف ها ياز ال به ال خواستیدلش م. به کار ببرد یتا کلمات درست و اصول کردیصرف م يانرژ

روز  نیبه خاطرش چند که یتمام صحبت ي جهینت. قهار بود رینفوذ ناپذ کیمرد  نیا یببرد ول زهایچ یلیخ

از دست بهانه را هم  نیاگر هم. کوتاه تر یبود، همان تشکر کوتاه شد و خداحافظ امدهیخواب به چشمش ن

 زیاز پشت م دینا ام. گشتیباز نم گریکه در آن عصر مطبوع همراه دخترك از کَفَش رفته بود د یدل داد،یم

 :دمتوقف ش نیفرد يبرخاست و رو برگرداند که با صدا

 ؟یکمک کن یشد که خواست یبدونم چ شهیم_

 :زد و گفت یتلخ لبخند

 !میهمون حس انسان دوست يرو نیبذار_

را دنبال  شیاز پشت سر با چشم، قدم ها نیفرد. رفت رونیباال برد و از کافه ب یرا به نشانه خداحافظ دستش

بار روشن و خاموش شد،  نیکه با نام طراوت چند یبا همان نگاه براق. به ماجرا نبرد یآنقدر خام نبود که پ. کرد

شد اما  نیسوار ماش. کافه را ترك کرد لمشغو يآمده و با فکر شیپ طینگران از شرا. دست دلش رو شده بود

 نیماش يهمه  يبود و با عجله برا ستادهیا ابانیآن طرف خ. هنوز کامال حرکت نکرده بود که متوجه حسام شد

مکث  یترمز کرد حسام ب شیمقابل پا یوقت. را دور زد یدگیکرد و بر شتریسرعتش را ب. دادیها دست تکان م

www.romanbaz.ir :سوار شد و گفت
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 !شمیممنون م يببر ییچهار راه جلو نیمنو تا هم.. سمهند دیببخش_

 :دینگران پرس نیفرد

 افتاده؟ یاتفاق_

 :گفت کردیم پیتا يزیچ یکه با گوش همانطور

 !اآلن مادرم زنگ زد و خبر داد!به خاطر قلبش.. کردن يعمو صادق و بستر_

 تهران؟ يتو_

 :سر تکان داد حسام

 !کردن شیشده امروز بستر یچ دونمینم یول ستین یدکترش گفت نگران.. نجایاومدن ا هیچند روز_

آمد بپرسد ترانه  شیبار تا پشت لب ها نیچند. شد رهیچانه اش گذاشت و غرق فکر به رو به رو خ ریرا ز دستش

 :کرد و گفت شتریتاب و نگران سرعتش را ب یب. خودش را گرفت ينه اما جلو ای نجاستیهم ا

 !و بده نمارستایآدرس ب_

 ژنیانبوه دستگاه ها، ماسک اکس انیکه م کردینگاه م یفیبود و به مرد نح ستادهیا وی یس یس ي شهیش پشت

 الیگفتم فکر و خ یه"گفتیکه مدام م دیشنیرا از کنارش م یگل يناله . شدیم نییاش آرام باال و پا ینیب يرو

 "کردم؟یتو سرم م یچه خاک شدیم شیزیاگه چ.. گفتم غصه نکن یه.. نکن

 بینفر عج کی یخال يخانواده، جا ياعضا يهمه  انیم. و به طرفشان برگشت دیصورتش کش يرا رو دستش

 :دیحسام که کنارش قرار گرفت آرام پرس. آزار دهنده بود

 چطوره؟ تشیوضع_

 !بخش برنشیتا فردا م.. دکتر گفت حمله رفع شد خدا رو شکر_

 . مکث کرد یلب گفت و کم ریز ي "شکر"

 مارستان؟یب ادینم.. ترانه_

 :ناراحت سر تکان داد و گفت حسام

 !نگفتن بهش_

 دانستیفقط م. نبود که بتواند بپرسد يهم به گونه ا طیترانه کجاست و شرا گفتیکس نم چیه.. بود سردرگم

با . دور تر است کردیکه فکرش را م یاز آن یعنی ست،یاست و او ن مارستانیب يگوشه  نگونهیاگر پدرش ا

 نینگاهش را ب. داد داخل شود اشارهپرستار با اخم به او . خورد شهیبه ش يبود که تقه ا ریخودش و افکارش درگ

www.romanbaz.ir
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رفت و  رونیدکتر از بخش ب. رفت ژهیمراقبت و يمکث به سمت ورود یحسام و ترنم به حرکت درآورد و ب

 :پرستار رو به آن ها گفت

 ن؟یکدومتون نیفرد_

 افتاده؟ یاتفاق.. منم_

 !کوتاه قهیفقط چند دق یدکتر اجازه دادن ول. کنهیم یتاب یب. نهیشما رو بب خوادیم ضیمر_

صادق  ستاد،یکه کنارش ا نیهم. و تا تخت صادق جلو رفت دیگان پوش. تکان داد و با عجله داخل رفت يسر

 :برداشت و آرام گفت ینیب يماسک را از رو

 !نیبه ترانه نگ_

 .گذاشت رمردیپ يبازو يجلو تر رفت و دست رو یکم نیفرد

 !نگفته يزیکس به ترانه چ چیه.. شما فعال فقط استراحت کن آقا صادق_

 !شمیمن دو سه روزه مرخص م.. نینگرانش نکن یبهش الک نینگ.. گهیمادرش م_

 .فعال خودت و خسته نکن.. باشه چشم_

خسته بود و  شیصدا. جلوتر برود یکم نیشاره داد فردانداخت و با دست ا شهیش يگذرا به آن سو ینگاه صادق

 :واضح تر شد شیبرا رمردیپ يسرش را جلو برد و صدا نیفرد. دیکشینفس م یبه سخت

 ..ادینم رونیشده و ب میاون ده کوره قا يتو.. شهیداره تباه م شیجوون.. ش ندهینگران آ.. نگرانشم_

 :بست و با درد افزود چشم

 !گمیترانه رو م_

 :ناراحت زمزمه کرد نیفرد

 !دونمیم_

 خوامینم.. کنه یحق داره زندگ!اون روستا بمونه يشب و روزش و تو ستیحقش ن.. جوونه یلیهنوز خ.. جوونه_

 !اونجا بمونه گهید

و  دادیرا باال م شیاما مدام ابروها. صورتش گذاشت يسخت شد، ماسک را مجددا رو شیبرا دنینفس کش یوقت

که پرستار مجددا داخل اتاق شد و هشدارگونه  دینکش یطول. شدیمتوجه نم نیکه فرد دکریزمزمه م ییزهایچ

 :گفت

www.romanbaz.ir !سر جاش ادیتا حالت ب ستهیا یم رونیپسرت ب.. يخودتو خسته کرد یبه اندازه کاف.. گهید هیکاف_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٣٨٩ 

 :هم گذاشت و گفت يصادق رو يرا برا شیچشم ها. در مقابل هشدار پرستار آرام سر تکان داد نیفرد

 !نباش یچینگران ه.. شما خوب شو.. کنمیدرستش م_

 :و گفت ستادیا شینگران رو به رو دنشیحسام به محض د. رفت رونیزد و از اتاق ب شیبه بازو يا ضربه

 گفت؟یم یچ_

 :شد و گفت رهیخ يجواب سوالش را بدهد، به نقطه ا نکهیا بدون

 !وامخیو م قشیترانه کجاست حسام؟ آدرس دق_

*** 

حرف و بغ کرده  یهنوز ب دایل. را بست پشیکوتاهش را هم داخل ساك کوچک چرم گذاشت و ز نیآست بلوز

 :چانه دخترك برد و گفت ریدستش را ز. افتاد نییپا دایسرش را که برگرداند، نگاه دلخور ل. کردینگاهش م

 ؟یکنینگاه م ينجوریچرا ا_

 .شانه باال انداخت دایل

 !که هنوز شوکه ام یگرفت میتصم ییهویانقدر _

 :دست دور شانه اش انداخت و گفت. تخت جا به جا شد و فاصله را با او تمام کرد يرو یکم نیفرد

ترانه هر جا باشه .. ازت پنهون کنم میزندگ يرو تو يزیچ ستیوقت قرار ن چیو گفتم چون ه قتیبهت حق_

 نیانقدر دور بشه و ا خوادیدلم نم. میکه ما براش ساخت يبسته ست به گذشته ا شیاز زندگ يرشته ا هی شهیهم

پدرش داره . دونیوسط م ونهرفته بم نیشکافته و از ب یرشته رو با خودش بکشه و بکشه تا آخرش همه چ

و  میاونا رو به حال خودشون بذارم و راحت و آسوده زندگ تونمینم. کشهیخودش داره عذاب م.. کشهیعذاب م

 !بکنم

 :داد و آرام گفت هیتک نیفرد نهیبه سسرش را  دایل

که  هیواقعا قو.. نیفرد هیقو یلیخ ساختم؟یم طیترانه من بودم چقدر با اون شرا يفکر کردم اگه جا شهیهم_

 !کنهیم یو زندگ جنگهیهنوز داره م

 :نشاند و گفت شیموها يرو يبوسه ا نیفرد

. رهیو از خودش بگ شیزندگ يبخاطر فرار از گذشته و ما فرصتا ستیحقش ن.. دنبالش رفتمینبود نم ياگه قو_

 یکه دوست داره زندگ يبده و اونجور لیتشک یحقشه دوباره زندگ.. تره کیاز خود تو کوچ.. نداره یهنوز سن

www.romanbaz.ir !کنه
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 :سکوت کرد و گفت یکم دایل

 ؟یمونیچقدر م_

 ...نشاه و همدانکرما نیروستاست ماب هی گفتیحسام م.. دونمیاونجا رو نم طیشرا_

 .شد رهیخ شیرا از خودش فاصله داد و به چشم ها او

 ؟يایب يخواینم یمطمئن _

 .ناراحت سر تکان داد دایل

 ياومدن من رو.. یکه مهمون يرینم.. تازه.. ستیاومدنم درست ن ه؟یسفر کار ینگفت نایمگه به مامانت ا_

 !نداره یخوش

 .زد و دوباره او را در آغوش گرفت يلبخند قدرشناسانه ا نیفرد

 ..که بهت خوش بگذره ستین ییهم مطمئنا جا.. یشیم تیهم اذ.. هوا گرمه.. رمیم نیدارم با ماش_

 !شهیدلم تنگ م یول_

 :زمزمه کرد شیبه لب ها رهیداد و خ هیدخترك تک یشانیاش را به پ یشانیپ

 !مونده یساعت هیهنوز تا حرکتم _

توقف  یو کم دیخسته اش را با دست مال يچشم ها. دیوقفه باالخره به روستا رس یب یاز نُه ساعت رانندگ بعد

 يتا او را تا خانه  کردیم دایرا پ یکس دیبا. دوباره به آدرس انداخت ینگاه. ساعت از ده شب گذشته بود . کرد

 يتا صدا دیطول کش یکم. ضربه به در زد چندمتوقف کرد و  یرا مقابل در بزرگ نیماش. کند ییراهنما یب یب

 :صورتش گرفت و گفت يرو شتریاو چادر را ب دنیدختر با د. و به دنبالش در باز شد دیرا شن یفیظر

 بفرما؟.. سالم_

 :دیانداخت و پرس نییسر پا دیکه معذب شدنش را د نیفرد

 !نجایا گنیم یب یبهش ب نکهیمثل ا.. خواستمیخانم و م نیزر يآدرس خونه .. مزاحم شدم دیببخش_

و  ستادیعقب تر ا یکم نیفرد. دیپرس يزیچ ياز پشت سر به زبان کرد يکه مرد دیبگو يزیخواست چ دخترك

 :و گفت ستادیدر ا يمرد جلو. دخترك به سرعت داخل رفت

 ؟يموخوا يزیبفرما؟ چ_

 :را که دوباره تکرار کرد، مرد با اخم نگاهش کرد و گفت سوالش

www.romanbaz.ir ؟یچه کارش_
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 .نیکن ییراهنما شمیخوشحال م.. از آشناهاشونم_

 !ارهیکه کس و کار ن یب یب_

اما هنوز کامل سوار نشده . رفت نشیکرد و به طرف ماش يمرد تشکر سرسر یِناراض ياز اخم و چهره  کالفه

 :دیمرد را شن يبود که دوباره صدا

 ؟یهست یک ینگفت_

 :گفت يزور یمتیبه طرفش برگشت و با مال کالفه

 !از آشناهاشونم.. گفتم که_

 ینیره بب یب یب يبشت گفته باشم اگه موخوا.. باز نوموکنه شکهیم شبا درِ خانه ره رو ه یب یب.. رهید هیاآلن د_

 .یتا صو صبر کن دیبا

 :داد و گفت یشانیبه پ ینیچ. نشد شیمتوجه حرف ها کامل

 صبر کنم؟ دیتا صبح با_

 .سر تکان داد مرد

 .آره_

کس و  چیکه ه ییحاال تا صبحِ خروس خوان در روستا. دیکش قیبه آسمان گرفت و چند نفس عمرا رو  سرش

  کرد؟یدر آن نداشت چه م يکار

 نجا؟یموندن داره ا يبرا ییجا يمسافرخونه ا_

 !باره شانست گرفت و دره وا کرد يا دیآدرسه بشت بدم برو شا يحاال موخوا.. ارهیمسافرخانه ن_

 :گفت شدیم نیهمانطور که سوار ماشباال انداخت و  يسر

 !شمیممنون م يصبح اگه آدرس و بهم بد.. تا صبح بشه خوابمیم نیماش يتو.. ممنون یلیخ_

عقب برد و دست  یرا کم یصندل. دیکش يشد و پوف کالفه ا نیسوار ماش. تکان داد و رو برگرداند يسر مرد

 دایپ گرید. بود یشکرش باق يکرده بود جا یو سالمت ط حیکه راه را صح نیهم. سرش گذاشت ریرا ز شیها

 نیکه ترانه در ا دیشیاند نیارا بست و به  شیچشم ها. نداشت یکوچک کار چندان يروستا نیکردنِ ترانه در ا

بودن با  گریو افسرده شده که د دهیبر یآنقدر از زندگ یعنی کند؟یم یکوچک تک و تنها چطور زندگ يروستا

سرش  يچراغ باال. دیخورد از جا پر شهیکه به ش يغرق افکارش بود که با تقه ا خواهد؟یخانواده اش را هم نم

www.romanbaz.ir :پسرك سالم داد و با لبخند گفت. را باز کرد نیرا روشن و در ماش
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 !داخل يایپدرم گفت ب_

 :گفت یدورگه از خستگ ییزد و با صدا شیبه رو يلبخند

 !دستش درد نکنه..راحتم نجایهش بگو همب.. پدرت لطف داره_

 .اخم کرد پسرك

 !تو مادرم برات جا انداخته ایب.. کنهیاگه نبرمت دعوام م.. هیکیحرف پدرم _

را  نیماش. را برداشت لشیگفت و وسا ي "خب یلیخ" دیناراحت پسرك را د يچهره  یوقت.. مکث کرد یکم

را  شیها ستاد،دستیتراس ا يآمد و رو رونیاز خانه ب دنشیمرد با د. و معذب داخل شد لیم یقفل کرد و ب

 :گفت يپشت کمرش زد و جد

 !؟یچه کارش نمیبمان تا فردا بب نجایشبه ا! مهمان خودمانه یب یمهمان ب.. یبخواب نیتو ماش ارهین تیخوب_

 :و رو به مرد گفت دیسر پسرك کش يرو یدست

 !دمشیدیم دیبا یمزاحم بشم ول خواستمینم.. کنهیم یزندگ یب یب شیام که پ یاون دختر خانوم يمن آشنا_

مرد با لبخند سر تکان .. گفت يزیپسرك با دو به طرف پدرش رفت و چ.. مرد کم کم از هم باز شد ي چهره

 :داد و گفت

 !میخوش رنگ دم بکن مهمان دار يچا هی ره؟یجووان؟ من یچرا زودتر نگفت!یخانم معلم يپس آشنا_

جا خورده  "خانم معلم" يکلمه  دنیآنقدر از شن.. لبخند پدر و پسر چرخ خورد يناباورش چند بار رو يها چشم

 !دیجمله اش را نشن یباق یبود که حت

*** 

که به درِ  يبا تقه ا. دیبه صورتش کش یشد و دست زیخ مین. را باز کرد شیپلک ها يآفتاب ال میتابش مستق با

 چیکه ه یعادت مزخرف. گشت راهنشیبا عجله به دنبال پ ره،یشدنِ دستگ نییاتاق خورد و به دنبالش باال و پا

 !بردیبا لباس خوابش نم. گاه قادر به ترکش نشده بود

 شبیدر را باز کرد پسرك را که د یوقت. دیکش شیبه موها یبست و دست یکی یکیرا  راهنشیپ يها دکمه

 :سالم داد و گفت یعل. دیاست، حاضر و آماده د یود نامش علب دهیفهم

 ؟یخوابیچقدر م.. صبحانه يبرا ایب_

 :زد و آرام گفت شیبه رو یکجک يلبخند

www.romanbaz.ir !اهللا بده ای هی کنمیپس تا من جاهامو جمع م_
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 :مرد از پشت سرش آمد يصدا

 .میفتیتا زودتر را ب ایب... خودش جمو جور موکونه رهیسفره من يپا شیبن.. جوان یجم و جور کردن الزم ن_

در تمام . صبحانه نشست يگفت و سر سفره  ي "چشم"کرد و خواست به اتاق برگردد که با اصرارِ مرد،  سالم

بودند  دهیفهم یاز وقت. بودند یو مهربان یمیصم يخانواده . کردندیمحبت با او رفتار م تیمدت صبحانه با نها

 هیهنوز در مخل.!خانم معلم . هم شده بود رلم محبوبشان است، رفتارشان محترمانه تر و مهربان تخانم مع يآشنا

 !ردیاسم کنار اسم ترانه قرار بگ نیکه ا دیگنجیاش نم

نصرت را  ییراهنما. و نصرت به راه افتاد یو تشکر از اهلِ خانه، همراه عل یِاز خوردن صبحانه و خداحافظ بعد

نصرت او را تا . ندیخود ترانه را بب زیداد قبل از هر چ حیرد کرد و ترج یب یب يرس خانه آد افتنیبر  یمبن

 :و گفت ستادندیدر مدرسه ا يجلو. کرد ییمدرسه راهنما

خودش .. بهتره ينجوریا!بشه لیتا مدرسه تعط یصبر کن دیبا ینیخانم معلمه بب ياگه بخوا.. هیمدرسه عل نجایا_

 .دهیره هم نشانت م یب یخانه ب

 :فشرد و گفت یمرد دستش را به گرم. قدر شناسانه تشکر کرد نیفرد

 !خداحافظ.. رسانمیخبر بفرست خودمه م یبا عل یداشت يباز اگه کار..خواهش موکونم_

 دیدبستان شه ".سردرِ ساختمان کوچک دوخت يباال يشدنِ مرد، نگاهش را دوباره به تابلو ادهیاز پ بعد

 "ینیعابد

بوده؟ آن هم بعد  ییبه کودکان روستا سیمدت مشغول تدر نیترانه در تمام ا یعنی.. خواندیبا هم نم معادالتش

. دیسر و صورتش کش يچند بار دستش را رو. و چه شده بود دیشیاند یو رنج؟ او به چه م یاز آن همه سخت

 طیمح نیسال در ا کیبعد از  بودن یکار درست. شدن صبر کند لیتا زمان تعط دیاو با دنید يبرا دانستیم

 !نشان بدهد یچه واکنش دنشیقرار است بعد از د دانستیخصوصا که نم!با او رو به رو شود يکار

 یمعطل یصفحه ظاهر شد، ب يکه رو دایل يشماره . خارج شد الیاز فکر و خ یزنگ گوش يصدا دنیشن با

 :جواب داد

 جانم؟_

 !مارکوپلو يآقا ریصبحت بخ_

 .داد هیتک یزد و سرش را به پشت صندل يلبخند

www.romanbaz.ir خانوم؟ یخوب_
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 !دلم برات تنگ شده.. ستمیخوب ن_

 .روزم نشده هیهنوز .. ایبد عادت شد_

 :سکوت کرد و گفت یکم دایل

 ؟يدیترانه رو د_

 :را به مدرسه دوخت و زمزمه کرد نگاهش

 مرتبه؟ یمادر خوبه؟ همه چ!هنوز نه_

 باشه؟. فقط مراقب خودت باش.. نباش یچینگران ه_

.. کارمندان گرفت ریو سا يبا منصور گرید یچند تماس تلفن. کرد یو با محبت از او خداحافظ یگفت ي "چشم"

را باز کرد و  نیدر ماش. زنگ مدرسه سرش باال آمد يکه با صدا ییخودش را با تبلتش سرگرم کرد تا جا یکم

انتظارش به طول . دندیدو یم رونیرها شده از کمان به طرف ب ریقد، مثل ت میپسران قد و ن. شد ادهیپ

و نفس  ستادیوسط راه ا.. دیدو یکه با سرعت به طرف او م دیرا د یهمه پراکنده شدند، عل یوقت. دیانجامین

ناخوداگاه به پشت سر پسرك  نیفرد يچشم ها. بود یانگار که منتظر کس. شد رهینفس زنان به پشت سر خ

.. شدیباورش نم. گرفت نیاش را از ماش هیتک د،یرنگ د يسرمه ا لوارترانه را در آن مانتو و ش یوقت.. شد دهیکش

قبرستان در خودش  يرنگش، گوشه  یزرشک يبار، داخل پالتو نیکه آخر یدخترك کوچک و کم سن و سال

 یعل د،یرس یترانه به عل یوقت. آمد کجا یاستوار از رو به رو م يکه از با قدم ها یفرو رفته بود کجا و زن

.. خشک شدنش.. دیمبهوت ترانه را د ياز همان فاصله چشم ها. گفت يزیگرفت و چ نیبه فرد رودستش را 

را بلند تر برداشت و فاصله را تمام  شیقدم ها. حاال نوبت او بود. داد صیتشخ یحرکت ماندنش را به خوب یب

 يبدون ذره ا. کرد نگاهش يشتریبا دقت ب د،یمقابلش رس یوقت. کردینگاهش م ناباور يترانه با چشم ها. کرد

اش را  یشانیپ يکوتاه رو يموها. قاب گرفته بود يسرمه ا ياش را مقنعه  یصورت کوچک و استخوان ش،یآرا

 یشانیپ يسمج همراه با باد رو يطرف کج کرده و داخل مقنعه رانده بود اما باز هم چند تارِ مو کیبا زور به 

از همان .. یسرشار از مهر و دلتنگ يلبخند. مردانه اش نشست يالب ه ياراده رو یلبخند ب. خوردیاش تکان م

 .نشستیلبش نم يها رو یآسان نیکه به ا ینینادرِ فرد يلبخند ها

 !سالم_

ات و فقط م اموخته،یکه هنوز حرف زدن ن یمثل کودک. قفل شد شیلب ها.. دیترانه لرز يچشم ها مردمک

www.romanbaz.ir .مبهوت نگاهش کرد
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 ؟یشناخت_

 :زمزمه کرد ریمتح. را از هم باز کرد شیلب ها ن،یفرد ي هیپر از گله و کنا ي جمله

 !شما_

 :و گفت دیکش یسرِ عل يدستش را رو نیفرد

 م؟یحرف بزن میکه بتون ییجا هی میبر شهیم_

خروارها  ریکه سوخته و ز یبرادرِ شوهرِ سابق.. آمده بود نیفرد. دادیم صیرا تشخ تیتازه داشت موقع دخترك

 :اجازه از او باز و بسته شد یب شیلب ها!بود دهیخاك خواب

 ن؟یخوایم یچ _

 :تکان داد و ناراحت گفت نیسرش را به طرف. داغ شد و در چشمانش فرو رفت خیس نیفرد نگاه

 !خوامینم يزیچ_

 ن؟یچرا اومد ن؟یینجایپس چرا ا_

 و برگردم؟ خوامیم یبگم چ.. بود؟ بعد از ده ساعت راه ينجوریا يهمون نوازرسمِ م_

انگار . شدیم نییباال و پا انهیاش از شدت اضطراب وحش نهیس. دست خودش نبود. انداخت نییسرش را پا ترانه

 .داشت ختنیر رونیقصد ب کبارهیتلنبار شده در دلش، به  يترس ها يکه همه 

 !کننایهمه دارن نگاهمون م.. سوار شو ایترانه؟ ب_

 ؟یشناسیآقا رو نم نیخانوم اجازه؟ ا_

 :نگاه کرد و آرام گفت یاخم عل به

 !تو برو.. شناسمیم_

 نیو هم افتی ینم یلیدل چیحضورش ه يبرا. سرِ ترانه دوباره باال آمد. با اخم نگاهشان کرد و رفت یکم یعل

بعد هر دو کنار  یقیدقا. راه افتاد نیحرف به طرف ماش یا فرو داد و بآب دهانش ر. کردیترسش را هزار برابر م

 . نشسته بودند نیهم در ماش

دلش  يمقنعه رو ریدستش را از ز. بود دهیاسترس امانش را بر. شدیم نییمعده اش مدام باال و پا اتیمحتو

 :دیرفته پرس لیتحل ییگذاشت و با صدا

 نجام؟یمن ا نیدیفهم يچجور نجا؟یا نیچرا اومد_

www.romanbaz.ir .و آن را مقابل ترانه گرفت دیکش رونیرا ب یآب معدن يبطر. داشبورت را باز کرد نیفرد
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 !آروم شو کمیبخور .. بازم آبه یگرمه ول_

 !خورمینم_

 .گرفت شیلب ها کیرا باز کرد و آن را نزد يبطر در

 .ندارم یحرف ادیتا حالت جا ن_

و  دیدست دور لبش کش. دور نماند نیاز چشم فرد فشیظر يلرزش دست ها. را از دستش گرفت يبطر ترانه

 :ناراحت زمزمه کرد. سر برگرداند

 ترانه؟ یترسیم یاز چ ؟يلرزیم ينجوریا يزدم که دار بیچند بار بهت آس_

 ..من فقط.. ترسمینم يزیمن از چ_

 روستا؟ تک و تنها؟  نیتو ا نجا؟یدخترِ خوب؟ ا يواسه خودت درست کرد هیچه زندگ نیا ؟یفقط چ_

 ..ام یراض ممیاز زندگ.. کنمیم یدارم زندگ.. ستمیمن تنها ن_

جلو  اریاخت یدستش را ب. فشردیم شیدست ها انیآب را م يبطر. حرف نگاهش کرد یرو برگرداند و ب نیفرد

 .دست ترانه گذاشت يبرد و رو

 ..ترانه_

 :به فرمان زد و گفت يه اضرب.. دیحرف در دهانش ماس د،یکه دستش را پس کش ترانه

 ؟یکنیم ينجوریچرا ا.. آروم باش ترانه يدوست دار یجونِ هر ک_

 نیبهش بگ نیتو رو خدا بر.. آدرسم و داده یهر ک.. فرستاده یشما رو هر ک.. نیبر نجایاز ا کنمیخواهش م_

آروم  نیذاریچرا نم.. گردمیشانسمه برنم نیاگه بدونم آخر یحت.. تهران گردمیمن برنم.. دست از سرم برداره

من  ستیاز گذشته ن يرد یتا وقت.. ستین هااز شما یاسم یراحتم؟ تا وقت نجایا نیقبول کن نیخوایباشم؟ چرا نم

 !نمیتو رو خدا به حال خودم بذار.. دلم آروم گرفته.. زخمام خوب شده...ام گهیآدم د هی نجایمن ا..خوبم

 رم؟یبگو ازت  شتیکه آسا نجایاومدم ا یکنیفکر م_

و  یس نِیاگر بود، راد دینشده بود؟ شا نیچرا تا به امروز متوجه شباهت او به راد. حرف نگاهش کرد یب ترانه

 !یگرمِ عسل يمرد با چشم ها نیهم.. مرد نداشت نیبا ا یچند ساله فرق

 !رهیگیازم م شمویبندازه آسا یلعنت ياون روزا ادیکه منو  يا گهید زیچه هر کس و هر چ.. چه شما_

 :سکوت کرد و گفت یکم. شد رهیناراحت به رو به رو خ نیفرد

www.romanbaz.ir
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برات قائلم  يادیمن احترام ز.. ندارم نمونیب يرفته  نیاز ب يبا نسبتا يکار.. يزیچقدر برام عز یدونیخودت م_

تو که ما هم  يا ندهینسبت به آ يازم بخوا یتونینم.. یمونیاز خانوادم م يعضو شهیمن هم يتو برا.. ترانه

 !ازم نخواه نویا.. تفاوت باشم یب مینبود ریتقص یشکل گرفتنش ب

 !بکنم مویزندگ نیبذار کنمیخواهش م.. گهیکسه د چینه از شما نه ه.. خوامینم یچیمن از شما ه_

 :گفت یو عصب دیدر را به طرف خودش کش نیدست فرد یمهلکه فرا کند ول نیرا باز کرد تا از ا نیماش در

 !دنده کی يدختره  ریآروم بگ قهید دو د_

 :دینال

 ..برم نیتو رو خدا بذار_

 !يبر ذارمینم يتا حرفامو نشنو_

 !شما ندارم يحرفا دنیبه شن يمن عالقه ا_

 :را روشن کرد و خونسرد گفت نیماش

نظر  خوامیم ه؟یک یمونیم ششیکه پ یب یب نیا.. با بزرگت صحبت کنم دمیم حیپس منم ترج.. خب یلیخ_

 !اونو بدونم

 :و گفت دیبه مقنعه اش کش یدست ترانه

 !تو رو خدا نیآقا فرد_

 :گفت شیرو به رو یخاک يبه جاده  رهیرا متوقف کرد و خ نیماش نیفرد

هم طول  قهیده د.. یب یکردنِ آدرس ب داینداره پ يبرام کار.. آقا نصرت.. ام یپدر عل يخونه  شبیاز د_

 !رو تمومش کن يبچه باز نیو اخودت آدرس و بده . کشهینم

 نجا؟یا نیاومد یاصال به چه حق ن؟ینیرو بب یب یب نیبخوا دیشما؟ چرا با ایمن _

 :زد يا انهیطرف دخترك برگشت و لبخند موذ به

 !دمیشن یلیروستا رو خ نیا يآب و هوا فیتعر.. فرض کن اومدم مسافرت_

 .حال و روش را بدتر از قبل کرد نیآرام ِ فرد يخنده  يرا برگرداند و صدا شیبا حرص رو ترانه

در . داده و چشم بسته بود هیتک یترانه سرش را به پشت صندل. متوقف کرد یب یب يرا مقابل خانه  نیماش

به  یقصد تکان خوردن ندارد، کم دیکه د نیفرد. دیرسیحرف نزده بود اما آرام تر به نظر م يطول راه کلمه ا

www.romanbaz.ir
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که از سر گذرانده بود، آن هم در آن  ییزهایچ.. کردیدرکش م یبه خوب. شد رهیرخش خ میو به ن دیطرفش چرخ

 .کردیدرك م یترس را به خوب نیبود و او ا دهیترس. سال زمان فراموش شود کینبود که با  يزیسنِ کم، چ

 ترانه؟_

 :گفت میمال یداد و با لحن رونیب ینفس د،یرا که د سکوتش

 یکه نخواست يو گرفتم، نه به کار متیتصم يوقت نه جلو چیه.. یمدت منو نشناخت نیا ينگو که تو_

 !رسهینم.. دهینرس ياز من به تو ضرر.. انصاف نباش یب یول.. ام یآدم کامل و خوب گمینم. کردم لتیتحم

 :مکث کرد و افزود یکم

 قدر تحملم سخته؟ان..مهمونت باشم و برم ياومدم چند روز.. خودت تنگ شده يفکر کن دلم برا_

 :نگاهش کرد و گفت. به طرفش برگشت ترانه

هم مفرد  طیشرا نیتو بدتر یکه به خودم اجازه ندادم حت ادیانقدر ز.. قائل بودم يادیبراتون احترام ز شهیهم_

ترسِ من حضورِ .. ستمیمن گربه کوره ن.. نیاون خانواده پشتم بود شما بود يکه تو یتنها کس. صداتون کنم

 کیتار ياون روزا ادیخواه و ناخواه ... نیشتماز گذ يا هیمن سا يشما برا.. ستیترسم از خود شما ن. ستیشما ن

 !فتمیم

 ؟یتو خودت حلش کن یکنینم یچرا سع ؟یکنیاز گذشتت فرار م يچرا هنوزم دار_

 :مقابل خانه انداخت و گفت يِبه سرسبز ینگاه. زد و رو برگرداند یلبخند تلخ ترانه

لحظه  نیا قهیبه دق قهیتو دق.. خدا نِیاز زم کهیت هی نیا و هفته ها و ماه ها، کارم شده بود زل زدن به همروزه_

 ...بچم.. مونیزندگ.. نیراد.. خطاهام.. داینبا.. دایبه با. ها به گذشته م فکر کردم

 :گرفت و ادامه داد ینفس

_ ت قو يزیچ":  گهیکه م یمعروف يمثل اون جمله .. عادت شهیمدت م هیدرد بعداز  "کنهیترت م يکه نکشت

 ..کردنو یزندگ.. قبول کردن سرنوشت و.. ساختنو.. بلند شدنو.. گرفتم ادیو  دنیجنگ.. شدم يدردم قو

 .برگرداند نیرا به طرف فرد سرش

که  یمن.. گذشت میاز زندگ ینتونست باعث بشه فراموش کنم چه طوفان یچیه! اما فراموش کردنو نه_

پام  يجلو يکاییکه جز موزا یمن.. مادرم بود يبابا و غرغرا یِتموم نشدن يها یدغدغه ام دل نگرون نیزرگترب

انقدر محکم که طول .. نیزم مبا مخ خورد.. دنیو نه جنگ هیجنگ چ دونستمیکه نه م یمن.. دمیدیرو نم يزیچ

www.romanbaz.ir
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به تک تک اون اتفاقا  یهنوزم وقت.. ارمردشون و هنوزم د یبلند شدم زخمام خوب شد، ول یوقت.. بلند شم دیکش

 گم؟یم یچ نیدرك کن نیتونیم.. رهیگیروحم درد م کنمیفکر م

 :سربرگرداند و گرفته گفت.. گذشته باشد يعذاب ها ادآوریبود تا دوباره  امدهین.. غم موج زد نینگاه فرد در

 ...زخمت بپاشم ترانه يبودم نمک رو ومدهین.. زنمیو استارت و م کنمیم ادتیپ نجایهم.. برگرد و برو یاگه بگ_

تفاوت  یب نگونهیشدنش را، ا ادهیسرش را برنگرداند تا پ.. شد نییباال و پا شیگلو بکیکه باز شد، س نیماش درِ

که  دیترانه را شن يصدا ش،یچشمش را کوتاه بست و منتظر بسته شدنِ در ماند اما به جا.. ندیگذشتنش را بب

 :گفت

برام  نیو سر نزده برگشت نیاگه از اهل محل بفهمه اومد!خصوصا مهمونِ سر زده.. وست دارهمهمون د یب یب_

 !شهیبد م یلیخ

  .را باال برد شیابرو يتا کیناخوداگاه لبخند زد و . به طرفش سر چرخاند نیفرد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ؟یب یفقط به خاطر ب_

 :لب ترانه نشست و مصرانه گفت يرو یمحو و کمرنگ لبخند

 !یب یفقط به خاطر ب.. آره_

 :کرد و گفت نیهمزمان رو به فرد. را داخل قفل چرخاند دیبرگرداند و کل رو

 !داخل میاریو م نیبعد ماش.. نیاومد میخبر بد یب یصبر کن اول به ب. ستیامن ن ادیدر ز يجلو_

 .ستادیا نیکنار ماش شدیلبش جمع نم يکه از رو يتکان داد و با لبخند يسر نیفرد

تخم مرغ  يباز مشغول جمع آور یب یو داد مرغ و خروس ها آگاهش کرد که ب غیج يصدا.. داخل رفت ترانه

 :پر از تخم مرغ ها گفت یآمد و با دست رونیاز پشت محوطه خانه ب رزنیزد تا عاقبت پ شیچند بار صدا. هاست

 .خروس کنارش بذارم ییچند تا دیبا!دور برداشته نهیب ادیمرغا ز.. وِردارم هیالمصب اجازه نم_

اما .. هنوز ضربان قلبش آرام نگرفته بود.. بود یکه گرفته بود ناراض یمیهنوز از تصم. چند قدم جلو رفت ترانه

که در  یتیپشت کرده بود به تمام انسان کرد،یم یراه نجایاز ا نگونهیرا ا نیکه اگر فرد دانستیم یرا به خوب نیا
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. بر گردنش داشت کسالی نیکه در ا یو حق یب یب ماتپشت کرده بود به تمام زح.. بود دهیتمامِ مدت از او د

 .ستادیا یب یب يداد و رو به رو رونینفسش را ب

 ؟یب یب_

 . شدیبا ترانه همکالم نم ادیو تلخ، ز یخیاز آن شب تار..کرد زیرا ر شیچشم ها رزنیپ

 ه؟یب یچ_

 :دست دست کرد و گفت یکم

 !از تهران اومده.. میمهمون دار_

 آقاته؟_

 !شیشناسیشما نم.. یب یب ین_

ترانه از . و جلو رفت دیسرش کش يچادر را رو د،یباز را که د مهیدرِ ن.. به پشت سر ترانه انداخت ینگاه رزنیپ

 :پشت دستش را گرفت و گفت

 ..نیبرادرِ راد... برادرشوهر سابقمه_

 :با دقت نگاهش کرد و خونسرد گفت یب یب

 تو؟ ادینم یپ س... خو_

 !مونهینم ادیز.. رمیخواستم اول از شما اجازه بگ_

 !داخل ادیبو ب... خجالت داره_

 چرا اومده؟ نیبدون نیخواینم_

 :گفت رفتیکه به طرف در م همانطور

 !اومده نجایداشته که تا ا یلیالبد دل_

سالم داد و چند قدم جلو . ستادیگرفت و صاف ا نیاش را از ماش هیتک نیبرد، فرد رونیدر ب يرا که از ال سرش

 . رفت

 ؟يریاستخاره م ؟یمعطل یپ س.. سالم پسرم کیعل_

 :بود چرخاند و شرمزده گفت ستادهیکه پشت زن ا ياو و ترانه ا نِینگاه سرگردانش را ماب نیفرد

 مزاحم نباشم؟_

www.romanbaz.ir :گفت کردیدر را باز م يو لوال شدیهمانطور که خم م یب یب
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 !بستمیدرِخونمه م خواسمیاگه مهمون نم.. سنیروستا مثه شهر شما تعارف بلد ن نیاهل ا_

. صدا رد شد و داخل خانه رفت یترانه از کنارشان ب. کمک جلو رفت و هر دو در را تا انتها باز کرد يبرا نیفرد

هم فرصت  نیاما هم رفتهیحضورش را پذ یسیرو دربا ياز رو دانستیم.. خواندیرا از چشمانش م یتینارضا

 !کردیم یزمانِ کوتاه او را به برگشتن راض نیدر ا دیبا.. بود یخوب

که مدام در  ،یمیو قد یکیپالست يکوچک خانه را پنکه ا يفضا. گذاشت و وارد خانه شد اطیرا داخل ح نیماش

 یبود از قال دهیپوشکف خانه . نگاه کنجکاوش را دور تا دورِ خانه چرخاند. داشتیحال گردش بود خنک نگه م

از مبل بود و نه از  ينه خبر.. رنگ  یِبا همان هارمون ییها یدور تا دورش پتو و پشت.. دستباف قرمز يها

که مقابلش قرار گرفت،  يچا یِنیس. تنگ شده بود یگرم يخانه  نیهمچ يچقدر دلش برا.. لوکس لِیوسا

دامنِ .. لب تشکر کرد ریرا برداشت و ز يچا. بود ستادهیا سرش يترانه باال. چشم از خانه برداشت و سر باال کرد

 نیچقدر در ا. بود یدنیجالب و د شیسرش بود برا يکه رو يدیسف ینخ يبا روسر هبلند و طرح دارِ ترانه، همرا

 !فرق کرده بود زیسال همه چ کی

 ..بهتَرَ تیس يچا یچون خسته راه یهوا گرمه ول_

کس  چیه یِلیگاه مهمان تحم چیه یدر زندگ.. کردینم یاحساس راحت.. شد يچا دنیکرد و مشغول نوش تشکر

 یب يسرش گرم صحبت ها!بدهد حیصاحب خانه توض يعلت حضورش را برا توانستیکه نم یآن هم وقت.. نبود

 یب يبه نقطه ا رهیخ. کردیگوشه نشسته بود و لب از لب باز نم کیکه  يترانه ا یحواسش پ يبود و همه  یب

 یعنی. دیشیبا خودش اند. دادیآن ها گوش م يربط و حال و احوال ها یب يحرکت نشسته بود و به حرف ها

خانه بماند؟ گلو صاف کرد و  نیدر ا توانستیمنوال بگذرد؟ اصال مگر چقدر م نیچند روز به ا نیقرار بود تمامِ ا

 :گفت یب یرو به ب يجد

 راست گفتن؟.. مسافرخونه نداره نجایآقا نصرت گفتن ا_

 :دینگاهش کرد و پرس رهیخ یب یب

 چطور؟_

 :به ترانه کرد و گفت ینگاه کوتاه نیفرد

 !شمیمزاحم شما نم.. نجاینه ا یول مونمیروستا م يتو يچند روز. که مستقر بشم نجایا ومدمین_

 رویدوش بِ هیبرو .. خونش بمونه رونیباشه و ب یب یکه مهمون ب یکس هیاز مادر زاده ن.. رِمیم دهیحرفت نشن_

www.romanbaz.ir ..جهنم مو نجایسر ظهر ا.. لباس راحت بپوش
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ترانه  يرو یب یب يجمله  نیبعد از ا یوقت یمقاومت نکرد، حت گرید.. لبخند به لبش نشاند نشیریش ي لهجه

بل در حمام را مقا هیچهار پا یب یب. شد اطیوارد اتاقک کوچک داخل ح یب یب ییبا راهنما. ترش تر از قبل شد

 :گذاشت و گفت

رو  هیترانه بن دمیحولتم م.. ریو دوشت بِ هیچهارپا يا يرو یلباسات بن.. میاینم رونیمنو و ترانه ب.. راحت باش_

 .طنابِ جلو در یهم

لوکس خانه افتاد و  يحمام ها ادیاراده  یب. و خوفناك بود کیداخل اتاقک تار يفضا.. کرد و داخل شد تشکر

 :را باز کرد و آن را از تن خارج کرد که ترانه از پشت در گفت راهنشیپ يدکمه ها. تاسف تکان داد سرش را با

 !طناب يحولتون و گذاشتم رو_

 يلباس ها را رو.. گرفت شیراه خانه را پ یمعطل یدر نگاهش کرد که حوله را گذاشت و ب انِیشکاف م از

 .گذاشت و تن داغش را به قطرات آب سرد سپرد هیچهارپا

*** 

.. استراحت کرده بود یحساب یب یبه سفارش ب. را به شب داد شیزودتر از آنکه فکرش را بکند جا یلیخ روز،

... کار و لب تاپ شده بود و اصال ندانسته بود زمان چطور از کًفًش رفته ریساعت درگ نیاز اتاق، چند يگوشه ا

به اتاقش پناه  یاوراق امتحان حیبه بهانه تصح ها،اما بعد از خوردنِ نهار و شستنِ ظرف  ندیه را ببآمده بود تران

 يفرار نیآمد و در همان زمانِ کوتاه هم، از فرد یم رونیب یب یب يکم و فقط با صدا زدن ها یلیخ. برده بود

 کرد،یاز او فرار م یاصل زبانِیم یقتو.. خانه نداشت نینسبت به حضورش در ا یحس خوب.. کالفه شده بود. بود

حاصل، به بهانه  یو حضورِ ب ییتنها نیعاقبت هم کالفه از ا!نبود ندیخوشا ادینشستن و حرف زدن ز یب یکنارِ ب

غذا، آن هم به  یشام دوباره برگشته و بعد از خوردنِ کم يبرا.. رفته بود رونیاطراف روستا از خانه ب دنید ي

 . به تراس دلباز خانه پناه برده بود ،یب یاصرار ِ ب

موقع گشتن در اطراف روستا به حسام زنگ زده . صاف آسمان کرد يبه ستاره ها یرا باال برد و نگاه سرش

بر ندانستنِ ترانه  یرا مبن شانیسفارش ها!نبود يا یاو صادق صبح مرخص شده بود و نگران يبه گفته .. بود

 . ن را قطع کرده بودآسوده تلف یالیگوش سپرده و با خ

را همراه با بشقاب و چاقو کنارش  وهیم يترانه کاسه . ها سرش را برگرداند کییبا موزا يفلز يبرخورد کاسه  با

 :گذاشت و گفت

www.romanbaz.ir
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 دهیپول م یمال باغ خودشه که به چند نفر از اهال.. ارمیها ب وهیم نیگفت براتون از ا.. خوابهیشبا زود م یب یب_

 !تا براش بکنن

 :ترانه که به پا خواست گفت. کرد یها را دست گرفت وتشکر آرام وهیاز م یکی نیدفر

 ؟ینیشینم_

 : و گفت دیاش کش يبه روسر یدست ترانه

 !اتاق بندازم يجاتون و تو رفتمیم_

 :با خواهش گفت شیدر چشم ها رهیرا کامل به طرف ترانه چرخاند و خ گردنش

 !فرار نکن.. ترانه نیبش_

سکوت شد تا  انشانیم یکم. شد رهیمکث، کنارش با فاصله نشست و مثلِ او به آسمان خ یبعد از کم ترانه

 :گفت نیعاقبت فرد

 !نوبر بود گهید شینجوریا یول.. یداخل.. یخارج.. رفتم ادیمسافرت ز میتو زندگ_

 :سر برگرداند و گفت دیترانه را که د سکوت

 !یچقدر بدجنس.. ينزدکلمه هم باهام حرف  کیاز صبح تا حاال _

 .انداخت نییسر پا ترانه

 ن؟یینجایچرا ا دونمینم یحت یوقت گفتم؟یم یچ_

صبح جمع  دمیم حیترج ،یکنیانقدر فرار م یوقت.. زد شدیهزار جور حرف م.. دونمیچه م.. نجایاز ا.. از خودت_

 !کنم و برم

 :و شرمنده گفت دیچیرا در هم پ شیدست ها. ناراحتنش حال ترانه را منقلب کرد لحن

در .. میستیاهل حرف زدن ن ادیهم ز یب یمن و ب.. ستین یسرگرم.. گذرهیبهتون خوش نم ادیز نجایا دونمیم_

 ..واقع

 ؟یستیتو اهلِ حرف زدن ن.. خودت و به من نشناسون ترانه_

فقط  نیو فرد گفتیم زیکریکه او  ییوقت ها.. جرقه زد یگذشته در ذهنش ناگهان يروزها ادی.. مکث کرد ترانه

 :آهسته گفت. دادیاش سر تکان م یتمام نشدن يسوال و جواب ها يبرا

 !کردیفرق م یاون زمونا همه چ_

www.romanbaz.ir :زمزمه وار گفت. لبش گذاشت و روشن کرد يرا گوشه  پشیپ نیفرد
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آدم .. یدوست داشتن.. ساده.. کدستیصاف و .. نارس ي وهیمثل م.. يبچه تر بود یلیتو خ.. کردیفرق م.. آره_

 !يبود يا گهیآدم د هیکال .. حرصت بده.. دستت بندازه.. کنه تتیاذ خواستیناخوداگاه دلش م

 :و گفت دیدود چسب ينگاه ترانه به حلقه ها. داد رونیرا حلقه حلقه ب دود

 ؟یاآلن چ_

 اآلن؟_

 :و گفتمرتب کرد، سرش را برگرداند  شیپا يترانه که دامنش را رو. طرفش برگشت و نگاهش کرد به

 ينجوریا یوقت. ستیوقتا زود بزرگ شدن خوب ن یبعض.. رفتیکه انتظار م یاز اون شتریب.. يبزرگ شد یلیخ_

 ییو موها یبا بلوز شلوار خونگ شهیکه هم یدختر مظلوم يبرا شهیدلم تنگ م نمت،یبیو لباس م ختیر نیبا ا

 ن؟یآقا فرد: گفتیمو  کردیمظلوم مظلوم نگام م ستاد،یا یشونه هاش ولو بود جلوم م يکه رو

 :زد و افزود پیبه پ يگریهم با لبخند پک د نیفرد.. دیخند اریاخت یب ترانه

 !یساخت یخودت زندگ يبرا نجایا. نمتیبب ينجوریا کردمیفکرش و نم.. به کنار یشوخ_

 یلیرو خ نجایا.. نجایا میایاز بابا خواستم ب ست،ین دنینفس کش يبرا ییاون شهر هوا يتو گهید دمیفهم یوقت_

تو شهر و  دیبابا به خاطر قلبش با.. امن بود يجا هیبرام  شهیناخوداگاهم هم ریبودم اما تو ضم دهیوقت بود ند

 .موندم و اونا همدان خونه گرفتن یب یب شیکه من پ نهیهم يبرا.. موندیم مارستانیبه ب کینزد

 ست؟یسخت ن_

 .شانه باال داد ترانه

هاش  یوابستگ يآدم از همه  شهیباعث م یب یمثلِ ب یکیبودن کنار  یول.. سخت بود هم یلیخ.. اولش بود_

هنوزم قبولم  یب یالبته ب.. نیبنیم نیکه دار ینیتا خودمو جمع و جور کنم و بشم ا دیطول کش یلیخ.. دل بکنه

 !نداره

 !هیخوب یلیزن خ_

 :تر افزود يپشت نگاه کرد و جد به

 م؟یکنیو م بتشیغ میحاال فکر نکنه دار_

 .تر شد یخنده اش طوالن يرو نیبار نگاه فرد نیو ا دیدوباره خند ترانه

 !کنهیشبا در و باز نم یب یب دوننیهمه م بایتقر.. در و زد باز نکن یشب هر ک گهیبه منم م.. نهیگوشاش سنگ_

www.romanbaz.ir هست؟ شیچند نوع زبون و گو نجایا.. یراست!نصرت خان ي هیسا ریز.. دمیمنم فهم_
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ترك هم هست  يچند خانواده .. روستا هم کُرد و هم لر توشون هست نیا یاهال یول.. که خودش لُره یب یب_

 !دارن يچون شاگردام همه جور لهجه ا.. عادت کردم به همه نوع زبون گهیمن که د. ان یکه اصالتا همدان

 :لب زمزمه کرد ریسر تکان داد و ز نیفرد

 !خانم معلم_

. ثابت ماند نیانگشت فرد يو رو دینگاهش ناخواسته چرخ.. زد دنیاما خودش را به نشن دیزمزمه اش را شن ترانه

 :دیپرس رانهیغافلگ دیطال را که د يحلقه 

 ن؟یازدواج کرد_

 :لبش نشاند و گفت يرو يلبخند دایل ادی. شد رهیبه آن خ هیانگشتر را باال آورد و چند ثان نیفرد

 !عقدمونه گهیدو ماه د یکیتا .. مینامزد کرد_

 !مبارك باشه_

 .دیطرف ترانه چرخ به

 .ستین بهیغر_

 :ترانه کش آمد و نامطمئن گفت يلبها

 دا؟یل_

 .سر تکان داد نیفرد

 !خوشحال شدم یلیخ.. هیخوب یلیانتخاب خ_

 . آرام تشکر کرد و او از کنارش برخاست نیفرد

 !یب یو ب نیمونیخودتون م گهید.. رمیفردا صبحِ زود من م.. سرتون يباال ذارمیآبم م.. ندازمیجاهاتون و م_

 :با اخم گفت. سر باال گرفت و نگاهش کرد نیفرد

 !هفتاد سالمه کنمیحس م ؟یجمع بستن و تمومش کن ي هیقض گهید شهیم_

کرد و رخت خوابش را در اتاق پهن . گرفت شیگفت و راه خانه را پ یآرام "چشم"تعلل،  یبعد از کم ترانه

تُنگ آب را برداشت و در اتاق را باز ...مطمئن شد امدنشیاز ن د،یرا که د اطیح ییِچراغ روشنِ دستشو. برگشت

 نییسر پا عیچهره اش سرخ شد و سر تاق،ا انِیم انیعر مهین نِیفرد دنیکه چراغ روشن شد، از د نیهم. کرد

ترانه بدون نگاه کردن .. کرد  یو معذب عذرخواه دیزد، آن را پوش راهنشیبه پ یبه سرعت چنگ نیفرد. انداخت

www.romanbaz.ir
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 رونیبعد از رفتنِ دخترك، نفسش را پر صدا ب. گفت و در را بست یآرام ریبه او تُنگ را کنارِ در گذاشت، شب بخ

 .دیداخل رخت خواب خز یرونیبه بار آمده، همانطور با لباسِ ب حِداد و کالفه از افتضا

*** 

 :حوصله گفت یگوشش جا به جا کرد و ب يرا رو یگوش گرفت،یره فاصله مهمانطور که از پنج طراوت،

 !تنهام.. یوتراپیزیمامان با سودا رفته ف_

 !ما يبذارن خونه  ارنیسرِ راه تو رم ب یگفتیم نجا؟یا يومدیخب چرا ن_

 امروز؟ يایتو نم. گردنیدو ساعته برم یکی.. دایل یمرس_

 :مکث کرد و گفت یکم دایل

 !گرهیاونجا بغضم م امیم ستیکه ن نیفرد یول.. ایناراحت نش_

 .و سر تکان داد دیخند طراوت

 !میقد يعروسم عروسا... دمده شده گهید ایلوس باز نیدوما ا.. يبود نجایا روزید نیاوال که هم_

 :و طراوت با خنده گفت دیبلند تر خند دایل

 ؟يندار يکار_

 !بده امیپ ربیپس حوصله ات سر رفت بهم از وا.. نه جونم_

 میو سودا هنوز ن نیاز رفتنِ پرو. زده اش کرد رتیزنگ خانه ح يصدا. را قطع کرد یگفت و گوش يا "باشه"

است و از  نیسنگ شیافسانه خانم گوش ها دانستیم. دور تا دور خانه سر چرخاند. ساعت هم نگذشته بود

 يچهره  دنیاما با د. برد هدکم يرساند و دستش را رو فونیبه آ عیخودش را سر. دیآ ینم رونیآشپزخانه ب

تا عاقبت افسانه از .. زنگ چند بار پشت سرِ هم زده شد. همانطور مات و مبهوت ماند ریداخل تصو يآشنا

 :گفت یآمد و شاک رونیآشپزخانه ب

 خانم جان؟ یکنیچرا پس در و باز نم_

 :گفت دفشریدهانش را قورت داد و همانطور که دکمه را م آب

 افسانه جون؟ ياریلطفا شالم و از اتاقم ب شهیم_

که در باز شد،  نیهم. دوشش انداخت و در را باز کرد يآن را رو. را از اتاق آورد یگفت و شال نخ یچشم افسانه

صاف کرد و بدون آنکه  ییگلو. را دست گرفت تیحسام زودتر از طراوت موقع. هم ثابت ماند ينگاه هر دو رو

www.romanbaz.ir :دخترك بردارد گفت یگاه آبچشم از ن
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 ..سالم_

 :گفت دیطراوت را که د رتیدست دست کرد و ح یکم

 تو؟ امیب شهیم_

 :را کنار برد و آهسته گفت یصندل طروات

 !نییبله بفرما_

چرا انقدر  دانستینم. قد و قامتش ثابت ماند يتعارف وارد شد و نگاه مات شده دخترك از پشت سر رو یب حسام

 نیاول يحسام رو. و جلو رفت دیکش شیبازوها يرو شتریب یشال را کم. قابل کنترل شده ریقلبش غ يتپش ها

 .زد و سر تکان داد یساختگ يلبخند. به اطراف کرد یکاناپه نشست و نگاه

 !تر و قشنگ تره ینقل تونیاز خونه قبل نجایا_

 :رد نگاهش را دنبال کرد و گفت طراوت

 !ادیخونه نم يوزچند ر یعنی.. ستیداداشم ن_

 :ساکت نگاهش کرد و گفت یکم. چهره اش برگشت يحسام رو چشم

 !ومدمیداداشت ن يبرا_

 ن؟یاومد یچ يپس برا_

سکوت به  نیدر دلش آرزو کرد ا. به جلو خم شد یگذاشت و کم شیزانوها يرا رو شیآرنج دست ها حسام

که اآلن زمان رو شدنِ  دانستیخوب م یول. باشد یطوالن بیعج يساله  کی یِدلتنگ نیتمام شدنِ ا ياندازه 

 :و گفت دیزبان دور لبش کش. دست دلش نبود

 نگفت؟ یچیمن ه يبهت راجع به حرفا نیفرد_

 کدوم حرفا؟_

 .را تکان داد سرش

 !بهش فکر هم نکرده یپس حت_

 ن؟یواضح تر حرف بزن شهیم.. شمیمن متوجه نم_

فرصت  نیباعث بشه ا میربط یب خوامینم یول.. آدم باشم نیبط ترر یواقعا من ب دیشا.. طراوت خانم نیبب_

 یمن مطمئنم اگه قبول کن. استیدن ينایاز بهتر یکیما  مارستانِیب يکه اومده تو يدکتر. از دست بره ییطال

www.romanbaz.ir !يریگیم جهینت یو عمل بش
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 عمل بشم؟  رانیبخوام تو ا دیچرا با..عمل دارم گهیمن چهار ماه د_

 :گفت اریاخت یب. بود یسخت طیشرا. گرفت و پشت سرش را خاراند ینفس حسام

 !دمیم نیمن تضم.. گمیچون من م_

 ؟ییشما خدا_

 !بنده شم... نه_

 .چهره اش را در هم فرو برد طراوت

به شما داشته  ینشدنش ربط ایمن، درست شدن  يِعمل پا کنمیفکر نم یول.. نیممنون که به فکر من بود_

 .باشه

 !یکنیاشتباه م_

 :و کالفه گفت دیاش کش یشانیبه پ یدست طراوت

 ..من یِزندگ یموضوع حساس و خصوص م؟یباره با هم حرف نزن نیلطفا در ا شهیم_

 !شهیبه منم مربوط م_

که در درونش به  یبا طوفان. واژه بود کیانگار که تنها منتظر . دیکوبیم نهیقرار تر از قبل در س یطراوت ب قلب

 :که حسام گفت زدیپا گشته بود دست و پا م

 هیتو هم در مقابلش .. یو خوب بش یکه عمل کن دمیم نیو تضم کنمیمن بهت کمک م.. متقابله زیهمه چ_

 !کامال منصفانه يمعامله  هی. وجود نداره یو ترحم یو حس انسان دوست يدلسوز چیه. یکنیلطف بزرگ بهم م

 ن؟یکنیمن معامله م يپاها يرو نیدار_

 .زد يلبخند خونسرد حسام

 يزیآم تیموفق يچه عمال نینیخودتون بب.. نیکن قیدر مورد دکتر تحق نیتونیمگه قراره پات و قطع کنن؟ م_

 !نیبعد قبول کن نیاول کامل همه رو بفهم. رو پشت سر گذاشته

 براتون بکنم؟ تونمیم کاریمن چ رسه؟یبه شما م یوسط چ نیا_

همان چند مالقات کوتاه نقطه ضعف  یدلش به گفتن رضا نبود اما در ط.. را به هم فشرد شیلب ها حسام

 !جز خودش دیشیاند یم یکه به هر کس يدختر. دخترك را دست گرفته بود

قبول کردنِ  دیشا.. خانواده لیتشک.. زن گرفتن.. خودمو دارم يدغدغه ها.. گهید يجوونم مثل جوونا هیمنم _

www.romanbaz.irچقدر دستمزد در نظر  یاون دکتر آلمان يخبر دارم داداشت برا.. کمک کنه یلیمثلِ من خ یبه کس تو بتونه
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انقدر خوب که از !از اون دکتره بهتر یلیکارش خ یول رهیگینصف اون دستمزدم نم نجاستیکه ا يدکتر.. گرفته

 !عمل رزرو کردن يماه رو برا يروزا ياز اآلن همه  هیهمسا يباکو و کشورا

 :دیآهسته پرس. طراوت کم کم سست شد و رنگ از رخ اش رفت يها دست

 ..یعنی_

  ؟یعمل بش رانیاگه تو ا يدیاز دست م یچ!تو منو.. بذار من تو رو کمک کنم.. کمکم کن طراوت_

 :ناباور نگاهش کرد و گفت.. شدینم باورش

 ن؟یخوایپول م_

 :گفت کردیجدا م از داخل ظرف برداشت و همانطور که پوستش را یشکالت حسام

تو نه .. ست لهیو پ لهیرك و راست بودن بهتر از ش شهیهم ره؟یگیخدا موش م يمحض رضا يکدوم گربه ا_

به من  یربط تیجسم طیشرا یول.. یهست یخوب یلیدختر خ.. نداره بخوام کمکت کنم یلیدل!نه زنم ،یخواهرم

پاهات و به دست  دوباره کنمین بهت کمک مم... باشم یکه اهل دل سوزوندنِ الک ستمیهم ن یآدم.. نداره

 !ساده نقدریهم... یکنیبه من کمک م کمیتو در مقابلش .. ياریب

 .پوزخند زد طراوت

 درسته؟.. میبود بهت پول بد زیآم تیبابت عملم اگه موفق يخوایم.. پس اشتباه متوجه نشدم_

 :نگاهش کرد رهیخ حسام

 !با هم میایکنار م!خوب بشو.. حاال تو عمل بشو.. یکنیچقدر پول پول م_

چه ساده و خوش . زدن نداشت يبرا یآنقدر از درون شکسته بود که حرف.. در سکوت نگاهش کرد طراوت

 :اشک در چشمانش حلقه زد و گفت.. خانه به فکرِ اوست نیاز افراد ا ریبه غ یکس کردیباورانه فکر م

 ؟ینباشه چ زیآم تیل موفقاگه عم یول.. يدیم نیتضم یگفت_

شانه باال انداخت و به رو . پر از اشک دخترك را نداشت يطاقت نگاه کردن در چشم ها.. از جا برخاست حسام

 .شد رهیبه رو خ

 ؟يداد.. ياز دست نداد يزیدر هر صورت چ_

 :و آرام لب زد دیگونه اش غلت يرو اشک

 !ندادم.. نه_

www.romanbaz.ir :جلو رفت و گفت یقدم حسام
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جوون و حل  هیمشکل  دیشا.. مثمر ثمر باشه تونهیکشور م نیفکر کن که خوب شدنت تو هم نیبه ا یول_

.. انتخاب با خودت.. مشکل بزرگه هیپاش لنگ  دیامکانات بزرگ نشده و شا نیا يجوون که مثلِ تو تو هی.. کنه

 ؟يمنو بساز ثلِم یکی یِبا پاهات زندگ يحاضر.. یهست یتجربه بهم ثابت کرده دختر مهربون

به دلش چنگ  ياحساس بد. و از خانه خارج شد دیرا سرعت بخش شیقدم ها د،یسکوت طراوت را د یوقت

 !مانَدیجواب نم یروش معکوس ب نیا زدیم ادیاز درونش فر يزیاما چ. انداخته بود

به سطل  يو لگد دیکش شیچند بار دست به موها. چشمش را به ساختمان دوخت. که از خانه خارج شد یوقت

 :گفت یبا حرص و ناراحت. زد شیرو شیآشغال پ

 !یکنیحتما قبول م ينجوریا.. مهربون يدنده  هیدخترِ لجباز و  یکنیقبول م_

*** 

بلند شد و دستمال ها را  یاطیاز پشت چرخ خ. شدنش داشت دارینشان از ب نیفرد یِدر پ یپ يعطسه ها يصدا

دلش  یلیخ. حرکت ماند یاز قبل آماده گذاشت و چند لحظه ب زِیم يرا رو يبساط چا. به آشپزخانه برد

 يبا حضورِ او احساس بد گفتیمبماند؟ دروغ نبود اگر  نجایقرار است ا گریاز او بپرسد چند روزِ د خواستیم

 . دیفهمیم یحالِ آشفته را به خوب نیو او ا.. آشفته بود. کندیقلبش را احاطه م

 !چقدر سرده_

 :انداخت و گفت نییسر پا. کردیدوشش بود و آب از صورتش چکه م يرو یصورت يوله ح.. را برگرداند سرش

 !شهیسرد م یکمیصبح ها  نجایا.. ریصبح بخ_

 ؟یب یپس کو ب.. ریصبح بخ_

 !ننیهاش و بچ دهیحاال هم رفتن رس.. دنیچ دینوبرونه هاش و قبل ع.. هیبهار يها وهیوقت جمع کردن م_

 :گفت نشستیکنار سماور م یکوچک و چوب زیکه پشت م همانطور

 نه؟یچیم وهیسن و سال م نیبا ا یب یب_

 !فقط ستهیا یباال سرشون م.. نهیچینم_

 :سر باال کرد و گفت د،یترانه را د یحرکت یب یوقت. دیرا مقابل خودش کش يتکان داد و استکان چا يسر

 ؟ینیشیچرا نم_

 :گفت گشتیگذاشت و همانطور که برم زیم يقندان را رو ترانه

www.romanbaz.ir !نوش جونتون.. من عادت به صبحانه ندارم_
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 . دستش را گرفت نیبرگردد که فرد خواست

 !نیحداقل بش يخوریاگه نم_

 :با خواهش لب زد نیدر هم گره خورد و فرد نگاهشان

 !کنمیخواهش م_

بود که هر صبح  یداغ يسنگک هانگاهش به . و مقابلش نشست دیکش رونیب نیرا آرام از دست فرد دستش

 .شدیآورده م یب یب يتوسط عبد اهللا برا

 مدرسه؟ یچرا امروز نرفت_

 :نگاهش کند جواب داد نکهیا بدون

 دنیچ يبرا کننیم نیرو مع یروز مشخص هیاهل روستا . ننیهاشون و بچ وهیاکثر بچه ها رفتن سرِ باغ که م_

 !دننیچ وهیم یپسر بچه ها ابزار اصل. محصوالت

 کردن؟ لیمدرسه رو تعط وهیبه خاطر م یعنی_

 :گفت ینیکرد و با لبخند غمگ نگاهش

 دمیبه چشم د!امرار معاشه.. فصل تالشه کی جهینت.. ثمره ست.. هیاونا زندگ يبرا.. ست وهیمن و شما م يبرا_

 !برد نیطوفان محصوالتشون و از ب ایآفت  یوقت کردنیم هیزار زار گر يچجور

ظاهرش عادت  نیو ا يروسر نیهنوز به ا. شد رهیمتفکر ترانه خ يو به چهره  دینوش ياز چا يا جرعه نیفرد

 :گفت اریاخت یب. دیدیرا م يترانه شخص تازه ا يانگار که به جا. نکرده بود

 !يعوض شد یلیخ_

 .چهره اش نشست يترانه باال آمد و اخم کم کم رو سرِ

 خوب؟ ایاز نظرتون بده  دمینفهم یول.. نیگفت نویبار ا نیچند_

 !گمیم يصبحونه ت و بخور_

 .ندارم لیم_

 :گفت دیمالینان م يرا رو ریو همانطور که پن دیاش خند يلجباز به

 مسخره ت کنم؟ یترسیم_

رفتار و پوششتون هم مثل  ستین بیعج نیکن یزندگ ییتو هاوا یوقت.. مسخره شدن وجود نداره يبرا یلیدل_

www.romanbaz.ir بگردم؟ شرتیو ت نیخونه با شلوارِ ج نیا يتو دیه نظرتون باب. اونجا بشه يها یبوم
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 :را باال برد و با خنده گفت شیدست ها. شدیلبش پهن تر م يچرا اما لبخند هر لحظه رو دانستینم

 دختر؟ یکنیچرا داغ م.. نگفتم هنوز يزیمن که چ_

 .دینگو يزیداد چ حیو ترج دیاش کش یشانیبه پ یکالفه دست ترانه

که صبح تا شب با چهار تا بچه  ییزنا.. يشد ییروستا يزنا هیشب.. ستیاصال هم مسخره ن.. يخوشگل شد_

شروع  گرده،یشده برم دهیچ ي وهیعالمه م هیو آخرش که شوهرشون خسته و کوفته از باغ با  زننیسر و کله م

 ..به غر غر کردن و کننیم

در سکوت گذشت که  یکم.. گفت یآرام "دیببخش"خورد و اخم وحشتناك ترانه حرف و لبخندش را با هم  با

 :ترانه گفت

 ...نیو خنده بود یکمتر اهل شوخ یلیقبلنا خ_

 :آرام گفت دیدخترك که چشم دزد. سفره گذاشت و به دقت نگاهش کرد ينانش را رو تکه

.. خودم غرق بودم يتو گذشته .. کردمیم یبگذره زندگ نکهیا يرو فقط برا یزندگ.. بودم مثلِ خودت یکیقبلنا _

افتاد  ییبعد اتفاقا یول!درست مثلِ اآلنه تو!تا حال زدمیدر اصل داشتم تو گذشته دست و پا م یول کردمیانکار م

 !بدتر شدن هست بازم احتمالِ یباش يبد طیتو هر شرا شهیداد هم ادیکه بهم 

 .من گذشته م و فراموش کردم_

خودشو  شتریب یفراموشش کن يبخوا یتا وقت.. تشهیانسان هو يگذشته .. یکنب دمینبا.. يفراموش نکرد!نه_

 ..فراموش کردن يگذشته رو نذاشتن برا.. برات درد داره تیهو نیوقتها هم هم یگاه.. دهینشون م

 :زمزمه کرد اریاخت ینگاهش کرد و ب ترانه

 ؟یپس چ_

 .به دستش اشاره کرد نیفرد

 !زیم يدستت و بذار رو_

 :که با تعجب نگاهش کرد گفت ترانه

 ..خورمشیبذار نترس نم_

 .کوتاه زد يضربه  کیهر انگشت ترانه  يانگشتش را جلو برد و رو نیفرد. گذاشت زیم يدستش را رو ترانه

 شیشده تا به حال پ.. کیکوچ یکی.. چاق یکی.. بزرگه یکی.. دارن افهیشکل و ق هیهر کدوم .. نگاهشون کن_

www.romanbaz.irمونده به آخرت که معموال از همشون  یکیشکل بودن؟ مثال مثل انگشت  هین کاش همشو یخودت بگ
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 هیهر کدوم  چون.. يتک تکشون و دوست دار بشونیعج يها افهیو ق ختیر يبا همه .. نشده.. خوشگل تره

سهم  تیتو زندگ يجور جداگونه ا هی.. برات کاربرد داشتن يجور هیچون هر کدوم .. به دردت خوردن ییجا

 .داشتن

 .بود رهیداد و نگاهش کرد که به انگشتانش خ هیتک یپشت صندل به

 هیکه نسبت به روزگار هر روز به  ییتک تک اون انگشت هات خود تو.. نیخودت و اون دست بب یِزندگ_

 نایا. .معلمِ روستا هی گهیو روز د ونفرایروز عروس هما هی.. يروز دختر صادق بود هی ستیمهم ن.. يشکل دراومد

چون .. یو حذف کن تیدوره از زندگ هی یتونینم.. به مرور زمان بهت داده شده یان که تو زندگ ییفقط نقش ها

 گم؟یم یچ یکنیدرك م.. که اآلنت و ساخته يدیرس یاز زندگ ییهمون دوره به تجربه ها و درسا يتو

 :و گفت دیرا نوش شیچا یاو هم در سکوت مابق د،یترانه را که د سکوت

 ياز تو، تو هرجا بر یقسمت هیبشه  یوقت.. یکن تو خودت حلش کن یسع.. ینکن گذشته رو فراموش کن یسع_

سوزنش .. تا سرزنشت کنه ستهیا ینم يزیچ نیکوچکتر يبرا گهید.. ادیو م فتهیپشت سرت راه م عانهیاونم مط

 !دهیآزارت نم.. کنهینم ریگ ییجا

 :ترانه که با تعجب به لقمه نگاه کرد گفت. کوچک را مقابل ترانه گرفت ي لقمه

 هوم؟..شهیتر م یخوردن رهیبرات بگ گهید یکی یوقت یول.. خوردنه يبرا.. لقمه ست ه؟یاسمش چ یدونیم_

 :وافر خوردنش را تماشا کرد و گفت یبا حظ نیفرد. با لبخند لقمه را گرفت و در دهان گذاشت ترانه

 !صبحانه نخوردن نیمثل هم.. یکه برات شده عادت و تکرار و بکَن ییزایچ يسر هیوقتشه قالِ _

که با چهار بچه  دیشیاند ییبایز ییدوباره به زن روستا ار،یاخت یلقمه شد و او ب دنیدر سکوت مشغول جو ترانه

نقش بسته بود،  شیلبها ياراده رو یکه ب يبار طنتیلبخند ش.. تخس، به انتظار برگشتن شوهرش نشسته ي

 !دادیم یو چند سالگ ستیب يبو

*** 

 ياز جاها یبود و تنها در بعض فیضع یلیخ یآنتن ده.. برداشت و چند قدم جلو رفت شیپا يتاب را از رو لب

اتصال  د،یسوم که رس يپله  يرو. گشتیممکن م نترنتیو فعال شدن ا یامکان اتصال به مودم گوش اطیح

 .گشتند انیصفحه نما يرو يگریپشت د یکیها  امیبرقرار شد و پ

 "مهندس؟ يشد یچ"

www.romanbaz.ir "خط رفت باز؟"
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 "باباااااا يا"

 .کرد پیسوم نشست و تا يهمان پله  يتوجه به گرد و خاك رو یب

 "شد پس؟ یچ.. يورد ها رو نفرستاد... فهیضع یگفتم که آنت ده"

 "!با دلمون تنگ شد.. يفقط به فکر کار"

 .کرد پیزد و تا يلبخند

 "اد؟یبدت م تیرینه که از مد رضا؟یمگه چند روز شده عل"

 "شد؟ یاز ترانه چه خبر؟ راض.. رو ول کن نایا"

که اوراق  دینصب بود، او را د يدر ورود يکه جلو ياز پشت پشه بند تور. به خانه انداخت ینگاه میو ن برگشت

 .و سر برگرداند دیکش یقینفس عم. بود حشانیمشغول تصح ،یب یگذاشته بود و کنار ب شیپا شیرا پ

 "ریسخت و نفوذ ناپذ.. شده گهیآدم د هی.. عوض شده.. نبود کردمیکه فکر م ياونجور یچیه"

 "پا داره؟ هیمرغش  یعنی یگیم"

 "گردونمیبرش م.. ستین يموندنش اونقدر ها هم قو نجایا ي زهیانگ.. شهیم یراض"

 "!اونجا چسب دوقلو داره يگار آب و هواان.. مرد مومن یبپا خودتم موندگار نش"

 :کرد پیمجددا تا يمکث که کرد، منصور یکم

 "باز آنتن رفت؟"

 :کرد پیفکر تا یحرکت کرد و ب بوردیک ياراده رو یب دستش

بزرگ .. نظرش و عوض کرد کیحرف کوچ هیکه بشه با  ستیحواس ن یفکر و ب یب ياون دختر بچه  گهید_

عادت کرده  نجاینقشش و به ا يرفته تو يجور..خوادیم یمنطق لیدل.. خوادیم يزیبرگردوندنش برنامه ر.. شده

اومده و شب به شب  اینجا به د نیبوده که هم ییزن روستا هیاز اول هم  کنهینشناستش فکر م یکه هر ک

 "شوهرش به خونست دنیمنتظر رس

 :نوشت يدنبالش منصورمکث شد و به  یکم

 "؟یکنیم ينقش شوهرشو باز ياآلن تو دار یعنی... هیخوب هیتشب ؟ییزن روستا"

صفحه سفت و سخت شد و چند  يرو شیچشم ها.. دیآن لرز کیکه به جمله افتاد، تمام وجودش در  چشمش

 زیچ چیه یکرده ول یشوخ گفتیو م گرفتیپشت سرِ هم سراغش را م يمنصور. حرکت ماند یلحظه ب
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و درِ لب  کرد پیتا یکوتاه يجمله  تیبا عصبان تاینها. مورد پرت کند یب یشوخ نیحواسش را از ا توانستینم

 .تاپ را بست

 "..تا بعد.. کن لیمیو ا لیفا...آنتن ندارم"

 :و گفت ستادیصاف ا یب یب. شانه اش، با ترس به عقب برگشت يرو ینشستن دست با

 !ییچایم ؟یجو نشست نیا یچ یس_

 .و به احترامش از جا برخاست و مجددا نشست دیبه صورتش کش یدست

 ن؟یدینخواب.. خوردم کهی هوی دیببخش_

 .سر باال انداخت یب یب

 .امشو د او شو آست که خواب د چشام قهر کرده_

 :نگاهش را به ترانه دوخت و آرام گفت نیفرد

 یهنوز سن.. کتاب و درس و ورقه ست يسرش تو کسرهی ادیبعدم که م.. صبح تا ظهر مدرسه شه؟یخسته نم_

 .کار و حساب و کتاب کرده ریدرگ ينجورینداره که خودشو ا

 :نگاهش را به رو به رو دوخت و گفت. و کنارش نشست دیکش یآه کوتاه یب یب

 يا فردا پس فردا حسرت همه دونهینم..برَه ادشیکردن  یسرگرم کار شده که زندگ..زِنَهیداره خودشو گول م_

 !کَشَهیروزا رِ م

را از  یب یب يصدا. دیپله کش يها کییموزا يرو یانداخت و با دست خطوط فرض نییسرش را پا نیفرد

 :که آرام گفت دیکنارش شن

 شناسمیاگه مِ ترانه رو م یول.. برِم شیبگه سالم مِ تا آباد یکیاونقدر تجربه دارم که ... یینجایمِ دانم چرا ا_

 .ادیکه نم ادینم

شه  دیسف ساشیگ یتا وقت میو بذار میبش الشیخیبه حالِ خودش؟ ب مشیبذار ؟یب یکرد ب دیبا کاریپس چ_

 بمونه؟ نجایهم

 نجا؟یا ياومد یچ یتو س.. جوابم و درست بده پرسمیکلمه م هی_

 :اراده گفت یصادق خواسته اما ندانست چرا ب دیآمد بگو شیپشت لب ها تا

 !خودش ساخته يکه برا یهم زندگ.. هم خودش.. م ارزش دارهچون واس.. چون برام مهمه_
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چهره اش  يکم رنگ رو يکه سربرگرداند، لبخند نیفرد. حرف نگاهش کرد یب قهیرو برگرداند و چند دق یب یب

 .نشست و از جا برخاست

 !ناره جهینت دنیینشستن جز چا نجایا..رِم داخل پسر يوِر_

. به آشپزخانه رفت يچا ختنیر ياز جا برخاست و برا دنشانیترانه با د. راه افتاد و داخل رفت رزنیسرِ پ پشت

رد و بدل شده بود  نشانیکه با ترانه ب ییحرف ها مچهین دانستیاما هنوز نم بستیبار برگشت را م دیکم کم با

که  یب یب يکه با صدا کردیم يقند باز يغرق در افکار خودش با تکه ا. داشته ریتاث مشیچقدر در او و تصم

 .ترانه را خطاب قرار داده بود سرش را باال آورد

 .میبا هم حرف زد یساعت مین.. جلوم و گرفت زرایها رفتم باغ، پسر م وهیم یکه س روزید_

 دینوش ياز چا يجرعه ا یب یکه ب "خب؟"خواست بپرسد ... به گردش در آورد یب یاو و ب نینگاهش را ب ترانه

 :و گفت

 .هیمرد زندگ..هم داره پلمید.. هیجوون خوب... بزرگ تر د باغ مِ یلیخ.. پشت باغ ما باغ پدرشه_

 :گذاشت و خفه و گرفته زمزمه کرد نییاستکان را پا. بست خیترانه کم کم  يها دست

  ن؟یگیچرا به من م_

 :گفت يجد یب یب

د راه  هیچند وقت.. کننیجعفر همه اهل روستا حساب سوا باز م يرو نکهیبرا ا.. کرد تیخواستگار نکهیبرا ا_

 !نجایا ادیم یآقات ک نمیبب دیبا... و مثل مرد جِلو اومد خوادیخاطرت رو م. مدرسه حواسش بهت هست

 :با بهت گفت ترانه

 ه؟یمنظورتون چ_

هم  شییبا روستا يست دارروستا رو دو نیاگه ا ؟یبمون وهیب نجایمگه قراره تا ابد هم.. منظورم واضحه_

 !صالح باشه و بختت باز شه وقت رفتنه یوقت یول.. به حرف و سخن مردم ندارم يمِ کار.. يسازیم

 کلفت تر از اون نبود؟ لیبیبه جعفر؟ س نیبد نیخوایمنو م ؟یب یب نیگیم یچ نیمتوجه_

لب و لوچه اش را  تیبا جد نیفرد. شود دهیباعث شد نگاهش به سمت او کش نیفرد يخنده  "پق "يصدا

 :به طرفش سر چرخاند و گفت یب یب. گفت یآرام دیجمع کرد و ببخش

 گهید یچن رزنیکُنه؟ مگه منِ پ یقراره تا آخر عمرش تک و تنها زندگ.. نیبگو آقا فرد یبرادرش يشما که جا_

www.romanbaz.ir است؟یعمرم به دن
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 :رانه جواب بدهدت یبرزخ يکرد بدون نگاه به چشم ها یگلو صاف کرد و سع نیفرد

 !نیگیشما درست م.. نه_

 :سرش را به طرف ترانه چرخاند و گفت یب یب

درز نکنَه که اون بنده خدا هم  ییفعال موضوع جا.. زِنمیموضوع حرف م يآقات که اوما مفصل تر راجع به ا_

 .سختَش بشه

چهره  دنیبا د.. بلندش شود يقرار گرفت تا مانع خنده  شیلبها يرو نیانگشتان فرد. تحمل نکرد گرید ترانه

دست  انیصورتش را م نیبا بسته شدنِ در فرد. گرفت شیقرمزِ او ناراحت از جا برخاست و راه اتاق را پ ي

 :گفت سانهو قدرشنا دیچرخ یب یخنده که تمام شد به طرف ب. دیپوشاند و خند شیها

 .بود یواقعا عال.. گهیانتظار انقدرشم نداشتم د ییخدا_

 :نگاهش کرد و گفت میصاف و مستق یحرکت چیبدون ه رزنیپ

 !قبلِ مِ خودت با آقاش صحبت کن.. نجایکه فرستادتت ا یآقاش نیحتما ام.. یشما بزرگش-

بود که از جا  رزنینگاه مصمم پ خِینگاهش م. را گرفت شیو اخم و بهت جا دیچهره اش پر کش ياز رو خنده

 :برخاست و گفت

 ...برِم بگم جات و بنداز بعد قهر کنَه_

*** 

. دیشنیرا نم یخانم فرج یدر پ یپ يگفتن ها "ترانه جان" يخودش غرق بود که صدا يایدر خودش و دن آنقدر

 زیکج شده محبت آم يبا سر یفرج. گفت و به سمتش برگشت یآرام "نیه"نشست  شیبازو يکه رو یبا دست

 .نگاهش کرد

 چند بار صدات کردم؟ یندویدختر؟ م ییکجا_

 .گذاشت و مقنعه اش را مرتب کرد زیم يسرد شده را رو يچا وانیل

 زنگه کالسه؟.. لحظه رفتم تو فکر هی دیببخش_

 .. نخورده که یهنوز زنگ.. دخترِ خوب نیبش_

 . گذاشت ییتکان داد و استکان ها را کنار روشو يسر

 .یرفتیتو فکر نم گهیوقت بود د یلیفکرت و مشغول کرده؟ خ ينجوریا یچ یبگ يخواینم_

www.romanbaz.ir .شد شیبا انگشت ها ينشست و مشغول باز دوباره
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دو روزِ  یکی ينوبت دکتر افتاده برا گنیم. باهاشون حرف زدم هنوز تهران بودن یوقت شبید.. نگران بابا ام_

 !ستمهیامروز ب. موننیهمه روز نم نیباشه ا فتادهین یاگه اتفاق دونم،یم یول گهید

 بگم من بهت؟ یخودت بگو چ ؟يریم يایدر ب یاآلن اگه بگم پاشو برو تهران تا از نگران_

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 یک!اومده یچ يبرا دونمیاصال نم. هاج و واجم نطورینره هم یتا وقت.. نجاستیفعال که برادر شوهر سابقم ا_

 !شدم جیگ یلیخ.. بره خوادیم

 هواتو داشت؟ شهیهم یگفتیکه م نیهمون آقا فرد_

 .سر تکان داد ترانه

نسبت . ستین گهیکه د يبود یتموم شده باشه تو زن کس یهرچقدرم که همه چ.. نگرانته.. ندونستن نداره_

 !دونهیخودشو مسئول م.. داره تیبهت احساس مسئول

.. نباشم یکس نید ریکه ز نجایاومدم ا.. یکس خودشو در قبال من مسئول بدونه خانم فرج چیه خوامیمن نم_

 .دلشون برام نسوزه.. که با ترحم نگاهم نکنن

 نطوره؟یرفتارش ا_

 يبر زبانش جار تیکه با خلوص ن ییبه تک تک حرف ها.. به نگاه گرم و پر محبتش. دیشیاند نیفرد به

.. نداشت شین.. هم درد نداشت شیحرف ها نیبدتر یکه حت یبه تنها کس. و سرشار از آرامش بود گشتیم

هم فشرد و آرام گفت يرا رو شیلب ها. زخم نبود يرو نمک: 

 يبه اندازه .. دهیکش یمن سخت يبه اندازه  نیفرد.. شهیانقدر مرده که آدم از خودش شرمنده م.. انقدر خوبه_

در مقابل  یحت.. وقت مواخذه نکرد چیه.. سرزنش کنه دمیوقت ند چیه.. کنهیدرك م. دهیدرد د شتریب دمیمن شا

 ..حماقتام نیبزرگ تر

 :ترانه را باال آورد و گفت يچانه . ستادیا شیرا دور زد و رو به رو زیم یفرج

همه راهو پا شده  نیدخترِ خوب؟ اگه ا یکنیفکر نم خوادیکه م يزیچرا به چ يانقدر بهش اعتماد دار یوقت_

 ..خوادیاومده حتما صالحت و م

 .کرد شتریترانه جرات زن را ب سکوت

هر وقت تلفن کنم .. آمادست روین.. و بچه هاست بهت که گفتم نجایموندنت به خاطر ا نجایه اترانه جان؟ اگ_

www.romanbaz.ir ...به خاطرِ خودیب.. حل شده یهمه چ. فرستنیم ییفرداش معلم ابتدا
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 ریمثل من ز یتا وقت.. کنهیکس درك نم چیبگم ه یهر چ.. گردمیدرك کنه من چرا برنم تونهینم یشکیه_

 . کنهیآسمون اون شهر تک تک اون روزا رو نگذرونه درك نم

لبخند کم . و از جا برخاست دیبه صورتش کش یبا به صدا در آمدن زنگ دست. نگاهش کرد یبا ناراحت یفرج

 .از کنارش گذشت "با اجازه"زد و با گفتن  یفرج يبه رو یجان

 :بلند گفت يس را ترك کند با صداکال یقبل از آنکه کس. دیرس انیکالس آخر هم به پا باالخره

باشه . میتا خرداد کتاب و چند بار دوره کن دیبا. رمیگیپنج درس اولش و امتحان م نیدار یهفته هر درس نیاز ا_

 بچه ها؟

 یو خداحافظ دیدفتر نمره را تا دفتر برد و با خسته نباش. با هم چشم گفتند و با عجله از کالس خارج شدند همه

را در موازات خودش حس  ینیهنوز از مدرسه دور نشده بود که حرکت ماش. گرفت شیانه را در پراه خ یکوتاه

در ذهنش جان  يدور يخاطره  داگاهناخ.. يدود ي شهیرفتن ش نییشد با پا يسر باال کردنش مساو. کرد

با ترس . ستادیشد و کنارش ا ادهینگران از حالش پ نیفرد. قلبش گذاشت يو دست رو ستادیهمانجا ا. گرفت

 :دیپرس

 ترانه؟ یخوب_

دو چشمِ  نیفرد يچهره  يسرش را باال کرد به جا یوقت. مثلِ گچ شده بود شیرنگ و رو.. را تکان داد سرش

 دیحالش آنقدر منقلب شد که نفهم. بود دنیبدنش از داخل در حال لرز. و لبِ خندان مقابلش جان گرفت یعسل

 .دستانش جا گرفت انیگونه مآب چ يشد و بطر نیچه وقت سوار ماش

 شد؟ یچ ؟يدید يزیچ ؟یخوب.. منو دختر يترسوند_

 :دیرفته پرس لیتحل ییچطور تا به امروز دقت نکرده بود؟ با صدا. فشرد شیدست ها انیرا م يبطر

 نه؟ نهیراد نِیماش نیا_

 :نگاهش کرد و گفت. باعث شد سرش را برگرداند نیفرد سکوت

 !متنفرم نیماش نیاز ا_

 ...نیهم يبرا.. بود رگاهیخودم تعم نیماش.. ناراحتت کنه کردمیفکر نم.. من متاسفم_

 ..ستین حیبه توض يازین_

 :شد و افزود رهیرو به رو خ به

www.romanbaz.ir شده؟ يزیچ نجا؟یتا ا نیچرا اومد_
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 . دینگه داشت و به طرفش چرخ يرا گوشه ا نیماش نیفرد

.. تو خونه دست تنها مونده دایل.. ستیخوب ن ادیز مامان زحال و رو.. برگردم تهران دیترانه؟ من امشب با_

 !ستیموندن برام مقدور ن نیاز ا شتریب گهید.. کهیتو هتل دست تنها مونده، عمل طراوت نزد يمنصور

 :زد یلبخند تلخ ترانه

 نه؟.. گهیداره د یرفت هی يباالخره هر آمد! خب؟_

 .نشست شیبازو يمانتو آرام رو ياز رو نیفرد دست

 !لحظه برگرد هی.. منو نیبب_

 :که سربرگرداند با خواهش گفت ترانه

 هی.. کشهیپدرت داره زجر م. ستین نجایتو ا یِزندگ. ازت کنمیخواهش م. رو تمومش کن يبچه باز نیا_

شهر و  نیا ونِیخودشم م.. روستا حبس کرده هی يخودشو تو گهید یکی.. شده بیدخترش تو شهر خودش غر

 یترانه زندگ ؟یچ دتخو.. باشه ؟یکنیبه پدرت فکر نم. ضشیحال مر نیبا ا زنهیست و پا ماون شهر داره د

 نجایا تویخودتو، زندگ يچرا دار.. افتاد بذار تو همون گذشته بمونه یهر اتفاق وحشتناک.. شد یهر چ.. تموم نشده

 ؟یکنیحروم م

 بود که من برگردم؟ نیا يهمه راه اومدن و موندن فقط برا نیا_

 .اراده باال رفت یب شیصدا

 .. کدندهیبه خاطر برگشتنِ تو بود دختر تخس و .. تو بود يبرا.. آره_

 .دیکالفه به صورتش کش یدست

 !نییپا ایب طونیاز خرِ ش کنمیخواهش م.. میهممون نگرانت ؟ترانهيهمه لجباز نیبابت ا دنیبهت م یچ_

لحنش نرم تر شد و .. نیفرد يآتش برافروخته  يروشد  ینگاه معصوم آب نیهم.. حرف نگاهش کرد یب ترانه

 :با خواهش گفت

از خودت  يپاسوز خطا دمیمگه چند سالته؟ اجازه نم.. خوامینم تیجز خوشبخت یچیاحد و واحد ه يبه خدا_

 .یرو به خودت حروم کن یو زندگ یبزرگترا بش

دستش را . دخترك درد دلش را چند برابر کرد يزده  خی يدست ها. را جلو برد و دست ترانه را گرفت دستش

 :جلو آورد و گفت

www.romanbaz.ir
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.. يبا وقار.. یخوشگل.. یجوون ؟يچرا حبسشون کرد.. کنن یزندگ دیبا یلیهنوز خ. وقت دارن یلیهنوز خ نایا_

و  اقتتیکه واقعا ل یکیتو دست  ذارمیوقتش برسه خودم دستت و م.. بده یبه خودت فرصت زندگ.. يخانواده دار

 !مثل جعفر یکینه . شته باشهدا

 .و سر برگرداند دیدستش را به سرعت پس کش ترانه

 .ندارم گهیکسِ د چیدادن به ه يبرا یمن فرصت.. گهیهر کسِ د ایجعفر _

چقدر .. دو سال.. سال کیروز، دو روز،  کینه؟  ای يفرصت بد دیبه خودت با ؟یبه خودت چ.. خب یلیخ_

بهت . جهنم کننیو م تیو زندگ ذارنیکه زود برات اسم م کیکوچ طیمح نیتو ا ؟یبمون نجایا یتونیم گهید

 ..کنهیم کیتارو دورت و  ادیپشت سرت م هیمثل سا یاز گذشته فرار کن یتا وقت. قبال هم گفتم

 :دورگه گفت ییرا روشن کرد و با صدا نیماش. مکث کرد یکم

 ییو چه فرصتا ياز دست بد ینه و آره قراره چ هیا حواست باشه ب. یفکر کن يفرصت دار رمیمن م یتا وقت_

 باشه؟.. کن یخوب فکر کن و بعد منو راه یبه همه چ.. يریرو از خودت بگ

 ریبدتر و سخت تر از گ د،یکشیکه م یعذاب.. هم افتاد يترانه با درد رو يگاز گذاشت، چشم ها يرا که رو شیپا

 !افتادن در برزخ بود

*** 

از ظهر . بردیم نیرا خونسرد تا ماش لشیبود که وسا ینینگاهش به فرد ،یچشم رینشسته بود و ز اطیح ي گوشه

 دیبه ام یحق نداشت؟ وقت.. دیشیبا خودش اند.. که از مجادله خسته شده یمثل کس. نگاهش سرد شده بود گرید

قد قد مرغِ  يصدا. را جمع کرد شیزانوها و دیکش یآه. گشتیبازگرداندنِ او آمده بود و دست از پا درازتر بر م

جا به جا کرد و نوك انگشتش را  یبلوك کنار باغچه کم يتنش را رو. باعث شد سرش را برگردانَد شیکنار پا

 .دیمرغ مال ییبه بال حنا

 ؟یگیم یچ گهیشده؟ تو د یچ_

نفس  نیآخر دیخورش. گذاشت شیزانو يو سرش را رو دیآه کش. کرد و از کنارش گذشت یچپک ینگاه مرغ

که با  ییداشت؟ لعنت به تنها یبیچرا حسِ غر... رفتیم نیفرد. دیکشیرنگ م يآسمانِ سرمه ا انیرا م شیها

کرده بود غروب به  عادتتازه . دیچسبیم شیگلو خیو مثل حسِ مرگ ب شدیهمدم تار و مار م نیحضور کوچکتر

 ...زبان یب واناتیح نیابا  ياش باز یباشد و سرگرم یب یب یمیقد يغروب همدمش درد دل ها

www.romanbaz.ir ؟یزنیکردن با مرغ و خروس حرف م یراه يجا.. رَهیمهمانت داره م_
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 زیبا همان نگاه معروف و ت یب یب. اش را گره زد يشده در کنار باغچه بلند شد و روسر دهیچ يبلوك ها يرو از

 . بود نیکوه سنگ یبه بزرگ يزیته دلش چ. کردینگاهش م

 ؟یب یب نیکنینگاه م ينجوریچرا ا_

 يکه با اخم ها نیفرد. لب گفت و سر برگرداند ریز يزیتکان داد، چ يدر چشمانش، سر رهیهمانطور خ یب یب

 :سکو اشاره کرد و گفت يرو يشد، به جعبه ها اطیدرهم داخل ح

 .کن که له نشه تا تهرون يجا ساز يجور هیها رِ  وهیم نیا_

 :نگاه کرد و گفت وهیم يشرمنده به دو جعبه  نیفرد

 !هیو مزاحم شدم کاف نیدیچند روز زحمتم و کش نیکه ا نیهم ؟یب یب نیکنیچرا شرمنده م_

 .سیببخش اگه کمه و قابل ن..میجو بفرست نیاز ا یمهمان و دست خال میعادت ندار.. حرف نباشَه_

هم .. متاسف بود. موقع برگشتن چشم در چشمِ ترانه شد. قدرشناسانه تشکر کرد و جعبه ها را برداشت نیفرد

 دهیکه دور خودش تن يا لهیکه پ يترانه ا يهم برا.. گرددیآمدنش مثمر ثمر واقع م کردیخودش که فکر م يبرا

 !نبود یبود باز شدن

 :همزمان گفت. تراس باال رفت يگرفت و از پله آنها دست به زانو  يبه هر دو یبا نگاه کوتاه یب یب

... يریحص لیزنب يبرِم بذارِمش تو. راهت آماده ست يغذا.. که تمام شد صدام بزِن لیکارِ جا به جا کردن وسا-

 !برَهیخوابت م يبدون چا ؟یکنیکار م یو چ يبرا راه چا

تو زحمت  شترینبودم شما ب یراض.. شام نموندم چون عجله داشتم يبرا.. یب یب نیانقدر منو شرمنده نکن_

 !دستتون درد نکنه.. ستمیهم ن ياهل چا. يراه بذار يو غذا یفتیب

 يلبه  يرو نباریترانه ا. گذاشت و برگشت نیجعبه ها را داخل ماش نیفرد. تکان داد و داخل رفت يسر یب یب

 .و جلو رفت دیکش یقینفس عم. کردیم ياش باز يروسر يتراس نشسته بود و بغ کرده با گوشه 

 ست؟یبا من ن يامر.. وقت رفتنه_

 کیاگر مثل طراوت او هم  دیشا دیشیبا خودش اند. داشت هیگر يدلش هوا. سر باال آورد و نگاهش کرد ترانه

 .شد يزبانش جار ياراده رو یفکرش ب. شدیمتفاوت تر م زیبرادر بزرگ داشت همه چ

 ..خوش به حالِ طراوت که شما رو داره_

 :نگاهش کرد و گفت یکم. از حرفش جا خورد نیفرد

_یستین زیکه کمتر از طراوت برام عز یدونیو نکردم؟ خودت م یازم خواست يکار یک! www.romanbaz.ir
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 .بغ کرده شانه باال انداخت ترانه

 ..نیستیبرادرم ن_

 ستم؟ین.. دوستت که هستم_

چشم .. شده بود یینورِ المپ خرما ریرنگ و خوش حالتش ز یمشک يموها. ردسر باال کرد و نگاهش ک ترانه

 ..هم اهشیس يها

 !نیهست_

 :زد و با همان لحن محزون گفت یلبخند محزون نیفرد

غم  گهیکه د گرفتمیگاز محکم از لپت م هیشد  زونیو غبغبت آو يبغ کرد یبار وقت کیاگه برادرت بودم  یول_

 !بره ادتی

 :انداخت و گفت نییسر پا. که چهره اش دوباره در هم فرو رفت دینکش یاما طول.. دیخند یناراحت انیم دخترك

و محبت  یمن جز خوب.. جداست یلیمن خ يشما برا يجا.. گمیخودتونم م شیپ.. همه جا گفتم شهیهم_

 ..یادب یو ب یمدت ازم بدخلق نیاگه تو ا. دمیازتون ند يزیچ

 م نزن باشه؟اصال حرفش!ولش کن!ــــسیه_

 :سر تکان داد و او با غم گفت ترانه

 يا گهیحساب د هیخود تو  يرو.. تو شِیاعتبارم پ يرو.. خودم يرو.. دروغ نگفتم يکرد دمیاگه بگم ناام یول_

 .باز کرده بودم

 :سرش را رو به آسمان گرفت و گفت.. از جانب او يترانه برابر شد با آه بلند سکوت

 يزیبا چ کردمیکه من فکر م يزیراحت شد چون چ المیکه خ.. دمتیشد که د نیحداقلش ا.. اشکال نداره یول_

ترس  یاگه فقط بتون.. يعاقل شد.. يخانوم شد.. يشد يقو.. ترانه يبزرگ شد. متفاوت بود یلیخ دمیکه د

خودتو  یو هراس الک ترس نیقول بده از شرِ ا.. حداقل بهم قول بده!تمومه گهید يهات و پشت سر بذار

 !یخالص کن

 .را به طرف ترانه برگرداند سرش

 ؟يدیقول م_

 .کرد نییسرش را باال و پا ترانه

www.romanbaz.ir !دمیقول م_
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که  یمثل وقت. اش تکان دهنده بود یشگیهم يلحنش مثل قول دادن ها. نگاهش کرد قیو عم یطوالن نیفرد

مثل . حل نکند ییرا بدونِ او و به تنها یمشکل چیپس ه نیاو را به خانه برگردانده بود و ترانه قول داده بود از ا

 ردیتمام مراحل از او کمک و مشورت بگ رنگه داشتن کودکش مصمم شده بود و قول داده بود د يکه برا یزمان

که از  يزیتنها چ دیشا.. گرفتیگاهش بود قول م هیکه تنها تک ییمثل تمام آن روزها.. و تنها حرکت نکند

 !بود نانیاطم نینکرده بود هم رییگذشته تا امروز تغ

شرمنده و . رنگ دوخت یآب يتراس گرفت و نگاهش را به بغچه  ياش را از لبه  هیآمد، تک رونیکه ب یب یب

. بدرقه اش تا دمِ در رفتند يو ترانه هر دو برا یب یب. گذاشت نیتشکر کرد و غذا را داخل ماش یب یخجول از ب

. بود دهیرا چسب شیرحم گلو یب یدست رانگا. ها فرق داشت یخداحافظ يبا همه  یخداحافظ نیچرا ا نستداینم

گم شد، سرش را به در  یخاک يجاده  چیدر پ نیماش یوقت. اش کرد یبغض و اشک را پس زد و با لبخند راه

بود که از  یقفس يپرنده  هیشب. نگاهش کرد یبا ناراحت یب یب. دیچک شیداد و قطره اشکش مقابل پاها هیتک

 :او گذاشت و با محبت گفت يشانه  يدستش را رو!ترسدیقفس آزاد شده اما از پرواز دوباره م

بار  هی..برات بسه ییتنها.. نه آقات چشم انتظار بذار... اون جوونِ کور کن دینه ام.. کارِه با خودت روله نینکن ا_

 .بو و قدم وِردار یعل ای

انداخت و هق هق را سر  یب یخودش را در آغوش ب. کم داشت دنیبار يمحرك را برا نیمانگار ه شیها چشم

 :کنار گوشش گفت. نوازشگر پشت تنش حرکت کرد یب یدست ب. داد

 !رَهیدلت آروم نم یهم که باش ایاو سر دن یو نجنگ ينر یتا وقت.. رهیدل بکن بذار دلت آروم ب.. برو دخترم_

 ..ترسمیم دونمیفقط م یاز چ دونمینم.. یب یب ترسمیم_

 ر،یبار دست وِ زانو بگ هی.. لعنتش کن.. یبه مراد دلت برس ذارهیپوستت نشسه و نم ریکه ز هیطانیترس هه او ش_

 .یثابت کن دختر من.. یثابت کن دختر صادق.. بو و پاشو یاعلی

انگار که مدت ها . تکان خوردته دلش  يزیافتاد، چ رزنیپ سینگاهش که به نگاه خ. سرش را باال برد ترانه

 :و گفت دیصورتش کش يدست رو یب یب. کج بود يمهره  نیدنبال جا افتادنِ هم

جمع  لتیبرو وسا.. تند بره اآلن درِ خونه عزت اهللا خانه یلیخ!راهه یربع کی یتا بخواد برسه وِ سر جاده اصل_

 .ارهیبرات ب دمیآقات که اوما م لمیوسا هیبق.. برگرده گمیخودم م.. کن

 !رهید گهیاآلن د... یب یب رمیم_

www.romanbaz.ir !خاکسترِ خاموش شَهیبشه م رید.. برو يدار میتا وِ دلت افتاده و تصم_
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.. داد یسرش را تکان. دوباره به تنش برگشته بود رویانگار ن. ناگهان خنده اش گرفت هیگر انیچرا م ندانست

 .دیسرعت به طرف خانه دو يو با همه  دیرا بوس یب یب يرو

*** 

 شیاشک ها زشیکرد از ر یو سع دیکش یقینفس عم. ته دلش را قرص کرد یسرشار از محبت فرج يصدا

 .کند يریجلوگ

 ..ییهویانقدر  يچطور دونمینم.. شهیتنگ م یلیشما و بچه ها خ يدلم برا_

 رسهیم رویتا شنبه ن. موننیمعلم م یروز ب کیفوقش .. فردا پنج شنبه ست ست؟ین یمگه نگفتم مشکل.. سیه_

 !نگران نباش

 :جلو آمد و گفت یاز پشت سر ترانه کم نیفرد

فردا صبح اول وقت زنگ .. بنده هم تو آموزش پرورش مرکز استان آشنا دارم یول.. کنمیدخالت م دیببخش_

 !نمونه رویکارتون لنگ ن سپارمیو حتما م زنمیم

 :تجمع تر کرد و گف یچادرش را کم یفرج

روش و  کیمثل خانم ن یکیاومد  یدلمون نم. وقته مشکلمون حل شده یلیخ.. گفتم که. شما نیلطف دار_

 .میکن نیگزیجا

 :ترانه شرمزده گفت. برگشت نیگفت و دوباره کنار ماش يدیببخش.. زد يلبخند نیفرد

 !یسر شب میمزاحم استراحتتون شد.. دیبازم ببخش_

 .قدم شد شینش پسر جلو آورد و در بغل کرد یفرج

 .زنمیخودم تند تند بهش سر م.. نباش یب ینگران بچه ها و ب.. برو خدا پشت و پناهت_

 .گونه اش پاك کرد يرا از رو اشک

 ..ناراحتم که نشد یلیخ. نیکن یبچه ها خودتون از طرف من خداحافظ یبا مابق.. کردم یخداحافظ یبا عل_

 !ترانه جان؟_

 .نگرانشم یلیخ.. یخانم فرج نیهم باش یب یمراقب ب_

به . کرد یدلگرم کننده اش خداحافظ يزن را در آغوش گرفت و بعد از مطمئن شدن از حرف ها گرید بار

 :گفت نیفرد نیمحض نشستنش در ماش

www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٤٢٦ 

 یصبحم با بچه ها خداحافظ.. باش یب یشب و با ب میبرگرد. شبم صبر کرد هی شهیسختته م یکنیاگه فکر م_

 هوم؟. میکن بعد حرکت کن

 .سر تکان داد ترانه

 !میتا منصرف نشدم بر.. دل کندن شهیبمونم سخت تر م یهر چ_

 :نگاهش کرد و گفت نیفرد

 کیکه  نیکمربندتو ببند سفت بش.. یمن اریتحت اخت گهید يمن شد نیسوار ماش یمگه دست خودته؟ وقت_

 !یاز وقتم و گرفت یساعت

زمان مقابله با . بود زهایچ یلیبا خ ییارویوقت رو. و کمربندش را بست دیکش شیگونه ها يرو یدست ترانه

راه را گم نکند  گریبود تا د ارشیچند مدت در اخت نیکه در ا يتجربه ا يصندوقچه . بود دهیترس ها فرا رس

را که  ییف هاکرد تمام حر یرا بست و سع مانشچش. کردیم دیرا ناام یب یب دینبا. دیایبار به کار ب نیقرار بود اول

 .بسپارد ادیبود به  دهیتا به امروز از او شن

جاده  يرا گوشه  نیراهنما زد و ماش نیفرد. چشم گشود نیچقدر گذشته که با تکان وحشتناك ماش دانستینم

 :ترانه گفت ي دهیترس يو رو به چهره  دیکش شیبه موها یدست. نگه داشت

 ؟يدیترس_

 !شد؟ یچ_

غفلت  هی. ادیخصوصا که شبم هست و خوابشون م. کننینم تیاصال رعا نیسنگ ينایماش.. جاده دو طرفه ست_

 ..کیکوچ

 !کهیتار یلیخ م؟یبرگرد شهینم_

 .کرد آرامش کند یکمربندش را باز کرد و سع. دیترس را در چشمانش د نیفرد

 نجایا... میراه اومد یسه ساعت... میدور یلیاز روستا خ..خدا دیبه ام فتهینم یاتفاق چیه.. نترس دخترِ خوب_

 .راحت تا تهران الیچشاتو ببند بخواب با خ. هیاز رانندگ شتریهم خطرش ب دنیو خواب ستادنیا

 اون وقت؟ برهیشما خوابتون نم_

 :زد و جواب داد يخسته ا لبخند

 .تو راحت بخواب.. يداریمن عادت دارم به شب ب_
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ترانه دوباره با . نرفته بود که کنار جاده توقف کرد شتریاما هنوز چند متر ب.. را مجددا بست و راه افتاد کمربندش

 :گفت نیبپرسد فرد يزیچ نکهیاما قبل از ا.. ترس چشم گشود

 !گرسنمه یلیخ_

 يپارچه شده در  دهیچیپ يغذا. کمربندش را باز کرد و به عقب خم شد. اراده خنده اش گرفت یچرا ب ندانست

 .گذاشت شیزانو يرنگ را برداشت و رو یآب

که گفت شام و  یب یب.. خودتونه ریتقص. میبعد حرکت کن نیبخور يزیچ هی.. نیالمپ و روشن نگه دار_

 .نیو برگرد نیبخور

 :گفت کردیهمانطور که کنجکاوانه باز شدن گره پارچه را نگاه م نیفرد

 !کردمیظلم و در حق خودم نم نیوگرنه ا. نفر نظرش و عوض کنه و دوباره برگردم هیقراره  دونستمینم_

معروف  يعدس پلوها. قاشق داخلش قرار داشت کیکوچک و  يقابلمه  کیتنها . ترانه پارچه را باز کرد یوقت

ش را هار شده ا يمعده  يصدا. که تنها عطرش از چند خانه آن طرف هم قادر بود هوش از سرت ببرد یب یب

قورت داد و قابلمه را مقابل  اآب دهانش ر. بود اینفر مح کی يبساط خوردن تنها برا یول.. دیبه وضوح شن

 .گرفت نیفرد

 !نیقابلمه بخور يتو دیبا.. براتون بشقاب نذاشته.. هیخاک یلیخ یب یب_

 :خوش رنگ و لعاب کرد و با اخم گفت يبه غذا ینگاه نیفرد

 ؟یبخورم؟ پس تو چ_

 .نیشما راحت باش. شبها عادت به خوردن شامم ندارم.. رمیمن س_

 يغذا را رو. شده بود شیخوب از حالت نگاهش متوجه اشتها یلیخ. به او انداخت یهینگاه عاقل اندر سف نیفرد

 :برگرداند و گفت شیزانو

 !میخوریبا هم م_

 .نیکن یرانندگ نیخوایکه م نیشما بخور. ستین ادیغذا هم ز.. میقاشق دار هیتازه، فقط .. ندارم لیم نیباور کن_

 ..برهیبشم خوابم م ریس ادیاتفاقا ز_

 :را دست گرفت و افزود قاشق

 اد؟یبدت م_
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که  ینه وقت.. بود امدهیکنار ن "یدهن" يبا مقوله  چگاهیه یدر طول زندگ. اراده جمع شد یترانه ب ي چهره

که در ماه عسل  یوقت یشوند، نه حت کیرا با هم شر شانیغذا خواستیدوستش از او م نیتر یمیصم ترایم

. کرد رییزود تغ یلیخ شیو هوا لحا. بشقاب غذا بخورند کیاو مدام اصرار داشت که از  ن،یاش با راد یخیتار

 :سر برگرداند و گفت

 !نوش جونتون.. ندارم لیگفتم که م_

 یدست. برگشته بود نیفرد يبه چهره  یفگاخم و کال. با تعجب سربرگرداند. قرار گرفت شیپا يکه رو قابلمه

 :و گفت دیکش شیموها انیم

شروع کن از گوشه . زنمیهم لب نم يتا نخور. ندارم هیقض نیبا ا یمن مثل تو مشکل.. با من لج نکن دختر_

 !میشیهالك م یبخور وگرنه جفتمونم از گرسنگ

نکرد و قاشق را دست  یمقاومت گرید. ردیباعث شد خنده اش بگ ،یدر رابطه با گرسنگ نیکالم فرد تیجد

 نیبه نظافت ظروف فرد شهیکه هم دیشیاند ینیظرف مشغول خوردن شد و همزمان به پرو ياز گوشه . گرفت

همه متوجه  شهیحال هم نیو با ا کردیها را چند بار کنترل م وانیل. دادیبه خرج م يشتریب تیحساس زیم يرو

دست و  یفکرش باعث شد کم. کندیقاشق و چنگال را به دقت کنترل مبودند که قبل از خوردنِ غذا، ابتدا 

 . کردیخوردنش را نگاه م یچشم نگاهش کرد که با لبخند خاص ياز گوشه . را جمع کند شیپا

 !کم کنه هاشیریاز سخت گ کمی طیبسته به شرا دیآدم با.. راحت باش ترانه.. یکنیفکر م یبه چ يدار دونمیم_

 :گفت يجد نباریظرف گذاشت و ا يقاشق را گوشه ... توانستیواقعا نم!نه

 !نیانگار از من لجباز تر. نیبه خاطر شما خوردم که گرسنه نمون نمیا.. اشتها ندارم نیباور کن_

 :و گفت دیدور لبش کش یدست نیفرد

 افتادم؟ یچ ادی یدونیم_

 .شد دهیدور پشت سر ترانه کش يمنتظر نگاهش کرد و نگاه او به نقطه ا ترانه

اون شب انقدر .. کنمیاعتراف م یول.. وقت خوب نبوده چیه ینیریبا ش ونمیم.. خوردنت تو آشپزخونه کیک ادی_

 تیبشقابت مونده بود و با همون چنگال دهن يکه تو یکیک يکه بعد رفتنت همه  يبا اشتها خورده بود

 .کشمیو نخورم تا عمر دارم حسرت م کیک کهیاگه همون ت کردمیحس م!خوردم

 .صورتش بگذارد يرا رو شیترانه باعث شد دست ها يگرد شده  يها چشم
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. ستیاز لطف ن یفکر کردم گفتنش خال یراحت باش نکهیا يبرا. افتادم ادشیاآلن  یول.. دونمیخجالت آوره م_

 .ندارم یمشکل هیقض نیاآلن با ا نیهم يبرا.. خوردمیم یدهن میبود که تو زندگ يبار نیدر واقع اول

 يچشم ها. غذا خورد و با لذت چشم بست یبا لذت با همان قاشق، قاشق. ترانه برداشت يپا يرا از رو ابلمهق

 :به طرفش برگشت و گفت. ترانه هنوز گرد گرد بود

 !رمیم یمطمئنا امشبم نم.. اون شب که نمردم_

 .آن ها کرد يهر دو يکوتاه لبخند را مهمان لب ها يجمله  نیهم

*** 

 قهیدق 4:36انداخت که  نیماش یتالیجیبه ساعت د ینگاه. دندیبود که به تهران رس امدهیکامل باال ن هنوز آفتاب

ترنم راه  يو به طرف خانه  دیرا مال شیچشم ها يبا دو انگشت اشاره و شست گوشه . دادیصبح را نشان م ي

نگاهش . تکان هم نخورد یبود که حت قیعم دررا مقابل خانه متوقف کرد اما خواب ترانه آنق نیماش. را کج کرد

 رونیاش ب یشال نخ ریاز ز شانشیپر يگذاشته بود و موها شهیو ش یصندل نیخسته و آشفته سرش را ماب. کرد

حاال . کردیم یحاال بعد از مدت ها احساس سبک. و از ته دل خدا را شکر کرد دیکش یقینفس عم. بود ختهیر

که به آن تعلق دارد در  يشهر انِیم ییدختر دوباره جا نیارد و بداند ابگذ الشب يسرش را راحت رو توانستیم

ترانه  يسر انگشتانش ابتدا تار موها. و آرام دستش را جلو برد دیبه صورتش کش یدست. دوباره است یحال زندگ

 یگاهن. دیاش دستش را عقب کش یگوش ي برهیبزند که با و شیخواست صدا. و سپس شانه اش را لمس کرد

 :جواب داد یمعطل یب. بود دایل. به شماره انداخت

 جانم؟_

  ن؟یدیجان رس نیفرد_

 تو؟ يداریچرا ب.. میدیاآلن رس نیهم_

 مرتبه؟ یهمه چ.. دادم نخوابم حیترج گهید دمیچند بار از خواب پر.. نگرانت بودم یلیخ_

 . دیکشیم شیشده بود و دست به سر و رو داریترانه ب. را برگرداند سرش

 ؟ییما يخونه ... آره شکر خدا_

 !نجایظهر اومدم ا روزیاز د.. آره_

 :آرام تر گفت یکم

www.romanbaz.ir .به دوش آب گرم دارم ازین دایشد.. بکش و حولمو بذار دمِ دست یزحمت هیپس _
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 :گفت یو با لحن نرم دیخند دایل

 .در بره تیخستگ يهمه  دمیخودم انقدر خوب ماساژت م.. ایشما ب_

 :کرد و گفت یکوتاه یخداحافظ. متوجه شد که رو برگردانده تا او معذب نباشد. به ترانه کرد ینگاه مین نیفرد

 ؟يدیخوب خواب_

 .سر تکان داد ترانه

 ..نیشد تیاذ یلیشما خ_

 .ارهیخواب حالم و جا م کمیدوش و  هی.. ستیمهم ن_

 :کرد و گفت یآجر سه سانت يبه نما ینگاه ترانه

 کجاست؟ نجایا_

 !البته دشونیجد يخونه .. هرتهخوا يخونه _

 :گفت یبا قدردان. به اطراف نگاه کرد و سر برگرداند یکم ترانه

.. نیعذر بخوا دایاز طرف من از ل.. یاآلن تشکر کنم بابت همه چ نیهم خوامیم.. نمتونیبب یک گهید دونمینم_

 ..من باعث شدم که

 يبرا يبهونه  چیه.. دهیمحله جد نیبب.. باش دتیجد یبه فکر خودت و زندگ.. فکر نکن خانوم زایچ نیتو به ا_

رو خودم  یخونه و اسباب کش يکارا. خوش بگذرون یبرو و با خانوادت حساب. ستین ایفکر کردن به گذشته مح

 !نیخوب مستقر بش يجا هیمناسب  یلیخ متیق هیبا  کنمیم ادیاز دستم بر ب يهر کار. کنمیبا پدرت حل م

 . نیفرد يچشم ها نانِیشد و باز و بسته شدنِ با اطم يا مانهیب تشکرش لبخند صمتشکر کرد و جوا دخترك

. کند جادیآنها مزاحمت ا يموقع برا نیصبح زود بود و دوست نداشت ا.. تا زمان باز شدنِ در صبر کرد نیفرد

 .را به حرکت درآورد نیو ماش دیکش يآغوش خواهرش فرو رفت، نفس آسوده ا انیترانه که م

 یقدم. خودش را در آغوشش انداخت دایرا داخل قفل خانه انداخت اما قبل از چرخاندنش در باز شد و ل دیکل

 :عقب رفت و با خنده گفت

 ..بابا واشی_

کمرش را گرفت و بعد از  نیفرد. توجه به حرفش صورتش را با دست قاب کرد و فاصله را تمام کرد یب دایل

 .کوتاه او را به عقب راند يبوسه ا

www.romanbaz.ir .موندمایم شتریب یشیانقدر دلتنگ م دونستمیاگه م_
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 !بود یجات خال یلیخ_

 .اش نشاند و جلو رفت یشانیپ يرو يبوسه ا نیفرد

 خوابن؟ نایمامان ا_

که اونم  دونهیفقط طراوت م. نکردم خبر بدم دارشیب گهید.. مامان خواب بود يراه افتاد يکه خبر داد شبید_

 !فعال خوابه

 .فرو برد شیتخت نشست و هر دو دستش را در موها يرو. گرفت شیتکان داد و راه اتاقش را پ يسر نیفرد

 .موقع رفتن انقدر سخت نبود.. بود يخسته کننده ا یلیراه خ_

 .دیرا مال شیکنارش نشست و شانه ها دایل

خوشحال شدم که قبول کرد  یلیخ. کنه یترانه رو راض تونستیجز تو نم یشکیه. عوضش ارزشش و داشت_

 .برگرده

 .را از هم باز کرد شیتخت انداخت و دست ها يخودش را به پشت رو نیفرد

 میو راه افتاده بودم تصم کردمیاصال فکرشم نم ینود و نُه، وقت قهیاگه بهت بگم دق.. شد یسخت راض یلیخ_

 . کردیاون روستا خفه م يدشو توداشت خو.. بود دهیحصار کش هیخودش  يبرا. شهیگرفت برگرده باورت نم

 ..يکه موفق شد نهیمهم ا_

را باز کرد و از  راهنشیپ يدکمه ها. و از جا برخاست دیراحت کش الیبا خ ینفس. شد رهیبه سقف خ یکم نیفرد

 .نشست و دستش را گرفت دایکنار ل. آورد رونیتنش ب

 خواستیم یوقت یدونینم.. از طراوت حساس تره یحت طشیاون اآلن شرا یول.. هیادیتوقع ز دیشا دونمیم_

 یکنار زندگ دینبا. نکرده یشهر زندگ نیوقت تو ا چیکه انگار ه بهیغر هیمثل . داشت یبشه چه حال ادهیپ

.. هم من. میسهم دار همموناومده  شیاون دختر پ يکه اآلن برا یطیتو شرا.. دایل میخودمون فراموشش کن

 گم؟یم یچ یمتوجه.. طراوت یهم حت.. هم مامان

 .سر تکان داد دایل

تنهاش . هیترانه چقدر دختر خوب دمیکوتاه فهم داریو د یمن از همون مهمون. نظر و داشتم نیخودمم هم_

 !نگران نباش. هواش و دارم. ذارمینم

ش را ا یشانیسرش را جلو برد و پ. داشت شینسبت به او و حرف ها یحس خوب. با محبت نگاهش کرد نیفرد

www.romanbaz.ir :همانطور آرام زمزمه کرد. دیبوس
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 .کشهیطول نم ادیز رم؟یدوش بگ هیبرم _

 :انداخت و با خجالت گفت نییسرش را پا دایل

 هتل هان؟ يریامروز که نم. ادیاز تنت در م یخستگ... ماساژت بدم کمیبخار درست کنم  تونمیم ياگه بخوا_

در کنار تمام نجابت و حد و حدود . شده بود دایمنظور ل متوجه یبه خوب. کنار گوشش را کنار زد يموها نیفرد

دلش . کردیسخت م یلیخ نیفرد يخصلت کار را برا نیداشت و ا یکیبه نزد يادیرغبت ز شهیهم ش،یها

 . بود سو استفاده کند نشانیکه ب ياز اعتماد و آزاد خواستینم

نه  زایچ يسر هیو به  ستمیرو قولم وا شتیکه بتونم پ ییجا هی.. اونجا نه یول.. امیدر م یدلتنگ نیاز خجالت ا_

 !بگم

. وضوح به موضوع اشاره کند نیبا ا نیفرد کردیفکرش را هم نم. دخترك از خجالت و شرم سرخ شد ي چهره

 :دستپاچه از جا برخاست و گفت

 .يحتما گرسنه ا.. مفصل آماده کنن يصبحانه  گمیو م کنمیم داریطراوت و مامان و ب يایتا ب_

شام خوشمزه و  يمزه .. دیشیاند یگرسنگ يهمزمان به واژه . تشکر کرد و به طرف حمام اتاق راه افتاد نیفرد

 .دندانش بود ریهنوز ز یخیتار

*** 

. بود رهیخ يدر دست، به نقطه ا ینشسته بود و گوش يترانه گوشه ا. چند تقه به در اتاق زد و وارد شد ترنم

 .گذاشت نیزم يتاب را رو یب یِلیکنارش نشست و آ

 شد باز؟ یچ_

 .دوخت یلیآ یِگوشیسر تکان داد و همزمان چشم به باز ترانه

 .اونجا جا گذاشتم و اومدم يزیچ هیانگار . رهیگیدلم م زنمیهر وقت باهاش حرف م_

 ؟یب یب_

 .سر تکان داد ترانه

 .ذارمیخاك م ياومدم و خانوادم و خاك کردم، همونجا هم سرم و رو ایهر جا دن گهیم. نجایا ادیب شهینم یراض_

اون باغ باغات و . رو دوست داشت و باهاش کنار اومده بود ییتنها ادمهی یاز وقت.. نباش مادر یب ینگران ب_

 !هیب یروحِ ب یزندگ

www.romanbaz.ir .کرد دییبا سر حرفش را تا. یبرگرداند به طرف گل سر
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 !یلیخ.. خاصه مامان یلیخ. برهیلذت و م تیه مرغا نهادون دادن ساده ب هیاز  یحت_

 .ترنم از جا برخاست. زنگ در آمد يرا در آغوش گرفت و همزمان صدا یلیآ یگل

 !حتما هیعل_

 :گفت رفتیم رونیهمانطور که از اتاق ب یگل

 !خونه ام کینزد ن؟یندار ازین يزیزنگ زده بود که چ.. نه باباته_

 :لب گفت ریز کردیهمانطور که در باز م یرفتند و گل رونیحرف همه از اتاق ب نیدنبال ا به

 !کر طونیگوشِ ش.. خوب شده یلیاش خ هیشکر خدا روح_

خودش را در آغوش پدربزرگش انداخت و  غیبا ج یلیدر که باز شد، آ. لب ترانه نشست يرو یکمرنگ لبخند

اش  یشانیصادق پ. را از دست پدر گرفت و ترانه جلو رفت لیترنم وسا. ها زد یبستن لونیبه نا یهمزمان چنگ

 .اشتشربت را مقابلش گذ وانیمبل نشست، ترنم ل يرو یوقت. و شکر گفت دیرا بوس

 !بخور یول يطعمش و دوست ندار. شربت عرق بهار برا قلبت خوبه بابا.. شهیداره گرم م گهیهوا د_

 :ه جمع گفتو رو ب دیخنک را سر کش یدنیاعتراض نوش یب صادق

 !خوب دارم يکه خبرا نینیبش نیایب_

 . را در آغوش گرفت یلیقبل از هر کس کنار پدر نشست و ترنم آ ترانه

از  یبود ول ادیمورد ز.. آشنا يدو تا امالکا یکی شیپ میرفت. تا اآلن با مهندس بودم رونیاز صبح که زدم ب_

 .و هم جا مناسب بود متیتوشون چند تاش هم از نظر ق

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو وانیل

آدم شناس  هیبا  ایامالك  هی يتو يخودت تنها بر نکهیا نیچقدر فرق هست ب.. شکرِ خدا که مهندس بود_

 صد، صد و پنجاه تومن فرق معامله ست؟ نیکنیباور م.. يبر

 يبرا گریه گرچه دک یکس.. بود نیاز فرد ییرد پا کردیاش را نگاه م یزندگ يهر جا. انداخت نییسر پا ترانه

 . خوش قلب و مردمنش و بزرگ بود نِیاو هنوز همان فرد يبرا یشده بود ول "مهندس"پدرش 

 ؟یرو معامله کن ییجا یشد صادق؟ تونست یخب آخرش چ_

سال  کیخدا رو شکر که . بود نظر شما رو هم بدونم ازین نکهیهم ا! ملکه ها ه؟یمگه الک.. صبر کن خانوم_

برابر اومد  نینفرختن خونه باعث شد چند یول میدیکش یسخت.. میخونه رو نفروخت نجایموقع رفتن از ا شیپ

www.romanbaz.ir
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.. همه کار خداست نایا. بوده رحما درست وسط ط يمحله خونه  يتو پروژه برج ساز نکهیمثل ا.. ملک يرو

 !يشرمنده زن و بچم نشم آخر عمر یهمه سخت نیبعد ا گفتمیهمش م

 :دیه پرساراد یب ترانه

 ن؟یخونه رو فروخت_

 ..نکهیفقط ا.. دو روز قبل تر یکیحاال . مشیشد بکن یمعامله قطع نیکه ا یوقت میمعامله خونه رو گذاشت_

 :ترانه گذاشت و گفت يزانو يرو دست

جاش .. يدو واحد يخونه  هی. صالح بود شتریجا از همه ب هی میدیبا مهندس د میکه رفت ییدو سه تا جا نیب_

. راه پله هم جداست.. جداست نییدرشون از پا. باال پنجاه متر.. صد متره نییطبقه پا. وسط شهره. ستیهم بد ن

 !مناسب تر باشه نبرامو نجایفکر کردم هم. راه دارن گهیاز داخل خونه به همد یول

 :در سکوت نگاهش کرد و او با محبت افزود ترانه

که به  نیهم. یراحت تر باش.. یاوقات تو خلوت خودت باش شتریب خوادیدلت م که افتاد ییبعد اتفاقا دونمیم_

استقالل داشته  نکهیا نیدر ع یتونیخوبه چون م نجایا. ارزشه بابا جون ایبرام دن يخاطر ما برگشتن و قبول کرد

 .یکنارمونم باش یباش

 :با اعتراض گفت یگل یول دیترانه قدرشناسانه درخش يها چشم

 ..زنِ هی.. که راه خونه ها جدا باشه یچ یعنی.. آقا صادق یگیم زایچه چ_

مکث  یکم. بود رید یلیخ کردیکه با شکوه نگاهش م يترانه ا يشود جمله اش را خورد اما برا رید نکهیاز ا قبل

 :کرد و ادامه داد

دخترمون  یحاال بعد مدت. راحت تره المونیواحد جدا داشته باشه؟ با ما باشه که خ کاریچ خوادیم.. دخترِ تنها هی_

 ؟یسفره ها رو بزور جدا کن يخوایباهامون باشه م خوادیم

.. داره نییدر مستقل هم از پا هیفقط . از داخل خونه به هم راه دارن.. ستیآپارتمان که ن.. من نگفتم واحد جدا_

 يبرا دیشا.. واد تنها باشهبخ دیشا ییوقتا هیخب  یول. کنه یترانه بره اون باال تک و تنها زندگ ستیقرارم ن

 نیباشه بهتر يجا که دو واحد هیواحد بزرگ،  هی به میپولمون و بد نکهیا يبه جا. داره ییخودش برنامه ها

 !تهیموقع

 .سر صادق به طرف ترانه برگشت. نگفت يزیچ گرید یگل

www.romanbaz.ir باباجون؟ یگیم یتو چ_
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 :بغضش را پس زد و آرام گفت ترانه

 !کنهینم یبرا من فرق. نیشما و مامان صالح بدون یهر چ_

 یبه محض دور شدنش گل. با او از آن ها دور شد يباز يرا بغل گرفت و به بهانه  یلیجمله آ نیاز گفتنِ ا بعد

 :تر نشست و رو به صادق گفت کینزد

 دیه بعد باب نیاز ا ؟يگفتم؟ اصال گوش به حرفم داد ایبهت چ شبیمن د. دستت درد نکنه صادق خان_

هزار .. تر فینگاها کث.. فهیجامعه کث. کامال مستقل بشه مینه که حاال بذار.. تا باشه 8دختر  نیا يچشممون رو

 ..وقت هی یگینم. با کماالته.. جوونه. هست وهیجور حرف پشت زن ب

 ن؟یاز ا شتریبشه ب خوادیم یچ گهیدختر؟ د نیا دیکش یبدبخت یخانوم؟ بس نبود هر چ یوقت چ هی_

 :نرم تر گفت یکم یتشر صادق گل با

شون؟ چرا راهشون و جدا  وهیگرفتن دادن به دختر ب یواحد خال هی یچ يبرا گنیم یگینم.. صادق جان_

 !دوننیمردم که نم.. میدار یپاک يچه بچه  میدونیکردن؟ ما م

 :به ترانه انداخت و آرام تر گفت ینگاه مین. دست بردار نبود یلب ذکر گفت اما گل ریز صادق

 ؟یبگ يخوایم یپس ک ؟یهنوز بهش نگفت_

 :گفت یسر باال کرد و عصب. متوجه منظورش شد یبه خوب صادق

رو باهاش  یچ. اههیس پوشهیکه م ییهنوز اکثر لباسا.. بچه نگذشته نیماه از برگشتن ا کیهنوز .. بس کن زن_

 صحبت کنم؟

آذر خانوم مدام زنگ . شناسهیقسمت که وقت نم.. قسمته یول.. منم گفتم زوده ..زوده.. صادق جان يحق دار_

.. خونه هم داره.. هیمیمهندس ش کنن؟یدخترمون و قبول م طیشرا وشیچند تا جوون مثل دار یکنیفکر م. زنهیم

 !خوامینم یچیترانه ه یبخدا من به جز خوشبخت...هیجوون سالم

 .برافروخته از جا برخاست صادق

که زنگ  ییبه اونا. کنمیاشتباهو نم نیا گهید.. رو برا همه جهنم کردم یتو زندگ يبار به خاطر حرفا کی_

 !ستیاآلن وقتش ن. صبر کنن دیبگو اگه براشون واقعا مهمه با زننیم

هر  يراه را بر رو شدیقرمز و برافروخته م نگونهیصادق ا یوقت. نگفت يزیچ گریو د دیلب گز یبا ناراحت یگل

 .بستیم یگونه بحث

*** www.romanbaz.ir
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با . کردیقهوه اش را مزه مزه م زد،ینشسته بود و همانطور که گزارش ماه را ورق م یالب يزهایاز م یکی پشت

 .نگاهش کرد یچشم ریگذاشت و ز زیم يفنجان را رو ز،یپشت م ينشستن منصور

 !متینیو باالخره بب رونیب يایباعث شده از اون اتاق ب یباشه؟ چ ریخ_

دفتر گزارش را بست . شد زیر نیفرد يچشم ها. و سر تکان داد دیدور دهانش کش یدست.. آشفته بود يمنصور

 :و گفت

 شده؟ يزیچ_

 !میرد شهرام و زد_

در به در به دنبال  یاز همان روز لعنت. نگفت يزیچ هیآنقدر شوکه شد که چند ثان. حرکت ماند یلحظه ب چند

بعد از علت نامعلومِ آتش . داشت نیسهم را در از دست رفتنِ راد نیشتریکه ب یکس.. بود یاز شهرامِ لعنت يرد

 وانهید نیاز مالقات شهرام اتفاق افتاد و راد دبع زیگفته بود همه چ نیاز مجروح یکیبعد از آنکه  ن،یراد يِسوز

 . شده بود لیتبد نیقیشک ش به  گریشد، د

 کجاست؟.. رضایحرف بزن عل_

 .شده رانیدو سه هفته ست دوباره وارد ا میدونیفقط م.. میدونینم _

 .دیبه صورتش کش یکالفه دست نیفرد

 رانه؟یاآلن ا میدونیکجاست؟ فقط م میدونینم یعنی_

 ..حاال که.. یکن داشیپ یخواستیمگه نم.. خوبه نمیهم.. نیآروم باش فرد_

مثل گشتن دنبال سوزن تو انبارِ  رانیا يکردنش تو شهرا دایپ.. ينجورینه ا یول.. کنم داشیپ خواستمیم_

رفته، برگشته؟ مملکت  يمملکت سرش و انداخته و هلک و هلک هر طور سیهمه پل نیچطور با وجود ا!کاهه

 قانون نداره؟

 .دست به سرشانه اش زد. را دور زد و کنارش نشست زیم يمنصور

 !مرد مومن میکنیم داشیپ. نگفتم که حال و روزت خراب شه.. کمی ریآروم بگ_

 .گرفت ینفس نیفرد

 ..مالقاتش رفتیاگه اون ملعون نم دیشا.. افتادم یلعنت يروزا ادیدفعه  هی.. دونمینم_

 !شک نکن.. رسهیاعمالش م يشهرامم به سزا. بود رفت و گذشت یهر چ.. تمومش کن گهید_

www.romanbaz.ir
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که دست  گشتیم دایداشت دنبال نام ل. برداشت زیم يرا از رو لشیموبا. سکوت کرد یتکان داد و کم سر

 .صفحه نشست يرو رضایعل

 فعال؟ ینگ يزیچ یبه کس_

 !هیبراشون کاف یشونیپر نقدریبگم؟ هم یبه ک یچ رضا؟یعل يبچه شد_

 :گوشش گذاشت و گفت يرا رو یگوش

 .کنم يادآوری زنمیزنگ م.. ترانه شیقرار بود امروز بره پ دایل_

 :بعد از چند بوق جواب داد دایل. گفت و از کنارش گذشت ي "ارخبیبس" رضایعل

 زم؟یجونم عز_

 !يزنگ نزد ؟یخوب_

 !دنبالش رمیم نیدارم با ماش. کنم شیراض دیاآلن طول کش نیتا هم_

 :گفت خاستیبر م زیبرداشت و همانطور که از پشت م زیم يرا از رو دفتر

 .دارمیمجفتتون و از اونجا بر امیم.. با آژانس برو خونشون_

 برنامه ها عوض شد؟_

 :گفت يجد. فعال آن ها را تنها رها نکند دادیم حیترج. آشفته شده بود لیدل یب.. دیشیکرد و به شهرام اند اخم

 !رسمیساعت م میتا ن.. بهتره نیتنها نر_

 شیحرف ها به یو ترانه تنها با لبخند کم جان کردیبا آب و تاب صحبت م دایل. رستوران نشسته بودند زیم پشت

به  ینگاه. دیکشیم رونیالك سرد ب نیاو را از ا دیبا یاش بود ول یحوصلگ یجمع ب نیحواس فرد. دادیگوش م

 :دست نزده اش کرد و با اخم گفت يغذا

 .غذاتون سرد شد.. نایهمزمان با غذا خوردنم حرف بزن شهیم_

 :خورده اش اشاره کرد و گفت مهیبه بشقاب ن دایل

 .زنمیهم حرف م خورمیوگرنه من هم م.. تنبله یلیترانه خ_

 :دیرا جا به جا کرد و پرس شیبا چنگال غذا. لبخند زد ترانه

 ه؟یک یعروس_

 نیکج کرد و همانطور که منتظر جواب فرد یسرش را کم. را گرفت و با عشق نگاهش کرد نیدست فرد دایل

www.romanbaz.ir :بود گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٤٣٨ 

 ؟یکنیباور م دونمینم قیاگه بگم خودمم دق_

غذا را قورت داد، دخترها هنوز منتظر  یوقت. و خودش را سرگرمِ خوردنِ غذا کرد دینگاه ناراحتش را د نیفرد

 :با دستمال دور لبش را پاك کرد و گفت. جواب بودند

 !زود یلیخ.. زود_

 .معترض شد دایل

 به کارام برسم؟ یک.. آماده شم یخب من ک. گهیم نویبه منم فقط هم. بفرما ترانه خانوم_

 :خونسرد جواب داد نیفرد

که مشخص نباشه استرست هم  خیتار. استیمح يهر وقت بخوا ،یهرچ. زمیعز ستین یبه آمادگ يازین_

 !کمتره

 !نیجواب ند نیتونیم نیمراسمتون مفصله؟ البته اگه خواست_

 :گفت دایبه ترانه نگاه کرد و ل یچشم ریز نیفرد

 ..مراسم کوچولو هی.. نه_

 .یو خانوادگ یخودمون یِعقد و عروس هی.. نطوریما هم هم.. و آشنا نداره لیفام ادیز دایل_

 .را به هم فشرد و لبخند زد شیلب ها ترانه

 !چه خوب_

اما امان از . خودش را نشان داده بود يرو یاز همان روز عروس یزندگ.. دیشیخودش اند یهمزمان به عروس و

 ..گفتیرا نم یلعنت يتفاوت و سرد آن بله  یب تیآن جمع انیاگر آن روز، م دیشا.. کورش  يچشم ها

 !حواسم بهت هست.. ایغذاتو نخورد_

 .متعجبش کرد دایل یِخال يجا. کرد نیبه فرد ینگاه

 کجا رفت؟_

 !تو بخور لطفا.. ادیاآلن م_

ماه دلتنگش  کی نیچقدر در ا. حواسش به او بود یچشم ریز نیفرد. گفت و مشغول شد ي"چشم"حوصله  یب

 . دانستیخودش هم نم د؟یجوشیم یدخترِ دوست داشتن نیا يچرا انقدر خونش برا. بودشده 

 ؟یو استراحت کن یخونه باش يدیم حیترج ای ؟یکار کن ییجا يدوست دار_

www.romanbaz.ir
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آن را چگونه با مادرش  دانستیاما نم. بود دهیشیخودش هم به کار کردن اند قتیدر حق. از سوالش جا خورد ترانه

 .شانه باال انداخت. شدیم وانهیقطعا د ماندیخانه م يواریاگر در چهار د. بگذراد انیدر م

 ..یول. عاشق کار کردن بودم و هستم شهیدوست نداره کار کنه؟ من هم یک_

از پدرت  ریالبته غ.. با طرز فکر خانوادت آشنام ادیز ایکم .. برات چقدر سخته طیشرا نجایترانه؟ حواسم هست ا_

..  يبر. یاجتماع ش یقاط دیبا. شهینم نیبهتر از ا طیتو خونه شرا ینیبش ياگه بخوا. هیروشن فکر رایکه مرد بس

 .يایب

 :انداخت و ناراحت گفت نییسر پا ترانه

روستا فرق  طیشرا. ندارم سیمدرك حق تدر نیبهم گفتن با ا یول.. رفته بودم آموزش و پرورش شیچند روز پ_

 .داشت

 ه؟یمدرکت چ_

 .يحسابدار یکاردان_

 :و گفت دیشیاند یکم نیفرد

 !میکنیم دایبرات کارم پ. داره یخوب ییاشتغال زا.. هیمدرکت کاربرد.. نکن زود زونیحاال لبات و آو_

 :گذاشت و گفت نیفرد يشانه  يدست رو دایل

 !شد فیح.. لکه ش نرفت_

 :به شال انداخت و با محبت گفت ینگاه نیفرد

 !خرمیو دوباره برات م شیشکل نیهم.. سرت يفدا_

 .داغ شد و در قلب ترانه فرو رفت خِیلبخند زد و حسرت، س دایل

 :گرفت اما بالفاصله ترانه گفت نیدستش را به طرف ماش نیفرد. آمدند رونیهم از رستوران ب يهمپا

 !کنم يرو ادهیپ کمینداره من  يرادیاگه ا_

از حد او را کنترل کند  شیاگر ب دیشیحداقل امروز نه اما با خودش اند دیخواست بگو. حرف نگاهش کرد یب

 :تکان داد و گفت يسر. برعکس خواهد بود جهینت

 !يومدیباهامون م ییجا هیتا . میدور یلیاز خونه تون خ یباشه ول_

 :بالفاصله گفت دایل

www.romanbaz.ir !ل منو برسون بعد ترانه رو ببر خونهاو ای میبعد برگرد میترانه رو برسون.. برگردم خونه دیجان من با نیفرد_
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 !بود یروز خوب.. نهار امروز ممنون يبرا.. کنم يرو ادهیپ کمی خوامیم.. ستین يازیگفتم که ن_

برگشت و  دایبه طرف ل ابان،یبعد از رد شدن ترانه از خ. کردند یگفت و خداحافظ يا "باشه"به ناچار  نیفرد

 :گفت

 !تر شد دیمق ينجوریا.. خونتون يگردیبر م یگفتیکاش به خودم آروم م_

 .شد رهیناراحت به رو به رو خ دایل

 !نداشتم يبخدا منظور یول. خودمم متوجه شدم_

 .ستیحاال مهم ن_

 ..کهیبرم؟ خونه بابا نزد ادهیپ ییجا هیشم منم باهاش تا  ادهیپ يخوایم_

 !براش بهتره یلیخونه نشستن خ از. کنه يرو ادهیپ کمیبذار .. فکرت و مشغولش نکن گهید.. زمینه عز_

 .را به حرکت درآورد نیرا پس زد و ماش یو نگران الیفکر و خ دا،یسکوت ل با

کنار  مکتیچشمش که به ن. سوختیم شیبه صدا افتاده بود و کف پا شیزانوها.. چقدر راه رفته دانستینم

او به  يحال و هوا ایاست  نیهوا سنگ دانستینم. را در آغوش گرفت فشیدرخت افتاد، همانجا نشست و ک

شال  ریو آن ها را به ز دیکش شیبه موها یدست. اش در حال له شدن بود نهیهر چه بود از فشار س. زندیم یخفگ

 :کالفه جواب داد. دادیاهل خانه م یتاب یخبر از ب لشیموبا یگوش يصدا. راند

 جانم؟_

 نهار تموم نشد؟ نیمادر؟ عصر شد ا ییکجا_

 :و گفت دیاش کش یشانیبه پ یدست

 .امیم رمیگیم نیاآلن ماش. کردم يرو ادهیپ کمی.. چرا_

 .خونه ایب ریدربست بگ هی.. خلوته ابونیوسط گرما آخه دختر؟ اآلن کوچه خ يرو ادهیچه پ_

 .دوشش گذاشت و برخاست يرا رو فشیک

 .چشم امیدارم م. مامان ستمیبچه که ن_

هنوز چند قدم . انداخت فیرا داخل ک یو گوش دیکش یرا قطع کرد، آه یگوش یو شاک یخداحافظ یکه ب یگل

 :از پشت سرش گفت یینرفته بود که صدا

 روش؟ کیخانم ن_

www.romanbaz.ir
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به هم منتظر  کینزد يبا ابروها. او را نشناخت. بر چشم به سمتش آمد يدود ینکیبا ع يمرد. عقب برگشت به

 :گفت يرا برداشت و جد نکشیبود که مرد ع

 ؟نیخوب هست_

 ي هیتک پسر همسا.. بود وشیدار.. کرد و به سرعت باد به خاطرش آورد ياریحافظه .. نگاهش کرد یکم

عصرانه دعوت کرده  يدانشگاه، مادرش کل اهل محل را برا یکه به مناسبت قبول یهمان.. شان آذر خانم نهیرید

روزها و هفته  ترایو دهانِ او و م دندیصالح د شیخانم را برا هیراض يساله  15دخترِ  تیکه در نها یهمان.. بود

 !کاه ریآب ز ترایصدا و به قولِ م یهمان پسرِ ب. باز مانده بود دنشیها از شن

 ن؟ینشناخت_

 :تر شد و با تعجب گفت يجد یکم

 !چرا شناختم_

 :و دست پاچه گفت دیچانه اش کش ریز یدست وشیدار

 م؟ینیبش کمی_

 ؟یچ يبرا_

 :ا خواهش گفتب. سخت شد وشیدار يبرا کار

 . دمیم حیتوض نیوقت بد کمی_

 افتاده؟ یاتفاق ن؟یبد حیتوض دیرو با یچ_

 ..یول زدمیالبته حدس م.. نیخبر ندار يزیظاهرا شما از چ_

 :به دور و بر انداخت و معذب گفت ینگاه ترانه

 سر اصل مطلب؟ نیبر شهیم_

 ..ما یعنی.. منم که.. نیعوض شد یلیخب شما خ.. من یعنی.. سخت تر شد ينطوریخب ا_

 .او راه نفسش بسته شد يو منتظر ماند تا عاقبت با جمله  دیکش یربط او، نفس یب ياز حرف ها کالفه

.. نینداشت یخودتونم اطالع یکه حت نجاستیاما جالب ا رهیامر خ يوقت برا هیوقته منتظر  یلیمادرم خ _

 یاز وقت یعنی.. نیایم رونیشما سخت از خونه ب یبشه ول زیو گر بیها تعق یفارس لمیدوست نداشتم مثل ف

 ..که نمیمدام دنبال ا نیبرگشت

www.romanbaz.ir ه؟یمنظورتون چ.. نمیبب نیصبر کن_
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 :گرفت و گفت ینفس وشیدار

 م؟ینیبش کمی_

 يگونه شره کند اما گونه و گوش ها نیا یشانیهوا آنقدر گرم نبود که عرق از پ. نگاهش کرد یکم ترانه

 :نشست و گفت مکتین يرو یکالفه و عصب. دادیحالش مقرمزش خبر از 

 !نیشما متاهل بود ادیم ادمیکه  ییتا اونجا_

 ..افتاد که ییاتفاقا یعنی.. متاسفانه یول.. بله درسته_

 .مکث کرد یکم

 !فتهیالف هم جا ن هی دمیقول م. نیوقت بد ییآشنا يبرا کمیشما فقط . دمیم حیرو براتون توض یهمه چ_

 .زد یعصب يلبخند!خنده دار بود شیبرا

 ن؟یدونیمن چقدر م یبه شما فرصت بدم؟ شما از زندگ دیفرصت بدم؟ من چرا با_

 :نگاهش کرد و گفت قیعم وشیدار

 !رو یهمه چ_

 :دستش را گرفت و گفت یآن یبا ترس وشیاما دار. را با تاسف تکان داد و برخاست سرش

 ..دونمیرو م یباور کن همه چ_

 .کرد یو مرد عذرخواه دیدستش را با خشم پس کش ترانه

نه خواستگار .. من نه قصد ازدواج دارم. نیو دچار سوتفاهم بشه بر نهیبب یکس نکهیقبل از ا کنمیخواهش م_

چون باعث رنجش  نیریباره با من و خانوادم تماس نگ نیدر ا گهیلطفا د.. يا گهید زیچ چینه ه.. کنمیقبول م

 ..با اجازه.. شهیخودتون م

 :برگرداند که مرد بلند گفت رو

 ..دمیمن قول م ن؟یترسیدوباره م یزندگ لیچرا از تشک.. ستنین نیهمه مثل راد_

 چه خبره؟ نجایا_

اراده  یبه هم خورده بود که سرِ ترانه ب یچنان گره شیابروها. شد کیبا اخم نزد نیفرد. دو رو برگرداندند هر

 :رفش برگشت و مودبانه گفتبه ط وشیدار. افتاد نییپا

 ..هیمسئله خصوص_

www.romanbaz.ir
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چرخاند  یرا با کالفگ شیترانه چشم ها. ستیچ انیجر دیشد و با سر پرس کیتوجه به او به ترانه نزد یب نیفرد

جلو رفت و دستش را  یآن هاست کم انیم یکه متوجه شد نسبت وشیدار. لبش را به دندان گرفت يو گوشه 

 .برد شیپ

 .هستم وشیدار_

گفته بود  ییزهایآن روز صادق در خفا چ. برد زیبه همه چ ینامش پ دنیبا شن. دستش را فشرد لیم یب نیفرد

 :شلوارش فرو برد و خونسرد گفت بیدست در ج. باشد ياو آنقدر جد يکار برا کردیاما فکرش را هم نم

 یخصوص يصحبتا يبرا یمناسب يجا ابونیخ کنمیفکر نم.. داره یو مکان یروش يزیهر چ وش،یجناب دار_

 .باشه

 .انداخت نییشرمنده سر پا وشیدار

 ..فقط.. حق با شماست_

هم سن و  کنمیفکر م. نیداشته باش یروش هماهنگ کیبا جناب ن يزیمن بعد قبل از هر چ نیفقط لطف کن_

 .موارد چقدر حساس ان نیکه تو ا نیدونیخودتون خوب م. نیسال خودم باش

 :سر تکان داد و شرمنده گفت وشیدار

 ..حق با شماست_

 :به ترانه انداخت و گفت یکوتاه نگاه

 ..با اجازه تون فعال_

روزها را  نیا يهمه . دستانش گرفت انینشست و سرش را م مکتین يمحض دور شدنش، ترانه رو به

ماه از برگشتنش نگذشته  کیز هنو. دادیم حیمسائل ماندن در آن ده را ترج نیبه خاطر هم... کرده بود ینیشبیپ

 !پر تالطم شده بود نگونهیاش ا یبود و زندگ

 :را که کنارش حس کرد، با بغض گفت نیفرد

 !هیاون همه پچ پچ شبونه مامان و بابا چ لیحاال معلوم شد دل.. نشده شروع شد یچیهنوز ه_

 :را تکان داد و افزود سرش

 .. شهیواقعا باورم نم!وشیدار_

 :گرفت و گفت ینفس. بود رهیخ ابانیبه خ يحرف و جد یب نیرداند، فردرا که برگ سرش

www.romanbaz.ir ن؟یچرا دوباره برگشت_
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 ..میومدینگران بود که چرا هنوز ن.. مادرت زنگ زده بود_

 .را برگرداند و به ساعتش اشاره کرد سرش

 !عصره شِیش_

 :گفت یشاک ترانه

 ..امیبرم و ب يبخدا بلدم چجور.. ستمیبخدا من بچه ن_

 :از جا برخاست و گفت نیفرد

 !شهیوگرنه لطف گلناز خانوم شامل حال منم م میبلند شو بر.. خب حاال غر نزن یلیخ_

به محض . برود نیرا زد و منتظر شد تا ترانه به سمت ماش نیماش موتیر.. نبود یاز شوخ ياثر شیحرف ها در

 :فرمان گذاشت و گفت يسوار شدن دست رو

 ؟يآقا رو دار نیشماره ا_

 .بالفاصله سر برگرداند ترانه

 شمارش و داشته باشم؟ دیبا یچ يبرا... سابقمونه هیهمسا_

 ؟یشیم یچرا شاک.. باشه آروم_

. نزدند یکدام حرف چیه دنیتا زمان رس. داد هیشما؟ اما حرفش را خورد و با حرص تک ایمن  دیخواست بگو ترانه

 :را مقابل در نگه داشت و گفت نیماش نیفرد

آداب و رسوم خودش و  يخواستگار... گمیخودم فردا به آقا صادق م.. به اهل خونه نگو يزیدر مورد امروز چ_

 ...حرف زدن انتخاب کنه يکجا رو برا ستیکه بلد ن یکس.. داره

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست یعصب

 .نگران نباش_

 هی ریز یبا کس گهیشن من د جیهم بس ایدن ياگه همه .. دونمیخودمو م فیتکل نکهیا يبرا ستمیمن نگران ن_

 ..که انگار من نیزنیحرف م يجور هیچرا .. فهممیشما رو هم نم يدوپهلو يحرفا لیدل یول.. رمیسقف نم

 !فراموشش کن گهیلحظه دچار اشتباه شدم باشه؟ د هیمن !حق با توئه.. باشه.. ترانه؟_

 ادهیبه محض پ. شد ادهیحرف پ یبا بغض نگاهش کرد و ب. دلش گرفت کبارهیحرف نگاهش کرد و به  یب ترانه

چون  دیشا.. و پرخاشگر شده یچرا انقدر عصب دانستیخودش هم نم. به فرمان زد يضربه ا نیشدنش فرد

www.romanbaz.ir ...یتشدنِ شهرامِ لعن دایهم خبرِ پ دیشا ایتحت کنترل خودش باشد،  زیهمه چ خواستیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٤٤٥ 

پدال گاز  يپا رو د،یدر د يترانه را که جلو یخال يجا. و سر برگرداند دیکشدور دهانش  یدست یو عصب کالفه

 .گذاشت و با سرعت دور شد

*** 

نشده آن را با  ریتا د دیرا گرفته بود و با مشیتصم. به در زد يبرد و تقه ا نیرا آرام تا پشت در اتاق فرد یصندل

 ییزهاینشسته بود و چ زیپشت م نیفرد. ورود داد داخل رفت ياجازه  نیفرد یوقت. گذاشتیم انیدر م نیفرد

 :زد و گفت يطراوت لبخند دنیبا د. کردیم پیتا

 ورا؟ نیاز ا!چه عجب_

 :توقف کرد و گفت زیمقابل م. و جلو رفت دیخند طراوت

 .امیبعدا ب ياگه کار دار_

 .مطالعه اش را از چشم خارج کرد نکیدر لب تاپ را بست و ع نیفرد

 هوم؟.. مهمه یلیحتما کارت خ.. تو اتاقِ کار من يایتو ب یآخر شب شهیباعث نم یتیکم اهم زیچ چیه_

باهات حرف بزنم و  خواستمیوقت بود م یلیخ.. گذرهیم زایچ نیشبم که به صرف شام و ا.. يریصبحا زود م_

 .منتظر فرصت بودم

 .داد هیتک یرا در هم قالب کرد و به پشت صندل شیدست ها. شد يجد یکم نیفرد ي چهره

 !خب؟ سراپا گوشم_

 :مقدمه گفت یو ب دیکش یقینفس عم. مکث کرد یو کم دیلب گز طراوت

 !برا عمل برم آلمان خوامینم_

 .با تعجب نگاهش کرد یکم نیفرد

 ..که یترسیم یاز چ م؟یقبال چقدر در موردش حرف زد.. طراوت جان_

 !عمل شم داداش نجایهم خوامیم_

 .نشست شیبرخاست و رو به رو زیاز پشت م. تر شد یطوالن نیفرد سکوت

 بهتره؟ یلیعمل شدن خ نجایا یباعث شد فکر کن یچ_

 . به حسام اشاره کند مایدوست نداشت مستق. افتاده در تور به تکاپو افتاد  یمثل ماه طراوت

که خارج  ییبهتر از کسا یلیخ.. خوبه یلیکارش خ..هست که تا به حال عمل ناموفق نداشته يدکتر هی گنیم_

www.romanbaz.ir شه؟ینم. کرد سکیهم ر نجایهم شهیم سکهیاگه ر ا؟یاون سرِ دن میهست بر يازیچه ن. اسم در کردن رانیاز ا
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روزها  نیا دایل .کرده باشد جادیا یرا چه کس تیذهن نیا زدیحدس م. شد رهیخ يدر سکوت به نقطه ا نیفرد

نفسش را . تا بعد از عمل طراوت صبر کند دیشده بود با یخصوصا که ط. کردیم یتاب یب يادیز یعروس يبرا

 :داد و گفت رونیب

 ؟یعمل ش نجایازت خواسته ا دایل_

 .سر تکان داد عیسر طراوت

 بخواد ازم؟ يزیچ نیهمچ دیچرا با.. نه داداش_

 بدونم؟ دینبا. از کجا آب خورده میتصم نیبدونم ا دیبا.. طراوت؟ راحت باش باهام_

 :انداخت و آرام گفت نییسر پا طراوت

 نطوریکه خودم ا نهیبهم گفته؟ مهم ا یاصال چرا مهمه که ک.. از دوستام یکی. کرد یمعرف یکیدکتر و _

 !خوامیم

 :گفت متیدستش را گرفت و با مال نیفرد

 یبا چه بدبخت يدیخودت د. میبر دیعمل با يبرا گهیز دو ماه دکمتر ا.. طراوت جان؟ کارا همه تموم شده_

من  م؟یهمه برنامه ها رو بهم بزن ییهوی میتصم هیبا  شهیچطور م. میعمل وقت گرفت يبدون حضور برا

 نگرفتن؟ جهیاز عمل شدن و نت ادیخوشت م. بسپارم سکیکار و به شانس و ر گهید خوامینم

 !دارم دیمن ام رم؟یگینم جهینت نیدونیاز کجا م_

طراوت را  يکه چشم ها ییاز همانجا قایدق. خوردیآب م ییجا کیاز  میتصم نیا. نگاهش کرد قیعم نیفرد

 میکند اما تصم دیمشتاق است ناام يزیچ يانقدر برا یاو را وقت خواستینم. به چلچراغ کرده بود لیتبد نگونهیا

 :کالفه گفت. هم راحت نبود

 .میریگیم میدر موردش بکنم بعد تصم یدرست و حساب قیتحق هی.. دکتر و بده بهم نیخب آدرس ا یلیخ_

 :با لبخند گفت طراوت

که آقا حسام  ییهمونجا.. کنهیعمل م اریشهر یخصوص مارستانیب يتو دونمیفعال فقط م.. پرسمیاسمش و م_

 ..کنهیهم کار م

و به  دیچانه اش کش ریز یدست. را خواند هیتا ته قض هیدر کمتر از چند ثان.. با بهت از هم باز شد نیفرد يابروها

. دخترك که متوجه دست گل به آب دادنش شد، خواب را بهانه کرد و رو برگرداند. شد قیطراوت دق يچهره 

www.romanbaz.irرا به طرف  یبا تمام سرعت صندل. دیعکس العملِ برادرش را هم ند یاز اتاق خارج شد که حت عیآنقدر سر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٤٤٧ 

 نیا دانستینم. داشت يتنگش سرِ ناسازگار ي نهینفس با س. کرد، داخل شد و در را بست تیاتاقش هدا

وقت بود که  یلیکه در او خ خواستیم یبه او جرات دنیشیاند یکه حت ياز وجود پسر. ستیاز چ یلعنت جانیه

 يبود که برا نیاداشت؟ مهم  یتیهدف چه اهم. بود ختهیبر دستانش ر وکه ا یبه خاطر آب پاک ای.. جان باخته

اما .. به خودش و او زهایچ یلیثابت کردنِ خ يهرچند برا.. خواستیاش م یرا در زندگ يزیبار چ نیاول

 !خواستیم

 :دیچیپ یدر گوش شیصدا شدیم دیداشت از جواب دادن ناام یوقت. حسام را گرفت يرا برداشت و شماره  یگوش

 بله؟_

 !طراوتم.. سالم_

 :سکوت کرد و گفت یکم حسام

 ن؟یخوب_

 !خوادیم قیتحق ياسم دکتر و برا.. راجع به عمل با داداشم صحبت کردم_

 :سکوت کرد و گفت یکم. کالم خونسردش پنهان کند انیکرد لبخند پت و پهنش را م یسع حسام

 !هیعال یلیکه خ نیا_

 :دلخور گفت طراوت

 .من بتونم دوباره راه برم نیقول داد یول. نیرسیم نیخوایکه م يزیبه چ_

اگر در مقابلش  دانستیم یوجود نداشت اما به خوب یفیحالش توص يبرا. هم افتاد يحسام با درد رو يها چشم

سفت و محکم . آب خوردن، با نامِ ترحم لکه دار خواهد شد یِعشق به سادگ نیرفتار کند، ا مینرم و مال یکم

 :گفت

 .نینش مونیپش دمیبهتون قول م.. نیگرفت یخوب یلیخ میتصم_

 و اگه شدم؟_

 :گفت متیمال با

 !یشینم_

باز داشت همان . لعنت فرستاد یاغیحسِ  نیدر دل به خودش و ا. لحنش ضربان قلب طراوت را باال برد رییتغ

 :قبل از رو شدن دست دلش گفت. دیکشیحرارت مزخرف تنش را به آتش م

www.romanbaz.ir ..خدا نگه دار. شمیمزاحم نم. نیو برام اس ام اس کن مارستاننیتو بکه  یاسم دکتر و ساعات شمیممنون م_
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خط، چگونه با  يکه مرد جوان در آن سو دیند. را قطع کرد یبه حسام بدهد گوش یمهلت نکهیو بدون ا گفت

 !نقش بست شیلب ها يرو یقیزد و لبخند عم یبه گوش یدر پ یپ يشوق و عشق چند بوسه 

*** 

سر تا پا خاك شده . کنارش نشست یچوب یصندل يگرد کنار پنجره گذاشت و رو زیم يکوچک را هم رو گلدان

 کیکه متشکل از  یبه واحد کوچک یکل ینگاه. بود دهیچسب بانشیاز شدت عرق به گردن و گر شیبود و موها

که پا به  يلحظه ا زا. کوچک بود انداخت يده متر يآشپزخانه  کیو  ییحمام و دسشو سیسرو کیهال و 

 نیا يانگار که تمام گذشته را پشت درها. داشت دیجد يفضا نینسبت به ا یخانه گذاشته بود حس خوب نیا

کتاب ها را با . رفت یچوب يگرفت و به طرف کتابخانه  یاز سر آسودگ ینفس. خانه جا گذاشته و داخل شده بود

هم وقت و هم آرامش  نهایتک تک ا يمطالعه  يحاال برا. دیچیو داخل کتابخانه م کردیدقت از کارتون خارج م

 :به اطراف انداخت و گفت یترنم نگاه. شده بود که متوجه باال آمدن ترنم نشد ریآنقدر درگ. داشت یکاف

 !چقدر خوشگل شده_

 .گفت ي "اوهوم"طرفش برگشت و با لبخند  به

 .ایو ب ریدوش سه سوته بگ هیبدو .. شام حاضره _

 .رو سر و سامون بدم نجایا دیمن امروز با.. نیشما بخور_

و  میبخور يزیچ هی ایزود ب. ادیخوابش م.. خسته ست یعل.. لوس نشو ایب. وقت ادهیکه ز يزیچ.. بابا ترانه يا_

 !میبر

 یو خداحافظ لیوسا نیآوردن آخر يبرا یصادق و گل. گذاشت ينشست و دستمال نمدار را کنار یصندل يرو

ترنم برود، مغزش را  يروز پرکار، خسته و کوفته به خانه  نیبعد از ا نکهیا فکر. عازم همدان شده بودند یب یبا ب

 :گفت یناراض. کردیداغ م

 .زود بخوابم خوامیم. خسته م ترنم یلیخ ن؟یشما بمون شهینم_

 !شهیم ریاس.. دارهیخونه برش م يصبحا از جلو یعل سیسرو یول.. بمونم دادمیم حیخودمم ترج شدیاگه م_

 :سکوت کرد و ناراحت گفت یکم

 .کرد شیکار هیبشه  دیشا.. بگو گهیبار د هیحاال _

 .بلند شد و دستش را در هوا تکان داد ترنم

www.romanbaz.ir .میکنیبراش م يفکر هیبعد شام . شام سرد شد نییپا میبر.. حاال اریپاشو پاشو بهونه ن_
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 .رفت نیینگفت و پشت سر ترنم پله ها را پا يزیچ گرید

سر شده  یاز شدت کار و خستگ شیدست ها. ها گذاشت نتیشام را خشک کرد و داخل کابمربوط به  ظروف

 .دیرا شن یغرولند عل يکه صدا دیکشیاُپن م يدستمال نمدار را رو. بود

 !برم دیمنم صبح زود با.. دیکار شما تموم نشد؟ بچه که گرفت خواب نیا_

خانواده بود، در  نیانگار نه انگار که داماد ا. کردینم تیمیاحساس صم یبا عل چگاهیه. بود نیهم شهیبود هم تا

از او نگران اوضاع  شتریب بهیغر کی دیبود که شا دهیخودش و ترنم را عقب کش يتمام مشکالت آنقدر راحت پا

ترنم ..هم شده بود شتریفاصله ب نیا برادرش، دیسع يخصوصا که بعد از رد خواستگار. بودیهمسرش م يخانواده 

 :گذاشت و گفت نتیکاب يدستمال را رو. اهش جلو آمدکه با خو

 يسرم و رو.. چقدر خسته ام يخودت که شاهد. گمیم یچ نیگوش کن بب یداغ کن نکهیقبل ا.. ترنم جان_

بچه .. خونه نیبر نیپاش. زود بخوابم تا صبح زود پاشم باال رو سر و سامون بدم دیبا. بالش بذارم خواب منو برده

 .نیمعطل نش نیاز ا شتریب.. ادیآقا خوابش م یعل.. هالکه

 :برگشت و گفت یبه طرف عل یشاک ترنم

 !گهید میصبر کن کاراش و برسه بر قهیبابا دو د. زنهیحاال هم ساز مخالف م.. یبفرما عل_

 :با خواهش گفت ترانه

 ازت خواهش کردما؟_

 بدم؟ یرو چ زنهیردو ساعت زنگ مکه ه ییبشه؟ من جواب بابا یکه چ یتنها بمون ؟یگیم یمعلوم هس چ_

 :حوصله گفت یاز آن طرف ب یعل

بخوابه  ترسهیخب بذار اگه راحته و نم.. هیهمه آپارتمان و در و همسا نیا.. وسط شهره.. سیرو کوه که ن خونه

 !گهید

 :چشم از او گرفت و رو به ترنم گفت یبا ناراحت ترانه

 !راحت ترم ينجوریمن ا. ومدمیاصال به بابا هم نگو که باهاتون ن. راحت التیمن خ زِیبرو عز_

سفارش  یموافقت کرد و بعد از کل د،یرا د یاصرار ترانه و برخاستن عل یمکث کرد، اما وقت یبا ناراحت یکم ترنم

 . رفت

www.romanbaz.ir
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 رونیا از تنش بر یخستگ یدوش حساب کی. بعد از رفتن آن ها حوله اش را برداشت و به طرف حمام رفت ترانه

اما به . صادق است زود جواب داد نکهیا الیراهش را کج کرد و به خ د،یرا که شن یزنگ گوش يصدا. کردیم

 :دیچیدر گوشش پ دایل يپدرش صدا يجا

 احوالِ خانوم؟_

 ؟یشما خوب. خوبم.. داجونیسالم ل_

 ره؟یم شیچه خبر؟ کارا خوب پ.. یخوبم خانوم_

 .خسته شدم یلیخ یول... نمونده يکار گهید بایتقر_

 !نیگرفتیکارگر م هیبابا گفتم که کاش  يا_

 :زد و گفت يلبخند

 ..شهیسرم گرم م ينجورینه ا_

 :مکث کرد و گفت یکم دایل

 نه؟ گهید یخواهرت يخونه _

 :به ناچار گفت.. هم سپرده که در خانه تنها نباشد نیپدرش به فرد دانستیم. سکوت کرد یکم ترانه

 !خونه ام.. نه یخودمون باشه ول نیب_

 تنها؟_

 :خنده گفت با

 مگه؟  شهیم یچ.. آره خب_

 ؟يایتو ب ای شت؟یپ امیب يخوایم_

 !نگران نباش. خوابم یو م رمیگیدوش م هی.. جون داینه ل_

 باشه؟.. وقت هم بود بهم زنگ بزن ریاگه د يدیوقت ترس هیپس اگه .. خب یلیخ_

نعمت  ییبحران و تنها نیمثل او در ا یکردن دوست خوب دایپ. را قطع کرد یگفت و گوش ي "چشم"محبت  با

 ادشیتازه . درش را که باز کرد، آه از نهادش برخاست.. سرش را با لبخند تکان داد و به طرف حمام رفت. بود

اش را  یتبهداش لیبه ناچار وسا. کند ریافتاد دوش خراب است و قرار بود پدرش بعد از بازگشت قطعاتش را تعم

واحد  کیدر  ییتنها يتجربه  نیاول نینداشت اما ا یکیو تار ییترس از تنها. باال رفت يبرداشت و به طبقه 

www.romanbaz.ir .دلهره و ترس را پس زد و با گفتن بسم اهللا داخل شد. مجزا بود
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دور را هم  یکوچک يحوله . کمر سفت کرد يو بندش را رو دیرا پوش دشیآمد، تن پوش سف رونیحمام که ب از

تختش  يرا برداشت و رو یمیقد يخوانده  مهین ياز کتاب ها یکی. و به طرف کتابخانه رفت دیچیپ شیموها

خواندن بود که متوجه  ابچقدر با همان حال در حال کت دانستینم. کردیسکوت حالش را خوب م نیا. نشست

به طرف راه پله  شیلباس ها دنیپوش يخواب کتاب را بست و برا يقبل از غلبه . شد شیچشم ها ینیسنگ

. به جانش افتاد هیترس در کمتر از صدم ثان. باعث شد در جا خشک شود نییبسته شدن در پا ياما صدا. رفت

با ترس و . انداخت نییبه پا یراه پله نگاه يقلبش گذاشت و از باال يدستش را رو. بود دهیهم اشتباه شن دیشا

 :اراده گفت یب

 !؟.ترنم_

 :رفته گفت لیتحل ییعقب تر رفت و با صدا یقدم د،یشنن یجواب یوقت

  نه؟ییپا یکس_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

آرام آرام  کرد؟یکه حاال به جانش افتاده بود چه م یاما با ترس. شده االتیکه دچار خ شدیکم داشت مطمئن م کم

آرام نام خدا را زمزمه کرد اما . بود ییصدا دنیدر انتظار شن زیت يو همزمان با گوش ها داشتیبه عقب قدم برم

با وحشت گشاد شد و  شیچشم ها. از کار افتاد مکه از راه پله آمد، قلب و زبانش با ه ییپا يصدا دنیبا شن

 يتنها از کنار آشپزخانه .. نبود يدر چیه کردیکه دو واحد را به هم وصل م يراه پله ا نیماب. عقب عقب رفت

آنقدر عقب عقب رفت . رفتیم نییپا يبود که به سمت درِ ورود گرید يو مجزا کیبار يراه پله  کیکوچک 

 ییصدا نیآخر دیشا غشیج نیکوچکتر دانستیم. شدیتر م کیپا هر لحظه نزد يداص. خورد زیکه پشتش به م

دهانش گذاشت و اشک پشت سرِ هم گونه اش را  يدستش را جلو. شنودیها از او م واریخانه و د نیباشد که ا

 . دیچیزنگ خانه در فضا پ يآماده بود که صدا یبا هر اتفاق ییارویرو يبرا گرید. کرد سیخ

درِ  یوقت. رفت نییکنار آشپزخانه پا يتوان از راه پله  يو با همه  دیبخش شیکه داشت را به پاها یقدرت تمام

را در آغوشش پرت کرد و باشد خودش  تشیمتوجه موقع نکهیبدون ا د،یرا مقابلش د نیخانه را باز کرد و فرد

 . را سر داد هیگر
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چه شده و نه توان جدا کردن دخترك را از  دانستینه م. نشست شیشانه ها يبا بهت رو نیفرد يها دست

ترانه وارد کرد و  يبه شانه  يبا دست فشار. وجودش را در بر گرفت يهمه  یبیحس عج. خودش داشت

 :دیهمزمان پرس

 شده؟ یچ_

 :گفت دهیبر دهیو بر دینه اش کشگو يدست رو ترانه

 .خونست يتو یکیبه خدا .. تو خونست یکی_

لرزان پشت  يو با پاها دیآرنجش را چسب. ترانه پشت سرش سنگر گرفت.. را کنار زد و پله ها را آرام باال رفت او

 شیترانه پا به پا. خانه را از نظر گذراند يرفت و همه جا نییدو واحد پا انیم ياز راه پله  نیفرد. سرش باال آمد

 شیآب برا یوانینشاند و ل یصندل يشد، او را رو طمئندر خانه م یاز نبود کس یوقت. کردیم هیآمد و گر یم

 .آورد

 !نیهم.. يدیفقط ترس.. نبود یچیه.. ستین یچیه.. ادیحالت جا ب کمیبخور _

که داشت  دمیپاشو شن يصدا.. دمیبسته شدن در و شن يصدا خودم.. نیبه جون مادرم بود آقا فرد.. بخدا بود_

 ..نیومدیاگه شما نم. شدیتر م کیصدا داشت نزد نجوریهم.. باال ومدیاز پله ها م

 شیترس ذهنش را پ. دیکش شیبه موها یکالفه دست نیفرد. دهانش گرفت و هق هق کرد يرا جلو دستش

بار از  نیشهرام آخر دادیشواهد نشان م. آمد یمورد با عقل جور در نم نیاما ا. بردیشهرام م یعنی نهیگز نیاول

. بود سریداشت و نه م شیبرا يکردن ترانه نه سود دایبه تهران و پ دنشیرس.. شده رانیقسمت جنوب وارد ا

 .دخترك نشست و به فکر فرو رفت يهاج و واج رو به رو

 ..حاضرم قسم بخورم که یول.. شدم یاالتیخ نیکنینه؟ فکر م نیکنیباور نم_

 یدندگ هیو  یمونیخونه تنها م يتو یوقت!احتماال دزد بوده.. آبت و بخور.. آروم کمیتو رو خدا .. باشه ترانه_

خصوصا که احتماال .. دزدها يفرصته برا نیو بهتر نیکرد یکه تازه اسباب کش یبکن نمیفکر ا دیبا یکنیم

 !بودن خونه شدن یمتوجه خال

هنوز  شیدست ها. به ترانه انداخت ینگاه. قانع شود شیکرد خودش هم به گفته ها یو سع دیکش یقیعم نفس

به تن  پوشاندیرا م شیکه تا ساق پا یرنگ دیتن پوش سف. تازه متوجه ظاهرش شد. ختیریو اشک م دیلرزیم

از  شیو چشم ها ونهو گ ینیب. بود ختهیر شیشانه ها ياز دو طرف صورتش تا رو سشیخ يداشت و موها

www.romanbaz.ir .داد یو سرش را تکان دیناخداگاه خند. سرخ شده بود هیشدت ترس و گر
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که مرد ام جرات  یمن ؟یمونیتنها م يکه تو خونه دو واحد ينازیم تیدختر آخه تو به چ.. افشوینگا ق_

  ؟یکن يلجباز يدوست دار یچرا آخه تو همه چ!کنمینم

 يو دست رو دیتر کش نییلرزان حوله اش را پا يدست هاشد، با همان  تشیکه تازه متوجه ظاهر و موقع ترانه

 :افتاده گفت نییگرفته و سرِ پا ییبا صدا. گذاشت بانشیگر

 !برم لباس بپوشم دیبا ن؟یلطفا منو نگاه نکن شهیم_

 :همزمان گفت. داد و رو برگرداند یسرش را تکان نیفرد

برو لباسات و عوض . حواس پرت يتنته؟ دختره  ینبود چ ادتیتو کوچه  يپرت کرد يخودت و اونجور یوقت_

 !منتظرتم نییپا نیکن من هم

 شدیباورش نم. دیفهم یاشاره نکرد اما ترانه منظورش را به خوب شیپ ي قهیبه افتضاح چند دق مایمستق نکهیا با

با ترس .. بودرا تار کرده  دشیاشک د.. دهان باز کند و او را ببلعد نیدوست داشت زم.. کرده باشد يکار نیچن

 :گفت هیانداخت و با گر دیرسیدور به نظر م یلیکه خ یبه اتاق ینگاه

 !ترسمیم_

صورتش  ياخم رو د،یدخترك را آنگونه مچاله شده در خودش، وسط هال د یوقت. سرش را برگرداند نیفرد

 :دیپرس میترانه گذاشت و مال يشانه  يدست رو. نشست و ناراحت جلو رفت

 اتاقه؟اون  يتو لتیوسا_

 .سر تکان داد ترانه

 !وجود نداره دنیترس يبرا يزیچ.. اتاقا رو نگاه کردم ترانه يمن همه .. امیتا پشت در همراهت م ایب_

داد و آرام و خجول  حیترس را به خجالت ترج. از او فاصله گرفت یرا تند تند پاك کرد و کم شیاشک ها ترانه

 :گفت

 !رمیخودم م نیباش نجایهم.. باشه ممنون_

 یاراده به سمت یبرداشت و سرش را ب شیترانه برگشت، چشم از پاها یوقت.. سر تکان داد و منتظر شد نیفرد

 .شده بود نیسنگ شیخانه برا يهوا. چرخاند گرید

*** 

 نیفرد. نشسته بود يبه نقطه ا رهیرا در شکمش جمع کرده و خ شیمبلِ خانه، زانوها نیگوشه تر يرو ترانه

www.romanbaz.ir . جلو آمد یستش جا به جا کرد و کمرا در د یگوش
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نگران .. زنگ زدن گهیکسِ د چینه به خواهرت نه ه ستیوقت شب صالح ن نیا.. شب گذشته يساعت از دو_

 !شنیم

 .سر تکان داد ترانه

 !مهم باشه یعل يبرا رمیاگه بم یفکر نکنم حت_

 ؟یعل_

 .حال شانه باال انداخت یب

 .دامادمون_

 :به رو به رو گفت رهیرا در دست چرخاند و خ یگوش. اش نشست يمبل کنار يجلو رفت و رو نیفرد

 ..یخوابیطراوت م شیما؟ پ يخونه  میبر يخوایم_

 .دیکش يدر سکوت نگاهش کرد و او پوف کالفه ا ترانه

 .بهتره تیوضع نیاز ا یول.. دونمینبود م یخوب شنهادیپ_

 ن؟یآقا فرد_

 .کردبه طرفش برگشت و منتظر نگاهش  نیفرد

. دلم يتو یحت. وقت سرزنششون نکردم چیه. ندارم یمشکل و خصومت چیخانوم ه نیپرو ایمن با طراوت _

 .شدمیبدتر از اونا م یلیخ گذروندمیکه از سر گذروندن و من از سر م ییزایچ ياگه همه  دیشا

 :را به هم فشرد و ادامه داد شیها لب

 کیحاصل  نکهیچه برسه به ا. پشت کردم یزندگ يچند ماهه رو از دست دادم و به همه  نیجن هیمن فقط _

 ...یاز خواهرت با هم دفن کن يادگاریعمر زحمتت و همراه دو تا 

 :و گفت دیکش یآه نیفرد

هر . رمیبهش سخت بگ تونمینم گهیکه افتاد د ییبعد اتفاقا.. خب یول... کنهینم هیتوج یچیرفتار غلط مادر و ه_

 !زنهیو همون چند کلمه حرفم نم ستیسابق ن نیهمون پرو گهیچند که د

 :دیسکوت کرد و آرام پرس یکم ترانه

 .نیبه خاطر من معطل شد... وقته رید ن؟یبر نیخواینم_

 :نگاهش کرد و گفت نیفرد

www.romanbaz.ir ؟یتنها بمون يخوایم_
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 .ییاز تنها دمیترس گمیم.. نایخونه ترنم ا رمیم رمیگیآژانس م هی.. نه_

 :داد و گفت هیسرش را به پشت مبل تک نیفرد

 وقت شب؟ نیا_

 م؟یبمون داریب ينجوریتا صبح ا نیخوایم یعنی_

 :را باز کرد و خسته گفت راهنشیپ يباال يدکمه  نیفرد

 ؟يدار يبهتر شنهادیپ_

 :گفت کردیسرش مرتب م ياز جا برخاست و همانطور که شالش را رو ترانه

 !دم کنم ییچا هیپس _

سرش را . او و توجهش شده بود يشرمنده  شهیمثل هم. گذاشت و نشست نیرا مقابل فرد يچا يها فنجان

 :گفت یانداخت و با شرمندگ نییپا

 بهتون گفت تو خونه تنهاام؟ یک_

 .زنگ زد یبودم وقت ششیپ.. دایل_

 .دیدیدوش آنها م يبر رو يخودش را مانند بار. ناراحت شد یکم ترانه

 ن؟یایخواست بازتون  دایل_

 .یخواهرت که تنها نمون يببرمت خونه  دادیاومده بودم شده با زور و داد و ب.. يدنده ا هی دونستمیم یول.. نه_

 .خونه بود يتو یکیمن مطمئنم .. هنوزم مطمئنم که اشتباه نکردم_

 :به فنجان زد و گفت یلب نیفرد

 خونه رو داشته باشه؟ نیا دیکل تونهیم یک ؟يدر و چفت کرد یخودت بعد از ترنم و عل یگیمگه نم_

 :فکر کرد و کالفه گفت یکم ترانه

 .واقعا نظرم اومده دمیشا.. دونمینم_

.. خونست يتو یکس دونستهیاگه دزد هم بوده باشه صد در صد نم یحت.. کارش یبود تموم شد رفت پ یهر چ_

 !و بخور تییچا

 :دیپرس دیفکر کرد و با ترد یکم .کرد اتشیبه محتو یرا دست گرفت و نگاه يچا فنجان

 !نینداد یحیوقت در مورد اون اتفاق کامل برام توض چیه_

www.romanbaz.ir کدوم اتفاق؟_
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 :تر لب زد نینگاهش کرد و غمگ نیغمگ ترانه

 ..نیراد_

 :و با اخم گفت دیفنجان کش يلبه  يدست رو. داد هیعقب رفت و تک نیفرد

روز به روز . کنم یمخف نیرو از راد هیقض نیکوتاه ا يدوره  هیگرفتم شده  میتصم نیطالق گرفت نکهیبعد از ا_

 ..ششیپ يبر خواستیم. شدیم شتریهاش ب يریبهونه گ

 :و ناراحت ادامه داد دیکش ینفس

موضوع رو بهونه  نیشد هم یهم که اختالسش تو شرکت علن یوقت.. رو خراب کرد یشهرام همه چ دنیفهم_

فرار  يبرا خرهیمن انقدر خام نبودم که نفهمم داره زمان م یول. میبد برگردوندن پول بهش فرصت يکرد تا برا

در خونه و  رمیصبح با مامور م فرداگفتم . کرد دمیبعد از ظهر بود که تهد.. نگرفتم يو جد دشیتهد. رانیاز ا

 ..موندم رید شهیمثل هم یول.. کنمیرو م هیقال قض

 :ترانه زمزمه کرد ،يشدنش به نقطه ا رهیخ با

 مگه نه؟.. گفت نیبه راد_

 .شد و چهره اش را جمع کرد نییباال و پا نیفرد يگلو بکیس

قبل فرارش  کردمیفکرشم نم. داره و رفته تیما گفته مامور يپا شیرفتم خونه مادرش گفت پ یفرداش وقت_

 ..تو راه بودم که زنگ زدن و. نیراد شیرفته باشه پ

اتفاق وحشتناك  نیسهمِ او در ا. را به هم فشرد شیترانه لب ها. ادامه نداد گریو د دیکش شیبه موها یدست

 :گفت نیکه فرد شدیچه م دادیرا ادامه م یزندگ نیو دوباره ا دیبخشیرا م نیاگر راد کردیچقدر بود؟ داشت فکر م

. خودش بمونه يبرا يگوشه ا هی میبذار.. میبهش فکر نکن.. مینگ يزیبود که در مورد گذشته چ نیقرارمون ا_

 هوم؟

 .کنمیخواهش م.. بشنوم خوامیم..نه _

 :و گفت دیکش یآه نیفرد

 ییاز پرستارا یکی... يسوز شیکردم و مراسمش انجام شد افتادم دنبال علت آت ییو شناسا نیراد نکهیبعد ا_

تنها شاهد  ...هم که مرده بود گهیپرستار د هی.. گم و گور شد يسوز شیبوده وسط آت نیکه مسئول بخش راد

 ینبود ول يبه حرفاش اعتبار ادیز.. دیخوابیم مارستانیپسر هجده ساله بود که به خاطر ترك مواد تو ب هیماجرا 

www.romanbaz.ir
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با هم  یقبال هم چند بار دزدک.. تو حال خودش نبود گفتیم. که اون گفت، فندك و از اون گرفته بود ياونجور

 ...هم که قهیبود که فندك و با خودش برد اتاقش و بعد چند دق يبار نیاول گفتیم یبودن ول دهیکش گاریس

 :را پاك کرد و گفت شیترانه اشک ها. ادامه نداد گریدستانش گرفت و د انیرا م سرش

 ..برم سرِ خاکش خوامیم_

 ..گشتیاول برم يباز داشت به نقطه . نگاهش کرد نیفرد

 ..يخوایترانه؟ چرا دوباره م_

 ..گهید زیچ چیبشم و نه ه ضینه مر دمیقول م.. م شمبرم و آرو خوامیفقط م_

 .سر تکان داد عانهیمط نیفرد

 ؟يخسته نشد.. یکنیم هیبکوب گر يدو ساعته دار. اون اشکا رو پاك کن یباشه ول_

 :در منحرف کردن ذهنش را داشت گفت یتوجه به او که سع یب ترانه

و قبل  دمیکش یکل نیکه از راد یمن.. نیانقدر دوسش داشت یوقت ن؟یایبا مرگ نگار کنار ب نیتونست يچجور_

 ..کشمیمرگش ازش جدا شدم هنوزم که هنوزه دارم عذاب م

کهنه  يتمام زخم ها يانگار امشب قرار بود رو. را با دست گرفت و چند بار تکان داد راهنشیپ ي قهی نیفرد

. منتظر ترانه سوخت يحال چشم ها سکوت کند اما دلش به شهیمثل هم خواستیدلش م.. اش نمک بپاشد

 :زد و گفت یلبخند تلخ. شیبرا شدیم يدیام يحرف او جرقه  کی دیشا

بهش  یهر بار که نگاه یول.. سوزهیمثل روز اول نم.. مونهیفقط ردش م گهیکهنه بشه د یزخم وقت هی_

اآلن انقدر از من و  کنمیاحساس م.. نهیمن هم ينگار هم برا تیحکا.. رهیگیم شیجونت آت يهمه  يندازیم

از  دیشا.. مرگه تیخاص دیشا.. احساسم یب يادیمن ز دیشا دونمینم.. نبوده شمیوقت پ چیدوره که انگار ه امیدن

بتونم  نکهیا يباهاش کنار اومدم برا دونمیفقط م.. حسم کرده یکه خوردم و ب هیپشت سر هم يشدت ضربه ها

خدا خواسته که ادامه بدم چرا  یوقت... بودمیم نیاون ماش يلما منم تونکنم مس یاگه قرار بود زندگ. کنم یزندگ

 ثابت بمونم؟ چرخهیم ارهکه د ییایدن يبزور رو دیخودم با

 . آرام سر تکان داد ترانه

 داره؟ یکنار اومدنتون با گذشته و نگار ارتباط ياونم تو... ازدواج دوباره یعنی.. دایل_

را  شیسوال ها يفرود آورده و همه  میچرا سرِ تسل دانستیخودش هم نم. نگاهش کرد میو مستق زیت نیفرد

www.romanbaz.ir :کالفه گفت.. دیرو برگرداند و چشم دزد.. دهدیصادقانه پاسخ م
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 ...دایل_

 .نامعلوم بود ينگاهش هنوز به نقطه ا. و رو به جلو خم شد دیبه صورتش کش یدست

درست  دایل ؟ياریبه دستش ب يدار ازین يزیکه به چ ياشده درست لحظه .. بیخوب و عج.. هیدختر خوب_

 چیه.. یخودخواه جیبدون ه.. یانتظار اضاف چیبدون ه.. من شد یبه آرامش داشتم وارد زندگ اجیکه احت یزمان

خواسته آروم و خوب  شهیهم.. منو در نظر گرفته یزندگ تیموقع شهیهم.. وقت نشده اول به خودش فکر کنه

مرد از  هیمگه ..دغدغه هام يکنار اومد با همه .. ساخت.. موند دایل یول.. و رفت دیعشق راهش و کش.. باشم

  خواد؟یم یچ شیزندگ

 :گفت مانهیزد و صم يلبخند ترانه

 ..نیرو بچش یکنار هم طعم خوشبخت دوارمیام.. هیخوب یلیانتخاب خ.. درسته_

 شیحرف ها يجا کی کردیچرا حس م دانستینم.. ظیبا همان اخمِ غل.. بود رهیقطه خهنوز به همان ن نیفرد

غرق در .. بزرگ شده بود ياش در وجودش حفره ا یخال يرا به زبان آورده بود که جا يزیانگار چ.. دیلنگیم

 :دوباره زمزمه کرد الیخ

 خواد؟یم یچ شیمرد واقعا از زندگ هی_

 .از جا برخاست و فنجان ها را برداشت اورد،یدر ن شیکه سر از زمزمه ها ترانه

 ..که دمیانقدر حرف زدم و سوال پرس.. ها سرد شدن ییچا_

 :دیپرس نیاما هنوز چند قدم بر نداشته بود که فرد.. خنده سر تکان داد و به طرف آشپزخانه رفت با

 ؟يخوایم یچ تیترانه؟ تو از زندگ یتو چ_

 :سکوت کرد و او افزود ترانه

 ؟یکن یزندگ کنهیو آرومت م کنهیحالت و خوب م.. شتهیپ شهیهم.. که دوستت داره یبا کس یتونیم_

 .شانه باال انداخت ترانه

.. لنگهیم یبزرگ يجا هیسرِ جاش نشسته انگار  یهمه چ یچون وقت...رسهیبه نظر م يجور هی.. دونمینم_

 . ادیبه نظر م یمصنوع یلیخ یزندگ

دهانش گذاشت و رو به  يدستش را جلو. از شدت خجالت سرخ شد شیمکث کرد و بالفاصله گونه ها یکم

 :گفت نیمتفکر فرد يچهره 

www.romanbaz.ir ..اگه من یعنی.. من فقط خودم.. نشه ریوقت سوء تعب هیتو رو خدا .. منظورم به شما نبود_
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 !یبش میقا دتیپشت حرفا و عقا ستین يازین.. راحت باش ترانه_

 :که با اخم به پا خواست و گفت دیبگو يزیاست چخو ترانه

 برمتیظهر از همونجا م.. هتل استراحت کن و خوب بخواب ياز اتاقا یکی يتا فردا ظهر تو برمتیم..آماده شو_

 !خواهرت يخونه 

تلخ و  یدو سالِ لعنت نیتمامِ ا يکه به اندازه  يسرد يچا يترانه ماند و فنجان ها. و از کنارش گذشت  گفت

 .دیرسیبه نظر م کیتار

*** 

را  شیمتفکر و آرام چا نیفرد. چانه زد ریرا ز شیمفصل انداخت و دست ها يصبحانه  زِیبه م ینگاه دایل

 . دینوشیم

 .میصبحونه نخورده بود ییوقت بود با هم تنها یلیخ... يکرد یچه فکر خوب_

 :و گفت دیکش یقیمشتاقش نگاه کرد، نفس عم يبه چشم ها یوقت.. زد شیبه رو یلبخند کمرنگ نیفرد

 .بشه یتنوع هیگفتم _

 :فرو برد و سرخوش گفت اریچنگال را در خ دایل

 .عادت ندارم ادیز.. ترسمایم یشیمهربون م یوقت_

 .تو هنوز يدیمنو ند یِبد اخالق.. حرف نزن ادیبخور خانوم ز_

 .گذاشت نیفرد يشانه  يدست رو يکرد و همزمان منصور یکوتاه يخنده  دایل

 !مرد مومن نهیبیرو نم یشکیچشمت ه گهید ادیخانومت م_

کنار خودش را  یصندل نیفرد. کرد و خوش آمد گفت یگرم یکرد و سالم و احوال پرس دایرو به ل همزمان

 :و گفت دیکش رونیب

 .. رضایعل نیبش ایب_

 ...طبقه باال میرینه مبرا صبحا گهیربع د هیبا بچه ها . نیشما راحت باش.. ممنون_

 :گفت ياشاره کرد و جد یمصرانه به صندل نیاما فرد ردیدر دل دعا کرد دعوتشان را نپذ دایل

 .. رضایعل ینیبش دمیدستور م_

بحث  یخصوصا وقت.. شد دایل يحالت چهره  رییمتوجه تغ یبه خوب. و به ناچار به آنها ملحق شد دیخند رضایعل

www.romanbaz.ir :گفت یبا شوخ نیعاقبت رو به فرد. تر شد لیم یرفته رفته ب دایشد و ل دهیصبحانه کش زیکار به م
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از صبحانه  یلذت هیبنده خدا  ینذاشت يچقدر حرف زد.. روز خانومت قدم رنجه کرده اومده هتلمونا هیحاال _

 !ببره

 .دستش را جلو برد و سرانگشتانش را لمس کرد نیفرد. زد يلبخند متظاهرانه ا دایل

 !ينکن تفرقه بنداز یسع.. هیاوک يزیخانومه من هر لحظه با هر چ_

 .دیخند يمنصور

 نه؟ ای میلباس مباس بدوز شاال؟یا هیک یعروس_

 .جمع کرد یرا کم شیهمزمان دست و پا نینگاه کرد و فرد نیبه فرد یچشم ریز دایل

 !ادیخوشم نم فاتیاز تشر یدونیم. نیشما هر لحظه آماده باش_

مگه خانوما رو . ماه بهش خبر بدم کیاز  رتریاگه د کنهیخانومه من پوست تنم و م.. ادیتو خوشت نم_

 ؟یشناسینم

 :و گفت دیکش شیموها انیم یکالفه دست نیفرد

 !ادهیز یلیماه بعد باشه خ نکهیاحتمال ا میعمل طراوت نر يچون اگه برا.. پس از اآلن بگو آماده شه_

شده  یط يموقع نامزد. دیشنیاز او م یخیبود که تار يبار نیاول نیا. ثابت ماند شیالب ه يرو دایل يها چشم

به ناچار . طول بکشد وجود دارد یکم یعروس يکه برگزار نیخانواده، امکان ا يآشفته  طیبود که به نا به شرا

 :زده گفت جانیلب باز کرد و ه. نداشت ینگرانِ پدرش تمام يروزها سوال ها نیبود اما ا رفتهیپذ

 ن؟یفرد یگیراست م_

 .سر تکان داد نیفرد

انتخاب  يسفارش بد یخواست یهر چ.. به جون بازار یفتیالبته نگفتم که از امروز ب. ادهیز یلیآره احتمالش خ_

 .میکنیماه حلش م نیکن تا آخر هم

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه. دیبا ذوق درخش دایل يها چشم

 !کار دارم یکل.. از دست بدم روزمم کی یحت خوامینم_

 :با خنده سر تکان داد و گفت يمنصور

 !جان نیخدا به دادت برسه فرد_

 .را دست گرفت فشیاز جا برخاست و ک دایل

www.romanbaz.ir همسر مهربونم؟_
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 :با لبخند نگاهش کرد و گفت نیفرد

 .صبر کن برسونمت_

 . بزنم يسر هی خوامیم.. هست کیمزون ش هیبغل  نیهم.. ستین يازین_

 :نشست و گفت شیرو به رو يبعد از رفتنش منصور. کرد و از رستوران خارج شد یعیسر یخداحافظ

 ه؟یواقعا آلمان منتف_

 شیو لب ها دیدرخشیم شیکه بعد از مدت ها چشم ها یطراوت. دیشیو به طراوت اند دیکش یقینفس عم نیفرد

 :تکان داد و گفت يسر. به لبخند داشت یبیعج لیم

 یاز طرف.. موثر باشه تونهیچقدر م هیکه روح یدونیم. عمل شه نجایمشتاقه ا یلیطراوت خ.. رضایعل دونمینم_

خارج  يگفت کارش از دکترا شهینم. کردم قیدر موردش تحق ادیز.. که گفته واقعا مجرب و کار بلده يهم دکتر

 ...یبدتر ول ایبهتره  رانیاز ا

 .سر تکان داد یتمام گذاشت و کم مهیرا ن حرفش

 يمهم اراده و خواسته .. دکترا رو داره نیمن که از اول گفتم اگه قرار باشه عمل شه خود تهرانمون بهتر_

 !بهیعج.. بودم برا عمل انقدر مشتاق باشه دهیوقت ند چیه.. طراوته

 :متفکر لب زد نیفرد

 ..بهیواقعا عج.. آره_

 !قراره زودتر باشه یپس عروس_

 .نگاهش کرد یچشم ریز نیفرد

 .ادیخوشم نم یکلمه عروس نیاز ا ادیکه ز یدونیم_

 !نشون نده تیحساس ادیحداقل به خاطر اون ز.. ذوق داره یکل دایل یول_

 . ترانه افتاد شبید يحرف ها ادیچشم چرخاند و همزمان  کالفه

 بگم بچه ها براش صبحانه ببرن؟ _

 :به باال کرد و افزود يچشم اشاره ا با

 .!گمیترانه رو م_

 .دیهم ترس یکل.. خسته شد یلیخ شبید.. هنوز ساعت نُه نشده.. بخوابه شتریب کمیبذار .. نه_

www.romanbaz.ir هنوزم همونه؟ شبینظرت در مورد د_
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 .باشه يخود هیکار  نکهیمگر ا.. بتونه وارد خونه بشه یکه خودش گفت امکان نداره کس یطیبا توجه به شرا_

 .ابرو باال داد يمنصور

 مشاور امالك؟_

 :و گفت دیبه صورتش کش یکالفه دست نیفرد

 ..نظرش اومده ییزایچ هی ییفکر کنم از ترس و تنها دمیم حیترج_

 :گفت يفکر بود که منصور غرق

 ؟یگفت دایبه ل يزیچ شبیدر مورد د_

 گفتم؟یم دیرو با یچ_

حساس  اریموارد بس نیدر ا دانستیم. نشود ریکه دچار سوء تعب دیچطور بگو دانستینم. نگاهش کرد يمنصور

 :جلو آمد و محتاط گفت یکم. است

مثل برادر نداشته ام دوستت داشتم و خواهم  شهیمن هم یول.. يمنو چقدر قبول دار دونمیجان نم نیفرد_

مشترك بهم ثابت کرده  یدوازده سال زندگ يتجربه .. شترهیتجربه ام از تو ب یده سال.. چهل و دو سالمه. داشت

 ؟یمتوجه منظورم هست.. شهیم دهیها وسط کش نهیگز نیبدتر يوش زن برسه پابه گ یوقت ییاتفاقا نیهمچ

که  یداره به کس ازیکه اون دختر ن نهیا ياگه نگرانشم فقظ برا دونهیم.. کنهیو درك م طیخودش شرا دایل_

 ..تیمن مسئول.. کنه و حواسش بهش باشه تشیحما

 ادامه داشته باشه؟ یقراره تا ک تیمسئول نیا_

 :با اخم نگاهش کرد و گفت نیفرد

 !از بابتش راحت بشه المیخ یتا وقت.. رهیسر و سامون بگ یتا وقت_

 .داد رونیتکان داد و نفسش را با صدا ب يسر يمنصور

که  يدیخودت احتمال نم شیدرصد پ کی!ته دل خانومت چه خبره میدونینه تو، نه من نم.. جان نیفرد_

زنه مثل  هی دایل يتو مثل طراوت باشه برا يترانه هر چقدرم برا.. خره زنهباال اد؟یخوشش ن طیشرا نیممکنه از ا

 ..اگه احساس خطر کنه.. ادیخوشش ن طیشرا نیحق داره اگه از ا.. خودش

 

 :گفت يشد و جد زیر نیفرد يها چشم

 !شمیمتوجه نم رضایاحساس خطر کنه عل دیبا یچ ياحساسِ خطر کنه؟ برا_
www.romanbaz.ir
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 :گفت یآشفته و عصب نینگفت اما فرد يزیچ گرید يمنصور

چرا .. تار و مار شده يچجور شیزندگ یدونیخودت م.. رو از سر گذرونده ایاون دختر چ یدونیخودت خوب م_

 احساس خطر کنه؟ دایل ستهیپاهاش با يکه پاشه رو شهیداره بهش کمک م یکم هیحاال که فقط  دیبا

 .دیخند یرا نشان داد و عصب خودش

 ...جنبه و انقدر یالنفس و پست ام؟ انقدر ب فیضعمن انقدر _

 . سرش را تکان داد یپر حرص يو با خنده  دیبه صورتش کش یدست یعصب

 ..يتو دار ایحرفاتو  کنمیمن واقعا درك نم ای..يمنصور فهممینم_

 گم؟یچرت و پرت م_

 نیبه همچ دیچرا با.. شناسهیخودش منو م.. دادم حیتوض دایل يمن برا.. درك کن کنمیخواهش م رضا؟یعل_

 آخه چرا؟!فکر کنه؟ در مقابل ترانه احساس خطر کنه یمزخرف يزایچ

 :را باال برد و گفت شیدست ها يمنصور

 !فراموش کن.. خوامیمن اشتباه کردم عذر م-

در سکوت به صبحانه خوردن  يقدر. ضرب گرفت زیم يآشفته از جا برخاست و با دستش رو یبا حال نیفرد

 :آرام گفت. شانه اش گذاشت يبرخاست و دست رو زیاز پشت م يمنصور. ده ها نگاه کردخانوا

که شک خوره بشه و  يامان از روز.. ینشده به حرفام فکر کن ریتا د دوارمیفقط ام.. ببخش اگه ناراحتت کردم_

مهم .. باشه تیواقع تیحساس نیا ستیقرار ن. حساس بشه یکس يکه رو يامان از روز.. فتهیزن ب هیبه جون 

به  یول.. کن یمردونگ.. به فکر ترانه باش. بخوره به هم تونیکه اون حس به زنت القا بشه و آرامش زندگ نهیا

 ..انگار که.. گذشته یو خوب نیو د یاز مردونگ یکنیاون م يبرا يکه تو دار يکار.. حدش

 یهنوز با فک نیاو رفت اما فرد. گذشت و از کنارش. داد یسرش را تکان.. کاره گذاشت مهیرا به موقع ن حرفش

 .بود رهیخ يبه نقطه ا م،یسخت و مستق يمنقبض و چشم ها

*** 

.. جلو آمد یو کم دیرها بلند خند. اش، سر برگرداند و با اخم به عقب نگاه کرد ینیبه ب یبرخورد جسم کوچک با

 :کنارش نشست و گفت

 !یهمش تو هپروت.. ها امشب حسام شهیم تیچ هی_

www.romanbaz.ir .به ساعتش انداخت ینگاه یتمام نشدن یرفت و کالفه از مهمان يچشم غره ا حسام
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 خونه؟ میرینم_

 :گرفت و گفت شیاز پهلو یشگونین رها

 چته خُب؟.. نجایا میایکه ب رفتیترانه بشنوه؟ قبلنا جونت م يخوایم.. آبرو بر.. آروم سیه_

انداخت و  کردیم يباز يسته بود و با تکه قندآن طرف تر نش یکه کم يبه ترانه ا ینگاه یچشم ریز حسام

 :گفت

 !زنهیکلمه حرف نم کیاصال .. اون که حالش از منم خراب تره_

را جمع کرد و  شیترانه که حضورش را حس کرد، پاها. حرف از جا برخاست و کنار ترانه نشست نیبه دنبال ا و

 :گفت

 چه خبر؟_

 :گفت عیشانه باال انداخت و رها سر حسام

 ن؟یهست.. قتیحق ایت جرا_

 : انداخت و زمزمه کرد ینیبه ب ینیچ حسام

 !بچه_

 .نشست شتونیپ قهیدو دق شهیچتونه شما؟ نم.. بودنه ریبچه بودن بهتر از پ_

 گردنت گذاشتن مگه؟ ریچاقو ز.. که بهت خوش بگذره یکی شیپ نیبرو بش_

 :رو به ترانه کرد رها

 !جلب توجه داره يانگار عقده . خورهیبه هم م دشیمدل جد نیحالم از ا.. گهیبهش بگو د يزیچ هی_

 :آرنجش را باال برد و گفت حسام

 !تو دهنتا کوبمیرها م_

 :لب گفت ریحسام رفتنش را نگاه کرد و ز. دهنش را کج کرد و ناراحت از کنارشان برخاست رها

 !دختره نیا شهیآدم نم.. و چهار سالشه ستیانگار نه انگار ب_

 :زد و گفت ید کمرنگلبخن ترانه

 ؟يدار کارشیچ_

 اون؟ ایمن _

www.romanbaz.ir :نگاهش کرد و گفت یطوالن ترانه
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 !ها گهینم راهیب ادمیز_

 .تر برد کیترانه سرش را نزد.. که سکوت کرد حسام

 شده؟ يزیچ_

از  شینظر ترانه برا.. بگذراد انیموضوع را با او در م نیبود که ا دهیوقتش رس دیشا. نگاهش کرد دیبا ترد حسام

 :زد و گفت یبلندش را چنگ يبا هر دو دستش موها. مهم تر بود زیهمه چ

 !شلوغه یلیخ نجایباال؟ ا میبر_

 :از جا بلند شد و رو به رها بلند گفت یمعطل یب ترانه

 ؟يایم. میسر به کتابخونه بزن هیباال  میریم_

همراه ترانه پله ها را  کردیخدا را شکر م که در دل یحسام در حال. ناراحت شانه باال انداخت و رو برگرداند رها

 .به اطراف انداخت ینشست و نگاه یچوب یصندل نیاول يرو دند،یبه هال کوچک رس یوقت. باال رفت

 !امکانو ندارم نیکار نه تو خونه ا طینه تو مح یتنها باشم ول خوادیدلم م یگاه.. يرو دار نجایخوش به حالت ا_

 :پنجره را باز کرد و گفت ترانه

 .بابا ام ونیمد یلیخ.. کنهیوقتا واقعا حالمو خوب م یبعض ییتنها_

 :دیبا آرامش پرس. را از نظر گذراند الشیغرق در خ يحسام نشست و چهره  يبه رو رو

 شده؟ يزیچ.. کمه تیزیچ هیانگار .. یستیمثل قبل ن گهید.. حسام گهیرها راست م_

 .نگفت يزیکان داد و چسر ت يبا تلخند حسام

 !یشیسبک تر م یلیخ یاگه بگ یول.. یستیاهل درد و دل ن دونمیم.. خب بگو بهم_

 .دیکش یقیرا کنار گذاشت و نفس عم دیترد. شد رهیبه چشمانش خ حسام

همه  نیدوست ندارم بعد ا. خورهیبه تو گره م هیور قض هی کنمینگاه م ییاز هر جا.. بگم يچجور دونمینم_

 ..یدوست ندارم زجرت بدم ول.. کنم رتیاتفاق دوباره درگ

 :دیاش کوب نهیس يرا مشت کرد و آرام رو دستش

 !رهیگ نجایا_

 :شده و هاج و واج گفت جیگ ترانه

 ؟یچ یعنی_

www.romanbaz.ir ؟یقضاوتم نکن يدیقول م اد؟یازم بدت ن يدیشن یوقت يدیقول م.. ترانه_
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 چه خبره؟ نمیحسام حرف بزن بب_

 :مکث کرد و گفت یکم حسام

 ..طراوت_

 شده؟ يزیچ ؟یطراوت چ_

 ؟ینیبینم قشیمنو ال کنهیم ادیکه مدام تو ذهنم داد و فر یتو هم مثل اون ایانقدر سخته؟  دنشیفهم_

 :آرام لب زد. ترانه با بهت از هم باز شد يابروها

 تو؟ یگیم یچ_

سر  یدخترِ رنگا با رنگ دوست شده بودم و حتکه با هزار تا  یمن. شد ينجوریا یاز ک دونمینم. دوسش دارم_

عرق .. کنهیتب م نتشیبیم یالمصب وقت نیا.. دوسش دارم. ترانه سیدست خودم ن. نبود یکارمم دستم خال

.. برم داشته الیخ شیآزاد و خوشگل هربه خاطر ظا.. شدم ریجو گ کردمیفکر م لیاوا.. کنهیسر و صدا م.. زهیریم

راجع  یبرات مهم باشه چ دیگفتم چرا با. خواب از چشمم رفت گهیشد د نمونیکه ب یسوء تفاهم هیبعد  یول

 ...داره برا عاشق شدن یاون دختر چ دمیاز خودم پرس یلیبهت فکر کنه؟ خ

 :جلو رفت و گفت یکم. کردینگاهش م رهیهمچنان خ ترانه

 شهیم يچجور... جز دو تا پا یچ همه..قلب مهربون.. معرفت.. عشق.. مرام.. .. داره یهمه چ دمیبعد د یول_

که  هیتنها کس ؟یچ یعنی يدروغ و دو دره باز دونهینم یآزاره که حت یدوسش نداشت ترانه؟ انقدر معصوم و ب

همون قدر .. آزار یقدر ب همون.. کیکوچ يدختر بچه  هیمثلِ .. روحش دست نخورده و صاف مونده دمید

 ..یخواستن

 ..مایزنیاز طراوت حرف م میدار ؟یگیم یچاصال معلوم هست .. حسام بس کن_

 ..و جهنم کرد تیکه زندگ ینیدختر پرو.. خواهر شوهر سابقِ تو.. نیو فرد نیخواهر راد.. طراوت.. آره_

 .و به قلبش اشاره کرد دینال یناراحت با

.. باشه نیریش الیخ هیفقط  دیشا.. هیو ک هیاصال فکر کنه اون دختر چ خوادینم.. نفهمه نیا یول فهممیمن م_

 ..دوسم داره ترانه.. که هست دو طرفه ست یهر چ یول.. توهم باشه دیشا

 :حسام گفت دیبگو يزیچ نکهیقبل از ا.. ترانه با وحشت گشاد شد يها چشم

.. عمل بشه نجایفقط قراره کمک کنم هم.. نه رابطه ینه دوست.. میبا هم ندار یارتباط چیه.. ناجور نکن يفکرا_

www.romanbaz.ir !دمیخوب فهم یلیکه خ.. نه ایداشتم بفهمم اونم دوسم داره  اجیاحت
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 :سر تکان داد ترانه

 ؟يچجور_

 :زد و گفت يلبخند حسام

.. بهش بفهمونم برام مهمه نکهیا يبرا میمستق ریراه غ هی.. چرت يبهونه  هی.. دادم دستش کیبهونه کوچ هی_

 شمیپ کیکوچ يبهونه  نیگه داشته باشه با هما.. تو دهنم کوبهیخودم گفتم اگه دوسم نداشته باشه م شیپ

ناجور  يخاطر ظاهرش ممکنه فکرا هب دونستمیم.. بهش بگم دوسش دارم مایبود که مستق نیبهتر از ا!مونهیم

 !چشمش هزار وصله بشم شیکنه و پ

 .رو برگرداند و ناباور سر تکان داد. شدیباورش نم. دهانش گذاشت و از جا برخاست يدست رو ترانه

 !کنمیدرکت نم.. حسام فهممتینم_

 .ستادیدور زد و مقابلش ا حسام

تو  شیپ یحاضرم بهش نرسم ول.. یبگو اسم سودجو و فرصت طلب روم نذاشت.. ومدهیفقط بهم بگو ازم بدت ن_

 !ترانه یشناسیتو منو خوب م.. و فرصت جو نباشم يآدم عقده ا هی

داده  ادشی نیانتخاب راد. ببرد شیچشم ها بیبه حس عج یکه پ شناختیم ياو را آنقدر. نگاهش کرد ترانه

و در  شودیتر م قیکه روز به روز عم يدره ا.. وجود دارد قتیو حق الیخ انیم یرحم یو ب قیعم يبود چه دره 

 ...بلعدیتو را در خودش م تینها

 :شانه اش گذاشت و زمزمه کرد يدست رو ناراحت

 !نیفقط هم.. متاسفم_

*** 

 :گفت نیکرد و رو به فرد رفتندیآماده شدن به طرف اتاق م يکه برا ییدایبه طراوت و ل ینگاه نیپرو

 !به وجدش آورده باشه ينجوریشما ا یفکر کنم شوق عروس. ش خوب شده هیروح یلیطراوت خ کنمیحس م_

 :زد و گفت پشیبه پ یقیپک عم نیفرد

 !باشه نیفقط هم ستمیمطمئن ن ادیمن ز_

 ه؟یمنظورت چ_

 !استیدن هیخودش  شهیعمل حاضر م يکه باذوق داره برا نیهم.. ندارم يمنظور_

www.romanbaz.ir :شد و گفت یسرشار از نگران نیپرو نگاه
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 ..اگه بازم.. فتهیب یچه اتفاق ستیمعلوم ن. مینکن سکیر گمیمن م.. نیهنوز وقت هست فرد_

 داد؟ ینیتضم شدیم رانیعمل خارج از ا يبرا_

 :افزود نیساکت ماند و فرد نیپرو

ش  هیبق.. هیخوب یلیدکتر خ. راحت باشه الشیباشه که خ يجور هی میبذار.. خودشه يخواسته  نیحداقل ا_

 . خداست يخواستن خود طراوت و اراده 

 :سر تکان داد و ناراحت گفت نیپرو

 !تا عمل نمونده شتریهشت روز ب.. خودش دیبه ام_

 :غرق در فکر گفت نِیزد و رو به فرد يلبخند د،یدخترها را که شن يو صدا سر

 یهر کس هیشب دهیترش افهیق نیبا ا.. یعروس دیخر يبریزنت و م يدار ینا سالمت.. اون اخماتو وا کن کمی_

 !جز دامادا یهست

 .. بپسنده و سفارش بده خوادیکه م یمن که گفتم هر چ. ادیکارا خوشم نم نجوریاز ا ادیز یدونیم_

آرزو رو ته دلشون نگه داشتن و به جشن  یکه خودش و خانوادش کل نیهم.. جان نیفرد ایبا دلش راه ب_

 !کارا رو با زور انجام نده یمابق گهید.. رسونهیمتانتشون و م تیشدن نها یراض یخودمون

 :با ذوق گفت دایل. آمدند رونیتکان داد و همزمان دختر ها از اتاق ب يسر نیفرد

 !تابستونم هست کانسپتش جوره شه؟یبهتر م یلیکاله خ به نظرت.. شده يتاج و تور تکرار گهیطراوت م_

انگار که . شدیتر م نیروز به روز سنگ شیچرا پاها دانستینم. کرد لبخند کنج لبش را حفظ کند یسع نیفرد

 :جلو رفت و همزمان گفت. دادیم ستیفرمانِ ا دایمرتبط با ل يزهایاز درون به تمام چ یحس

 ؟یموافق. يکه امتحانشون کرد رمیبگ یرو وقت مایتصم نیا ياگه اجازه بد_

 :از ته دل لبخند زد و طراوت خوشحال و سرِ حال گفت دایل

 !میکار دار یلیکه خ نیپس عجله کن_

انتظار  یگوشش گذاشت و بعد از کم يرا رو یبا عجله گوش دایقرار گرفتند، ل نیهر سه با هم داخل ماش یوقت

 .شدیم شتریو بهت اش ب رفتیدر هم فرو م شتریب نیاخمِ فرد گفتیم که يبا هر کلمه ا. مشغول صحبت شد

 .میایبرو تو ما هم م.. یرسیتو زودتر م هینجوریپس اگه ا.. یدنبالت؟ اوک مییاین یپس مطمئن_

 :رو به طراوت گفت. را قطع کرد و به عقب برگشت یگوش

www.romanbaz.ir .فکر کنم زودتر از ما برسه.. مزونه يکاینزد بایتقر.. راه افتاده گهیترانه م_
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 :شد و گفت رهیبه او خ يبا ناباور نیفرد يها چشم

 اد؟یمگه ترانه هم م_

 !ایسر به هوا شد یلیپس دو ساعت؟ خ گفتمیم یچ زیبابا صبح سر م يا_

 :و گفت دیدور دهانش کش یدست یعصب نیفرد

 اد؟یب دیترانه هم با یچ يبرا ؟یبگ شهیم گهیبار د هی_

 :متعجب و حق به جانب گفت. را جمع کند شیدست و پا یکم دایاش باعث شد ل يجد لحن

تعارف کردم اگه خواست همراهمون .. میریلباس عروس م يگفتم امروز برا میزدیبا هم حرف م میداشت شبید_

 ..فکر کردم بدم نشه اگه.. اوردیاونم نه ن ادیب

ما  یِعروس دیهمراه خر تونهیاون دختر م یگرفت میخودت که تصم شیپ يکرد يچه فکر قایدق دا؟یل یاگه چ_

 باشه؟

او هم . کردیناراحت نگاهش م نهیطراوت از داخل آ. را نگه داشت نیماش نیبغ کرده سکوت کرد و فرد دایل

 دایشدو ل رهیخ رونیدر سکوت به ب نیفرد. که کار از کار گذشته بود دیفهم ینبود اما وقت یفکر خوب دانستیم

 :آرام گفت

خب من .. مگه باهاش دوست باش یگیتنهاش نذار؟ نم یگیمگه نم.. کنم کاریچ دیبا گهید دونمیمن اصال نم_

 هست؟ یکنه؟ مگه مشکل میهمراه دیتو خر دیچرا نبا.. ستمین یمصنوع یدوست هیاهل 

 :آرامتر گفت یرو بر گرداند و کم. در سرش تکرار شد رضایعل يچشم بست و حرف ها يلحظه ا نیفرد

ضربه .. شکست خورده.. ستین یدختر معمول هیترانه که .. یخودت درك کن دیرو با ییزایچ هی.. من زِیعز_

.. ادیبا گذشته کنار ب میکه کمک کن میشد کیما بهش نزد..دوباره آزارش بده يخاطره ها نیتکرار ا دیشا.. دهید

 ..فتهیتلخش ب يخاطره ها ادیهر لحظه  میدق و باعث ش ي نهیآ مینه که بش

 دونمیو چه م لیباالخره فک و فام.. نرمال برگرده یبه زندگ دیدختر باالخره با نیجان؟ ا نیداره فرد یچه ربط_

 شه؟ يبراش عاد يذاریچرا نم م؟یباهاش رفتار کن ماریچرا مثل ب.. کننیم یعروس کاشینزد

 :و گفت دیکش یقینفس عم.. ندهد بحث را ادامه نیباعث شد فرد دایدلخور و ناراحت ل لحن

 !که شده هیکار.. ادیب شیپ یبحث و ناراحت يخودینداره ب یلیدل.. خب اریبس_

 :گفت نهیاز داخل آ طراوت

www.romanbaz.ir !مینشون ند یتیبه نظرم ما حساس.. داداش خودش مشتاق بود_
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 .حرف به طرف مقصد راند یداد و ب یآمده سرش را تکان شیکالفه از اتفاق پ نیفرد

. سالم داد یمیبرخاست و با لبخند مال یصندل ياز درِ مزون بزرگ داخل شدند، ترانه به احترامشان از رو یوقت

که  يروز. از آن روز گذشته بود يدو هفته ا. دخترها جلو رفت و سالمش جواب داد یبعد از احوال پرس نیفرد

به اتاقش پناه  مایشده بود که مستق بیجمزخرف و ع یآنقدر دچار حس رضا،یعل بِیعج يحرف ها دنیبعد از شن

 کی کردیحس م.. آرامش قبل را نداشت گریاز آن روز به بعد د.. از راننده ها سپرد یکیبرد و رساندن ترانه را به 

که نه تنها  یحس.. از قلبش را تحت فشار قرار داده یآزار دهنده و گزنده است که قسمت يبه حد شیبرا يزیچ

 زیترانه شدت گرفت و آزار دهنده تر ن يدوباره  دنیرفع نشد، بلکه با د رضایعل یپ در یپ يها یبا عذر خواه

 . شد

 :را از چشم برداشت و محترمانه گفت نکشیپوش ع کیزنِ ش. سر برگرداند خواندیکه نام او را م یزن يصدا با

 .نیخوش اومد یلیخ. نیاریب فیفر گفته بودن قراره تشر ونیخانم هما_

 .و او هر دو تشکر کردند و زن بالفاصله سراغ مدل ها رفت دایل

باز هر طور که  یول.. زرق و برقه یکال مد امسال ساده و ب.. میساده تر شروع کن يبه نظرم اول از مدال_

از چند تا مدل و براتون در نظر  یبیو ترک نیانتخاب کن نیتونیم یحت.. هست نجایا نیبخوا یاز هر مدل.. دیلیما

 .میریبگ

کتش  نیفرد. دادیم حیتک تک مدل ها را توض شیو زن برا زدیاستر چرخ م یپل يمانکن ها انیبا شوق م دایل

 :رو به طراوت گفت. ها نشست یاز صندل یکی يرا از تن درآورد و رو

 !میینجایفکر کنم تا شب ا_

چند  یوقت. دیو آرام خند دیرا شن شیبود هم صدا ستادهیآن طرف تر ا یکه کم يتنها طراوت بلکه ترانه ا نه

با لباس  دایکه ل دینکش یطول. کمک به او داخل اتاق پرو شد يانتخاب شد، ترانه داوطلبانه برا دایمدل توسط ل

 فیو ظر دیلباس عروس در تنِ سف.. کرد اهشو نگ ستادیسرِ پا ا نیفرد. آمد رونیاز اتاق ب ییبایو ز دیسف

که  یرنگ اهیلخت و بلند س يسرشانه اش و موها فیظر ياستخوان ها. ودتر از حد معمول شده ب بایدخترك ز

 :جلو رفت و با لبخند گفت. با لباسش داشت يریبود، تضاد نفس گ ختیآنها ر يرو

 !هیعال_

 :از پشت سرش گفت ترانه

www.romanbaz.ir ..ادیبپوشه بهش ب یفکر کنم هر چ_
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 :حرفش گفت دییدر تا طراوت

 !منتها تاج و تورشم بذار.. بهتر بود يکه اول انتخاب کرد یاون یآره ول_

 یصندل يرو. قرار شده بود یب نیفرد. کرد و دوباره داخل اتاق شد نیبه فرد یرکیز ریز یبا ذوق نگاه دایل

اما هر  ست؟یربط چ یاسترس احمقانه و ب نیا لیدل دانستیخودش نم. را با استرس تکان داد شینشست و پاها

طراوت که . زدیمکان بگر نیاز ا رهر چه زودت خواستیش کرده بود که دلش ما یتاب و عصب یچه بود آنقدر ب

 :دیجلو آمد و آرام پرس یکم. سخت اش شد يمتوجه چهره 

 شده؟ يزیداداش چ_

 :سر تکان داد و گفت نیفرد

 ..ادیجور جاها خوشم نم نیاز ا ادیز یدونیم_

 :مکث کرد و ناراحت گفت یکم

 !و من نبودم نینگار هم خودتون رفته بود يبرا یحت_

 :و گفت دیلب گز طراوت

 ..يومدیاگه نم.. حساسه یلیخ.. کنهیفرق م دایل_

 ..ستین یمشکل.. زمیعز دونمیم_

مدل  نیا. به لباس انداخت یدوباره نگاه نیفرد. آمد رونیاز داخل اتاق پرو ب دایسکوت کرد و همزمان ل طراوت

 :کوتاه گفت. دیرسیظر متر به ن بایساده تر و ز

 !هیبهتر از قبل نیبه نظرم ا_

 .تاج و تورش گذاشت يزد و دستش را رو یچرخ دایل

کدوم  نیدو تا مدل هست بب. دوست دارم با کاله هم امتحانش کنم یول.. شهیقشنگ تر م یلیآره با تور هم خ_

 بهتره؟

آرام . شد کینزد نیدامنش را با دست باال برد و به فرد. که در دست ترانه بود اشاره کرد ییبه کاله ها سپس

 :که فقط او بشنود گفت يطور

 !لباسم و درارم یکنیکدوم بهتره؟ همونجا هم کمک م ینیتو بب يایم_

 یبیز عجبه طر.. است دنیطرف مغزش در حال جوش کی کردیحس م.. به ترانه انداخت یناخواسته نگاه نیفرد

www.romanbaz.ir :و او آرام گفت دیترانه چشم دزد. دیرا بوس دایل یشانیجلو رفت و پ یقدم. در حال خفه شدن بود
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 !یشیبا کدومش قشنگ تر م نمیبرو بب.. نمیتموم شدش و بب دمیم حیترج_

. جدا کند شیترانه کمک کرد تور و تاج را از موها. نشست و با ذوق داخل شد دایل يلب ها يرو ییبایز لبخند

 .شد رهیخ شیبایبه عکس ز نهیسرش گذاشت و ترانه از آ ياز کاله ها را رو یکی دایل

 !تره کیش یلیکاله خ.. حق با تو بود_

. تا نصف صورت داشت يدیو تور سف پوشاندیموها را م يانداخت که فقط قسمت جلو گریبه کاله د ینگاه دایل

 :آن را کنار سرش گرفت و گفت

 !ش قشنگ ترهبه نظرت کدوم_

 . شانه باال انداخت و او با ذوق برگشت ترانه

 !کدوم بهتره نمیبب خوامیسرت؟ م يرو يبذار شهیم_

رنگش را  یشال نبات.. امدیدرخواستش را محترمانه رد کند اما دلش ن خواستیدلش م.. مکث کرد یکم ترانه

درِ اتاق را  دایل. دیدرخش دایل يشم هاسرش گذاشت چ يکاله را رو یرا باز کرد، وقت شیگذاشت و موها يکنار

 :با ترانه بلند گفت یباز کرد و بدون هماهنگ

 ؟يایجان چند لحظه م نیفرد_

 زیکه درِ اتاق را باز کرد قبل از هر چ نیفرد. داد رونیو نفسش را پر صدا ب ستادیبه ناچار همانطور منتظر ا ترانه

 یاهیدرخشان و س يموها شیتمام حواسش پ دینظرش را پرس دایل یوقت یحت.. ترانه ثابت ماند ينگاهش ر و

 يجلوه  ينقاب تور نیکه از پشت ا یومدرشت و معص يبود و چشم ها ختهیر رونیبود که از کنار کاله ب

 . داشت يگرید

 :گفت دایترانه برداشت و رو به ل يرا با زور از رو نگاهش

 !هیعیطب ریغ کمیکاله .. به نظرم با تور بهتر بود_

خوب و مطبوع داخل مغازه عرق  يبا وجود دما. در را بست يا هیعار يکوتاه را گفت و با لبخند يجمله  نیهم

داشت .. شد رهیخ ابانیبه خ يا شهیاز پشت در ش. و به طرف در رفت دیاش کش یشانیبه پ یدست. کرده بود

 يشعله ها انیکه از سوختن م اشترا د یبود که به آن دچار شده بود؟ حس انسان یچه حال نیا شد؟یم وانهید

ناشناخته و خطرناك به بدنش حمله  یروسیکه و یحس کس. دیآ یاز دستش بر نم يو کار کشدیجهنم زجر م

فرو برد  شیموها انیدستش را م یچند بار متوال.. اوردیو او را از پا در م خوردیرا از داخل م شیکرده و سلول ها

www.romanbaz.ir
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کتفش  ياز پشت دست رو دایمنتظر ماندن در همان حال، ل یبعد از کم.. داز کرپراهنش را ب يباال يو دکمه 

 :دیگذاشت و پرس

 شده؟ يزیچ_

 :تکان داد و گفت يسر. در دل خدا را شکر کرد دیکه او را حاضر و آماده د نیفرد

 ؟یانتخاب کن يزیچ یتونست_

 :که تمام ذوقش فروکش کرده گفت ینگاهش کرد و مثل کس یو پر معن یطوالن دایل

 !انتخاب زوده يبرا.. هم سر بزنم گهید يدو سه جا دمیم حیترج_

 یدختر ها، با حال يبرا يا شهیاز زن و باز نگه داشتن درِ ش یگفت و بعد از خداحافظ يا "باشه"به ناچار  نیفرد

 .رفت رونیو بد پشت سرشان ب بیعج

*** 

 ریدرگ.. دایو پر هراسِ ل بیو غر بیرفتارِ عج رِیدرگ.. بود ریبود فکرش درگکه سوارِ آژانس شده  يلحظه ا از

بختک شوم به  کیکه مثل  یو عذاب یحس بد خفگ ریو بدتر از همه، درگ نیترِ فرد بیو عج یآن يواکنش ها

هر . کردیکه با آن دست و پنجه نرم م ودب ینداشت چرا که چند وقت یتازگ شیمورد سوم برا. جانش افتاده بود

. بود یدوست خوب شیبرا دایل. فتادیمثل خوره به جانش م يحس بد گرفتیجمع سه نفره شکل م نیوقت که ا

خالص و از سرِ  شیمحبت ها.. بود ياجبار فیتکل کیرفع  زیاما انگار همه چ کردیدلسوزانه و با محبت رفتار م

جا  ن،یو هم شدیم دهید شیحرف ها و رفتارها يدر همه  نیفرد ياز خواسته  ییرد پا.. نبود یصداقت و دوست

 . کردیبعد باز م يمورد آزار دهنده  يرا برا

 یهمه محبت خالص و ب نیا يبرا خواستیچرا هرچقدر م..داد و چشم بست هیتک نیماش ي شهیرا به ش سرش

قلب و روح  یِاش قرار داده بود که حام یخدا او را فقط در زندگ یعنی شد؟ینم ابدیب یمنطق یلیدل نیمنت فرد

به  خواستیدلش نم شد؟یو محبت روز به روز داشت آزار دهنده تر م تیحما نیشکسته اش باشد؟ پس چرا ا

 یکسانش هم باشد، ول نیتر کینزد یحت ،یدوش کس يبر رو يبار خواستیدلش نم.. وابسته باشد یکس

که  ياگر تنها خواسته ا دیشا.. اش معتاد شده بود یزندگسخت  يمرد روزها يتوجه ها نینسبت به ا بیعج

. قسمت بود نیدر هم قایکار دق رادیا. مرد بود نیهم همتعلق ب دیشنیکه با دل و جان م یو تنها حرف زدیپس نم

و دور  دیکهنه تر از آن بود که بتوان ساقه اش را بر یلیزده بود و خ شهیکه انگار در وجودش ر ییجا نیهم

www.romanbaz.ir .انداخت
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که در سخت  يمرد.. نیفرد.. بود کشیو تار رهیت يروشنِ گذشته  يحسِ خوب تنها نقطه  نیاعتماد و ا نیا

اسطوره  کیبه  لیتبد شیقابل انکار بود که حاال برا ریپر رنگ و غ ياش نامش به قدر یزندگ يروزها نیتر

از .. گفتینم يزیجز چشم چ وانداخت  یم نییادر مقابلش سر پ یدست خودش نبود وقت. گشته بود یستودن ي

حس اعتماد و ...گذاشتیبحث نم يبرا ییو هرگز جا کردیچون و چرا اجرا م یخواسته اش را ب یترس نبود وقت

و درکش  گشتیتر م قیعم انشانیکه روز به روز م یحس.. نبود يداشت اراد شیکه به حرف ها ینانیاطم

 !تر بیسخت تر و عج

 نکهیاما قبل از ا. را حساب کرد هیشد و کرا ادهیدر پ يجلو. را داد قیراننده سر باال کرد و آدرس دق يصدا با

شد  یآن شب دوباره پتک يحرف ها دنشیبا د. کنار خانه برداشت و جلو آمد واریاز د هیوارد خانه شود حسام تک

شلوارش فرو  بیرا در ج شیدست هاحسام . جلو رفت و سالم داد یفیبا اخم ظر. شد دهیو به فرق سرش کوب

 :برد و گفت

 ؟يکجا بود_

 :نگاهش کرد و گفت یبا ناراحت ترانه

 ؟ینیشیکوچه منتظرم م يکه تو میشد بهیانقدر غر_

 !هیبق يچشما ينه تو خونه و جلو یول.. میحرف بزن دیبا_

 .کج شده نگاهش کرد يبا سر ترانه

 نکردم؟.. يادامه ند گهیبحث و د نیحسام؟ خواهش کردم ا_

 یچ يبرا.. ترانه يبدهکار نویبهم حداقل ا.. تو آمپاس یو منو گذاشت یکلمه گفت هی.. یمتاسف یفقط گفت.. نه_

 ؟یچ يبرا م؟یرتیغ یو ب یاقتیل یب يبرا ره؟یگیکه داره نفسم و م یحسِ لعنت نیا يمن؟ برا يبرا ؟یمتاسف

. چند قدم جلو رفت و حسام هم به دنبالش راه افتاد. داد رونیسرش را برگرداند و نفسش را پر صدا ب ترانه

گاه در  چیه. شد رهیبچه ها خ ينشست و به باز مکتین يرو.. شدیختم م یکوچک يباز يکوچه به فضا يانتها

نا  شِیروز با ته ر کی یهم حت بلوغکه از همان زمان  یحسام. بود دهیند ختهیبهم ر نگونهیحسام را ا یزندگ

 :گفت نیرخش نگاه کرد و غمگ میبه ن. نرفته بود رونیمرتب ب

 ؟یتمومش کن يخواینم_

 .هم گذاشت يچشم رو حسام

www.romanbaz.ir ..خوامشیکه چقدر م یحدس بزن یتونینم یحت.. ترانه یستیمتوجه ن_
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 .زدیموج م شیدرد در چشم ها. سکوت کرد و سر برگرداند یکم

 دیو به گند کش تیکه زندگ یدختر زن يدست گذاشتن رو.. يروم بذار رتیغ یاگه اسمِ ب دمیبهت حق م_

بار  ریحاال که دارم ز.. حاال که شده.. کمکم کن.. انصاف نباش ترانه یب یول.. یرتیغ یجز ب ستین یچیه

 نیاگه به طراوتم نرسم ا یحت.. متاسف نگام نکن ينجوریا. منو به حال خودم نذار شمیدل له م نیا يخواسته 

 .کُشهینگاه تو منو م

 ؟یچ یعنی یدونیطراوت م يدست گذاشتن رو.. يکه تو فکر کرد یلینه به دل یول.. گفتم متاسفم . .حسام_

 :شد و با بغض گفت رهیرو به رو خ به

 نیقبول کردن راد. رمیاز سهمم و بگ شتریب يزیچ هیخواستم دستم و ببرم باال و  میبار تو همه زندگ کی_

 .فتهیاتفاق برات ب نیا خوامینم.. دمیعمر تاوانشو م کیحاال دارم .. یوونگینبود جز د یچیه

 ست؟ین یمگه همون عاشق یوونگید_

 .زد و به طرفش برگشت ینیلبخند غمگ ترانه

که از سرت گذشته و  یوقت.. هیچ یوونگیفرقش با د یفهمیم رید یلیخ.. فرق داره یلیعشق خ.. ستینه ن_

 یوارد زندگ کردمیفکر م.. فرصت پرواز کردن دارم کردمیکر مف نیمن با راد.. نبودم نیمن عاشق راد. تموم شده

از  یچیه.. دونستمیاز عشق نم یچیه. و باهاش بسازم میزندگ تونمیشدم که عاشقانه دوستم داره و م يمرد

.. رو تحمل نکنم یکس يغر غرا.. از خونه دور شم.. خوشبخت باشم خواستیفقط دلم م. سرم نبود یوابستگ

 يایرو هیشد  میزندگ يدوره  نیتو حساس تر نیراد.. بچه بودم حسام یلیخ. مامان و نشنوم دادیداد و ب يصدا

 !جانیعشقِ کاذب و پر ه هی.. خوشگل یصورت

 .گذاشت شیزانوها يو آرنجش را رو دیخسته اش کش يبه چهره  یدست

که  شدیکم کم انقدر پر رنگ م یصورت يعالقه  نیهم دیشا.. شدیم ینبود چ ماریاگه ب کنمیفکر م یگاه_

با .. با محبت.. با آرامش.. با احترام.. با توجه شه؟یعاشق م یزن با چ هیمگه . عشقِ بزرگ بشه هیبه  لیتبد

و  دیخورش يکه قرار بود رو يروز نیولنهالِ تازه جوونه زده تو همون ا هیمثل  نیاحساسِ من به راد.. تیحما

احساس و تنفر  يجا.. اومد رونیسست اش خورد که از خاك ب ي شهیبه ر شهیانقدر ت.. تار و مار شد نهیبب

دوست کنارش  هیبه عنوانِ  یحت شیزندگ يروزا نینتونستم تو بدتر یتنفر انقدر پررنگ شد که حت نیا.. گرفت

پشت سرم و نگاه  نکهیبدونِ ا. کرده خودم و نجات دادم دایچوب پ کهیت هی انوسیاق هیکه تو  یمثل کس. باشم

www.romanbaz.ir .رسوندم یکنم دست و پا زدم و خودمو به خشک
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 :دستش گذاشت و گفت يدست رو. شد رهیغرق در فکرِ حسام خ يو به چهره  برگشت

اگه واقعا عشق باشه .. اگه عشق باشه.. یوونگید ایعشقه  نیبب.. حسابت و اول با خودت روشن کن حسام_

 ..یول.. يالش برهم دنب ایتا ته دن یارزش و داره که حت

 .کاره گذاشت و از جا برخاست مهیرا ن حرفش

.. نبودم نیمن مسئول رفتار پرو.. و طراوت ننداختم نیرو گردن پرو رایتقص ممیزندگ يروزا نیتو بدتر یمن حت_

 هینبود جز  لیدخ نیکس تو ازدواج منو راد چیه.. خودم ساختم يبودم که خودم برا یمن فقط مسئول سرنوشت

 ..راهت يجلو اشمب یپس فکر نکن قراره من سنگ.. خودم یتجربگ ید و زودگذر و بتب تن

 ییو با صدا دیدست کش شیچشم ها يبا دو انگشت پا. زدیاشک در چشمانش حلقه م. سرش را بلند کرد حسام

 :دو رگه گفت

 !خودم نوکرتم.. بخدا نوکرتم دخترخاله_

اما .. گرفتیداشت را نم دیحسامِ جد نیا يکه برا یو هراس ینگران يجا زیچ چیه. از ته دل زد يلبخند ترانه

 . داد به احترام حضورش فقط سکوت کند حیعشق آنقدر هوا را معطر کرده بود که ترج يبو

 :را مقابل حسام گرفت و گفت دستش

 قبوله؟..  ازداغیمشهورِ پر از پ ياز همون املتا..خودت يشام پا.. دوئمیپاشو که از صبح تا حاال دارم م_

 :زده گفت جانیه. صورت ترانه را قاب کرد شیاز جا برخاست و با دست ها حسام

 !دوشمیسنگم م ي رهیبرات ش يتو امشب بخوا_

تا سرش را دوباره ..کرد یناگهان نگاهش با دو چشمِ آشنا تالق.. گرداندیو همانطور که سرش را برم دیخند ترانه

 :به پشت سر نگاه کرد و گفت دیرا د دنشیحسام که ترس.. و نبوداز ا ياثر گریبرگردانَد و نگاه کنَد د

 شد؟ یچ_

 :را نامطمئن تکان داد و گفت سرش

 ..بود هشیشب یلیخ.. دونمینم.. دمیرو د یکیفکر کردم _

 :گفت یکرد و با شوخ تیاو را به طرف خانه هدا حسام

  ؟یزنیتو چرا توهم م. ابرام يمن رو_

از  هیثان کیبود که در کمتر از  ییآشنا يآن چهره  یتمام حواسش پ.. حسام نبود يها یبه لودگ حواسش

www.romanbaz.ir :آرام و نگران لب زد.. شد دیمقابلش ناپد
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 !شهرام_

*** 

 يرو. گذاشت زیم يو آن را گوشه رو ختینقره ر يگاریس ریرا داخل ز پیپ يسوخته و خاکستر شده  توتون

چند ساعت به فکر فرو  نیرا در هم قفل کرد و مثل تمام مدت ا دستانش. داد هیو به تاج تک دیتخت دراز کش

توان فکر کردن را هم از او گرفته  یانگار حت.. شیاما پر تشو یذهن خال کی.. بود یمغزش پر از خال. رفت

شده بود؟ خودش را  ضیهمه دچار احساسات ضد و نق نیروز ا کیآمد؟ چرا در  یچه بر سرش م. بودند

که باعث  یو مزخرف ياراد ریهمان رفتارِ غ. هم اعتماد نداشت شیبه خودش و رفتارها یحت گرید.. شناختینم

رساندنش تعارف هم  يبرا یخانه کند و حت یبا آژانس راه ،یشده بود ترانه را بعد از آن همه زحمت و دوندگ

 . نکند

ذهنش پراکنده تر و  کردیفکر م شتریب یاما هر چ. و افکارش را منسجم کند ندیساعت ها بنش خواستیم دلش

اگر . رنگش را از تن خارج کرد دیسف شرتیحرکت ت کیو با  دیبه صورتش کش یکالفه دست. شدیتر م جیگ

را  شیدست ها.. شدیاندیب دهافتا يآمد امشب را با خودش خلوت کند و به اتفاق ها ینبود بدش نم دایاصرار ل

 .چشم باز کرد دایل ينگذشته بود که با صدا قهیاما هنوز چند دق. چشم بست یاش قالب کرد و کم نهیس يرو

 ؟یینجایهنوز که ا_

 :تکان داد و با اخم گفت يسر

 .امشب زود بخوابم خوامیم.. خسته ام کمی_

 .تخت نشست يشد و کنارش رو کیبا لبخند به او نزد دایل

 !کن یهمراه نجایحداقل ا.. میبخور يزیچ یکه نذاشت رونیب.. کن یبعد بد اخالق میشام و بخور_

به .. دیچکیتنش بود و آب از سر و صورتش م یمیمال ییمویتن پوش ل. نگاهش کرد یچشم ریز نیفرد

 :اشاره کرد و گفت شیموها

 !يخوریسرما م.. کولر روشنه_

 .او گذاشت ي نهیس يتر آمد و سرش را رو کیتوجه به او نزد یب دایل

 ؟يخوریچطور سرما نم یخودت که لخت_

 يگرما نیحس و ا نیاحساس کرد ا.. حالش دگرگون شد.. آن احساس کرد قلبش از کار افتاده کی نیفرد

www.romanbaz.ir دایل يچشم ها ياما به جا... را از خودش جدا کرد و نگاهش کرد دایل.. آورد یبه خاطر م ییجا کیرا از  سیخ
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را با دست  شیو چشم ها دش زیخ میبه سرعت ن..تدو جفت چشمِ قرمز از ترس و درشت در نگاهش جان گرف

 :درمانده گفت. شدنش نمانده بود وانهیتا د يزیچ.. دیمال

 خوامینم.. بهتره میمراعات کن شتریب کمیآخر  يروزا نیا.. برسونمت میبخور يزیچ هیموهاتو خشک کن، _

 !پدرت دلخور و نگران بشه

 :دخترك آرام گفت. او شد نِیغمگ يبرگشت متوجه چشم ها نیفرد یوقت. را گرفت شیبازو دایل

 ؟يقرار شد یچرا انقدر ب ن؟یفرد یکنیازم فرار م يچرا انقدر دار_

 .با ترس دودو زد و آب دهانش را قورت داد نیفرد يها چشم

 !نگرانم کمیفقط .. ستین يزیچ_

 :گفت اریاخت یب دایل

 ترانه؟ يبازم برا_

 :با اخم گفت. محض بود قتیحق رضایعل يرف هاح.. نگاهش کرد قیدق نیفرد

 من فقط بابت ترانه باشه؟ یِمگه قراره نگران_

مرد  يچه بر سرِ منطق ها سیرخِ خ مین نیخودش خبر نداشت که ا. انداخت نیینگفت و سر پا يزیچ دایل

 ختهیبه هم ر یاش سوخته، افکارش به طرز وحشتناک یچیپ میکه س یکه مثل رباط يمرد. آورد یکنارش م

شدنِ نسبت  یرسمآمد قبل از  یچرا دلش نم. دیصورت او کش يدستش را جلو برد و دست رو نیفرد. بود

چشم بست و  هیچند ثان. بود دایخود ل يو خواسته  اقیشاهد اشت یرا بشکند؟ آن هم وقت يسد صور نیا نشانیب

بار  نیاول يبود انگار برا دهیسر به فلک کشکه از درونش  یحس یول. فکر کند یمنطق شهیکرد مثل هم یسع

 !هار شده نگونهیبود که ا

دخترك سر برگرداند، جلو رفت و فاصله را تمام  یوقت. عبور داد و به گردنش رساند دایل يموها ریرا از ز دستش

را  يزیآنِ واحد چ کیانگار که در .. در حال سوختن یبیآتشِ عج انیسراسر عطش خواستن بود و تنش م. کرد

که از درون خواسته اش را  يزیچ هآن هم آن بود ک.. مطمئن بود زیچ کیفقط از . خواستیو نم خواستیم

 .!لحظه نبود نیمتعلق به هم زد،یم ادیفر

تنش را .. دست نگه دارد شد،یم رید یدنیهر عقب کش يکه داشت برا یزمان قایتلنگرِ کوچک باعث شد دق نیهم

تن .. دادیشک داشت عقلش را از دست م یب.. شد رهیخ دایباز و پر از نازِ ل مهین يو به چشم ها دیعقب کش

www.romanbaz.irتخت پشت به او  يگوشه .. دیکشتنش انداخت و از مقابلش کنار  يپوشِ از هم باز شده اش را دوباره رو
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قادر نبود  یخورده بود که حت کهیآنقدر . بود ستادنیدر حال ا دایقلبِ ل. را دوباره تن کرد شرتشینشست و ت

به  یسرش را کم.. کرد آرام باشد یو سع دیکش شیموها انیدست م یدر پ یچند بار پ نیفرد. بپرسد يزیچ

 :سمت او کج کرد و گفت

 !اآلن نه..دایل ستیدرست ن_

 :پر از بغض زمزمه کرد.. را در هم جمع کرد شینشست و زانوها دایل

 ..یعنی یکنیم ينجوریا یوقت.. يدیموقع پا پس کش نیتربد شهیهم یول.. زورت نکردم يکار يوقت برا چیه_

 دادیم حیرا توض يزیچطور چ.. خراب تر از خراب شد نیحالِ فرد.. دیگونه اش چک يشکست و اشک رو بغضش

 :گفت انهیدلجو. او گذاشت يزانو يکه خودش از درکش عاجز بود؟ دستش را جلو برد و رو

.. اآلن که مغزم پر از استرس و هزار جور فکره نه یول.. شهیتموم م نمونیفاصله هم ب نیزود هم یلیخ_

 !میبش مونیکوتاه هر دومون پش ي قهیکه بعد از چند دق میکن يکار خوامینم

زن هوس  هیچشمت  شیمدام پ خوادیمونده؟ دلم نم مونیمگه چقدر تا عروس ن؟یفرد میبش مونیپش دیچرا با_

.. فهممیمن اصال نم. کنهیحساس تر م هیقض نیا يتو داره منو رو يدنایشپا پس ک یول.. باشم يباز و عقده ا

 ..اصال

و کنار  دیسرش را بوس. جلو رفت و در آغوشش گرفت نیفرد. کرد هیگذاشت و گر شیزانو يرا رو سرش

 :گوشش گفت

اآلن .. رمیخودمو بگ يبودنت جلو یهمه خواستن نیکه با وجود ا یانقدر مهم هست.. یهست زیانقدر برام عز_

 .ذهنمه خراب بشه يکه تو ییدوست ندارم برنامه ها.. دایل ستیوقتش ن

نه . شناختیاش را م یو مردانگ نیفرد. آرام شد یکوتاه کم يجمله  نیبا هم. سر باال آورد و نگاهش کرد دایل

مدت مثل خوره به جانش افتاده پس  نیرا که در ا يکرد تمام افکار یسع. دادن ياهلِ جا زدن بود و نه باز

  د؟یترسیم دیچرا با.. مالِ او و مرد او بود نیفرد.. بزند

 :اشک گفت انیرا جلو برد و م سرش

 !نیفرد یشینم مونیپش متیوقت از تصم چیبگو ه_

بوسه . دیرا خواسته بود نچرخ دنشیکه شن يکرد زبانش به گفتنِ جمله ا يهر کار... نگاهش کرد قیعم نیفرد

 :اش زد و آرام زمزمه کرد یشانیبه پ يا

www.romanbaz.ir
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نباشه آخرِ همون  یبا خودش صحبت کنم اگه براش مشکل خوامیم.. دو شنبه ست گهید يعملِ طراوت هفته _

 ه؟ینظرِ تو چ.. نداره یبه حال کس یو زود فرق ریهفته د هی.. میهفته مراسم و برگزار کن

 .زد و اشکش را پاك کرد ییبایلبخند ز دایل

 !یکن زمیسوزپرا شهیهم يدوست دار_

انبوه و آتش گرفته، در جست  یدر ظاهر آرام بود اما از داخل مثل جنگل.. جواب نگذاشت یلبخندش را ب نیفرد

 .گشتیخاموش شدن و آرام گرفتن م يبرا یراه يو جو

 :کنارش برخاست و گفت از

 !شمیدارم هالك م ینگکه از گرس ایبعدم ب.. اول موهاتو خشک کن.. نییپا رمیمن م_

را که حس  یگوش ي برهیو. رفت رونیاز اتاق ب شیپر از تشو یبا دل نیگفت و فرد ي "چشم"با محبت  دایل

 یکالفه و ب. اسمِ ترانه ضربان قلبش را تند تر کرد. دیکش رونیشلوارش فرو برد و آن را ب بیدست در ج.. کرد

چند بار با شک به صفحه . بود دهیرا بر مانشا یلعنت یِاما نگران.. را در دست فشرد یقرار تماس را رد کرد و گوش

 یترانه که در گوش ياما صدا. داد رونیشماره را گرفت و نفسش را ب. زد اینگاه کرد و دل را به در یگوش ي

 . را حس کرد یهمان آتش لعنت يباال گرفته  يبه وضوح زبانه ها د،یچیپ

 ن؟یالو آقا فرد_

 .نتونستم جواب بدم دیببخش.. سالم_

 م؟یبعدا حرف بزن نیخوایم.. ستیمهم ن_

 :و کوتاه گفت دیبه صورتش کش یدست

 !نه بگو_

 :صبر کرد و نامطمئن گفت یکم.. نوبت ترانه بود که مکث کند نباریا

 کردمیفکر م.. شد بیچشمم غ يزود از جلو یلیخ یمطمئنم خودش بود ول یعنی.. دمیفکر کنم شهرام و د_

 مگه نه؟ کنمیدارم اشتباه م.. رانهیخارج از ا نیگفت

 :گفت تیچشمانش جمع شد و با جد.. تنها چند قدم مانده به هال خشک شد نیفرد قدم

 ش؟یدیکجا د قایدق_

*** 
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سرش انداخت و آرام از همان درِ سمت واحد خودش  ياش افتاد، شالش را رو یگوش يکه رو یتک زنگ با

از  دنشیبه محض د نیفرد. دیرا د نیفرد نِیماش ضیعر يچند قدم که برداشت در اواسط کوچه . رفت نییپا

ترانه قدم . بود تیوفاصله هم قابل ر نیاز هم ظشیاخم غل. را از چشم برداشت نکشیشد و ع ادهیپ نیماش

 . را تند تر کرد و جلو رفت شیها

 !سالم_

 ؟يکه منتظر نموند ادیز.. سالم_

 :تکان داد و گفت يسر

 !نیینجایبابا بدونه ا خوامینم م؟یقدم بزن کمی شهیم ینه ول_

و ترانه با ترس  ستادندیدرخت ا کیکنار  ابانیخ يانتها. هم راه افتادند يگفت و همپا ي "خب اریبس" نیفرد

 :گفت

 .. بابا بفهمه ترسمیهمش م_

 :با اخم نگاهش کرد و کالفه گفت نیفرد

 !بفهمه ترانه؟ پدرته يخوایچرا نم_

 ممییو تنها يذره آزاد هی نیهم.. هم حساس کنهیگفتنش هم نگرانش م.. ستمیمن که مطمئن ن یول.. درسته_

 !رنیگیازم م

 :و گفت دیکش يپوف کالفه ا نیفرد

چشم رو .. خودمو گرفتم تا صبح بشه يبزور جلو.. امیبار خواستم پا شم ب نیچند يقطع کرد نکهیبعد ا شبید _

 خودش بود ترانه؟ یمطمئن.. فکر کردم یلیخ.. هم نذاشتم

لعنت فرستاد .. قسمت اول جمله اش شده ریچرا ذهنش درگ دانستیخودش هم نم.. حرف نگاهش کرد یب ترانه

 :آرام گفت. شیروزها نیا لگریبه ذهن تحل

 بشه؟ بیانقدر زود غ دیاشه چرا بااگه اون نبوده ب.. دمشید یول.. ستمیمطمئن ن_

چرا .. کردیدرك نم. از او ساخته نبود يو کار دیپلکیشهرام در اطراف ترانه م. دیچانه اش کش ریبه ز یدست نیفرد

 با او داشت؟  ينشده ا هیترانه؟ مگر چه حساب تسو

 يزیدر مورد اون شب هم چ یمن حت.. نینگ يزیخواهشا به بابا چ یول کنمیو درك م تونینگران.. نیآقا فرد_

www.romanbaz.ir ..بهش نگفتم
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 :زمزمه کرد.. با ترس ثابت ماند شیحرکت ماند و چشم ها یچانه ب يرو نیفرد دست

 !اون شب_

 :سر تکان داد و گفت ترانه

 یلیخ يچون خوابا.. جور ترس کاذبه هی.. شمیم یتوهم یلیخ دایفکر کنم جد.. کارِ اون باشه تونهینم نینترس_

 !نمیبیهم م يبد

که با  دیرا د يسرش را بلند کرد، موتورسوار یآن وقت کی.. دیاش کش یشانیبه پ یقرار دست ینا آرام و ب نیفرد

ترانه را به طرف خودش  يبازو هیثان کیچطور در  دینفهم... مترنداشتیاز چند سانت شتریب يکتف ترانه فاصله ا

.. همان حسِ آزار دهنده دوباره آغاز شد.. کرد یترانه تالق ي دهیموتور که رد شد، نگاهش با نگاه ترس. دیکش

چهره اش، دستش را  يبه اجزا یطوالن یشده بود؟ با نگاه شیروزها کابوس شب ها نیچشم ها ا نیچرا طرح ا

 .دیبه سر و صورتش کش یرها کرد و دست

 حواست کجاست تو؟_

 .دیآن را مال یگذاشت و کم شیبازو يدست رو ترانه

 .!شد کیدفعه چطور نزد هی دمیند_

 :رو برگرداند و خشک و با عجله گفت نیفرد

 يزیچ.. که مهمه سالمت و جونته يزیکن باشه؟ فعال چ رونیفکر کار و فعال از سرت ب.. خونه يبهتره برگرد_

هم  سکیر یحت یطیشرا نیدر چن دمیم حیبازم ترج یول.. بکنه تونهینم یغلط چیوجود نداره چون ه دنیبرا ترس

 .مینکن

. حالت باشه نیگفتنش به شما بهتر دیگفتم شا یول.. روزا که سرتون شلوغه مزاحم بشم نیا يتو خواستمینم_

 .دیدر هر صورت ببخش

 یشگیچشم هم نیفرد يرو برگرداند، چشم ها یوقت.. شد نیدست فرد ریخواست برگردد که دستش اس آرام

 یب شیلب ها.. مکث کرد یکم نیفرد.. و البته نگران تر.. دیرسیم به نظر شهیتر و خاموش تر از هم رهیت. نبود

 :اجازه از او تکان خورد و آرام لب زد

 !جلوتر میرو انداخت یعروس_

 :لبخند ناقص گرفت و گفت کیاز  یکم کم حالت شیلب ها. فقط نگاهش کرد ترانه

www.romanbaz.ir !خوشحالم براتون.. چقدر خوب_
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از زمان  يانگار هر دو در بعد.. بود یبیعج يحال و هوا.. آمد رونیاز دستش ب یناگهان یمثل رباط نیفرد دست

 :نگاهش را به سمت آسفالت داغ سر داد و گفت نیفرد. نبود ایدن نیو مکان بودند که متعلق به ا

 !هر دومون يبرا!بهتره یلیخ ينجوریا.. آره_

 لیآن را به نفع خودش تحل خواستیذهنش نم. .دیبار در سر ترانه چرخ نیچند شیدوپهلو يآخر جمله  ي تکه

 :باال انداخت و گفت يشانه ا.. کند

 .در هر صورت خوشحال شدم..شدیبلند مدت فقط باعث آزار هر دوتون م يِنامزد _

انسانِ رو به مرگ در کمتر از  کی ينفس ها نیاراده گفته بود مثلِ آخر یکه ب يجمله ا.. نگاهش کرد نیفرد

نبضش خاموش شد و دوباره در همان .. حالت ترانه جان باخت یب ينگاه ها انیکرد و م فروکش هیچند ثان

کرد و سوار  یکه او را راه یقتو. پشت سر ترانه راه افتاد و در سکوت همراهش رفت. فرو رفت یشگیغالب هم

کما .. نبود جیگ گرید.. ماند رهیاو خ يها از پشت سر به قدم ها وانهیشد، دست خودش نبود که مثل د نیماش

ذهن مه گرفته اش گم شده بود سر  يکه در پستوها يآخر يتکه .. دست دلش رو شده بود.. تمام شده بود

 نِینگاهش را چند بار ما ب.. حس و کرختش کرد یکه ب دبه سرش ز یمحکم ينشست و چنان ضربه  شیجا

ممکن  يزیچ نیاصال مگر چن.. گناه نکرده بوداحساس تاوانِ کدام  نیا.. به گردش در آورد نیترانه و فرمانِ ماش

 بود؟

*** 

 :گفت يو رو به منصور ستادیا یاتاق يمرد رو به رو ي خدمه

 !اتاقن نیتو ا_

 :سرش را به در چسباند و گفت دیاز داخل اتاق نشن ییصدا یوقت.. تشکر کرد و چند تقه به در زد يمنصور

 درو؟ یکنیباز م.. منم نیفرد_

از دود مخلوط  یمیکه با آن مواجه شد حجم عظ يزیچ نیاول.. باز شد یگذشت تا درِ اتاق به آرام قهیدق چند

پشت به او به سمت کاناپه رفت و  نیفرد. دستش را در هوا تکان داد وداخل رفت.. و تنباکو بود گاریس يشده 

روزها  نیا ینیشبیپ. ختیگرا بران يانگشتانش تعجب منصور انیم يکاره  مهین گاریس. نشست شیدوباره رو

 !نیشباهت داشت جز فرد یبه هر کس دیدیم شیکه رو به رو يسخت نبود اما مرد شیبرا

کولر را گرفت و  موتیر.. بازِ پشت هتل را باز کرد يرو به فضا يرا کنار داد و پنجره ها ریحر يها پرده

www.romanbaz.ir :گفت کردیهمانطور که خاموشش م
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 ؟یمرد مومن؟ خودکش یکنیم کاریچ_

 ينگاه منصور. له کرد يگاریرسیگرفت و آن را داخل ز گاریاز س ینیکام سنگ دیبگو يزیچ نکهیبدون ا نیفرد

 يکج شده اش افتاده بود و بسته  پِیپ زیم يآن طرف تر رو یکم.. ماند رهیداخل ظرف خ يگارهایبه ته س

 . یخال يتنباکو

 گار؟یسراغِ س یارضات نکرد که دوباره رفت پیاون پ گهید_

 نیآخر.. دیآه کش رضایعل. حرف نگاهش کرد یدوخت و ب رضایسرخش را به عل يچشم ها.. سر باال کرد نیفرد

تفاوت که آن  نیبا ا. بود چند روز بعد از چهلمِ نگار بود دهیکش رونیانگشتانش ب انیرا از م گاریکه س يبار

لحظه رو به  نیکه ا يمرد یول. زدیدر چشمانش موج م یبیخراب بودنِ حالش سکونِ غر يروزها، با همه 

بود و نه  ادینه اهلِ داد و فر.. شناختیم یاو را به خوب.. انفجار يبود آماده برا ینشسته بود، آتش فشان شیرو

 یول یطوفان.. شدیلحظه م نیهم رِیبه تصو لیتبد ت،یو در نها ختیریرا در خودش م زیهمه چ... و درد دل هیگر

 !خاموش

 ؟یگب يزیچ يخواینم_

 :حوصله گفت یصورتش را جمع کرد و ب نیفرد

 نجا؟یا ياومد يپا شد يسپرد یو به ک نییپا_

  ؟ينکرد دایپ يبهتر يبهانه _

 !نه_

 ن؟یشده فرد یچ_

برخاست و پشت به او و  ياز مقابلِ منصور. دیکش یقیگذاشت و نفس عم یشانیپ يهر دو دستش را رو نیفرد

 .ستادیباز ا يرو به پنجره 

 ؟یبدون يخوایم یچ_

 .!بشنوم خوامیفقط م.. بدونم خوامینم يزیچ_

ساعدش از  يبرجسته  يرگ ها.. کوتاه زد يکنار پنجره چند ضربه  وارِیدستش را مشت کرد و به د نیفرد

 .کتفش گذاشت يآرام جلو رفت و دست رو رضایعل. بود صیهمان فاصله هم قابل تشخ

 !يپس باالخره باهاش کنار اومد_

www.romanbaz.ir .دیباریاز نگاهش خون م.. برگرداند سر نیفرد
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 ام؟ ینفس و اراده؟ احمق؟ نامرد؟ چ یپست فطرت؟ ب رضا؟یام عل يتو من چه جور مرد دیاز د_

 !ياحساست اسم بذار يرو یکه نتون یستیشونزده ساله ن يپسربچه !نیبس کن فرد_

گذاشت و مثل  شیزانوها يآرنجش را رو. کاناپه نشست يرا دور زد و دوباره رو يمنصور.. دیخند یعصب نیفرد

و  دیکش شیموها انیم یدست.. منتظر ماند دیبگو يزیچ نکهیبدون ا يمنصور.. شد رهیخ يها به نقطه ا وانهید

 :ناباور و دردمند زمزمه کرد. سر باال کرد

 ...آخرِ یعنیفکر کردن بهش  یحت.. ترانه.. رضایعل نیزنِ راد_

 .پوشاند شیداد و صورتش را با دست ها یرا تکان سرش

بودم و انقدر  جیروزا انقدر گ نیا.. شدمیم شیخصوص میانقدر وارد حر دینبا.. شدمیم کیانقدر بهش نزد دینبا_

مردم  هیمنم .. باشه زنه زیترانه هر چقدرم برام قابل احترام و عز.. حسِ غلط به افکارم جهت داد هیسردرگم که 

 ..از حد باعث شد شیب یِکینزد.. گهید يمردا يمثل همه 

 ن؟یفرد_

 :دینگاه کرد و نال يمنصور به

سالِ تمام  کیمن .. برادر خودم چشم داشته باشم یکه به زندگ ستمیمن انقدر پست ن.. رضایامکان نداره عل_

چشم هم  ياز گوشه  یحت.. و احترام بهش نداشتم تیاز حما ریبه غ یلحظه حس چیوقت، ه چیه.. کنارش بودم

 ..ستین خوبمن حالم .. بخدا زده به سرم.. شمیم وونهیدارم د.. بهش ننداختم ینگاه

 من بگم؟ يخوایم_

 :سکوت کرد و او گفت نیفرد

سخت نبود  یول ينکرد یقضاوت.. متوسط يطبقه  هیدختره از  هی یبهم گفت ياومد شیدیکه د يبار نیاول_

تا  دیبه قول خودت طول کش.. شده شیوارد زندگ نیراد یاجتماع تیبه خاطر موقع يکردیفکر م. خوندن ذهنت

 یبود، رنگ تتیحما یوقت.. نیدرا يِماریمادرت و ب يها یخودخواه یقربان.. شد یاون دختر خودش قربان یبفهم

 !یبفهم نکهیبدونِ ا یاز همون جا شروع شد، ول یهمه چ.. از توجه و عالقه نبود

 .تدستش را در هوا نگه داش نیفرد

 !کنمیخواهش م.. نگو یچیه_

تا  ذارهینم خیم يخودش رو رو یزندگ ینگران يکس از رو چیه.. نیفرد دمیدنبالش فهم يبر يپا شد یوقت_

www.romanbaz.irداره از کجا آب  ینگران نیا یدونستیخودتم نم یول ينگرانش بود.. بهش نداره یارتباط چیکه ه یبره دنبال کس
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خودت سخت  يبرا.. شاهد رفتارت بودم رونیکه از ب یمن ينه برا یول.. درکش و قبولش سخت بود.. خورهیم

 !یگرفتیاشتباه م تیحس و با حما نیا یبود چون داشت

 :گفت يبلند ياز جا برخاست و با صدا نیفرد

شاهد نفَسم گفتنا و بال .. من شاهد تک تک لحظه هاشون بودم.. رضایامکان نداره عل ؟یفهمیبود م نیزنه راد_

 ..شاهد.. بودم نیراد يبال زدنا

جلو رفت  يمنصور. دیکش يداد بلند اوردیکه نتوانست بر زبان ب ياش زد و از فشار جمله ا یشانیبه پ يا ضربه

 .را گرفت شیو بازو

 شه؟یدرست م یفشار آوردن به خودت چ ينجوریبا ا.. مرد ریآروم بگ قهیدو دق_

 .و سر تکان داد نشست

 !رضایعل شهیدرست نم یچیه.. یچیه_

 :کرد و با درد گفت نگاهش

 کی تونمینم.. لحظه بهش فکر نکرد کی شهینم...  ستیمالِ خودم ن گهیذهنم د.. دمیدارم عقلم و از دست م_

حواسم  گهید زنهیحرف م یوقت.. نمشیبب لیدل یب خوادیدلم م.. کنمیدرك نم.. فهممینم.. آن نگرانش نباشم

اون !دیانجام بدم که نبا یبه ارادم غلبه کنه و حرکت یحسِ لعنت نیمدام مراقبم که نکنه ا.. ستیجمعِ حرفاش ن

 چارهیالنفس و چقدر ب فیچقدر ضع.. بگو رضایام عل يمن چجور مرد.. کرده نانیاطم.. دختر به من اعتماد کرده

 دم؟یوا م ينجوریشدم که دارم ا

درست  يزیاگه با انکار چ.. حسش و قبول کنه خوادیکه نممرد عاشقه  هیفقط  نمیبیکه من دارم م يزیچ_

که به  یحس.. نیفرد رهید یول.. يخودت تکرار کن که دوستش ندار ياتاق برا نیا يو روزها تو نیبش شهیم

 کشیتماس کوچ هیکه با  يکردیمروزا فکر  نیبه ا دیبا یوقت.. خونت يمث مخدر ذره ذره رفته تو يترانه دار

به  دنیساعته به خاطر رس میتهران و ن يدو ساعته  کیتراف یوقت.. يرسوندیو خودت و بهش م يشدیپرنده م

نه .. نشستیلبت م يکه موقع حرف زدن ازش مدام اون لبخند گوشه  یوقت.. یرفتیتنگ م يانبرایخونه از م

 !اآلن

 ..امکان نداره کنمیحساب م يهر جور..  کنمیفکر م يهرجور.. قبولش کنم تونمینم_

 :و پر درد گفت نیداد و غمگ یرا تکان سرش

www.romanbaz.ir بهش فکر نکرد؟ گهید شهیم يبکنم؟ چجور دیبا کاریچ_
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 چقدر برات مهمه؟ _

 .دیبست و آه کش چشم

 ..یلیخ_

 دا؟یاسمِ ل يرو یانقدر مهم هست که به خاطرش خط بکش_

. دیکش شیموها انیها چند قدم جلو رفت و دستش را چند بار م وانهیمثل د.. به پا خواست کبارهیبه  نیفرد

 :سر تکان داد و گفت. آتش گرفت يبرگشت چهره اش آنقدر آشفته بود که قلب منصور یوقت

 ..اگه یحت.. تونمینه من نم.. نه_

 .شد نییباال و پا شیگلو بکیقرار تر از قبل دوباره نشست و س یب

من آدمِ جا زدن ... شمینم الشیخیب.. رو نه دایحس باشه ل نیا رِیپام گ هیمر اگه بدونم قراره تا آخرِ ع یحت_

 !من بهش تعهد دارم..ستمین

 :فشرد و گفت شیها قهیشق يرا رو انگشتانش

 !تنها باشم کمی خوامیم_

 :شانه اش گذاشت و گفت يدست رو. و از کنارش برخاست دیکش یآه يمنصور

 آمد رتیتو نهال ح عشق

 آمد رتیتو کمال ح وصل

 غرقه حال وصل کآخر بس

 آمد رتیبر سر حال ح هم

 دل بنما که در ره او کی

 آمد رتیچهره نه خال ح بر

 وصل بماند و نه واصل نه

 !آمد رتیح الیجا که خ آن

*** 

 یکه به سمت آن ها م دندیاز دور حسام را د.. کرد تیهدا لیطو يطراوت را به سمت راهرو یصندل نیفرد

 . نگاهش را با شوق به طراوت دوخت ن،یداد و بعد دست دادن با فرد یسالم گرم د،یمقابلشان رس یوقت ..آمد

www.romanbaz.ir .اتاق منتظر شماست يتو.. دیاآلن رس نیدکتر هم_
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 :تشکر کرد و طراوت آرام گفت نیفرد

 !یهمه چ يآقا حسام ممنونم برا_

 :فرو برد و گفت دشیروپوش سف يها بیدستش را داخل ج حسام

 !نکردم يکار_

 :دیپرس نیفرد

 ؟یشما تو کدوم قسمت مشغول_

 :اشاره کرد و گفت یبا دست به سمت حسام

 .ام يولوژیمسئول بخش راد_

 :سر تکان داد و گفت نیبا تحس نیفرد

 ..فعال میپس ما بر_

 !شد یبرنامه چ نیبذار انمیقبل رفتن در جر یول.. حتما_

را به حرکت در آورد و هر دو با  یحسام رفت، صندل یوقت. داندمشکوك نگاهش کرد و طراوت سر برگر نیفرد

 :گفت ییداخل رفتند، دکتر به احترامشان به پا خواست و با خوش رو یوقت. ستادندیدر اتاق دکتر ا يهم جلو

 !اومده یک نیبب_

 یو ب مهربان يچهره . آزارش را دوست داشت یب يها یدکتر و شوخ طبع نیا.. کرد یکوتاه يخنده  طراوت

 :زده گفت جانینشست و ه شیرو به رو. کاستیاش م یاسترسش از نگران

 !نمونده يزیچ گهید_

 هوم؟. یعجله کن دیراه رفتن نبا يقبال هم بهت گفتم برا.. یول.. فقط دو روز.. بله که نمونده_

 :از کنارش گفت نیفرد

 دکتر؟ يآقا کشهیچقدر طول م قایدق_

 يکه برا يماده ا مینیبب دیبا.. هیعمل حساس ینخائ بیآس.. بودنِ عمل داره زیآم تیموفق زانیبه م یبستگ_

دو تا چهار ماه عکس  نیعمال ب شتریب يتو.. دهیجواب م یچه مدت یط میکنیم قیتزر یحرکت نخائ کیتحر

تالش  یلیخ دیجان گفتم که با راوتقبال به ط.. یوتراپیزیو مداومت به ف نیبا تمر یول.. شهیالعمل ها شروع م

 مگه نه؟. کنه

www.romanbaz.ir :با ذوق سر تکان داد و گفت طراوت
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 !بکنم که فقط بشه یهر تالش.. بکنم يحاضرم هر کار.. زده ام جانیه یلیخ_

 :زد و گفت ییبایلبخند ز دکتر

 !یهست يا يتو دختر قو!درصد هم شک نکن که نشه هی یحت_

_کشه؟یطول م یلیخ شم؟یمرخص م یک 

 خوبه؟.. هفته تا ده روز هی نیب میحتما هست شاالیاکه  میباش یاگه از عمل راض_

 :و کالفه گفت دیاش کش یشانیبه پ یدست نیفرد. نگاه کرد نینگران به فرد طراوت

 !مشیریگیم يهر وقت مرخص شد.. گفتم که.. رو نکن وروجک یفکر عروس_

 :کرد و گفت یکوتاه يخنده  دکتر

بشه  دیحاال شا. یداشته باش یاستراحت طوالن دیماه با کی یول.. یشیهفته مرخص م کیسرِ همون  شاالیا_

 !حضور تو مراسم بهت داد ياجازه  یدو ساعت یبه خاطر عروس

هر دو از اتاق خارج  یوقت. عمل  يالزم برا يها هیتشکر کرد و دکتر شروع کرد به دادن داروها و توص طراوت

 :دست طراوت را گرفت و گفت نیشدند، فرد

 ..بهت سخت بگذره کمی نجایفردا شب ممکنه ا.. یکن یاستراحت درست و حساب هی خوامیامشب م_

 :باال داد و گفت يشانه ا طراوت

 !من که حاضرم.. ارزه یم یبه همه چ_

 :داد و گفت رونینفسش را ب. نگاهش کرد یزانو نشست و کم يرو شیپا يجلو نیفرد

که هست بهش احترام  یهرچ یول.. ارادت.. خواستنت.. ت هیروح.. فرق داره شهیبا هم نباریا یچ يبرا دونمینم_

 !اونم ونِیحالِ خوبِ تو رو مد نیچون ا.. ذارمیم

 :آرام زمزمه کرد.. هم فشرد يرا رو شیانداخت و لب ها نییسر پا طراوت

 ؟يا ختهیکدوم اتفاقم؟ چرا انقدر بهم ر ونیداداش؟ من حالِ بد تو رو مد یتو چ_

 :تکان داد و گفت يسر. ست به پا خوا يفور نیفرد

 !ستین یمهم زیچ.. دایل يدایخر.. مراسم.. عملِ تو.. رمیدرگ کمیروزا  نیا_

او آنقدر ثابت  يچهره  ينگاهش رو.. آمد یکه به سمتشان م دیراهرو د يسر برگرداند، ترانه را در انتها یوقت

 :گفت یماند که طراوت سر برگرداند و با خوشحال

www.romanbaz.ir !ترانه ست که_
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دلش را به لرزه و  نگونهیخلقت خدا چه داشت که ا نیا.. زندیوجود قلبش را چنگ م يبا همه  یکس کردیم حس

. عام و خاص گردد يانگشت نما ان،یعر یهر لحظه دست دلش رو شود و با قلب دیترسیم داشت؟یتکاپو وا م

داد و آرام جواب  نیبه فرد یکوتاه مالس. کرد یترانه جلو آمد و با طراوت روبوس. داد و منتظر ماند رونیب ینفس

 . گرفت

 م؟یا نجایا يدیاز کجا فهم_

 !نمتیخواستم حتما قبل عمل بب.. حسام گفته بود_

 :دستش را گرفت و با بغض گفت. طراوت پر از اشک شد يها چشم

 !دمید میزندگ يکه تو همه  یکس نیبهتر.. یخوب یلیترانه تو خ_

 :و گفت دیبه پس گردنش کش یدست.. شد یکاف نیتمام شدنِ طاقت فرد يکوتاه برا يجمله  نیهم

 !تا برگردم نیباش نجایا.. با حسام حرف بزنم رمیم_

آن  دانستیخودش هم نم.. روزها غلط بود نیا ییزهایچ کی.. ترانه در هم فرو رفت يمحض رفتنش چهره  به

. دیدلش گرفت و آرام آه کش. دادیرا هم نم شیها امیجواب پ گرید نیمرتکب شده بود که فرد ییروز چه خطا

 :طراوت گفت

 !ستیروزا حالش خوب ن نیا کمی.. هینطوریبا همه هم_

 :زد و گفت ینیلبخند غمگ ترانه

 خانم؟ نیخوبه؟ پرو دایل..ستیمهم ن_

 .سر تکان داد طراوت

چند روز بعدش عقد و  يکه برا شمیمرخص م یمن ک ننیفقط منتظرن بب.. یعروس يبرا شنیدارن آماده م_

 . برپا کنن

 :گفت ياش گذاشت و همراه با نفس بلند نهیس ریدستش را ز. کرد ینیترانه سنگ ي نهیس يرو يزیچ

 !بره شیخوب پ یلیخ یکه همه چ شاالیا_

 يخارج شدند، ترانه گوشه ا مارستانیاز ب یوقت. دندیو حسام هر دو رس نیتشکر کرد و همزمان فرد طراوت

 :گفتو  ستادیا

 .گردمیبرم مارستانیمن با آژانس ب.. نیشما بر_

www.romanbaz.ir :با اخم گفت نیخواست اصرار کند که فرد طراوت
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 .. رسوندمتیاگه عجله نداشتم م_

پرت شده و  يبه گوشه ا يباز انیرا داشت که بعد از پا یعروسک یحس. دخترك نشست يبر گلو يبد بغض

روزها سخت که نه،  نیا یِنیب شیپ.. شدیتوجه هم تمام م نیو ا کردیازدواج م نیفرد. اش را از دست داده یحام

گرفته بود و خبر نداشت با دلِ  ياش را به باز یشانیپ يکوتاه رو يموها میهمانطور که باد مال!دردناك بود یول

 :تکان داد و آروم گفت ي؛ سر کندیچه م شیرو به رو يمرد سخت نما

 !ونخدا نگه دارت نیشما بر.. ممنون یلیخ_

نگاهش  يچشم ها را از پشت پرده  نیو مظلومِ ا ییقرار بود طرحِ خدا یچه کس.. نگاهش کرد يلحظه ا نیفرد

 شیچشم ها.. ثابت بود نیماش ي نهیآ يدخترك رو يبغ کرده  يشد هنوز چهره  نیسوارِ ماش یپاك کند؟ وقت

رحمانه  یعشق ب!نبود یفراموش شدن توق چیه گریبه جانش افتاد که انگار د ياو افتاد، لرزه ا يکه به چشم ها

 !دیکوبیدلش مشت م ي چهیبه در

*** 

در سکوت  نگونهیا یوقت. ستادیوسط خانه ا یمبل پرت کرد و عصب يرا رو چشیکه وارد خانه شد، سوئ نیهم

 :آهسته جلو رفت و گفت نیپرو. کس جرات حرف زدن نداشت چیه ماندیم رهیخ ییبه جا

 آخه پسرم؟ کنهیم یناراحت یجان؟ چرا الک نیفرد_

 :تکان داد و گفت يسر

تا فردا؟  نجایا نمیبش يمن چجور.. بهوش اومده درد داره یاز وقت.. باشه مادر ششیاز ماها پ یکیبود  اجیاحت_

 !نگرانشم

 :ناراحت گفت نیپرو

  اره؟یدلِ من طاقت م یکنیفکر م...یتونینم یتو گفت.. من که گفتم بمونم_

. بسته بود یهرگونه تعارف يراه را برا استشیکه با رفتار پر س دیشیاند ییدایسر تکان داد و همزمان به ل نیفرد

 :مبل نشست و کالفه گفت يرو

خودم  کردنیاگه همراه مرد قبول م. طراوت قوت قلب باشه يکه بخواد برا ستیخانواده ن نیسودا عضو ا_

 . موندمیم

 :کنارش نشست و آرام گفت نیپرو

www.romanbaz.ir
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بزرگ نشده  ياون دختر طور. یرو هم درك کن دایل دیبا یول. یکنیفکر م یبه چ يدار دونمیجان؟ م نیفرد_

از . نسبت به ما توجه نشون داده یکاف يهم به اندازه  نجاشیتا هم. ازش داشت یانتظارات نیکه بشه همچ

 !برا طراوت میو همراه بذار وندخترش میبزرگوارن که بخوا نیاز ا شتریب یلیخ.. کشهیخانوادش آدم خجالت م

 ستادنیچند ساعت پشت درِ اتاق عمل منتظر ا. کرد اعصابش را کنترل کند یلب به دندان گرفت و سع نیفرد

 .را در او به حد اعال رسانده بود یخستگ

 دیشا.. مادر دونمینم..تعارفم نکرد هی یحت نکهیا یول.. طراوت بمونه شیانتظار ندارم بخواد پ دایالبته که از ل_

 .از حد ازش انتظار دارم شیب یلیواقعا من خ

اون دخترم در  طیشرا دیبا یول. که دوستش داره انتظار داره یآدم از کس..همه از عشق و دوست داشتنه نایا_

 رونیب يچند ماه شده بارها برا نیا نجایا یکاراشم خدمتکار داره ول نیتر ییاون تو خونه برا ابتدا. میرینظر بگ

 !داره یتیظرف یکسهر .. خودش تالش کرده گهید يکارا یلیبردن من و طراوت و خ

که قرار بود در کمتر  يواقعا انتظارش از دختر. دیشیاند نیپرو يچانه گذاشت و به حرف ها ریدستش را ز نیفرد

 نیا. دیاش گذاشت و آه کش یشانیپ يرا رو شیاز دو هفته همسر و همسفرش باشد چقدر بود؟ کف دست ها

بعد از فکرِ او قرار  يو هر فکر يزیروزها اسم ممنوعِ ترانه آنقدر در ذهنش پررنگ شده بود که انگار هر چ

 :شانه اش گذاشت و گفت يدست رو نیپرو. گرفتیم

 يانقدر.. شناسمیمن پسرم و م کنه؟یم تتیاذ یشده؟ چ یچ... نیفرد يتاب نبود یوقت بود که انقدر ب یلیخ_

 هیاز  یعنی کنهیم يقرار یو ب کشهیبا اون همه سفت و سخت بودن چپ و راست آه م یونم وقتکه بد شناسمیم

 !کشهیداره عذاب م يزیچ

و  يتمام و قو یهم که شده از نقشِ مرد همه چ کباریآن تصور کرد  کی.. سر برگرداند و نگاهش کرد نیفرد

 یحت.. چاره و محتاج به محبت راز دلش را با مادرش بازگو کند یب یو مثل طفل دیایب رونیب یشگیهم يسرِ پا

 :سر تکان داد و گفت. مثلِ او خنده دار بود یکس يتصورش هم برا

 .. ستین يزیچ_

 ..نگار.. ازدواجِ دوباره یعنی.. به خاطر ازدواجت_

بساطش را مقابلش باز  و دیکش رونیتوتون را از داخل کشو ب يبسته . رفت زیاز جا برخاست و به طرف م نیفرد

 رونیعادت نداشته به درد دل کردن و ب چگاهیه دانستیم. بود رهیدر سکوت و از پشت به او خ نیپرو. کرد
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که حلقه  یظیغل يو دودها دبو شیآمد سنگ صبورش تنباکو یم ادشی یاز وقت.. شیها یدل نگران ختنیر

 !فرستادیم رونیحلقه ب

اگه تو هم .. که رفت نیراد!نگرانتم یول.. یستیو ن يوقت اهل گفتن نبود چیه دونمیم ؟یبگ يزیچ يخواینم_

 ..یکن یبیباهام غر يبخوا

عادت نداشت . نگاهش کرد ریرو برگرداند و با تح نیفرد. اوردیجمله اش را به زبان ب یمجال نداد مابق اشک

 يسر رو نیپرو. جلو رفت و کنارش نشست. طیشرا نیو دردناك تر نیدر سخت تر یحت. ندیاشک مادرش را بب

 .ستیپهن اش گذاشت و آرام گر يشانه 

 یزندگ نیمسبب نصف مشکالت ا.. دل تک به تکتون يتو.. هست نهیدلت چقدر نسبت به من ک يتو دونمیم_

 ..کردن و نداشتم يمادر اقتیمن ل.. نکردم يمن براتون مادر.. من بودم

 :رد و گفتبه خودش فش شتریاو را ب نیفرد

 داره؟ نهینسبت به مادرش ک يمادرِ من؟ کدوم بچه ا یزنیم يکه دار هیچه حرف نیا... سیه_

 :سر باال کرد و گفت نیپرو

.. طراوت عوض شده ه؟یهاشون چ یندارم که بفهمم احساس بچه هام و دل مشغول اقتیپس بگو چرا انقدر ل_

.. اههیس.. نیخاموشه فرد.. ستیچشمات مثل قبل ن هگید.. تو!باعث شده عوض بشه یچ دونمینم یمن حت یول

 !یگینم يزیو چ یشیذره ذره مثل شمع آب م نمیبیدارم م.. مادرم.. فهممیمن م

 :شد و گفت رهیبا اخم به رو به رو خ نیفرد

.. حال و روز تو.. و بعدم مرگش نیراد طیشرا... میمرگ نگار و نس.. کم نبود مادر میکه از سر گذروند ییزایچ_

دوشام  يمشکالت چقدر رو نیوقت نذاشتم بفهم چیه.. ارمیکم م ییجاها هیمنم  یدرسته مردم ول.. طراوت

 ..یول.. گرفتم ادیاز بابا  نویا.. کنهیم ینیسنگ

 :کردو پر درد زمزمه  دیبه صورتش کش یدست.. باز کرد و به جلو خم شد نیپرو يرا از دور شانه  دستش

 !رمیپ یلیها خ يباز نیا يبرا گهید.. روزگار خسته شدم مادر ياز باز_

 :باشد گفت افتهی ییآشنا يبار گوش شنوا نیاول يکه برا یسکوت کرد و او، مثل کس نیپرو

. خسته ترم یلیخودم خ يو زخم خوردم که از همسن و ساال دمیانقدر درد کش یو سه سالمه ول یدرسته س_

وقت  چیچرا ه.. عشق نباشم نیهر روز نگرانِ ا یکه دوسش داشته باشم ول یبا کس.. خوادیآروم م یزندگ هیدلم 
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و  نیسخت تر شهیکه هم نوشته یچ میشونیپ يغلطه؟ رو یکنم مادر؟ چ ینرمال زندگ يمثلِ آدما تونمینم

 نم؟یآرامش و بب يرو تونمیچرا نم فته؟یمن م ياتفاقات برا نیتر رممکنیغ

 :لب زد آرام

 شم؟یم یاشتباه يچرا عاشق آدما_

 :و گفت دیترش کش يبه گونه  یدست نیپرو

هست که  ادیدوست داشتن انقدر ز نیا.. چون دوستت داره یخوشبخت یول.. دهیند یمثلِ تو سخت دایدرسته ل_

بذار .. کنگذشته رو فراموش .. خورده به خودت فرصت بده هی. باشه پسرم یشروع دوباره کاف هی يبتونه برا

 یهمه چ گهیاآلن د.. پدرت آروم شه حبذار رو. میدیآرامش بخوابه و بدونه ما هم به آرامش رس يبرادرت هم تو

 !يفقط خودت بخوا هیکاف. شده ایآروم مح یزندگ هی يبرا

 .برگشت نیو رو به پرو دیکش يآه دوباره ا. با درد لبخند زد و سر تکان داد نیفرد

 .. نگفتم دایبه ل يزیفعال چ یگرفتم ول ییمایتصم هی_

 .بود را با زور فرو دهد دهیچسب شیگلو خیکه مثل سنگ ب يزیکرد چ یمکث کرد و سع یکم

بعد  خوادیدلم نم!هممون خوب باشه يکه برا ییجا.. گهید یزندگ هی.. گهید يجا هی.. میبر نجایاز ا خوامیم_

که بشه چند سال زودتر بازنشسته  دمیانقدر کار کردم و انقدر دو. داشته باشم میجز زندگ يدغدغه ا چیازدواجم ه

 ..وقتم و با شماها بگذرونم يهمه  خوادیدلم م. شد

 :را با درد باز و بسته کرد و گفت شیها چشم

 !رو خوشبختش کنم دایل دیبا_

 نیو آنقدر تجربه داشت که بداند ا.. مرد را خودش بزرگ کرده بود نیا.. نگران و ساکت نگاهش کرد نیپرو

 یمرد خانه باز داشت زندگ.. شد لیتبد نیقیبه  شیشک برا. باشد دینخواهد بود که با يریهمان تعب ،یخوشبخت

 !کردیم یمردانگ يرا فدا

*** 

 :به اتاق گفت یبخش با نگاه کوتاه پرستارِ

 ؟یشیاون وقت شما جوابگو م.. شهیر ماگه سرپرستار بفهمه برام دردس_

 :باال داد و گفت ییابرو حسام

www.romanbaz.ir  ؟يجد_
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اما  دیدینم ادیاو را ز. نبرده بود ادیکه حسام در حقش کرده بود را از  یهنوز لطف.. معذب چشم چرخاند پرستار

 :نگران گفت. مانده فتیتک به تک پرسنل مرام گذاشته و ش يبه وقتش برا دانستیم

 شماست؟ يآشنا ماریتازه مگه ب.. شهیبرام دردسرساز م نهیبب یاگه کس. .هیبخش خصوص_

 :گفت یخونسرد از کنارش گذشت و همراه با چشمک حسام

 !فهمهینم یکس یاگه تو نگ.. وقته شامه و همه مشغولن_

سرش مرتب کرد  ياش را رو ياو روسر دنیسودا با د. داخل اتاق رفت هیبه در زد و بعد چند ثان يتقه ا سپس

 :و با اخم گفت

 ن؟یداشت يکار_

جلو رفت و با لبخند نگاهش کرد  یکم.. رفت ادشیمعصومِ طراوت افتاد، حرف زدن از  يکه به چهره  نگاهش

 :سودا با ترس گفت. بود دهیبرگردانده و خواب شهیکه سرش را به طرف ش

 !ستیاآلن که وقت مالقات ن ن؟یهست یشما ک نیبگ شهیم_

 یحسام چند بار پلک زد و ب دنیبا د.. داد و چشم باز کرد شیبه پلک ها یطراوت تکان دیبگو يزیاهد چبخو تا

 :حال گفت

 ن؟یکنیم کاریچ نجایشما ا_

 .جلو رفت و با عشق نگاهش کرد حسام

 ؟یخوب_

 :را باز و بسته کرد و گفت شیها چشم

 !خوبم یول.. درد دارم_

 :رو به سودا کرد و گفت حسام

 ؟يدیبه ما اجازه م کمی_

مبل  يحسام رو. رفت رونیآرام برخاست و ب د،یاو را د دییتا ياشاره  یوقت. مردد به طراوت نگاه کرد سودا

 :نشست و گفت

 ؟يدیو فرشته هم د يبود؟ حور ایچجور نمیبگو بب ایبرام از اون دن.. خب_

 :و افزود دیکه اخم کرد، خند طراوت

www.romanbaz.ir ؟یکنیچرا چپ نگاه م.. يبود هوشیبابا چند ساعت ب_
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 ن؟یدیبه خواستتون رس_

 :نگاه کرد و گفت شیبه پاها یبا حالت خاص حسام

 !هنوز نه_

 :مکث کرد و گفت یکم.. لبخند زد طراوت

 !سوال بپرسم هی خوامیم_

 .دو تا بپرس_

 ن؟یعملم اون حرفا رو زد يچرا برا_

 .را بست شیاز چشم ها یکیپشت سرش را خاراند و  حسام

 داغون بود؟ یلیخ_

 :و آرام لب زد دیخند طراوت

 !افتضاح_

بهتون  یخوب یلیمن پزشک خ. رنیگیپول و پورسانت م يکار نیکتریروزا همه بابت انجام کوچ نیخب ا_

 نه؟یاز ا ریغ.. یتازه باعث شدم بدون نوبت هم عمل ش.. کردم یمعرف

 .سر تکان داد طراوت

 !نیبه نظر من مقاومت نکن_

 . دیش را به عقب پرتاب کرد و خندسر نباریا حسام

.. عوض شه متیدروغ افتضاح حداقل باعث شد تصم هی. دکتر گفت نیبهت درباره ا شدینم يا گهیجور د چیه_

 هوم؟

 .نگاهش کرد و ابرو باال داد یکم طراوت

 .و عوض نکردم ممیمن به خاطر اون دروغ تصم یول_

 :شد و گفت رهیخ شیبه چشم ها حسام

 !دونمیم_

 :به جلو خم شد و گفت یکه سکوت کرد، کم طراوت

 یول.. گهیکه زبون چرت و پرت م شهیم نیهم.. ياریو به زبون ب يخوایکه م يزیچ دهیاجازه نم طیشرا یگاه_

www.romanbaz.ir گن؟یچشما دروغ م ؟یچشم چ
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شب  کیکه در  ییچشم ها. او بود طنتیبراق و پر از عشق و ش يچشم ها ي رهیهمچنان در سکوت خ طراوت

 یهر دو در سکوت.. گفتندیچشم ها دروغ نم! نه.. داده بود و سرنوشت امروز را رقم زده بود رییرا تغ زیه چهم

 :و کالفه گفت دیکش شیوهابه م یحسام دست. بودند که چند ضربه به در اتاق خورد رهیبه هم خ بیعج

 !يعجب پرستار کنه ا_

 :او افتاد و گفت ادیتازه به  د،یسودا ترانه را د يدر باز شد و به جا یوقت اما

 !باال يچه زود اومد_

 :چشم جمع کرد و گفت ترانه

 !قهیدق 5فقط  یگفت.. یپرروئ یلیخ_

 :طراوت با ذوق گفت. همزمان جلو رفت و به طراوت سالم داد و

 ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 .گذاشت و شانه باال انداخت یصندل يرا رو فشیک

 .حوصلت سر بره يادیفکر کردم با سودا ز_

 :به حسام کرد و گفت رو

 !بجنب.. منتظره توئه نییبابا پا_

 :رو به طراوت کرد و گفت یناراض.. گفت يزیلب چ ریتکان داد و ز يسر حسام

 هوم؟. نباشه یکه مزاحم یموقع هی يکاره بمونه برا مهیبحث ن_

 :و گفت دیخند طراوت

 !نمونده یناتموم زیاز نظر من چ_

 يترانه به محض رفتنش دست رو. رفت رونیب یکوتاه یحرف نگاهش کرد و با خداحافظ یب یکم حسام

 :و گفت دیصورت طراوت کش

 !کننده بوده یراض یلیعملت خ گفتیدکتر م.. یخوشحالم که خوب یلیخ_

 :چشم بست و گفت یکم.. خسته شده بود یکه حساب طراوت

 !کنمیتنم و حس نم يجا چیهدرد دارم انگار  نکهیا نیدر ع.. نهیسنگ یلیبدنم خ_

 :با محبت نگاهش کرد و گفت ترانه

www.romanbaz.ir
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 کمیفقط .. يریچشم به هم زدن هم راه م هیو با  یشیزود دوباره سرِ حال م یلیخ.. نباش یچینگران ه_

 .تحمل کن

 :گفت ییبایبا لبخند ز طراوت

 .باشم يبستر دیبا يهفت هشت روز.. ستیشب دو شب که ن هی وونه؟ید يچرا اومد_

که نه حوصله تو سر  میکنیم میرو با سودا تقس یینجایکه ا ییشبا.. خونه سر رفته بود يخودمم تو يحوصله _

 خوبه؟. یبره و نه نگران من باش

 .زد يا مهیلبخند نصف و ن طراوت

 تو؟ یچرا انقدر خوب_

 !يدیمنو ند یگفته خوبم؟ هنوز بداخالق یک_

 طیشرا نیدر بدتر یکه حت يبه ترانه ا.. آن ها بود انیم یکیبت نزدکه نس دیشیاند ییاراده به روزها یب طراوت

انگار ترانه هم دقبقا به همان روزها ...همانطور صبور و مهربان بود شهینکرده بود و هم يتند نیهم کوچکتر

 :گفتطراوت . دیکم کم در هم فرو رفت و آه کش شیکه اخم ها دیشیاند

 ؟ياومد دونهیم نیفرد_

 .سر تکان داد ترانه

 ازیدوستم ن شیبرا بودن پ. که اومدم باال زدنیداشتن حرف م.. خونه فرستمشیسودا زنگ زد و گفت که دارم م_

 !ندارم یبه اجازه کس

. بهم ثابت شده.. تو رو کمتر از من دوست نداره.. بخدا داداشم قلبش از طالست یول يدلخور دونمیترانه؟ م_

 ..ببخش اگه.. هفشار روش یلیروزا خ نیا یول

 :کالمش گفت انیم ترانه

برام کردن از  يهم هر کار نجایتا هم. ازشون ندارم يمن انتظار. بهتره ينطوریا.. طراوت ستیاصال مهم ن_

 ..انتظار داشته باشم نیاز ا شتریمسخره ست اگه بخوام ب. بود شونیبزرگوار

 شتریدر نگاهش هر لحظه ب دیشک و ترد. کردیطراوت ناراحت نگاهش م. شد و سر تکان داد رهیخ ينقطه ا به

 یجز آن يزیآنها را به هر چ انیمشترك م يها یآشفتگ کردیم یو سع زدیاما باز هم مصرانه آن را پس م شدیم

 :که گذشت ترانه گفت یکم!کننده بود نسبت دهد وانهیفکرش هم د یکه حت

 www.romanbaz.ir
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 اد؟یاز دستم بر م يکار ؟يدار ازین يزیچ_

 یلیخ..مونهیچرا چشمام باز نم دونمیاگه بخوابم؟ نم یشیناراحت نم.. دیقبل اومدن تو پرستار همه کارام و رس_

 !خسته ام

 .خونمیمنم کتاب م.. بخواب راحت باش.. زمینه عز_

قدرت به  يکه دوباره با همه  یالیاو ماند و فکر و خ. هم افتاد يرو شیگفت و چشم ها یآرام "یمرس" طراوت

 .روح و عقلش افتاده بود جانِ

*** 

آسانسور قرار گرفت، نگهبانِ  شیکه پ نیاما هم. شدند رشیخلوت پذ طیزود بود که همراه سودا وارد مح صبحِ

 :گفت دیمالیآمد و همانطور که چشم م رونیب رشیکنار پذ يا شهیپوش از داخل اتاقک ش يسرمه ا

 ؟يدیو تو خواب د ضتیباشه جناب؟ مر ریخ_

 :به سودا اشاره کرد داخل برود و همزمان گفت د،یکه در آسانسور را باز د نیفرد

 .گردمیربعه برم کیمنم .. میکنیهمراه عوض م.. کشهیطول نم ادیز_

 !شهینم.. ساعت مالقات داره مارستانیمگه کارونسراست آقا؟ ب_

 :با خواهش گفت. را در دست مرد گذاشت یجلو رفت و اسکناس پنجاه تومان کالفه

 .دمیطولش نم ادیز.. تا صبح خوابم نبرد یاز نگران_

 .به اسکناس کرد و سر تکان داد یبا لبخند نگاه نگهبان

 !هیچه مالقات دونمینم یکله صبح.. زود برگرد یباشه ول_

 :رو به سودا گفت. ستادیمقابل اتاق که ا. رو برگرداند و همراه سودا سوار آسانسور شد نیفرد

 .صدات کنمتا  ستایوا نجایهم_

نگاهش متوجه  نکهیقبل از ا. و داخل شد دیکش نییپا یدر را به آرام رهیدستگ. گفت و منتظر ماند "چشم" سودا

جلو رفت و . مقابل تخت توجهش را جلب کرد يکاناپه  يترانه رو يطراوت شود، جسمِ در خود مچاله شده 

بود و سرش با حالت  ختهیگردن و صورتش ر يبازش آشفته و گره خورده رو يموها. ستادیسرش ا يباال

به طراوت نگاه . آن طرف تر انداخت و اخم کرد یکم یبه تخت خال ینگاه. طرف خم شده بود کیبه  یدردناک

که از  کردیم هیچطور توج کرد؟یم دارشانیچطور ب طیشرا نیحاال با ا. بود دهیکرد که معصومانه و راحت خواب
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 هم نگذاشته؟  يتا خود صبح چشم رو يقراریب

 

جلو رفت و  یناخواسته قدم. راه منصرف شد انِیاما م.. ترانه بدهد يبه شانه  یرا جلو برد تا تکان آرام دستش

و ماه ها و ساعت ها  فتدیزمان از کار ب خواستیدلش م. شد رهیترانه خ يچهره  يرو يشتریبا دقت ب نباریا

آزار  يصداها يحضورش بود، همه  یوقت. سرزنشش کند یوجدان ایخودش بداند  نکهیبدون ا.. نگاهش کند

 شیدختر برا نیوجود ا یبه راست. نیریش يخلسه  کیبود و  بیآرامش عج کی.. شدیدرونش الل م يدهنده 

 چه داشت؟

سرانگشتانش را جلو . نسبت به لمس پوست نازك گونه اش داشت یمهارنشدن لیم.. را ناخواسته جلو برد دستش

چرا رفته رفته عمرِ . تا صورتش فاصله داشت که دستش در هوا خشک شد متریلیم میتنها کمتر از ن دیبرد اما شا

را به رخ  شیکه تا امروز فقط شاخ ها یرحم یمثل غول ب تیواقع شد؟یم شتریخلسه کمتر و خواستنش ب نیا

دستش را با . را برگشتدستش را مشت کرد و قدمِ آمده . سرش قد برافراشته بود يتمام و کمال باال د،یکشیم

 :و زمزمه کرد دیدور دهانش کش يناباور

 .. نیفرد یشیم وونهید يدار_

در . افتاد یتمام تنش به گز گز م گرفت،یشده بود که هرگاه کنارش قرار م يآنقدر پررنگ و قو گرید خواستنش

 نیو آخر نیانگار که ترانه اول. ضعف نداشت نگونهیا یحد نسبت به حضور کس نیگاه تا ا چیتمام عمرش، ه

 .اش شده بود ینقطه ضعف زندگ

.. و چهره اش را جمع کرد دیبه گردنش کش یترانه دست. تکان سرِ ترانه، هول شد و چند قدم فاصله گرفت با

 :از پشت سر گفت نیرا درك کرد، فرد تشیچشم باز کرد و موقع یوقت

 !ریصبح بخ_

به شالش  یدست. گفت يبلند "آخ "گردنش  يعضله  يبه عقب برگشت که از صدا رانهیو غافلگ یآن چنان

 :نگاهش کند گفت نکهیجلو رفت و بدون ا نیفرد. سرش مرتبش کرد يو رو دیکش

 ؟یبه من بگ نکهیاونم بدون ا نجا؟یا ياومد یچ يبرا_

 :جا به جا شد و گفت شیدر جا یکم ترانه

 گرفتم؟یازتون اجازه م دیبا_

 !یلطف بزرگ و به طراوت بکن نیاز خودت بشنوم که قراره ا دادمیم حیترج یول.. نه_
www.romanbaz.ir



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٥٠١ 

 :که جلو رفت، سرد و آرام گفت نیفرد. سرش را تکان داد ياز جا برخاست و همراه تلخند ترانه

 !آمپول زدن و گفتن احتماال تا ظهر امروز بخوابه هیبهش . درد داشت یلیصبح خ يدم دما_

 .تکان داد و به طرفش برگشت يسر نیفرد

 .يکرد یلطف بزرگ.. بگم دیبا یچ دونمینم.. ازت ممنونم ترانه يکه کرد يبه خاطر کار_

 .نیفقط هم. باشم ششیپ خواستیدوستم بود و دلم م.. نکردم یلطف یمن به کس_

 .تا ساعت مالقات مونهیم ششیپ. سودا اومده.. برو خونه استراحت کن.. در هر صورت ممنونم_

 :برداشت و آرام گفت یصندل يرا از رو فشیک

 !پس با اجازتون_

. رفت نییتوجه به آسانسور از پله ها پا یبه سودا داد و ب یسالم آرام. رفت رونیحوصله ب یاتاق را باز کرد و ب در

اما نه حوصله و نه اعصاب  دیرسیم گریساعت د میحسام ن. صبح بود میشش و ن.. به ساعتش انداخت ینگاه

 .ن به پشت برگشتیفرد يکه شد، با صدا مارستانیب اطیوارد ح. منتظر ماندن نداشت

 !چند لحظه صبر کن_

 :جلو آمد و گفت نیفرد. چشم دوخت و منتظر ماند ییبا اخم به جا

 !رسونمتیم_

 :خودش نبود که دلخور نگاهش کرد و گفت دست

 !برم نمتویخودم م. نیلطف دار.. ممنون_

دستش را  نینگاه کرد، فرد نیکه برگشت و به دست فرد نیهم.. دستش را گرفت نیبرگرداند تا برود که فرد رو

 :رها کرد و گفت

 ؟یکنیم ينجوریچرا ا_

 :بغض زمزمه کرد با

 شما؟ ایمن _

 :داد و گفت رونینفسش را با صدا ب نیفرد

 !رسونمتیم.. شهینم دایپ نیصبح زود ماش_
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را از محوطه خارج  نیدر سکوت ماش نیفرد. رفت و سوار شد نیهمراهش تا ماش. مخالفت نداشت ينا گرید

 یکیمغازه ها  يکرکره .. شهر دوخت یِتابستان يترانه نگاهش را به منظره . ترانه رفت يکرد و به طرف خانه 

 :آرام گفت. گرفتیو شهر جان م رفتندیباال م یکی

 !یبیچه صبح عج_

نگاه کردن و  ریدلِ س کی يبود برا تیموقع نیبهتر د،یدیاو نم يکه چشم ها یوقت.. دنگاهش کر نیفرد

 .حسرت خوردن

 مارستان؟یب ياومد یبا ک شبید... ترانه یمراقب باش شتریب دیبا_

 :سرد گفت ترانه

 !بابا_

 :زد و آرام تر گفت يپوزخند

 !مهم ام یلیانگار براتون خ نیکنیرفتار م يجور هی.. هیبابت چ تونینگران دونمینم_

 . کردیحل م دیامروز با نیمسئله را هم نیا. نگه داشت و به طرفش برگشت يرا گوشه ا نیماش نیفرد

 ؟یکنیکه قهر م يبچه شد.. به من نگاه کن ترانه_

 :رو برگرداند و با بغض گفت ترانه

خب بهم  ؟ییکردم؟ چه خطا یاحترام یکردم؟ چه ب کاریچ ن؟مگهیکنیرومم نگاه نم گهید یشما که حت ایمن _

 !و اخم بشم یمحل یمحکوم به ب ينجوریکه ا نهیبهتر از ا.. نیبگ

انداخت و  نییترانه سر پا. گفتن نداشت يبرا یبار حرف نیاول يبرا یدر زندگ. حرف نگاهش کرد یب نیفرد

 :افزود

که  يدیآدم جد نیا نیکه بابتش شده باش کنمینم دایپ يزیچ ارمیهرچقدر به مخم فشار م.. کنمیفکر م یهرچ_

 ..سر به تنم باشه نیدوست ندار کردمیکه حس م لیدرست مثل اوا.. نمیبیم

 :دوخت و زمزمه کرد نیپر از بغضش را به چشمِ فرد يها چشم

 چرا؟_

به  یدست شد؟یزبان به دروغ قانع م یلعنت يچشم ها نیمگر در مقابلِ ا.. در حال بند آمدن بود نیفرد نفس

 .که در ذهنش آمد را به زبان آورد يزیچ نیو اول دیصورتش کش
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.. یکن هیبه من تک نجایکه ا دمینکش رونیاون روستا ب يمن تو رو از تو.. يبهم وابسته شد یلیخ کنمیحس م_

من  ینیاخم و سرسنگ دیچرا با.. برات مهم باشه ندتیفقط خودت و آ.. یستیخودت با يرو پا يقول داده بود

 برات مهم باشه؟

را داشت که با زور از او  یحس متهم. آورد یدر نم ضشیضد و نق يسر از حرف ها.. ناباور نگاهش کرد ترانه

 . رندیگیاعتراف م

که  ادیانقدر ز. برا زحماتتون.. تتونیحما يبرا.. من فقط براتون احترام قائل بودم.. ستمیوابسته ن یمن به کس_

 ..گذاشتم ونیموضوع ها رو با شما در م نیقبل از پدرم حساس تر

 :زد يرا تکان داد و پوزخند سرش

 ..جالبه یلیخ.. نیبرداشت کرد نیدوست داشت يکه شما هر جور نمیبیم یول_

 ..ترانه_

تو  ییقرار نبود شما جا.. نبود يباشه؟ از اولش هم انتظار نیکه هست بدترش نکن ینیاز ا.. نینگ یچیه_

 يمحبتا يشما و نه وابسته  يمنم نه وابسته .. نیمن نبود يشما مسئول حماقتا..نیمن داشته باش یزندگ

 .ستمیشما ن بیو غر بیعج

 :را باز کرد و گفت در

 .. برادرتون بوده یبه اسمِ ترانه تو زندگ یکه اصال کس نیفراموش کن کنمیخواهش م_

 :کرد و با بغض افزود نگاهش

براتون ارزش و احترام  شهیهم.. گرفتم ادیکردن و  یکه باهاش زندگرو فراموش کنم  يمرد تونمیمن نم یول_

 !شده یمعن یواقعا آزاردهنده و ب نمونیب تیمیچون انگار صم!اما از دور.. قائلم يادیز

از پشت . دیهر دو دستش را باال برد و با تمام قدرت به فرمان کوب نیفرد.. شد و در را پشت سرش بست ادهیپ

و نفس  دیپشت سرش دو. شد ادهیگفت و پ يبلند "یلعنت".. رو رفت ادهیکه ترانه آرام به طرف پ دید شهیش

 :نفس زنان گفت

 ..ترانه_

 :ترانه گفت دیبگو يزیچ نکهیقبل از ا.. آتش گرفت شیچشم ها يپا یسیترانه سربرگرداند، از خ یوقت

که چقدر پشتم به  نیسرم بکوب يود حتما تونب يازین.. نیخراب تر و بدترش نکن نیاز ا.. نیتو رو خدا بر_

www.romanbaz.ir ..که نیپر رنگ بش میزندگ يمن نخواستم انقدر تو.. نیکن دامیمن نگفته بودم پ.. گرم بود تاتونیحما
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 انِیاگر م شدیچه م.. دیکشیم ریت بیعج ياش از درد نهیس.. جلو رفت نیفرد.. دهانش گذاشت يرا جلو دستش

و  نیساده داشت د يحرف ها نیکه چگونه با هم گفتیو م فشردیخلوت او را در آغوش م يرو ادهیپ نیهم

  داد؟یرا از کف م مانشیا

که از ته  ییکارا ينه انقدر پست که بخوام همه .. من نه آدم منت زدنم.. يترانه منظورم و اشتباه متوجه شد_

 ..تو يته دل بوده رو اهرم فشار کنم برا

 :و گفت دیشک شیموها انیم یدست

 ..هست که ییزایچ.. یکنیدرك نم یول_

ترانه . حرف به ترانه نگاه کرد یهم فشرد و ب يرا رو شیلب ها. شدنش نمانده بود وانهیتا د يزیشک چ یب

 :و گفت دیچشم کش ریدستش را ز

 میبا کمک به من و زندگ قایدق دونمینم.. زنهیزود دل آدما رو م یلیخ زایچ یوقتا بعض یبعض ه؟یچ نیدونیم_

 ..یارضا شد ول تونیکدوم حس انسان

 :با حرص و بغض گفت شیدندان ها يجلو رفت و از ال یکم

 میچیشما ه.. شک کنم تمیو اخمتون به خودم و شخص یتفاوت یکه با ب نیبش کیانقدر بهم نزد نیحق نداشت_

 !یچیه.. نیستیهم ن یچیه.. نینبود

 :و سفت و سخت زمزمه کرد ختیر شیپا ياز اشک جلو یدرشت قطره

 !هم من آروم باشم، هم شما نیبذار.. مینیرو نب گهیهمد گهیکه ممکنه د ییتا جا کنمیخواهش م_

هم طول  هیشدنش چند ثان نیرفتن و سوار ماش دیشا. رفت ابانیمکث به طرف خ يو بدون لحظه ا گفت

. بود  اهیو س یطوالن يسال ها هیاو محو شود شب يکه از مقابل چشم ها یها تا زمان هیاما تک تک ثان.. دینکش

و او مجبور بود مثلِ  دیچرخیم شدر اطراف ایدن.. داده بود ستیفرمانِ ا شیو عقل به پاها کردیم انیقلب عص

 .حرکت و ساکن بماند یمعلوم ب ينقطه  کی ياش، رو یزندگ يهمه 

*** 

که کنارش نشسته بود  یکس ریو ذهنش درگ دادیحواس در هوا تاب م یبود که ب شیبه نوك کفش ها نگاهش

هم  دنشید. بود دهیپر رونیب کبارهیاش به  یزندگ يورق خورده و سوخته  يصفحه ها انیو انگار درست از م

که مقابلش  یراشکیپ. بودو سردرگمش کرده  جیگ یحضور ناگهان نیا... بود جیگ!بد یبود و هم حس یحس خوب

www.romanbaz.ir .کرده بود رییچقدر تغ. نگاهش کرد قیفت، سرش را برگرداند و دققرار گر
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 اد؟یبدت م یهنوزم از دهن_

 :و گفت دیکش یبیآه عج. کند و در دهان گذاشت يذره ا یراشکیسالم پ يرا جلو برد و از گوشه  دستش

 ..همه مدت نیبعد ا شه،یهنوزم باورم نم_

 یراشکینگاهش را به رو به رو دوخت و همانطور که پ ترایم. شد رهیخ يو متعجب به نقطه ا دیکش نییرا پا لبش

 :گفت خوردیاش را م

جز  ننیشیکنار هم م یوقت یول.. ننیبیسال م ستیدبستانشون و بعد ب يها دوستا یلیخ.. باورم نشه دیمن با_

 ..ندارن يهم خبر يبرا یسالمت

 :طرف ترانه برگشت و گفت به

  بودم؟ من کجا.. همه اتفاق افتاد نیا_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 دیشا.. سوخته و تمام شده بود يهمان گذشته  ياش، به اندازه  یدر زندگ ترایسهم م.. اراده پوزخند زد یب ترانه

 ..هم کمتر

 .کردیمثل من فقط افسرده ت م یموندن با کس.. البته خوب هم شد.. ینباش یخودت خواست_

ترانه گذاشت  يشانه  يسر رو. تر نشست کیجا به جا شد و نزد مکتین يرو یکم. ناراحت نگاهش کرد ترایم

 :و گفت

در به .. شدم مونیپش یتو مثلِ چ دنیسال بعد ند کیبه خدا، به جون مادرم .. حرف نزن ترانه ينجوریباهام ا_

کردم؟ بچه  هیچقدر گر یدونیم. خواهرتم خونشو عوض کرده بود یحت. ازت نبود ینشون یدر دنبالت گشتم ول

 دختر هجده ساله چقدر مغز تو کلشه؟ هیمگه .. بودم

 :زد و گفت یلبخند محزون ترانه

 .. ستمین ریکه گفتم دلگ یپشت گوش_

 .نگاهش کرد ترایم

 !همه مدت نیبعد ا يبغلم نکرد یدرست و حساب کباریپس؟  ياحساس شد یچرا انقدر ب.. شناسمتیمن م_
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 نیبود که محال بود با هم دهیاش کنار کش یزندگ از يو قو یآنقدر آن ترایم.. دیکش شیبه چشم ها یدست ترانه

ناز  يحوصله  گرید قتیدلش را بشکند اما در حق خواستیدلش نم.. قبل برگردند يچند کلمه دوباره به روزها

 :به ساعت کرد و گفت ینگاه. را نداشت دنیشن ثیکردن و حرف و حد

 نشه؟ رید.. چهار و ربعه.. دنبالت ادیم 5نامزدت  یگفت_

 :کرد و دلخور گفت زیچشم ر ترایم

 ؟یانصاف یچرا انقدر ب ؟یکنیدکم م يدار_

 !هیآدم حساس یخب خودت گفت وونه؟ید هیدك چ_

 :اش را در دست فشرد و غرق در فکر گفت یراشکیپ ترایم

 وونهیاصال خل و د.. منم دوسش دارم.. دوسم داره یول.. کمیاز  شتریخورده ب هیالبته .. حساسه کمی.. آره_

 !گهیهاش شدم د يباز یرتیغ نیهم

 :باال داد و لبخند زد شانه

زنا که مرضِ استقالل  یلیبرعکس خ.. ياز خودم بخوا دیبا یخواست یهر چ.. یکار کن يحق ندار گهیبهم م_

ناراحت شم؟  دیخسته و کالفه شم چرا با خوادیانقدر دوستم داره که نم یوقت.. خورهیدارن من اصال بهم برنم

 مگه نه؟

 :زد و گفت يظاهر يلبخند ترانه

 !آره خب_

 .به ساعتش انداخت و برخاست ینگاه ترایم

و  دهیتو دستم ند دیبخورم تموم شه تا حم نویمنم ا.. میبا هم بر ییجا هیپاشو تا .. شد رید يجد يجد یول_

 !بخورم يزیچ ابونیآخه دوست نداره تو خ. نشده وونهید

 :از جا برخاست و گفت ترانه

 .ستیدور ن ادیخونه ز.. رمیسرم هوا بخوره بعد م نمیشیم گهید کمیمن .. وتو بر_

روز  هی میمکه ها؟ قرار بذار یحاج یحاج ينر گهید نیبب. میحرف بزن شتریدوست داشتم ب.. تو رو خدا دیببخش_

 چونم؟یو بپ دیحم تونمیم نمیبب. ییجا ییتزایپ میبر

 .دیسرش را جلو برد و گونه اش را بوس ترایم یخاتمه دادن به پرحرف يبرا

www.romanbaz.ir .میشیهماهنگ م میزنیزنگ م.. نشده ریبرو تا د_
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نشست، حس  مکتین يدوباره رو یگونه اش از او دور شد، وقت يرو يگفت و با بوسه ا يپر شور "یاوک"ترایم

رو به رو  يبه منظره  نهیدست به س.. شده بغض دارد يکه سپر یدردناک يتمام سال ها يبه اندازه  کردیم

سه روزِ بعد مراسم عقد و .. بوداکتفا کرده  یطراوت امروز مرخص شده بود اما تنها به زنگ کوتاه. شد رهیخ

 يحداقل به اندازه  کردیم الیچقدر احمق بود که خ.. دیکه حسام به خانه آورد فهم یرا از کارت نیا.. جشن بود

.. آن خانواده باشد یِحوال گرید خواستیدلش نم.. مانده شیبرا یرزشاعتبار و ا نیفرد شِیپ يدعوت حضور کی

 !سخت بود اما ممکن بود. کردیبا نامشان دفن م هخاطره ها را همرا يهمه  دیبا

 خانم؟ خانم؟_

. بود ستادهیمقابلش ا فیکث يافتاد که با سر و رو يرا برگرداند و توجهش به پسرك ده دوازده ساله ا سرش

 :گفت انهیدلجو. نگاه کرد شیه فال هازد و ب يلبخند

 !خوامیفال نم_

 :با اخم کاغذ را مقابلش گرفت و گفت پسر

 !مال توئه نیا_

 :تا شده کرد و گفت دیبه کاغذ سف یبا تعجب نگاه ترانه

 مالِ من؟_

 !گفت بدمش به شما.. اون آقا داد.. آره_

 :گفت دیند يزیچ یوقت. نگاه کرد کردیکه پسرك اشاره م يریسر برگرداند و به مس ترانه

 بود؟ یکدوم آقا؟ چه شکل_

 :شانه باال انداخت و گفت پسرك

 ؟یستیمگه تو ترانه ن_

 .کرد دییبا سر تا ترانه

 !خب گفتش بدمش به تو_

پسرك خواست از کنارش برود که . آن انداخت یچند خط يبه محتوا یکاغذ تا شده را باز کرد و نگاه ترانه

 :و گفتدستش را گرفت 

 بود؟ یداد بهت چه شکل نویکه ا ییآقا_

www.romanbaz.ir :گفت یکه کالفه شده بود عصب پسر
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 ..ورزشکارا بود هیشب.. قد بلند.. قشنگ بود نشمیماش.. پیخوشت_

 :لب گفت ریز ترانه

 ..نیفرد_

 .. گفت بهش نیفرد قشمیرف.. نیآها هم_

دوباره  ر،یمتح یباز و چشمان مهین یکاغذ را باز کرد و با دهان. سر تکان داد و رفتن پسرك را نگاه کرد ترانه

 .به نوشته انداخت ینگاه

 رید یهمه چ ينذار برا.. ترانه میحلش کن ییبذار دوتا.. مشکل حل بشه نیبذار ا.. ستیوقت ن شتریسه روز ب"

 ياگه تو هم مثلِ من خسته ا! ناگفته ها گفته شه میبش مونیبشه و هر دومون پش رید یلیخ نکهیقبل از ا! بشه

... ترانه کنمیخواهش م.. تا اتاق کننیم تییراهنما یو بگ تیلیفام رشیبه پذ... عصر هتل قو منتظرتم 6ساعت 

 "!ایب

انقدر  زیچرا همه چ.. خواند ده ها بار نوشته ها را کرد؟یچه م دیحاال با..اش جا گرفت یشانیپ يدانه دانه رو عرق

که او را تا  یداشت؟ چه مشکل يچه مشکل حل نشده ا نیقابل باور شده بود؟ مگر اصال با فرد ریو غ بیعج

 جیگ.. آورد یسر در نم!گریهتلِ د کیاتاقِ  ؟بود يگریقرار مالقات در مکان د نیآن هتل بکشاند؟ اصال چرا ا

 !کند یرا بررس ایتر از آنکه بتواند تمام زوا جیگ یلیخ... بود

 يدستش تا رو. دیکش رونیب فشیرا داخل ک یگوش داشت،یسبز قدم برم يفضا یِکه به طرف خروج همانطور

و  دیاش کش یشانیبه پ ینداده بود؟ دست امکیچرا تماس نگرفته بود؟ اصال چرا پ.. رفت و مکث کرد نینام فرد

نه اهل .. شناختیکند؟ او را م يکار نیرا وادار به چن نیافتاده بود که فرد یاتفاق یعنی .آشفته به اطراف نگاه کرد

 بردیم ییناشناس عقلش را ناخداگاه تا جاها یاتاق در هتل کی یول.. غلط يدار بود و نه فکرها یمعن يقرارها

 یگوش يدرمانده و نگران به مخاطب ها.. کردیمشورت م یبا کس دیبا... نه. دادیم ستیفرمانِ ا شیکه به پاها

مشکل بود  کیحلِ  يقرار برا نیاگر واقعا ا یول.. گذاشتیم انید بهتر بود با حسام در میشا. انداخت یاش نگاه

 د؟یدیاو را در کنارِ حسام م یوقت شدیچقدر دلخور م نیچه؟ آن وقت فرد

خاتمه دادن به  يحداقل برا!رفتیم دیبا...بود میج و نساعت پن.. دیشیشد و اند رهیخ شیپاها ریزار به ز یحال با

باال  یسمند سبز رنگ يرا مصمم تر برداشت و دستش را برا شیقدم ها. رفتیم دیها با يموش و گربه باز نیا

اما .. کارش حماقته محض بود. بود دهیاسترس امانش را بر. نشست و آدرس را به راننده داد نیداخل ماش. برد

www.romanbaz.ir .شدیم وانهیداشت د د؟یایاز او نخواسته بود ب امکیپ کیاصال چرا با .. نبود یرستانیچه؟ او که پسر دب نیکارِ فرد
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 !نجاستیخانم هتل قو ا_

. لرزان و نامطمئن داخل شد ییپول را مقابل راننده گرفت و با قدم ها. به نام هتل انداخت و تشکر کرد ینگاه

او را با زور به هر  شینداشت و پاها يریگ میتصم ينگار که اراده ا. کوچک هتل شلوغ و پر ازدحام بود رشیپذ

را در  فشیک "امرتون؟" دیمرد پرس یقتو. قرار گرفت يمقابل متصد یک دینفهم. کشاندیم خواستیم یطرف

 :دست فشرد و با استرس گفت

 !نجایا امیبه من گفتن که ب یعنی.. من_

 زیر یکه از آن طرف پسرک د،یبگو يزیبود ابرو باال داد و خواست چ دهینفهم يزیچ شیکه از صحبت ها مرد

 :نقش با صدا گفت

 نجا؟یا نیایخانم چند لحظه م_

 :آهسته جلو رفت و آرام گفت.. و نگاهش کرد سربرگرداند

 ..به من گفتن اگه خودمو.. روش هستم کیمن ن_

 . .شهیخانم؟ اگه بفهمن برام دردسر م رشیصاف جلو پذ يچرا اومد_

 :به اطراف کرد و گفت ینگاه پسر

هر وقتم . کنمیکارا رو حل م یمن مابق.. آسانسور نباش يجلو نیدورب يجلو ادیز.. اول يطبقه  12اتاق _

 !نیقبلش به من خبر بد رونیب يایب یخواست

 رونیاز حدقه ب شینمانده بود که چشم ها يزیدهانش خشک خشک شده بود و چ.. و واج نگاهش کرد هاج

 :گفت دیپسر که تعللش را د. زندب

 !کنهیبر و بر منو نگاه م ستادهیحاال دو ساعت ا گهیبرو د_

را داشت که سرش  یحس کس. مالحظه دست پشت شانه اش گذاشت و به طرف آسانسور هولش داد یب سپس

  رفت؟یکجا م کرد؟یچه کار م.. خورده و از ضربه اش هنوز منگ است ییبه جا

شماره . سه اتاقِ کوچک کنار هم توجهش را جلب کرد.. رفت رونیآسانسور که باز شد، آرام و با ترس از آن ب در

با وجود اعتمادش به !نه.. آسانسور قفل شد يهمانجا رو به رو شیپاها. کردیم یبه چشمانش دهن کج 12 ي

به  يو ضربه ا دیرِ آسانسور داخل پرقبل از بسته شدن د یحرکت آن کیبا !کار درست نبود نیباز هم ا نیفرد

پسرك از پشت . پرت کرد رونیتوان خودش را ب يتوقف کرد، با همه  رشیآسانسور در پذ یوقت. دکمه زد

www.romanbaz.irتازه داشت . رفت رونیرا تند ترکرد و از هتل ب شیتوجه به نگاه او قدم ها یب. هاج و واج نگاهش کرد شخوانیپ
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 یخال یمنتظر تاکس ابانیکنار خ. انگار جان دوباره به تنش برگشته بود ..کردیحس م شیها هیهوا را داخل ر

 یرا بست و سرش را به پشت صندل شیبه خانه چشم ها دنیتا رس. سوار شد نیماش ستادنیو به محض ا ستادیا

 .داد هیتک

در دلش دعا . را آرام داخل قفل چرخاند و باال رفت دیکل. شدیبود که از درِ سمت خودش وارد م يبار نیاول نیا

تخت  يو خودش را رو دیکش یقیرو به رو شد نفس عم یبا واحد خال یوقت. مادرش باال نباشند ایکرد ترنم 

 يمعنادار پسرك از جلو ينگاه ها ؟یقبه چه ح کرد؟یم يکار نیهمچ دیبا نیچرا فرد. اتاق پرت کرد يگوشه 

 ...که انگار کردیرفتار م يطور.. ترفیکنار نم شیچشم ها

 :سر تکان داد و گفت. و دوباره خواند دیکش رونینامه را ب. زد فشیبه ک یاز جا برخاست و چنگ یعصب

 ؟یچ یعنی_

 :کرد پیتا یعصب. را دست گرفت یرا کنار گذاشت و گوش دیترد. نبود يگریانگار واقعا راه د. دیشیاند یکم

باورم !نه شما منو شناسمیواقعا نه من شما رو م گهیانگار د یول.. بدونم خواممینم.. نیو کرد نکاریچرا ا دونمینم"

 خواممیاصال نم.. نینداد امیچرا بهم پ دونمینم!کردمیاشتباه م یول شناسمتونیخوب م یلیخ کردمیفکر م.. شهینم

 "!رسمش نبود نیا نیفقط بدون...بود یمنظورتون از مشکل چ دونمینم.. نیبد اممیبه پ یکه جواب

دلش . برداشت يو قرص خواب آور دیکش رونیرا ب یپاتخت يکشو. را فرستاد  امیشود پ مانیپش نکهیاز ا قبل

مادرش را  يشماره  داد،یهمانطور که قرص را بدونِ آب فرو م. مزاحم خلوتش باشد یامشب کس خواستینم

 :گرفت و گفت

 .نینکن دارمیب يا گهید زیشام و چ يخواهشا برا.. زود بخوابم خوامیم.. من باال ام_

_؟یمادر؟ خوب ياومد یترانه جان؟ ک 

 .بذار استراحت کنم کنمیخواهش م.. خوبم_

 آخه؟ دنهیچه وقت خواب.. حاال که تازه ساعت هفته_

 !ریشب بخ.. زود بخوابم خوامیگفتم که م_

با همان مانتو و شلوار .. دیکوب یپاتخت يرا قطع کرد و با حرص رو یباشد گوش یمنتظر جواب نکهیو بدون ا گفت

 .گذاشت شیچشم ها يو ساعدش را رو دیتخت دراز کش يرو

که  يبود و تنها نور کیتار کیاتاق تار. چشم باز کرد يدیشد ي برهیو يچقدر گذشته که با صدا دانستینم

www.romanbaz.ir.. بود زیم يآب رو وانیل کی.. را روشن کرد زیم يرو يچراغ مطالعه . بود یگوش ينور کم سو شدیم دهید
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. بود و سر زده بود اوردهین طاقتدل مادرش . شده بود کرد و آن را کنار داد دهیکش شیکه رو ییبه پتو ینگاه

به ساعت  ینگاه. داشت امیپاسخ و ده پ یپنجاه تماس ب. را دست گرفت یو گوش دیرا با دست مال شیچشم ها

 .را گشود امیپ نیآخر. دادیشب را نشان م ازدهیانداخت که  یگوش

 "کنم ترانه؟ داریرو ب نایبابات ا ای یکنیباز م"

 :قبل را خواند يها امِیترس پ با

 "!درم باز کن يجلو"

 "میاونجا حرف بزن امیدارم م.. نگرانتم ییترانه کجا"

ستش د. چراغ داد نیاز داخل ماش نیبرد، فرد رونیسرش را که ب. از جا برخاست و به طرف پنجره رفت یناگهان

ساعت که از ده بگذرد همه در خانه  دانستیم. به راه پله انداخت یدهانش گذاشت و نگاه يرا جلو

 .آمد يگرید امیچکار کند که پ دیبا دانستینم..خوابندیم

 "رمیبعد م میحرف بزن کمی.. نییپا ایحداقل تو ب ای...نگرانم.. باال ترانه امیبذار ب"

 :کرد پیو تا دیلرز شیها دست

 "باال نیایآروم ب.. کنمیدرو باز م"

را  نیفرد يقدم ها يکه صدا ستادیمنتظر وسط اتاق ا. سرش گذاشت يرا فشرد و شالش را رو فونیآ ي دکمه

 :ترانه آرام گفت.. واضح نبود ادیچهره اش ز.. باز را باز کرد و داخل آمد مهیدرِ ن.. دیشن

 ن؟یاومد یچ يبرا_

 :گفت یعصب. دیباریم شیاز سر و رو یتگآشف.. چند قدم جلو رفت نیفرد

  ؟یگذاشت یمنو تو چه حال امتیبا اون پ یدونیم ؟يدیو نم تیچرا جواب گوش_

 :و گفت دیکش شیموها انیم یدست یعصب دیترانه را که د يپف کرده  يها چشم

 ترانه؟ یثابت کن يخوایرو م یچ ؟یخوابیم يریگیبعد م یکشیم یمنو از نگران_

 .پوزخند زد ترانه

 !نیگفتن داشته باش يبرا یحرف کردمیواقعا فکر نم.. جالبه که بدهکارم شدم_

  ؟یواضح حرف بزن شهیم_

 :گفت یآرام اما عصب ییچشمش به راه پله بود، با صدا کیجلو رفت و همانطور که  یقدم ترانه

www.romanbaz.ir
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پاش .. نیخبر داشت میزندگ مسائل نیتر یاز خصوص.. مدت مثل چشمام بهتون اعتماد داشتم نیا يتو همه _

به .. دردام و زار زدم.. کردم هیمن تو بغلِ شما گر.. میجاش شد تک و تنها درد و دل کرد.. میافتاد با هم تنها شد

 .شما ضجه زدم ي نهیوقتش رو س

 :داد و افزود یرا تکان سرش

. چقدر ساده بودم.. چقدر اشتباه کردم دمیامروز فهم.. شما متاسفم يبرا.. خودم متاسفم يبرا.. نبود نیحقم ا_

 ..یچیه.. براش وجود نداره یهیتوج چیه یول.. یدوست ندارم قضاوتتون کنم ول

 کی.. کردیحس نم نهیدر س گریقلبش را د..توان پلک زدن هم نداشت یآنقدر شوکه شد که حت.. وا رفت نیفرد

 :شکسته گفت ییصداجلو رفت و با  یقدم "رضایعل"پررنگ شد  شیاسم مقابل چشم ها

 .. ترانه_

به وقتش انقدر خرد شدم که ..دمیکش یکاف يبه اندازه .. زخم خوردم یمن به حد کاف.. قبال هم بهتون گفتم_

 ن؟یداریچرا دست از سرم بر نم ؟يباز نیبود به ا يازیچه ن.. حالم از زن بودنم به هم خورد

 :دیمستاصل نال نیفرد

 !دمیم حیبرات توض.. لحظه به من اجازه بده حرف بزنم هی.. دونمیم_

 .کامال واضح و روشن بود یهمه چ.. نیبد حیرو توض يزیچ ستین يازین_

 یدستش را ب. کردیم يبرسد کار انیبه پا ایدن نکهیقبل از ا دیبا.. ستادیمقابل ترانه ا قایجلو رفت و دق نیفرد

حاال که . چراغ مطالعه معصوم تر شده بود مینورِ مال ریره اش زچه. اراده جلو برد و دو طرف صورتش را گرفت

بود از عشق و  زیلبر یآن هم وقت.. شود اوتقض نگونهیاحساسش ا دادیاجازه م دیدست دلش رو شده بود نبا

 :گفت نیغمگ یول میمال.. خواستنش

کسم  نیتر زیبه جونِ عز یول.. چشمت چقدر پست شدم شیپ دونمیم.. یکنیم يدر موردم چه فکر دونمیم_

 ..که

 :دورگه گفت ییبست و با صدا چشم

.. ستمیمن پست ن.. ستمیمن سواستفاده گر ن.. ستین ينجوریخودت ا يکسم که شد نیزتریبه جونِ عز_

 !به مرگ خودت نبود.. دست خودم نبود ترانه.. شد یول شدیم دینبا دونمیم.. اشتباه بود دونمیم

چشم .. دیدرخشیچراغِ کم سو، با تمام قدرت م نینورِ ا ریبود که ز یاهیگرم و س يها هلیترانه مسخِ ت يها چشم

www.romanbaz.irاز  یاشک يقطره .. باشد قتیحق توانستینم.. خواب بود نیا.. تر بود بیعج شهیکه امشب انگار از هم ییها
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رفت و  شیاشک تا کنار موها ياز رو نیردامتداد انگشت ف.. شد نیانگشت فرد ریراه اس انِیاما م دیچشمش چک

 :با احساس گفت

 یوقت یعنی ؟یچ یعنیمن  يبرا ؟یچ یعنیمرد  يبرا رید یفهمیم.. شده بود رید یلیخ گهیکه د دمیفهم یوقت_

وقت  چیکه ه یحس.. یحس و درك کن نیا یبگم تا بتون يچجور دونمینم.. یخونم يذره ذره تو دمیکه د

روزگار ورق  ینسبتا عوض شد، وقت یقتو یول.. برادر نرفت هیوقت فراتر از نگاه  چینگاه من به تو ه.. نبود فیکث

با  ستادم؟یا ایدن نیا يکجا یدونیم.. بگم چون درست نبود تونستمینم.. احساسم عوض شد ترانه نیخورد شکلِ ا

درك .. یفهمیمحسِ منو ن.. بند تعهد بهش ببندم گهیو قراره تا سه روزِ د ستیمالِ خودم ن گهیکه د یقلب

 !یکنینم

 .او ثابت شد يلب ها يرو نیسر خورد و همزمان نگاه فرد نییترانه رو به پا يها چشم

 دونمینم.. حس به کجا برسم نیقراره با ا دونمینم.. سرخِ بهشتم ممنوع تره بِیاز خواستن س یخواستنت حت_

 ..یول

.. فرو برد شیهر دو دستش را داخل موها. برگرداند و رو دیاراده را از کف بدهد دستش را پس کش نکهیاز ا قبل

داشت اگر لحظه  نیقی.. در آمده بود يموجود تازه ا ریبه تسخ نیانگار که فرد.. از خودش نداشت ياریاخت گرید

چشم بست و عطر حضورش را نفس . کردیمپشت سرش را خراب  يپل ها يهمه  ماندیاتاق م نیدر ا گرید يا

 :گفت ابدیخروج ب يبرا یشکست تا راه شیکه صدها بار در گلو ییبا صدا.. دیکش

خودم  يدرد برا نیا.. یبفهم خواستمینم نیهم يبرا... یاگه نبخش يحق دار.. ترانه کنمیامشب و فراموش نم_

 ..بس بود

 :لرزان گفت ییبا صدا ترانه

برزخِ خودم  يتو یذاشتیبفهمم ماگه قرار نبود  ؟یاتاقِ اون هتل باهام حرف بزن يتو یخواستیم نیهم يبرا_

 ..چرا.. بسوزم

 :خورد و گفت نیچ شیچشم ها يهوش و حواسش که به کار افتاد، گوشه .. به طرفش برگشت نیفرد

 هتل؟ کدوم هتل؟_

 . گرفت نیو مقابل فرد دیکش رونیب فینامه را از داخل ک. سر تکان داد يبا تلخند ترانه

و انتخاب  نشیشما بدتر یول.. ارهیکه کمتر قلبم و درد ب يزیچ.. بود يبهتر يبازم راه ها کنمیفکر م يهرجور_

www.romanbaz.ir !يکرد
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.. ترانه يها امیپ... نامه نیمتنِ ا.. دیچرخیاتاق داشت دور سرش م.. به نوشته ها کرد یبا وحشت نگاه نیفرد

 !چه کار کرده بود؟!او يحرف ها.. امشب يحرف ها

 بهت داده؟ ینامه رو ک نیا_

 ن؟یانکار کن نیخوایحاال هم م_

سوتفاهمِ وحشتناك چطور باعث شده  کی ،يباز کی.. لب صدا زد ریخدا را ز.. چشم به نوشته ها دوخت دوباره

 :رو به ترانه گفت زد؟یبر رهیدا يبود دار و ندارش را رو

 ؟یاصال منو نشناخت یعنیکارام؟  نیمن اهلِ ا يواقعا فکر کرد_

 :با ترس گفت. ترانه النه کرد يدر چشم ها هیدر کمتر از چند ثان وحشت

 ..شما_

 !ینگو رفت يدوست دار یجونِ هر ک.. ترانه یرفت ينگو پا شد_

کاغذ را در دست مچاله کرد و چند  نیچه خبر بود؟ فرد نجایا.. دهانش گذاشت و نشست يدستش را جلو ترانه

به محض جواب .. را گرفت يمنصور يو شماره  دیکش رونیرا از داخل کتش ب یگوش. قدم آن طرف تر رفت

 :دادنش گفت

 ؟ییکجا_

 شده؟ يزیچ.. خونه_

 !اونجا امیساعت م میتا ن_

 شیبازو يدستش را رو. تر از قبل شد یرنگ ترانه عصب یب يچهره  دنیرا که قطع کرد و برگشت، از د یگوش

 :آرام گفت. شدیاندیکه باال آمده بود ن يکرد به گند یگذاشت و سع

. ستیاصال خوب ن نیو ا کنهیم يبد داره باز.. کنهیم ينفر داره باهامون باز هی.. بخواب نییپاشو برو پا_

 باشه؟.. نذار رونینگفتم پا از خونه ب یتا وقت کنمیخواهش م.. ترانه کنمیخواهش م

 :شد و گفت رهیخ شیبه چشم ها.. سر تکان داد ترانه

 ..نیفرد_

 :چشم بست و با درد گفت يلحظه ا.. برد زیه چبه هم یاز لحن کالمش پ نیفرد

 باشه؟.. یچیه.. نگو ترانه یچیه_

www.romanbaz.ir .رفت رونیاز خانه ب یمعطل یکه با بغض سر تکان داد، کاغذ مچاله شده را در دست فشرد و ب دخترك
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*** 

 یقیو پک عم دیکش رونیب نیدست فرد انیرا از م پیدوباره به کاغذ انداخت و همانطور که پ ینگاه يمنصور

 :زد، گفت

 .بگم دیبا یچ دونمینم.. مغزم هنگ کرده.. هیبیعج طیشرا_

 :انداخت و کالفه گفت پیبه پ ینگاه نیفرد

 !ناباب قیرف میسن و سال بش نیشه؟ حاال تو ا یشاک نهیخانومت نب_

 :دستانش گرفت و گفت انیدوباره سرش را م نیفرد. غرق در فکر سر باال انداخت رضایعل

 ه؟یک يمحمود درضایراه بندازه؟ حم یمزخرف يباز نیهمچ دیبا یچ يبرا ؟یک.. رضایعل فهممی نماصال_

 یهم دست رشیمسئول پذ دیاصال شا.. نیخوب فکر کن راد ؟ياسم ندار نیبا ا یبدخواه ایدشمن  یمطمئن_

 گفته؟ یتو کار داشته و الک

فرستاد و چهره اش را با انزجار جمع  رونیدودش را ب.. زد قیرا پس گرفت و چند پک محکم و عم پیپ نیفرد

 .کرد

گفت دو تا .. دمیکردم تا از زبونش حرف کش دیپسره رو تهد... اسم رزرو شده بود نیاتاق به ا دمیخودم د_

اومده  شیپ ادیموردا ز نیاز ا گفتیم.. هتل و دور بزنه نیپول گذاشتن و خواستن قوان بشیجوون بودن که تو ج

 ..که شهیو بعد منتظر م رهیگیاتاق م یجوون که

 :شانه اش گذاشت و گفت يدست رو يمنصور.. تمام گذاشت مهیزد و حرفش را ن شیبه موها یچنگ

 !خبر داشته یخوب از همه چ یلیبوده خ یهر ک درضایحم نیدر هر صورت ا_

 :به نوشته ها کرد و گفت يا اشاره

از حست به ترانه هم خبر داشته که تو نامه براش نوشته .. تهیعروس گهیسه روز د دونستهیبوده م یهر ک.. نیبب_

 !مشکل نیتموم کردن ا يسه روز وقت هست برا

 ؟یچ يبرا ؟یآخه ک.. کرده وونمید نیهم.. کنهیداره خفم م نیهم_

 ؟يموش و گربه باز نیباشه ا تونهیم یبه نفعِ ک نیخوب فکر کن بب.. نیفرد یفکر کن دیبه اونش تو با_

 :تر شد و گفت کینزد یکم رضایسکوت کرد اما عل نیفرد

 دیبع يکار چیه یکس چیاز ه طیشرا نیاآلن تو ا.. حدسه یول شهیتند م شتیباز آت دونمیم.. جان نیفرد_

www.romanbaz.ir ..که شهیان و نم یخصوصا که زنا احساس.. ستین
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اصال .. ستین فیکث يها يباز نیاهل ا.. شناسمیرو م دایل یحق با تو باشه ول گهیتو موارد د دیشا.. رضاینه عل_

 !فکرشم نکن

 !بگم یچ دونمینم_

که افتاده بود راه  یتصور اتفاقات.. دیچشم بست و آه کش.. کاناپه گذاشت يلبه  يسرش را عقب برد و رو نیفرد

 :گفت رضایکه عل دیشیاند یم یلعنت يآن گفت و گو يداشت به لحظه لحظه .. کردینفسش را تنگ م

 ؟یناراحت شتریکدومش ب يبرا_

 :ادامه داد يرا باز کرد که منصور شیاز چشم ها یکی نیفرد

 که گره زبونت و باز کرد و به کمکش دست دلت براش رو شد؟ ییخدا يتله  ای انات؟یجر نیا_

شد و  نییچند بار باال و پا شیگلو بکیس. اش گذاشت یشانیپ يهر دو دستش را قالب کرد و رو نیفرد

 :شم بسته و خفه گفتهمانطور چ

سقف،  هی ریبرم ز دایقراره با ل.. قراره داماد بشم گهیتر؟ سه روز د چارهیاز من ب رضا؟یعل يدیاز من داغون تر د_

 فیو ضع چارهیچمه من؟ چرا انقدر ب.. مثل آدم نفس بکشم یترانه حت يهنوز انقدر اراده ندارم که تو خونه  یول

 شدم؟

خودش حل  يکنه ذره ذره تو رو تو رتیدرگ یوقت.. شناسهینم فیو ضع يوق.. عشقه مرد مومن تیخاص_

 ..گهیآدمِ د هی يشد.. یارشیتماما در اخت.. ازت نمونده یچیه ینیبیم يایبه خودت م یوقت هی.. کنهیم

جان  شیمقابل چشم ها کیتار مهیو ن فیآن نور ضع انیترانه، م يطرح چهره  یخودش نبود وقت دست

 یباز و صورت مهین ينوبت به آن لبها یرا از نظر گذراند و وقت نیآن صورت دلنش يتک تک اعضا.. گرفت

 .دیبه سر و صورتش کش یاز جا برخاست و دست شیو پر تشو یآن د،یرس

 یحت گهید.. ستمین یچیانگار ه یو دو سالمه ول یس. دمیعقلم و دارم از دست م.. رضایعل شمیم وونهیدارم د_

 ..حد و مرز یب.. رهیکه دلش بخواد م ییخودش تا هرجا.. افکارم و کنترل کنم تونمینم

 :زد و گفت یلبخند کمرنگ رضایعل

 ..یبرش گردون تیبه واقع ینتون گهیبره که د ییمبادا جا.. دستت مرد ریافسارش و بگ_

 :تر گفت يمکث کرد و جد یکم

www.romanbaz.ir
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ذهنت و به  گهید یکی یوقت ؟يا گهید یکیدائم تو فکر  یوقت ؟یافکار زنت و خوشبخت کن نیبا ا يخوایم_

 یچ.. درسته یچ نیبب.. تو خلوتت فکر کن نیبرو بش.. يسه روز فرصت دار.. نیفرد ستیدرست ن ده؟یبند کش

 !غلطه

 :گفت رضایدستش که سمت کاغذ رفت عل.. برداشت زیم يرا از رو چیو سوئ یتکان داد و گوش يسر

 !هیبفهمم دست خط ک تونمیم نمیبکنم بب ینگاه هیفردا  اطیمحض احت.. بذار باشه_

 . شدن تیبچه ها به خاطر من اذ.. دیببخش_

 :به در اتاق خواب انداخت و گفت ینگاه رضایعل

 .دیوقت بود که خواب یلیوروجکم خ.. خوابهیزود م شهیهم.. رستانیدب رهیخانم که صبح زود م.. نه بابا_

 نهیس يرو یدور شد، گوش یشد و کم نیسوار ماش یوقت. کرد یزد و خداحافظ شیبه رو يقدرشناسانه ا لبخند

 :درنگ جواب داد یب دیرا که د داینام ل. دیلرز نیماش ي

 بله؟_

 چند بار زنگ زدم؟ یدونیم ؟ییکجا نیفرد_

 :نگه داشت و خسته گفت يرا گوشه ا نیماش.. شبِ تلخ بود نیا يِکار يضربه  نیآخر دایپر از بغضِ ل يصدا

 .بودم رضایعل يخونه .. اومد شیپ يکار هی هوی_

 ؟يخبر بد دینبا_

 !يحق دار.. ببخش_

 :صبر کرد و سرد گفت یکم دایل

 شش؟یپ يایصبح ب یتونیم. ناستیعقد و ا يدر مورد کارا.. يجواب نداد یول.. .بابا باهات کار داشت_

 :گفت یگرفت و به سخت ینفس نیفرد

 !امیم.. زمیآره عز_

 مونه؟یعروس گهیحواست هست که سه روز د.. نیفرد_

 :با درد زمزمه کرد یتلخ تر از زهر شد وقت دهانش

 !معلومه که حواسم هست_

 !ریشبت بخ.. اس ام اس بده يدیرس.. باشه تیحواست به رانندگ.. باشه_

www.romanbaz.ir
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.. کردیم ییصفحه خودنما يافتاد که باال یامیپ يچشمش به جعبه .. گفت و قطع کرد یآرام ریشب بخ"

 :دیمتن آن را بلع يکلمه به کلمه  صانهیحر شیلمسش کرد و چشم ها

اما  کند،ینم رابمیتو س ییِایسرابِ در.. زنده ماندن يقطره برا کی یِدر پ.. مانمیرا م یسرگردان يزده  ابانیب"

  "آنکه بخواهم یب.. شده میتوان پاها دنتیعادت به د

 ستیفرمانِ ا گریکه د یدرست مثل قلب.. افتاد نییدستانش سر خورد و پا انیاز م یگوش د،یکه به انتها رس جمله

 :که داشت با نامِ او تکان خورد یتوان نیبا آخر شیفرمان گذاشت و لب ها يسرش را رو. داده بود

 ..ترانه_

*** 

 زد،یبه او پوزخند م نهیاخل آکه از د يمرد.. کردیبود و به خودش نگاه م ستادهیاتاق ا يقد ي نهیآ يبه رو رو

پر از  ينگاه از چشم ها. کرده بود ییرا خاموش کرده و به حضورش به اعتنا شیادهایبود که مدت ها فر یهمان

 نینبود مشغول مرتب کردن سر آست ینگشود شیوقت گره ها چیه گریکه انگار د یحرفش برداشت و با اخم

 :دیشیاند دایو دو نفره اش با پدر ل يکتش فرو برد و همزمان به صحبت جد بیدست داخل ج. شد شیها

مرد ساختن و .. یهست یمرد زندگ دونمیم.. نیروت شناخت دارم فرد شناسمیکه پدرت و م يبه اندازه ا"

 ازهینه ن.. بهم گفته يزیچ داینه ل.. ستیسرِ جاش ن ییزایچ هی ییجاها هی گهیداره بهم م یحس هی یول.. یموندن

 يباز.. ستین یشوخ یزندگ.. عقد يسفره  يپا نینیو بعد بش نیکه هست اول حلش کن یهر چ.. که بگه

 دایل!بهتره یاز نظر من تموم شدنش از همه چ ت،یاهم یانقدر ساده و ب.. بره جلو ينجوریاگه قراره ا.. ستین

و واقعا نگران .. کم شده اقشیاشت نمیبیدارم م.. ستین ياهل موندنِ اجبار دونمیم.. من بزرگش کردم.. دخترِ منه

شعله ور تر شدن کمرنگ تر و  يداره به جا رهیم تیبه سمت جد یرچهمه عالقه چطور ه نیکه ا نمیهم

 "!شهیخاموش تر م

از عالقه اش  يزیچ دایل یعنی.. شدیم یداشت علن زیهمه چ.. کنسول نشست يداد و رو رونیرا با صدا ب نفسش

. آورد رونیرا باز کرد و کت را از تنش ب دشیسف راهنیپ يهمه فشار دکمه  نیبود؟ کالفه از ا دهیهمبه ترانه ف

 :با عشق گفت نیهمزمان در باز شد و پرو

 م؟ینیما هم بب نییپا يومدیفرستادنش؟ چرا ن یک... به به مبارکه_

 :گفت گذاشتیبرگرداند و همانطور که کت را داخل کاور م رو

www.romanbaz.ir ..گهید ینیفردا قرار بود بب.. کت و شلوارام يکت و شلواره مثل همه  هی.. مادرِ من ستین یخاص زِیچ_
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 .جلو رفت نیپرو

 .لرزهیهر بار من دلم م یباش دهیاگه قبال هم پوش یحت.. فرق داره يلباس داماد_

 :و با بغض گفت دیکش نیفرد يبازو يرو دست

 !ندارم يا گهید يرزوآ.. جفتتونم دیبخت بش دیسف راهنیپ نیمثل رنگ هم_

 .سرش را در آغوش گرفت يبه طرفش برگشت و با لبخند دردمند نیفرد

 طراوت کجاست؟_

 يرو یدو ساعت یکیقرار شد اصال تکون نخوره تا فردا بتونه .. بود تابیب کمیامروز .. دهیاتاقش خواب يتو_

 !نهیبش یصندل

 که نداره؟ يرادیا.. زود بخوابم کمیامشب  خوامینباشه م یمنم اگه مشکل_

 :در باز شد و آنا گفت يال.. به در خورد يکه تقه ا دیبگو يزیخواست چ نیپرو

 اجازه هست؟_

 :زد و گفت ياجبار يلبخند نیفرد

 !تو ایب.. ياومد نجایتو که تا ا_

 :و خوش دوختش انداخت و گفت يو شلوار پارچه ا دیسف راهنیبه پ ینگاه.. داخل آمد آنا

 !ادیبهت م یلیخ.. مبارکه_

 :همزمان گفت نیتشکر کرد و پرو نیفرد

 !آنا؟ تو بگو خوابهیم شیشبِ مجرد نیکس آخر چیمگه ه.. زود بخوابه خوادیم گهیم_

انگار که همه عادت کرده بودند . اش خو نگرفته بود یکس با ظاهر آرام و معمول چیهنوز ه.. زد یلبخند آرام آنا

 :کاناپه نشست و گفت يرو.. بیبه آن شکل و ظاهرِ ناآرام و عج

 ست؟یممکن ن.. ییزندا میبر میبگه که پاش میمستق ریغ خوادیم دیشا_

 .دیخند نیباال رفته با اخم نگاهش کرد و پرو يابرو کیبا  نیفرد

 !نه ای نهیبا ما بش ادیب قهیدو دق یکن یراض نویا یتونیم نیتو بب.. خانم تنها موند وكیب نییپا رمیمن م_

نگاهش کرد که ساعتش را با دقت در  نهیبعد رفتنش از داخل آ. رفت رونیب نیبا خنده سر تکان داد و پرو آنا

 :شد و گفت رهیخ نییبه پا یکم. دادیظرف مخصوصش قرار م

www.romanbaz.ir ادته؟ی.. يآسمونا بود يرو... با نگار تیشب عروس_
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پشتش را به دراور .. و برگشت دیکش يپوف کالفه ا. آنا ثابت ماند يچشم ها يرو نهیاز داخل آ نیفرد نگاه

 :حوصله گفت یداد و ب هیتک

 ن؟ییپا امیب یکن میتا راض يباور کنم که فقط موند یعنی_

 !و گفتم دمیکه د يزیمن فقط چ.. حرفم و بد برداشت نکن_

 ؟یزنیم یچرا منف_

 :زد و گفت يلبخند آنا

 ؟یشیتو چرا زود کالفه م_

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست یو عصب آشفته

زنونه  ثیحرف و حد یکل نمیهم يقراره از تو ایاجازه هست .. هیفردا روز پرکار.. استراحت کنم کمی خوامیم_

 رون؟یب ادیب

 :رفت و گفت نیچند قدم سمت فرد. لبخندش را جمع کرد و برخاست آنا

و از  میحرفت زندگ هیبا  که تنها ییتو.. توام ونیو مد دمیجد یو زندگ لمیتحص يادامه .. میعوض شدنِ زندگ_

 ؟یباش که آرزوش باش یمال کس یگفت ادتهی.. يرو به اون رو کرد نیا

 :مکث کرد و گفت یکم

 باشه که آرزوشه؟ یمالِ کس دایل يذاریچرا نم.. گمیحاال من بهت م_

 آنا؟ یگیم يدار یچ_

اما . میدیمدت به ندرت همو د نیا يخصوصا که تو...دونمینم تیاز تو و زندگ یچیمن ه.. حرف من واضحه_

 !برهیم یبه همه چ یپ دایتو و ل یمصنوع يرابطه  دنیبار د کیاحمقم با  هی یحت

 :گفت یعصب.. دراور گذاشت يرا رو شیرو برگرداند و کف دست ها نیفرد

 !شهیداره آزار دهنده م گهیصحبت د نیا.. کنمیآنا خواهش م_

 :سکوت کرد و آرام گفت یکم آنا

 !نمتیبیفردا م.. ریشبت بخ.. که دخالت کردم دیببخش.. باشه_

از  یرا عصب راهنشیپ. را بدرقه کرد شیقدم ها نهیچطور از داخل آ نیسرخِ فرد يکه چشم ها دیبرگداند و ند رو

 گرید.. رفتیچشمش کنار نم ياز جلو يترانه لحظه ا امِیمتن پ. دیتخت دراز کش يتن خارج کرد و به پشت رو

www.romanbaz.ir
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و چه  ماندیبود؟ چه م دهیاحساس را بر نیاشاهرگ  "سراب" ياو با واژه  یداشت وقت یماندن و نماندن چه فرق

 ..یالیسرابِ خ کی.. نبود شیب یترانه سراب یِدر زندگ ماند،ینم

 :شد و پرخاشگر گفت زیخ میکالفه ن.. به در خورد يهم گذاشت، دوباره تقه ا يرا که رو شیها چشم

 بله؟_

 . گشاد شد و به سرعت برخاست شیدر چهارچوبِ در، چشم ها دایل دنیاز د.. باز شد یبه آرام در

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 :زد و گفت یلبخند کمرنگ دایل

 م؟یحرف بزن کمی شهیم_

فکرش به هزار جا رفت و .. کرد داریرا در او ب يجانش حس بد یو ب دهیرنگ پر يچهره .. نگاهش کرد نگران

 :گفت یشده بود چه؟ جلو رفت و با نگران دیجد يِباز کی یِاو قربان نباریاگر ا.. برگشت

 .نمیبب نیبش ایتو؟ ب یخوب_

و  ستادیوسط اتاق ا. را متوجه کرد نیحلقه اش فرد یخال يجا.. دیکش رونیب نیدستش را آرام از دست فرد دایل

 :گفت

 !اومدم باهات حرف بزنم و برم.. ندارم يادیوقت ز_

 ..ساعت هفته صبح یمگه نگفت.. يتو تختت بود دیتو اآلن با.. ومدمیمن م یگفتیخب م_

 ؟یبه حرفم گوش کن شهیم_

.. جان یسرد و ب خِیمثلِ دو تکه .. بود یاز هر گونه حس يسرد و عار شیچشم ها.. با دقت نگاهش کرد نیفرد

 :محتاط گفتو  دیلبش کش يزبان رو.. نبود یسخت زیاوضاع چ یبردن به خراب یپ

 شده؟ یچ_

 . دیدرخشیوسط دستش م نیتک نگ يحلقه .. گرفت و مشتش را باز کرد نیدستش را مقابل فرد دایل

 !بدم و برم نویاومدم ا_

 .جمع شد نیفرد ي چهره

 دا؟یل یگیم يدار یچ ؟يبر_

 :گفت یهوا ماند، مشتش را دوباره جمع کرد و با لبخند تلخ يرو یکه مدت دستش

www.romanbaz.ir !گهیبسه د.. نیرو فرد يباز نیتمومش کن ا_
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 :دستش را باال آورد و گفت دایکه ل دیبگو يزیخواست چ.. کردیتمام نگاهش م تیبا جد نیفرد

 .کنمیخواهش م.. بذار حرفامو بزنم_

 .کنج لبش یبینگاهش به مشت بسته اش بود و لبخند محزون و غر.. نشست ییطال يکاناپه  يرفت و رو جلو

.. ها يباز هیو همسا یخانوادگ يها یاز همون مهمون.. زدیقلبم تند تند م دمتیدیهر وقت م ادیم ادمی یاز وقت_

طرف کج  هیو به  نیتو و راد يجون موها نیپشت لبت هم سبز نشده بود و پرو یاز همون زمانا که هنوز حت

. تو بود يکه بشه عاشقش شد تو يزیهر چ.. تیو مردونگ رتیغ.. حرف زدنِ محکمت.. تیجد يچهره .. کردیم

و  دیخبر ازدواجت رس.. به اجبار کنار رفت میزندگ يبودنِ تو تو الِیخ میرفت رانیاز ا یوقت.. روزگار اجازه نداد یول

نفر هم  هیبا  یحت.. ها آشنا شدم یلیبا خ.. خودم و شروع کردم یزندگ.. هم خشک شد دیام نیا يته مونده 

 !که به تو داشتم رو نداشتم یکس حس چیوقت، نسبت به ه چیاما ه.. میداشت اجبودم و قصد ازدو يجد

 .بود نییبود و نگاهش به پا ستادهینگاه کرد که همانجا ا نیو به فرد دیکش یآه

 مونییملک و دارا يهمه .. میبابا گفته بود کارامون و برس.. نبود یشگیبرگشتنمون هم.. رانیا میبرگشت یوقت_

زود متوجه  یلیگذاشت که پدر خ ریافکار و رفتارم تاث يتو، انقدر رو يدوباره  دنِیاما د.. میو برگرد میو بفروش

.. کم نداشتم یاز کس يزیخب، من چ.. کردمیم فکرباز داشتم به داشتنت .. برگشت التیدوباره خ. شد یهمه چ

 ریاما انقدر سخت و نفوذ ناپذ.. ره باشمدوبا ي نهیگز هیبرات  تونمیانقدر به خودم اعتماد داشتم که فکر کنم م

 !بمونه یباق ایرو هیکه خواستنت فقط در حد  يبود

 ..دایل_

 !بذار بگم و راحت شم.. نیخواهش کردم فرد_

 :گرفت و افزود یکه سکوت کرد، نفس نیفرد

. قلبم گوش دادم يفقط به ندا.. داشتنت دو دو تا چهار تا نکردم يننشستم برا.. ومدمیجلو ن ينقشه ا چیبا ه_

 ایح یِکه عشق رو قربون یشرق يبرعکس دخترا ه؟یبزرگ شدن اون ورِ آب چ يها تیاز مز یکی یدونیم

.. من قدمم و برداشتم.. عشق اثبات کردنه.. عشق قدم برداشتنه.. ستیاونجا عشق و دوست داشتن ناز ن کننیم

اما .. بودنم سو استفاده نکردم يبرا تیخت زندگس طیوقت از شرا چیه.. داشتنت به خودم و تو فرصت دادم يبرا

انقدر ..وقت بود تا عشقم و بهت ثابت کنم نیبرام بهتر.. بتونم کنارت باشم طیشرا نیخواست خدا بود که تو ا

پر  تیزندگ يحضور نگار انقدر تو دونستمیم.. دلته يتو یچ دیفهم شدیو انقدر سخت، که نم يدرون گرا بود

www.romanbaz.ir
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داشته  ییجا هی تیزندگ يکنم تو يکار خواستمیم.. یرو قبول کن يا گهیکس د یبه راحت یرنگ بوده که نتون

 . بشم يبرات شانس دوباره ا تونمیم تیو در نها شهیجا باز و بازتر م نیذره ذره ا گفتمیباشم، م

 :تکان داد و با درد گفت يسر

جنسش  یکه به من داشت یحس. بردم ادیدل دل کردنام و دست و پا زدنم خودم و غرورم و از  نیا ونِیم یول_

 .روش اسم بذارم تونستمیو گنگ بود که نم بیانقدر عج

 :گفت نیجا برخاست و رو به فرد از

 يرابطه  هیکشتنِ  يبرا ییکه به تنها يا يتنها کلمه  دیتعهد، شا.. هیاسمش چ دمیباالخره فهم نکهیتا ا_

 نویوقت ا چیمن ه.. قفس شهیم.. اجبار شهیم.. زهر شهیباشه متعهد اگه کنارِ عشق و خواستن ن.. هیعاشقانه کاف

 !نخواستم

 :شکسته گفت ییپر اخم جلو آمد و با صدا نیفرد

 ينجوریا دا؟یرفتنت بهونه باشه؟ ل يکه برا يذاریم يزیچرا اسمش و چ.. کنمیبهت قول دادم خوشبختت م_

 !تمومش نکن

.. نمیچشات بب يخواستن و تو خواستمیمن فقط م.. خواستمینم یقول چیمن ازت ه.. نیفرد نهیمشکل هم_

 !حسِ ساده بود نیمن لمسِ هم يبرا یخوشبخت

 .را گرفت و حلقه را داخل دستش گذاشت نیفرد دست

 ينجوریا دمیم حیترج.. من خبر از دلت ندارم شهیمثل هم!زنده رو نه يگرفت اما جا شهیمرده رو م هی يجا_

خودم و آرزوهام قائلم  يکه برا یتیشخص يمن برا.. نذارم یو از خودگذشتگ ممیوقت اسم تصم چیفکر کنم تا ه

 هی يروز هیشه،  دهیکش رونیب خاكاش از  شهیاگه به موقع ر دیکه شا یمنت یاحساس ب يبرا.. کنار کشمیم

وم و خراب غلط مسم میتصم هیاحساس و با  نیا يهمه  خوامینم.. بتونه بارور شه نیاز زم گهید يجا

 !اریب ادیذهنت به  يتو ينجوریا شهیهم نویکه ا نهیخواهشم ازت ا نیآخر...کنم

هاج و  نیفرد.. رفت رونیچشم برهم زدن از اتاق ب يجلو رفت، از کنارش گذشت و به فاصله  یکه قدم نیفرد

نام .. انداخت فیظر يبه حلقه  یمشتش را باز کرد و نگاه.. وسط اتاق جا ماند رتیباز از ح مهین یواج، با دهان

 کیالست غیج يصدا د،یکه به درِ خانه رس نیماما ه د،یبلند پشت سرش دو يلب خواند و با قدم ها ریرا ز دایل

 .از او شد ماندهیرد باق نیآخر نشیماش يها

*** www.romanbaz.ir
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که مقابلش قرار  يقهوه  وانِیل. بود رهیخ سانیباز نشسته بود و در سکوت به قطرات بارانِ ن يپنجره  کنارِ

در  نگونهیرا ا شیبار بود که اخم ها نیاول يبرا. چشم از بخار مطبوعش برداشت و به حسام نگاه کرد.. گرفت

او  یِهر چه که بود، از ناراحت جهیاما نت.. غلط ایدرد دل کردن با او درست بوده  دانستیهنوز نم.. بود دهیهم د

 !کاستینم

 :دست سردش گذاشت و آرام گفت يدست رو حسام

 !خهیدستت .. ادیبخور حالت جا ب کمی_

 گریبود که د ختهیکرده و اشک ر يچند روزِ آنقدر خودخور نیدر ا. چانه گذاشت و سر تکان داد ریرا ز دستش

 .نمانده بود شیبرا یمجال

 !ندارم لیم_

 !داغون حالِ نیش بشه ا جهیقرار نبود نت.. دمیو منم شن یترانه؟ تو گفت_

 :کرد و گفت نگاهش

اگه فالن جا  یعنی گهیم شهیهم.. گرونهید "اگر"و  "دیشا"پر از  يشماتت ها رِیاس شهیزنِ مطلقه هم هی_

جور  تونستیکه م خورهیرو م يا ندهیحسرت آ.. هیکاش و کاشک رِیهم اس وهیزنِ ب هی شد؟یم یچ ومدمیکوتاه م

حس  نیو ناب تر نیبزرگ تر حاالمثلِ من، که  یکیحسام؟  یچ وهیب يمطلقه  هی یول. رقم بخوره يا گهید

 .کشمیاز همه خجالت م.. ایاز دن.. از احساسم.. از خودم.. زشت و بده یِشوخ هیمثل  شیزندگ

 ؟يبا زور خودت و مقصر جلوه بد يخوایچرا م..ترانه یکه بابتش خجالت بکش ينکرد يتو کار_

 .شد هریخ رونیو دوباره به ب دیلب گز ترانه

 . و همه جا بودنم فقط باعث دردسر شده شهیکه هم یمن.. حضورِ منه.. منم یطرف سر نگرفتنِ اون عروس هی_

 :گرفت و گفت یکه سکوت کرد، نفس حسام

 اوضاع هنوزم داغونه؟_

 :و گفت دیلب باال کش حسام

 نمیفرد.. باز حال مامانش بد شده دمیحرفاش فهم يال به ال یول.. بپرسم يزیانقدر جرات نکردم از طراوت چ_

 ..که

 :و گفت دیکش یپوف د،یچسب شیبه لب ها صانهیترانه که حر يها چشم

www.romanbaz.ir مگه نه؟ يازش خبر ندار_
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 .سر تکان داد ترانه

رو براش روشن  یهمون شب همه چ فتهیب یاتفاق نکهیمن قبل از ا.. که داشته باشم ستیقرارم ن.. ندارم_

اونم .. ستین یبهش گفتم چه بخوام و چه نخوام شدن.. بدتر باشه یلیسکوتم ممکنه خ کردمیچون فکر م.. کردم

 !خوب درك کرد

 ن؟یرو زهر تر کن یبه بعد زندگ نجایو از ا نیغرور و وسط بکش ياآلنم قراره پا ؟یخب که چ_

گذشته خجالت  نمونیکه ب ياز لحظه لحظه ا کنمیخودم دوره م يو اسمش و برا گردمیبه گذشته برم یوقت_

 یتونیم.. رهیپذیرو نم یوصلت نیکس چن چیه.. کنم یاتهام زندگ نیبارِ ا ریعمر ز کی تونمیمن نم. حسام کشمیم

 اره؟یبه بار م يچه فاجعه ا یدرك کن

ممکنه اصال .. نه ای.. برادر بزرگ تر دام انداخته يحاال برا دیپل ينقشه  هیبا  کیقراره بگن زنِ برادر کوچ.. آره_

 ..گن از همون اولب

 !حسام_

بهش فکر  ضیآدم مر هیکه ممکنه  یهمه جور افکار مسموم يمگه عالقه ندار.. گهیترانه؟ بذار بگم د هیچ_

 بهتر؟ نیبهونه از ا ؟یکن يادآوریخودت  يکنه و برا

 !یکنیتو درك نم_

 .دیکش یقینفس عم حسام

و برادر بزرگ با وجود داشتن همسر،  رهیمیبرادر م.. فتهیداره صدهزار جور اتفاق م رانیا يهزار جا.. ترانه جان_

و  ییآبرو یجور ب کیهزار و .. خودش چشم داره يبرادر به ناموسِ برادر زنده .. کنهیزنداداشش و عقد م

 ياز همون لحظه  به؟یعج یلیکه افتاده خ یتفاقا یکنیفکر م.. بذار اونا نگران و ناراحت باشن نه تو.. ییرسوا

که بهت ارزش و  یتنها کس.. که پشتت بود یتنها کس... بود نیاون خانواده بود فرد يکه تو ينها مردازدواجت ت

هنوز در  زیکه با وجود تموم شدن همه چ یتنها کس ؟یچ نیبعد راد.. ذاشتیم هیو برات از جون ما دادیم تیاهم

زن مگه با  هی ؟یبهم گفت یپارك اون روز چ يتو ادتهی. بود نیبده فرد یآشت یتا تو رو با زندگ بودبه در دنبالت 

 یدر کنار هم بودن، وقت نایا يهمه  یوقت.. حاال تو بهم بگو ترانه.. احترام.. محبت.. تیبا حما شه؟یعاشق م یچ

به .. فکر نکن تشیو هو نیخود فرد هحس غلطه؟ ب نیا يشده، کجا مالیپا یشکسته شده و نه احترام ینه عرف

 !داشتنش يبرا ایکنار زدنش محکم تره  يبهونه ت برا نیبب.. چند ساله فکر کن يرابطه  نیا تیفیک

www.romanbaz.ir :برخاست و گفت زیقطرات باران ثابت ماند، حسام از پشت م يترانه که رو يها چشم
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 هیدلِ خود خودت  يبرا ت،یزندگ يهم شده برا کباری.. فکر بابا و مامان و عمو و خاله و عمه رو ول کن ترانه_

 !قهوه ت سرد نشه!چهیراهت سد بشه ه يهم جلو ایدن يهمه  یبله بگ يزیتو به چ یوقت. ریدرست بگ مِیتصم

هم  یبخار خوش عطر قهوه کم.. کرد کینزد شیرا به لب ها دیرفت، ترانه فنجان سف نییاز پله ها پا یوقت

خودش رقم بزند؟ آنقدر در  يرا خودش برا یروز از زندگ کیروز، فقط  کی شدیواقعا م یعنی.. شده آرامش کرد

 نیبدتر یگوش يصفحه  يرو تراینام م.. دیشن یتلفنش را بعد از مدت طوالن یگوش يغرق بود که صدا الشیخ

اما .. منتظر قطع شدن تماس شد لیم یرا از بغل کم کرد و ب یگوش يصدا. لحظات بود نیاتفاقِ ممکن ا

 :را خواند امیمتن پ. ارسال شد شیبرا یامیبالفاصله بعد از قطع شدن پ

 "دوستت دارم یلینره خ ادتی ،یراست... دارم یکار واجب.. بهم زنگ بزن یهر وقت تونست"

 !شده؟ بیعج ترایرفتارِ م کردیچرا حس م.. و به فکر فرو رفت دیاخم لب باال کش با

*** 

 ستادهیسرش ا يق با لبخند باالصاد. را باز کرد شیپلک ها يسرش قرار گرفت آرام ال يکه رو یحسِ دست با

 .شد زیخ میو ن دیچشم مال. بود

 ؟ییشما_

 ره؟یگیدلم م یگینم. یینجایروز و ا شتریب.. یکن یبیکه انقدر باهامون غر میباال رو نذاشت نیا_

 :به ساعت کرد و خواب آلود گفت ینگاه

 !شیشد ش یک... اووو_

 باباجون؟ یستیکه ن ضیمر.. یعادت به خواب بعد از ظهر نداشت_

 .تکان داد سر

 !خودمم سردرد شدم.. که چشمام گرم شد خوندمیداشتم کتاب م.. نه_

 .زد شیزانو يکنارش نشست و چند ضربه رو صادق

 م؟یمگه قرار نبود بعد نهار صحبت کن.. ترانه ایسر به هوا شد_

 :گفت ياما جد میمال. گفت و همزمان لبخند صادق جمع شد یآرام "آخ" ترانه

کشدار بشه و آزارت  هیقض نیا خوامینم.. موضوع از چه قراره یباش دهیکه شد فهم ییکر کنم از اشاره هاف_

 .فقط من موظفم نظرت و بدونم.. بده

www.romanbaz.ir :به آن ها گفت رهیانگشتانش را در هم قالب کرد و خ ترانه
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 !در موردش فکر کنم یحت خوامیمعلومه که نم.. بابا يخبر از دلم دار کردمیفکر م_

 !در مورد ازدواج ای وش؟یدر مورد دار_

 :انداخت و آرام گفت نییسر پا.. شد  رهیپدرش خ يبه چهره  یکم

 !وشیدر مورد دار_

هم شده روشن  یکم ندهیدخترش به آ ي رهیخوشحال بود که نگاه ت. صادق برگشت يآرام آرام به لب ها لبخند

 :و گفت دیبا دست پشت ترانه را مال. تر و باز تر گشته

شب که . از جون افتاده گهید کانیپ نیا.. دست و پا کنم دیپرا هی تونمیم نمیبب.. با حجت خان قرار دارم_

 باشه بابا؟. میدر موردت حرف بزن کمی خوامیبرگشتم م

 :تکان داد و گفت يسر ترانه

 !چشم_

هنوز  یوقت.. دردناك بود تصور به زبان آوردن احساسش هم  یحت. دیکش يکه رفت، نفس بلند و کشدار صادق

اش را  ختهیبه هم ر يموها. خودش در ذهنش تکرار نکرده بود يحس را برا نیبلند ا يبا صدا کباری یحت

 يهمه . گرد شد شیاز دست رفته چشم ها يتعداد تماس ها دنیاز د. دست برد یمرتب کرد و به سمت گوش

. ردیاز او بگ یروز سراغ کیچطور فراموش کرده بود بعد .. گفت یآرام "يوا يا"!بود ترایتماس ها متعلق به م

داخل  ترایپر از بغض م يصدا شدیم دیکه داشت از جواب دادن نا امد نیهم.. شماره اش را گرفت و منتظر شد

 :دیچیپ یگوش

 !معرفت یسالم ب_

 .. بهت زنگ بزنم خواستمیباور کن م.. ترایسالم م_

 :کرد و نگران گفت یفیاخم ظر. در هم فرو بردرا  شیابروها ترایم نِیف نیف

 شده؟ يزیچ_

 !ارزش یدوست احمق و ب هیام که برات مهم باشه؟  یبشه مگه؟ اصال من ک يزیچ دیبا.. نه  ؟يزیچ_

 .به پا خواست نگران

 ؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یچ نمیمثل آدم بگو بب_

 :گفت هیسکوت کرد و با گر یکم ترایم

www.romanbaz.ir !برم ایدن نیاز ا يتا تو دل شکسته ا خوامیفقط نم.. ستیبرام مهم ن یچیه.. ترانه یکنیفقط بگو حاللم م_
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 ؟یگیچرا چرت و پرت م ؟يشد وونهید_

 !خوامیرو نم یزندگ نیا گهید.. ستیحالم خوش ن_

 شته؟یپ یک!شده خب یکن چ فیبرام تعر.. لحظه آروم باش هی_

 ..تنها يتنها.. تنهام_

 .!شده یتوروخدا بگو چ ترایم_

 .خداحافظ ترانه_

چه؟ با  کردیم یاگر حماقت. اش از ترس و اضطراب عرق کرد یشانیپ د،یچیپ یبوق ممتد که در گوش يصدا

 شیهمانطور که به سمت مانتو. نگاهش را در اطراف چرخاند. دست لرزان شماره اش را گرفت اما تماس رد شد

 .کرد پیتا ترایم يبرا رفتیم

حرف  شتیپ امیم.. ییتو رو خدا بگو کجا ؟یمونیکه آخرش بشه حسرت و پش ینکن يکار هی.. ترایم یخر نش"

 "باشه؟. میزنیم

. انداخت که فقط آدرس در آن نوشته شده بود امیبه پ ینگاه. دیبود که جواب رس نشیشلوار ج دنیپوش مشغول

دوباره  جیسردرگم و گ. اشتفاصله د یساعت کیکه تا تهران  ییالیو ییروستا کی.. بود دهیمکان را شن نینامِ ا

 :کرد پیتا شیبرا. را گرفت اما باز تماسش رد شد ترایم يشماره 

 "!نکن يکار احمقانه ا کنمیخواهش م.. رسمیساعت م هیتا "

 :گفت دنشیبا د یگل. رفت نییسرش گذاشت و با عجله از پله ها پا ياش را رو يسرمه ا شال

 شده؟ کجا؟ یچ_

 :دیچرخاند و پرس چشم

 بابا رفت؟_

 شده ترانه؟ یچ.. تو رفت يپا شیپ_

گفت و به  يبلند یلعنت.. شده بود فتشیحتما باز نوبت ش.. اما خاموش بود. حسام را گرفت يعجله شماره  با

 :گفت یعصب یقطع کرد گل یوقت. آژانس را گرفت يشماره  نباریناچار ا

 .شهیهوا شب م گهیو ساعت دوقت روز؟ د نیا يریکجا م ؟یکنیم يدار کاریمعلوم هست چ_

 .شب نشده برگردم دمیقول م.. ادیسرش ب ییممکنه اگه نرم بال.. دوستم مامان شیبرم پ دیبا_

www.romanbaz.ir !آخر از دست تو کنمیدق م.. صبر کن بگم بابات برگرده ببرتت ای.. يزدیحداقل به حسام زنگ م_
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 :گفت رفتیم رونیبه ساعتش انداخت و همانطور که ب ینگاه

 .نگران نباش.. گردمیآژانسم برم نیبا هم... زنگ زدم به آژانس_

 !خونه این گهید یرفت.. يبر يجا حق ندار چیه ؟یچه آژانس شه؟یمگه م_

 ..من ستمیبچه که ن رفتم؟یاگه مهم نبود م.. کنمیمامان خواهش م_

 :و گفت دیکه ترانه گونه اش را بوس دیبگو يزیخواست چ.. نگران نگاهش کرد یگل

 . نکن مامان تیتو رو خدا اذ_

. سوار شد و آدرس را به راننده داد. رفت رونیمعطل نکرد و از خانه ب گرید د،یرا که شن نیبوق ماش يصدا

 .دیایاز جانب او ب یبدون آنکه جواب.. کردیم پیتا ترایم يهمزمان مدام برا

 "تو راهم ترایم"

 "ياریسر خودت ب ییبال يارزشش و نداره که بخوا یچیه.. دختر ینش وونهید"

 "بکش قینفس عم کمی.. آروم باش کمی امیتا ب.. میکنیصحبت م امیم"

به آدرس کرد و  یراننده نگاه. تحمل کرد دنیرا چطور تا زمان رس قهیچهل و پنج دق نیکه ا دانستیخدا م فقط

 :گفت

 نجایاز ا.. لهیاومدن کار حضرت ف رونیب گهیو ببرم تو د نیماش.. باشه یراه سنگ يانتها يفکر کنم اون خونه _

 !امینگاه کنم و ب نیبذار. ستیپالك مشخص ن

 :را باز کرد و گفت در

 .ممنون..نجاستیحتما هم.. ستین يا گهیدور و اطراف که خونه د نیا. ستیالزم ن_

 :راننده از پشتش گفت. شد و به طرف خانه رفت ادهیپ نیماش از

 بمونم؟ ایخانم برم _

که در  دینکش یزنگ کنار در را فشرد و طول. را تند تر کرد شیو قدم ها "بمون"را در هوا تکان داد که  دستش

 . باز شد یآرام کیبا ت

آمد خانواده  یم ادشیکه  ییکجا بود؟ تا جا نجایا یعنی. بزرگ چرخاند اطیرفت و چشمش را دور تا دور ح داخل

که  یکم.. افتاد یبود؟ کم کم داشت ترس به دلش م یبه چه کس خانه متعلق نیپس ا.. نداشتند الیو ترایم ي

 :گفت یاشک يآمد و با چشم ها رونیاز خانه ب ترایجلو رفت، م

www.romanbaz.ir ؟يواقعا اومد_
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 :و گفت دیاو را در آغوش کش.. و جلو رفت دیکش یقیعم نفس

 شده؟ یتو؟ چ یخوب.. یبکن یعقالن ریکه مبادا کار غ کردمیداشتم سکته م وونه؟ید میچقدر ترسوند یدونیم_

 :کنار گوشش آرام با اشک زمزمه کرد ترایم

 ..ببخش منو_

 يرو شیدست ها.. سرش خراب شد يرو ایدن ترایپشت سرِ م يآشنا يچهره  دنیرا که باال گرفت، از د سرش

مرد که با . بدنش حمله برد يوحشت به تمام ارگان ها هیخشک شد و در کمتر از چند ثان ترایستون فقرات م

. برخورد سرش را برگرداند یشخص ي نهیبا س یاما وقت.. عقب رفت یقدم ریطرفه جلو آمد، ناگز کی يلبخند

 :سرش را تکان داد و خفه زمزمه کرد. بودند ستادهیدرست پشت سرش ا یدو مرد عضالن

 ..نه_

 :جلو آمد و گفت یمرد قدم. انداخت نییسرش را پا ختیریآرام کنار رفت و همانطور که اشک م ترایم

 !عروسک يخوش اومد_

 :گرفت و لب زد یفیلرزش خف فکش

 !شهرام؟_

 :شلوارش گذاشت و گفت بیدست در ج.. دیخند شهرام

 همسر مرحومت نشده بود؟ قِیشف قِیشد؟ دلت تنگ رف یچ_

دهانش قرار گرفت و دست  ياز مردها جلو یکیبکشد که دست  يبلند غیوحشت سر تکان داد و خواست ج با

 :با اخم گفت ترایرو به م. هوا بلند کرد ياو را رو گرشید

نکن شک کنه که حوصله دردسر  يکار.. آژانس و حساب کن هیآبغوره گرفتن اشکات و پاك کن برو کرا يجا_

 !کن اکبر و بفرستم نیاشاره به دورب هی دهیم ریگ يدید.. کنمینگاه م توریاز تو مان.. ندارم

.. آخر با نگاه پر از اشک و وحشت ترانه چشم در چشم شد يلحظه . سر تکان داد و از کنار ترانه گذشت ترایم

. کردیوجود تقال م يو با همه  زدیهوا دست و پا م يترانه رو. رفت رونیب اطیبرگرداند و از ح عیسرش را سر

 :گفت يشهرام به طرفش خم شد و با لبخند شرورانه ا

 !یوحش يخانوم کوچولو نیبا ا میکار دار یلیخ.. کمال ببرش تو و خوب آمادش کن_

*** 

www.romanbaz.ir
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 يروسر بِیمدلِ عج نیهنوز سر از ا. تکانش داد یاش بند کرد و کم يدستش را به گره سفت روسر طراوت

که دلش  دکریم یبود که آنقدر احساس خفگ نیمهم ا. بود اوردهیبستن که سودا گفته بود مد امسال است در ن

متوجه  یچشم ریحسام ز. پرت کند يرا گوشه ا يکرم قهوه ا يهمانجا داخل پارك تکه پارچه  خواستیم

لبش بود  يکه گوشه  یبا لبخند جذاب. زانو نشست يرو شیاز کنارش برخاست و رو به رو. اش شد یکالفگ

 :همزمان گفت .نگاه مبهوت طراوت گره اش را باز کرد ریدست برد و ز يآرام به طرف روسر

 !کننیراه هارو انتخاب م نیسخت تر شهیخوشگل کردن هم يدخترا چرا برا فهممینم_

گره گذاشت و سر باال  يدستش را رو. زد شیگره ساده و شل برا کیطراوت انداخت و  يبه چشم ها ینگاه

 :زد و گفت ییبایطراوت لبخند ز. کرد

 .سودا برام بسته بود.. ارمیمن خودمم سر در نم_

 .کالمش متقابال لبخند زد و نوك دماغش را فشرد یبه سادگ حسام

 !ستین بیو غر بیزجر عج نیبه ا يازین.. خانوم یهمه جوره خوشگل _

 مکتین يحسام دوباره کنارش رو. سر داد يگرید يطراوت سرخ شد و نگاهش را به سمت و سو يها گونه

 :نشست و گفت

 ..بهتر يجا هی میرفتیپارك م يگرمه؟ کاش به جا یلیهوا خ یکنیفکر نم_

 :گفت طنتیو معنادار و پر ش سربرگرداند

 !نمایمثال س_

 .نگاهش کرد يظاهر یو با اخم دیرا از داخل مک شیلپ ها طراوت

 نما؟یحاال چرا س_

 .شانه باال انداخت حسام

اصال .. المصب کنهیآدمو به خودش جذب م.. سگ داره نمایس يچشا گنیدوستام م یخودم تجربه نکردم ول_

 !چرا جوونا انقدر بهش عالقه دارن دونمینم

 یطانیبه لبخندش، مدام افکار ش یو مشتاق رهیحسام با نگاه خ. دیخند زیدهانش گذاشت و ر يدست جلو طراوت

 . زدیاش را پس م

 يسوما هم من انقدر تو فضا.. نگفته مکانِ بسته .. آزاد يدوما دکتر گفته هوا.. میاوال که تازه از رستوران اومد_

www.romanbaz.ir .زارمیب نماستیس یکه از هرچ دمید لمیبا سودا ف ینچیپنجاه و دو ا ونیزیتلو يخونه نشستم و تو يبسته 
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 :کرد و افزود یرا رو به آسمان آفتاب سرش

 .کنمیعوض نم یچیهوا رو با ه نیو ا یعصرِ تابستون نیا_

 :رخش زمزمه کرد میبه ن رهیخ حسام

 !کنمیعوض نم یچیمنم تو رو با ه_

رو که . چشم باز کرد عیاش حس کرد، سر یکیحضور حسام را در نزد یوقت.. زد دنیاما خودش را به نشن دیشن

اش که حسام دستش را در هوا  يدست برد سمت روسر. با حسام فاصله نداشت شتریب متریبرگرداند، چند سانت

 .گرفت

 .خوشگل واستاده.. رو بهونه نکن يروسر ینگام کن میستقم يخوایاگه نم_

 . کرد ریبراقِ حسام گ يبه چشم ها نگاهش

 ؟یگیبپرسم راستشو م يزیچ هی_

 .سر تکان داد طراوت

 ؟یمن هیچ قایاآلن تو دق_

 .دیکالفه چشم دزد طراوت

 ؟یچ یعنی_

 :با عشق زمزمه کرد. دیکه کامال به طراوت چسب ییتا جا.. تر آمد کینزد حسام

 !میینجایچرا جفتمونم ا یدونینگو نم.. نه من بچه ام نه تو طراوت_

 ..یول دونمیم_

 ؟یچ یول_

 يبه چشم ها.. شینه راه پس داشت و نه راه پ. شده نگاهش کرد ادیچنگالِ ص ریکه اس یمثل گنجشک طراوت

 :اش زل زد و گفت یو چراغان یطانیش

 ؟یگیچرا خودت نم_

 .را باال داد شیابرو يتا کی حسام

 !من بگم؟_

 :احساس گفت تیمکث کرد و با نها یکم

www.romanbaz.ir
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هم که با  ینسبت خون!با دوست دختر ستیوقت ارزشت برام برابر ن چیچون ه یبگم دوست دخترم خوامینم_

 !گهید ي نهیگز هی مونهیفقط م.. میهم ندار

 :سر برگرداند و گفت. گرفت یفیطراوت لرزش خف يها دست

 گرمه مگه نه؟ یلیخ_

 .دستش گذاشت يدست رو حسام

 !دل مشخص بشه نیا فیتکل دیامروز با.. طراوت يدر بر ذارمیامروز نم_

 :با خنده گفت دیحسام که سکوتش را د.. بدهد یچه جواب دیبا دانستینم یکه حت دیکشیخجالت م آنقدر

 گرمته؟_

 .آرام سر تکان داد طراوت

و آب دادن به چمن ها بود نگاه  دنیکه درست وسط سبزه ها در حال چرخ ينگاهش را به رباط خودکار حسام

 .کش آمد شیکرد و لب ها

 ؟يدیجواب سوالم و م یاگه خنک ش_

و آسمان معلق  نیزم انیاما هنوز متوجه منظور حسام نشده بود که خودش را م.. با تعجب سربرگرداند طراوت

 :م زد و با ترس گفتچند مشت محکم به شانه حسا.. شدیباورش نم. دید

 حسام؟ يشد وونهید_

 !پاهات و دارم پرنسس يهوا.. و نترس نیسفت بش_

 ..تو رو خدا.. حسام کننیهمه نگاهمون م.. میصندل يبرگردم رو خوامیمنو؟ اصال م يبریکجا م.. برم گردون_

 .رفتیتوجه به او خونسرد جلو م یب حسام

 !نزن غیج يخودیپس ب.. ببرمت خوامیکه م ییرفت جا شهینم یصندل نیبا ا دوننیهمه م_

 . شدندیتر م کیو نزد کیو نسبتا خلوت بود نزد شدیم ياریکه داشت آب یبه محل.. سر برگرداند طراوت

 حسام؟ یکنیم يدار کاریچ_

هر  هیدر کمتر از چند ثان. ستادیخودکار ا رِی، درست کنارِ ش..جدول باال رفت يبرداشت و از رو يگام بلند حسام

 :بلند گفت يطراوت با صدا. آب شدند سِیدو خ

 .کنمیخواهش م.. برم گردون.. هیچه کار نیا.. آب شدم سِیحسام خ_

www.romanbaz.ir . چشم در چشم شد دیچکیکه آب از صورتش م یو با طراوت دیخودش را عقب کش یکم حسام
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 ؟يخنک شد_

 .دیخند طراوت

 .يزیبسته آبرور.. تورو خدا برم گردون.. آره.. وونهیآره د_

 .ابرو باال داد حسام

 ..اول بگو_

 رو؟ یچ_

 :دیو تخس نگاهش کرد و طراوت نال رهیخ

 .کمرت نابود شد.. حسام یشیخسته م_

 :پر از حرفش داد و گفت يدل به چشم ها د،یمصرِ حسام را که د سکوت

 !یباش يکه خودت بخوا يزیهر چ_

 :دخترك لب زد در نگاه معصمومِ رهیکش آمد و خ ییبایحسام به لبخند ز يها لب

 ؟یتونیم.. هامو یخواه ادهیز.. طنتامویش.. امویبد اخالق.. یعمر تحملم کن هی خوامیم_

متعجبِ  يتوجه به نگاه ها یگونه اش کاشت و ب يرو یآرام يانداخت، بوسه  نییکه با خجالت سر پا طراوت

 .دادیم یزندگ يکه طعم و بو يپر يبا دست ها نباریاما ا.. برگشت یقبل يچند مرد و زن، به جا

*** 

 ي کهیبود که جز نور بار کیاما اتاق آنقدر تار. کردیطرف و آن طرف نگاه م نیوحشت زده به ا يچشم ها با

تکان ها  نیآنقدر سفت بود که با ا شیرا چند بار تکان داد اما طناب دور پا شیپاها. دیدینم يگرید زیدر چ رِیز

 نیاز ا شیبزند صدا ادیفر توانستیاگر م دیشا. رددهانش را چند بار باز و بسته ک. ..جا به جا نشود يذره ا یحت

سفت  شیلب ها انیکه از م یاما دستمال. دیشنیرا م شیاز داخل باغ صدا یو کس کردیبزرگ عبور م يپنجره 

 کردیحس م یمقاومت نیبسته شده بود که با کوچکتر رحمانهیگذشته و پشت سرش گره خورده بود آنقدر ب

بود که با باز شدنش وحشتش دو چندان  رهیاز دست و پا زدن به در خ دیناام. دهانش در حال پاره شدن است

 :گفت يگریبه او انداخت و رو به د یمرد کچل نگاه. همان دو مرد داخل آمدند. شد

 .بده قورتش دادم یشهرام اوک.. بخدا ستین شتریکف دست ب هی_

 :گفت یشانه اش نشست و عصب يشهرام از پشت رو دست

www.romanbaz.ir
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موش کوچولو  نیا يخانواده  میحرکت نکن گهید قهیدق ستیاگه تا ب. نیو آماده کن نیماش نیبر یوراج يجا_

 .رسنیسر م

را  شیترانه پاها. نشست شیکنار پا دیکشیلبش م يزبان رو ثانهیکه رفتند، جلو آمد و همانطور که خب مردها

 ..چهره اش را هم.. جمع کرد

 !شبم تو بترس هی.. دمیافتادن نخواب ریسال من از ترس گ کی ؟يدیترس ه؟یچ_

 :اش را سخت کرد و با نفرت گفت چهره

 !نیتو هم نب.. دمیساله من مادرمو ند هیدلت تنگ مادرت شده؟ _

 :زد و گفت يشهرام پوزخند. از دهانش خارج شد یکج شد و اصوات نامعلوم نییترانه به سمت پا يابروها

 !بهت خوش بگذره یلیخ دمیقول م... ددر میبر میخوایفعال م.. ادهیگپ زدن وقت زبرا _

 دنیبا د ترایم. آوردند رونیبسته از اتاق ب ییبلند کمال را صدا زد و به کمک آن ترانه را با دست و پا يصدا با

 :کاناپه بلند شد و گفت يترانه از رو

 !ضعف نکنه.. انگار ستیشهرام حالش خوب ن_

 :و گفت دیلب باال کش شهرام

 ؟یو برداشت لتیوسا.. به کارت برس تو!يفوضول شد_

 :با بغض گفت فتدینگاهش به نگاه ترانه ن کردیم یهمانطور که سع ترایم

 !وقته که آماده ام یلیمن خ_

 !بعدم سوار شو و منتظر ما بمون.. دختره جا نمونده باشه نیاز ا يزیدور کل خونه رو نگاه کن چ هی پس

 .شهرام دوباره به طرف ترانه برگشت. تکان داد و از کنارشان گذشت يسر ترایم

 !میدیرس یچشمات و باز کن.. تا مقصد یگرم و نرم تخت گاز بخواب يجا هی ذارمتیم.. نترس ؟يضعف کرد_

 رهیخ. را با دست کنار زد شیاز موها يسرش نبود نگاه کرد و طره ا ياز شال رو ياثر گریبه ترانه که د یکم

 :شرورانه گفت شیبه لب ها

 ..که فیح_

 رونیاشاره داد، همراه با مرد ترانه را ب اطیکمال که از داخل ح. را به هم فشرد و نگاه از او گرفت شیها لب

. بود شانیدرست رو به رو یرنگ ينقره ا يپژو. چرخ خورد اطینگاه وحشت بارِ ترانه دوباره دور تا دورِ ح. دیکش

www.romanbaz.ir :دیشهرام غر
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 نبود؟ نیداغون تر از ا نیماش_

 !نترس موتورش توپه توپه.. گفتم جلب توجه نکنه_

 .و ترانه را به جلو هل داد دیکش یپوف شهرام

 !شهیم يداره خطر گهید.. نیعجله کن_

عقب  توسط دو مرد گرفته شد و داخل صندوق شیدست و پا فتدیب یبداند قرار است چه اتفاق نکهیاز ا قبل

رحمانه به هم گره شده  یکه سفت و ب ییبا دست ها. با خودش نبود شیکنترل اشک ها گرید. جا گرفت نیماش

 :کرد و گفت شیبه اشک ها یمرد نگاه. زد غیو خفه ج دیکوب نیماش يبودند به بدنه 

 خفه نشه؟_

 :سرش آمد و پوزخند زد يباال شهرام

 .!رهیهوا م.. نیعقب و در آورد يچراغا.. ثابت کرده سگ جونه.. نه_

 :به سمت ترانه خم شد و گفت سپس

 ..ترنم.. مادرت.. حسام.. خوشگله یپاسخ داشت یصد تا تماس ب يباال_

 :باال برد ابرو

 !و تا اونجا حوصلمون سر نره میکه قراره بخون امیپ یالبته با کل! نیفرد_

 يالتماس کرد اما چشم ها شیو با چشم ها دینال شیقوا نیبا آخر. ترانه را کامل تار کرده بود دید اشک

. خوف به جانش افتاد. بسته شد شیروشن مقابلش شد و در صندوق عقب به رو ریتصو نیشهرام آخر یطانیش

قرار داشت؟ نقش  بتیمص نیا يبود؟ شهرام کجا یبتیو چه مص يچه باز گرید نیا.دیلرزیتمام تنش داشت م

نتوانسته  ییوفا یکه بعد از آن همه ب یتنها کس.. بود قشیسال ها تنها رف نیکه در تمام ا ییچه بود؟ او ترایم

 !نگران نشود شیاو باشد و برا الِیخیبود ب

آنقدر ضجه زد و در دل خدا را صدا زد .. مخوف جا گذاشت يالیکه تکان خورد، انگار قلبش را در آن و نیماش

 . فرو رفتوحشتناك  یکیتار انیچطور م دیکه نفهم

.. آرام تکان خورد شیدرِ صندوق که باز شد، پلک ها.. باالخره متوقف شد نیاز چند ساعت راه، ماش بعد

هوا هم آنقدر .. سو نداشت گرید شیچشم ها.. نفس مانده یچند ساعت را از حال رفته و همانطور ب دانستینم

 :فتگ دهیکه ترس دیمرد را شن يصدا. دیدیرا نم ییبود که جا کیتار

www.romanbaz.ir !رونیب مشیاریکمک کن ب.. گمونم از هوش رفت_
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اما . بود تیموقع یکه کرد بررس يکار نیاول.. را گرفت شیمچ پاها گرید یو دست دیرا چسب شیبازو ریز یدست

دم دار به او فهماند که  يها و هوا ركیرجیج رِیج ریج يصدا.. آزاد يبود و هوا عتیطب کردیانگار تا چشم کار م

سربرگرداندن و  ينا یکه حت شدیبرده م یاز غول مردها به سمت یکیکول  يرو.. ستیتهران ن يهوا هوا نیا

از کاناپه ها گذاشت  یکی يمرد او را رو. بود يرا باز کرد، داخل خانه ا شیکه چشم ها نباریا. را نداشت دنشید

 :و گفت

 .بکن يکار هی.. بشه خونمون حالله شهرام شیزیچ.. نهییفکر کنم فشارش پا_

 :جلو آمد و گفت شهرام

حوصله .. ادیبرس خوب سرِ حال ب قتیبه رف ترایم.. نترس رهیمیغش و ضعف نم هیبا .. کمال یزنیچقدر زر م_

 !غر غر و سرکوفت ندارم ي

 :لرزان گفت يبا لب ها. زدیترس موج م شیدر چشم ها.. ترانه زانو زد يجلو آمد و مقابل پا ترایم

 .ندارن تینترس کار. تموم شد گهید ..میدیرس گهید ؟یخوب_

جمع شد و از  ترایم يچشم ها. دیبه طرف دهان ترانه دست ببرد که ترانه سرش را با نفرت پس کش خواست

 :رو به شهرام گفت. برخاست شیمقابل پا

 !ستیبهم مربوط ن یچیه گهید.. انجام دادم فمویمن وظ_

 .گذاشت شیران پا يدستمال دور دهانش را باز کرد و دست رو.. جلو آمد و کنار ترانه نشست شهرام

 .خوشم اومد ازت.. يبود یدختر خوب_

 نجا؟یا يچرا منوآورد ؟یعوض يخوایم یاز جونم چ_

 .کرد یساختگ یاخم شهرام

 ...ایریقرار نشد پاچه بگ_

 :را جلو برد و افزود سرش

 !ستمیمن ن يریگکه قراره پاچش و ب یاون_

 دارم؟ یمگه من چ ؟يخوایم یآخه از جون من چ.. نشوننتیم اهیبه روز س.. کننیم داتیخانوادم پ_

 :از کنارش برخاست و گفت شهرام

 .. ادیخوشم م غویج غیج ياز دخترا... انقدر عربده بکش تا حنجرت پاره بشه.. آزاده غیج نجایا_

www.romanbaz.ir :گفت ترایره کرد و رو به مبه شما ینگاه. اش زنگ خورد یگوش همزمان
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 !ببرش حموم کنه دست و روش و بشوره_

 :زد ادیترانه فر. را جواب داد یرفت و گوش رونیاز خانه ب سپس

 !بخشمتینم.. ترایتو رو م یحت.. به خدا سپارمیهمتون و م.. از همتون متنفرم_

زنِ چاق و  کیکه  دینکش یطول. باال رفت یچوب يالیو يگذاشت و از پله ها شیگوش ها يدست رو ترایم

 :آمد و رو به ترانه گفت نییاز پله ها پا یکلیه

 ..االی.. باال میها بوشو بر ؟ییترانه تو_

زن با . شد دهیدنبال زن کش شودیبه مسلخ برده م رحمانهیکه ب يمثل گوسفند ش،یو ناله و ضجه ها هیگر انیم

احساس رفتار  یچنان خونسرد و ب.. سرش باز کرد يروتمام او را داخل حمام برد و دوش آب سرد را  یِالیخیب

نه التماس ها و نه دست و پا زدن .. ترانه ياه غینه ج.. دهدیکارِ ساده و روزمره را انجام م کیکه انگار  کردیم

. او مشغول شستنش شد انِیبه بدنِ عر یتوجه چیه یرا از تنش کند و ب شیبا زور لباس ها. دیدیرا نم شیها

دستانش  انیدفاع م یکوچک و ب یچفت و بست را مانند گنجشک یب يبود که ترانه  يآنقدر قو شیچنگال ها

ترانه آنقدر زار زده بود . برد رونیو او را ب دیچیرا دور تن ترانه پ دیسف يکار که تمام شد، حوله . نگه داشته بود

 يزن او را رو. شد دهیکش یاتاقمقاومت همراه زن به سمت  یزرد شده، ب یسرخ و صورت یکه با چشم و دماغ

 :سر داد و گفت يبلند يخنده . تخت نشاند و چند ضربه به صورتش زد

 ..دمیترسیخود منم بارِ اول م.. نترس.. عروس خانم يدار ییبزنم به تخته چه بر و رو_

 :را جلو برد و گفت سرش

 ..ستیسخت ن ادمیز یول_

 :دیگرفته نال ییترانه با صدا.. دیخند دوباره

 ..تو رو امام رضا کمکم کن برم.. تورو خدا_

 :گفت خواستیبه سرش داد و همانطور که از کنارش برم یتکان زن

 ..آ ماشاال.. بپوش و حاضر باش.. لباسات برات گذاشتم رو تخت.. یگیم یچ شنومیکه نم فیح_

با .. الفاصله قفل شدپشت سرش به سمت در حمله برد اما در ب.. زن دوخت يرا پر اشک به قدم ها نگاهش

به سمتش رفت و کرکره اش را .. چشمش به پنجره افتاد. دینشن یاز کس یاما جواب.. و زار زد دیمشت به در کوب

 جهنم؟  بود؟کجا  نجایا.. پشتش آه از نهادش برخاست يتخته  دنیاما با د. باال داد

www.romanbaz.ir
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کرد احساس کند تمام  یتش زد و سعچند ضربه به صور.. تخت افتاد يرنگ رو یبه تکه لباسِ صورت چشمش

اش از  نهیس د،یباز شدنِ قفلِ در را که شن يصدا.. رحم و دردناك است یکابوسِ ب کیچند ساعت تنها  نیا

بود که آرام  يتمام حواسش به در. دیچسب واریعقب عقب رفت و به د. دیلرز شیشد و پاها نییترس باال و پا

 يخشک شدن رگ ها توانستیم.. سرش آوار شد يرو کبارهیسنگ شد و  ایدن د،یاو را که د... شدیداشت باز م

 نجایا.. نه کابوس بود و نه جهنم!نه.. بود دهیزبانش به سقف دهانش چسب.. را حس کند شیداخل چشم ها یِخون

باز  مهین ینمرده بود و دها شیرو به رو رِیتصو يکه رو ییسر خورد و با چشم ها وارید يآرام رو... بود ایته ته دن

زمان .. تلخ و خنک هم يبو.. تر شد کیمردانه رفته رفته نزد يکفش ها يصدا.. ماند یهمانگونه باق رتیاز ح

 یجفت چشمِ عسل کیرفت و  نییرنگ پا اهیس لِیآن اتوموب ي شهیبرگشت که ش يبه سرعت باد به همان روز

نه  گریکه د ییاما با چشم ها کرد،یگرم را حس م يها یشدنِ همان عسل کیحاال نزد.. سرنوشتش را به فنا برد

سر  شیشانه ها ينشست و آرام تا رو سشیخ شیموها يمرد رو يپشت انگشت ها...داشت دنید يسو و نه نا

.. رحم شد یب ییِداغ و استوا يدوباره همان ماسه ها شیخوش حالتش کش آمد و چشم ها يلب ها.. خورد

زمزمه  رایگرم و گ يبا همان صدا د،یکشیعطر تنش را با جان و دل داخل مبرد و همانطور که  کیسرش را نزد

 :کرد

 !نفس يخوش اومد.. یزندگ يدوباره بو... تو يدوباره بو_

است با مرگ دست و  شینفس ها نیکه در حال دادن آخر یبود که مثل انسان دهیوحشت زده و آنقدر ترس آنقدر

 :هر دو شانه اش را گرفت و گفت نیراد. به هم خورد شیهافکش تکان خورد و دندان . کردیپنجه نرم م

 ..زنده ام.. نمردم.. منم... نترس.. نترس نفس_

هم  يرو شیاراده چشم ها یآنقدر که ب. شدیرفته رفته تار م دشیو د دیشنیم يداریخواب و ب انیرا م شیصدا

 .فرو رفت شیآغوش مرد رو به رو انیچطور م دیافتاد و نفهم

 مهین يچشم ها دنیشهرام با د. دیسرش د يرا درست باال نیشهرام و راد.. را که باز کرد شیچشم ها يال

 :بازش با تمسخر گفت

 !نکش خودتو.. پاشد ایب_

و  بیاز ترس سرخ شده بود و حالش باز همان حالِ عج شیچشم ها. به سرعت به طرف ترانه برگشت نیراد

 .را گرفت ترانه زانو زد و دستش يپا شِیپ. ترسناك بود

www.romanbaz.ir ؟یخوب_
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 :از پشت سر گفت ترایم

 !چشم باز نکنه گهیفکر کنم بارِ سوم د.. شهیم هوشیکه داره ب هیبار نیدوم نیا _

 :دیو غر دیرا از پشت کش شیموها. و به سمتش حمله برد دیاز جا پر نیچشم به هم زدن راد کی در

 !یاعصابم تینها يرو گهید ؟یدونستیم یزنیزر م يدار یلیتو خ_

 :نگاهش کرد و گفت یبا چشمان اشک ترایم.. شد زیخ میبا ترس ن ترانه

 !از جفتتون متنفرم.. ازت متنفرم.. یولم کن عوض_

 :و گفت دیعقب کش شتریسرش را ب نیراد

 ؟يدیتازه اآلن فهم ؟يجد_

 :بلند تر شد و زار زد ترایم غِیج

 ؟يخوایم یاز جونم چ گهید.. یدروغ گفت.. يداد میباز.. نیتو رو خدا ولم کن راد_

 .برگرداند و چند بار سرش را عقب و جلو کرد کردیکه با وحشت نگاهشان م يرا به طرف ترانه ا سرش

انقدر .. روحمه.. منه یِزندگ.. اون نفسه منه ؟یاصال در حدش هست نیبب.. نشیبب.. خوب نگاهش کن_

 ؟یتو چ یول. که کرده بازم مجازاتش نکنم ياضافه ا يغلطا يکه با همه  خوامشیم

کنار  يرگ ها.. دیمال ترایم یِنیاش را به ب ینیصورتش را جلو برد و ب.. را به طرف خودش برگرداند سرش

 .اش برجسته شده بود یشانیپ

باهات خوش .. یو فروخت قتیرف نیپوچ بهتر يمشت حرف آشغال و وعده ها هیو  شمیپ دنیشب خواب هیبا _

 !کارم باهات تمومه گهید یول.. آره گذشت

سرِ  د؟یدیچه م.. هنوز باور نداشت.. شدیباورش نم.. در خودش جمع شد شتریبلند زار زد و ترانه ب يبا صدا ترایم

 :زد ادیفر هیبه طرفش برگشت و با گر ترایم

 ...هیپست فطرت روان هیاون فقط .. بود قتیحق یگفت یهر چ... یحق داشت.. ببخش ترانه_

 زیپارکت ها افتاد و سرش با م يرا گرفت و آنقدر محکم هلش داد که چند متر آن طرف تر رو شیبازو نیراد

تا .. زد غیدهانش گرفت و ج يترانه دستش را جلو خت،یاش ر یشانیپ يخون که رو. برخورد کرد يبلند هیپا

 :خواست بلند شود شهرام دستش را گرفت و گفت

 !يطرفشم نر یحت کنمیم هیتوص.. هیاآلن قاط_

www.romanbaz.ir
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دهانش نگه داشته بود و  يکه جلو ییدر خودش مچاله شد و با دست ها دیلرزیم دیهمانطور که مثل ب ترانه

 :زانو نشست و گفت يرو ترایم يجلو رفت و مقابل پا نیراد. شد رهیپر از اشک به آنها خ يچشم ها

 ...وقتشه شَرِت کم بشه_

 :مچ دستش را گرفت و زار زد ترایم

امتحانم و پس  یو حسابت و باهاش صاف کن ارمیاگه ترانه رو برات ب یمگه نگفت ؟يدوستم دار یمگه نگفت_

 نکاریچرا ا.. يخونمونم آماده کرده بود یتو حت.. هیترک میمگه قرار نبود بر. دادم و ثابت کردم چقدر دوستت دارم

 .. من ن؟یراد يو باهام کرد

 :ام کنار گوش کمال گفتبرخاست و آر شیاز مقابل پا نیراد

کارت که ...يکه انجام داد هیزیپاداشِ کار تم..که زبونش الل شه يکارش و بساز يطور يتا شب وقت دار_

 !دهیجامون و لو م..ولش نکن مینرفت یتا وقت.. تموم شد خوب دست و پاشو ببند

با  نیراد. بلندش کرد نیاز زم انداخت و ترایبه م دارانهیخر ینگاه. و سر تکان داد دیلب کش يزبان رو کمال

 :زدیم غیاز پشت سر ج ترایو م گشتیبه طرف ترانه برم بیعج يلبخند

 .. يریشکل ممکن بم نیبه بدتر خوامیاز خدا م.. نیراد یهست یکثافت عوض هیتو _

رام شده به چهره اش آرام  یبا نگاه.. سه نفره نشست و دستش را سمت صورت او برد يکاناپه  يترانه رو کنار

 :گفت

 ؟یدوست داشت.. و اعتماد تو یسواستفاده از مهربون يجزا.. دوستش نیبه بهتر انتیخ يجزا.. جزاش و دادم_

 دلت خنک شد؟

 :و سکسکه گفت هیگر انیم ترانه

 ..توروخدا.. نیراد.. کن.. ولش_

 .نگه داشت شیلب ها يکف دستش را رو نیراد

 !آرومت کنم خوامیم.. میبر ایب.. تموم شد نفس گهید هیگر. .نه هیگر.. سیه!سیه_

خودش  يبرا يگاریشهرام با لبخند نگاهشان کرد و س. را سفت گرفت و او را به دنبال خودش کشاند شیبازو

.. مرگ کرد يدر دل هزاران بار آرزو.. بود ییدوباره همان اتاق کذا شیرو شیاز پله ها که باال رفتند، پ. آتش زد

تخت  يرو. خواهد داد انیپا یزندگ نیا بهگذشته تکرار شود  يکابوس ها گهیبارِ د کیکه اگر فقط  دانستیم

www.romanbaz.irصورتش را با . را باز کرد راهنشیپ يدکمه ها نیراد. را جمع کرد و عقب عقب رفت شیکه رها شد، دست و پا
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را  شیدست ها نیده بود که رادآماده کر يزیهر چ يخودش را برا.. دیکش غیپوشاند و از ته دل ج شیدست ها

 :گرفت و با محبت گفت

 !فقط گرممه.. درش آوردم نیهم يگرمه برا.. گرمه.. نترس آروم.. آروم_

 ست؟ییگرِ چه کابوس ها یتداع انیو عر یعضالن يتنه  مین نیا دانستیاو چه م.. وحشت نگاهش کرد با

همانجا کنار . زدیموج م یبیآرامش غر شیدر صدا. اش چسباند نهیسرش را در آغوش گرفت و به س نیراد

 :گوشش گفت

زودتر محرم  يدوست دار دونمیم.. یبه اصول دیمق دونمیم. ندارم تیکار میتا عقد نکن.. ندارم ترانه تیکار_

 !از من نترس باشه؟فقط ازم نترس.. میش

او  توانستیکس نم چیه گرید.. بود ایآخر دن نجایا.. هم فشار داد و نام خدا را صدا زد يرا محکم رو شیها چشم

 شیدندان ها يفرو برد و از ال نیرا در بدن راد شیقدرت ناخن ها يبا همه . نجات دهد یروان نیرا از دست ا

 :با ضجه گفت

 ..ولم کن.. یولم کن روان_

در .. شدیهزار رنگ م هیو در هر ثان زدیمدام دودو م شیچشم ها.. سرش را عقب گرفت و نگاهش کرد نیراد

را  شیدست ها. کردیو نگاهش م کردیسرش را مدام کج م.. بود دهیند وانهیحد د نیوقت او را تا ا چیه یزندگ

 :نوازش کرد و گفت

.. و دور زدم لییعزرا.. برگشتم ایبه خاطر داشتنت از اون دن.. نیبب... یمال خودم ایتا آخر دن گهید.. یمالِ من_

 ينجوریبرات ا یمن دوست داره نفس؟ ک يتو رو اندازه  یتر هست؟ کمرد از من عاشق  ؟يخوایم یچ گهید

 ره؟یمیم

 :گفت هیچشم بست و با گر ترانه

 ..يتو مرد.. میخودمون خاکت کرد.. یلعنت يتو مرد.. يتو مرد.. نه_

خودم .. یبترس ستیالزم ن گهید.. زنده ست نتیراد.. نیچشمات و باز کن بب.. نکن عشقم هیگر!نمردم!نه_

 نترس باشه؟ .. ذارمیلحظه تنهات نم هی.. شتمیپ

 :از مقابلش برخاست و گفت. کاشت شیموها يرو يتوجه به عقب رفتنِ ترانه بوسه ا یرا جلو برد و ب سرش

www.romanbaz.ir
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که خوب  شبمیاز د.. میدکتر ندار یبش ضیاگه مر.. یکن تیخودت و تقو دیبا.. ارهیبرات نهار ب گمیبه کلثوم م_

 ایدن يبهت همه  دنیدوباره رس يبرا يکنم چجور فیبرات تعر خوامیم.. و استراحت کنغذاتو بخور .. يدیخواب

 .و رو کردم ریرو ز

*** 

خراب تر  یاصال مگه حال.. نه یول.. کردیو ترنم هر لحظه حالش را خراب تر از قبل م یگل يِو زار هیگر يصدا

که او مثلِ  یآب خوردن ربوده شده بود در حال یاش به راحت یزندگ دیام..وجود داشت؟ منگ بود ایدر دن نیاز ا

کجا را  گرید کرد؟یم دیچه با. دیشیاند یتازه کارِ احمق خودش را در اتاق حبس کرده و به اشتباهاتش م کی

ها و  مارستانیاز ب.. نمانده بود که به دنبال ترانه نگشته باشد ییشهر جا يدر نقطه به نقطه  گشت؟یم دیبا

از آن قلبِ بزرگ و  يزیچ گرید بایتقر. پل و گوشه و کنارِ شهر رِیقتل و کشتار در ز نیتا چندسردخانه ها گرفته 

مدت  نیکه در ا يزیتنها چ. اش بود یزندگ يضربه  نیو دردناك تر نیشدنِ ترانه آخر دیناپد.. ودسالم نمانده ب

 تیهو دانستیبود که هنوز نم ینام درضایشده بود برابر بودنِ دست خط شهرام با دست خط حم رشیدستگ

تکه ها را کنار بهم  توانستیچرا نم. مارستانیب يپرستارِ مفقود شده  نحلِیال  يو البته معما. ستیاو ک یِاصل

شدنش نمانده  وانهیتا د يزیچ.. گشتیاول برم يباز سرِ خانه  گشتیکار اشتباه بود که هر چه م يبگذارد؟ کجا

 .بود

شانه اش  يدست رو رضایعل. زد شیبه موها یتوانش با دو دست چنگ يت و با همه زانو گذاش يرا رو آرنجش

 :گذاشت و گفت

 يزیچ نهیبب ينجوریخانواده اگه تو رو هم ا نیا.. نیسرت و بلند کن بب.. باش يقو کمی.. خودتو مرد یکشت_

 !مونهیازش نم

بود به صادق نگاه کرد که  فتادهیهم ن يرو يا قهیدق یو بعد تماسِ حسام، حت شبیکه از د یسرخ يچشم ها با

 :گفتیلب مدام م ریز یگل.. دیمالیرا در سکوت م شینشسته بود و شانه ها نیزم يرو یکنار گل

 ..ییمرگت بشه ترانه کجا شیمادر پ.. گوش نکرد.. گفتم نرو بهش صادق.. بهش گفتم نرو_

 یحال و روز او هم دست کم.. آمد رونیاتاق باز  یترنم همراه عل. زد و از جا برخاست شیبه موها يگرید چنگ

. حسام که وارد خانه شد، همه با عجله از جا برخاستند. خوردیاز کنارش تکان نم يلحظه ا ینداشت و عل یاز گل

 :دیجلو رفت و پرس نیفرد

www.romanbaz.ir شد؟ یچ_
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 :اخم سر تکان داد با

 ..فقط. ستین يرفت و آمد چیه یکل خونه رو محاصره کردن ول شبیاز د_

 :گفت نیکرد و رو به فرد سرباال

 .کردن اثر انگشت شهرام هم بوده دایکه پ ییاثر انگشتا نیب_

 شیاز پشت شانه ها رضایعقب رفت که عل یکم. دستانش گرفت انیگفت و سرش را م يبلند " يوا" نیفرد

 :را گرفت و گفت

 چرا ترانه؟ ست؟یآخه چرا ترانه؟ مگه دردش با تو ن_

 :گفت نیصادق جلو آمد و رو به فرد.. معنادار شد رضایبه علو حسام  نیفرد نگاه

 یتا وقت یول.. ارمیچقدر دووم ب ستیمعلوم ن.. رمیمن پ فته؟یم یداره چه اتفاق يبد حیبهم توض دهیوقتش نرس_

 !فتهیداره م یبدونم دور و برم چه اتفاق خوادیدلم م کشمینفس م

 :گرفته اما سفت و محکم گفت ییبا صدا نیکه فرد دیبگو يزیخواست چ رضایعل.. انداخت نییسر پا نیفرد

 ياونو طعمه کرده برا.. که شهرام از تعلق خاطرِ من به ترانه مطلع شده نهیحدس زد ا شهیکه م يزیتنها چ_

 !هیدردش با من چ دونمیواقعا نم یول.. به من دنیرس

آب دهانش را سخت فرو داد و .. دبو یسخت طیشرا.. کردیحرف نگاهش م یرا که باال گرفت، صادق ب سرش

 :آرام گفت

 ..دمیم حیرو براتون توض یبشه، همه چ دایترانه پ نیاجازه بد_

 !خوامیمن دخترم و از تو م_

 :دو رگه گفت ییسر تکان داد و با صدا یبه سخت.. قلبش را لرزاند رمردیلرزان پ يصدا

 .ارمشیو م کنمیم داشیشده دل کوه و بکنم پ.. کنمیم داشیبه شرفم قسم پ_

 بتیمص نیتحمل و حلِ ا يسرش را رو به آسمان گرفت و از خدا برا. رفت رونیو از خانه ب اوردیطاقت ن گرید

فقط !اما نه.. خانواده نگذرد اما ترانه در امان باشد نیا یاز ده فرسنگ یحاضر بود تا آخر عمر حت. کمک خواست

 يگاریخراب س یکالفه و با حال. دادینم اودور شدن به  يلحظه هم اجازه  کی یحت گرید کرد،یم شیدایاگر پ

 :گذاشت و گفت شیبازو يحسام از پشت دست رو. از آن گرفت یقیآتش زد و کام عم

 !باالخره جواب دادن.. تو ایب_

www.romanbaz.ir :زدیپشت تلفن حرف م هیبا گر یگل. پا له کرد و داخل شد ریرا ز گاریس مهیسراس
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 !فقط آدرستون و بده... خانوم من فدات بشم.. هتوروخدا آدرس بد_

 :رو به حسام گفت. نوشت و قطع کرد يدفتر يهمان حالِ زار آدرس را رو با

 !امیمنم م_

 :آدرس را گرفت و به ترنم گفت حسام

 .تازه سرُمش تموم شده.. مراقبش باش_

 ادیز. به آدرس انداخت یرا روشن کرد و نگاه نیماش نیفرد. از خانه خارج شدند رضایهمراه صادق و عل سپس

 .پدال گذاشت و با سرعت برق حرکت کرد يپا رو. هم دور نبود

هم سن و  يمرد. گفت و داخل شد ياهللا بلند ایصادق .. باز شد یکیت يدر با صدا دندیکه مقابل خانه رس نیهم

 :گفت و هراسان ستادیسرخ مقابل در ا ییخراب و چشم ها یسال خودش با حال

 ن؟یآورد ترایاز م يخبر_

 :سر تکان داد و گفت نیفرد

 .میداخل صحبت کن میایب نیاگه اجازه بد_

پف کرده  يرا از چشم ها نیا.. آن ها خراب بود يخانه هم مثل خانه  نیاوضاعِ ا. کنار رفت و داخل شدند مرد

 !پس حدسشان درست بود. دیبودند فهم ستادهیا يکه گوشه ا يمادر و دختر ي

 :نشست و بالفاصله گفت صادق

از دوستاش  یکیبوده که  نیکه به مادرش گفته ا يزیتنها چ.. برنگشته گهیو د رونیترانه از خونه رفته ب روزید_

دخترِ من جز دختر . کم رفت و آمد اطراف تهران بوده ییالیو يمنطقه  هیکه رفته  یآدرس. داره ازیبه کمک ن

 .نیبه ما هم بگ نیدونیم يزیاگه چ کنمیخواهش م.. نداره يا گهیشما دوست د

 :شکسته گفت ییو با صدا دیکش شیبه چشم ها یدست مرد

 بوده که دخترتون و صدا کرده؟ یکه دخترِ من همون نیدونیاز کجا م_

 :صادق گفت يبه جا نباریا حسام

 ریاون خونه رو ز شبیاز د سیپل.. بره ایتماسش تا اون سرِ دن هینبود که با  یمیصم یبا کس ترایترانه جز م_

اعالم کرده اثر انگشت دختر شما  يمتاسفانه امروز انگشت نگار...کنه داینتونسته پ یسرنخ چیه یول.. نظر گرفته

 !شده دهیسابقه داره د يفرار هی شونیکیمتهما که  یهم کنار باق

www.romanbaz.ir
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اما پدر همچنان در  دیرا مال شیدختر کوچک تر شانه ها. را سر داد هیگفت و گر يبلند "نیه" ترایم مادر

 :جلو رفت و رو به مرد گفت نیفرد. بود ینیسکوت سنگ

 يها یاز قربان یکی يبه احتمال قو.. نیبگ کنمیهست که بتونه کمک کنه خواهش م يزیچ نیکنیاگه فکر م_

 ..نیکن ياگه همکار. اتفاق هم دختر شماست نیا

 :برخاست و گفتاز جا  مرد

 ..نیبر کنمیخواهش م.. دونمینم یجیمن ه_

 :اما مرد غضبناك نگاهش کرد و گفت "بابا" دیکوچک نال دخترِ

 !اتاقت يبرو تو_

 :آرام جلو رفت و گفت.. سمت دخترك برگشت نیفرد نگاه

 !بشه رید یلیترانه ممکنه خ يهم برا تیآبج يوگرنه هم برا.. بگو یدونیم يزیاگه چ_

 :بلند تر گفت نباریلب ذکر گفت و ا ریمرد ز.. اش را به پدرش دوخت دهیباز نگاه ترس دخترك

 !ستین يباند چیدختر من همدست ه..نیبر کنمیخواهش م_

 :دیبه گوش رس دهیو بر دهیدختر کوچک لرز فیظر يصدا

 ...ظهر گفت روزید.. نامه گذاشته هیخواهرم فقط _

 :بدون ترس گفت نباریبه پدرش نگاه کرد و ا دوباره

چون خوب و  نیایدنبالم ن.. و بسازم میزندگ رمیتوش نوشته بود دارم م.. نامه گذاشت هیظهر  روزید_

اسمش .. دونستمیفقط من م.. بود که با هم دوست بودن یچند ماه.. دوستش داشت یلیخ.. بود یکی!خوشحالم

 .فکر کنم با همون رفت.. فکر کنم.. بود درضایحم

و  واریزده به د هیمرد کنارِ در، تک. شدیمعما داشت کم کم حل م.. دیکل صورتش کش يکف دستش را رو نیفرد

 :ممکن گفت يصدا نیجا به جا شد و با شکسته تر شیگلو ریپ بکیس. بود ستادهیسرخ به رو به رو ا یبا نگاه

دخترتونم  يبرا.. ن دخترِ من مردهچو.. ستیبرام مهم ن ارنیاگه خبر مرگشم برام ب گهید.. نیحاال بر ن؟یدیشن_

 !متاسفم

 :انداخت و گفت انیبه زنِ گر یکنار در نگاه نیفرد. و حسام رضایبعد هم عل... صدا از کنارش گذشت یب صادق

 !شهیمادر مستجاب م يدعا.. میکن داشونیو سالم پ حیصح میبتون نیدعا کن_

www.romanbaz.ir .رفت رونیاز خانه ب يدینا ام ایدن کیرو برگرداند و با  سپس
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*** 

 نییپا شیلختش تا کنار پاها يموها. گذاشته بود شانیرا داخل شکمش جمع کرده بود و سرش را رو شیزانوها

 یجواب شیضجه ها يآنقدر زار زده بود و آنقدر برا.. دیچکیقطره قطره اشک م شیپلک ها يبود و از ال ختهیر

ترانه، نوازشش  يتوجه به التماس ها یب اه قهیدق..آمد یم نیراد. داده نشده بود که از تاب و توان افتاده بود

به  يدیقفس داشت و نه ام نیاز ا ییبه رها يدینه ام گرید. رفتیو م زدیم بیعاشقانه و عج يحرف ها.. کردیم

با  شیحرف ها انیفقط از م.. است نیکدام تکه از جهنمِ خدا در زم قایدق نجایا دانستینم.. طیشرا نیا رییتغ

که نامشخص بود کدام قسمت از شمال کشور  يجنگلِ مخوف تا کنارِ جاده ا نیا سطبود از و دهیشهرام فهم

 .ها راه است لومتریاست، ک

کلثوم داخل آمد و باز همان لبخند . باعث شد سربرگرداند رهیآمدن دستگ نییقفل در و به دنبالش پا يصدا

 .گشاد و کبودش نشست يلب ها يرو بیعج

 !شام يبرا نییا گفت ببرمت پاآق_

 :بغض و نفرت گفت با

 !امینم یجهنم چیبه آقات بگو من ه_

 :دیصورتش را پوشاند و نال شیتوجه به او جلو آمد، با دست ها یکه ب زن

 !لعنت خدا به همتون_

 :را گرفت و گفت شیبازو زن

 !پاشو.. دخترِ خوب کالیآ بار.. پاشو ناز نکن_

 يبا شلوار خاکستر.. شد دهیپشت سرش کش. بود دهیفا یبکشد ب رونیکرد دستش را از دست زن ب ییتقال هر

 راهنِیپ. به احترامش برخاست نیراد. آمد نییاز پله ها پا یوقت. زدیکه در تنش زار م يدیسف شرتیو ت یراحت

 .انداش از چشم ترانه پنهان نم دهیو شلوار اتو کش بایز یعضالن يسه دکمه 

 !نفس ياومد خوش_

 :سوپ بود با پوزخند گفت دنیهمانطور که مشغول کش شهرام

 !بزور آوردنش.. ومدین_

ترانه را رها کرد، همانطور وسط  يزن که بازو. دیکش رونیکنار خودش را ب یبا اخم نگاهش کرد و صندل نیراد

www.romanbaz.ir :جلو آمد و گفت یقدم نیراد. شام نگاه کرد زیو با نفرت به م ستادیسالن ا
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 !گهیاالدی_

به طرف در حمله برد و همزمان خنده  یآن میتصم کیدر .. در نبود يجلو یکس.. انداخت يبه در ورود ینگاه

لبخند  نیبرگشت، راد نیبه طرف راد دیناام یوقت.. کرد نییرا چند بار باال و پا رهیدستگ. شهرام بلند شد ي

 :زد و گفت يکشدار

 !نفس ایب_

پدرم  نیخوایم ن؟یخوایاز جونم م یچ ن؟یشماها آدم ن؟یشماها دل دار.. از همتون.. خورهیحالم ازتون بهم م_

 ها؟ یلعنت نیکنیچرا ولم نم فته؟یسکته کنه؟ مادرم پس ب

 :جمع شد و سرد گفت نیراد لبخند

 !ترانه نیبش ایب_

و  یسوختیکاش واقعا م.. يمردیکاش م ؟یباش اوردهیمونده که سرم ن ییچه بال ؟یمنو بکش يخوایم.. امینم_

 !ازت متنفرم.. گمیم نویتا آخر عمرم بدونِ ترس ا.. يشدیراهم سبز نم يجلو گهیوقت د چیو ه يمردیم

 .را باال برد شیابرو يتا کیرو برگرداند و  شهرام

 ..نیبش ایب.. عادت کنه زاشیاون عادت داره زود به نبود عز.. نترس یول.. یهست ینگران ک دونمیمن که م_

به همان موجود ناشناخته  لیتبد نیراد.. با تمام مختلفاتش سرنگون شد زیجمله اش تمام نشده بود که م هنوز

سرش را جلو . ستادیتکان خوردن همانجا ا يجلو آمد اما ترانه بدون ذره ا. دید ترایشده بود که در مقابل م يا

 .برد و چهره اش را جمع کرد

 ؟يبخور يخوایشام نم ؟یباش نجایا يدوست ندار_

 :ترس را پس زد و زمزمه کرد ترانه

 !ولم کن بذار برم_

 .زد مهیصورتش خ يداد و رو هیهر دو دستش را از کنار سرش به درِ پشت سرش تک نیراد

 جاته؟ يا گهید يمن جا شِینفس؟ مگه جز پ يکجا بر_

بشه؟  یکه چ.. وسط جنگل.. نجایا يردمگه نه؟ منو آو یکنیم کاریچ يدار یدونیخودت نم.. يتو تعادل ندار_

؟ينگهم دار ریبزور و با قفل و زنج يخوایتا کجا م ؟یتا ک 

 نگفتم؟.. بهت گفتم اومدنت با خودته و رفتنت با من.. ایباشه تا ته دن ازین_

www.romanbaz.ir :دیکه با صورتش کم شد، سرش را کج کرد و نال نیراد ي فاصله
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 سوخت؟ یپس ک یاگه تو نسوخت ؟يدیکشیمن نقشه م ينابود يبرا یهمه مدت و داشت نیا ؟يچرا؟ چجور_

 .عقب رفت یکم نیراد

 !یبدون يخوایپس م_

. از کاناپه ها نشاند یکی ياو را رو. برد منیو به طرف نش دیدستش را کش دیبگو يزیترانه چ نکهیاز ا قبل

 . را برداشت و مقابلش نشست نهیکنار شوم یچوب یصندل

 از اولِ اولش؟ ؟يواز کجاش بشن يدوست دار_

 .فقط بذار برم.. بشنوم یچیه خوامینم_

گفتنش و نداشته  يتا آخر عمر حوصله  گهیحواست و خوب بده به حرفام باشه؟ چون ممکنه د.. يشنوینه م_

 .باشم

 . لبش بود يگوشه  يگاریبود و س ستادهیباز ا يکنار پنجره  الیو يدوخت که گوشه  یرا به شهرام نگاهش

درد و دل  وونهیمشت د هیسالم بودن و صبح تا شب با .. یچ یعنی دنیحبس کش یدونیو نم يتجربه نکرد_

دوباره قورت دادن و  یتلخ و به عشق زندگ يعشقت سر کردن، دارو ها دنید دیروزا رو به ام.. یچ یعنیکردن 

 هیبه خاطر .. دوباره بهت دنیرس يبرا.. به خاطر تو.. کردمیداشتم تحمل م یسخت بود، ول.. یچ یعنیدم نزدن 

 ..دیجد یزندگ

 :و رو به ترانه گفت سربرگرداند

آرزو شد که روزا صد برابر سخت تر  دنتیانقدر د.. يدیحالم و نپرس.. يهم سر نزد کباری یحت.. يومدین یول_

.. مرگ بچمون.. که کردم ییها يبد يبه خاطر همه .. بودم مونیپش.. کردمیداشتم تحمل م یول.. گذشتیم

باهام  يکار یول کردمیم حملت یشرمندگ نیداشتم از سر هم.. قتایبا پنهون کردن حق تیخراب کردن زندگ

 ،یشهرام اومد و بهم گفت طالق گرفت یوقت. قطع کرد ایارتباط منو با دن یعقالن يرشته ها يکه همه  يکرد

پنجره  ي شهیبعد رفتنش دوبار خواستم رگمو با ش.. ه سرمزده بود ب.. و نه خلق خدا شناختمینه خدا م گهید

اجازه  تونستمینم.. تموم شه ينجوریا دیداستان نبا نیمطمئن بودم ا. مجلو چشم يهر دوبار تو اومد یول.. بزنم

 نیته خط ا يموندم تا ثابت کنم نقطه .. من مرد جا زدن نبودم.. نیحذفم کن تونیاحمق از زندگ هیبدم مثل 

 !هر وقت که بخوام.. ذارمیداستان و خودم م

 .ترانه را پاك کرد يگونه  يرا جلو برد و اشک رو دستش

www.romanbaz.ir
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 ای مردم،یم ای. و گرفته بودم ممیتصم. منتظرم باشه مارستانیبه شهرام زنگ زدم و گفتم صبح زود پشت ب شبش

بود که  يمال پسر معتاد یاتاق بغل. رفت شیکه انتظار داشتم پ يهمونجور یهمه چ. کردمیاز اون خرابه فرار م

. شدم اوردیصبح دارو و آمپولم و م وزکه هر ر يمنتظر پرستار. شدیم دایپ تیفندك و کبر بشیاز ج شهیهم

 شیاتاق آت قهیتو کمتر از چند دق..نبود یدستش بود کار سخت شیپ شهیکه هم یبه پا کردن با الکل شیآت

و  دمیبا گلدونِ کنار تخت تو سرِ پرستار کوب. تازه داشتم تیهو هیبه  اجیاحت انمارستیفرار از ب يبرا یول.. گرفت

حلقه مو در آوردم و تو .. زد محتاط تر باشم ادیگوشم فر يتو يزیچ هیآخر انگار  يلحظه .. دمیلباساش و پوش

فرار با  زدن،یم غیو ج دنیدویطرف و اون طرف م نیکه مدام ا یتیجمع نیب.. یکیبود تو تار يریت. دستش کردم

 . میدور شد اونجاراحت خودمو به شهرام رسوندم و از  یلیخ. پرستار مرد ساده تر از آب خوردن بود هیلباس 

 :فک منقبضش گفت يتکان خورد و از ال یعصب یبا حالت شیپلک ها. شد رهیخ يمکث کرد و به نقطه ا یکم

 یشدن از کس مینه مردن و نه قا.. تو ذهنم نبود جز در رفتن از اون خرابه یچیه دم،یفرار و کش ينقشه  یوقت_

 يزدن رو مهیمنتظر خ یو دلسوزم انقدر بهم عالقه داشت و انقدر چهارچشم زیاما برادر عز. برام مهم نبود

 دییو تا تمیهو یشناخت اصل يفاکتورا يکه فکرش و بکنم، از رو یراحت تر از اون یلیمن بود که خ یِزندگ

 گهیبودنش تو دست کسِ د يکه برا یازدواج يخودم بود و حلقه  يکه هم قد و قواره  يجسد سوخته ا.. کرد

 قیدق يسرشمار.. دادیشواهد سوختن و مرگ منو نشون م يهمه . وجود نداشت یعقالن لیدل چیجز من ه يا

توسط  تمیهو دییو تا دنیکش رونیاسِ من باز تو اتاقِ من و با لب قایدق روکه جنازه  ییشاهدا.. گرفته شیواحد آت

 !نیفرد

 :به شهرام گفت رهیرا مشت کرد و خ دستش

و بگم من  رونیب امیب خواستیدلم م دن،یخندیبودن و ته دلشون به مرگ من م دهیو پوش اهمیهمه س یوقت_

 هیبا .. راستم گفت.. شهرام نذاشت یول.. نیپاك کرد تونیزندگ يبگم چطور انقدر راحت منو از صفحه .. زنده ام

و توسط  مییمسدود بشه نصف دارا محساب نکهیقبل از ا!شتریب یلیخ.. لذت برد شتریب شدیم یعال ينقشه 

قانون  یول.. ها افتاد سرِ شهرام يکاله بردار يهمه .. که از من وکالت تام داشت از شرکت برداشتم یشهرام

 خیقبل از تار یخیهم با تار قایدق.. خودم بهش وکالت داده بودم نکهیا يبرا.. رو ثابت کنه یچیه تونستینم

 يبرا دنیبه دوباره پا شدن و جنگ ازین.. به زمان داشتم ازیسر پا بشم ن وبارهبتونم د نکهیا يبرا. يسوز شیآت

 .میمدت گم و گور شد هیهمراه شهرام  یو ساختگ دیجد تیهو هیبا  نمیواسه هم.. داشته هام

www.romanbaz.ir :حال گفت یگذاشت و ب شیگوش ها يدست رو. رفت جیترانه گ سرِ
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 !بسه_

 :و گفت دیرا با خشونت کش شیدست ها نیراد

 !خوبش يبه جاها میدیتازه رس_

 :از کنار پنجره به طرفشان آمد و گفت شهرام

 !کنم فیشو من براش تعر هیبق يخوایم_

 :داد و گفت یگردنش را چرخ نیراد

 !يرو ادهیعادت داره به ز شهیهم.. ارهیباال ب يمبادا گند.. کمالتو برو حواست و بده به _

 :دیدستش گذاشت و نال يدست رو ترانه

 .. بگو ولش کنن.. نیتو رو خدا راد_

 .دیسرش را با خشونت گرفت و به سمت خودش کش نیراد

 !تونهیپس با کمالم م.. با من دووم آورده.. گذرهیداره بهش خوش م.. تو نگران اون نباش نفس_

و انگشتانش را به طرف لبش  دیصورتش کش يرو یدست نیراد. قدرت در صورتش تف انداخت يبا همه  ترانه

 :و گفت دیبو کش قیعم. برد

چند نفر و  یسال نبودنت زندگ کی ینیبیم ؟ینیبیم.. من پر کرد يتو رو برا ينبود که جا يدختر نیاول ترایم_

 عوض کرد؟

 :با حرص گفت.. ترانه خم شد يکامل رومبل گذاشت و  يرا رو شیزانو

کدومشون مثلِ تو نتونست آرومم  چیه یول.. دست و پام ضجه زدن ریده ها دختر ز رانیا ينقطه به نقطه _

 ..کنه

 :دیترانه کش يموها يرو دست

وجود التماسم  يکه با همه  يپونزده ساله ا ییاون دختر روستا یحت.. کدومشون نسوخت چیه يدلم برا_

 !کردیم

. دیکشیم ادیو فر کردیم هیاز ته دل گر. گذاشت شیگوش ها يو هر دو دستش را رو دیکش يبلند غیج ترانه

 :را گرفت و گفت شیبا خشونت دست ها نیراد

 !شهیمن بگم همون م یباشه؟ هر چ یکنیو تو گوش م گمیمن م.. یکنیگوش م_

www.romanbaz.ir :نفس نفس زنان ادامه داد. ساعدش گذاشت يرا رو شیدست نگه داشت و زانو کیدو دست ترانه را با  هر
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 یکه نمرده از خوشحال يدیرو پوش یکس اهیس ینیسال برگردم و بب کیبعد  یبرگردم، وقت یوقت کردمیفکر م_

و رو کردم  ریو زمان و ز نیزم.. تهران و خوردم.. ينفس نبود ينبود.. یمنتظرم کردمیفکر م.. ياریبال در م

شرف هم ازت خبر نداره  یاون ب دمیفهم یوقت.. هتل جاسوس گذاشتم يتوسط شهرام تو. ازت نبود يخبر یول

شبونه برم خونه و همشون و به درك واصل  خواستیبارها دلم م.. شده بودم وانهید.. و از دست دادم دمیام گهید

 ...بازم صبر کردم.. صبر کردم یول.. کنم

. زدیم رونیآتش ب يمقابلش شراره ها يوالیه ياز چشم ها. ود شده بودکب نیراد يفشار دست و پا ریز ترانه

 :دینفس نال یب

 ..خدا..رو..تو_

 :رحمانه ادامه داد یدهانش قرار گرفت و ب يرو نیدست راد اما

 نیماش يتو.. دتونیشهرام د.. يتنها نبود یول.. یکه تو دوباره برگشت رفتیفرو م یکیداشت تو تار یهمه چ_

 !يدیخندیم یداشت.. ياون پست فطرت بود

خندان  يچهره . عکس را مقابل ترانه گرفت. دیکش رونیب یشلوارش فرو برد و عکس بیرا پشت ج دستش

شده  یقرمز خط خط کیسرش با ماژ ن،یکه پشت به دورب ینیمشخص بود و کنارش فرد نیترانه از داخل ماش

 .بود

 دایوجدان هم با ل یاون آشغالِ ب.. نیریگردش م.. نیریسافرت مگفت با هم م.. رو هم نیختیبهم گفت ر_

 ..هم داشت با تو.. دیالسیم

.. دخترك بازگشت ي نهیترانه برخاست و نفس به س ياز رو.. دیتمام گذاشت و نعره کش مهیاش را ن جمله

 .شده بود يریزنج ي وانهید کیمثل .. زد و خم شد شیبه موها یچنگ

و خراب  میاومده بود که زندگ.. بود نیاز اولشم هدفش هم.. تازه يبهونه  هیهر روز به .. بود شتیهر روز پ_

به حرف شهرام گوش  گهید.. دست رو دست بذارم تونستمیمن نم یول.. رهیانتقام نگار و ازم بگ خواستیم.. کنه

 ترایمجبور شدم به م. حمل کنمت کردیترم م وانهیتر و د یکه هر روز وحش يبا اخبار تونستمینم گهید.. ندادم

و  فیکث انتیخ هی یکردم که باور کرد من قربان ییانقدر عشق خرجش کردم و انقدر مظلوم نما.. بشم کینزد

 خوامیگفتم دوسش دارم و م.. یختیبا برادرم رو هم ر يکه با من بود یمدت يبهش گفتم همه .. ام يخود

کارت  نیبه تو آخر دنیرس يبرا ترایم.. شتمیخر بود که گفت همه جوره پ درانق.. رو حس کنم یباهاش خوشبخت

www.romanbaz.ir !من بود يبرنده 
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کرد هوا  یو سع دیکش قیچند نفس عم.. پارکت ولو شد يکاناپه رو نییگذاشت و پا بانشیگر يدست رو ترانه

 .کند شیها هیرا وارد ر

با ... دهیگفتم وقت مالقات رس ختیب رشهرام گفت پدر و مادرت از خونه رفتن و خواهرت پشتشون آ یوقت_

داماد و خواهرتم رفتن،  یوقت یول.. دزدمتیداخل و م امیم نییپا ارمیها رو ب شهیش يخودم گفتم شده همه 

 هیسه ثان یکارت بانک هیبا  یمیقدباز کردن اون قفل . برنامه ها عوض شد ییتو خونه تک و تنها دمیفهم یوقت

 گهید.. دمیدیات و م هیسا..میفقط چند تا پله با هم فاصله داشت.. شدمیم کیداشتم بهت نزد. دیهم طول نکش

 ..یول شدیداشت تموم م

اش  یشانیصورت ترانه افتاد و پ يرو شهیاز ش يتکه ا.. وارونه شد زیکنار ترانه زد و م يا شهیش يزیبه م يلگد

 :و رفت و گفتجل شدیم نییکه باال و پا يا نهیبا قفسه س.. شد یخون

نجاتت داده .. سوپرمن ات اومده بود.. مجبور شدم برگردم.. بختک شد میزندگ يو رو دیرس شرفیباز اون ب_

 !شوهرت.. از دست من.. بود

زد و اشک و  يخفه ا غیترانه ج.. ترانه را گرفت يموها نباریجلو رفت و ا. دیرا به عقب پرت کرد و خند سرش

 .شد یصورتش قاط يخون رو

.. ترانه کنمیباهاش هان؟ بگو اشتباه م یداشت کاریپس چ ؟يمن نبود یِمگه زندگ ؟يمگه تو نفسِ من نبود_

 بگووو.. دمیبگو که درست ند

 .کرد هیبلند گر يآنقدر بلند بود که ترانه چشم بست و با صدا ادشیفر

شد که ازش خواستم دوباره  نیهم.. آوردم یکار م يرو رو ترایم دیبا.. چشمام و گرفته بود يخون جلو گهید_

هتل  يقرار تو هی بیهمزمان ترت. من کارم و خوب بلدم.. که یدونیم یاولش قبول نکرد ول.. بشه کیبهت نزد

خاله  شیشب باز مهیبا عروسک خ شیروسچند روز قبل از ع ادیبدش نم دونستمیکه م ینیاز زبونِ فرد.. و دادم

.. ياومد یول يایعمرا ب گفتیشهرام م نکهیبا ا. دینامه دستت رس شتیاز پ ترایبعد رفتنِ م قایدق.. راه بندازه يباز

 ..یکه برگشت ياما انقدر ترسو و بزدل بود

 :دوباره مظلوم شد و زمزمه کرد شیها چشم

تو هم .. یشیم زیسورپرا ینیفکر کردم اگه منو بب.. قرار دو نفره بود هیفقط .. بزنم یبیبهت آس خواستمینم_

 مگه نه؟ ینیمنو بب یخواستیم

www.romanbaz.ir :زار زد ترانه
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 ..نیتوروخدا راد_

 !میکنیبعد مدت ها درد دل م میدار.. نینفسم؟ بب یچ نیتو رو خدا راد_

 :و گفت دیصورت ترانه کش يخونابه  يرو دست

 !بگو. ادیبگو که بدت م!ادیمگه نه؟ تو هم ازش بدت م یدونیم نه؟یها فرد یبدبخت نیا يباعث همه  یدونیم_

قدرت فشرد و با حالت جنون  يتنش را با همه . ترانه چسباند يرا به گونه  شیبرد و لب ها کیرا نزد سرش

 :وار گفت

 !ادیبگو ازش بدت م.. یبگو لعنت.. بگو.. ترانه يبگو ازش متنفر.. ادیبگو بدت م.. بگو ترانه_

و  نیراد نیجسم سنگ نِیاشت ماببدنش د.. دیکش يبلند غیاز تنِ ترانه را لمس کرد، ترانه ج یکه قسمت دستش

باال  شیمردمک چشم ها.. ستادیافتاد قلبش از ترس ا نیراد ينگاهش که به چشم ها. شدیخرده ها له م شهیش

را عقب برد و همانطور که  تشدس.. ممکن را ساخته بود يصحنه  نیچشمش ترسناك تر يدیرفته بود و سف

مغزش جرقه .. را لمس کرد یشاخه گل گرشیبا دست د کرد،یتنش تقال م يرو نیدور نگه داشتن سر راد يبرا

قدرت باال برد و  يآن را با همه . درون دستانش بود کیبار یحاال گلدان سفال. زد و دستش را دراز تر کرد يا

 . فرو آورد نیراد رِس يرو زدیهمانطور که نام خدا را صدا م

قدرت به طرف پنجره حمله  يبا همه .. تنش کرد و به پا خواست دستش را اهرم.. شد و کنار رفت جیگ نیراد

 .دودیکه تلو تلو خوران به سمتش م دیرا د نیآخر راد ياما لحظه . دیپر اطیبرد و از ارتفاع کمش داخل ح

*** 

شهر  يجا يمقصد، جا یهدف و ب یآنقدر ب. گذاشته بود نیفرمان ماش ياز همه جا، سرش را رو دهیو بر خسته

اش  یلرزشِ گوش يصدا. و حالت تهوع گرفته بود رفتیم جیکرده بود که سرش گ یوار رانندگ وانهیگشته و درا 

 یحتما باز طراوت بود که از نگران. اوردیملتهب و خسته اش را باال ب يباعث شد چشم ها ن،یماش ي نهیس يرو

 :خسته و گرفته جواب داد ییو با صدا دیکش شیبه چشم ها یدست. گفتیمادرش م یتاب یو ب

 بله؟_

 ؟ییکجا نیفرد_

 :صاف نشست و نگران گفت.. برگردد شیحسام باعث شد حواسش سرِ جا لحن

 ن؟یکرد دایپ يزیچ_

www.romanbaz.ir
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بخواد اس ام اس و  نکهیمنتها قبل از ا.. صبح به خواهرش اس ام اس داده ترایم.. نیزود خودت و برسون فرد_

تو . رو پس گرفت یشد که گوش مونیچطور شد پش دونمینم گهید... کرده میرو گرفته و قا یبخونه پدره گوش

 !نیرو نوشته و گفته خودتون و برسون ییجا هیاس ام اس آدرس 

 :را به حرکت در آورد و گفت نیماش

 .آدرس و برام بفرست حسام_

 .میفتیراه ب گهیزود خودت و برسونما هم با همد... همون منطقه راه افتاده سیپل_

 !حسام آدرس و بفرست گفتم_

 شمال؟ يبر یبرون ينجوریا يخوایم.. يدیدو شبه که نخواب_

 :و کوتاه گفت "شمال"لب زمزمه کرد ریبا بهت ز يا لحظه

 !منتظر آدرسم_

 يرو شیارسال شد، چند لحظه چشم ها شیآدرس برا یوقت. گرفت شیرا قطع کرد و راه اتوبان را در پ یگوش

 يکه برا ییهمانجا ن؟یوسط جنگلِ راد يالیشهرام ترانه را برده بود به و. کان نداشتام. حرکت ماند یآن ب

رقم  الیراه برگشت از همان و ازآب و هوا عوض کردن رفته بودند و سرنوشت شوم  يبار، به بهانه  نیآخر

 !بود یچه سرنوشت گرید نیا.. کرد شتریگفت و سرعتش را ب " ییخدا ای"لب  ریخورده بود؟ ز

 سیپل نیچرخان و قرمز رنگ ماش يچراغ ها. شد کینزد الیوار، باالخره به و وانهید یِاز چهار ساعت رانندگ بعد

نگه داشت و  یرا همانجا مقابل راه خاک نیتمام شده باشد؟ ماش زیممکن بود همه چ یعنی. ته دلش را گرم کرد

دستبند زده مقابلش  يشهرام را با دست ها د،یکنارِ در رس یوقت. رفت الیبا دو به طرف و. شد ادهیپ مهیسراس

 :زد ادیفر. عقب راندنش سیاما دو مامور پل. کنترلش را از دست داد و جلو رفت. دید

 انقدر پول ارزش داشت؟ ؟يشرف بود یو ب رتیغ یپست فطرت؟ انقدر ب یداشت کاریبا ترانه چ_

جلو  يمامور درجه دار. هل داده شد نیداخل ماش يورزد و همزمان سرش توسط مام یکجک يپوزخند شهرام

 :آمد و گفت

 !تا اقدامات الزم انجام بشه ستیلطفا عقب با.. داخل نیبر نیتونینم ن؟یهست یشما ک_

 زیآمبوالنس چ نیماش کیاما به جز . توجه به هشدارِ او داخل رفت و با چشم به دنبال ترانه گشت یب نیفرد

 رهیخواست دستش را به دستگ. به طرف آمبوالنس حرکت کرد دهیوحشت زده و ترس. نبود اطیداخل ح يگرید

www.romanbaz.ir . دستش گذاشت يدست رو يکه مرد ردیبگ
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 ..یباز کن یتونیآقا نم_

 :رو به مرد گفت. آمد رونیب يحرفش تمام نشده بود که در از داخل باز شد و دکتر هنوز

 !مارستانیبرسه به ب دیبا عایسر.. دهیشد یلیضرب و شتم و جراحت خ_

 :گفت تیو با عصبان ستادیمقابل دکتر ا نیفرد. سوار شد عیتکان داد و سر يسر مرد

 از زور بازوم استفاده کنم؟ ایبرم داخل  نیذاریم_

 ؟یکاشیاز نزد_

 نینگاه فرد. به نشانه تاسف تکان داد و در را باز کرد يمرد هم متقابال سر. خراب سر تکان داد یبا حال نیفرد

 یکبود و لب یبودند و با چشم دهیکش انشیتن عر يرو ییپتو.. دخترك ثابت ماند يرنگ و رو یب يچهره  يرو

 :از پشت سر گفت یمرد عصب. گذاشتدهانش  يبا وحشت دستش را جلو. جان بود مهیپاره شده، در حالت ن

 !مارستانیب مشیبرسون دینه؟ با ای یشیسوار م_

 اصال او کجا بود؟ ؟یروز افتاده بود پس ترانه چ نیبه ا ترایاگر م. ان دادوحشت عقب عقب رفت و سر تک با

 .راهش قرار گرفت يجلو يطرف خانه رفت اما باز مامور به

 راهت داده تو؟ یک ؟یکنیم کاریچ نجایشما ا_

 .دیاش کش یشانیپ يرو دست

 نشدن؟ پس ترانه کو؟ ریمگه همه دستگ گه؟ینم يزیچ یترانه کجاست؟ چرا کس_

 نیگیکه م یشده و کس يزد و خورد الیو يظاهرا تو.. بودن الیتعدا داخل و نیفقط هم میما اومده بود یوقت_

منتظر خبر از ما  نیبرگرد. نیشما لطفا آروم باش. دنبالش رفته یکس ایتنهاست  میدونیهنوز نم.. فرار کرده

 !کنن دایامشب ترانه رو پ کننیم ادیاز دستشون برب يهمکارا هر کار.. نیباش

نشده بود؟ پس ترانه کجا  ریمگر شهرام دستگ. آورد یسر در نم.. اش گذاشت قهیشق يدو دستش را لبه ها هر

موقع . رفت رونیب الیاز و دیکوبیم نهیوار در س وانهیکه د یممکن بود از ترس فرار کرده باشد؟ با دل یعنیبود؟ 

دوباره به . دستبند زده نشسته بودند سیپل يها نیافتاد که در ماش گریرفتن باز چشمش به شهرام و چند مرد د

که  یگوش. گرفتیاز ترانه خبر م دیبا شدیشده دستش به خون شهرام آلوده م... قدم برداشت سیپل نیسمت ماش

 يکه شماره  یلیموبا يصفحه  يباران قطره قطره رو. دیکش رونیو آن را ب ستادیوسط راه ا د،یلرز بشیدر ج

 .دیچیپ یترانه داخل گوش انِیگر يجواب داد و صدا یمعطل یب. دیچکیم زدیچشمک م شیرو یشناسنا

www.romanbaz.ir ..نیفرد_
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 ؟ییکجا ؟ییترانه تو_

 ..گهیم... گهیم نیا_

 :دیکش ادیفر دیترانه را که شن ي هیگفتن و به دنبالش گر "آخ" يصدا

 ؟ییکجا_

 ..گرفت شیآت نیکه ماش ییهمون جا..که تصادف شد ییهمون جا ایب_

 :افزود هیترانه با گر. دیرا از کنار ترانه شن یآرام کس يصدا

 ...کشهیمنو م.. ایتنها ب_

سر در . مغزش در حال پاره شدن بود يها رگیمو. دیچیپ یبوق ممتد داخل گوش يصدا دیبگو يزیخواست چ تا

 افتاد؟ یم یداشت چه اتفاق.. آورد ینم

.. راه بود يلومتریتا محلِ تصادف پانزده ک. رفت شیپ میرا مستق یفرع يشد و جاده  نیسوار ماش یمعطل بدون

 کنارش بود؟ یآورد؟ اصال به جز شهرام چه کس یسر از آنجا در م دیترانه چرا با

با مرگ فقط چند قدم فاصله  کردیکه حس م دیچیپیخطرناك را م يها چیو پ کردیم یوار رانندگ وانهید آنچنان

 یِقربان کی نباریهمانجا و ا گریبار د.. شدیم یدر ذهنش تداع یهمان روز لعنت يره دوباره داشت خاط. دارد

هر دو طرف جاده دره بود و تنها با نورِ .. شدیجاده خلوت تر و مخوف تر م رفتیم شیپ شتریهر چه ب.. گرید

جاده سرعتش را کم و  يگوشه  ينقره ا يپژو دنیبا د. دهد صیها را تشخ چیموانع و پ توانستیم نیچراغ ماش

چراغ ..دو کوه بزرگ نیهم نِیماب قایدق. شوم رخ داد يبود که آن حادثه  نجاهایهم قایدق.. درست بود.. کمتر کرد

قرار بود با  دانستینداشت و خودش هم نم یسالح چیه. شد ادهیپ نیداشت و از ماش نگهرا روشن  نیماش يها

. دهد صیرا تشخ تیموقع ش،یرو به رو دیشد یِکیتار انیکرد م یعجلو رفت و س یکم. رو به رو شود يزیچه چ

از  یبود کس وجهمت. و اسمش را صدا زد ستادیمات و مبهوت همانجا ا د،ید نیسرِ ترانه را که از آن طرف ماش

 :گفت ادیترانه با فر. نبود صیپشت او را گرفته اما چهره اش قابل تشخ

 ..توروخدا ولم کن_

 .دیچسب نیزم يرو شیآشنا پاها ییصدا دنیاز شن نباریباز چند قدم جلو رفت و ا نیفرد

 !يبه محفل گرممون خوش اومد.. خان داداش گرام!به به_
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با . بود ستادهیا شیسالم و زنده درست رو به رو نیراد د؟یدیچه م.. را باور نداشت شیگوش ها و نه چشم ها نه

.. قاصر بود يزبانش از گفتن هر کلمه ا. دیدرخشیگرمش م يها یسلهم ع یکیتار نیهم انیکه م ییچشم ها

 :باز جلو تر آمد و گفت نیراد. خورده باشد جگاهشیاز گ یانگار که مشت محکم

 ؟يعشقت و نجات بد ياومد_

چند بار  شیلب ها. دو زانو نشست ياز وسط تا شد و رو شیپاها. قلبش را نشانه گرفت مایمستق يبعد ي ضربه

 :تکان خورد و زمزمه کرد

 ..نیراد_

 ؟یمنو نداشت دنیشد داداش؟ انتطار د یچ.. نیآره راد_

 :ترانه باز هم تقال کرد. به چپ و راست تکان داد ياز چشمش سر خورد و سرش را با ناباور یاشک درشت قطره

 !بس کن زتیجون عزتو رو .. بس کن... يهمه باز نیبسه ا.. نیتوروخدا ولم کن راد.. ولم کن_

 عتیبلندش در طب غیج يصدا.. به دره خم کرد يشد و تنش را رو نیدست راد ریاس شیموها یحرکت آن کی با

 :زد ادیشد و فر زیخ میبا وحشت ن نیفرد. و به گوش خودش برگشت دیچیپ

 !نه_

آتش  نیوجود فرد يآنقدر بلند و آنقدر با درد که همزمان همه . دیسرش را به عقب پرت کرد و خند نیراد

 . گرفت

.. يبه بعد ازم متنفر شد ایدن ينقطه  نیدرست از هم.. و ازت گرفتم تیزندگ نجایرو؟ درست هم نجایا ادتهی_

 یول.. رونیب میایب میفقط منو طراوت تونست.. مچاله شده بود نیماش.. سوخته بود یهمه چ ياومد یوقت ادته؟ی

 .میما دو تا سوخت یول يتو فراموش کرد.. اونا مردن. میفقط ما دو تا سوخت قتیدر حق

 :دیکش ادیوجود فر يهمه  با

 !میهمتون سوخت یِتوجه یو ب يمهر یب شیتو آت_

 ..و به پا خواست دیکش شیچشم ها يدست رو نیفرد

 .. يتو زنده ا_

زنده زنده .. زنده بودم نیزدیخالص شدن از دستم بشکن م يو برا نیدیپوش اهمویس یوقت.. آره زنده ام_

انقدر به .. من هر روز ده ها بار مردم .. نیمثل مور و ملخ به جون داشته هام افتاد دمیفهم یم یوقت مردمیم
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 دییتا تمویهو یفکر کن يان ا يد شیبه آزما یحت نکهیو انقدر از خدات بود که بدون ا یمردنم حتم داشت

 .يکرد

. شده بودن وانهیهمه د... بود ضیمادر مر... بدم حیاجازه بده توض... تسین یکنیکه فکر م يطور یچیه نیراد_

 ...يزنده ا کردمیچطور فکر م... دمیفهمیم دیمن از کجا با..رفتنت همه رو داغون کرده بود

.. گم شد یتیبوق بلند ترانز انیم نباریدخترك ا غیج يصدا.. ترانه را گرفت و او را دوباره به سمت دره برد يبازو

 یافتاد حت یبود که حتم داشت اگر م ادیآنقدر ز شیپا ریارتفاعِ ز.. انداخت شیپا ریبه ز یبا وحشت و ترس نگاه

 :چنگ زد و التماس کرد نیراد راهنیقدرت به پ يبا همه .. شودینم دایاز او هم پ يتکه ا

 ..توروخدا نیراد.. تو رو خدا ولم کن_

 :گفت نیداشته بود رو به فرد همانطور که دستش را نگه نیراد

 !رو دوست داره یزندگ.. زنهیزنده موندن زار م يداره برا ؟ینیبیم_

دره  نییترانه به پا يپا ریها از ز زهیسنگ ر. دیچیدر فضا پ نیبلند فرد "نه" نباریهل اش داد و ا شتریب یکم

 . سقوط کردند

 !رهیتا نذارم عشقت بم فتیبه پام ب.. التماسم کن داداش_

 .جلو رفت یبا وحشت قدم نیفرد

خواهش .. ولش کن.. بذار بره.. ستین نیبا ارزش تر از ا یچیه گهید.. يتو زنده ا.. کنمیخواهش م نیراد_

 ..یستیتو قاتل ن.. یستیتو اهلش ن.. کنمیم

 .دییبو قیفرو برد و عم شیموها انیسرش را م.. دیترانه را به طرف خودش کش نیراد

 ..عشق خودمو بکشم دینفسِ خودمو ببرم؟ چرا با دیمن چرا با.. فسمهن.. یگیراست م_

 :دیکش نعره

 !فقط مـــــــن.. نفسِ منه_

 !بذار بره کنمیخواهش م.. نیتوروخدا راد.. یتو بگ یباشه هر چ.. خب یلیخ_

با وحشت  نیفرد. تا سقوطش نمانده بود يزیچ.. کمر ترانه را سفت در آغوش گرفت و عقب عقب رفت نیراد

 ..جلو رفت

 ..نیراد_

www.romanbaz.ir ؟ينجوریخوبه؟ خوبه ا یکی نیا.. میریمیپس با هم م ست؟یمگه مالِ من ن ست؟یمگه نفسم ن.. ایجلو ن_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاخانم  ایمد  –دوئل دل 

wWw.98iA.Com ٥٦٠ 

 يرو شیهمراه با بوسه ها شیاشک ها. فرو برد کردیکه با ترس هق هق م يرا از پشت در گردن ترانه ا سرش

 .گردن ترانه نشست

با هم  میشده جهنم هم بر.. ترانه میریمیبا هم م.. رمیجا نم چیبدونِ اون ه.. دهیم یزندگ يبو.. نفسه خودمه_

 ..یفقط مالِ من گهیاونجا د.. میریم

 :زار زد نیفرد

 .. نیراد نکاروینکن ا_

 .. آرام گرفته بود.. نبود یطوفان گرینگاهش د.. سر باال کرد و نگاهش کرد نیراد

 !بشه شیزیچ ينه؟ دوست ندار رهیبم يخواینم_

 :با وحشت گفت نیفرد

 .. نکارویتو رو روحِ بابا نکن ا نیراد.. کنمیخواهش م.. نیجلو راد ایچند قدم ب_

بغض  نیبرادرش را با ا يوقت صدا چیه.. شکست و صد تکه شد نیدل راد.. آخر را با بغض گفت ي کلمه

 يگونه ها يهم رو یکیتار نیهم انیکه م ییاشک ها.. بود دهیرا ند شیوقت اشک ها چیه.. بود دهینشن

بود که  یامشب شب.. اسم پدرشان قسم نخورده بود يهرگز رو.. و بدتر از همه.. بود صیمردانه اش قابل تشخ

 :زد ادیفر دیچکیتن ترانه م يهمانطور که اشکش قطره قطره رو.. خوردیها رقم م نیاول

 هیواسه  زه؟یریاشک م یواسه من ک.. ستیمن ن يبرا.. اونه ياشکا برا نیا.. ينه؟ دوسش دار يدوسش دار_

 ..یشکیه.. داداش یشکیه.. یشکیه کنه؟یم هیگر یکس ک یب یِروان

 :دیوجود نعره کش يبا همه  نیفرد

 ..جلو ایب نیراد_

 ..سر تکان داد نیراد

 ..بگو.. ثابت کن تا عشقت و با خودم نبرم.. يثابت کن دوسش دار.. نه داداش_

 :و گفت دیخودش را جلو کش ادینه با فرقدم عقب تر رفت و ترا کی

 ..امام رضـــا ای_

 :دیکش ادیباز فر نیفرد

 ..ـــنیراد_

www.romanbaz.ir ...برمشیوگرنه م يداد بزن بگو دوسش دار.. بگو یندارم لعنت یشوخ.. بگو داداش_
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 :و گفت دیکش شیاشک ها يرو دست

 ..برمشیبه روحِ همون بابا م_

 :لرزان گفت ییبه نفس نفس افتاد و با صدا.. دیلرز نیفرد فک

 ..دوسش دارم_

 ..داد بزن.. بلند تر بگو.. بلند تر_

 !تمومش کن.. یبس کن لعنت_

تو ثابت  ای.. شهیمالِ من م شهیهم يبرا ایترانه امشب .. شهیدوئل امشب تموم م نیا.. داداش شهیتموم م_

 ..يدوستش دار یکنیم

 :چشم بست و آرام تر گفت د،یه به گوشش رسک سیپل يها نیماش ریآژ يصدا

 .. باشه.. ادیبا من ب يخوایپس م_

 :زد ادیبا تمام زورش فر نیفرد.. را به عقب هل داد خودش

 !آره دوسش دارم.. دوسش دارم_

را  شیچشم ها.. دیقرمزِ کنارش گرفته بود خند يدستش را به نرده  کیهوا بود و  يرو شیپا کی یوقت درست

گرفت و  نیدست به زم.. شناختیرا خوب م بیلبخند غر نیاو ا.. دیلرز نیتمام وجود فرد بشیاز لبخند غر. بست

ترانه به جلو هل داده شد و . رفت کنارنرده  ياز رو نیکه دو قدم به جلو برداشت دست راد نیاما هم.. پا شد

با وحشت  شیچشم ها.. دیبود که دل کوه لرز بیگفتنش آنقدر بلند و مه "نه" ادیفر يصدا.. به عقب نیراد

که در آن  يزیتنها چ.. بود دهیرا در خودش بلع نیراد هیبود که در کمتر از چند ثان یرحم یب یکیبه تار رهیخ

را چنگ زد و سرش را رو به  سیخاك خ. شر شر باران يآب بود و صدا دیشد انیجر شدیمخوف حس م یکیتار

 .دیزد که آسمان به حالِ دلِ تکه تکه اش غر ادیآن چنان بلند نامِ خدا را فر.. آسمان گرفت

 ..نهیبیجا رو نم چیکردم که چشمام ه هیگر انقدر

 ..9امشب بعد ساعت  یینها پست

*** 

 ...ماه بعد چند
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گورستان  یِبرف مهیو ن نیسنگ يماه در هوا يسوز د .را گرفت نیپرو يبازو ریرا باز نگه داشت و ز نیماش درِ

 نیاما دستش در هوا خشک شد و پرو.. ستادیدر ا يشد و منتظر جلو ادهیپ نیترانه هم از ماش. ترکاندیاستخوان م

 :نگاهش کرد و آرام گفت نیپرو فتدیب نییدستش پا دیامنا نکهیقبل از ا.. شد ادهیفروغ به رو به رو پ یب یبا نگاه

 !ممنون_

همزمان به ترانه با . جلو رفت یرا گرفت و قدم شیبازو ریز نیفرد.. ستادیکنار تر ا یتکان داد و کم يسر

 :محبت گفت

 سردته؟ یگفتیخانومم؟ مگه نم يشد ادهیچرا پ_

 :چشمش را باز و بسته کرد و لب زد نیغمگ ترانه

 !امیب خوامیم_

 شیهر سه آرام پ.. عبور دهد یمامن عضالن نیا رِیترانه باال گرفت تا دستش را از ز يرا برا گرشید يبازو

 هیقبر نشسته بود و گر يدوخت که رو يچادر یو نگاهش را به زن ستادیا نیچند متر مانده به قبر، پرو.. رفتند

 :گفت نینگاه کرد و غمگ نیبه فرد. کردیم

 !میخلوتشون و بهم نزن.. نجاستیمادرش ا_

 !رهیبذار دل خودتم آروم بگ.. نه مادر برو_

 يبه احترامشان از جا برخاست و دست رو شناخت،یکه از قبل آن ها را م رزنیپ. و جلو رفت دیآه کش نیپرو

 .دیکش شیاشک ها

 !نیخوش آمد.. سالم_

هم  یکمزن بود  يکه در چشم ها یدرد مشترک.. ماند شیبه چشم ها رهیخ يا قهیدستش را فشرد و دق نیپرو

پرستارِ ناکام و ..  "احمد احمدلو" دینوشته ها کش يقبر نشست و دست رو يرو. دادیاش م يشده دلدار

. کردیبود و نگاهش م ستادهیترانه در سکوت کنارش ا. لب فاتحه خاند ریاش برخاست و ز نهیآه از س!بدشانس

به  يبد یلیباشد؟ زمانه س شیالقلبِ چند سالِ پ یمقتدر و قس نِیزن همان پرو نیا کردیباور م یچه کس

 یحاال اون مانده بود و قبر جوان. نبودند یو جبران کردن یبرگشتن گریکه د ییاز روزها فیصورتش زده بود و ح

و دست  نیراد يشدنِ جنازه  دیبعد از ناپد. حک شده بود شیرو ونفریهما نیبه اشتباه، نام راد یزمان کیکه 

قبر  نیآرامشش هم گاهیخزر، تنها جا يایدر يجنازه اش در اعماق آب ها افتنی يچند ماهه برا شستن از تالشِ

www.romanbaz.irهمه سخت  يهنوز باورش برا... از دست رفته اش زِیاو مشترك بود با قبرِ عز الِیکه به خ يقبر نیهم.. بود
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انگار .. لمس کرد ایدن نیرا در ا نیبود که راد يزیچ نیآخر یدره به طور باورنکردن رِیز دیشد انِیآن جر... دبو

آن ها بردارد و با  انِیو م نیاز زم شهیهم ياست برا نیاز آسمان دراز شده بود تا هر آنچه متعلق به راد یدست

 !خود ببرد

 :گوشش گفت ریاو را به خودش چسباند و ز. انداخت شیشانه ها يو رو دیکش رونیکتش را از تنش ب نیفرد

 ؟یمجازات ش يخوایکردن مجازات داره؟ م یتمگه دکتر نگفت ناراح_

تا چند وقت حالش منقلب  دیآ یم نجایهر وقت ا دانستیخوب م. زد و نگران نگاهش کرد یلبخند کمرنگ ترانه

 يها یتراپ یاز وقت.. باشد نیمردش تسک يدردها يشده بود که برا يقو يآنقدر یول.. است نیو غمگ

.. نبود نیمثلِ حضور فرد یندگدر ز شیبرا زیچ چیاما باز هم ه.. آرام شده بود یلیمنظمش را شروع کرده بود خ

که  ينگاه کرد و طور نیبه پرو. شک نداشت گرید.. بود دهیاو و آرامشش آفر يرا فقط و فقط برا نیخدا فرد

 :بشنود گفت نیفقط فرد

 !بشه ضیممکنه دوباره مر م؟یبرگرد ستیبهتر ن_

 .مادرش گذاشت يشانه  يجلو رفت و دست رو نیفرد

 م؟یمادر بر_

. کردیم هیچادر گر ریآرام آرام ز شیزن رو به رو. دینوشته ها کش يسرش را کج کرد و دوباره دست رو نیپرو

 :گرفته گفت ییبا صدا. دست زن گذاشت يدستش را جلو برد و رو

 !پسرِ منم دعا کن که به آرامش برسه يبرا.. تو دلت پاکه خانوم_

 :جلو آمد و رو به زن گفت نیفرد. سر تکان دادبا اشک  زن

 .نیشیم ضیمر.. هوا سرده.. متونیبرسون ییجا هیتا  نیبلند ش_

 :اشک گفت انیم زن

 !ممنون. گردمیبرم گهید کمی.. با آژانس اومدم_

 يلحظه . اش کرد یهمراه نینشست و تا ماش شیبازو ریز نیقبر برخاست، دوباره دست فرد يکه از رو نیپرو

چشم  يزرد رنگش که جلوه  يسه دکمه  شرتیبا آن ت نیراد کردیحس م.. آخر سربرگرداند و به قبر نگاه کرد

ناخوداگاه دستش را باال برد و  دهد،یدست تکان م شیقبر نشسته و برا يرو کرد،یاش را صد برابر م یعسل يها

 یچه کس.. کرد تشیهدا نیاخم به داخل ماشبا  نیانداخت و فرد نییسر پا یهمزمان ترانه با ناراحت.. لبخند زد
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 :نگاهش را به رو به رو دوخت و سفت و محکم گفت نیخانه متوقف شد، پرو کیکه نزد نیماش

 . تونیسرِ خونه و زندگ نیبر. نیموند نجایا یبه اندازه کاف.. من شِیپ نیایب ستین يازین_

 یینه نا گریازدواج نبود اما د نیموافق ا دانستندیهر دو م. نگاهش کرد نهیاز داخل آ نیسربرگرداند و فرد ترانه

 :گفت انهیترانه دلجو.. مقابله يرویمخالفت داشت و نه ن يبرا

 !گذرهیبه ما سخت نم.. میباش شتونیقرار شد سه روز آخر هفته رو پ_

 :به ترانه گفت میرا باز کرد و بدون نگاه مستق نیماش درِ

 !خودم برسم يبه کارا تونمیم. ستمیمن بچه ن.. ستین يازین.. گفتم که_

شد و  ادهیپ نیترانه از ماش.. شود ادهیکمکش کرد پ نیفرد..دیآه کش نینگاه کرد و فرد نیناراحت به فرد ترانه

 . که در باز شد با طراوت رو به رو شد نیاما هم. را داخل قفل خانه چرخاند دیکل

 !حسام باور نکرد.. ها نهیفرد نیماش يصدا نیگفتم ا_

 :سرش را برگرداند و گفت سپس

 ..حسام اومدن_

 :لب گفت ریجلو آمد و ز خاراندیهمانطور که پشت سرش را م حسام

 !چقدر زود_

را از  فشیک عیسالم داد و سر نیو فرد نیپرو دنیحسام با د. جلو آمدند نیهمراه با پرو نیو فرد دیخند زیر ترانه

 :زد و گفت يلبخند نیپرو. دستش گرفت

 !برمیخودم م.. ستیالزم ن_

 :کرد زیچشم ر نیفرد و

 !لیزن ذل_

مهم نبود که هنوز  کرد،ینگاه نم شیموقع صحبت به چشم ها نیمهم نبود هنوز هم پرو.. ترانه گرم شد دل

بود که مهرِ حسام به  نیمهم ا.. ستیاجبار ي نهیگز شیصورتش بود و واضح بود هنوز هم برا يهمان اخم رو

 يبرا یمخالت چیکمال تعجب ه دربعد از سرِ پا شدنِ طراوت، آنقدر منت دارش شده بود که .. دلش نشسته بود

پسر و  نیا " گفتیم نیو با حسرت به فرد کردیبود که با مهر نگاهش م نیمهم ا. شان نکرده بود ينامزد

تر از جانش خوب و آرام  زیبود که حسام، برادر عز نیمهم ا "ندازهیم نیراد يها ینوجوون ادیمن و  طنتاشیش
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 :گرفت و گفت شیاش را از عصا هیتک طراوت

 داخل؟ نیاینم_

 :گفت رفتندیبود که داخل م ینیهمانطور که حواسش به حسام و پرو نیفرد

 !ما رو جواب کرد دیخانوم باز دامادش و د.. گهینه د_

 .زد شیبه بازو یمشت طراوت

 .مینهار بخور.. گهیباال د نیایب. کن يروز که آف شده اومده خونه نامزدش تو حسود هیحاال _

 :ترانه را گرفت و گفت دست

 !سرم يرو ختهیکار ر يایهتل؟ دن میبر دهیعصرونه به ما م هیخانوم  نیا نمیبرم بب.. وقت نهار که گذشته _

 :رو به ترانه گفت طراوت

 .فردا شب دعوتمون کرده شام.. يزنگ زد جواب نداد تیمامانت به گوش نکهیمثل ا.. یراست_

 :گفت کردیاز دست رفته اش را کنترل م يهمانطور که تماس ها ترانه

 !مراقب داداشِ منم باش.. خسته نکن ادیبرو خودت و ز.. آره حتما_

 !مراقب من باشه دیبا یکی.. نترس شترهیون از من باونا عده ش_

 . برگشت نیبه طرف فرد یشد شاک نیسوار ماش یوقت. کرد یزد و خداحافظ ییبایلبخند ز ترانه

 شد نظرت عوض شد؟ یباز چ.. هتل يریامروز نم یتو که گفت_

 :اش به رو به رو بود گفت يهمانطور که نگاه جد نیفرد

 از دست طراوت فرار کرد؟ شدیم يا گهیجورِ د_

 .ابرو باال داد ترانه

 ؟یدروغ گفت_

 :سر تکان داد ينگاهش کرد و جد نیفرد

 !فقط راستشو نگفتم.. نه_

 . ماند رهیرخ اش خ مین يچطور رو نینگاه مشتاق و پر از عشق فرد دیبا لبخند سر چرخاند و ند ترانه

باال زد و  نیآست. را از تن خارج کرد شیگذاشت و پالتو ياش را گوشه ا یشال پشم دند،یکه به خانه رس نیهم

 . دور کمرش حلقه شد نیفرد يمشغول خرد کردنشان بود که دست ها. آورد رونیب خچالیو گوجه از  اریچند خ
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 ؟یمگه عصرونه نخواست_

 يرو يگوجه و چاقو را از دستش گرفت و موها. نگاهش کرد یرا به طرف خودش برگرداند و کجک ترانه

 .کردیپر از غمش باز با دلِ کوچک دخترك چه م یمشک يها لهیت دانستینم. اش را کنار زد یشانیپ

 م؟ینخورد رونیمگه نهار و ب_

 .سر تکان داد ترانه

 مگه من مجبور نشدم سهم تورم بخورم؟_

 .سرش را جلو برد و با دو دست صورت ترانه را گرفت نیردف. با لبخند سر تکان داد نباریا ترانه

 ..تو يآخ که چقدر ساده ا_

 :و با احساس گفت دیترانه کش يموها يرا نوازش گونه رو دستش

 داره؟ یمن و تو افتاده حکمت یکه تو زندگ ییاتفاقا يبهت گفته بودم همه  ادتهی_

 !آره_

 بود؟ یحکمتش چ.. حاال تو بگو_

 :با درد و عشق گفت ختهیترانه جمع شد و آمدر چشمان  اشک

 .شد میاتفاق زندگ نیو بهتر نیداشتنِ تو اول_

 يحالت آخر نگاه چشم ها رفت،یم یهر وقت که به آن قبرستان لعنت.. حمله آورد نیفرد يدوباره به گلو بغض

. و عشقِ ترانه بود تیدرد نگاه پر از معصوم نیا نِیتنها تسک. کشتیو او را بارها م شدیمقابلش زنده م نیراد

 :چشم بست و آرام زمزمه کرد. دیترانه مال ینیاش را به ب ینیسرش را جلو برد و ب

تو  خورمیقسم م.. هزار بار کم آورده بودم..اگه تو رو نداشتم تاحاال مرده بودم ترانه.. ينبود میزندگ ياگه تو_

 !يبرام خود خود معجزه شد

به نامِ  نباریاش ا یزندگ يقرعه . بار فاصله را تمام کرد نیاول ياو بود که برا نباریترانه برق زد و ا يها چشم

 .عشق و آرامش افتاده بود

 

 انیپا

 94و هشت مرداد  ستیب
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