
 

 بومرنگ 

  محمدي الناز

 

 ...حق بنام

 بازگشـت و تکـرارش ، اشـتباه انتخاب یک ي قصه. است قضاوت ي قصه بومرنگ

 ...آن ي دوباره

 :خالصه

 کــه گیــرد مــی قــرار ســرراهش مشــکالتی. میکنــد زنــدگی بــرادرش بــا ومــادر پــدر مــرگ از بعــد ســبا
 پس

 ایـن. ببرد پناه خواهرش به و شود جدا کوچکش ي وخانواده برادر از گیرد می تصمیم سالها از

 مـی قرار تاثیر تحت را همه زندگی که دارد همراه به او زندگی در دیگري تغییرات جایی جابه

 ...شود می گرفتار گذشته مشکالت از اي تله در احساسش و زندگی مسیر ازاین خبر بی. دهد

 ماهـاس از خیلی زندگی ي قصه. نیست ایام گذر و سرگرمی محض قصه این خوندن و نوشتن

 .بشه شروع اشتباه و انتخاب یک از مشکالتش تمام ولی کنه فرق نوعش شاید که

 این راوي فقط نویسنده. نمیشه تایید یا رد عنوان هیچ به هستن که جایگاهی درهر افراد رفتار

 .س قصه

 )@elnazroman(محمدي الناز رسمی کانال.  وهشتیا نود سایت: منبع



 ***مهم***

 .نشه کپی نویسنده نام و منبع ذکر بدون عنوان هیچ به کار

 

 محمدي الناز 

 1394 زمستان 

  

 اول بخش

ــداي ــث ص ــا بح ــاهم آنه ــوز ، ب ــش هن ــود درگوش ــدادهاي و داد. ب ــعید بی ــط و س ــان و خ ــیدن نش  کش
 .کامران براي هایش

 از دســـت کـــه بغضـــی و بـــود شــده تــر شکســته و پیــر مــاه چنــد درایــن کــه محکمــی مــرد ســکوت
 ي نمـ بـر دلـش سـرِ

 مــی  خــود  قــدرت  پـر  هـاي  چنـگ  میـان  را ش یقـه  بـود،  کـرده  گـم  را مسـببش  کـه  بـدي  حال. داشت
 قصـد و کشـید

 و نخــی اي پارچــه جنســش کــه انگــار نــه انگــار. زد چنــگ پیــراهنش ي یقــه بــه. کنــد ش خفــه داشــت
 گویـا. بود سبک

 کـــم ، جنـــگ میــدانِ از چیــزي روزگــارش کــه هرچنــد. میشــد کــارزار بــراي مهیــا و داشــت بــرتن زره
 میـان. نداشـت

.  قبـــل دفعـــات تمـــام مثـــل. لرزیـــد تـــنش. داد تکــانش ضــربه یــک ، نفــس کمبــود و بغــض همــه آن
 را مبـل ي دسـته



 بـــه را پوســـتش کــه کــوچکی مــوج و شــکمش برجســتگی. شــد کشــیده پــایین خیســش نگــاه و گرفــت
 گرفـت، بـازي

ــراهن روي از حتــی ــوم پی  روي دســـتش و چکیـــد لباســـش روشـــنِ ي پارچـــه روي اشــکش. شــد معل
 ـرس برامـدگی

 تنــد  شــیرینی  یــک  امــا  بــود  شــده  اي کشـنده  معجـون  بغـض  تلخـی  بـا  هـایش  اشـک  شـوري . خورد
 را داغـش دل ،

 بـــاالخره لـــرزانش و دار نـــم هـــاي لــب. شــود آرام کمــی تــا زهــر پــاد یــک مثــل درســت. کــرد خنــک
 آرام و شـد بـاز

 :کرد زمزمه

 ...بودنت اگه حتی. هستی که خوبه_

 کنــده جــا از قلــبش کــرد احســاس. شــد کشــیده پــایین در ي دســتگیره کــه بــود نشــده تمــام حــرفش
 به هایش چشم. شد

 ... ولی صاحبش نداشت،جز کس هیچ را ش خانه کلید.چسبید در

 تـــا نــدارد اي ســایه و صــاحب ش خانــه دیگــر کــه فهمیــد رســید، ســالن بــه عصــبانیت بــا ســعید وقتــی
 را حـرمتش کسـی

 .نشکند

 خــودش  ارادي غیــر  حرکتــی  بــا  ســبا  برسـد،  او بـه  تـا  و رفـت  جلـو  ملتهـب  و سـرخ  صـورتی  بـا  سعید
 کشـید پـس را



 نمـی  تعلـل  اي ثانیـه  مـردن  بـراي  حتـی  ، آمـد  مـی  کـودکش  سـرِ  بالیـی . شـد  ش گنجینـه  سـپر  ودستش
 بـا سـعید. کـرد

 :کشید مقابلش انگشت ، مکث

 ...قسم واحد و احد خداي به واال سبا میاي میشی پا و میفتی راه آدم ي بچه مث_

 .بیام تا بیفته زمین روي م جنازه مگه. سعید نخور قسم_

ــعید ــود س ــد کب ــازویش.  ش ــی را ب ــه ب ــید مالحظ ــل روي از را او و کش ــد مب ــذرا دردي. کن ــنِ در گ  بط
 باترس. پیچید سبا

 :زد راپس او و شد خم کمی

 . کن ولم_

 کـــم بـــرات چـــی. بـــردي جــا همــه آبرومــو کــه کــردم ولــت. بــدبخت شــدي ایــن کــه کــردم ولــت_
 کـه بـودم گذاشـته

 شـــیکم بـــا نشــده ســال دو کــه خواســتی نمــی مــارو آبــرو؟ بــی حیثیــتم و شــرف بــه زدي حــراج چــوب
 خونـه کـنج پـر،

 ...و کنی بغل غم زانوي

 .مونه نمی اي دیگه حرمت واال سعید نشکن حرمت من ي خونه تو_

 را دســتش ســعید ، اوبــرود ســمت برداشــت قــدم تــا ســبا. برگشــتند کــامران ســمت بــاهم هــردو
 :کشید



 بــی او بــا حســابمو. بــده بــاد بــه حیثیتمــو و بخــوره وول کثافــت ایــن تــو دیگــه روز یــه بــذارم نــامردم_
 ...هم وپا سر

 :گفت داد و گریه با سبا

 . نداري حق.کنی توهین نداري حق. خورم نمی تکون م خونه از من. داداش کن بس_

 :بگوید بلند و بگیرد پناه درآغوشش او تا گرفت را سبا هاي شانه و آمد پیش کامران

 خواین؟ می چی. بمیرم خودم حال به بذارین_

 :بود کردن سکته مرز در سعید

 .کردي خلقم نماي انگشت. سبا شدي ننگ ي مایه_

 :داد اخطار عصبانیت با کامران

 .برو من خونه از ، نکردم خورد بر خودت مثل تا!  سعید_

 :گفت پرخاش با سعید

 ســـرباالیی بـــاتف هرچنـــد. کـــامران کـــنم مــی عالمــت رســواي! ایــن شــد عــاقبتم کــه رفــتم بــارم اون_
 تـو همیشـه کـه

ــدگیت ــود زن ــی ، ب ــونی نم ــرتو ت ــاالهم س ــاري ب ــا بی ــر ت ــر کمت ــی تحقی ــی ش ــواترت ول ــی رس ــنم م . ک
 شماها که همونجوري

 .کردین خلقم رسواي

 :کشید داد و کرد نگاه او درآغوش سبا لرزان تن به ، پرید مرد پیشانی از که رنگی به توجه بی

 ...لیاقت بی سبا، برسرت خاك_



 :اوآمد حرف میانِ و بست را هایش چشم کامران

 پلیس؟ به بزنم زنگ یا میري_

ــزد داد ــوار. ن ــید ه ــبا. نکش ــیچ س ــت ه ــاش وق ــده اورا پرخ ــود ندی ــز ، ب ــانی ج ــه زم ــل ک ــودش مقاب  خ
 .ایستاد

 تـــا بســت محکــم را هــایش چشــم.  شــد مانــدنش زنــده باعــث کــه بــود محکمــی گــاه تکیــه مــرد ایــن
 تمـام زودتـر شـاید

ــن. شــود ــخ ت ــان ش زده ی ــود پرمهــري آغــوش می ــی کــم را هراســش کــه ب ــرد م  آرامــش همــین. ک
 . بود کافی فعال موقت

. قبـل  سـالهاي  مثـل ... پـیش  سـالِ  چنـد  مثـل . پـیش  دوسـالِ  مثـل  درسـت . نشـد  او لجبـازي  حریف سعید
 مهـره مـرد این

 .نشد نیاورد، در آن از سر که اي جاذبه حریف وقت هیچ و داشت مار ي

 :گفت سرتاسرتحقیر لحنی با و رفت جلو

 ...ولی پررنگه گناهت سند. بیاي تونی نمی. سبا بیاي شه نمی روت_

 هـم  بـه  لـب  سـعید . کـرد  نگـاهش  نابـاوري  بـا . برگشـت  بـرادرش  طـرف  بـه  سـبا  خـیس  و سرخ صورت
 شـدت از.فشرد

 .بود کردن سکته حالِ در عصبانیت

 !بمیري مگه برمت، می ، ببندم وپاتو دست باشه شده ، اومد دنیا ننگ ي مایه این_



 ي شــده جمــع صــورت بــه نگرانــی بــا کــامران. داد مــی نشــان را بــدش حــال ســبا، ســنگینِ هــاي نفــس
 باز و کرد نگاه سبا

 :گفت سعید

 ...و داره عادت هرچند. چی یعنی بفهمه تا کنه بزرگ خودشو ي وترکه تخم _

 :شد بلند کامران داد صداي که افتاد می داشت سبا

 واي ولـی . بکـن  برمیـاد  دسـتت  از هرکـاري  گفـتن  یـاوه  جـز  هـم  تـو . مـنن  چشـم  تخـم  ش بچـه  و سـبا _
 اتفـاقی حالت به

 ...دیگه اونوقت سعید، بیفته براشون

 سـاکت  هـم  سـعید . مانـد  کـاره  نیمـه  مـرد  حـرف  ، کـامران  هـاي  دسـت  میـانِ  از سـبا  خـوردنِ  سـر  با
 خـیسِ صورت. شد

 :کرد بلند اورا صورت و زد زانو مکث بی. شکست را کامران زانوهاي شدنش، خمیده و سبا

 خوبی؟. ببین منو... سباجان_

ــا ــرزش ب ــوس ل ــن محس ــا از او ت ــد ج ــنش و پری ــت را تلف ــه. برداش ــض ب ــراري مح ــاس برق ــا ، تم  ب
 :گفت خواهش

 .بیا فقط.  نپرس... سیما بیا پاشو_

 کـــامران. شــد  کشــیده  عقــب  سـعید  هـاي  قـدم  شـد،  بسـته  سـبا  خـیس  هـاي  پلـک  کـه  زمـانی  درسـت 
 نگـران و عصـبی

 :کرد سربلند



 ...واال سعید نشه چیزي کن دعا_

 ســـعی کــامران. لرزیــد خانــه هــاي شیشــه کــه کوبیــد هــم بــه را در چنــان.رفــت و برگردانــد رو ســعید
 .باشـد ،آرام کـرد

ــبا ــریع و گذاشــت کاناپــه روي را س  را ســـبا اوضـــاع مکــث بــی. گرفــت را اورژانــس ي شــماره س
 میـان و داد توضـیح

 کــه رفــت جلــو و زد خــودش صــورت تــوي محکــم ســبا دیــدن بــا. رســید راه از ســیما ، هــایش حــرف
 بـازویش کامران

 ، گویـــد مـــی اورژانـــس مســـوول هرچــه کــرد ســعی گریــه بــا ســیما. داد دســتش را وگوشــی کشــید را
 .بفهمـد خـوب

 هـم  بـه  در بـاز . رفتنـد  بیـرون  کـامران  داد بـا  کـه  و شـد  بقیـه  رسـیدنِ  بـا  همزمـان  هایش گفتن چشم
 ایـن و شـد کوبیده

 

ــار ــداي ب ــادن ص ــیء افت ــد اي ش ــر. آم ــیما س ــامران و س ــاهم ک ــت ب ــاب. برگش ــی ق ــین روي بزرگ  زم
 پـس از و بـود افتـاده

 چکیــد  ســیما  چشـمِ  ي گوشـه  از اشـک . بـود  معلـوم  خیـره  و نافـذ  چشـمِ  جفـت  یـک  هـا  شیشـه  خورده
 هـاي دسـت و

 ...نداشت ، شدن بلند جرات صدایی و داشتند گله هم از همه. نشست صورتش روي کامران

  

 :کرد نگاه سبا به و گذاشت میز روي را گوشی طناز



 وضعیه؟ چه این سبا؟ بیاد دنیا به سالم ت بچه خواي نمی مگه _

 :شد خیره او اشک هاي قطره به و کرد کمکش طناز. بنشیند کرد سعی سبا

 تـو . کـردم  مـی  روزتـو  و حـال  ایـن  فکـر  اشـتباهه،  داشـتنش  نگـه  گفـتم  بهـت  و فهمیـدي  که موقع اون_
 .ضـعیفی هنوز

 ...که خبرم بی خدا از اون و نیستی خودتم فکر به

 ...طناز_

 :داد بیرون را حرصش پر نفس او بغض پر صداي با طناز

ـــت_ ـــه واقعی ـــبا تلخ ـــی س ـــه ول ـــواي اگ ـــوري بخ ـــه اینج ـــدي، ادام ـــوم ب ـــت معل ـــن نیس ـــل ای  طف
 کـار از چـی معصـوم

 .بدي تحویل باید روانی ي بچه یه باشه، سالم جسمشم.دربیاد

ــت ســبا ــه دس ــانی ب ــال در ســرش.  گرفــت ش پیش ــود انفجــار ح ــاور. ب ــر تخــت ک ـــت زی ـــیس مش  خ
 .شـد جمـع ش شـده

 :گذاشت او ي چانه زیر دست و رفت جلوتر. شد پشیمان ش روي تند از طناز

 هنوز؟ داري گیجه سر_

ــبا ــانش آب س ــورت را ده ــرش و داد ق ــاه را س ــم کوت ــرد خ ــه ک ــان ک ـــدید را دردش هم ـــرد تش . ک
 طنـاز. گفـت آخـی

 :بکشد دراز دوباره تا گرفت را ش شانه و گفت نچی

 .نیست خوب اصال اوضاعت. شی بستري باید_



 :کرد ناله

 ...بخدا.  طناز نه_

 ...که بار اون رفته یادت بکشیش؟ خواي می. سر خیره شو ساکت_

 بــه. کــرد رهــا را حــرفش ي ادامــه ، شــکمش دور هــایش دســت شــدنِ قفــل و ســبا ي چانــه لرزیــدنِ بــا
 خـم سـبا طـرف

 :بوسید را ش پیشانی محبت با و شد

 ایـن ... سـبا . شـی  کنـی  گـوش  حـرف  دختـر  کـه  شـرطی  بـه .  میـدم  قـول . بیفتـه  بـرات  اتفاقی ذارم نمی_
 ي دوره تو بچه

ــامال. خطرناکیـــه ـــه کـ ـــد. پایینـ ـــی ویــــژه مراقبــــت تحــــت بایـ ـــان امکــــان واال باشـ  رس زود زایمـ
 کـه گـم نمـی. هسـت

 

 اونــم. دارم نگهــت بیمارســتان ي کننــده کســل محــیط تـو  نیســتم مــریض بــدونی کــه مــیگم. بترسـونمت 
 بد شرایط بااین

 .... روحی

 :گفت شده وتسلیم ترسیده لحنی با سبا

 .مونم می. نیفته براش اتفاقی فقط_

 :زد لبخند طناز



 هســتم  کـه  بیمارسـتانایی  بهتـرین  از تـویکی  مـنم . کنـی  مـی  کـارو  بهتـرین . نمونـه  مـادرِ  تـو  بـه  آفرین_
 ي مـ اتـاق بـرات

 خوبه؟. نباش ناراحت. خونه مثل. گیرم

 :گفت مهربانی با و کشید او صورت به دستی طناز. داد سرتکان سبا

 .بدم انجام رو کارا من تا همینجا بخواب کم یه_

 :کرد فوت بیرون را نفسش باز طناز. شد جمع کمی ش چهره.چرخید پهلو یه مطیعانه سبا_

 !میشه درست چس همه باالخره. سبا ننداز خودتو.  کامرانه بدتر ازاون. نگرانته خیلی سیما_

 :گفت اي نقطه به شدنش وخیره سبا سکوت با

 ....و شی بهتر تا من پیش بیا مدت ،یه ترخیصت از بعد __

 .خورم نمی تکون م خونه از من. طناز نه_

 جـدا  مطمئنـه  و گذاشـته  کـه  اي نامـه  رضـایت  بـا  اونـم  بـوده؟  پایبنـد  بهـت  تاحـاال  اینقـدر  اونـم  مطمئنی_
 شدي؟

 :کرد بغض سبا

 .طناز مونم می پاش به من درسته چقدر بقیه حرفاي و کرده رهام چرا که نشه ثابت بهم تا_

 :داد سرتکان باافسوس. برگشت او ي شده قفل هاي دست سمت به طناز نگاه

ــم روز از_ ــتباه اول ــردي اش ــت. ک ــتن به ــوش و گف ــدادي گ ــاز و ن ــم ب ــو ه ــو. داري هواش ــی دلیلش  نم
 عشـق واقعـا فهمم؟

 ...شعارات...  ایت اسطوره



... طنـــاز کـــردم زنـــدگی باهـــاش مـــن.  دیـــدین شــو پوســته کــه اینــه واســه بقیــه و تــو قضــاوت.  نــه_
 نفـس باهـاش مـن

 .باشه راست محاله. کشیدم

 بود؟ ویترین واسه نامه رضایت اون پس_

 هـــاي شـــعله از گرمتــر بــار هــزاران کــه گرمــی آغــوش و برفــی شــبِ آن یــاد. چکیــد ســبا هــاي اشــک
 کـنج ي شـومینه

 نبـود  عشـق  اگـر . شـد  گفتـه  هـایش  بوسـه  قـراري  بـی  بـا  هـا  لـب  سـکوت  در کـه  هـاي  حرف. بود سالن
 حسـی چـه پـس

 : کرد زمزمه. نداشت باور و شناخت نمی اورا کس هیچ بود؟

 

 .گرده می بر_

ــاز ــه طن ــد کالف ــا زدن حــرف. ش ــی ســبا ب ــده ب ــود فای ــه. ب ــن. رفــت میــزش طــرف ب ــت را تلف  و برداش
 بیمارسـتانها از بـایکی

 ، بعـــد دقیقــه چنــد. داد را کارهــا ترتیــب ، خصوصــی بخــش بودنــه خــالی از بااطمینــان. گرفــت تمــاس
 در بـه ضـرباتی

 هــر نگــاه. کــرد قطــع را گوشــی و زد لبخنــد طنـاز . شــد وارد میــوه اب از نــایلونی بــا ســیما و خــورد اتـاق 
 سـبا سـمت دو

 را گـــرمش پیشـــانی بــابغض  و رفـــت ســـرش بـاالي  ســیما.بـود  بــرده خــوابش فاصـله  ایــن در. چرخیـد 
 قربـان و بوسـید



 تکـــان ســـر مطیعانــه ســیما. بــرود همــراهش کــرد اشــاره و گرفــت اورا دســت طنــاز. رفــت ش صــدقه
 روي پتـویی. داد

 محتــاط لحنــی بــا حــال درهمــان و بنشــیند تــا کــرد اشــاره مبــل بــه. رفــت دنبــالش و کشــید ســبا بــدن
 :گفت

 .برمش می ازهمینجا خودم. سیما بیمارستان بره کردم راضیش_

 :کرد نگاهش قدرشناسانه سیما

 ...ما ولی طناز بودي کنارمون ضروري مواقع در همیشه_

 گـوش  ولـی  اشـتباهه  ازدواجـش  گفـتم  ازاولـم . دارم دوسـت  رو سـبا  مـن . جـداس  بقیـه  بـا  شـما  حساب_
 .ندادین

ــاز نشــد_ ــو. طن  خواســت مــی رو ســبا حتــی. کشــت مــی خودشــو داشــت کــامران.  وندیــدي نبــودي ت
 اصفهان برگردونه

 ... ولی

 .نذاشتی تو.دونم می_

 :فشرد و کرد قفل درهم را دستهایش سیما

ــنم_ ــون مطمئ ــه دو محبتش ــود طرف ــدا. ب ــت خ ــه لعن ــث کن ــو و باع ــه بانیش ــتن ک ــش نذاش ــته آرام  داش
 .باشن

 :گفت و کرد بازي میز روي بیسکوییت ظرف با طناز



 تـازه  شـرایط  اگـه  خصوصـا  جداشـه،  تونـه  مـی  راحـت  داره، سـبا  کـه  اي نامـه  رضـایت  بـا . شـده  که حاال_
 ... ي

 .میرن دستم از باهم ش بچه و خودش. کنه می سکته کجاس کیارش بفهمه سبا... طناز نه_

 :گفت درماندگی با و کرد نگاهش طناز

 حکمــش شــاید... شــاید. کــرده فــرار و کشــته ادم. ســیما نیســت کــم کیــارش جــرمِ چــی؟ کــه بــاالخره_
 ...و باشه اعدام

 :گرفت گاز محکم را لبهایش سیما

 ...نکنه خدا... طناز نکنه خدا_

 :شد پودر طناز زیردست بیسکوییت

 .شد حقیقت منکر نمیشه ولی خدانکنه_

  نیست؟ خبري ازش هنوز_

 

 :شد بلند جا از و کشید آهی طناز. داد سرتکان سیما

ــدا_ ــودش خ ــر خ ــه بخی ـــه. کن ـــی همیش ـــتم م ـــن دونس ـــرادرزاده ای ـــق ي ب ـــه احم ـــی ی ـــر بالی  س
 از ایـنم. میـاره خـودش

 ...عقوبتش

 :گذاشت ش شانه روي دست طناز و شد خیره نامعلوم اس نقطه به سیما

 .تره واجب چی همه از. باشین سبا فکر به فعال_



 **** 

 عاقبـــت. میــزد دور ش جــدي ي چهــره و بــود طنــاز دردســت کــه اوراقــی میــانِ دللگلســی بــا نگاهســبا
 کنـار بـه دسـت

ــا گرفــت تخــت ــیند ت ــژ صــداي. بنش ــژ قی ــه تخــت قی ــاز توج ــرد جلــب را طن ــا برگــه و ک ـــایین را ه  پ
 را ابروهـایش. گرفـت

 :کشید درهم

 .ها داده دستت کار فضولیا همین سیما قول به_

 :گرفت نفسی سبا

 کنی؟ می نگاه و چی. گرفته نفسم. طناز نگرانم_

 :گذاشت او پاي راروي ها برگه و رفت جلو مکث کمی با طناز

 خودش؟ از تر پررو ي بچه جزیه مونه می جا چی غد آدم اون از نظرت به_

 :افزود لبخند با و گرفت باال انگشت

 خرکی؟ عشق یه و_

 :کرد اعتراض سبا

 .نرو حاشیه خدا بخاطر_

 :زد پلکی طناز

 .بهتره کلفتش گردن و دیوونه باباي و تو از حالش_



 :داد ادامه ، آمد سبا لبِ به که لبخند

 شه؟ راحت کامال ظاهرشم از خیالت تا بریم سونو خواي می_

 نرفتیم؟ مگه_

 !بعدي سه_

 :گفت مکث بی سبا

  میشه؟ معلوم ش چهره_

 

 .ترن پهلوون کدومشون ببین کن قیاس باباش با میدم نشونت و جاش همه_

 :گفت طناز. گرفت سبا نفسِ

 چیه؟ جنسیتش بدونی خواي نمی هنوز_

 :برچید لب سبا

 .دیگه پسره یعنی کنی می ش مقایسه کیارش با دائم وقتی_

 :داد بیرون را نفسش طناز

 ! احمق هردو وپدر مادر. دونه می خدا کنه در به راه از و دختر کدوم ایشون_

 مـی  کیـارش  همـراه  را خبـر  ایـن  خواسـت  مـی  دلـش . نگفـت  چیـزي  و انـداخت  پـایین  را سـرش  سبا
 او شـاید امـا شـنید

ــز ــی هرگ ــد نم ــی. فهمی ــد نم ــی. آم ــد نم ــت. دی ــکش...  آنوق ــه اش ــد ک ــاز چکی ــی طن ــت نچ ــام. گف  تم
 عکـس پـی حواسش



 :بود او هاي العمل

 !دختر میشی کور آخرش نشد؟ تموم تو بدنِ آب_

 :کرد نگاهش التماس با سبا

 کجاست؟ کیارش دونین نمی. بگو راستشو خدا بخاطر... طناز_

 :گفت و کشید او صورت روي دست طناز

 بـی  وقتـا  گـاهی  کـه  درسـته  بخـوري؟  غصـه  همـه  ایـن  کـه  کـردم  مـی  مکـث  دونستم می اگه نظرت به_
 از بهتـر خبري

 مطمـــئن. کنــه پرمــی خالیشــو جــاي تلــخ اخبــار هــزاران کــه زمــانی بــراي نــه ولــی س دیگــه هزارخبــر
 بـدونم اگـر. بـاش

 .کنم نمی تعلل ثانیه یک ، گذرونه می وشبشو روز جهنمی کدوم کیارش

 :افزود و اوگذاشت شکم روي دست

 .کنم می شماري لحظه دیدنش براي که ت جوجه همین جون به_

 وپنیــر کــارد مشــکلش تنهـا . گفــت نمــی دروغ او. داشـت  اطمینــان طنــاز بــه. باشـد  آرام کــرد ســعی سـبا 
 کیـارش با بودن

 .همین. بود هایش نفهمی بخاطر

 سونو؟ بریم_

 .دارم واست شرط و خوب خبر یه قبلش_

 چی؟_



ــاقی روز ماه،چهــل یــه ایــن. درگیــرن خیلــی ســیما و کــامران_ ــا رو مونــده ب ــا مــن ي خونــه بی  خــودم ت
 .کنم مراقبت ازت

 ... من آخه_

 

 :گفت تحکم با طناز

 !بري تونی نمی ندم اجازه من تا که دونی می. کن بیرون ذهنت از ترخیصو فکرِ پس_

 :گشت بهانه دنبالِ سبا

 .... و نیستی همیشه که تو_

 چی؟ دیگه. تره راحت و نزدیکه آموزشگاهشم به. پیشت بیاد کیانا نیستم، من وقتی قراره_

 .شم مزاحمت خوام نمی_

 رفتارکنی؟ کیارش میل برخالف خواي نمی یا شی مزاحمم خواي نمی_

 :گذاشت او دست روي دست و داد تکان سري طناز. انداخت پایین را سرش سبا

 فکـــر هرصـــورت در اون چــون . ســبا میومــدي مـن  پــیشِ نبایــد اصـال  ، کنــی فکــر کیـارش  بــه بخـواي _
 مـن کنـه ي مـ

 .دشمنشم

 ...کن باور_

 کیــا  بـه  مزخرفـت  وتعهـد  تعصـب  فعـال  مهمـه  بـرات  پسـرت  اگـر  امـا  نگـو  چیـزي  توهم.کنم نمی باور_
 کنـار بـذار رو



 ، برگـــردي اولـت  روزاي بـه  خـوام  نمـی  چــون بمـونی  اینجـا  خـوام  نمـی .باشــی نظـر  تحـت  بایـد  تـو . سـبا 
 همکـاري پـس

 باشه؟. کن

. بـــود ش فعلـــی زنــدگی  بخـــش تـــرین مهـم  ، کــودکش حفــظ. نبـود  اي چــاره. نــداد ادامـه  دیگــر سـبا 
 خواسـت نمـی

 .کند ریسک

 **** 

 بـه  زودتـر  را خـودش  فقـط . نداشـت  آرامـش  احسـاس  تـنش  زیـاد  خسـتگی  وجـود  بـا . بـرد  نمی خوابش
 تـا زد خـواب

 تنهـــایش و کـــرده بهانــه را خـواب  دانســت مــی کـه  بــود ممنــون طنــاز از.  باشـد  درجمــع نباشــد مجبـور 
 درآن. گذاشـته

 ســیما ي درخانــه فقــط نبــود، درســتی درحــال و بــود بــد حــالش کــه اول ي هفتــه دوســه جــز مــاه، هفــت
 ترجیح واال ماند

ــی ــب داد م ــایش ش ــا را ه ــوي ب ــراهن ب ـــارش پی ـــبح کی ـــد ص ـــی. کن ـــه درحریم ـــی ک ـــت م  در دانس
 و هـا تشـویش عـین

 کـس  هـیچ  کـه  چیـزي  همـان . بـود  هـم  آرامشـش  و عشـق  عینـی  شـاهد  دیـد،  بخـود  کـه  هـایی  شکستن
 بـاور وقـت هـیچ

 .نکرد



ــار از ــت،تلفنش کن ــت را تخ ـــفحه. برداش ـــاز را اي ص ـــرد ب ـــس. ک ـــره دو عک ـــش اي نف ـــرد را دل . ب
 بـه دوبـاره بغـض

 بــود عمیقــی خــط ش کشــیده ابروهــاي میــان همیشــه. شــد خیــره کیــارش ي چهــره بــه. پریــد گلــویش
 مـی دلش سبا که

ــه را هــایش لــب. کنــد پــاکش خواســت ــه خیــالش تمــامِ. بســت را هــایش چشــم و چســباند صــفحه ب  ب
 . کشـید پـر گذشته

 

 خجالــت کیــارش ي خیـره  نگــاه بــا و خـورد  چــرخ او موهــاي میـان  هــایش دســت کـه  غروبــی همــان بـه 
 خواست. کشید

ــواسِ ــمانش ح ــرت را چش ــد پ ــه کن ــاهش ک ــه نگ ـــط ب ـــمِ خ ـــاد او اخ ـــیانه. افت ـــت ناش ـــان انگش  می
 و کشـید او دوابـروي

 :گفت

 اخم؟ این چیه. ترسم می ازت. کیارش نباش جدي اینقدر_

 :برد جلو کمی را سرش و گرفت را او دست کیارش

 کنی؟ می چیکار من بغلِ وجبی یه باغ، این وسط ، غروب موقع این میترسی ازم_

 :زد لبخند

 .کنم می وجب بداخالقیتو_

 :شد باز کیارش ابروي



 .بپوشونه خطاهاشو که جدیه مواقع بعضی آدم_

 پوشوندنی؟ خطا دنبالِ توهمیشه_

 :گفت مکث باکمی کیارش

 ... سبا تویی من خطاي_

 :کرد بلند ،دست بزند حرفی خواست سبا تا

 ...آخریشی و اولی_

 :گفت و زد رفت،پس رژه سبا درذهن که هایی سوال

 درگیري؟ چی با االن_

 .کشیدنم نقشه دنبالِ االن. نیستم درگیر_

 :کرد نگاهش تعجب با سبا

 چی؟ واسه_

 .چیزا خیلی کردنه اثبات واسه_

 گـر  تـنش  او نگـاه  خـوردنِ  سـر  بـا  امـا  بفهمـد  را او حـرف  معنـی  تـا  کـرد  تنـگ  کمی را هایش چشم سبا
 تـازه. گرفـت

 هـــاي دســـت گیـــري نفــس ي تلــه در امــا شــد بلنــد و دزدیــد ســریع را نگــاهش. فهمیــد را منظــورش
 فرصـتی. افتـاد او

ــد ــا نمان ــزد ت ــه. بگری ــب اي جاذب ــام عجی ــنش تم ــرم را ت ــرد گ ــال. ک ــانی اتص ــم ناگه ــواهش حج  و خ
 بـر غریزه و احساس



 ... و شود همراهش تا شد چیره شرمش و منطق

 

ــرین ــه آخ ــه روي او ي بوس ــت ش چان ــب و نشس ــایش ل ــا ه ــار ت ــش کن ــیده گوش ــد کش ــی. ش  درتب
 .سـوخت مـی عجیب

 :کرد بدتر را حالش او ي گرفته خش صداي

 ... ولی سبا چیه باشه درست که خطایی یه لذت فهمم می حاال_

ــد ــه چن ــط ثانی ــداي فق ــایش نفــس ص ــد ه ــه و آم ــینه ب ــدرت. چســبید ش س ــم ق ــت تکل ــاره. نداش  دوب
 آرام کـه بود کیارش

 :گفت

 .بفهمه کسی وقت هیچ نخواستم که چیزي.  بودن تو شبیه من خطاهاي_

 : گذاشت صورتش زیر دست

 .نزدم تعهدشم بند زیر و ندادم کامران جلوي که قولی زیر تا برو_

 کــرد مــی ش دیوانــه ناشــناخته مجنــون کیــارشِ ایــن. بــرود خواســت نمــی. شــد کشــیده عقــب پاهــایش
 از که شرمی اما

ــادر لبخنــد ــدود فقــط شــد باعــث بــرد هجــوم جــانش بــه او ن ـــدون بــدود. ب  از درســـتی درك آنکـــه ب
 داشـته او حرفهـاي

 .... باشد



ــا ــان ب ــدیدي تک ــه ش ــودکش ک ــورد ک ــم ، خ ــایش چش ــاز ه ــد ب ــفحه. ش ــاموش ص ــود خ ــا ب ـــراغ ام  چ
 روشـن هنـوز ذهـنش

 مــی خــوب را هــا حــرف آن معنــی حــاال. گفتنــد دیگــران امــا... وقــت هــیچ. نگفــت دروغ کیــارش. بــود
 خطـا او. فهمید

 ...اما کرد درکش او فقط که آشنا اي ناشناخته. بود کیارش ، کیارش.  کرد نمی

 :کشید هایش اشک به دست

ــو همــه خــودت چــرا_ ــارش؟ کــردي خــراب چی ــه دروغ بهــت وقــت هــیچ مــنم کی ــودم نگفت ــیچ.  ب  ه
 ...وقت

ــرش ــالش در را س ــرو ب ــرد ف ــه آرام و ب ــرد گری ــا ک ــد ام ــه چن ــد دقیق ــا بع ــرزش ب ــایلش ل ــوري موب  ف
 افتـادنِ بـا. کـرد سربلند

 سـریع  کـرد،  دچـارش  گـذرا  کـه  دردي بـه  توجـه  بـی . شـد  خیـز  نـیم  سـریع  صـفحه  روي کیارش عکس
 :داد جواب

 ...کیارش... الو_

 نه؟ ، منتظرشی خیلی_

 تهـــوع حالـــت دچـــار شــد باعــث اي ثانیــه چنــد اي خنــده. شــد الل ، منحــوس صــداي یــک شــنیدن بــا
 بـه دسـت. شـود

 :افزود او و گرفت گلویش

 .عزیزم کشت رو دختره بعدم کرد جبران خیانتتو_



 :شناخت می خوب را تلفن پشت دروغگوي شیاد اما چرخید سرش دور دنیا انگار

 .... و گفتی کیارش به طورکه همون. گی می دروغ سگ مثل_

 ... رفتن فراري قاتل دنبالِ مرز کدوم تا ببین. پیششی که بکن عزیزش ي عمه از سوال یه_

 

 ....آمد می او ي خنده صداي هنوز ولی خورد رس هایش دست میانِ از گوشی

. بــود بــد حــالش. شــد مــی تکــرار هــایش حــرف. زد مــی زنــگ گوشــش در هنــوز او ي زننــده صــداي
 درگـاه بـه دست

ــت در ــودش و گذاش ــرون را خ ــید بی ــت. کش ــرش دس ــه دیگ ــویش ب ــود پهل ــم. ب ــایش چش  آن در ه
 دور سروته بی دنیاي

 مــی بــر ســرجایش بــاز و خــورد مــی وول تــارش و دار نــم هــاي چشــم مقابــل بــار چنــد چیــز همــه. زد
 چیـزي تنها. گشت

 و بـــود غـــم گرفـــت، را وجـــودش تمـــام مرتبــه یــک ســرطانی ســلولهاي مثــل و شــد برابــر چنــد کــه
 و کـرد نالـه...  درد

ــاخنش ــواري کاغــذ در ن ــرو دی ـــی. رفــت ف ـــط. نداشـــت درد و زجـــر جـــز حس  درگوشـــش صـــدا فق
 .شـد ي مـ تکـرار

ــارش« ــل ، کی ــت قات ــورد رس» . اس ــف و خ ــتش ک ــرامیک روي دس ــرد س ــالن س ــاد س ــود. افت  درخ
 کـه بـود شـده مچالـه

 کـــرده عــرق صــورت.کــرد تپیــدن بــه شــروع بطــش در چیــزي. ترســید. آمــد ظرفــی شکســتن صــداي
 کشـیده پـایین ش



 مــی  مقــابلش  نفــوذ  قابـل  غیـر  بسـتی  بـن  درد بیابـد،  راهـی  تـا  زد مـی  پـر  پـر  هرچـه  هـایش  نفس. شد
 روشـن بـا. کشـید

 دیگــر دردي و خــورد میــز ي پایــه بــه ســرش. شــد رهــا طنــاز، گفــتنِ»  ســبا« و ســالن هــاي بــرق شــدنِ
 .شد اضافه

 :گرفت باال را صورتش و نشست مقابلش مکث بی طناز

 داري؟ درد سبا؟ چته_

ــرخ صــورت ــش و س ــت خیس ــدر درد. برگش ــاهش در آنق ــود نگ ــه ب ــار ک ــوق انگ ــد ط ــوي دور و ش  گل
 فوري. افتاد طناز

 :گرفت را کتفش

 .طبیعیه. میشی آروم االن همین. نترس_

 :کشید را دستش او که برود وخواست نشاند مبل روي را سبا

 ... کیارش_

 :شد عصبانی طناز

 چیکار؟ میخواي اونو. االن کن فرض ومرده کیارش_

 :نالید سبا

 ... کشنش می... کشته آدم...  گفت_

ــاز ــکش طن ــض. زد خش ــته بغ ــبا ي شکس ــا س ــق ب ــی ه ــدت از هق ــاتی درد ش ــد ق ــک و ش ــایش اش  ه
 :کرد پر را صورتش



 ...بگو راست... توروخدا_

 :گرفت اورا دست دو طناز

ــیگم_ ــزم م ــدا... عزی ــیگم بخ ــذار... م ــریم ب ــتان ب ــه.  بیمارس ــی ممکن ــرتون بالی ــاد س ــبا بی ــیگم. س  م
 ... برم قربونت

 

ــت ــر دس ــبا درد پ ــی س ــورتش از نیم ــر را ص ــرد پ ــودش و ک ــع درخ ــد جم ــسِ آن. ش ــب ح ــد و عجی  ب
 کیارش. نبود دروغ

 ...بود ریخته را خودش زهر

 **** 

 ...و باشه شوهرش باید دکتر خانم_

 .نکنین تعلل فقط. خودم با مسوولیتش_

 ...آخه_

 ...سریعتر. نداره آخه_

 ســـیما همــراه او و ایســتاد ناچــارا. کــرد صــدایش ســر پشــت از کــامران کــه دویــد اتــاق ســمت بــه
 را خـودش دوان دوان

 :اورساند به

 !بهتره حالش نگفتی مگه شده؟ چی_

 .شه جراحی باید. کامران نیست اضافه توضیح وقت االن_



 :شد خیس دلواپسی و ترس از سیما صورت نکشیده ثانیه به و پرید هردو رخ از رنگ

 ...سرش بالیی_

 .برم باید االن سیما، کن دعا_

 گرفتـه  چانـه  بـه  دسـت  کـامران  و رفـت  وا صـندلی  روي سـیما . کـرد  تنـد  ، قـدم  اتـاق  طـرف  بـه  که طناز
 تکیـه دیـوار به

 .گذشت سوال یک هردو ذهن از فقط. زد

 »یانه؟ خبردارد کیارش«

 بــدنش کــرد ســفارش. بوســید اورا ســرد پیشــانی. کشــید پــایین صــورتش از را ماســک خســتگی بــا
 تا بپوشانند خوب را

 .رفت بیرون اتاق از خودش و نخورد سرما

 :گفت زودتر ، خودش طناز که بردند هجوم تقریبا دیدنش با سیما و کامران

 . ریکاوري رفت. خوبه_

 :گفت آرام کامران.  گفت شکري الهی و کشید عمیقی نفس سیما

 چی؟ بچه_

 :گفت ناراحتی با طناز

 . متاسفانه نداشت تنفس قدرت اصال اومد دنیا به. داشت تنفسی مشکل_

 

 :پرسید زده وحشت و گفت یاخدایی سیما



 ...نکنه ، طناز واي_

 خـوب  اوضـاعش  امـا  شـه،  رسـیدگی  تـا  نـوزادان  ي ویـژه  بخـش  بـه  شـد  منتقـل  بالفاصـله .  س زنده.نه_
 .نبود

 :گفت گریه با سیما

 .کنه می دق سبا_

 دلــش آمــد نمــی بــر دســتش از کــاري وقتــی. رفــت خــودش اتــاق ســمت بــه و داد تکــان ســر طنــاز
 ي گوشـه یـک فقط

 فکــر. گذاشــت دســتانش روي را ســرش و نشســت میــز پشــت. خواســت مــی هــا آدم از دور و خلــوت
 ، نوزادش و سبا

ـــا کـــه نگذشــت خیلــی.  کنــد توجیــه چطــور بــار ایــن دانســت نمــی. بــود کــرده حــرامش را آرامــش  ب
 ، در بـه اي ضـربه

 :رفت پیش کامران و کرد سربلند طناز. شد اتاق وارد کامران

 ...ش بچه. طناز بگو راستشو_

ــار یــه. کــامران نمــیگم دروغ مــن_  البتــه کــه بیــنم مــی شــو نتیجــه دارم االنــم و کــردم کــاري پنهــان ب
 وسیما تو هم دراون

 .نیستین تقصیر بی

 :شد نزدیک هم به کامران ابروهاي

 چیه؟ منظورت_



 :گفت اي خسته لحن با و زد تکیه صندلی پشتی به طناز

 .رفتین طفره ولی چیه نبودنش و کیارش درمورد قصه اصلِ بگید سبا به گفتم بار چند_

 جلــو را خــودش و داد میزتکیــه ي لبــه بــه را دســتش دو کــف طنــاز. کــرد نگــاهش حــرف بــی کــامران
 :کشید

 .کرد بازي هردوشون جون با جوري این و شد پیدا شرف بی فطرت پست یه حاال_

 :شد جمع هایش چشم زیر بعد اي ثانیه و شد باز کامران ابروهاي

 ....که نداره خبر کسی_

 وجــود چیــزي دیگــه. بــردارین پنهانکــاري از دســت. کــردن خبــر روهــم ســبا.  خبردارشــدن کــه حــاال_
 بابتش که نداره

 .بترسین

 کشـــورم از حتـــی. کـــنن پیـــدا ازش نتونســـتن هـــم پــا رد یــه فهمــی؟ مــی.  نیســت کیــارش... طنــاز_
 ولـی نرفتـه بیـرون

 .کنن نمی پیداش

 : گفت و برخاست حرص با طناز

 

 کــه کــردین مــدارا باهــاش خیلــی. میشــه تــر راحــت خیــالتون یهــو بیــارن براتــون شــو مــرده نظــرم بـه _
 از اگـه. شـد اینطور

 .شد نمی خیلیا سعادت و خوشبختی سد وقت هیچ بود رفته اول روز



 :گفت کالفه و گرفت را نگاهش معناي طناز. کرد نگاهش ناراحتی با کامران

 ...که نبود اگه. احمقه اما دارم دوسش منم دونی می_

 ...وقت هیچ شاید یود جمع ما حواس اگه. نیست احمق کیارش. طناز نه_

 .نکن سرزنش خودتو_

 و مــن اشــتباه قربــانی. بــود قربــانی کیــارش. نکــن نرفتی،قضــاوت راه کســی هــاي کفــش بــا تــا تــوهم_
 ...مرسده

 ...کامران اما_

 دکمـــه و کشـــید را شــالش حــرص بــا طنــاز. رفــت بیــرون و کــرد تشــکر ازاو.کــرد بلنــد دســت کـامران 
 را مـانتویش ي

ــاز ــرد ب ــا. ک ــداي ب ــی ص ــه دینگ ــب از ک ــاپش ل ــد ت ــی ، آم ــا ب ــط اعتن ــاه فق ــرد نگ ــاکس و ک ــاز را ب  ب
 روي سـر دوبـاره.نکـرد

 آخـــرین بـــه. کـــرد نگـــاه هــایش ایمیــل بــه ســریع. کــرد بلنــد ســر مرتبــه یــک امــا گذاشــت دســتانش
 بـراي کـه اي نامـه

 هــا  دکمــه  روي هــایش دســت  و فشــرد  هــم بــه  لــب. نگرفــت  جــواب  وقــت هــیچ  و زد کیــارش
 فقـط فکـر بـدون.لغزیـد

 :کرد تایپ

 معصــوم طفــل یــه ســر هــاتو عقــده کــردم نمــی فکــر امــا!  کیــارش اي خرابــه کــدوم نیســت مهــم بــرام«
 جـون کنـی، خالی



 کـه  وقتـی  اونـم .هسـت  یکـی  مـن  گـوش  تـو  هنـوز  ادعاهـات . کنـی  فـرار  ترسـوها  مثل و بگیري و نفر یه
 کـامران مقابـل

 یــه کــه زنــی بــا. کنــی مــی کــارو همــون داري درســت خــودت حــاال.  کــردي محکــومش و کشــیدي داد
 تمـام به احمق

ــاس ــوز و معن ــو اســمت هن ــنامه ت ـــا.  ســیاهه ش شناس ـــه اي بچـــه ب ـــوم ک ـــت معل ـــه نیس ـــس دیگ  نف
 توهمـون. یانـه بکشـه

 پایین؟ کشید می آسمونو ادعات که همون ؟ کیارشی

 بــذار حــداقل. بمیــر مردونــه و مــرد هســتی کــه هرجــا بــرو. نکــن! نــه کنــی؟ مــی ســیر توآســمون نکنــه
 کـنم فکر اینجوري

 کـــردي ادعــا  تـو  کـه  عشـقی  حاصـل  و کشـید  زجـر  تنهــا سـبا  کـه  وقتـی  نـه . مـردي  و درسـته  ادعاهـات 
 ي مایـه ، بـراش

 »بمون هستی قبرستونی هر و باش نامرد یا وایسا، اشتباهت پاي بیا و باش مرد یا. شد عذابش

 گرفتــه بغضــش. نیفتــد کلمــات بــه چشــمش تــا بســت را تــاپ لــب ســریع ، کــرد ارســال را نامــه وقتــی
 کـامران با حق.بود

 ....بود دیگري شخص مقصرتکرارش که بود اشتباهی یک ي نتیجه کیارش.بود

ــوز هــایش چشــم ــه هن ــره تــاپ لــب ي صــفحه ب ــود خی ــود کــرده ش دوره حســی.  ب ... مــرگ شــبیه ب
 رو آدمِ مثـلِ درست

 و قتـل ... سـبا؟  بچـه؟ . چیسـت  بابـت  آورد نمـی  در سـر  کـه  اتهـامی  از پـر  و کوتـاه  ي نامـه ... احتضـار  بـه 
 ...و... نامردي؟



 کیارش؟؟

ــتش دو ــمت دس ــقیقه س ــایش ش ــت ه ــاي رگ و رف ــبض ه ــه ن ــم را ش گرفت ــرد محک ــت.  فش  داش
 بـدون. شد می دیوانه

 بایــد چــه دانســت نمــی کــه بــود زیــاد ســرش در گمشــده و مجهــول کلمــات ،آنقــدر کنــد فکــر آنکــه
 .کنـد چه و بگوید

 :کرد تایپ و آورد باال را باکس وار اوماتیک

 کجاست؟ سبا_

 :گفت سرش پشت از ناباوري صداي ، ارسالش محض به

 ...البرز_

 شــده خشــک تندیســی مثـل  فقــط و آمــد بود،پـایین  نــازنین دســت در کـه  اي ســینی. چرخیــد سـرش 
 لـب ي صـفحه بـه

 فقـــط نــازنین امــا زد صــدایش آرام و شــد نزدیــک هــم بــه البــرز ابروهــاي. کــرد نگــاه ســیاهرنگ تــاپ
 و خـورد تکـانی

 هــم بــه را در و رفــت بیــرون نــازنین امــا رفــت دنبــالش و برخاســت زده بهــت البــرز. کشــید پــس قــدم
 جـوان مرد. کوبید

.  بـــود افتـــاده تکـــاپو بـــه ذهــنش ســیاهچالهاي در منفــی افکــار آن. شــد خشــک ســرجایش زده بهــت
 .چرخیـد سـرش

 ...زد می چشمک صفحه روي سبا اسم هنوز

 



 و کشـــید درهـــم را ابروهـــایش. کـــرد مـــی صـــحبت آرام نــازنین. شــد نزدیــک او اتــاقِ درگــاه بــه
 مکـث ثانیـه چنـد

 کـــه نـــازنین. شـــد آشــپزخانه وارد. شــد کالفـه .  بــود پــچ پــچ رســید گوشـش  بــه کــه چیــزي تنهــا.کـرد 
 صـحبت حـالِ در

ــردن ــود، ک ــا ب ــدن ب ــث او دی ــرد مک ــرز.  ک ـــتش الب ـــه را دس ـــوار ب ـــباند دی ـــاهش و چس ـــرد نگ . ک
 را دهـانش آب نـازنین

 :داد ادامه را هایش حرف و میزبرخاست پشت از و دزدید او از را نگاهش. داد قورت

 .منتظرم شب واسه پس_

 گـــرم ســر  را خـودش  کـرد  سـعی  و ایسـتاد  آرایشـش  میــز کنـار  البـرز  بـه  پشـت . کـرد  قطـع  را گوشـی 
 جلـو البـرز. کنـد

ــه آینــه داخــل از.  گذاشــت او دســت کنــار را دســتش ســر پشــت از. رفــت  او فـــراري هـــاي چشـــم ب
 آرام و شـد خیـره

 :گفت

 نازنین؟ ترسیدي چی از _

 بــرد پــیش او صــورت کنــار از را ســرش. نیامــد خوشــش ســکوتش از امــا دیــد را او هــاي دســت توقــف
 :گفت و

  بوده؟ کی مال تاپ لب اون_

 



ــازنین ــه. باشــد ریلکــس کــرد ســعی ن ــا.  برگشــت البــرز طــرف ب  و همیشــگی عمیــق اخــم دیــدن ب
 کـم ش جدي ي چهره

 :گفت میز ي لبه گرفتن با اما دهد آب را بند بود مانده

 .بدم جواب که چه من به. بپرس خونه تو آورده که اونی از_

 :شد مانعش البرز اما شود رد خواست

 کیه؟ سبا_

 .دونم می چه من... البرز واي_

 :رفت باال کمی او صداي

 پرید؟ رنگت اسمش بادیدن چرا دونی نمی اگه_

ــد داشــت جــوان دختــر نفــس ــد مــی بن ــا. آم ــکوتش ب ــرز ، دلواپســش هــاي وچشــم س ــازویش الب  را ب
 :فشرد

 نگفتــه دروغ چیزیــو کــن دعــا. متنفــرم دروغ از ولــی نــازنین بــدي جــواب کــنم مجبــورت خــوام نمــی _
 .باشی

 بگم؟ بهت دارم دروغی چه من_

 .همیشه مثل. گفت می دروغ. کرد نفوذ او درونی ابعاد به نگاهش با البرز

 .کردین پنهان من از چیو فهمم می باالخره_

ــایش ــرد ره ــرون و ک ــت بی ــازنین. رف ــا ن ــال ب ــا استیص ـــالش. ایســتاد همانج ـــبت ح ـــه نس ـــا ب  ي روزه
 بـا. بـود بـدتر گذشـته



. برچیـــد لـــب و داد تکیـه  دیــوار بـه  نــازنین. رابسـت  در و شــد اتـاق  وارد البــرز.  رفـت  او دنبــال احتیـاط 
 دادنِ دسـت از

 بـــا. آمــد  بـــاال هــا  پلــه  از آرمـــان کــه  بـــود وحـال  حـس  درهمــان. بـود  تــوانش از خـارج  او ي دوبـاره 
 و نـازنین دیـدن

 .کشید درهم را ابروهایش آویزانش صورت

 شده؟ دعواتون باز_

 . گرفت را او نگاه رد و رفت جلو آرمان. انداخت سرباال نازنین

 کردي؟ قطع فوري و زدي زنگ چرا پس_

 .بده بهم چندساعت تاپتو لب گفت بهم پیش روز دوسه_

 :شد نزدیک هم به آرمان ابروهاي

 که؟ ندادي_

 .کنه استفاده اینترنت از میخواد و کرده پیدا تاپو لب اون دونستم نمی_

 :شد گشاد آرمان هاي چشم

  چی؟_

 

 اصـل  سـراغِ  بـرم  یـا  بفهـم  نبایـد  چیـو  مـن  و خبـره  چـه  اینجـا  میـدین  توضـیح  ادم بچـه  مثـل .نداره چی_
 کاري؟

 :کرد جمع را پایش و دست سریع آرمان. برگشت البرز سمت سرهردوباهم



 مشکوکی؟ چی همه به اینقدر توچرا_

 :گفت باعصبانیت و رفت جلو البرز

 .بکشمتون میخ چهار به باید کنین، می فرضم احمق وقتی_

 :پرید باال آرمان ابروهاي

 !که نداره کردن تهدید. بگم خودم بدونی میخواي چی بگو. بابا باشه_

 کیه؟ مال کردین قایمش سوراخ تا هفت که سیاه تاپ لب این ن؟ کی اینا... سبا ، کیارش_

 .کیارش مال_

 !خب_

 .نشد ولی بیاد بود قرار کیارش. زدیم حرف درموردش بار هزار حاال تا. البرز نداره خب_

 کجاس؟ االن_

 .مرد _

 دختــر بــه کوتــاهی نگــاه بــا او کــه کــرد تکــرار را آرمــان اســم نابــاوري بــا نــازنین. زد خشــکش البــرز
 :گفت جوان

 .کرد پنهان ازش که نمیشه_

 :افزود البرز روبه و

. بیـــاد درمــان  بــراي  یـود  کــرده قبـول  و بیـرون  بـود  زده خونـه  از تــازه ، دنبـالش  ایـران  رفتـیم  وقتـی _
 نیسـت یـادت تـو



 خـورد  و زد و فـرار  تـو . شـد  مـرگش  باعـث  ناخواسـته  و بـود  شـده  درگیـر  نفـر  یـه  بـا  کیـارش  امـا  البرز
 و کـرد تصـادف

 .شد تموم

 چیه؟ ایمیال این پس مرده اگه_

ــوز احتمــاال_ ــتن هن ــازه نتونس ــو جن ــدا ش ــین. کــنن پی ــرد ســقوط ماش ــو ک ـــه اي دره ت ـــایینش ک  رود پ
 نصـف. بـود خونـه

 .کنن پیداش نتونستن. همین. کردن برخورد سوخته ماشین یه به فقط تابرسن. بوده شب

 ش اشـــاره انگشـــت بـــا و رفــت جلــو. شــد دو آن تعجــب باعــث کــه زد پوزخنــد مکــث کمــی بــا البــرز
 روي ي ا ضـربه

 :زد آرمان ي سینه

 .کنه می کمک بهت بیشتر بخون حوادث صفحه بشین برو.  پسر کردي نگاه زیاد پلیسی فیلم_

  البرز؟ کنی نمی باور_

 

 .همین. کرد تلف وقتمو فقط کردي تعریف تو که مزخرفاتی_

 . نمیگم دروغ من_

 .کنی می پردازي خیال گفتم. میگی دروغ نگفتم منم_

 :گفت او که کرد نگاه آرمان به دلواپسی با نازنین. رفت اتاق سمت به و گفت را این

 .نکرده مون بیچاره خریتش تا بگیم بزرگ پدر به باید_



 :گفت بابغض نازنین که رفت ها پله سمت به آرمان

 نه؟.آرمان فهمه می روزا همین_

 گفـتن  بـراي  حرفـی . انـداخت  پـایین  را سـرش  فقـط  و کـرد  نگـاه  نـازنین  آبِ پـر  هـاي  چشـم  بـه  آرمان
 .نداشت

  

 :شد وصل تماس که بود صفحه به چشمش هنوز

 .ایران برم باید ، آراز کن جور برام بلیط یه هست هرجوري_

 شده؟ چیزي یهو؟_

 :گفت خسته و مالید را هایش چشم انگشت دو با

 پهلـو  درسـت  انداختـه،  لنگـر  کشـتی  ایـن . بـود  تـو  بـا  حـق  انگـار . نیسـت  سـرجاش  هیچی اینجا ولی! نه_
 .نگرفته

 :جاکرد جابه دردستش را گوشی آراز

 کشــف  دنبــال  زیرکــی  زیــر  کـه  بفهمـه  اگـه . چشـمم  جلـو  میـاره  منـو  آبـاد  و جـد  پدربزرگت... البرز_
 بایـد مـاجرام

 .کنم آماده دنیا اون واسه و خودم

 .میشم راهی کی بفهمن نمیذارم حتی. بگیر پرواز اولین واسه بلیط یه فقط. بفهمن ذارم نمی_

 .رفاقتم خراب که حیف. اکی_



ــین_ ــط.  بب ــد فق ــنم از بع ــراغمو رفت ــرفتن ازت س ــی گ ــدونی میگ ــام نمی ــی کج ــزارش ول ــه گ ــه لحظ  ب
 .میدي لحظه

 .دستما رو گذاشتی کار حسابی_

 :کشید عمیقی کوتاهی،نفس مکث با البرز

 تـــه بایـــد.  فهمیـــدم چیزایــی یـه  تازگیــا.پیچــونمم مــی همــه. آراز جزتـو  نــدارم اعتمــاد کــس هــیچ بـه _
 ي قضـیه وتـوي

 .دروغ یا میگن راست اینا. کجاس بدونم باید. دربیارم کیارشو

 : گفت اي کننده دلگرم لحن با آراز

 

ــو جــاي مــنم. داري حــق_ ــودم ت ــو و ب ــد حــال اون ت ــه ب ــه از ســر ، تهــران جــاي ب  آوردم مــی در ترکی
 درگیـر قـدر همـین

 ...البرز فقط. شدم می حقیقت و دیگران دروغاي و راست

 :گفت البرز ، او مکث با

 ...بگو_

 .چیمیشه ببینیم برو.  درگیرترنکن ذهنتو االن. هیچی _

 .بهت برسم قبلش دوساعت از تا بگو ، گرفتی بلیط ساعتی هر_

 .کنم می خبرت باش آماده... اکی_



 مــی آزارش شــده تایــپ مــتن. چرخیــد تــاپ لــب ي صــفحه ســمت گذاشــت،نگاهش کــه را گوشــی
 .داد

 ....بیمارستان نو مرگ، تومرز «

 .بمون ، کردي پیدا که موشی سوراخ تو،توي

 »کشه می نامردیاتو جور کامران همیشه مثل

 حقیقـت  روي بـه  اي دریچـه  تـاپ  لـب  ایـن . شـد  مـی  بـدتر  ثانیـه  بـه  ثانیـه  حـالش . کرد جمع را تاپ لب
 .بود ها
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ــا ــایی ب ــتار راهنم ــاق وارد پرس ــزرگ ات ــزي و ب ــد مجه ــی. ش ــال ب ــردرد و ح ــود پ ـــا ب ـــرارش از ام  اص
 پسـرش دیـدن بـراي

 دسـتگاهی  کنـار  پرسـتار . کـرد  موافقـت  فـوري  ، شـود  راحـت  او خیـال  آنکـه  بـراي  طنـاز . نکشـید  دست
 اتاق انتهاي در

 : گفت لبخند با و ایستاد

 .خوبه حالش ببین و کن تماشاش راحت خیال با. شما پسر گل اینم_

ــی محاصــره در ســبا ــام عجیــب حس ــا تم ــان را دنی ــد نقطــه درهم ــرد رص ــه دســت. ک ــه ب ــندلی ي لب  ص
 زحمـت به و گرفت

ــه هــایش چشــم. نشســت ــان کوچــک عروســک ب  هـــاي شیشـــه روي را دســتش. چســبید دســتگاه می
 و گذاشـت حائـل



 بـا  و کـرد  مـی  حرکـت  تنـد  تنـد  پسـرك  ي سـینه  ي قفسـه . کـرد  لمـس  را هـا  شیشـه  او، گـرم  تـن  جاي
 دل حرکـت، هر

 لبخنــــدش، بوســـیدن  جــاي  بـــه و زد لبخنــد  او وقتــی  چکیـــد هــایش  اشــک . کنـــد مــی  جــا  از را او
 شیشـه روي انگشـتش

ــد ــرش. لغزی ــانه روي س ـــم ش ـــد خ ـــه او. ش ـــی غص ـــورد م ـــرك و خ ـــی پس ـــوا ب ـــرایش ه ـــی ب  م
 خـواب شـاید. خندیـد

 ش شــانه روي دســتی فشــار بــا. بــود گرفتــه خــدا خــود از را ش وعــده کــه دیــد مــی را اي خوشــبختی
 هـم روي پلکش

 :گفت مهربانی با طناز. شد خیس صورتش و افتاد

 شد؟ راحت خیالت_

 : گفت لرزان و رمق بی باصدایی سبا

 

 . طناز کنم بغلش میخواد دلم_

 .جان سبا کن تحمل کم یه_

 :گفت خستگی با سبا

 .گرفت پس و داد من به زورکی چیو همه خدا ؟ دارم ظرفیت چقدر من مگه چقدر؟_

 :کشید خودش سمت را او صورت طناز



 تحویــل  ســالمت  و دیــده  خـودش  بـه  هـایی  بچـه  اینجـا . نیسـت  چیـزیش  پسـرت . سـبا  نگـو  مزخرف_
 داده مادرشـون

 کـــن فکــر نهایتــا. نــداره مشــکلی کــه تــو ي بچــه. شــد مــی تلقــی معجــزه یــه فقــط بودنشــون زنــده کــه
 تـو کـه مـدتی ایـن

 .نیومده دنیا هنوز دستگاهه

 را اشـک  شـوري . بـود  لـبش  روي محـو  لبخنـد  آن بـاز . شـد  خیـره  نـوزاد  بـه  و چرخانـد  سـر  دوبـاره  سبا
 هایش لب روي

 :کرد خیس

 .خنده می که دونه می پسرمونم انگار. میاد بدش بچه گریه از کیارش_

ــاز قلــب  نمــی. اســت داده را ایمیــل جــواب کیــارش بــود نگفتــه کســی بــه. گذاشــت کوبیــدن بنــاي طن
 گوش به خواست

 ســـبا پشــت دســت جــو، شــدن عــوض بــراي. بخــورد هــم بــه آرامشــش انــدك همــین و برســد ســبا
 لحـن بـا و گذاشـت

 :گفت شوخی

 .بده شفاش خدا داره امید. خنده می کوچولوش مامانِ به داره_

 :گفت دوباره ، مکث لحظه چند از بعد طناز و نزد حرفی سبا

 شد؟ چی اسمش_

 :گفت آرام سبا



 .رایکا_

 :زد لبخند طناز

 خواستی؟ و کیارش شد چی دونم نمی فقط ، سبا اي سلیقه خوش _

 :گفت آرام و خورد رس شیشه روي سبا انگشتان باز

 .نداشت مشکلی کیارش میشه ثابت همه به. طناز کنم نمی اشتباه من_

 : کشید عمیقی نفس طناز

 سبا؟ بریم_

 : کرد نگاهش تضرع و خواهش با

 

 اینجا؟ بمونم نمیشه_

 :کشید درهم ابرو طناز

ــود زیــاد هــم دقیقــه چنــد همــین کــه اوال_ ــه نباشــه بــار اخــرین میخــواي اگــه. ب . بــده گــوش حــرف ب
 بایـد االن تـو درثانی

ــا. میخــواد ویــژه رســیدگی بچــه ایــن. باشــی ســرپا بایــد. کنــی اســتراحت  خونــه بــه اومــدنش از قبــل ت
 آمـاده خودتـو بایـد

 .کنی

.  کــرد کمکــش طنــاز.  بــود ســخت بــرایش برخاســتن.  کــرد نگــاه پســرك بــه دوبــاره. کشــید آه ســبا
 شـد خم کمی سبا



 .گذاشت وگرم سخت ي شیشه روي ثانیه چند را ولبهایش بست چشم و

ــاز ــري طن ــان س ــی اورا و داد تک ــب کم ــرد عق ــبا.ب ــه س ــار ب ــقِ از اجب ــک عش ــت کوچ ــرین پش  ویت
 بـا و کنـد دل تنفسـش

ــاق از بغــض ــرون ات ــد داده انجــام را ترخیصــش کارهــاي. رفــت بی ــه. بودن ــی ش گری ــه درپ ــراي بهان  ب
 رایکـا کنـارِ ماندن

 هــایش  لبـاس . بـود  خـالی  خانـه  در بـاز  کیـارش  جـاي . داشـت  دیگـري  هـواي  دلـش  درحقیقـت  امـا  بود
 بـه و پوشـید را

 بـدونِ  را پسـرك  تولـد  سـندیت  بتوانـد  بلکـه  تـا  بـود  همـراه  کـامران  بـا  طنـاز . شـدند  راهـی  سـیما  کمک
 کیارش حضورِ

 .بگیرد
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ــه ــف ب ــتی کی ــک دس ــاه کوچ ــرد نگ ــد روي. ک ــرم جل ــیب و چ ــده آس ــت ش دی ــید دس ـــار و کش  یکب
 .کـرد دیگـربـازش

 ســفید  و ســاده  رینــگ  یـک . کـرد  نگـاه  دوبـاره  را بـود  یافتـه  ش مخفـی  اززیـپ  کـه  اي حلقـه  و زنجیر
 بـه شـبیه کـه

. کــرد رهــا ش یقــه در را پــالك و زنجیــر. کــرد مــی حملــش کــه ســاده زنجیــري و بــود ازدواج ي حلقــه
 کیـف بار این

 عمیقــی نفــس.  بانــک اعتبــاري کــارت چنــد جــز. کــرد نمــی پیــدا چیــزي! نــه. کــرد ورو زیــرو خــوب را
 و کالفه. کشید



 و اســـم از بیشـــتر حتـــی. رفــت  مــی رژه ســرش در زیـادي  هــا اســم ایــن! سـبا ! کیــارش.بــود سـردرگم 
 .خـودش هویـت

ــف ــانی روي را دســتش ک ــا.  فشــرد ش پیش ــالم ب ــماره اع ــرواز ي ش ــاهی پ ــه نگ  اعالنــات تــابلوي ب
 .شـد بلنـد و انداخت

 داخــل بــاالخره و شــد طــی مراحــل.  کوچــک دســتی کیــف یــک جــز بــود برنداشــته خــودش بــا چیــزي
 .نشسـت هواپیما

ــل ــت از قب ــا حرک ــاس آراز ب ــت تم ـــنش و گرف ـــالع را رفت ـــه آراز. داد اط ـــش ب ـــاند گوش ـــد ؛ رس  چن
 از یشـتر ب سـاعت

 آراز. داد گـــوش  فقـــط  البـــرز . افتـــاده  تکــاپو  بــه  پــدربزرگش  کــه  گــذرد  نمــی  شــدنش  ناپدیــد 
 و برگـردد داد پیشـنهاد

 تکیـه  عقـب  بـه  را سـرش  و کـرد  قطـع  را گوشـی . کـرد  خـداحافظی  فقـط  البـرز  امـا  نباشـد  دردسر دنبال
 آموزش به. داد

 پــاییز ابــر پــر آســمان بــه را ونگــاهش زد پوزخنــد ضــروریات بــاقی و کمربنــد بســتن بــراي مهمانــدارها
 دلـش.  چرخاند

 تصــاویر  ســري  یـک  جـز  چیـزي  امـا  بـود  کـرده  تسـخیر  را ذهـنش  کـه  خواسـت  مـی  را خاطراتی مرور
 . نداشـت محـو

 

 یــا. ندارنــد خــوانی هــم بیــرونش و درون چــرا کــه آورد نمــی در ســر. داد مــی آزارش گنگــی همــه ایــن
 بود،یـا متـوهم



 .کرد می ثابت را خالفش بود، همراهش که مدارکی اما دروغ هایش شنیده و دیده تمام

 .خورد می هم به زدن گیج همه این از حالش. شود تمام راه این بلکه. بست را هایش چشم
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 و انــداخت جــوان مــرد بـه  نگــاهی راننــده. انـداخت  بیمارســتان ورودي بــه نگـاهی  و کــرد خــم را سـرش 
 :گفت

 . باشه مالقات ساعت االن فکرنکنم_

 بـــه نگـــاهی. کـــرد حســاب را کرایــه و شــد پیــاده.  نــزد حرفــی.  انــداخت مــرد بــه نگــاهی نــیم البــرز
 .انـداخت اطـرافش

 همینجـا . بـود  درسـت . کـرد  نگـاه  بیمارسـتان  اسـم  بـه  و گرفـت  بـاال  را سـرش  بـاز . نداشـت  خـوبی  حس
 در سبا اسم. بود

 آخــر  روز تــا  کــه  اســمی  بـود؟  مهـم  قـدر  ایـن  واقعـا  کـرد؟  مـی  چـه  اینجـا  اصال او.  شد تکرار ذهنش
 فقـط و ید نشـن

ــتن دریــک ــی آدرس از م ــگ ایمیل ــد گن ــارش هــم شــاید. آم ــم کی ــود مه ــا کــه ب ــن ت ـــالش جــا ای  دنب
 ذهـنش. شـد کشـیده

 و بـود  ایسـتاده  مـردي .  رفـت  اطالعـات  سـراغ  و رفـت  بـاال  هـا  پلـه  از. بـود  محکـم  هـایش  قدم اما مردد
 کـرد می سوال

 بــه هرچــه. بپرسـد  چــه دانسـت  نمــی.  بــود گـیج  البــرز. کـرد  نگــاهش زن. رفــت جلـو  او رفــتن از بعـد . 
 آورد فشار ذهنش



ــده ــت فای ــک. نداش ــه ی ــاد مرتب ــل ی ــاد ایمی ــم. افت ــبا اس ــا را س ــهرت ب ـــدرا ش ـــه ص ـــان ب . آورد زب
 درهـم جـوان زن ابروهـاي

 جــا البــرز شــد، عــوض کــه نگــاهش رنــگ. کــرد نگــاه البــرز بــه تــر دقیــق بــار ایــن و کــرد ســربلند.شــد
 :خورد

 نیست؟ اینجاس، گفتن من به _

 :داد سرتکان زن

 .نداریم اسمی چنین! نه_

 :کرد زمزمه سرش پشت از ناباوري صداي که ایستاد صاف و شد مشت البرز دست

 !کیارش_

 کیارش؟. خورد سرش فرق بر محکم اي ضربه انگار. برگشت عقب مکث بی البرز

 دســته انگــار امــا چــرا نفهمیــد. چســبید جــوان زن ي پریــده رنــگ و نابــاور ي چهــره بــه هــایش چشــم
 جـان بـه زنبور اي

 :گفت اراده بی. زدند نیشش و افتادند قلبش

 ...سبا_

. بــود  آغوشـش  در او آمـد  خـودش  بـه  وقتـی  امـا  رفـت  جلـو  تردیـد  بـا  شـد  خـیس  که جوان زن صورت
 گریـه صـداي

ــال او، ي ــد ح ــم ب ــارش خودش،اس ــن و کی ــن ای ــرزان ت ــل ل ــد مث ــاعقه چن ــی ي ص ــی در پ ــر پ ــن ب  و ت
 مـی اصـابت روحش



ــرد ــمهایش.  ک ــه چش ــبیده او ب ــود چس ــیجِ و ب ــاتی گ ــه اتفاق ــاال ک ـــراه ح ـــا هم ـــاویر ب ـــتري تص  خاکس
 دسـت. بـود زیـادي

 

ــاال هــایش ــازو روي و آمــد ب ــه آرامــی فشــار. چســبید ســبا پشــت و ب ــاري هــایش لــب ولــی اوآورد ب  ی
 هنـوز. کـرد نمـی

 بادیــدن. چرخانــد ســر. خــورد خفیفــی تکــان.نشســت ش شــانه روي دســتی کــه کــرد مــی اونگــاه بــه
 ابروهایش مامورین

 :گفت البرز ي زده بهت ي چهره به خیره مامور. بیشتر حیرتش و شد باز هم از

 مشفق؟ کیارشِ آقاي_

 بـود  ایسـتاده  زده بهـت  لحظـه  آن تـا  کـه  سـیما .بـود  داده دسـت  از تکلـم  قـدرت  انگـار . کـرد  نگـاه  البرز
 کرد می وتماشا

 مـامور  بـاز . کـه  کـرد  نگـاه  سـبا  بـه  البـرز . کشـید  عقـب  کمـی  اورا و گرفـت  را سـبا  ي شـانه . رفـت  جلو ،
 :پرسید

 مشفق؟ کیارش_

 :داد سرتکان البرز

 !نه_

 هــم آنهــا حــال. رســیدند سراســیمه کــامران همــراه طنــاز کــه چســبید او بــه ســیما و ســبا هــاي چشــم
 سـیما از کمـی دست

 :کرد زمزمه بغض با. بود بدتر همه از سبا حال اما نداشت



 ...کیارش_

 :گفت البرز ي شانه به آرامی ي ضربه با سروان. کرد نگاهش باز البرز

 .س شده احراز ما براي هویتت. حسابی مرد میاد خوشت بازي از انگار_

 زده مچـش  دور قفـل  اولـین  وقتـی . رفـت  جلـو  فلـزي  دسـتبند  بـا  او کـه  کـرد  اشـاره  همـراهش  مامور به
 بـا ،کیـارش شد

 :گفت بهت پر لحنی

 .گرفتین اشتباه_

 :زد پوزخند وسروان

 .داشتی باز قاچاق و قتل جرم به فعال. میشه معلوم_

 :رفت جلو سریع کامران. پرید همه سر از برق

 ...و قاچاق_

 .کرد بلند دست سروان

 .میشه داده مرکزتوضیح_

ــاه ــردرگم نگ ــرز س ــان الب ــا می ــد آنه ــت و چرخی ــره روي درنهای ــخ ي چه ــبا ي زده ی ــک س ــد خش . ش
 همـه حـواس انگـار

ــرت ــده پ ــود ش ــت. ب ــو خواس ــرود جل ــه ب ــامور ک ــازویش م ــید را ب ــه را او و کش ــمت ب ــی س  خروج
 کـامران. کـرد هـدایت

 



 طنـاز . کـرد  صـدا  را طنـاز  تـرس  بـا  ، سـبا  مـات  و رنـگ  بـی  ي چهـره  دیـدن  بـا  سیما و دوید دنبالشان
 بهت شدت از که

 ...بگیرد را سبا جان بود مانده کم عصبی شوك.  برگشت سریع ، بود گیج

 ♣♣♣♣ 

 :بست را پرونده و برداشت چشمش از را عینکش تعجب با سرگرد

 سروان؟ چی یعنی_

 کــه ایرانــی پــدر و تــرك مــادر. بــوده ترکــی شــهروند. س شــده ثبــت ترکیــه کشــور داخــل هــویتش_
 جـدا پـیش سـالها

 .دوستانش دیدن براي ایران اومده دارن عقیده ش خانواده هم االن. شدن

 ترك؟ مادر_

 :وگفت شد باز ابروهایش

 .اشتباهه وسط این چیزي یه. بیاد بگیرین تماس مشفق آقاي با_

 :زد صدایش سرهنگ که برود بیرون خواست و گذاشت نظامی احترام سروان

 .شه ثابت تا نزنین حرفی خودش به_

 :داد تکان سري سرگرد اما بگوید چیزي تا کرد سنگین و سبک را حرفش سروان

 کـه  خصوصـا . باشـه  اتفـاقی  تونـه  نمـی  پیوسـتگی  و شـباهت  همـه  ایـن  امـا  بگـی؛  میخـواي  چی دونم می_
 کیارش خانمِ

 .نیست اتفاقی هم دیدارشون و رفتنش پس.  شد فارغ بیمارستان توهمون قبل چندروز



 .قربان میشه ساز مشکل ، باشه شباهت یک فقط اگر_

 مــی گــروه اون بــه مــارو داشــت کیــارش. داد دســت از و ســرنخ ایــن نمیشــه فعــال ولــی بلــه متاســفانه_
 یـک کـه رسـوند

 . شد ناپدید مرتبه

 .رفته بین از تصادف اون تو واقعا شاید_

 یانه؟ شه پیدا باید ش جنازه ولی درسته_

 :کرد بلند دست او و کرد نگاه مافوقش به فکر در غرق سروان

 .کنم می صحبت دوباره مرموز مرد این با خودم.  برسین کارتون به فعال. خب خیلی_

ــت کــارش ســراغ و کــرد اطاعــت ســروان ــت ســرگرد. رف ــه دس ــه ب  هـــاي عکـــس و گرفـــت ش چان
 دوبـاره را مقـابلش

ــاه ــرد نگ ــز. ک ــتگی ج ــه شکس ــروي ي گوش ــرز اب ــایی و الب ــه موه ــاه ک ــده کوت ــد، ش ــی بودن ـــا فرق  ب
 ایـن. نداشـت کیـارش

 .غریبه دوآدم باشد،نه همسان دوقلوهاي در فقط بود ممکن شباهت همه

 . داشت سردراز قصه این. برداشت را چایش فنجان و کرد فوت بیرون را نفسش

 

 . رفت پیش کالفه ، سبا به نگاهی با کامران

 مالقـات  ي اجـازه  اگـر  بعـد !  چیـه  جریـان  ببیـنم  بـرم  مـن  بـذار . عزیـزمن  س پیچیـده  هـم  به چی همه_
 میدم قول ، دادن



 خوبه؟. ببرمت خودم با

 :گفت بغض با سبا

 ...یعنی... من اال کیارشه دنبالِ پلیس خبرداشتن همه ، مدت همه این_

 : رفت جلو طناز

 داشت؟ هم اي دیگه اي فایده.  شد ش نتیجه که معصومی ي بچه و بد حال اون شد فهمیدنت_

 :گفت مظلومانه و ریخت اشک سبا

 .شوهرمه_

 مـــی وتماشـــا بـــود ایســـتاده مستاصـــل ســیما. رفــت عقــب و گذاشــت صــورتش روي دســت کــامران
 سـبا نگـاه. کـرد

 :چرخید میانشان

 .نباشم پا و دست تو میدم قول_

 :بود شده لبریز و عصبی.داد تکان مقابلش دست و برگشت طرفش به کامران

ــاز اگــه_ ــودي، لجب ــال االن نب ــدگیت دنب ــودي زن ــدر.  ســبا ب ـــت باعـــث اینق ـــن خجال ! شـــدي ي نمـــ م
 چـی مـن ي بچـه

 طـالق  پـاي  تـا  کیـارش  بـا  مگـه  کـردي؟  تبـاه  وجوونیتـو  زنـدگی  کـه  کـردي؟  پافشـاري  اینقدر که داشت
 مگـه نرفتین؟

ــی ــم گورشــو وقت ــرد گ ــه واســت ک ــت؟ وکالتنام ــه نذاش ــرار مگ ــود ق ـــه نب ـــدگیش ي هم  بنامـــت و زن
 پـس بـري و کنـه



 کـــه پـــیش دوســـال همـــون. شـــد ثابـــت منــو؟ اشــتباه و خــودت حماقــت کنــی؟ ثابــت و چــی مونــدي
 و اومـدم کوتـاه

 و مـــن محــض حماقــت و اشــتباه تــو، خــامی. مــن دختــرِ شــد ثابــت بشــه کشــیده گنــد ایــن بــه گذاشــتم
 کیـارش ذاتـی بـد

 .زندگیت دنبال برو پاشو حاال. شد سرباال تف یه. شد ثابت

 :گفت و گذاشت کامران بازوي روي دست.رفت غافلگیرپیش سیما

 .کامران نیست حرفا این وقت االن_

 :کرد نگاه سبا اشک از خیس ي چهره به و کرد زیرلب اي زمزمه کامران

 .نباش نگرانش ، کنم می بزرگ چشمام تخم روي خودم تم بچه. سعید پیش برگرد_

 خیــره کــامران مصــمم هــاي لــب روي او نگــاه و ســبا ملتهــب و خــیس صــورت روي همــه هــاي چشــم
 :افزود او و ماند

 . برمت می خودم برگشتم وقتی باش آماده. اشتباهه موندنت ثانیه هر_

 

 :گفت سریع سیما

 ...که سعید پیش. کامران میگی داري چی_

 .برگرده پدر بی اون اگه حتی. جهنمه اینجا. اینجا تا بهتره جاش باشه، هرجا_

 :بست چشم و برگرداند رو



 اسـمش  انکـار  بـا  و باشـه  زنـده  کیـارش  کـردم  نمـی  فکرشـو  کـه  اینـه  واسـه  بمونـه  حاال تا گذاشتم اگر_
 .برگرده

 ...کامران_

 .گفتم که همین_

 نقطــه  بــه  ســبا . بــود  مستاصـل  اوهـم . کـرد  نگـاه  طنـاز  بـه  سـیما . رفـت  بیـرون  خانـه  از و زد را حرفش
 و بـود خیـره اي

 روي کنـــارش طنـــاز. افتــاد مــی نفــس از داشــت کــامران هــاي حــرف فشــار زیــر انگــار. زد نمــی حــرف
 و نشسـت مبـل

 رهـــا تـــازه نفســش. خــورد تکــان دختــرك ســر و زد صــدایش آرام. گذاشــت هــایش شــانه دور دســت
 بلنـد سـر. شـد

 بـــود معلــوم .لرزیـد  صـدایش . شـد  خیــره کـرد،  مـی  نگـاهش  تشـویش  و بغــض بـا  کـه  سـیما  بـه  و کـرد 
 آورده کـم نفـس

 .است

 ...خدا به ولی سیما آوارگی یعنی کاري و کس بی دونستم می اول از_

 :گفت او حرف میان و رفت جلو ناراحت و عصبی سیما

 .داري رابطه کیارش با فهمید که موقع همون مثل درست. ناراحته کامران. سبا نگو مزخرف_

 لـــب روي دســـت طنــاز ي اشــاره بــا کــه شــود مــانعش خواســت ســیما. شــد بلنــد و داد تکــان ســر ســبا
 .گذاشـت هـایش



 :گفت و برخاست طناز

 ... شه جدا کیارشم از بخواد اگر. من پیش میاد سبا_

ــا ولــی بشــه کــه هرجــا.  میــرم مــن_ ــاد خــودش کیــارش کــه اي لحظــه ت  خـــواد نمــی دیگــه نگــه و نی
 دنبـال کنـه، زنـدگی

 .بخوابم مسافرخونه تو م بچه با شبا شم مجبور اگه حتی.رم نمی طالق

 ...سبا_

 گوشـت  تـا  بمیـره  خـودم  بـا  میـدم  تـرجیح . سـیما  شـه  وکیـارش  مـن  مثـل  م بچـه  عاقبـت  ذارم نمی _
 زندگی یه ي اضافه

 .نکنه یتیمش ، مادري بی که. بشه دیگه

 .بود تنش از بیشتر ، قلبش درد. آمد بند هایش حرف میان نفسش و ریخت اشک

 . بسه کشیدم حقارت هرچی. دیگه بسه...  نمیذارم_

 

 واج و هــاج طنــاز. رفــت بیــرون بــد حــالی بــا و افتــاد هــق هــق بــه ســبا.کــرد نگــاهش زده بهــت ســیما
 تماشـا و بود ایستاده

 و بـود  پیچیـده  هـم  بـه  چیـز  همـه . رفـت  سـبا  دنبـالِ  و داد سـرتکان  عصـبی  سـیما  ي گریه با که کرد می
 جـاي به انگار

 ...شد می هم بدتر ها گره شدن باز



. گویـــد مـــی چـــه او آورد نمـــی در ســر. کــرد مــی نگــاه فقــط ، ســرگرد هــاي حــرف از گــیج کــامران
 چطـور کیـارش

 بود؟ تغییرداده دقیق اینقدر را هویتش

 .گذاشت اوراق روي را عینکش و بست را پرونده سرگرد ، هایش نگاه حالت با

 .شده گم وسط این پازل تکه یه!  مشفق جنابِ_

 :داد ادامه سرگرد.  آمد خودش به.  زد پلکی کامران

 مــی ســودي کــردنش پنهــان از یــا گیــره نمــی جــدي پلیســو و گرفتــه بازیگوشــیش نفــر یــک یــا حــاال_
 .بره

 .نمیشم منظورتون متوجه_

 .شین گیر در هم خودتون ممکنه چون بشین نفعتونه به_

 :گفت گذارش تاثیر همیشه صداي با. شد جا به جا صندلی روي کمی کامران

 .نداره امکان چیزي چنین_

 :گفت و گرفت باال او چشمِ مقابل را البرز مدارك. کشید درهم را ابروهایش سرگرد

ــی اینــا_ ــاي نیســت جعل ــا البــرز. مشــفق آق ــوده تــرك شــهروند یــک »کــینت« ترکــی شــهرت ب . ب
 .هست االنم یعنی

 دیــوار و در بــه. باشــد حقیقــت نمیخواســت دلــش. زد پــس را مغــزش بــه آورده هجــوم افکــار کــامران
 و کوبیـد تـوهم

 :گفت



 .اتفاقیه تشابه یه شاید_

 ... و پسرداشتی دوتا شما میگه احوال و اسناد ثبت. نمیگه طور این ما استعالم_

ــوت و شــد ســانحه دچــار مــادرش همــراه ســالگی یــک ســن تــو البــرز_ ـــام ، اون از جـــداي. کــرد ف  ن
 همسـر خـانوادگی

 .نبود تکین من

 .نیست سختی کار شهرت تغییر_

 .باشه بین دراین ربطی نداره امکان. بودم پیگیرپسرم شدت به من اما باشماست حق_

 .کنه می بازیگري داره کیارش اوصاف بااین پس_

 :زد پوزخند و برخاست ازجا

 . هست هم بازیگرقابلی که وحقا_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 33

 :کرد جمع زانویش دو روي اقتدار با را هایش دست و نشست مبل روي کامران روبروي

 .میشین تکین یا مشفق البرز اسم به هویتی منکر کامال پس_

 بــی  ســال  همــه  ایــن  از بعـد  البـرز  اسـم  آمـدن . کـرد  مـی  نـرم  پنجـه  و دسـت  تردیـد  غـول  بـا  کامران
 نفسـی. نبـود دلیـل

 .بود سخت زدن حرف. کشید ریه به سنگین



 .شد کشته پیش سال چند و بیست به نزدیک البرز. بله_

 خیلــی . بــود  گــیج  حقیقتــا  مـرد  ایـن  امـا . بـود  نفـوذي  و سـنگین . شـد  طـوالنی  کـامران  به سرگرد نگاه
 و گفـت خبـی

 :داد تکیه عقب

 .بشه صحبت عروستون با باید_

 .نداره کیارش با نسبتی دیگه ایشون_

 :آمد باال هم با سرگرد ابروي و نگاه

 چطور؟_

 !میشن جدا دارن_

ــارش هویــت بایــد اول_ ــرده تاکیــد. باشــه جــدایی فکــر بــه ایشــون بعــد شــه اثبــات کی  بــودم ک
 .بیاد همراهتون

 .نداره خوبی حال و شده فارغ تازه ایشون_

 ...دنبالش میفرستم ماشین_

 ...سرگرد جناب اما_

 تنهــا . هســت  و بـوده  وصـل  قـدیمی  بانـد  یـک  بـه  شـما  پسـر . مشـفق  جنـاب  نیسـت  شوخی مساله این_
 االن هـم سـرنخ

 تــر طــرف اون اتــاق چنــد کیــارش میگــه داره مــدارك بیشــتره نصــف. درمیــاره بــازي داره کــه خودشــه
 قـانون و نشسته



 .گرفته مسخره به رو

ــارش_ ــر کی ــرادي ه ــت ای ــل ، داش ــالف اه ــود خ ــرش.  نب ــه س ــارش ب ــرم ک ــود گ ــوونی.  ب ــردن ج  ک
 من اما داشت خودشو

 ...حاضرم

 .بده عکس ي نتیجه ممکنه ؛ بگذارین کنار قانون مقابل رو ، پدري احساس و خونی عرق_

 :گفت و کشید ش پیشانی به دست استیصال با کامران

 کرد؟ میشه چیکار االن_

 .همین. کنه تعریف رو ماجرا و بیاد عقل سر تا کنین صحبت کیارش با_

 : داد ادامه و شد بلند

 اول بخش ♣
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 منزلشـون  نیسـت،  مسـاعد  حـالش  واقعـا  اگـر . کنـیم  نمـی  اذیـتش  زیـاد . بشـه  صـحبت  خـانمش  بـا  باید_
 می حرف باهاش

 .کنین درك امیدوارم. ملزومه اما زنیم

 در بــه اي ضــربه کــه بــود ننشســته هنــوز ولــی رفــت میــزش پشــت ســرگرد.  کــرد ســکوت کــامران
 اجازه با سرباز. خورد



 ي نگـــاه ســـبا اســـم آمـــدنِ بـــا.  دارد دیـــدنش بـــه اصــرار خــانمی داد اطــالع و شــد وارد ســرگرد ي
 و سـرگرد میـانِ

 :گفت و نشست لبخند با سرگرد و برخاست متعجب کامران.شد بدل و رد کامران

 ...مشفق جناب نبود بد حالشون هم خیلی انگار_

 :کرد اشاره سرباز به رو

 .داخل بیاد بگین_

 ســالم آرام زن دو. آمــد طنــاز و ســبا همراهــه بعــد دقیقــه دو. رفــت بیــرون و گذاشــت احتــرام ســرباز
 نگاهش سبا.دادند

 :گفت آرام و داد تکان سري طناز.  ،دزدید بود ایستاده هنوز که کامران از را

 .باشه درجریان داشت اصرار_

ــامران ــه نفــس ک ــرون را ش کالف ــتاد بی ــرگرد. فرس ــامران از س ـــاز و ک ـــت طن ـــرون خواس ـــند بی .  باش
 آنهـا رفـتن از بعـد

 را ســبا حــال ابتــدا منصــبش خشــکی از دور و تــر پختــه لحنــی بــا امــا نشســت میــزش ترپشــت رســمی
 : پرسید

 هــم کیــارش خــود بــه شــاید ولــی باشــه ســخت اینجــا تــا اومــدن ممکنــه کــه فرمــودن همســرتون پـدر _
 .کنین کمک

 :نکند بغض کرد سعی سبا

 ببینمش؟ میشه_



 کنی؟ کمکش میتونی_

 چطوري؟_

 .خانم سبا برداره بازي از دست کنی متقاعدش کن سعی_

 ...که دونم نمی اصال من_

 نبود؟ مشکوك رفتارش بودین باهم که روزهایی اواخر در مطمئنی_

 :داد قورت را دهانش اب سبا

ــبال_ ــم ق ــتم ه ــن.  گف ــارش م ــار وکی ــوتفاهم دچ ــده س ــودیم ش ــل.  ب ــی مث ــا زوج از خیل ــه ه ــه... ک  ک
 ... و میشـه دعواشـون

 .ذارن می... مشکالت پاي چیو همه

ــان ــرف می ــرگرد. آورد مــی کــم نفــس گــاهی هــایش ح ــان کمــی.  کــرد درك س ــر مهرب ـــا و شــد ت  ب
 ي تـر پدرانـه لحـن

 : گفت
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 .داري عالقه بهش خیلی معلومه حرفات بین_

 :کرد می خودداري اما کند ش متالشی بود مانده کم سبا احساس

 ...نباشه اگه. ندارم و کسی کیارش جز من_



 از و کشــــید بیــــرون را نــــایلونی میـــز کشـــوي از. داد بیـــرون را نفسنفســـش ســـرگرد. کـــرد مکــث 
 .برخاسـت میـز پشـت

 :گفت و گرفت او مقابل ، بود آویخته آن به که را اي حلقه و زنجیر

 آشناس؟ برات این_

 صـــورتش روي حلقــه ایـن  جــاي کــه روزهـایی  بــه ذهــنش و چسـبید  حلقــه بــه بـاهم  ســبا دســت و نگـاه 
 کیـارش و مانـد

 :گفت و شد خم کمی سرگرد. چکید اشکش. آورد در دستش از را آن همیشه براي

 نه؟.ازدواجتونه ي حلقه_

ــا ســبا ــوك ب ــرگرد. داد ســرتکان و گرفــت را اشــکش انگشــتش ن ــز روي از س ـــه می  دســـتمال ي جعب
 بـه و برداشـت را

 :گرفت او سمت

 بگه؟ حقیقتو که کنی متقاعدش تونی می نظرت به. شماست شناختنِ منکرِ باز و باهاشه این_

 :گفت جانی کم صداي با و کشید چشمش پایین را دستمال سبا

 .کنه انکار تونه نمی مطمئنم من. بدم انجام بربیاد دستم از هرکاري میدم قول_

 :داد تکان را سرش بار چند سرگرد

 .باش آماده دیدنش براي پس. خوبه خیلی_

 :کرد نفوذ او صداي به هیجان

 االن؟ همین_



 :زد محوي لبخند سرگرد

 خـــانوادگیش روابـــط و ســـوابق بــه توجــه بــا کــه باشــی کســی تنهــا تــو شــاید ولــی ســختیه مهمــونی_
 حـرفش بـه بتـونی

 ...بیاري

 در هنــوز کیــارش صــداي. کــرد تنــگ را دلــش ســاده رینــگ آن ســفید رنــگ. آمــد پــایین ســبا ســر
 .بود گوشش

 نمـــاد یــه تــو بــه اتصــالم ي حلقــه قــراره باشــه، بردگــی ي حلقــه کــه نیســت ایــن واســه دســتمه اگــه «
 نمـیگم. باشـه داشـته

ــم ازش ــاد خوش ــبا می ــه.  س ــن از همیش ــداي ای ــی تعه ــالم زورک ــه ح ــم ب ــورده ه ــون خ ــزي چ ــز چی  ج
 اعتمادي بی و تنهایی

 خــوام نمــی. باهامــه همیشــه و کــردم بــاز نســبتو ایــن ي حلقــه ، میخــوام تــورو چــون ولــی نشــده نصــیبم
 کـنم فکر روز یه

 اول بخش ♣

 

 صفحه 36

 بــه  حواســت . نشـی  دور کـه  کـنم  نمـی  دورش. گـردنم  دور بشـه  طـوقی  حلقـه  ایـن  شـدن،  طوقی بجاي
 ي حلقـه ایـن

 »باشه اعتمادم نازك



 هــایش  لــب  بـه  را حلقـه  و شـد  احساسـش  مغلـوب  ، مقـابلش  مـرد  نگـاه  بـه  توجـه  بـی  و چکیـد  اشکش
 انگـار. چسـباند

 .بود مانده قولش سر هم کیارش

 ♣♣♣♣ 

 اي منطقــه بــه هــا نظــامی رحــم بــی ي حملــه مثــل ، مغــزش بــه رنــگ خاکســتري و درهــم افکــارِ هجــوم
 .بـود سـالح بـی

 انگــار و بــود شـدن  متالشــی حـال  در مختلــف هـاي  حــرف بــاران موشـک  زیــر ذهنیـاتش  ي حیطــه تمـام 
 وپـایش دست

ــج ــود فل ــده و ب ــه اي فای ــت حــالش ب ــقیقه. نداش ــرد طــرف دو از را هــایش ش ــل ســرش و فش ــک مث  ی
 و کـرده ورم حجـم

 موهـایش  و آمـد  بـاال  ش پیشـانی  از هـایش  دسـت  کـف . شـد  جـا  جابـه  هـایش  دسـت  میـان  خاصـیت  بی
 رحمانـه بـی را

. خواســت  مــی  را خــالی  مغــز  ایـن  بـه  خـالص  تیـر  دلـش  و آورد مـی  کـم  مرتبـه  یـک . کشید چنگ به
 هـایش مشـت

 روي ســـرش. پیچیـــد تاریــک نیمــه اتاقــک خــالی فضــاي در صــدایش انعکــاس و آمــد فــرود میــز روي
 هـایش دسـت

 ...نداشت خبر خودش و داد می پس سنگینی تاوان کنجکاوي آن ارضاي براي باید انگار. افتاد

 تهـــاجمی حـــالتی بـــا ســـرش. کشــید خــط اعصــابش روي آهنــی در صــداي کــه گذشــت چقــدر نفهمیــد
 تـا شـد بلنـد



ــا امــا بگویــد چیــزي ــانش ، ســبا دیــدن ب ــالبِ. شــد غــالف زب ــود او اســم ق ـــن وارد کـــه ب ـــانوس ای  اقی
 واال شـد خطرنـاك

 .کند پیدا برایش را چیز همه آراز تا کرد می صبر آنقدر

 ، حــال آن در او دیــدن بــا. رفــت داخــل و داد قــورت را دهــانش آب ، مــامور بــه کوتــاهی نگــاه بــا ســبا
 را پـایینش لب

 آشــنا. زد مــی دور ســبا پــاي ســرتا و چهــره روي دقــت بــا البــرز هــاي چشــم. گرفــت دنــدان بــه محکــم
 کسـی انگار.  بود

 شـده  زایـل  مغـزش  اینقـدر  ؟ کجـا  و چـرا  کـه  آمـد  نمـی  یـادش  درسـت  چـرا  امـا  بـود  گفته برایش او از
 بود؟

 بــراي حتـی  گذاشــت نمـی  جراحــی از ناشـی  درد. نشســت سـختی  بــه و گذاشـت  میــز ي لبـه  دســت سـبا 
 امان در اي ثانیه

 .کشاند می جا همه را او کیارش اما باشد

 بـــه نــیش  دوبــاره  بغــض . کـرد  گیـر  غـریبش  حـال  و گنـگ  چشـمهاي  در نگـاهش  کـه  کـرد  بلنـد  سـر 
 و زد احساسـش

 گوشــه ، کیــارش اســم ي زمزمــه بــا. پیچیــد خــود بــه ش، ســینه در پــردرد اي گزیــده مــار مثــل قلــبش
 خـیس پلکش ي

 :کشید جلو کمی را خودش و فشرد میز روي را دستش دو کف البرز. شد

 .بده نجاتم جهنم این از. تواومدم بخاطر من_

 :افزود کالفه البرز و ماند باز نیمه سبا هاي لب



 ... فقط من. کنه می تباهم داره شباهت یه_
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 :آمد حرفش میان بدي حال با سبا

 کیارش؟ کنی می انکار چیو_

 :زد بیرون ش پیشانی ي برجسته رگ و کرد حمله موهایش به بار هزارمین براي البرز دست

 .کرده ساقطم و شنیدم روزه چند فقط من اسمو این... کیارش... کیارش_

.  چرخیـــد ســـریع البـــرز نگـــاه. گذاشـــت او ي شـــده مشـــت دســـت روي و بـــرد جلـــو دســـت ســـبا
 ي قطره دنبال چشمهایش

 :کرد گیر ابرویش ي گوشه باریک شکستگی خط یک به او نگاه و گرفت راه او اشک

 ...که اومده سرت بالیی چه. نباشی خودت کنم نمی باور...  من نشناسه، تورو هرکی_

 :گفت کالفه البرز. ریخت سبا قلبِ. کشید بیرون او زیردست از را دستش البرز

ــون از مــن_ ــایل می ــه وس ــدر ي خون ــزرگم پ ــه ب ــب و کیــف ی ــاپ ل ـــدا ت ـــردم پی ـــاوي. ک  بیجـــا کنجک
 تـوش شـد باعـث

 یــه  بــا . دیگــه  چیـزاي  خیلـی ...  و سـبا ... کیـارش  اسـم . کـرد  گـیجم  کـه  اومـد  ایمیـل  یـه .  بکشم سرك
 وسـایل سـري

 . شخصی



 :گفت و شد خم طرفش به کمی البرز.بود آمدن بند حال در سبا نفس

 باعــث چــی دونــم نمــی... امــا کــنم نمــی زنــدگی اینجــا اصــال... تکــین البــرز... البــرزم مــن... خــانم ســبا_
 اینجـا از سـر شد

ــتان واون ــارم در بیمارس ــی. بی ـــن حت ـــی ای ـــحبت فارس ـــردنمم ص ـــدیون ک ـــتان م ـــه و دوس  زاده خال
 چـون.  هسـتم هـام

 و تــو و اینجــا بــه ارتبــاطم فهمــم نمــی.  کــردم زنــدگی اونجــا عمــره یــه... مــن امــا بــود ایرانــی پدرشــون
 !چیه بقیه

 مــی در زور بـه  صــدایش. گذاشـت  میــز روي را زنجیـر  و حلقــه و کـرد  بــاز را ش شـده  گــره مشـت  سـبا 
 :آمد

 ...این حتی. کیارش س مزه بی خیلی.  نیست خوبی وبازي دروغ_

 ...عزیزمن... خانم_

 :پرید حرفش ومیان گذاشت ناسازگاري بناي سبا قلب

 ...اینکه... اینکه جز ممکنه؟ شباهت و اتفاق همه این چطور_

 :کرد نگاهش منتظر البرز ، مکثش با

 .هستم مسخره اتفاقات این درگیرِ کافی حد به من. نزن نصفه حرف! خب_

 :نگرفت را اشکش مقابل دیگر سبا

 کــه اشــتباهی همــون بــا. کنــی تالفــی میخــواي کنــی؟ مــی انکــار بعــد. نکــرده تغییــري حرفــاتم حتــی_
 دونـی مـی خودتم



 .بود پاپوش یه و نشدم درگیرش من

ــاره  مــی خــنج ش حنجــره بــه وخــواهش التمــاس. گرفــت را او دســت دودســتش بــا بــار ایــن و دوب
 : کشید

 اول بخش ♣
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 ...ولی...  یکیه حرفت... همیشه...  که دونم می... بردار دست توروخدا نشد؟ ثابت بهت مگه_

ــاز ــس ب ــایش نف ــم ه ــود آورده ک ــرز. ب ــت آن از الب ــاجمی حال ــله ته ــت فاص ــودي. گرف ـــواپس بیخ  دل
 خـم سـمتش. شـد

 :شد

 بده؟ حالت_

 :داد ادامه را خودش حرف و نداد را جوابش سبا

 . مطمئنم بهت بقیه برعکس من. بنویسن پات رو نکرده گناه... نذار. کن همکاري باهاشون_

 :کرد پاك را هایش چشم سبا و کشید ش یقه به دست البرز

 .بمونه نصیب بی مادر و پدر محبت از خودمون مث نذار... رایکا بخاطرِ_

 :گفت بدتري حال با سبا. نیست وقت که تذکرداد. آمد پیش مامور. شد طوالنی او به البرز نگاه

 ...من... کیارش_

 :گفت مستاصل و کالفه البرز



 ذهــنم تــو ازت چیــزي یــه بایــد. کــنم مــی غلطــی چــه اینجــا دونــم نمــی خــودمم مــن. گرفتــی اشــتباه_
 نـه. نیسـت که باشه

 کـــه کیـــه کیـــارش ببیـــنم اومـــدم فقـــط. دادن نســـبتش بهـــم کــه آدمــی اســم نــه شناســم، مــی تــورو
 ین شـد بـاهم همـه

 ...بختک

 :کوبید میز روي او مقابل را هایش دست

 .نیستم...  کیارش...  من_

س میـــز روي ي حلقــه ســمت بــه البــرز عصــبی و کالفــه ي چهــره از ســبا ي زده بهــت هــاي چشــم

 براثـر کـه خـورد ـر

. کـــرد نگـــاهش نابـــاوري بــا و کشــید ش حنجــره بــه دســت. افتــاد پــایین و خــورد قــل البــرز ي ضــربه
 .بـود بـدي بـازي

ــنده ــی و کش ــه ب ــارش... رحمان ــابلش کی ــته مق ــاي و نشس ــی ادع ــی غریبگ ــرد م ـــر. ک ـــان س . داد تک
 البـرز گلـوي سـیبک

 :گفت کالفه و خورد تکان

 ...سبا_

 او جســـم انگـــار امـــا...  اي غریبـــه هـــیچ نـــه. گفــت مــی کیــارش فقــط را دار مکــث هــاي ســین ایــن
 و بـود یش روبـرو

ــزش ــه را مغ ــرده تخلی ــد ک ــا. بودن ــرار ب ـــمش تک ـــان از اس ـــب او زب ـــد ل ـــرش. برچی ـــرف دو س  ط
 موهـاي.  خـورد تکـان



. افتــاد بــازي بــه چشــمانش و پیشــانی روي دوبــاره بــود داده شــالش زیــر مــامور تــذکر بــا کــه پریشــانی
 البـرز هـاي چشم

 :  شد بلند و گرفت میز به دست سبا. شد تنگ کمی
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ــرام ، باشــی فقــط ، باشــی دنیــا هرجــاي کــردم فکــر روز یــه_ ــه ب . کــردم نمــی تنهــایی احســاس.  کافی
 بود گرم بهت پشتم

 تــر  راحـت ... راحـت ...  و رومـه  روبـه  خالیـت  جسـم  وقتـی  بگـردم  دنبالـت  دنیـا  کجـاي  حـاال ... حاال ولی
 کـه روزي از

 بــی کیــارش اون تــوحتی... کنــی مــی انکــارم ، کــردي قیاســم دســتی دم و ارزش بــی زنِ...  تــا هــزار بــا
 ...نیستی انصافم

 ...رفتی دستم از...  شدي پرت...  شدي گم فقط

 بـــرایش کســـی قـــبال انگــار امــا نبــود درك قابــل هــایش حــرف. شــد ســنگین البــرز ي ســینه ي قفســه
 هنـوز. بـود گفتـه

ــاهش ــی نگ ــرد م ــه ک ــاپس او ک ــید پ ــی. کش ـــی در وقت ـــته آهن ـــد، بس ـــان ش ـــورد تک ـــداي.  خ  او ص
 انعکـاس درگوشـش

 ســرش...  تــر تحمــل قابــل غیــر هربــار و میشــد آزرده ش خــالی مغــز. قبــل از بلنــدتر بــار هــر.  داشــت
 دسـت اسیر دوباره



 آشـــنا اســـم یــک و بســت چشــم. افتــاد دیــوار کنــار ي ایســتاده ي حلقــه بــه چشــمش کــه شــد هــایش
 هـایش لـب روي

 ....»خدا«آمد

 ♣♣♣♣ 

ــا طنــاز  تنهــایش کــه کــرد التمــاس ســبا امــا رفــت طــرفش بــه فــوري شــدیدش ي گریــه و او دیــدن ب
 حاضر حتی.بگذارد

 :ایستاد مقابلشان طناز اما رفتند پیش سرگرد و کامران. برود او ماشین با نشد

 بــذارین . شناســینش  مـی  خـوب  خودتـون . نمیـده  نـده  لـو  خودشـو  نباشـه  قـرار . نفهمـه  زبـون  کیارش_
 آروم سـبا فعـال

 .باشه

 :گفت دلواپس کامران

 حالش؟ اون با نیاد سرش بالیی یه_

 :گفت ناراحتی با طناز

 کـــه االن نـــه کـــامران، کـــردي مـــی بدشـــو حـــال فکــر ، زدي مــی بهــش رو حرفهــا اون کــه مــوقعی_
 طـرف همـه از

 .شده پرس روحش

 طنـــاز. شــد دور مرکـز  از تاکســی یـک  بــر ســوار سـبا  برســد، اینکـه  از پــیش امــا رفـت  دنبــالش و گفـت 
 محکـم را لـبش



 ...بود می مراقبش دورادور باید حداقل. دوید ماشینش پارك سمت به و گرفت گاز

 ♣♣♣♣ 

ــا بیمارســتان مقابــل ــاده ماشــین از ســختی ب ــا داشــت وحشــتناکی درد. شــد پی ــر نفــس ام ــر گی  آن از ت
 غریبـه و سـرد نگـاه

ــا و رســاند اي صــندلی بــه را خــودش. نبــود کیــارش ي  عبـــور کنــارش از کســی اگــر. نشســت گریــه ب
 فکـر ، کـرد مـی

 کیــارش هــدف وقتــی. بــود داده دســت از. کــرد نمــی فرقــی. اســت داده دســت از عزیــزي کــرد مــی
 که بود مهم آنقدر

 اول بخش ♣
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ــارش ســاده و محکــم اینقــدر ــا انگــار کــرد، مــی انک ـــه دنی ـــود رســـیده آخـــر ب ـــه چشـــم. ب  نمـــاي ب
 بیمارسـتان سـاختمانِ

 ...اي گوشه در دربه ش هرتکه و بود پاره هزار دلش. دوخت

 بـــاال هــایش دســت. کــرد مــی پنــاهی بــی و خــالء احســاس. گشــت مــی وجــودش از تکــه کــدام دنبــال
 لـب روي و آمـد

 :شکست درهم که شد گم بغضش سلول پشت دردش و سوال. شد چفت هایش

 »چراکیارش؟«_

 



 تو هامی لحظه کجاي

 گشتم بگی رو جا هر که

 ...گشتم دیونگی پی.... گشتم دیوونگی ؛پی کردن زندگی بجاي

 آسونه کندن دل نگو

 تونم نمی اصال من که

 پرسی می رو حالم اگه

 دونم نمی رو دونم،جوابش نمی رو جوابش

 تو زندگیمی کجاي

 نیستی و گردم می من که

 بودم؛ مطمن روزي یه

 ایستی می واي حرفات ایستی،پاي می واي حرفات پاي

 گشتم بگی جا هر تو

 ؛ شی پیدا باز شاید که

 ؛ موندم زنده عشقت به

 !کاش

 ...باشی عاشقم هنوزم

 زمستونه روزم و شب ؛ کردم گمت وقتی از من



 ؛ باشه صاف جا هر هواي

 بارونه خونه بارونه،هواي خونه هواي

  کردم؛ گمت وقتی از من
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 شد گم رویاهام تمام

 اونی؛ از میدونی چی تو

 شد مردم حرف اش قصه شد،که مردم حرف اش قصه که

 تو زندگیمی کجاي

 نیستی و گردم می من که

 ایستی می واي حرفات ایستی،پاي می واي حرفات پاي بودم مطمن روزي یه

 گشتم بگی رو جا هر تو

 ؛ شی پیدا باز شاید که

 موندم؛ زنده عشقت به

 !کاش

 ....باشی عاشقم هنوزم



 

 کشـید  طـول  چقـدر  نفهمیـد . گذشـتند  مـی  رنجـورش  و خسـته  تـن  کنـار  از اعتنـا  بـی  هـاي  لحظـه  و زمان
 و تـاریکی که

 .شد بلند و گرفت صندلی به دست.  دید نمی را جایی درست هایش چشم. کرد ش دوره سرما

 بـــه. خــورد زنــگ بــار هــزارمین بــراي تلفــنش کــه بــود نبــرده پــیش را کــرختش و درد پــر تــن هنــوز
 .کـرد نگـاه صـفحه

 :آمد پیامی بالفاصله که دهد اهمیت خواست نمی

 .منتظرتم اي نقره پژوي یه توي بیمارستان روبروي... کیارشم... سبا بده جواب_

 درخـــت میــان از. چرخیــد ســرش. بــود شــماره همــان. خــورد زنــگ گوشــی دوبــاره. مانــد حرکــت بــی
 بـه چشـمش هـا

 چطــور. بــود منــگ. آمــد چشــمش پــیش اتاقـک  ان داخــل کیــارش تصــویر. افتــاد رنــگ اي نقــره پـژوي 
 بود؟ ممکن

 در. کــرد ترمــز کنـارش  درســت و کــرد حرکـت  ماشــین.شـد  کشــیده ســمت آن بـه  اراده بــس پاهـایش 
 و شـد باز عقب

 کرد زمزمه.  افتاد آشنا ي چهره یک به نگاهش. کشید داخلش دستی

 ...کیارش_

 ...اما کند سکته بود مانده کم

 :خورد تکان سرش و کشید پس را خودش



 ! نه_
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 پـردرد تن و شد گم ها الستیک قیژ صداي در رویش روبه مرد لبخند

 یـک. ید چسـب سـرش پشـت در بـه سـبا 

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 

 دوم بخش

 

 بخشدوم

ــد ــه چن ــود اي دقیق ــداي ، ب ــر ص ــث و ج ــرون از را بح ــی بی ــنید م ــض.ش ــتر بغ ــل از بیش ــویش قب  گل
 صـدا بی را در. رافشرد

 آمــد مــی صــداهایی هنــوز. کــرد مــی خفگــی احســاس. چســباند در بــه را پشــتش و گذاشــت هــم روي
 دهنـده آزار که

 شـــده هایشـــان وشــب روز الینفــک اتفاقــات ء جــز بــود مــدتها کــه بلنــدي هــاي وبحــث صــداها. بــود
 هـاي چشـم. بـود



ــش ــاي در خیس ــک فض ــاق کوچ ــرخ ات ــورد چ ــاب روي و خ ــک ق ــزش روي کوچ ــت می ــد ثاب . مان
 بـا. شکسـت بغضش

 در و بوســـید را قـــاب. خـــورد رس ش گونـــه روي اشـــک قطـــره یـــک ، برداشـــت کـــه هرقـــدمی
 از دلـش. گرفـت آغوش

 نفــس ، صــدا بــی هقــی هــق و آمــد پــایین ش ســینه و قــاب ســمت ســرش. بــود پــر آوردن، بــد هــم آن
 بـرایش را کشیدن

ــونمرگ کــن بزدعــا غــمِ دوبــاره. کــرد ســخت ــاز. داد آزارش غربــت و تنهــایی بت  پـــدر خـــالی جــاي ب
 را دنیـا ، ومـادر

 ...داد می آزارش ، بود گذرانده سر از که تلخی خاطرات یادآوري. کرد قفس شبیه

 در میـانِ  از پسـرك . کـرد  وسـربلند  خـورد  هـم  بـه  خلـوتش  مبـین،  صـداي  بـا  تـا  گذشـت  چقـدر  نفهمید
 لوچـه و لـب بـا

 :پرسید آویزان اي

 تو؟ بیام_

 ســر. شــد تــري تــازه غــم بــراي اي بهانــه ، ش زاده بــرادر آب پــر هــاي چشــم و کــرده بــغ ي چهــره
 را قـاب و کـرد خـم

 ســـنگر درآغوشـــش انگــار و دویــد طــرفش بــه مبــین کــرد، بــاز را هــایش دســت وقتــی. گذاشــت کنــار
 سـربـه. گرفـت

 تازمـــانی حــداقل.بــود بیگانــه آن بــا خــودش کــه گشــت آرامــش دنبــالِ آغوشــی در و فشــرد اي ســینه
 و بـود اینجـا کـه



 نقطـه  بـه  نگـاهش . زد مغـزش  بـه  صـاعقه  یـک  مثـل  آنـی  فکـري . بـود  معنـا  بـی  آرامش آنها، آزار باعث
 .ماند خیره اي

 !عمه_

 :کشید او صورت به دست مبین که کرد نگاهش. خورد تکان مبین صداي با

 باز؟ کردي گریه_

 :بزند لبخند کرد سعی و کشید صورتش به دست مکث بی سبا

 .برم قربونت نیست مهم_

 :نشست تخت روي کنارش و آمد بیرون او آغوش از.  برچید لب مبین

 کنن؟ می دعوا اینقدر ومامانم بابا تازگیا چرا_

 انگـــار. دزدیـــد پســـرك کنجکـــاو و معصـــوم هـــاي چشـــم از را هـــاي چشـــم.بگویــد نداشــت چیــزي
 تـا بـود آمـده

 آرام مبــین. کنــد فــرار کــرد ســعی ســرش تکــانِ و دانــم نمــی کوتــاه ي کلمــه بــا. کنــد بازخواســتش
 :گفت
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 .کنن نمی دعوا نزنه، زنگ مامانم به هی اگه.  بود بهزاد تقصیردایی_

 .نیاورد خودش روي به اما کرد بد را حالش باز بهزاد نام آمدنِ

 .بشه خوب قبل مثل چی همه زود خیلی که میدم قول_



ــد ــه چن ــت دقیق ــار. گذش ــدا انگ ــع ص ــد قط ــین. ش ــله درهم ــداي فاص ــده ص ــدنِ کوبی ـــه ورودي در ش  ب
 .آمـد چهـارچوبش

 نگـاهش  سـبا  ، آمـد  پارکینـگ  از ماشـین  صـداي  کـه  بعـد  دقیقـه  چنـد . چسـبید  او بـه  و پریـد  جا از مبین
 بـا مبین و کرد

 :گفت رفته باال ابروهاي

 .رفت سعیدم بابا کنم فکر_

 :گفت مبین بادیدنِ و شد اتاق وارد ملیکا. خورد در به کوتاه اي ضربه. داد سرتکان سبا

 .کرد صدات مامان کنی؟ می چکار اینجا_

 ي بلـــه صـــداي. دویــد بیــرون ببخشــیدي بــا و پریــد جــا از ســریع مبــین بهنــاز، بلنــد صــداي آمــدن بــا
 و جیـغ در بلنـدش

 و فشـــرد درآغـــوش را کتـــابش ملیکـــا. گرفـــت ســـرش بــه دســت ســبا. شــد گــم مــادرش دادهــاي
 پشـت را یش موهـا

 :داد گوشش

 باشه؟. نباش ناراحت مامانم از... عمه_

 :بزند لبخند کرد سعی بدبختی با سبا

 .داره حق مامانت. عزیزم نیستم_

 .بزرگمه مامان و دایی تقصیر ش همه بخدا_

 .ندهد کش را بحث داد ترجیح. کشید عمیقی نفس سبا



 .نباش نگران. میشه درست_

 .کشید باال ناامیدي رابا هایش لب ملیکا

 .دارم آزمون دیگه روز چند. نداده گیر من به مامان تا برم من_

 کشــید دراز تخــت روي ســبا. رفــت بیــرون و بوســید اورا ي گونــه رفــتن از قبــل ملیکــا. زد لبخنــد ســبا
 سـاده لوستر به آ

 بـه  دانسـت  نمـی  درسـت  هنـوز  امـا  رفـت  مـی  بایـد . نداشـت  خانـه  آن در جـایی  دیگر. شد خیره اتاق ي
 ...کجا؟

♣♣♣♣ 

ــا را چمــدان ــاه تشــکري ب ــه دلتنــگ و غریــب نگــاهی. گرفــت تحویــل کوت  اطـــراف شـــلوغِ فضـــاي ب
 حـواسِ. انـداخت

 ســـالن. کشــید خــود دنبــالِ بــه را آن ســختی بــه و چســبید را چمــدان ي دســته. نبــود او بــه کــس هــیچ
 طـی را هیـاهو پـر

 او و زد مـی  حرفـی  کسـی  هـر . شـنید  مـی  صـدایی  سـو  هـر  از. رسـید  پایانـه  بیـرونِ  بـاز  فضـاي  وبـه  کرد
 مـی تر سردرگم
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ــین بالتکلیــف. شــد ــود ایســتاده جمعیــت ب ــی! کنــد چــه دانســت نمــی.  ب  ، داشــت عجلــه انگــار کــه زن
 کودك یک همراه



ــارش از ــت کن ــه. گذش ــختی ي تن ــه س ــبا ب ــه زد س ــیفش ک ــتش از ک ــا دس ــد ره ــا زن. ش ــذرخواهی ب  ع
 کنارش از سرسري

 ...کشید خود دنبال را بزرگی چمدان و کودك و شد رد

 خواین؟ نمی دربست تاکسی میرین؟ کجا خانم_

 منتظـــر کمـــی و کـــرد جــا جابــه دســتش در را لــنگش پیرمــرد. برگشــت تاکســی راننــده ســمت بــه
 جـوابی وقتـی. مانـد

ــنید، ــب نش ــایش ل ــاال را ه ــید ب ــتمال. کش ــردنش دور را دس ــداخت گ ــت و ان ــه برگش ــبا ک ــته س  ي دس
 دوباره را چمدانش

 :رفت دنبالش و گرفت

 )...س(زهرا بهشت میرم... آقا_

 چنـد . داد نشـان  او بـه  را ماشـین  و داد تکـان  سـر  بعـد  کمـی . کـرد  نگـاهش  تعجـب  بـا  و خـورد  جـا  مرد
 سـبا بعـد دقیقـه

ــندلی ــب درص ــته عق ــود نشس ــره از و ب ــک ي پنج ــین کوچ ــهر ، ماش ــب ش ــنایش و غری ـــر از را آش  نظ
 چـه. گذرانـد مـی

 گذشــت  مــی  تلــخ  و ســخت  ي روزهــا  آن از ســال  هشــت  درســت . بـود  کـرده  تغییـر  جـا  همـه  قدر
 درشـهر حـاال و

 از فروشـــی گـــل یـــک بادیـــدن. بـــرود کــه نداشــت عزیــزانش مــزار جــز جــایی. بــود غریــب خــودش
 خواسـت راننـده

 ...کند توقف



 دســـت شـــهرش ماننـــد هـــم جـــا آن.بدهــد آدرس توانــد نمــی فهمیــد ، شــد زهــرا بهشــت وارد وقتــی
 ییراتـی تغ خـوش

 میــان  را عمـرش  کـه  راننـده . داشـت  خـاطر  بـه  هنـوز  را قطعـه  نـام  کـه  بـود  خـوب  چه. بود شده اساسی
 خیابانهـاي ایـن

 منتظــر خواســت و کــرد تشــکر ســبا. رســاند مقصــد بــه را او زود خیلــی بــود، گذرانــده متغیــر و شــلوغ
 .برگـردد تا بماند

 درخـــودش ،کمــی شــد باعـث  هــوا ســرماي. انــداخت اطـرافش  بــه غریبــی و بغــض پـر  نگــاه. شــد پیـاده 
 مـاه. شـود جمـع

ــر ــه رو مه ــان ب ــود پای ــرما و ب ــودش س ــتر را خ ــان بیش ــی نش ــا. داد م ــدن ب ــابلوي دی ـــی ت ـــگ آب  و رن
 آن بـه قطعـه ي شـماره

 افتـاد  مـی  سـرراهش  در وگـل  آب پـر  گـودالِ  داخـل  حتمـا  شـد،  نمـی  متوجـه  موقـع  بـه  اگر. رفت سمت
 قـدمی بـا امـا

 اي طـوالنی  مـدت  تقریبـا .افتـاد  راه قبـور  میـان  و کـرد  جـا  بـه  جـا  دسـت  در را گلهـا .  گذشـت  آن از بلند
 تـا بـرد زمـان

 ســه دیـدنِ  محـضِ  بــه. کـرد  پیـدا  را آنهـا  بــاالخره کنـداما  پیـدا  را مـزار  وفــات تـاریخ  طریـق  از توانسـت 
 بـا سـیاه سـنگ

ــاویري ــنا تص ــایش ، آش ــت پاه ــد سس ــایینِ. ش ــزار پ ــادر م ــت م ـــرفش.  نشس ـــور را دوط ـــدر قب  و پ
 . بـود پرکـرده سـبحان



ــایش اشــک ــر را صــورتش ه ــرد پ ــزار هرســه. ک ــا را م ــالب ب ــواس و گ ــت وس ــان.  شس ــه می ــا گری  ه
 تنها از هایش وگالیه

ــابی گذاشــتنش، ــراي گــل از ق  کــه وحشــتناك تصــادف و روزهــا آن از ســال هشــت.  ســاخت هرســه ب
 ش بازمانده تنها

 بعــد  ســاعتی  بــاالخره . بــود  کشــیده  قلـبش  بـه  خـط  بیشـتر  تنهـایی  روز بـه  روز و گذشـت  مـی  شـد  او
 دل شـد مجبـور

 . شد بلند و بوسید سنگی قابهاي داخل را هرسه ي چهره. بکند
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ــه ــمت ب ــین س ــت ماش ــال. برگش ــواي و درح ــودش ه ــود خ ــه ب ــرض در ک ــد ع ــه چن ــداي ثانی ــژ ص  قی
 ماشـینی هاي الستیک

 لحظـــه چنــد شــوك شــدت از. ریخــت ســرش بــر ناگهــانی ســیلی کــرد، احســاس همزمــان و شــنید را
 را کشـیدن نفـس

 رفــت پـایین  نگـاهش  کـم  کـم . شـد  میخکـوب  بــود ایسـتاده  کـه  جـایی  در حرکـت  بـی  و کـرد  فرامـوش 
 و سـر بادیدن و

 قـــدم چنـــد یــت عصـــبان بـــا و آمـــد خـــودش بـــه.  شـــد بلنـــد نهـــادش از آه ش گلــی و خــیس وضــع
 ین ماشـ سـمت بـه

 :گفت بلند و برداشت سیاهرنگ

 گذاشته؟ دنبالت عزرائیل کوري؟ مگه آقا؟ هی_



 از بعـــد و رادیـــد تیـــره عینکـــی قــاب فقــط وســبا آمــد پــایین نیمــه تــا اتومبیــل رنــگ دودي ي شیشــه
 دوبـاره ویـراژ آن

 !ش زده حیرت و گرد هاي چشم پیش را ماشین

 عــذر  کــه  نــداد  زحمــت  خــودش  بـه  حتـی  طـرف .  بزنـد  بیـرون  حدقـه  از هـایش  چشـم  بود مانده کم
 .کنـد ي خـواه

 درآمــد ازدهــانش هرچــه و فشــرد هــم بــه را هــایش لــب حــرص زور از ســبا. رفــت و کشــید را راهــش
 .کـرد راننده نثار

 خرابتـــر اوضـــاع. بـــود فایـــده بــی امــا بتکانــد هــایش لبــاس از را وگــل آب کــرد ســعی دســت کــف بــا
 کـه راننـده. شـد

 :گفت و جلورفت بود شاهد

 .نیست کم روزا این مالحظه بی ي راننده_

 :گفت وعصبانیت باحرص سبا

 خــواه خــود اینقــدر آدمــا چــرا دونــم نمــی. نکــرد خــواهی عــذر یــه حتــی... تربیــت بــی. مالحظــه بــی_
 .شدن

 :گفت وپدرانه زد لبخند ، او حال درك با پیرمرد

ــاده کــه اتفاقیــه حــاال_ ــو. دختــرم افت ــاالتر کــم یــه. نکــن ناراحــت خودت  همونجـــا. هســـت ســرویس ب
 لباسـات بـه دسـتی

 .خونه برسی تا بکش



 آلـــوده را آنجـــا حــداقل کــرد ســعی. نشســت ماشــین داخــل و کــرد تشــکر.باشــد آرام کــرد ســعی ســبا
 متـر چنـد. نکنـد

ــاالتر ــار، چنــدمین بــراي ، هــایش لبــاس کــردن تمیــز هنگــام و ســرویس داخــل ب ــده وروانِ روح ب  رانن
 را مالحظـه بی ي

ــا ــد ب ــراه و ب ــایش بی ــرد مســتفیض ه ــا.  ک ــاهر ب ــرو ظ ــه آب ـــري مندان ـــت ماشـــین داخـــل ت  از و نشس
 کمکـش بابـت راننـده

 ، رفتنـــد بیــرون محوطــه از وقتــی. افتــاد راه و داد را جــوابش خوشــرویی بــا راننــده. کــرد تشــکر
 آینـه داخـل از راننـده

 :انداخت سبا به نگاهی

 دخترم؟ کجاست بعدي مسیر_

 :گفت وتردید تعلل کمی با سبا

 .درسته چقدر دونم نمی که دارم قدیمی آدرس یه. نیومدم تهران چندساله راستش_
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 هست؟ منطقه کدوم خب_

 !لواسان_

 .کنیم می پیداش خدا امید به. بده آدرسو شما_



ــا را آدرس ســبا ــاري ذهــنش کــه آنجــایی ت ــراي کــرد مــی ی ـــانی تغییــر انگــار. گفــت او ب  آن در آنچن
 ایجـاد هـا قسـمت

ــده ــود نش ــه ب ــده ک ــله رانن ــدس بالفاص ــدام از زد ح ــه ک ــحبت منطق ــی ص ــد م ـــاعتی. کن ـــد س  در بع
 پـر و بـزرگ خیابـانی

 وجــود  اصـال  کـرد  مـی  ادعـا  او کـه  اي کوچـه  انگـار  امـا  رفتنـد  پـیش  خـوب  آنجا تا. کردند توقف هیاهو
 بـا. نداشـت

ــا آدرس دادن ــانی ه ــاي ونش ــتر ه ــبه بیش ــدیمی ي کس ــتند ق ــد کمکشــان توانس ـــا. کنن ـــه گوی  کوچ
 تغییراتـی دسـتخوش

 پــر ســبا  ســـر از بــرق  ، شـــد کوچـه  وارد ماشــین کـه  زمــانی.نبـود  راحــت کـردنش  پیــدا کـه  بــود شـده 
 چنـین اصـال. یـد

 بابــت از هــم آدرس ایــن. بــود کــرده تغییــر کــامال جــا همــه. نداشــت خــاطر بــه را اي وکوچــه خیابــان
 سـیما آخر محبت

 را اي خانـــه آدرس بتوانـــد بـــود محــال واال کـرد  حفظــش ســالها و بــود گذاشـته  کــیفش داخــل کــه بـود 
 در کـه بدهـد

 از تصــویر آخــرین ، میکــرد یــاري ذهــنش کــه جــایی تــا احــوال، بــااین. بــود نیامــده بیشــتر چنــدبار کــل
 خانه و کوچه آن

 مثــل ســبا و رفــت پــیش را درختــی خیابــان آن انتهــاي تــا راننــده. بــود متفــاوت خیلــی حــاال بــا هــایش
 فقـط گیج آدمهاي

 :کرد نگاهش راننده. آمد خودش به کرد توقف بار چندمین براي ماشین وقتی. کرد تماشا



 دخترم؟ س همینجا_

 .کرد اشتباه آقا اون شاید.نیستم مطمئن راستش_

 :گفت راحت خیال با راننده مرد

 آدرســتو تــا گــردیم مــی شــده تاشــبم. نبــاش نگــران ولــی بــودن قــدیمی اکثــرا چــون دونــم مــی بعیــد_
 .کنیم پیدا

 کـارش  از شـد  باعـث  آوارگـی  احسـاس . آمـده  کجـا  بـه  دانسـت  نمـی  هـم  خـودش . کشـید  خجالـت  سبا
 .شـود پشـیمان

 :کرد سربلند باز راننده باصداي

 .شیم مطمئن تا بگو رو خونه مشخصات و اسم. هستند قدیمی اکثرا مناطق این اهالی_

 سـیما  اگـر . رفـت  فـرو  فکـر  در دوبـاره  سـبا .  شـد  پیـاده  پیرمـرد  و گذاشـت  او اختیـار  ر را اطالعـات  سبا
 خانـه آن از هم

. پـیش  راه نـه  و داشـت  پـس  راه نـه  دیگـر  ریخـت؟  مـی  برسـرش  خـاکی  چـه  بـود،  کـرده  مکـان  نقل
 خـودش افکـار در

 ...زد صدا را کسی انگار.سربچرخاند شد باعث راننده صداي که بود غرق هایش وبدبختی

 چشـــم. بـــود آشــنا او ي چهــره. شــد بیشــتر ســبا دقــت.برگشــت راننــده مــرد ســمت بــه جــوانی پســر
 کـرد تنـگ را هـایش

. شـد  نزدیـک  یقـین  بـه  حدسـش  رادیـد،  جـوان  پسـر  لبخنـد  کـه  زمـانی . کـرد  نگـاه  بیشـتري  وبادقت
 بانگـاهی و شد پیاده



 :گفت محتاط و آرام ، او نیمرخ به
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 ...کیوان_

 :گفت و داد قورت را دهانش آب سبا.چرخاند سر کنجکاو و متعجب جوان پسر

 کیوان؟ خودتی_

 .نیاوردم... جا به اما....بله_

 چشـــم بـــال جـــوان پســـر ، بزنـــد حرفـــی آنکـــه از پـــیش امــا درخشــید ســبا هــاي چشــم در اشــک نــم
 شـده گـرد یی هـا

 :گفت بلند وصدایی

 خاله؟ خودتی.... آره؟!سبا_

 بـــا راننـــده متعجـــب و کنجکــاو نگــاه بــه اعتنــا بــی کیــوان ، گفــت آره تــا و خندیــد بغــض میــان ســبا
 سـمت ي خوشـحال

 ... گرفت درآغوشش غافلگیرانه و اورفت

 :گفت هم سر وپشت تند. رفت عقب ناباوري و شوق میان کیوان

 .درمیاره بال خوشحالی از ببینت مامان که بدو... بدو... اومدي؟یهو؟ کی تو؟ بودي کجا_

 :گرفت ش خنده سبا



 ....و ماشینه تو هنوز چمدونم. کیوان صبرکن_

 بـــه توجــه  بــی  ، خـــواهی عـذر  کلـی  بــا و رفـت  تاکسـی  ســمت بـه . زد ش پیشـانی  بــه اي ضـربه  کیـوان 
 ، سـبا اعتـراض

ـــا و کـــرد تشــکر راننــده از قدرشناســانه ســبا. گرفــت تحویــل را او چمــدان و کــرد حســاب را کرایــه  ب
دسـت هـدایت 

 .رفت خانه سمت به کیوان

ــا شــد باعــث چســبش ودل صــمیمی برخــورد. کــرد خوشــحالش و شــوکه کیــوان، گــرم رفتــار  یــاد از ت
 بـه نزدیـک ببرد

 یـــازده فقـــط کیـــوان مالقاتشـــان اخـــرین در واقــع، در. گذرنــد مــی دیدارشــان آخــرین از ســال هفــت
 و داشـت سـال

 جـــا در ثانیـــه چنــد حیــرت شــدت ســبااز شــدند، خانــه وارد وقتــی. بــود ســاله دوازده،ســیزده خــودش
 و شـد میخکـوب

 عهــده از ، متـراژش  زدن تخمـین  کـه  شـد  بـاغی  وارد شــک بـی . خـورد  چـرخ  اطـراف  در نابـاورش  نگـاه 
 بـا. شد خارج

 ســگ  ســمت  بــه  کیــوان .  رفــت  عقـب  قـدمی  زده وحشـت . آمـد  خـودش  بـه  سـگی  پـارس  صداي
 اي جثـه بـا یاه سـ

 .رفت بزرگ

 .پسر ترسوندي رو سبا... آروم. سیاه هی_



. زد مــی اي خفــه لــه لــه و بــود افتــاده بیــرون زبــانش. نشســت دوپــا روي و کــرد کوتــاهی پــارس ســگ
 حالـت بـا سـبا به

 و ســر بــه دســتی کیــوان. رفــت عقــب قــدمی بــاز تــرس از دختــرك. بــود خیــره آوري وحشــت و خـاص 
 کشید گوشش

 .برخاست و
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ــا_ ــه بی ــه. خال ــن ب ــیاه«ای ــاد »س ــم ی ــره دزد دادی ــا بگی ــاي ام ــر پ ـــی ه ـــه ناشناس ـــه رد در از ک  رو میش
 بـی. بزنـه گـاز میخـواد

 .اي خونه صاحب خودت شما البته. نیست بلد مهمونداري. دیگه شعوره

 :گفت و ایستاد دوباره ، سبا مکث با

 کنی؟ می استخاره چرا.دیگه بیا د__

 :گفت تردید با سبا

 ...یعنی س؟ خونه االن سیما_

 .کردي نمی معطل اینقدر االن ، شد تنگ واست دلش چقدر بدونی اگه_

 کیــوان خــوب برخــورد هرچنــد. کنــد کنتــرل را هیجــانش تــا کشــید عمیــق و کوتــاه نفــس چنــد ســبا
 ش اولیه استرس از



ــا بــود کــرده کــم ــاالخره. نداشــت قــرار و آرام دلــش هنــوز ام ــارِ ب  فــرش ســنگ.  افتــاد راه کیــوان کن
 سـفید و سـیاه هاي

 از هــم  نگـاهش  امـا  بـود  مضـطرب  اینکـه  بـا . رفـت  مـی  عمـارت  سـمت  بـه  زیبـایی  و باریـک  ي جاده
 اطـراف تماشـاي

 یـــک هـــاي الــوان اطــراف و شــده بازســازي روز بــه و ســلیقه نهایــت در ورودي داالن. شــد نمــی غافــل
 چیـده دسـت

 هنـوز  گلهـا  ، بـود  پـاییز  بااینکـه  حتـی . بـود  شـده  آراسـته  زیبـایی  بـه  ، متعـدد  هـاي  پیچـک  از پـر  ، شده
 .داشـت طـراوت

 کیــوان ، ســاختمان بـه  شــدن نزدیـک  درحــال. بــود طبیعـت  و گــل عاشـق  همیشــه ســیما کـه  بــود یـادش 
 :گفت باخنده

 شنوا؟ گوشِ کو اما کنه تاسیس ویژه خط مسیریه این براي گفتم بابا به_

ــد از ــه چن ــاه ي پل ــاال کوت ــا. رفتنــد ب ــراي را در آری ــاز ســبا ب ــا و کــرد ب ـــی ب  شـــد خـــم کمـــی چاپلوس
 داخـل را ودسـتش

 :کشید

 .آوردین صفا.بفرمایین... خانم خاله فرمودین منور_

 :گفت آرام و رفت داخل ذوق با کیوان ورودش، محضِ به. گرفت ش خنده سبا

 .میشم مرگ ذوق خودم واال بیارم مامانو برم من ، دربیاري پالتو و کفش تو تا_

 انگــار. کــرد صــدا همانجــا از را مــادرش بلنــد صــداي بــا و رفــت داخــل ، بزنــد حرفــی ســبا آنکــه از قبــل
 بـا سـدنا پاهـاي



 چنـــد تـــا دانســـت نمــی و رفتــه بـاال  شــدت بــه هیجــانش. بــود شـده  زنجیــر زمــین بــه ســنگین اي وزنـه 
 چـه بعـد ي دقیقـه

 قلـبش  تـپش  ، زنـی  آشـناي  صـداي  شـنیدن  بـا  اینکـه  تـا  گذشـت  چقـدر  نفهمیـد .  کشـد  مـی  را انتظارش
 .رفت باال

 شده؟ چی مگه کیوان؟ کنی می اینطوري چرا_

 .ببینی زودتر تو آینده عروس بخواد دلت شاید گفتم_

 ...و باهاته دوستت نکنه.... جون بچه میده شیر بوي دهنت هنوز_

ــه_ ــما آخ ــی ش ــدن ک ــتاي بادی ــن دوس ــردي ذوق م ــه ک ــه ک ــت دفع ــه دوم ــد.... باش ــنم.  بفرمایی  از ای
 !من سوپرایز
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 ایـــن تــا کیــوان واقعــا کــه گذشــت ذهــنش از اي لحظــه بــراي. خــورد جــا جــوان دختــر دیــدنِ بــا ســیما
 بـی و جسـور حـد

 بـــه یــش هـــا چشـــم ، او پراســـترس و آهســـته گفـــتنِ ســـالم و ثانیــه چنــد عــرض در امــا شــده پــروا
 دختـرك ي چهـره

ــوب ــد میخک ــی.  ش ــت حت ــواب نتوانس ــالمش ج ــد را س ــار. بده ـــک انگ ـــده خش ـــود ش ـــبا.  ب ـــم س  ه
 جسـارت و جـرات

ــاره زدن حــرف ــا فقــط و نداشــت دوب ــا کــرد مــی نگــاهش وهیجــان اســترس ب ــاالخره ت  بلنــد کیــوان ب
 :گفت



 ...خدا به سباس مامان؟ نشناختیش_

 بعـد  ثانیـه  چنـد . رفـت  طـرفش  بـه  بلنـد  هـایی  قـدم  و او نـام  ي زمزمـه  بـا . داد حالـت  تغییر زن ي چهره
 دوخـواهرپـس ،

ــالها از ــوش در س ــم آغ ــد فــرو ه ــک. رفتن ــر از اش ــوق دلتنگــی، س ــاوري و ش ــورت ناب ـــردو ص  را ه
 بغضـی. کـرد خـیس

 ...بود شکسته چندسال از بعد بزرگ

 میدي؟ فشارش چقدر.مامان کرد قاتی روغنش و آب_

 و شــوق  شــدت  از ســیما  دســت .گرفتنـد  فاصـله  هـم  از کمـی .آمدنـد  خودشـان  بـه  کیـوان  طنـزِ  لحن با
 روي نابـاوري

 : گذراند نظر از را صورتش اجزاي تمام. لرزید می او صورت

 !شدي خانم چقدر. شدي بزرگ چقدر_

 او تــنِ عطــر میــانِ را مــادر بــوي. بیایــد بیــرون او آغــوش از نداشــت میــل ســبا. کــرد بغــل را او دوبــاره
 کرد می استشمام

 .تر سنگین بغضش و بود شده تر هوایی دلش. 

 :کرد جدا هم از را آنها که بود کیوان معترضِ صداي دوباره

 .شد کباب. دربیاره لباساشو بذار... مامان_

 .رفت عقب باالخره و زد او صورت به مهر پر ي بوسه چند.گرفت ش خنده سیما بار این

 .بیارم برات داغ چایی یه من تا کن عوض لباساتو. گه می راست کیوان_



 مامان؟ کنه عوض لباس وسط همین_

 سـمت  را او و گرفـت  را سـبا  دسـت .گفـت  نمـی  بیـراه  اصـال  امـا  رفـت  کیـوان  بـه  اي غـره  چشـم  سیما
 :کشید پلکان

 .کنم می چکار دونم نمی که م شوکه اونقدر_

 :گفت خنده با کیوان

 .س غره چشم ، شما تشکر مدل کال. نشدم ناراحت اصال که من_

 : افتاد راه سرشان پشت کیوان. خندیدند وسیما سبا

 ؟ سبا اومده تو سرِ رو فقط گل بارونِ_
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 راننـده  آن آمـد  یـادش  وقتـی . کـرد  افتضـاحش  ووضـع  سـر  بـه  نگـاهی . افتـاد  هـایش  لبـاس  یاد تازه سبا
 چه مالحظه بی

ــی ــرش بالی ــا و آورد س ــی ب ــوجهی ب ــا ت ــرد تمام،تماش ــا و ک ــدال پ ــاز برپ ــرد گ ــت و فش ــاره ، رف  دوب
 :درآمد حرصش

 .چکه می لباسام از گل و آب ، دیدم اومدم خودم به دفعه یه. احمقه و بیشعور آدم یه کار_

 .بگیر تحویل جنازه ، بده شناساییشو موارد_

 :گرفت ش خنده سبا



 . میارم جا حالشو خودم کنم، پیداش_

 :گفت شیطنت پر چشمکی با کیوان

 .برات کنم می روشنش. خدا بنده یه بقول_

 :گفت تعجب با سبا

 ؟ خدا بنده_

 :کرد پسرش ي حواله را معروفش هاي غره چشم از یکی باز سیما

 .بگیره سرسام دستت از نرسیده که کن کاري یه_

 :انداخت سرباال و کرد نگاه سبا به کیوان

 ؟ نه مگه. هست االنم حتما. بود پایه که بچگیا_

ــا ســبا ــد ســر ب ــوان و کــرد تایی ــا داد نشــان را دســتش کــف کی ــا او ت ـــراهیش اي ضـــربه ب ـــد هم  و کن
 غلیظـی گـرم دمـت

 .بشنود

 :پرسید سبا که کرد نگاهشان خوشحالی با سیما

 کجاست؟ کیانا_

 .میاد وچهار سه تا. داره اضافه کالس_

 .شده تموم درسشون ها بچه امسال کردم می فکر_

 .میره کالس کنکور واسه. شده_



ــه دســتی او کــه کــرد نگــاه کیــوان بــه ســبا  اشـــاره ســـیما ســـر پشــت از و کشــید ش نداشــته ریــش ب
 .نگویـد چیـزي کـرد

 :داد تحویلش مضحکی ي خنده کیوان که کرد نگاهش و برگشت سیما

 .دیگه سربازي برم میخوام من_

 :گفت و کرد باز را دراتاقی.  کشید عمیقی نفس سیما

 . سبا کنه می پیر آدمو پسر_

 دوم بخش ♣
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 :گفت طعنه با و گذاشت اتاق ي گوشه را سبا چمدان کیوان

 .خانم خاله کنن می خالی سریکی رو همه تالفی البته_

.  نشـد  کیـوان  بـه  سـیما  تشـر  متوجـه . داد مـی  گـوش  فقـط .نبـود  جمـع  آنهـا  هـاي  حـرف  به حواسش سبا
 سـاده وسایل از

 بــا ســیما. رفــت اتــاق از گفــتن فعــال بــا و زد لبخنــدي کیــوان. اســت بــوده اســتفاده بــال فهمیــد اتــاق ي
 بـه دسـت مهربانی

 :گفت عمیق محبتی با و کشید سبا ي گونه

 .کن استراحت بعد بگیره آروم قلبم کم یه بذار. پایین بیا زود_

 :گفت و بوسید را ش گونه محبتش، با هاي چشم بغض و محبت تاثیر تحت سبا

 .سیما بود شده تنگ دلم منم_



 نگرفتی؟ سراغمو و نکندي دل داداشت از سال هفت،هشت همین براي_

 تمـام  بگویـد  توانسـت  نمـی . نداشـت  گفـتن  بـراي  هـم  چیـزي  امـا  داشـت  شـرم . انـداخت  پـایین  سر سبا
 اختیـار سالها این

 .شد پشیمان ش گالیه از بالفاصله سیما. نداشته را چیز هیچ

 داشــتی احتیــاج چیــزي بــه. شــنیدنم ي تشــنه خیلــی کــه کــن تعریــف بــرام بیــا وزود بــرو. ســبا بـبخش _
 کنـار حموم. بگو

 .اتاقاس

 بعـــد دقیقـــه چنـد . رفــت و گرفـت  را او کثیــف هــاي لبـاس  ســیما. کـرد  تشــکر کمرنگــی لبخنـد  بــا سـبا 
 زیـرهجـوم سـبا

 ... باشد نکرده اشتباه کرد دعا فقط و کرد مرور را افکارش ي همه دوباره آب هاي قطره

ــا بعــد ســاعت نــیم ــرود بیــرون خواســت مــی معقــول و مرتــب ووضــعی ســر ب ــا ســیما کــه ب  وســایل ب
 .شد اتاق وارد پذیرایی

 .بود هم معذب.زد لبخند سبا

 کشیدي؟ زحمت چرا_

 .کن استراحت. اي خسته دونم می.باال آوردم ، پایین نیومدي دیدم_

 .باشم ها بچه و تو کنار دارم دوست. نیستم خسته_

 دیرتـر  کـن  داره،یـه  کـار  جـایی  کـامران  امـروز  البتـه . میـان  کـامرانم  و کیانـا  کـه  ظهـر  بعداز براي بذار_
 .میاد



 :افزود کوتاه اي خنده با سپس

 .نشه پیدات چندسال و نکنی فرار ترس از دوباره تا کنم کنترل خودمو میگه مدام کیوان_

ــبِ ــبا قل ــرو س ــت ف ــالی. ریخ ــد خ ــدش. ش ــگ لبخن ــد کمرن ــاز و ش ــرس آن ب ــترس و ت ــی اس  از ناش
 پـیش غیرقابل اتفاقات

 میهمـــان یـــک فقـــط اینکـــه. خـــورد مـــی را مغــزش خــوره مثــل فکــري. کــرد پــر را وجــودش بینــی
 یـک مگـر. اسـت

 بمانــد؟ آنجــا توانســت مــی چقــدر. بگیــرد قــرار میزبــانش لطــف مــورد توانســت مــی چقــدر میهمــان
 بـراي شـرایط اصـال
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 او بــه خــوش روي پــیش چندســال اتفاقــات بخــاطر ، کــامران داشــت امکــان حتــی بــود؟ مناســب مانــدن
 بـا.  دهـد نشـان

 چـــه بـــود، هــوا روي هــم چنــدروزه مهمــانی همــین یعنــی. داشــت هــم کرد،حــق مــی فکــر کــه خــودش
 ي مـدت بـه رسـد

 ...معلوم نا و طوالنی

 سبا؟ کجایی_

ــا ــه ســیما آرامِ صــداي ب ــه. آمــد خــود ب ـــد زحمـــت ب ـــب. زد دیگـــري لبخن  ســـیما. نشســـت تخـــت ل
 میـز روي را سـینی



 :داد دستش را میوه آب لیوان و گذاشت

 .چسبه می حمام از بعد.  س تازه. بخور اینو_

 را دهـــانش  گـــسِ  طعـــمِ  ش تـــازه  و خـــوب  طعــم.کــرد  مــزه  را پرتقــال  آب. کــرد  تشــکر  ســبا
 محبـت طعـم. تغییـرداد

 بــا را بغضــش. بــود بــرده تــاراج بــه او از گــور ســرد خــاك ، بــود ســالها کــه داد مــی را هــایی مادرانــه
 .داد قـورت آبمیوه

 .ندید آرامش رنگ روز یک آنها از بعد

 نگـــاهش ســـریع. آمـــد یــادش موضــوعی ناگهــانی طــور بــه انگــار میــوه، گــرفتنِ پوســت مشــغول ســیما
 چشـم کـه کـرد

 :کشید درهم ابرو. اورادید پر هاي

 ؟ سبا کردي بغض چرا_

 :داد سرتکان سري سبا

 .فقط کردم می نگات. نه_

 :گفت و کشید آهی سیما

 ،نه؟ نخوردي ناهارم_

ــاره شــماتت و ســنگین نگــاه ي ســایه زیــر ، گذشــته روزِ دوســه از بااینکــه  غـــذا درســـت ، بهنـــاز ب
 امـا ، بـود نخـورده

 :نگوید را راستش که داد ترجیح



 .خوردم ساندویچ رسیدم هم وقتی. کردم پذیرایی خودم از حسابی توراه_

 ...و کنم می آماده چیزي یه سریع االن غذا؟ شد ساندویچ_

 .نیست م گشنه باورکن! نه_

 :گفت و نشست سرجایش شنید، را او قاطع جوابِ وقتی اما کرد اصرار سیما

 .میشم کار به زودتردست شب براي پس_

 . سیما ننداز زحمت به خودتو_
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 نمـــی تعـــارف اینقـــدر االن کشــیدم، عــذاب دوري و خبــري بــی تــو چقــدر ســالها ایــن تــو بــدونی اگــه_
 حـاال. کـردي

 .نمیشه جبران سال همه اون بازم که هرچند. ببرم رو استفاده نهایت بودنت از باید

 تشــکر  ســبا . بخــورد  را همـه  کـرد  اصـرار  و داد دسـتش  بـه  را گرفتـه  پوسـت  هـاي  میـوه  ظـرف  سپس
 ي همـه کردامـا

 مــی ببینــد تــا داد مــی قــرار مســائل تمــام جریــانِ در را ســیما زودتــر بایــد. بــود دیگــري جــاي حواســش
 کمـک بـه تواند

 کـــرد مـــی ســـعی حـــال بـــااین. بــود کــرده ش دوره اســترس. زد مــی شــور دلــش. یانــه ببنــدد امیــد او
 خـودش روي بـه



 کــه  او بــراي  بـود،  گـذرا  هـا  محبـت  ایـن  اگـر  حتـی . نگـذارد  جـواب  بـی  را سـیما  هـاي  محبـت  و نیاورد
 بـود، دلتنـگ

ــا غنیمــت ــی ب ــود ارزش ــا. ب ــدنِ طــوالنی ب ــیما ، ســکوتش ش ــه س ــالِ ب ـــتگی خی ـــا ، او خس ـــی ب ـــی ب  میل
 خواسـت.برخاسـت

 میـوه  ظـرف  رفـت،  سـیما  وقتـی . کـرد  تشـکر  سـبا .باشـد  سـرحال  ظهـر  از بعـد  تـا  کنـد  اسـتراحت  خوب
 کنار میزِ روي را

ــت ــت تخ ــید دراز و گذاش ــدر. کش ــنش آنق ــر ذه ــار از پ ــز افک ــت و ری ــود درش ــه ب ــاس ک ــی احس  م
 حـالِ در کرد،مغزش

ــدن رس ــت ش ــتگی. اس ــن خس ــش و ذه ــت روح ــه دس ــت ب ــوابی دس ــاي بیخ ــرداد ه ــد و اخی  نفهمی
 ...برد خوابش يك

♣♣♣♣ 

 بیــرون هــایش پلــک زیــر از خــواب مســتی کــم کــم ، صــورتش روي نوازشــگري دســت بااحســاس
 میـانِ. شد کشیده

 :آمد اي دخترانه و ظریف صداي همزمان.  راشنید سیما آرامِ صداي ، بیداري و خواب

 .کن صداش بلندتر. مامان نمیشه بیدار اینجوري_

 .شه بیدار خودش بذار. س خسته خیلی معلومه_

ــاز شــما کــرد، ضــعف فضــولی از مــن...  بابــا اي_  خالــه. کــنم مــی صــداش خــودم اصــال...  کنــی؟ مــی ن
 !سبا... جون

 :شنید راهم سیما معترض صداي کند، باز را چشمانش که اي فاصله تا و شد هوشیار کامال



 میزنی؟ داد چرا... کیانا خوابه_

 .رفت پیش خوشحالی با او بازِ هاي چشم دیدنِ با کیانا

 .بود خودم کار مامان؟ دیدي... شدي بیدار باالخره. سالم واي_

ــبا ــواب س ــود خ ــده آل ــت ش خن ــواب. گرف ــالمِ ج ـــه س ـــا پرهیجان ـــا او و داد را کیان ـــی ب  در سرخوش
 .گرفـت آغوشـش

ــه ــاي بوس ــم ه ــوقش و ذوق و محک ــان ش ــی نش ــه داد م ــدنِ از حســابی ک ــحال او دی  در. اســت خوش
 بـا در ، احوال همان

 .آورد در،داخل کنار از را سرش ، گویان »یاااهللا_« وکیوان شد باز کوتاه اي ضربه

 ؟ اینجا بیاد بابام بگم یا بیرون میاید_

 : نشست صاف. خورد تکان سبا قلب

 اومده؟ خان کامران مگه_
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 :گفت و کشید را »خان«. زد خنده زیر پقی کیوان

 .بذاره ها چخماخی سیبیل ازاین بره بگم بابا به بذار_

 .خندید هم کیانا و رفت غره بازچشم سیما

 .میشه دیدنی بابا. مامان میگه راست استثنائا بار این_



ــطرب ســبا ــود مض ــه ب ــین ب ــط خــاطر هم ــه فق ــدي ب ــرد بســنده گــذرا لبخن ــیما.ک ـــان ســري س . داد تک
 دلـواپسِ حـالِ متوجـه

 :گفت مهربانی با.شد سبا

 .ببینتت مشتاقه خیلی کامران که بزن صورتت و دست به آب یه پاشو_

 :گفت پررویی با کیوان

 .س کنده پوست هلوي خانم خاله گفتم که من_

 !کیوان_

 خب؟ چیه_

 :کرد استفاده سو کیانا

 .مامان معینه امثال با کردن چت و نشستن صبح پنج تا ي نتیجه_

 :کرد شل تمسخر با را نیشش کیوان

 .کنم می چت دارن شوهر آرزوي که تو دوستاي با_

 و رفــت در فقــط او هــاي وبیــراه بــد مقابــل کیــوان. کــرد نثــارش غلیظــی بیشــعور و پریــد جــا از کیانــا
 اطوار و ادا موذیانه

ــاتحکم. کشــد مــی باریــک جاهــاي بــه کــار نکنــد، مداخلــه اگــر دانســت مــی ســیما. آورد در  هشــدار ب
 :داد

 .بکشین خجالت کنین؟ می تمومش یا باال بیاد باباتون بگم_



 زد مــی غـر  لــب زیـر  کیانــا امـا  آورد هــم را قضـیه  ســروته »کـردم  غلــط«بایـک  و بــرد بـاال  دســت کیـوان 
 سـیما بانگـاه که

 :گفت و سبا به کرد رو باتاسف سیما. بست لب

 .همینه شون هرروزه کار.خیلیه دستشون از نگیري سرسام بینی؟ می_

 .میشیم تا سه که ، باشه بچگی سباي ، سبا اگه_

ــایش ــاال را ابروه ــداخت ب ــا و ان ــیطنت ب ــد ش ــبا. خندی ــده س ـــت ش خن ـــرارت. گرف ـــیطنت و ش  از ش
 مـی او هـاي چشـم

 :داد رانشانشان در و شد بلند سیما. بارید

 .بیاد و شه آماده سبا تا برین شما_

 یــا کنــه اســتفاده هلــو لفــظ از مونــه مــی آدم موقــع اون. حیفــه برســه خــودش بــه زیــادي. دیگــه خوبــه_
 ...جیگر
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 :گفت بلند سیما

 ...کیوان_

 شه؟ چالق نصیب که سرخ سیب بگم خب_

 :زد چشمکی کیوان. خندید بلند بار این سبا

 .اومد خوشش چه_



. رفــت  هــا  پلــه  سـمت  بـه  کـامران  هـا،  بچـه  صـداي  سـرو  بـا . شـد  همراهشـان  سـبا  دقیقـه  چند باالخره
 تـا زد لبخنـد سـبا

ــدنِ محــضِ بــه امــا کنــد پنهــان را ش دلشــوره  را همــه داشــت توقــع. خــورد جــا خــواهرش شــوهر دی
 نـه اما ببیند متفاوت

 ... داد سالم بهت با! حد تااین

 نمــی دیگــه امــا بشــنوم خــوبی خبــراي قــراره امــروز کــردم حــس مــن... اي ویــژه مهمــون چــه! بــه بــه_
 حـد این تا دونستم

 .میشم غافلگیر

 و چشــم کیــوان بگویــد، چیــزي ســبا آنکــه از قبــل. آمــد خــودش بــه کــامران گــرمِ و مهربــان لحــن بــا
 لحـن با و آمد ابرو

 :گفت بانمکی

ــاهمین_ ــات ب ــد ادبی ــت از بع ــال بیس ــوز س ــانی هن ـــی تب ـــنن م ـــا و ک ـــوار درو از م ـــی دی ـــوریم م . خ
 پـس.مامـان از چـش

 .بابا از گردنی

 :گرفت را او گردنِ پشت باخنده کامران

 .سوخته پدر ندوون موش_

 :کرد اشاره سبا به و کشید باال را هایش شانه کیوان

 .دریاب و مهمونمون. بابا نگرفتی که گربه_



 و کـــرد او ســـرتاپاي بـــه نگـــاهی.رافشـــرد ســـبا دســـت و زد او پشـــت آرامـــی ي ضـــربه کـــامران
 :گرفت معنا لبخندش

 . باشی سبا که سخته باورش کم یه_

 .بود تر آرام.بود شده تر راحت کمی خیالش. زد لبخند سبا

 .آشنایین برام بازم تغیراتتون تمام با شما اما_

 :گفت باخنده و انداخت هوا به را سیبی کیوان

 .رفت یادت! خان کامران_

 سـنگ  سـیما  چندسـاعت  طـی  در. رفتنـد  نشـیمن  سـمت  بـه  بـاهم .  زدنـد  خنـده  زیـر  سـبا  اعتـراض  با
 .بـود گذاشـته تمـام

 مــی فکــر چــه.کــرد نگــاه زده خجالــت ســبا. بــود کــرده ،مهیــا دارد دوســت ســبا کــه بــود یــادش هرچــه
 !دید چه و کرد
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 چطوره؟ ما داشتنی دوست خانم خواهر احوال! خب_

 .بود داشتنی دوست و مهربان سالها همان مثل هنوز لحنش.  کرد نگاه کامران به سبا

 .شدم بهترم شما بادیدن. خوبم_



ــامران ــه ک ــوال مودبان ــعید اح ــانواده و س ــید راهــم ش خ ــبا و پرس ــر س ــد و مختص  و داد توضــیح مفی
 درهمـان. کرد تشکر

. چرخیـــد مـــی کـــامران چشــم کنــار هــاي چــین و خاکســتري موهــاي ســمت اراده بــی نگــاهش احــوال
 و اقتـدار هنـوز

ــذابیت ــته ج ــار در گذش ــیتش و رفت ــوج شخص ــی م ــان. زد م ــه هم ــه اي جاذب ــث ک ــد باع ـــیما ش  دل ،س
 وجـود بـا و ببـازد

 عـــادي جـــوان، دختـــر یـــک بـــراي شـــرایطش شــاید کــه گیــرد قــرار مــردي کنــار ، مشــکالت ي همــه
 توقـع امـا نبـود

 .ببیند شکسته هم قدر این را او نداشت

 شدم؟ پیر خیلی_

 مهــار را کنجکــاوش نگــاه و کشــید خجالــت ســبا ، موهــایش میــان کشــیدن ودســت کــامران لبخنــد بــا
 .کرد

 .کردین تغییر خیلی نظرم به.ببخشین_

 .خوب دختر نکن قیاس جوونت و زیبا خواهر با و پیرمرد منه_

 :کرد مداخله کیوان دوباره

 .میزنی باال عشقی و قدرتی ماشاال. کوچیکت جیب تو میرم من بیفته پاش. بابا داري اختیار_

ــیطنت از ــوان ش ــد کی ــامران. خندیدن ــا ک ــاهش ب ــراي نگ ــط او ب ــان خ ــید ونش ــی. کش ــیما وقت ــد، س  آم
 و شد کامل جمعشان



 زیـادي  هـاي  حفـره  اگـر  حتـی .بخنـدد  راحـت  توانـد  مـی  کـه  فهمیـد  مـدتها  از بعـد  ، زمـان  گذشت با سبا
 ش زندگی در

 .باشد داشته وجود

ــراي رســتوران ي وعــده و شــام خــوردن از بعــد  هـــا بچـــه یـــفك کـــامران، طــرف از فرداشــب ب
 .شـد کـوك حسـابی

 ....گفتند بخیر شب و دادند رضایت که بود گذشته یک از ساعت باالخره

 صــورتش  بــه . رفــت  بـین  از هـم  آن کـم  کـم . کـرد  نگـاه  لبخنـدش  ي مانـده  تـه  بـه . ایستاد آینه مقابل
 .ید کشـ دسـت

ــایی ــده غــولی تنه ــود ش ــه ب ــم ش ســایه از ک ــت وحشــت ه ــار. داش ــدنش قصــد انگ ــرد مــی را بلعی . ک
 مـزمن ترسـی همیشه

 بـــه. رود مـــی راه آنهـــا تیــغِ روي کــه دیــد مــی حــاال و کــرد مــی تــوهمش دچــار ، تنهــایی و تــاریکی از
 نگـاه اطـرافش

 بـــود دلهـــره بـــا تـــوام هـــایش خنــده  هنـــوز. بــود زود وســایل ایــن بـه  گــرفتن خــو بــراي هنــوز. کـرد 
 دلگرمـی یـک امـا

 .گرداند بر ش زندگی به ، موقت طور به حتی را، آرامش توانست می کوچک

 مــی خــوبی بــه بــاران صــداي. مانــد ثابــت اتــاق بــزرگ ي پنجــره روي و خــورد چــرخ اتــاق در نگــاهش
 طـرف بـه. آمد

ــاز کمــی را وپنجــره زد کنــار را پــرده. رفــت پنجــره  اصــال کــه بــود مشــرف بــاغ از قســمتی بــه. کــرد ب
 کـدام فهمیـد نمـی



 دوم بخش ♣

 صفحه 60

 روبــرو  بـه  دوبـاره . بـود  سـاختمان  پشـت  نمـاي . کـرد  نگـاه  را بیـرون  و شـد  خـم  کمـی . است قسمت
 گـیج. کـرد نگـاه

 و اتــاق بــه دوبــاره. کــرد رهــا را پــرده و بســت را پنجــره. ترشــد کالفــه ، کــرد بیشــترنگاه هرچــه. شــد
 مختصـرش وسایل

ــاقِ بــراي دلــش. کــرد نگــاه ــا. شــد تنــگ بــود، او بــه متعلــق ســعید، ي درخانــه کــه کــوچکی ات  تمــام ب
 را آنجـا مشکالتش

ــت دوســت را هــایش آدم. داشــت دوســت ــه آن اهــالی. داش ــد ش خــانواده ، خان . گرفــت دلــش. بودن
 حالـب چـه االن

ــر دفعــه یــک شــدند؟ نگــران اصــال بودنــد؟ ــود دشــمنش ســعید. کنــد شــرم کــه زد نهیــب خــود ب . نب
 مـدیونِ. بـود برادرش

 مقصـــر. بــود ،بیــزار باشــد کــور اي گربــه اینکــه از.  نخواســت بــرایش بــد وقــت هــیچ. بــود زحمــاتش
 مشـکالتی اصـلی

ــه ــه ک ــود ب ــد، وج ــودش آم ــکوت و خ ــی س ــا ب ــه و ج ــود ش احمقان ــاید واال ب ــیچ ش ــت ه ــه آن وق  هم
 نمـی دردسردرست

.  کـــرد نگــاه خــودش تصــویر بـه  کمــی. کشــید بیــرون کــیفش زیـپ  از را موبــایلش افکــار، ایــن بــا. شـد 
 را دهـانش آب



 صـــفحه روي پیــام چنــد کوتــاهی ي فاصــله بــه. فشــرد را دســتگاه کــردنِ روشــن ي دکمــه و داد قــورت
 از همـه. آمـد

ــود ملیکــا ــا و ب ــک تقریب ــه«مضــمون بای ـــر انگــار! همــین.  »کجــایی؟...عم ـــی منتظ ـــتري اي نگران  ، بیش
 طـرف از حـداقل

ــعید ــود س ــش.  ب ــت بغض ــی.گرف ــاره را گوش ــاموش دوب ــرد خ ــت روي و ک ــاد تخ ـــه. افت ـــه ب  ي گوش
 و زد چنـگ بـالش

ــرو درآن را صــورتش ــرد ف ــوب. ک ــض و آش ــبِ بغ ــوبش ش ــرد را خ ـــا. زهرک ـــرد دع ـــا ک ـــش ت  از دل
 ، یی تنهـا و غصـه

ــتر ــرك بیش ــورده ت ــت، نخ ــیما اس ــد س ـــرف و بیای ـــایش ح ـــرون را ه ـــزد بی ـــاید. بری ـــی ش  آرام کم
 هـواي دلـش.  شـود

 .برد خودش با انگار راهم ،محبت رفتنش از بعد که کرد را مادري آغوش

 اي؟ خسته خیلی.بمیرم الهی_

 را خـــودش ســـیما کـــه بـــود نشــده تمــام خــدا از هــایش گالیــه هنــوز. کــرد بلنــد ســر معطلــی بــدون
 . کـرد ذوق. رسـاند

ــاید ــانی ش ــوبی نش ــود خ ــه. ب ــت ن ــت. گف ــیما و نشس ــا س ــوانِ ب ــیر لی ــارش ش ــت کن ــا. نشس ــبا ام  از س
 .کرد امتناع گرفتنش

 .خورم نمی ولی سیما کشیدي زحمت_

 :گفت تعجب با سیما

 . داشتی عادت توکه_



 رفته؟ یادم از ساله ،هشت هفت که عادتیه منظورت_

 تمـــام بـــا. آمــد  یـــادش شــد،  ســـعید ي خانــه  مهمـــان اتفاقــات، ي سـرگیجه  میــان کـه  اولــی روزهـاي 
 صـداي بچگـی

. کـــرد مـــی را حـــالش رعایـــت و بـــود ســوخته دلــش ظــاهرا امــا شــنید مــی را بهنــاز آرام غرولنــدهاي
 روزهـا همـان از

 :گفت پر دلی و بغض با. شد هم عادي و شود عادي باید هایش، عادت گذاشتن کنار فهمید

 بابــا کــه ازوقتــی. ســیما دارم عادتــایی چــه رفــت یــادم بکشــه نــازمو نبــود کســی کــه موقــع همــون از_
 بغلـم نیومـد دیگـه

 و مــن کــه میــزد غــر همیشــه ســبحان. نکنــه اذیــت تغاریشــو تــه کــه تشــرنزد ســبحان بــه مامــان. کنــه
 و دارن بیشـتردوسـت
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 تنهـــاش مـــن مـــث نیومــد دلشــون کــه داشــتن دوســت بیشــتر اونــو. کــرد اشــتباه ولــی کــردن لوســم
 درش دربـه و بـذارن

 .کنن

 بادیــدنِ کــه بــود آن از تــر پــر ســبا دل. بــود گرفتــه ش گریــه.  اوگذاشــت صــورت روي دســت ســیما
 آرام سـیما اشک

 .شود



 عـــوض چیـــزا خیلـــی ، شـــد تنـــگ بــرات دلـم  و کــنم فرامــوش هــم تــورو شــدم مجبــور کـه  روزي از_
 از. سـیما شـد

 بخـــاطرم و شـــه تحریــک ســعید ي ریختـه  هــم بــه اعصــابِ نکنــه تـا  کــردم گریــه یواشــکی کــه مـوقعی 
 از.  نکـنن دعـوا

 .کردین ولم تنها تون همه که موقعی

ــش ــوشِ در بغض ــیما آغ ــر س ــدا پ ــت ص ــدر. شکس ــش آنق ــر دل ــود پ ــه ب ـــی ک ـــر وقت ـــت س ـــد ، رف  بن
 . بـود سـخت آمـدنش

ــتگی ــایی خس ــالهایی در وتنه ــه س ــاز ک ــدیدي نی ـــه ش ـــت ب ـــت، محب ـــازه داش ـــت ت ـــودش داش  را خ
 سـد. داد ي مـ نشـان

ــوداري ــار هــایش ت ــم یــک کن ــرون و شکســت خــون ه ــت بی ــی. ریخ ـــی را حـــالش ســیما اگــر حت  نم
 بـرایش هـم فهمیـد

 . خواست می شدن آرام کمی فعال. نبود مهم

 ...کسی بی و تنهایی از مردم. کرد قهر باهام دنیا ي همه انگار. سیما بود سخت_

 :گفت لرزان صدایی با و گرفت باال را او خیس صورت سیما

 باشی؟ تنها و کس بی تو که بودم مرده من مگه_

 .نگرفتی سراغمو وقت هیچ که بودم مرده برات من انگار_

ــبا_ ــه... س ــون ب ــه ج ــا بچ ــه. ه ــان روح ب ــا و مام ـــبحان و باب ـــزار... س ـــار ه ـــراغت ب ـــع از و س ــد س  ی
 کـردم التمـاس. گـرفتم



 ...زنه اون از خدا... اما بیارمت

 هـایش  پلـک  ثانیـه  چنـد  سـبا . کـرد  صـدا  حـرفش  ي ادامـه  جـاي  بـه  را خـدا  و گرفـت  گاز رامحکم لبش
 بـه محکـم را

 بـــه. زد کنـــار را هــایش اشــک و کشــید صــورتش بــه دســت. رفــت عقــب کمــی بعــد و داد فشــار هــم
 صـورت و سـیما

 :کشید خجالت و برچید لب. کرد نگاه مرطوبش

 ...بخدا ولی سیما دونم می.کنم می گالیه که پرروام خیلی_

 :آمد او حرف میان سیما

 وقتــی نیســت یــادت شــاید. باشــم خــواهرت نذاشــتن حتــی امــا ســبا کــنم مــادري بــرات خواســتم مــی_
 برد و کشید دستتو

ــذاره کــه بخشــیدم بهــت االرثمــو ســهم. گــرفتم تمــاس باهــاش بعــد. توماشــین  وپــیش دارم نگهــت ب
 تـو اما باشی خودم

 خیـــالِ بـــه. کـــرد خـــراب رو تـــو بــه رســیدن پــالي ي همــه کــه زد حرفــایی کــامران بــا آخــرش بحــث
 کـامران خـامش

 پیشــنهاد چــون مضــحکه و مســخره ، اهــانتم ایــن فکــر کــه درصــورتی داشــت مــا پــدري مــال بــه چشــم
 بـود کامران خود
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 کــه هــم بعــد. کــرد بــدتر ســعید امــا بیاریمــت و کنــیم ثابــت تــو بــه ســهم بخشــیدن بــا نیتمونــو حســن
 و برداشـت زندگیشـو

ــت ــفهان رف ــه... اص ــتم،نه آدرس ن ــن داش ــه. تلف ــدا ب ــم خ ــتم قس ــدجوري دس ــد دور ازت ب ـــبا مون . س
 و افسـرده تاچنـدماه

 و بهنــاز. بــودم آشــفته و نگــران دل. دادم ازدســت بــاهم مــو خــانواده ي همــه دفعــه یــه. بــودم مــریض
 خصلتشـو و خوي

 کنـــی، حــس  کمبـودي  نمیــذاره و وتوئـه  مـن  خــون هـم  سـعید  اینکــه فکـر  بـا  بــاالخره امـا  شـناختم  مـی 
 خـالی و پشـتت

 همیشـه  چشـمام  امـا  کـنم  تحمـل  تـا  کـردم  قـانع  خودمـو  دلمـو، ! بـرادر  ،هـم  پـدره  هـم  بـرات  و کنه نمی
 بود در و تلفن به

 کـه  بـود  تنـگ  دلـم  اونقـدر . شـد  تعبیـر  م سـاله  هفـت  خـواب  کـه  امـروز  تـا . بـدي  خـودت  از خبـري  که
 مدتها بشینم باید

 .بگیره آروم دلم تا کنم نگات

 :گفت بغض با. کشید ریه به را پرمهرش عطرتنِ و بست چشم او آغوش در سبا

 .سیما شدي مامان مث چقدر_

ــیما ــد س ــار چن ــی ب ــی در پ ــراو پ ــید را س ــان و بوس ــدقه قرب ــت ش ص ــی. رف ــت کم ــبا.  گذش ــله س  فاص
 چشـم زیر از. گرفت

 :گفت و زد لبخند سیما. کرد نگاه سیما به

 .میشه سرخ دماغت و چشم زیر کنی می گریه تا موقعا همون مث هنوز_



 :زد پربغضی لبخند سبا

 .قرمز نه ایه، ه قهو چشام فقط ، میشم سفیده خرگوش اون شبیه گفت می سبحان_

 :برچید لب دوباره

 شدن؟ چی خرگوشامون_

 :کشید او صورت به و برداشت دستمالی سیما

 .داره نگهشون خوب داد قول. الهام دوستت دست دادیمش_

 :کشید عمیقی نفس سبا

 سیما؟ ندیدیش دیگه_

 :گفت مکث کمی با سیما

 .ببینیش داري دوست_

 هستن؟ جا همون هنوز. زیاد خیلی_

ـــرفتم قــدیمی محلــه دیگــه ســالهاس مــنم.رفــتن چندســاله. نــه_ ـــه اینکـــه از بعـــد. ن ـــه خال  شـــو خون
 یلـی دل کـرد عـوض

 .برم نداشت

 :زد لبخند سیما.  کشید باال را ش بینی سبا
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 نمیاد؟ خوابت_

ــا. داشــت مــی بــر کــردن دل دل از دســت بایــد. انــداخت ســرباال ســبا ــده لحنــی و آرام صــدایی ب  پراکن
 :گفت

 ... یعنی... من راستش... سیما میگم_

 میکنی؟ ومن من چرا_

 :گرفت نفسی سبا

 بمونم؟ پیشتون مدت یه میشه_

 :کرد اخم سیما

 سواله؟ اینم_

 :داد قورت استرس با را دهانش آب و زد پلک سبا

 برام؟ هست جایی اینجا اصال یعنی... طوالنی شاید مدت یه... اینه منظورم_

 انگشـــت. گرفــت فاصــله او از بیشــتر. کــرد بیشــتر را ســبا ي ،دلشــوره او ســکوت. کــرد تعجــب ســیما
 درهـم را هـایش

 .انداخت آنها بین را نگاهش و پیچید

ــه... ولــی مــزاحمم دونــم مــی_ ــاه مــدت ی  ســال ســه یعنــی. میخــونم کنکــور واســه دارم امســال... کوت
 شدم قبول هم پیش



 میخــوام هــم نشــد.  خوابگــاه ،میــرم شــم قبــول هرجــا. چندماهــه. بــرم نبود،نشــد اصــفهان چــون ولــی
 ....و شم مستقل

 سبا؟ میگی داري چی_

 او عجـــول لحــن و هــا چشــم بــرق نفهمیــد. کــرد نگــاه ش زده بهــت ي چهــره و ســیما بــه چشــم زیـر  از
 تعبیـر چـه بـه را

 !کند

 بمونی؟ تهران همیشه براي اومدي_

 :خورد تکان سبا سر

 .نیومدم زودتر چرا که پشیمونم_

 .سبا داره بو حرفات_

 میدم؟ سر درد بوي_

 :زد تشر سیما

 اومـــدنت تنهـــا ایـــن شـــده؟ خبــر چــه بــدونم بگــو امــا دردســرم نــه منــی جــون تــو.  نگــو مزخــرف_
 داره؟ خاصـی دلیـل

 اومده؟ پیش مشکلی

 :پرسید نگران و مردد مکث ثانیه چند با
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 داره؟ خبر اومدنت از سعید اصال_

 و گذاشــت خــودش صــورت روي دســت ســیما ، ش آهســته گفــتنِ نــه و ســبا نگــاه افتــادنِ پــایین بــا
 وایـی اي صـدا بـی

 .داشت دنبالش به بزرگ آشوب یک نه این. گفت

 زمــان. گذشــت مــی مکــث بــا انگــار ، بودنــد شــده فرمــا حکــم کــه ســنگینی ســکوت کنــار از دقــایق
 و سـخت سـبا براي

 بـــه و کـــرد رهـــا دنـــدانش بنـــد از را لـــبش ســیما بــاالخره. شــد مــی ســپري دربهــت ســیما بــراي
 نفـس.  کـرد نگـاه سـبا

 :گفت آرام بالحنی و فرستاد بیرون را عمیقش

 اجــازه  چطــور  بزنــی،  مــن  بـه  تلفـن  یـه  حتـی  سـال  هشـت  تـو  نذاشـته  کـه  کسـی  زدم می حدس باید_
 ي بـرا تنهـا داده

 .بیاي دیدنم

 :آمد می بیرون زحمت به صدایش.بود خشک خشک سبا دهان

 چیزایــی یــه امــا شــدم مــی زنــدگیت و تــو مــزاحم نبایــد دونــم مــی کــردم، اشــتباه میگــی دونــم مــی_
 ...که هست

 :گفت و کرد نگاه سیما منتظرِ ي چهره به کوتاهی مکث با

 مـــزاحم. داشـــتم رو اضـــافه و طفیلــی آدم یــه حکــم. نبــود بخــدا. ســیما نبــود اونجــا مــن جــاي دیگــه_
 مخـل و آرامـش



 اســمم خــانوادگی و زناشــویی دعواهــاي و هــا بحــث ي همــه تــو کــه آشــوبگر مــزاحمِ یــه. آسایششــون
 بخاطر. اومد می

. شـــدم خســـته.  بـــود شـــده گـــاه شـــکنجه ســـعید ي خونـــه. لرزیـــد مــی هاشــون بچــه تــن مــدام مــن
 تـا. نکشـیدم دیگـه

 .اومدم شد، پرت ازم حواسشون

ــیما ــابِ س ــبوري ت ــت ص ــار. نداش ــی انگ ــت م ـــر خواس ـــه ه ـــن در آنچ ـــال ای ـــاق چندس ـــاده اتف  افت
 یـک ین همـ درعـرض

 .بشنود ساعت

 موقـــع اون چــرا بــود سختشــون اگــه نیومــدي؟ زودتــر چــرا ، شــدي مــی اذیــت اگــه شــده؟ چــی مگــه_
 التمـاس مـن کـه

 .ترکید می داشت دلم اینجا من و دادن عذاب اونجا رو تو بیاي؟ نذاشتن ، کردم

 بهـزاد  کـه  وقتـی  تـا ... تـا ... حـد  ایـن  تـا  نـه  امـا  بـود  سـخت . نبـود  بـد  اینقـدر  چـی  همـه  اول ،از سیما نه_
 .شد پیداش

 :بلندترپرسید و کرد زمزمه را بهزاد اسم زیرلب سیما

 داره؟ تو به ربطی چه اون سیما؟ برادر_

 :کرد تعریف آرام و چالند رادرهم انگشتانش باز. افتاد پایین سبا سر

 راهــم ســر رفــتم مــی جــا هــر. بــودم گرفتــه دیــپلم تــازه. شــد شــروع پــیش ســال ســه از هــاش حــرف_
 بهـم گفـت می. بود



 پــروا بــی ولــی بــود خــوب خیلــی ظــاهرش.  شــه نزدیــک بهــم تــا کــرد امتحــان راهیــو هــر. داره عالقــه
 زنـدگی اهـل. بـود

 هــم کســی و اومــد مــی دوســتاش بــا راحــت هاشــون تومهمــونی. ،نبــود بــودم دنبــالش مــن کــه آرومــی
 نمـی ایـراد بهـش
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 بیشــتر  اون اصـرار  شـدم،  دور بیشـتر  مـن  هرچـی  امـا . شـدم  دور ازش موضـوع  ایـن  بـه  علـم  بـا . گرفت
 دیـد وقتـی. شـد

ــده ــداره فای ــانواده ، ن ــو خ ــیج ش ــا کــرد بس ــعید ت ــراي و س ــتگاري ب ــی خواس ــنن راض ــایی از. ک ـــه ج  ک
 خوشـی دل سـعیدم

ــت ازش ــول ، نداش ــرد قب ــه نک ــه تااینک ــاي زمزم ــاز ه ــدیل بهن ــد تب ــه ش ـــد ب ـــد بلن ـــرف بلن . زدن ح
 گوشـم بـه کـه جـوري

ــرام کشــیده زحمــت گفــت مــی. شــنوم مــی دونســت مــی. برســه ــدگیش اول. ب ــه زن ـــی جـــاي ب  خوش
 قبـول منـو خـودش

 کـــه گرفـــت بـــاال بحثشـــون هـــم یکبـــار.شــد مــی کوچیــک بحثــاي بــه تبــدیل اینــا ي همــه... و کــرده
 و قهرکـرد بهنـاز

 خــودش. بیــاد کوتـاه  نارضــایتیش تمـامِ  بــا سـعید  تــا شـد  باعــث همـین . پــدرش ي خونـه  رفــت چنـدروز 
 .زد حـرف باهام



 اومــد نمــی بــدم. نمیــاد خوشــم ازش گفــتم مســتقیم غیــر.میشــه مــزاحمم وقتــه خیلــی بگــم نشــد روم
 کـنم زودتـرازدواج

 راضــی گفــت ســعیدعلنا وقتــی. میشــم تبــاه باهــاش دونســتم مــی کــه بهــزاد بــا نــه ولــی بــرم اونجــا از و
 اي بهانه به و نیست

 بیـاد  کوتـاه  بهنـاز  کـه  شـه  برگـزار  سـاده  جلسـه  یـه  فقـط  بـود  قـرار . شـد  قـرص  دلـم  کنـه،  مـی  ردشون
 خـانواده وقتی... اما

 یـــه و کـــردن انگشتردســتم کــه اومــدم خــودم بــه مــوقعی. شــد تمــوم چــی همــه انگــار اومــدن بهنــاز ي
 کوتـاه محرمیـت

 ...خوندن

ــار اوایــل ــود خــوب بهــزاد رفت ــدم وقتــی مــنم.  بــود آل ایــده. ب  کــردم ســعی ، گذشــته کــار از کــار دی
 امـا باشـم همراهش

 ولــی.  نداشت،داشــت عالقــه بهــم نمــیگم. نبــود بشــو عــوض. شــد رو کــردنش بــازي نقــش زود خیلــی
 و خودشـو بیشتر

 تـو  اون اصـال . نبـود  سـازگار  مـن  بـا  کـه  چیـزي .بـود  مهـم  فاسـدش  و افتضـاح  فکـر  نـوع  و هاش خواسته
 دیگـه دنیاي یه

 ...مهمونی یه تو تااینکه.  بودم دیگه حال یه تو من کرد، می سیر

 قطـره . کـرد  مـی  نگـاهش  زده بهـت  فقـط  سـیما .کنـد  راجمـع  موضـوع  چطـور  دانسـت  نمـی .  کـرد  مکث
 از اشـک هاي

 :چکید سبا چشم ي گوشه



 در همراهشـــو باخـــت قمـــار میــز پــاي هرکــی کــه کــردن شــرطبندي مســتی عــالم تــو دوســتاش بــا_
 .بـذاره بقیـه اختیـار

 جـور  یـه  کـردم  التمـاس  دختـره  بـه  ولـی  بـرد  گفت،مـاتم  بهـم  دوسـتش  دختـراي  دوسـت  از یکـی  وقتی
 مـن بـه فرار راه

 .بیرون زدم مهمونی از بود بدبختی هر با. مردم می جا همون داشتم. بده نشون

 فقـط  دنبـالم  اومـد  بهـزاد  کـه  بعـدش  روز. چیـه  جریـان  بگـم  سـعید  بـه  کـردم  نمـی  جرات. خونه رسیدم
 بهـش رو حلقه

ــس ــال. دادم پ ــدي جنج ــد ب ــور. ش ــدم مجب ــه ش ــعید ب ــم س ــی بگ ــده چ ــابی. ش ــرد داغ حس ــتن. ک  داش
 شـدن مـی هـم درگیر

 بـه  امـا  کـنم  شـک  خـودم  بـه  کـه  کـرد  مـی  بـازي  فـیلم  جـوري  یـه . رفت نمی حرف این بار زیر بهزاد اما
 سـعید! نه اون

 امکـان  چیـزي  چنـین  کـه  کـرد  قـانع  و سـعید  خـودش  ترفنـداي  بـا  بهنـاز  امـا  وایسـاد  پشتم محکم اولش
 طرف از.  نداره

 فرصــت  بهــزاد  بـه  بـاز  خواسـت  وازم اومـد  تنـگ  بـه  بـاالخره . بـود  فشـار  تحـت  سـعید  هـم  ش خانواده
 وقتـی ي ولـ بـده

 انـــداختم زمــین روشــو وقتــی ، کــرد اطمینــان بهــش نمیشــه و آدمیــه چــه گفــتم حتــی و نکــردم قبــول
  دلخـور و ناراحـت

 دوم بخش ♣
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 ي شــده تمـوم  ي رابطـه  سـر  بحـث  و دعــوا بـود  شـده  روزشـون  هـر  کــار. شـد  عـوض . شـد  عصـبی . شـد 
 کـه بهـزادي منو

. شــد مـی  پیـداش  مـن  تـن  لرزونـدن  بـراي  گـاهی  هـراز  و گذرونـه  مـی  خـوش  کجـا  دونسـتم  نمـی  اصـال 
 سـعید بـا بارم یه

ــر ــه و شــد درگی ــه ازاون.گــرفتن هــم یق ــی نیومــد ســراغم دیگــه بعــد ب ــه ول ــرام توخون . شــد جهــنم ب
 . بـود اعتنـا بـی سـعید

....  و بــود هرروزشــون دعواهــاي بــدتر ازاون.  بــود دار نــیش و تلــخ حرفــاش. بــود بــد رفتــارش بهنــاز
 ...هـا بچه ناراحتی

 جمـع  وسـایلمو  ناگهـانی  تصـمیم  یـه  تـو . بـره  پـایین  گلـوم  از خـوش  آب ذاشـتن  نمـی . سـیما  شدم خسته
 وبـدون کـردم

 .اومدم بفهمن بذارم اینکه

 :چکید اشکش باز و کرد بغض

 .برم نبود جایی دیگه بخدا ولی کردم اشتباهی کار دونم می_

 .لرزید سیما صداي

 ترشـــون جـــري و دادي شــون  خواســته بـه  تــن کـه  بــود مـوقعی  اشــتباهت ولـی .  کــردي اشـتباه .  آره_
 همـون. کـردي

 اون جلــوي بــذارنت قربــونی گوشــت مثــل کــه کــاري و کــس بــی کــردن فکــر. اومــدي مــی بایــد موقــع
 ...ي پسره

 :بوسید را موهایش.کرد بغل اورا سر و گفت استغفار زیرلب



 .شده نگرانت حتما.بده خبر سعید به ولی اومدي کردي خوب_

 !سیما. دیگه روز یه بذار اما دونم می_

 جونم؟_

 .شم مستقل و بگیرم سهممو خوام می. کنه کمکم تونه می خان کامران_

 بـــا بـــذار ؛ ســهمت درمــورد امــا خودمــه چشــم رو جــات ي نکــرد ازدواج حســابی آدم یــه بــا تــاوقتی_
 حـرف کـامران

 .میده انجام بتونه هرکاري اون باش مطمئن. بزنم

ــد لبخنــد کــرد ســعی. زد کنــار را هــایش اشــک ســبا ــا کنــد وتشــکر بزن  و داد ســرتکان فقــط ســیما ام
 .کرد بغلش محکم

 مـــی درد قلـــبش نیامـــده، در صـــدایش پنـــاهی بـــی از و گذرانـــده را روزهـــایی چـــه او اینکـــه تصـــور
 ...گرفت

♣♣♣♣ 

 همـــه ماشــین  داخـــل. رفتنــد  پـایین  کیانــا همـراه . رفــت بیـرون  و انـداخت  ســرش روي اي سـاده  شـال 
 دخترهـا منتظـر

ــد ــه. بودن ــا نشســتن محــض ب ــوان هــاي ماشین،دســت داخــل دختره ــاال کی ــا و رفــت ب  عمیقــی نفــس ب
 :گفت

 چــه کشــیدن چشــم پــایین و بــاال تــاخط دو مگــه بابــا. برســین شــما تــا داد ماکفــاف عمــر شــکر خــدارو_
 کـه داره کـاره

 میدین؟ طولش ساعت شیش



 :گفت کیانا
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 .باشه مرتب باید آدم.  نیست کشیدن وپایین باال خط به_

 .مرتبی خیلی ت شده وز موها این با تو االن. آره_

 ....بهتره که تو ي گرفته برق موهاي از_

ـــا کیانـــا. دهــد حــرص را خــواهرش توانــد مــی چطــور دانســت مــی. درآورد اوشــکلکی بــراي کیــوان  ب
 محکـم کـیفش

 . خندید فقط کامران.شد معترض پدرش به و زد او پشت

 .دونین می خودتون. جون بابا برمیاین هم پس از_

 :کرد مداخله سیما

 .بکشین خجالت سبا از امشبو یه_

 :گفت بلند صداي با بالفاصله کیوان. شد پیاده ماشین از کامران فاصله درهمان

 .نکنی تنبیه. بابا کرد غلط_

 :گفت فوري کیوان که کرد نگاهش اخم با کامران

 .گفتم خودمو_



 :بست را ماشین در کامران

 .گردم می بر االن. میشه سپرتنبیهتون ت خاله امشب.  بعد واسه باشه تنبیهت_

 کشــیده  او ســریع  و بلنــد  هـاي  قـدم  دنبـالِ  سـیما  نگـاه . رفـت  بـاغ  دیگـرِ  سـمت  بـه  و کـرد  تند قدم
 صـداي اوهـم. شـد

 :پرسید فورا سیما اما شود پیاده تا کشید را ماشین ي دستگیره کیوان.بود شنیده را ماشین

 کجا؟_

 :گفت حرص با کیوان_

 ...واال بابا دنبال_

 .نکن نیست،دخالت مربوط بهت که توکاري. گرده برمی االن. نکرده الزم_

 :وگفت کوبید هم به محکم را درماشین. درآمد کیوان کفرِ

ــه_ ــه. بل ــا ب ــوط م ــت مرب ــی نیس ــاب ک ــامون اعص ــی و باب ــی مگس ــه م ــط. کن ــاد فق ــا ب ـــم و اخم  ک
 مـارو بعـدش حوصـلگیاي

 .گیره می

 .میده انجام بدونه صالح هرکاري خودش بابات بعدم. کیوان بزن حرف درست_

 ...جونشو دشمن که بود صالح_

 . نیست پدرش دشمن »کیارش«. کیوان شو ساکت_
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 .چزونتش می اینقدر همین واسه_

 :گفت ناراحتی با کیانا

 .نداري خبر تو که هست مسائلی یه شاید. کیوان بسه_

 !داري خبر تو حتما_

 .نیستم حسود هم تو مث ولی نه_

 :گفت عصبی سیما برگشت، کیانا سمت حرص با کیوان تا

 فهمیدین؟. میشم پیاده و کنم رونمی سبا مراعات. وشماها دونم می من بدین ادامه بخدا_

 ماشــین ي دســتگیره روي. کشــید نشــان و خــط کیانــا بــراي باخشــم و کــرد مشــت را ش پنجــه کیــوان
 :زد وغر کوبید

 .بود آدم کاش. کشن می زنجیر مقابلمون همه ، بزنیم حرف میایم تا_

 :زد تشر سیما

 ...کیوان_

 :پرسید گیجی با بود، آنها بحث شاهده فقط که سبا

 چیه؟ سر بحث_

 .ما آرامش مخل_

 کنی؟ می تمومش کیوان_



 :زد دهانش روي محکم کیوان

 ؟ میشه حل مشکل ببینم میشم الل من بفرما،_

 :کرد نگاه سبا به و گرفت کیوان از را دلخورش نگاه سیما

 .کیارش و کامران بینِ س مساله یه. نیست مشکلی_

 . شناسه ومی کیارش سبا ببین اصال_

 :گفت لبخند با سبا

 خوب؟ پسر نشناسم برادرتو میشه مگه_

 :افزود بعد و »برادر« کرد تمسخرتکرار با کیوان

 .جونوریه چه دونیم نمی درست خودمونم ما آخه_

 بـــاروش کــه ذارم مــی درجریــان بابــاتو فقــط. کیــوان زنــم نمــی حــرف ، بــدي ادامــه دیگــه کلمــه یــه_
 برخـورد خـودش

 .کنه
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 نســبتی  هـیچ  کیـارش  انگـار . کـرد  تماشـا  را بیـرون  درهـم  هـایی  اخـم  بـا  فقـط .نـزد  حرفـی  دیگر کیوان
 خـانواده ایـن بـا



 ســـوال خواســت  عکــس،  قـــابِ یــک  جــز  ، بـود  ندیــده او از اثـري  هـم  قبـل  ازشــب کـه  سـبا . نداشـت 
 بـا کـه بپرسـد ي

 بــه نگــاهی فقــط. نشکســت را ســکوت و نپرســید ســوالی کســی. شــد منصــرف کــامران شــدنِ نزدیــک
 گرفتـه ي چهـره

 ...بود گالیه از پر که قلبش برعکس نداشت، گفتن براي حرفی ظاهرا. انداختند او ي

  دوم بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 

 سوم بخش

 سوم بخش

 قهــوه. شــنید را حــرکتش و ماشــین شــدنِ روشــن صــداي کــه داد مــی بــازي میــز روي را قهــوه فنجــان
 یـک تلخ، تلخِ را

 میـــز روي کوچـــک ظـــرف افتـــادن صـــداي. کوبیـــد خــود جــاي در را خــالی فنجــان. سرکشــید نفــس
 ، شکسـتنش و

 ...تکراري پوزخندي و کردن جزنگاه نداد نشان العملی عکس هیچ اما کرد ش عصبی بیشتر

 تـاثیریـــک ! نبـــود اصــیل و غلــیظ ي قهــوه  تاثیریــک. داشــت زهرمــار ي مــزه . بــود تلــخ کــامش
 و بـزرگ سـوختگی



 بــود ماسـاژ  یــک محتـاج  قلــبش انگـار . شــد کشـیده  ش یقــه بـه  دســتش. بـود  ســاله سـی  دودي خـوردنِ 
 تر نرمال کمی تا

ــه. بتپــد ــراهن ي یق ــره پی ـــرون ســـرش از و شــد پرحرصــش ي پنجــه اســیر ش تی  همیشـــه. آمـــد بی
 و خسـته. بـود همـین

 ســـیاهی و دیـــوار و در و هـــا بحـــث درگیـــرِ آنقـــدر و شــد مــی ســیاه دیــواري چهــار ایــن وارد کالفــه
 دنیـاي و خانـه

 مـی  سـراغش  کـامران  کـه  زمـانی  خصوصـا . شـد  مـی  تمـام  متالشـی  اعصـابی  بـه  که شد می وحال گذشته
 یکـی یا آمد

 .دید می را خانواده آن افراد از

ــه روي ــه بخــار ي آین ـــدر اخــم خــط. کشــید دســت حمــام ي گرفت ـــا کـــرد پافشـــاري آنق ـــان ت  دو می
 .جامانـد ابـرویش

 ، شـــد متزلـــزل کـــه تصـــویر.پاشــید آینــه بــه آب مشــتی. کــرد خســتگی همــه آن ي حوالــه پوزخنــدي
 بـه نگـاهی یم نـ

ــداخت تراشــش ریــش ماشــین ــه و ان ــت،چه هــم را خــودش ي حوصــله. رفــت دوش ســمت ب  نداش
 آن قیـژ قیـژ به رسد

 ...دستگاه

 اي لــرزه فقــط همیشــه مثــل. بــرد هجــوم تــنش گــرم هــاي ســلول ســمت بــه رحمانــه بــی ســرد آب
 و افتـاد بـرتنش گـذرا



 بــه  نیـازي  کـه  بـود  وگـرم  بـود  سـوخته  آنقـدر . داشـت  عـادت  کرختـی  و سـرما  ایـن  بـه . شـد  عادي بعد
 اي تـازه گرمـاي

 .نباشد

. کــــرد رهــــا تخــــت روي را ش شــــده ســــرد تــــن و زد بـــاال را ش پیشـــانی روي خـــیسِ موهـــاي
 درگیـرِ هنـوز ذهـنش

 و بــود مگــر. باشــد کــه خواســت نمــی و بــود پررنــگ کــه شخصــی حضــورِ درگیــر. بــود پــیش ســاعتی
 هـم فـرق نبودش

 .کرد می

ــه ــی ب ــت درک ــت. گف ــر دس ــرش زی ــت س ــم و گذاش ــایش چش ـــت را ه ـــش. بس ـــی دل ـــت م  خواس
 خـواب یـک. بخوابـد

 کــه هــایی آدم گــذرانی خــوش فکــر از ، کنــد رهــایش ســرطانی افکــارِ بنــداین از کــه راحــت و طــوالنی
 همسایه بیشتر

 هـــم روي هـــایش پلــک وقتــی. بــود متنفــر بــودن زیــادي همــه ایــن از. کنــد فــرار ، خــانواده تــا بودنــد
 درگیـرِ بـاز رفـت،

 میــانِ جامانـده  خـونِ  هـاي  لختـه  و ممتــد هـاي  جیـغ  از کابوسـی ! نـه  کــه خـواب . شـد  کوتـاه  خـوابِ  یـک 
 اتاقـک یـک

 خــود بـا  تـاجهنم  هـم  را او خواســت مـی  کـه  دسـت  بــه تیـغ  و شـده  مجنـون  زنــی دسـتان  میـانِ ... کـذایی 
 ... ببرد
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 ســاعت نــیم کــه انگــار نــه انگــار. زد مــی نفــس نفــس. شــد خیــز نــیم و پریــد هــایش پلــک جفــت
 تـنش به سرد آب پیش

 چیــز همــه نثــار غلیظــی لعنتــی. کــرد نمــی رهـایش  لعنتــی کــابوس آن تــبِ. کــرد تــب بــاز. بــود خـورده 
 .کرد

 .رفت گیر پیام روي تا نکرد حرکتی. آمد کنارش از تلفن صداي

ــاز... کیــارش...  الــو_ ـــده جـــواب...  و مـــریض مریضـــاي اون کـــن ول پســر؟ کــردن خفتــت کجــا ب  ب
 ....دارم کـارت

 میشنوي؟... کیا

ــد تخــت روي از همزمــان و برداشــت را گوشــی. کشــید خشــکش هــاي لــب روي زبــان  و شــد بلن
 :رفت بیرون

 ...بگو_

 کجایی؟. سالم علیک_

 چیه؟. قبرستون_

 گرفتن؟ گازت باز_

 ... ببافی ور و شر میخواي. ندارم حوصله پیمان_

 خونه؟ هستی؟ قبرستون کدوم. بابا خب_



 .پیمان بگو_

 ...که بیا نکردي کردي؟ صرف ها مرده با شام_

 :شنید راهم پیمان وصداي زد وصورتش سر به آبی کالفه

 حمومی؟_

 مفتشی؟_

 تنهایی؟ بدونم میخوام. آره_

 .پیمان شو خفه_

 .حیاتیه مورد یه. کلینیک بیا پاشو ببین. چشم_

 .صبح_

 .عذابه تو بدجور طرف. حیاتیه کیا جونِ به_

 :گفت رحم بی و سرد

 .روزي شبانه بره. چه من به_

 .نکن ریزي آبرو بیا پاشو بود؟ کجا روزي شبانه دالمصب_

 . ایستاد و کرد گیر میز لبه دستش

 سوم بخش ♣
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 کیه؟_



 هان؟_

 ...باز نکنه کیه؟ میگم. مرض و هان_

 .بیا پاشو تو_

 نداري؟ کاري_

 .منتظرنشستم تومطب. ها بیاي کیارش_

 :کشید داد مرتبه یک

 .نمیام من. بیاد علیرضا بزن زنگ. اونجا آوردي کردي غلط_

 .حساسه دونی می. میره خجسته کلینیک حیثیت. نکن قلقی بد. زنشه با علیرضا_

 ... اون روح تو _

 .فقط بیا پاشو. باشه. من آباد و جد_

 .شه پیدا یکی تا بزن حسی بی خودت. نمیام من_

 ...مادرت جونِ بیا پاشو. کیارش کنم چیکار خورده کرم دندون با دونم می چه من_

 :کرد عوض را حرفش پیمان که نکشید ثانیه به

 .وسطه حیثیتم پاي. بیا پیمان جون. کردم غلط_

 .کشم می فقط بیام_

 .بکش منم سالم دندون. بیا تو_



ــارِ ناســزایی و کــرد قطــع را گوشــی ــوز. کــرد پیمــان نث ــه یــک هن ــانِ جمل ــی جــوالن ذهــنش می . داد م
 و کشـید می عذاب

 .شد نمی اما بزند پسش میخواست

ــت ــت فرمــان پش ـــنش دوبــاره. نشس ـــت. خـــورد زنـــگ تلف ـــا کنـــد رد میخواس ـــدنِ بـــا ام  دی
 مکـث کـامران ي شـماره

 حفــظ را شــماره. نشســت لــبش ي گوشــه تلخــی پوزخنــد.  بــود نکــرده ســیو هــم را نــامش حتــی.کــرد
 را نـامش امـا بـود

ـــن پــیش نبود،ســالها پــاپیچش و مــانع اگــر. زد خــط همیشــه ـــود کـــرده را کـــار اب  روي را گوشـــی.  ب
 کنـارش صـندلی

ــداخت ــایین را هــا شیشــه. ان ــاران. داد پ ــرم ب ــاران از. باریــد مــی ن ـــود متنفــر ب ـــاال را شیشـــه. ب  و داد ب
 همیشـه. زد را کـولر

 ي تنـــه بـــه دســتی. برداشــت را فلــزي ي جعبــه. رفــت مــی بــاال روحــش و جســم کــولِ و ســر از گرمــا
 . کشـید سـردش

 سـیگار  نـخ  یـک . بیانـدازد  دورش خواسـت  نمـی  دلـش  کـه  بـود  چیـزي  تنهـا .  بـود  همـراهش  بـود  سالها
 لب میان را بلند
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ــایش ــت ه ــداي. گذاش ــک ص ــدك موزی ــه فن ــراه ب ـــه هم ـــاي حلق ـــتري ه ـــاي در خاکس ـــین فض  ماش
 نفـس. شـد پخـش

 ...چرخید سوییچ روي دستش و کشید عمیقی

 :گفت و کرد بغل را هایش دست سیما.  بودند ایستاده ماشین کنار ها بچه منتظر

 .زدیم می قدم ذره یه کاش.  خوبه چه هوا_

 :گفت و کرد نگاهش. نشد او حرف متوجه درست و بود خودش در کامران

 .ریم می.باشه_

 :کرد نگاهش سیما

 کجا؟_

 :گفت حواس بی کامران

 بري؟ خواستی می کجا. دونم نمی_

 . شد نزدیک هم به سیما ابروهاي

 شده؟ چی بگی خواي نمی_

 فعــال.نبــود ریختنـی  بیــرون ولـی  بــود زیـاد  گفــتن بـراي  حرفــی. نگفـت  چیــزي و داد تکـان  ســر کـامران 
 کامال سیما. نبود

ــه ــد طــرفش ب ــت و چرخی ــزي خواس ــد چی ـــه آشــنایی ماشــین کــه بگوی ـــان از ســـرعت ب ـــل خیاب  مقاب
 جـا سـیما. گذشـت

 :خورد



 کامران؟ نبود کیارش_

 :گرفت خیابان از را نگاهش و داد سرتکان کامران

 .آوردم نده،شانس کشتن به خودشو سرعت بااین آخر. شناسمش می فرسخی ده از_

 .شد پشیمان ایستادنشان بیرون از. آزرد را سیما او صداي عجز

 بیان؟ ها بچه تا ماشین تو بشینیم_

ــامران ــت ک ــرد موافق ــیگاري. ک ــش س ــه و زد آت ــا شیش ــایین را ه ــیما. داد پ ــره س ــه خی ــه ب ــاي حلق  ه
 :گفت خاکستري

 .کامران کن صحبت باهاش بار یه کشیدن، سیگار و خودخوري جاي به_

 زنی؟ می حرفو این که شناسیش نمی گذاشته؟ ذاره؟ می_

ــوري خــب_ ــه کــه هــم اینج ــه کــردي رهــاش. نمیش ــودش حــال ب ــد اول ازهمــون. خ ـــی اجــازه نبای  م
 کـه شـه جـدا دادي

 .نشه عمیق قدر این بینمون ي حفره

 : گذاشت ش پیشانی به دست و گرفت سیگارش از محکمی کام کامران
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 دیـــدي ولـــی شــه دور قــدم یــه نبــودم راضــی دونـی  مــی.  وتــو مــن تصــور حــد از بــیش. ســیما لجبـازه _
 .بـرد شـرطو کـه



. رقصـــید مخـــالف زدم ســازي  هـــر. بگیــره  ورودي پزشـــکی تـــو رتبــه  بـــااون کــردم  نمـــی فکرشــم 
 دونم نمی دیگه.نذاشت

 .درسته کاري چه

 شـــاید.کـــن توجـــه بیشـــتر کـــم یـــه. کنـــی مــی رفتــار خــودش مثــل کیــارش بــا اینــه مشــکلت تــو_
 خوابشـو رگ بتـونی

 .پیداکنی

 .سیما کنم پیدا ش خونه تو خوابه هم روزا خوابش،همین رگ جاي به ترسم می_

 :شد درشت سیما هاي چشم

 میگی؟ داري چی_

 بعـدم . کـنم  سـکته  درجـا  جـا  و بـرم  جلـو  ترسـیدم .  خونشـه  تـو  زن یـه  شـدم  متوجـه  پـیش  وقـت  چند_
 روش به نتونستم

 مــی  خــدا . بـود  توخونـه  ایـن . نفهمـم  و شـه  تبـاه  ترسـم  مـی . دونـم  نمـی  ، رفتـه  پـیش  کجا تا حاال. بیارم
 از بیـرون دونـه

 .گذره می چطور روزاش و شب ، خونه

ــا ــک ب ــدنِ نزدی ــه ش ــا بچ ــیگارش ه ــل را س ــر داخ ــیگاري زی ــاموش س ــرد خ ــیما از و ک ــت س  خواس
 سـیما. بزنـد را اسـپري

 :گفت و زد را ماشین اسپري

 .داره دوست یکیو شاید. کامران بزنم حرف باهاش من_



 شن،خصوصــا حســاس هــا بچــه دوبــاره خــوام نمــی. کنــیم مــی صــحبت بعــد.  ســیما دونــم مــی بعیــد_
 ...کیوان

 ...برگشت پیش ساعت چند به کامران ذهن و کرد سکوت ناچارا سیما

 ...کیارش_

ســرتاپاي  بــه  نگــاهی  و رفــت  جلـوتر  کـامران . برگشـت  و ایسـتاد  خانـه  بـازِ  نیمـه  در میـانِ  جـوان  مرد 
 او پـوش سـیاه

 :پرسید آرامی لحن با. نشد قدم پیش اوهم. نشنید سالمی. انداخت

 مونه؟ می کجا گوشیت. نمیدي جواب و زنم می زنگ روزه دوسه_

 :گفت حوصله بی و خسته. برد موهایش میان دست کیارش

 .بود شلوغ سرم_

 دیدي؟ نمی هم رو شماره. زدي می زنگ بعدش_

 .باهات نداشتم کاري_

 بگیریم؟ خبرازهم یه نباید نباشه کاري تا یعنی_

 : کرد نگاهش حوصله بی کیارش
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 .بعد واسه بذارش. م خسته_



 .بیاي منتظرم. بیرون ریم می ها بچه با. خب خیلی_

 :برد باال را کیارش لب ي گوشه تلخ پوزخندي

 !چه من به. بگذره خوش_

 :گفت و رفت جلوتر کامران

 ... دیروز درمورد. بریم کنار،بیا بذار رو بدقلقی_

 عــادت تنهــایی. نمونــده حــدیثی و حــرف دیــروزم درمــورد!.. مــن بــه نــه همیشــه مثــل امــا داري لطــف_
 قبر سر برم دارم

 .بگذره خوش. برس هات بچه به برو تو. مادرم

 :رفت پیش دوباره کامران اما برود برگشت

 ...کیارش_

 متوجهی؟... کامران م خسته_

 :گفت ناراحت و شد درهم کامران ي چهره

 خــودم بــه گنــاه نــره یــادم گذاشــتن روم پــیش رو تــو کــه شــکوندم چیــو یــا کــی حرمــت دونــم نمــی_
 کـه. گـرده برمی

 .دارم کارت. باش خونه شب. نگزه ککت تو و بشکنه هم پشت پدریم و دل حرمت

 .یانه باشم نیست معلوم_

 .کیارش_



 مــدعی خــودت مثــل کــه اینــه واســه وایســادم اینجــا اگــه. کنــی فرضــم مــرده کــه میشــی راحــت وقتــی_
 و کسـی مـن شم

 .داره فرق ش قضیه کنی بیرونم تو اگه اما. قبرو اون نه.تورو نه. کامران نکردم ول

 .کیارش کن تموم مزخرفو بازي این_

 .کامران برم بده بهم رو مرسده آدرس. کن تمومش تو_

 .بري ذارم نمی دردسر دنبال. نخواست تورو هیشگی قبرستون اون تو_

ــارش. برگشــت و گفــت ــدي کی ـــه داخــل.زد پوزخن ـــت خان ـــه را در و رف ـــد کــوب هـــم ب ـــامران. ی  ک
 .برگشـت و ایسـتاد

 کـامرانی  هـر  بـا . کـرد  مـی  درد قلـبش . شـد  مشـت  ش پنجـه . خـورد  صـورتش  تـوي  سـیلی  مثل دربسته
 جـاي بـه از کـه

 چــه گالیــه پــر قلـب  در دانســت مــی چــه پسـر  ایــن. کــرد ســپید تـارمویی  اوشــنید، زبــان از پـدر  ي واژه
 قـدم. گـذرد مـی

 کنـــد آرامــش تــا بــود حریمــی هنــوز چــون ، کــرد مــی فــرار غصــه. ازایــن شــاید.برداشــت بلنــد هــایی
 از کـه بـود وهمـین

 ... ماند خبر بی کیارش حال
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 !بابا کردي رد خیابونو_



 :زد اي نیمه نصفه لبخند. گرفت فاصله افکارش از و کرد نگاه کیوان به

 .گذاشتن وقتا همین واسه برگردونو دور_

 بابا؟ نیست بهتر نکشه خودش اعصاب رو خط و کنه جمع حواسشو آدم _

 :گفت بعد و شد همراه مکث کمی با کیوان به کامران نگاه

 کنم؟ پیاده.کنم پیاده روهمینجا تو باید بکشم خط اعصابم رو نخوام_

 .آره میشه آروم اعصابت اگه_

 بچه؟ کنم چیکار دلمو اونوقت_

 :داد باال ابرو کیوان

 .میشم بیام،آدم پیاده ذره یه_

 .شدي لجباز شایدم_

 .داره خرابم جنس به بستگی دیگه اون_

 :شد محو کامران لبخند

 .بابا نره یادت اینو. خودمه به ،توهین زدنت خط پس.  کیوان منی ي ریشه و رگ از تو_

 ...بابا اما_

 :گفت و کرد اشاره فروشگاهی به ، کیوان حرف میان سیما

 .کنیم خرید کم یه فردا واسه بذار.هنوزبازه فروشگاه این کامران_

 ...پیچید دوربرگردان از و زد راهنما. داد تحویلش کمرنگی لبخند. کرد نگاه او به کامران



 ♣♣♣♣ 

ــک وارد ــد کلینی ــاهش اول و ش ــه نگ ــتیارش ب ــاد دس ــر. افت ــوان دخت ــریع ج ــد س ــد بلن ـــالم و ش . داد س
 ابروهـایش کیـارش

 :کشید درهم را

 .رفتن همه دوساعته اینجایی؟ هنوز تعطیل روز چرا تو_

 .بود فراري جوان دختر هاي نگاه

 ...رو ها پرونده.داشتم کار کم یه راستش_

. بـرد  مـی  حسـاب  او از هـم  میانشـان  فیبرهـاي  پنـاه  در. رفـت  پـس  قـدمی  دختـرك . رفـت  جلـو  کیارش
 شوخی کسی با

 . نداشت
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 میشه،نمون؟ خلوت میگم چندمه ي دفعه_

 ...شاید گفتم. داشتین مریض_

 .نشده تموم من پاي و نیومده اینجا صاحبت تا برو کن جمع_

. زد یــش صـــدا و افتـــاد راه دنبـــالش دختـــرك.  رفــت اتــاق ســمت بــه کیــارش. خــورد جــا دختــرك
 اعتنـایی کیـارش



 :گفت آرام و شد رخ به رخ کیارش با. آمد بیرون پیمان.  نکرد

 چیه؟. اتاق تو میاد کامل صدات_

 :شنید را دستیارش ملتمس و لرزان صداي سرش پشت از

 ...واال بمونم گفت دکترپورمند_

 :رفت عقب ترس با دخترك و برگشت طرفش به کیارش

 تو؟ گیري می حقوق کی از_

 :کرد مداخله پیمان

 .میشه سخت دستیار بدون گفتم.  داشتی مریض. تابیاي بمونه نوابی خانم گفتم من!... کیارش_

 :کرد نگاه پیمان به عصبانیت با کیارش

 کنم؟ تکرار.دادم تلفن پشت تورو جواب_

 :آمد پایین پیمان صداي

 حسابی؟ مرد هستی گیري چه ،حله؟ خوردم چیز بگم من_

ــارش ــار او کی ــاق ووارد زد راکن ــد ات ــان. ش ــمکی پیم ــراي چش ــوابی ب ــاره و زد ن ـــت ي بااش ـــت دس  گف
 ي مـ حلـش کـه

 و شســـت  را هـــایش  دســت  کیــارش . شــد  اتــاق  وارد پیمــان . زد کمرنگــی  لبخنــد  دختــرك . کنــد
 اتـاق وارد خواسـت

 :شد سد مقابلش پیمان که شود معاینه



 نگیري؟ شو پاچه. زرگره مهندس دختره. کیا ببین_

 کیه؟ باباش اصال. باشه میخواد کی هر_

 :گفت غیظ با و آورد پایین را صدایش پیمان

 نمیشناسی؟. االغ منطقه شهردار_

 بشناسمش؟ که سوپورم مگه_

 .کیارش_

 . اومده االن که چشه ببینم بذار. ندارم حوصله اونور برو_
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 یــاد  کــار  تــا  کشـید  زحمـت  کلـی .داره گنـاه .نکـن  اذیـتش .داشـتم  نگـه  مـن  هـم  رو نـوابی . خب خیلی_
 راه و گرفـت

 .افتاد

 :زد او بازوي به دست و زد لبخند پیمان. کرد نگاهش بر و بر کیارش

 نمــی تـرك  لبـات  بزنــی لبخنـد . بگیـر  رو دکتـرا  ژســت تـوعمرت  بـار  یـه . کــن برخـورد  آدم مـث  فقـط _
 .خوره

 :زد غر زیرلب پیمان. رفت بیرون و زد کنار»  گمشویی« با را او کیارش

 . نفهمی که حقا_



ــرد حفــظ را ظــاهرش خــودش ــرون و ک ــت بی ــارش.رف ــا کی ــدن ب ــرد دی ـــاده م ـــار اي جاافت ـــر کن  دخت
 درهـم ،ابـرو جـوان

 بـــا ادامـــه در و داد جـــواب گفـــت مـــرد کــه نباشــیدي خســته بــه روپوشــش پوشــیدن درحــال. کشــید
 و خشـک ي لحنـ

 :گفت جدي

 .بیرون بفرمایین.  ممنوعه همراه ورود_

 :رفت جلو فوري پیمان. کرد نگاه بود سرش پشت که پیمان به سپس و او به تعجب با مرد

 .دکتر زرگرهستن مهندس_

 :کرد درهمش هاي واخم مرد به کوتاهی نگاه کیارش

 .لطفا بیرون. کنین رعایت و بهداشت قانون ولی مهندس خوشبختم_

 بــا. کنـد  جمــع را بحـث  کــرد سـعی . اســت همـین  او مراعــات و ادب نهایـت  دانســت مـی  پیمــان فقـط 
 بـه اي غـره چشـم

 :زد لبخند مهندس به رو کیارش،

 .بیماره خود نفع به قوانین رعایت_

 .دکتر نیست کسی که االن واسه نه_

 :گفت رسایی لحن با و رفت بود درازکشیده جوان دختر که صندلی سمت به کیارش

 .پیمان کن همراهی مهندسو_



ــوابی وبلنــدتر ــدا را ن ــان. زد ص ــا همزم ــرون ب ــتنِ بی ــوابی مهنــدس، و پیمــان رف ــاده ن ــار آم ــارش کن  کی
 بـه گـوش و ایستاد

 دهــانش روي دســت کــه جــوان دختــر کنــار و کــرد دســت را هــایش کــش دســت کیــارش. شــد فرمــان
 چشم و گذاشته

 .ایستاد ، بود بسته را هایش

 .قسمته کدوم بگو بردار دستتو_

 :داد سرتکان کیارش.  ماند ثابت او روي کمی نگاهش. کرد باز چشم دخترجوان

  خب؟_
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ــرك ــزاق دخت ــانش ب ــورت را ده ــه و داد ق ــی ب ـــدان از یک ـــاي دن ـــب ه ـــاره عق ـــرد اش ـــارش. ک  کی
 روي از را او دسـت

 پوســـیدگی گویـــا. داشـــت ســـالمی ظـــاهر دنــدان. کــرد نگــاه او ي اشــاره محــل بــه و زد کنــار دهــانش
 .بـود داخـل از

ــوابی از و رفــت عقــب ــري خواســت ن ــال پ ــه همــان از* اپیک ــه ناحی ــتش ب ــوابی. برســاند دس ــمی ن  چش
 بـه را بیمار و گفت

 کــرد مــی تنظــیم را صــندلی و یونیــت. رفــت دیگــر ســمت بــه کیــارش. کــرد هــدایت رادیولــوژي اتــاق
 وارد پیمـان کـه



 :گفت آرام لحنی با و رفت جلو پیمان. نگفت چیزي ولی کرد ونگاهش چرخاند سر. شد اتاق

 رو؟ دختره دیدي_

ــدونش_ ــه شــیارهاي از پوســیدگیش. ســالمه دن ــادتم حتمــا. داخلی ــداره ع ــدون ن ــک دن ــزیتش پزش  وی
 زده درد کـه کنـه

 .باال

 دیدي؟ خودشو میگم. کن ول رو اینا خب_

 : کرد رها را یونیت کیارش

 چی؟ که.نکردم نگاش خریدار چشم به چیه؟ دردش ببینم بود حلقش تو تااالن چشام_

 .خورد دردت به شاید میگم. همینجوري _

 .کرد اشاره در سمت به هایش چشم با

 بیرون؟ یعنی این_

 :چسبید کنارش مگس مثل پیمان.نشست کیارش

 کــرده رو شــانس. شــوراس نــامزداي نــامِ ثبــت کــه هــم دیگــه وقــت چنــد. موقعیتــه خــوب کیــا جــونِ_
 .بهت

 :چسباند صندلی به را دستش و نشست* تابوره صندلی روي کیارش

 ... که نسوزون دل من واسه. کفی بیشترتو تو کنم فکر _

 ب زرگــر  دختــر  کــه  هســت  کیـارش  گفـت  زد زنـگ  حامـد  تـا . ردیفـه  مـم  برنامـه .شـلوغه  دورم من_
 .زدم هـوا رو یـاد



 کــه ازاینــام یکــی نــخ تــو مــن وقتــه خیلــی. بــود خــوب کــه ظاهرشــم. بــاش ت آینــده فکــر بــه بــدبخت
 .باشن داشته برش

 :گفت و کرد نچی پیمان. زد پوزخندي کیارش

 .رفت ،در جردادي که روشنکم پاچه. خوره می دردت به که تنهایی واسه_

 .نکن وزوز اینقدر برو حاالم. نبود دادن حال اهل منم. خواست می شراکت زیادي اون_

ــارش برســري خــاك پیمــان ــا. کــرد نث ــدنِ ب ــراه بیمــار آم ــان هم ــا و زد لبخنــدي نوابی،پیم ــازه ب  اي اج
 دخترجوان. گفت

 :گفت کیارش که رفت قبلی صندلی سمت به

 . بشین اینجا_

 سوم بخش ♣

 صفحه 80

ــوابی. کــرد مکــث دختــرك  وبـــه کشـــید دراز صـــندلی روي بیمـــار. داد کیــارش دســت را عکــس ن
 او جـدي نیمـرخ

 :گفت آرام. نزند حرفی نتوانست... او به نگاهش و بود فکش روي هنوز دستش. کرد نگاه

 .گرفت درد یهو. بود سالم دندونم_

ــارش ــس کیـ ــده روي را عکـ ــوابی از. گذاشـــت پرونـ ــندلی خواســـت نـ ــیم متناســـب را صـ ــد تنظـ  کنـ
 کـش دسـت وخودش

 :کرد دست را هایش



 بــه  و فهمیــدي  مـی  زودتـر  کـرد،  مـی  چکـت  پزشـک  دنـدون  مرتـب  اگـه . عمقیـه  و داخلی پوسیدگی_
 نمـی عصـب

 .رسید

 :شد درهم دخترك هاي اخم

 .ندارم خوبی ي خاطره پزشکی دندون کال و صندلی از_

 .زد پوزخند کیارش

 .تره تحمل قابل صندلیش از دندون درد. میشه بهتر حالت حاال_

ــر هــاي اخــم ــا شــد درهــم او ي کنابــه از جــوان دخت ـــد حـــرف درســـت داد نمـــی اجـــازه درد ام . بزن
 .شـد مادهĤکیارشـ

 چشــم ســمت نگــاهش گــاهی ، شــد کــه مشــغول. نشســت او ســر بــاالي و زد را عیــنکش و ماســک
 شـده آرایـش هاي

 جـنس  دانسـت  نمـی  امـا  دیـد  مـی  زیـاد  هـا  نگـاه  ازایـن . نکـرد  اعتنـایی . بـود  خیره.  چرخید می دختر ي
 فـرق نگـاه این

 ...دارد

♣♣♣♣ 

 :اپیکال پري

 .گیرد می دندان دویاسه نهایتا یا یک از پزشک دندان که عکسی

 :تابوره صندلی



 .جراحی مخصوص چرخان و محرك صندلی

♣♣♣♣ 

 :گفت معترض و برگشت ،پیمان درها شدن بسته با

 کردي؟ بداخالقی قدر این چرا مطب؟ میاي بدموقع که اولته دفعه_

 .نمیدم باج کسی به من_

 .میشه پارتی کنه گیر کارت همینجا فردا. شهرداره معاون میگم چیه؟ باج_

 . گیرمنه اونا کار که فعال_
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 ...کیا_

 مقــابلش و زد دور را میــز پیمــان. رفــت مــی ور تــاپ لــب بــا توجــه بــی و خــورد را ش نســکافه کیــارش
 :داد تکیه

 .خره توام با_

 .کنه می داغ داره مخم. پیمان زنی می حرف زیاد_

 :گفت و شد خم طرفش سینه به دست پیمان

 ... یعنی. مادرش با کنه می زندگی ترکیه دختره. خوبه کردنتم داغ واسه_

 :شد شل نیشش ، کیارش نگاه با



 .میشه دار خنده شمال دیگه_

 :گفت زهرخند با کیارش

 .گردنش بندازي باش،یکیو خردیگه یه دنبال_

 :اوکوبید بازوي به و کرد گرد چشم پیمان

 .ها زرگره دختره میگی؟ چرند چرا_

ــس_ ــرا پ ــفه چ ــب نص ــا؟ آوردش ش ــواي اینج ــی میخ ــدون بگ ــک دن ــردن پزش ــت گ ــر کلف ــن از ت  م
 نیست؟

 :کرد نچی دوباره پیمان

 بریدي؟ حکم و کردي وبرانداز ظاهر باز_

 :کشید فنجانش ي لبه دست و داد لم عقب کیارش

 کنار؟ کشید و شد الل روشنک چرا نگفت آیال_

 :شد الل مرتبه یک اما بزند حرفی کرد باز دهان پیمان

 هان؟_

 .من گردن بندازه میخواست و بود آورده باال گند قبال. زهرمار و هان_

 :شد نزدیک هم به پیمان ابروهاي

 ؟ مطمئنی کجا از_

 :زد پوزخند کیارش



 .کنه می قشنگترتعریف خودش_

 .داد می فحشت فقط که خودش_

 . کرد رم ولی حله اي نخورده دست بگه فقط گفتم. دکتر بردمش ، کنم ش صیغه اینکه از قبل_
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 :زد بیرون حدقه از داشت پیمان هاي چشم

 .نبودي بساطا و بند این اهل تو دکتر؟ چی واسه_

 :شد خم او سمت و شد محکم میز روي کیارش دست

ـــه واســـه مـــن. نداشــت هیچــی کــه درحــالی. داشــت ادعــا. شــه آویــزون میخواســت اینکــه واســه_  ی
 کاغـذ نـدار هیچـی

 .آزاد بازار لیسته تو میفرستمش نهایتا. کنم نمی سیاه بیخودي

 .آوردي دووم حاال تا چطور موندم. زنی می ریپ اونجام آخه د_

 ...پیمان_

 چیه؟_

 خب؟. کن جمعش دیگه_

 کمــی پیمـان . کـرد  چـک  را مقـابلش  لیسـت  و گرفـت  را نگــاهش بعـد  کمـی  کیـارش .  کـرد  اخـم  پیمـان 
 اما بود عصبی



 .کیارش نه.  روشنک و آیال از بیشتر

 .بده منو جواب. اونو کن ولش خب خیلی_

 ؟ چی_

 ندادي؟ راه چرا. کردم سفارش همه این_

 :کرد نگاهش چشم ي گوشه از کیارش

 .نکن دخالت من کار تو.  کرد روکش و وپر کشی عصب نمیشه مرحله دو تو _

 ندادي؟ زودتروقت چرا میگم. دونم می که اینو_

 .کرد باز چشمانش مقابل کامیپوتر در را فایلی و کشید را او زوي با کیارش

ــا دو از فــردا خبــره؟ چــه ببــین_ ــاال چمــاغ عــین بایــد ســره یــک نــه ت  بعدشــم. وایســم مــریض ســر ب
 جراحی واسم علیرضا

 دادم؟ می جا ش کجا اینو. گذاشته

 .خب بیا صبح_

 .پیستم. س شنبه_

 !نکردي دفن ماشینا اون الي خودتو اخر اگه_

 :شد بلند و بست را تاپ لب کیارش

 .نیست مربوط کسی به_

 . میاد. بیاد شب دوازده بگو. درنمیاد جونت که بمونی بیشتر ساعت یه_
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 :کوبید ش سینه به انگشت و برگشت طرف به کیارش

 .کردي م خسته حسابی که نیفت راه دنبالم حاال. پیمان نه ، کردي پیله اینقدر چون_

 :ایستاد بعد اي لحظه اما رفت در سمت به کیارش. ایستاد کمر به دست پیمان

 نیست؟ شلوغ امشب باشگاه_

 :انداخت را هایش دست پیمان

 کردي؟ هوس شده چی. باشه دونم می بعید. تعطیلیه_

 .خونه برم خوام نمی_

 :کرد نگاه ساعتش به پیمان

 .نمیري پاتوق توکه. میشه پیدا جایی ببینم بذار_

 ...فقط زودتر_

ــان ــر پیم ــان س ــی و داد تک ــارش. آورد در را ش گوش ــب کی ــزي ل ــت می ــاهش و نشس ــه نگ ــه ب  اي نقط
 صداي. ماند خیره

 بیشـــتر خواســـت نمــی. بــود دیــده روشــنک رفــتن از بعــد را ش ســایه. بــود درگوشــش هنــوز کــامران
 کـالم هـم آن از



ــود ــا. ش ــداحافظی ب ــان خ ــت پیم ــب دور دس ــایش ل ــید ه ــت و کش ــی.  برخاس ـــت م ـــاالخره او دانس  ب
 مـی جـور را جـایی

 ...کند

♣♣♣♣ 

ــاهی ــه نگ ــاهر ب ــرد ظ ــاموش و س ــه خ ــداخت خان ــون. ان ـــد را در کل ـــگ و کوبی ـــا زد زن ـــارش ام  کی
 جـاي. نـداد جـواب

 را او ي شـــماره و کشـــید ش پیشـــانی بــه دســت. اســت برنگشــته واقعــا گفــت مــی هــم ماشــین خــالی
 طبـق امـا گرفـت

. گرفــت مــی فاصــله بیشــتر روز بــه روز. بیایــد راه او دل بــا نبــود قــرار پســر ایــن. نــداد جــواب معمــول
 فقـط داشـت قصد

 .ندهد رخ فاجعه این تا کرد می را تالشش تمام کامران و باشد غریبه یک

ــراي همــه شــد؛ ســالن وارد وقتــی ــه خــواب ب ــد رفت ــاق وارد وقتــی. بودن ـــو هــاي لبــاس شد،ســیما ات  ات
 ي مـ مرتـب را شـده

 :پرسید و کرد تا را لباس آخرین او دیدن با. کرد

 دیدیش؟_

 .رسیدم خالیش جاي به همیشه مثل! نه_

ــیما ــد س ــت کم ــه و رابس ــمت ب ــت او س ـــارش.رف ـــت کن ـــت و نشس ـــتش روي دس ـــت دس ـــا. گذاش  ب
 پـر و مالیـم لحنـی

 :گفت عطوفت



 . میرفت ، شدنش سخت همه بااین واال بکنه دل تونه نمی اونم. کامران فکرنکن بهش زیاد_
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 :کرد نگاهش کامران

 ...بره اگه. سیما بره که روزي از ترسم می_

 .باش مطمئن.  نمیره_

ــاوقتی_ ــش ت ــن از راه ــداس م ــدگیش.  ج ــداس زن ـــاد حـــالم. ج ـــه خســـتگی. جانمی ـــرم هم ـــا و عم  ب
 تـنم تـو کـاراش

 .شد بدتر ولی شه بهتر شاید. خودش حال به کردم ولش ساله ده. گذاشته

 ...ولی نیا راه باهاش گفتم اول از_

 :افزود آرام و کرد مکث

 .گفت باید چی دونم نمی_

 .نیست گفتن واسه حرفی. هیچی_

 .آورد می جا کمی را حالش گرم آب دوش یک شاید. برخاست و کشید آهی

♣♣♣♣ 

 در پشــت . بـود  مشـغول  کـامپیوترش  بـا  هـم  کیـوان  و بـود  خـواب  کیانـا . زد سـر  هـا  بچـه  اتـاق  بـه  سیما
 لحظـه سـبا اتـاقِ



ــث اي ــرد مک ــربه.  ک ــه را در و زد آرام اي ض ــاز محتاطان ــرد ب ــراغ. ک ــوابِ چ ــک خ ــاق کوچ ــن ات  روش
 سـبا ولـی بـود

 کــنج ســه ؛ شــد متوجـه  کــرد، زمزمــه را او اســم تـا .کــرد بــاز کامــل را در. شـد  نگــران. نبــود تخـت  روي
 دیـوار بـه اتـاق

 وارد. کشـــید چنــگ قلــبش بــه کســی انگــار. اســت ش گرفتــه بغــل زانوهــاي روي ســرش و داده تکیــه
 در و شـد اتـاق

. کـرد  نگـاهش  بغـض  بـا  و آمـد  بـاال  دختـرك  سـر . کـرد  صـدایش  نـاراحتی  بـا  و نشسـت  او کنار. رابست
 دسـت سـیما

 .کشید او ي شده رها و لخت موهاي به

 سبا؟ شده چی_

 .چکید اشکش و داد نشانش را موبایلش سبا

 نوشته؟ چی ملیکا ببین_

 از ســـعید.  دهـــد جــواب  ســـبا کـه  بــود کـرده  التمــاس ملیکــا. خوانـد  را پیــام و گرفـت  را گوشــی سـیما 
 بـه رو نگرانـی

 را گوشـی . نبودنـد  هـم  دشـمن  امـا  دلخوربـود  سـعید  از. آمـد  درد بـه  هـم  سـیما  قلـب . اسـت  رفته سکته
 اورا. کـرد جمع

 :گفت و گرفت را او سرد هاي دست. بنشینند تخت روي خواست و کرد بلند

 .نیست مقصر هم خیلی وسط اون سعید. سبا بگیر تماس باهاش_



 :لرزید سبا صداي

 ... و م بقیه زندگی آویزون که...  که روئم و چشم بی منه مقصر؛_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 85

 بـود  نـداده  اجـازه  حـداقل . بـود  کشـیده  زحمـت  بـرایش  سـعید . گرفـت  شـدت  ش گریـه  ؛ سـیما  تشر با
 حـس کمبـودي

ــد ــی. کن ــوبی منکــرِ توانســت نم ــایش خ ــل را او ســر ســیما. شــود ه ـــرد بغ ـــودش.  ک ـــض هـــم خ  بغ
 بـی طـاعون.  داشـت

ــی ــک کس ــه ی ــل مرتب ــانواده ک ــتال را خ ــرد مب ــر و ک ــس ه ــه ک ــید درد اي گوش ـــا کش ـــال ام ـــی فع  نم
 بیـرون درد توانسـت

 .کرد می آرام را کوچکش خواهر باید فعال. بریزد

 میخــواي بگــو و بگیــر تمــاس ســعید بــا. گفتــی نــه کــه نکــردي اشــتباه. ســبا داشــتی انتخــاب حــقِ تــو_
 مـن.  بمـونی تهران

 .میدم قول. شی اذیت ذارم نمی

 :گفت آرام و داد دستش را گوشی. کرد پاك را هایش اشک و گرفت باال را او صورت

 .صبحه از بهتر.بگیر تماس االن همین_

 :کرد نگاهش تردید و اضطراب با سبا



 ... العملش عکس یعنی... سعید از_

 نگرانــت و بــده حــالش اونقــدر بــاش مطمــئن ولــی باشــه عصــبی شــاید. برادرمونــه ســعید. ســبا نتــرس_
 ملیکـا کـه هست

 .داده پیام اینجوري

ــودش ــماره خ ــفحه روي را ش ــی ي ص ــا و آورد گوش ــراري ب ـــاس برق ـــی تم ـــت را گوش ـــبا دس  س
 دختـرك قلـب. داد

 ســقوط یـک  و ناشـیانه  پرشــی منتظـر  میخـورد  کــه بـوقی  هـر  بــا. بـود  معطـل  پرتــاب سـکوي  روي انگـار 
 .بـود وحشتناك

 .ریختند برسرش یخ آب انگار و شد سر تنش تمام ، آمد که ملیکا ي زده هیجان و بلند صداي

 خودتی؟ عمه... عمه_

 :داد قورت باترس را دهانش آب

 ملیکا؟ خوبی_

 :رسید گوشش به ممکن زمان کوتاهترین در سعید عصبی صداي ملیکا، صداي جاي به

 ؟ خودتی!... سبا_

 :زد لب و کرد نگاه سیما به لرز و باترس

 ...داداش سالم_

 دســتش از گوشــی. لرزیــد گوشــش ي پــرده ، کــرد حــس خــوبی بــه ســبا کــه کشــید دادي چنــان سـعید 
 صـداي اما افتاد



 :بود شنیدن قابل بلندش

  هستی؟ قبرستونی کدوم... زهرمار و سالم_
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ــایش چشــم انگــار ــت آتــش ه ــه محکــم دســتش دو. گرف ـــه چســـبید دهــانش ب ـــدنِ صـــداي ک  ترکی
 احساسـش و بغـض

 .آمد او فریاد صداي دوباره. نرود بیرون

 شدي؟ الل چرا پس. دونی می خودت برسه بهت دستم. توام با. سبا بده جواب_

 او.  برداشــت را گوشــی او احـوال  دیــدن بـا  ســیما. نداشـت  تکلــم قــدرت و بـود  شــده الل کـه  راســتی بـه 
 مضـطرب هـم

 :شد صحبت هم برادرش با سالها از پس. بود

 .نکش داد. منه پیش سبا. سعید سالم_

 خــوبی بــه ســیما.بــود رفتــه فــرو شــوك و بهــت در ســعید. شــد برقــرار خــط ســوي آن مطلــق ســکوتی
 می را بهناز صداي

 اینکــه  بــراي  و ســکوت  شـدن  طـوالنی  بـا . اسـت  کـرده  سـکوت  چـرا  و شـده  چـه  پرسـید  مـی  که شنید
 دسـت گوشـی

 :گفت دوباره نیفتد،سیما بهناز

 خوبن؟ ها بچه خوبی؟... سعید_



 .درآمد او صداي باالخره

 سیما؟ تویی_

 .بزند پس را ناخوانده بغض کرد سعی و نشست زن لب ي گوشه تلخی لبخند

 .بشناسی نبایدم_

 .را ش غریبه و سرد لحن دنبالش به و شنید را سعید عصبی نفس صداي

 کنه؟ می چکار تو پیش سبا_

 بیجــایی توقــع.  ش پرســی احــوال بابــت تشــکري نــه و شــنید ســالمش بــه جــوابی نــه.  گرفــت ســیما دل
 بعد اوهم که بود

 .باشد دلتنگ سال همه ازاین

 .خواهرش خونه اومده_

 ...با کرد غلط_

 :گفت ناراحت ، سعید مکث با

 نه؟.شه آواره گذاشتیم و فقط وتوییم من که وآبادش جد با البد _

ــد_ ــو الب ــو ت ــدي گوشــش ت ــروي اونجــا کشــیدیش و خون ــو اب ــره من ــم. بب ــه االن  مفــت حــرف مشــت ی
 .میدین تحویلم

 .دارم حقی. خواهرشم ،منم برادرشی تو که طور همون سعید؟ میگی چی متوجهی_

 چی؟ که_



 ... و کردي خودت اشتباه فداي و چی همه که تونیست مث.شده تنگ برام دلش که چی؟ که_
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 .سبا بده و گوشی.سیما نکن باز منو دهن_

 بـــه بانگــاهی .  کـرد  مهــارش امـا  داشـت  را کـردنش  خفــه قصـد  بغـض .کشـید  گلــویش بـه  دسـت  سـیما 
 رنـگ ي چهـره

 .باشد محکم کرد سعی ، سبا ي پریده

 .بده االن همین جوابتو داري توقع ، کشیدي سرش که دادي بااون_

 :کشید هوار تر بلند سعید

 .بده بهش و گوشی. رفتی یارو اون با وقتی نداري ما با نسبتی تو. نیست مربوط تو به_

 :گفت محکم و بلند سیما

 ، داشـــتی نگهـــش دور چندســـال. خواهرمـــه ســبا امــا باشــم نســبت بــی شــاید دیــدت صــالح و تــو بــا_
 کـردم مـی فکـر

ــوداري ــه.  هواش ــی دیگ ــتم نم ــراي دونس ــایند ب ــت خوش ـــک ، زن ـــت عروس ـــک دس ـــام ف ــش وف  یل
 هـوار وقتـی تـا. میشـه

 .بزنی حرف حتی باهاش ذارم نمی نره، یادت از زدن عربده و کشیدن



ــداحافظی ــت خ ــه و گف ــز ي دکم ــگ قرم ــم. زد را گوشــی رن ــاي چش ــبا ه ــا س ــت ب  روي گریــه و به
 سیما سرخ صورت

ــده ثابــت ــود مان ــه ب ــربه ک ــاهی ي ض ــه کوت ــورد در ب ـــامران صـــداي و خ ـــد ک ـــیما. آم ـــت س ـــه دس  ب
 مرطـوبش صـورت

ــداخت ــد.ان ــد بلن ــاز را در و ش ــرد ب ــش. ک ــود حواس ــه ب ــامران ک ــم ک ــب ه ــی ش ـــت را آرام ـــر پش  س
 سـعی. اسـت نگذاشـته

 .بزند لبخند کرد

 .اومدم می داشتم_

 :گفت آرامی لحن با ، سبا حال و او آشفتگی به نگاهی با کامران

 افتاده؟ اتفاقی. شنیدم صداتو که باشی آشپزخونه تو کردم فکر. پایین رفتم می داشتم_

 :داد سرتکان و کرد نگاه سبا به سیما

 .کامران بگم چی دونم نمی_

 ...برمیاد ازم کمکی اگه اما خانوادگیه دونم می_

 :گفت بالفاصله سیما

 .بعد براي باشه اي؛ خسته گفتم. کنم صحبت باهات میخواستم امشب اتفاقا_

 :گفت و زد او از شناسی قدر نشان به کمرنگی لبخند کامران

 .نیستم خسته_

 :تغییرداد کمی متشنج جو آن تلطیف براي را لحنش و



  کوچولو؟ خانم خواهر میدي ورود اذن-
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.  ببینــدش اوضــاع آن بــا کــامران کــه کشــید مــی خجالــت. کشــید صــورتش بــه دســت خجالــت بــا ســبا
 می خجالت اصال

 و انـــدازد ي مـــ چنـــگ راه تنهـــا بـــه بیچــاره آدمِ امـا  کنــد بــاز مشــکالتش وادي بــه را آنهــا پــاي کشـید 
 ایـن او راه تنهـا

 کـــامران ، جـــانش کـــم کـــنم مـــی خـــواهش بـــا. نداشـــت آنهــا جــز را کســی دیگــر. بودنــد خــانواده
 و شـد اتـاق وارد

ــت ــروي. دررابس ــا روب ــا روي آنه ــندلی تنه ــاق ص ــت ات ــت. نشس ــایش دس ــم در را ه ــالب ه ــرد ق  و ک
 خـم جلـو بـه کمی

 :شد

 .شنوم می کنه، می کمک من به شنیدنش که هست حرفی اگه_

 :کشید عمیقی نفس او به نگاهی با سیما.  ماند ساکت سبا

 .رفت باال صدام که زدم می حرف سعید با_

 چرا؟_

 اضـــطراب شـــدت از قلـــبش و پریــد جــا از دختــرك. خــورد زنــگ ســبا تلفــن کــامران، حــرف میــان
 .یـد کوب محکـم ،



. داشـت  وحشـت  آشـوب  و درگیـري  از. بـود  ترسـیده  واقعـا ... ترسـید .کـرد  یـخ . بـود  شـده  بـدتر  حالش
 ي شماره سیما

 :کرد دراز دست کامران که دهد جواب خواست.دید گوشی راروي سعید

 .کنم می صحبت باهاش من بده؛ اجازه_

 :گفت مستاصل سیما. کرد نگاه آنها به بغض و دلهره با سبا

 .بزنیم حرف مفصل باید. کامران نداري خبر چیزي از تو_

 :گفت و گرفت را گوشی کامران

 ســـعید نبـــود قــرار. داره ایــراد کــار جــاي یــه فهمیــدم اومــده؛ تنهــا ســبا گفتــی کــه ســاعتی همــون از_
 وارنظرشـو معجـزه

 .نبود سخت حدسش. بده تغییر وزندگیمون ما درمورد

 مودبانـــه دور چنـــدان نـــه آشــنایی بـا  کــه انگــار.بــود آرام صـدایش . داد جــواب را تلفــن و گفــت را ایـن 
 ي مـ صـحبت

 .کند

 شما؟ احوال. خان سعید سالم_

ــعید ــنیدن از س ــداي ش ــامران،بیش ص ــداي از ک ــیما ص ــا س ــورد ج ــع. خ ــت توق ــداقل داش ــواب او ح  ج
 .شـوهرش نـه.دهد

 :گفت قبل از تر عصبی ، مکث ثانیه چند با. دوستانه و رسا لحن بااین هم آن

 ...و کنار بکش پاتو پس.  جنابِمشفق نداره معنا علیک و سالم تو و من بین__



 : گفت لحن همان وبا آمد او حرف ،میانِ آرام لحن باهمان کامران
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 ي احتمـــال بحـــث مـــانع خواســـتم فقــط.  نــدارم نیســت مربــوط بهــم کــه توکــاري دخالــت قصــد مــن_
 خـدایی تـا بشـم

 .نشه شکسته بینتون حرمتی نکرده

 .پیش سالِ بیست مثل درست. شد طلبکار سعید

 .باشه مهم شکستنش که نموند حریمی شد، باز من خواهر زندگی به تو پاي وقتی از_

 .ندارم کسی کردن دلخور به تمایلی منم. بیشتره دلخوریه باعث ؛ گذشته بحثاي کردنِ تازه_

 .سبا به بده و گوشی تظاهر براي حداقل ولی باشی داشته نیتی حسنِ تو دونم می بعید_

 :گفت سبا به کوتاهی نگاه با کامران

 آدرس مـــن. بعــد بــراي بــذارینش. میشــه بحــث بــه منجــر فقــط کردنتــون صــحبت شــرایط ایــن تــوي_
 براتـون رو خونـه

 .شه باز زودتر اینجوري کار ي گره شاید. تهران بیارین تشریف. فرستم می

 .باشین انداخته شما اینکه نبود،مگر ما کار تو اي گره_

 ناگهــانی شــما پــیش از رفتــنش کــه بــود عجیــب و ناغافــل مــا بــراي قــدر همــون اینجــا بــه ســبا اومــدن_
 جاي به بهتره. بود



 .فرستم می براتون آدرسو.  کنی بازبینی رو مساله ، بقیه کردنِ متهم

 تمـــام را تمـــاس و کـــرد خــداحافظی بزنــد حرفــی ســعید دهــد اجــازه آنکــه از قبــل ، حــرفش متعاقــب
 بـه سـپس.  کـرد

 :گفت او ي آشفته حال درك با و برگشت سبا سمت

 خوب، دختر بهتره بیاد_

 :گفت بغض سبابا

 .برگردم که نمیشه دیگه یعنی. گردم برنمی من_

 مـــی خـــوب خودتــو کــار صــالح. اومــدي نمــی ، شــدي نمــی اذیــت واقعــا اگــه کــه نــدارم تردیــد مــن_
 مـی بعیـد.دونـی

 جبهــه  تــو  تــونی  نمــی . برادرتــه  سـعید . عزیـزم  بـرو  پـیش  جنجـال  بـی  امـا . نباشـی  عـاقلی  دختر دونم
 قـرار مقـابلش ي

 بــامن ازدواجــش بخــاطر بــیش و کــم کــه اختالفــاتی و مــدت همــه ازایــن بعــد هــم ســیما حتــی. بگیــري
 نمـی درگیرشـه،

 دونـی  مـی  اگـر  حـاالم . نکـن  تـر  سـخت  خـودت  بـراي  کـارو  پـس . بشـه  خونیشون هم محبت منکرِ تونه
 مـن دونسـتن

 .بشنوم منتظرم من کنه، می حالت به اومده،کمکی پیش ماجراهاي از

 بــازگو بــه رســد چــه ســخت هــم ســیما بــراي حتــی زدن حــرف. کــرد نگــاه ســیما بــه و گزیــد لــب ســبا
 مشکالتشـان کردن



ــراي ــامران ب ــامران. ک ــن درك بــا ک ــوع ای ــت موض ــت. برخاس ــه پش ــره کنــار و او ب ــه ي پنج ــاز ک  ب
 لحنـی با و کرد،ایستاد

 :گفت پدرانه و نرم

 . دخترم بزن حرفتو راحت پس. سبا خودمی دختر مثل توهم_
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ــبا ــک س ــیما باکم ــري ؛ س ــاجرا از مختص ــراي را م ــف او ب ــرد تعری ــان. ک ــرف پای ــان ح ــداي هایش  ص
 از تـوقفش و ماشـین

 بــه و برگشــت عقــب. داد بیــرون ســینه از صــدایی بــی آه. رســید کــامران گــوش بــه بــاغ دیگــرِ ســوي
 نگـاه جـوان دختـر

 :افزود و گفت خبی.  فشرد می محکم کوچکش دستان زیر را بالشی ناز کردکه

 

ــران_ ــاش نگ ــت.  نب ــه درس ــن. میش ــاري م ــه الزم هرک ــه و باش ــالحت ب ــه ص ــام باش ــدم انج ـــط. می  فق
 بکـن فکراتـو خـوب

 .نیست آسونی همین به سال، همه ازاین بعد سعید از شدنت جدا و موندنت. سبا

ــم مــی_ ــم. دون ــا بشــه اینجــوري خواســت نمــی دل ــونم اگــه ام ــرم ســهممو نت ــونم نمــی ، بگی  راحــت ت
 .کنم زندگی

 اونـــو نـــه بــبخش  حقتــو نـه . بیــاي راه ســعید دل بـا  کــن سـعی  ولــی عزیــزم حقتونـه  پــدریتون میـراث _
 سـال همـه ایـن از



 ضـــالح کـــه کـــنن مــی کارهــایی یــه بزرگتــرا گــاهی. بــوده ش وظیفــه اگــر حتــی کــن دلخــور حمایــت
 و اونـه در شـما

 بــدون و صـحبت  بـا  شــد مـی . نگیـر  تصــمیم عجوالنـه  اومـدنت  مثــل. باشـه  تـون  خواســته بـرخالف  شـاید 
 از جنجالهـا این

 . کرد حلش اول

 چـی  همـه . ش بچـه  و زن بـا  هـم .مـن  بـا  هـم . بـود  کـرده  لـج . خـان  کـامران  شناسـین  مـی  و سعید شما_
 .بود شده سخت

 :گفت خاص لحنی با و داد سرتکان کامران

 ...ولی میبره بین از آدم خود واسه اول چیو همه. لجبازیه توزي، ازکینه بعد خصلت بدترین_

ــیما ــه س ــور متوج ــد او منظ ــس. ش ــی نف ــید عمیق ــه کش ــاه ک ــامران نگ ــه ک ــرفش ب ــت ط ــد. برگش  لبخن
 .زد کمرنگی

 .مقصره سعیدم حتما البته_

ــایش ســیما ــراي را ابروه ــم در او ب ــید ه ــورش.کش ــه منظ ــه ی ــودش س رابط ــارش خ ــود وکی ــد. ب  لبخن
 تـر رنگ پر کامران

 :شد

 .استراحته کار بهترین حاضر درحال. میشه درست مطمئنم من.نکنین فکر بهش فعال_

♣♣♣♣ 

 مـــی صـــحبت آمـــدنش احتمــالِ و ســعید مــورد در ســیما بــا بــیش و کــم گذشــت کــه روزي چنــد طــی
 هنـوز امـا کـرد



ــود تلویزیــون ي صــفحه بــه هــایش چشــم.  بــود نشســته تلویزیــون مقابــل. نبــود خبــري  حواســش و ب
 دلـش. دیگـر جـاي

 مـی  وقتـی . شـوند  خواسـت  بـاز  او بـد  حـالِ  درك و مهربـانی  جـرم  بـه  ش خـانواده  و سـیما  خواسـت  نمی
 ایـن بـه آمد

ــرد فکــر ــه کــه نک ــی چــه ي خان ــی کس ــش. رود م ــاله بیســت اخــتالف از حواس ــامران و ســعید ي س  ک
 اختالفی. بود پرت

 مرتبــه  یــک  کــه  عشــقی  و بـود  سـیما  هـم  دلـیلش .کـرد  عمیـق  اي کینـه  بـه  تبـدیل  را شـان  دوستی که
 بیـرون پـرده از

 ایـن  بـه  هـا  ایـن  ي همـه  امـا  اسـت  افتـاده  خاصـی  اتفـاق  چـه  دانسـت  نمـی  درسـت . بـود  کم سنش. افتاد
 بـزرگ ي کینـه
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ــر ــد منج ــی. ش ــحبت حت ــاي ص ــدرش ه ـــم پ ـــعید روي ه ـــاثیري س ـــته ت ـــود نگذاش ـــه و ب  ي درهم
 اژ را خـودش محافـل

 .شد قطع ارتباط کامال هم ش خانواده ناگهانی مرگ از بعد و کشید کنار خواهرش

 .ها نیست حواست_

 : زد لبخند و کرد نگاه سیما به

 .فکربودم تو فقط. چرا_



 .افته نمی ، افتاد پیش سال بیست که اتفاقی از بدتر. کن وخیال فکر کم_

 از پــیش.  کــرد نگــاه ســیما ي آمــاده ظــاهر بــه. ندهــد کــش را بحــث کــرد ســعی. نگفــت چیــزي ســبا
 بپرسـد چیزي آنکه

 :داد توضیح خودش ،

ــه میــرم_  میــره، ســر ت حوصــله اگــه. شــده تــرخیص بیمارســتان از تــازه کــه دوســتام از یکــی ي خون
 .بریم شو حاضر

 .االن کشه نمی م حوصله راستش! نه_

ــیما ــراري س ــم اص ــرد ه ــد. نک ــه چن ــد دقیق ــداحافظی او از بع ــرد خ ــت و ک ـــبا. رف ـــاعتی س ـــه را س  ب
 یین وپـا بـاال و بطالـت

ــردنِ ــبکه ک ــاي ش ــون ه ــد تلویزی ــه عاقبــت. گذران ــري. شــد کالف ــه س ـــیما. زد آشـــپزخانه ب ـــی س  حت
 هـم را شـب غـذاي

ــاده ــود کــرده آم ــرون. ب ــد بی ــون. آم ــاموش را تلویزی ــت و کــرد خ ــه دس ــط کمــر ب ــه وس . ایســتاد خان
 بـراي مطلـق سکوتی

 قصـــه تمـــام ، شـــد مـــی تنهـــا وقتـــی. بـــود بیـــزار تنهـــایی و ســکوت از. پرکــرد را فضــا دقیقــه چنــد
 مقابـل تلـخ، ي هـا

 و بلنـــد موهـــاي میـان  دســت. شــد مـی  انبــار دلــش روي کـه  بــود غصــه بـاز  و رفــت مــی رژه چشـمانش 
 کشـید مـواجش

ــه ــارغ ک ــد از ف ــره بن ــانه روي وگی ــایش ش ــش ه ــال و پخ ــود پ ــه. ب ــایش از اي تک ــت دور را موه  انگش
 جلـوي و چرخانـد



ــم ــایش چش ــت ه ــی از. گرف ــل بچگ ــرها گ ــت را س ــت، دوس ـــش نداش ـــی دل ـــت م ـــایش خواس  موه
 وبـرش دور همیشـه

 شـود  مـی  سـوز  عـرق  گردنـت  پشـت . رود مـی  بـین  از موهایـت  کـه  کـرد  مـی  غرولند کلی مادر.  بریزد
 سـاعتی بـراي.

 آش همــان آش دیــد مــی دور را چشــمش تــا بــاز امــا کنـد  موهــایش بنــد را گیــره کــه شــد مــی قـانع 
 همـان کاسـه و بـود

 بــود او و گفــت مــی یواشــکی پــدرش بــه.  کــرد مــی تهدیــدش موهــایش کــردن کوتــاه بــا مــادر. کاســه
 صـدقه قربان که

ــرمن ي ــی خ ــایش طالی ــی موه ــت م ــی و رف ــت م ــه گف ــوچکش ي ملک ــا ک ــوان ب ــش گیس ــبیه طالی  ش
 شـود مـی ها فرشته

 موهـــایش رنـــگ. نبــود دورش کودکانــه طالیــی خــرمن آن دیگــر. کــرد بغــض. نگیــرد ســخت مــادر و
 شـده تـر تیـره

 خـوش  مـداد  یـک  بـا  را موهـایش  و هـا  چشـم  رنـگ  انگـار  گفـت  مـی .  خرمـایی  گفـت  می ملیکا. بود
 اي قهـوه رنـگ

 داشــته را ش عمــه موهــاي رنــگ دارد دوســت گفــت مــی و داشــت دوســتش هــم کلــی. نــد کــرده کــار
 بـراي امـا باشـد

 ي صــدقه قربــان کــه کــرد مــی تنــگ پــدري بــراي بیشــتر را دلــش تعــاریف ایــن. نداشــت لــذتی ســبا
 ش طالیـی موهـاي

 . نبود سبا انگار دیگر. نبود پدري ي خانه کوچک طالیی مو ي ملکه دیگرآن. رفت می
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 زیـــر را موهـــایش و برداشـــت مبــل روي از را گیــره. خــورد ســر پلکــش ي گوشــه از اشــک اي قطــره
 .کـرد فـرو آن

 بافـــت شــالِ  بــه  چشـمش . بــرود بیـرون  خواسـت  قبلـی  فکـر  بــدون.خواسـت  مـی  آزاد هـواي  دلـش 
 یانـا ك رنـگ قرمـز

ــرون آویــز رخــت روي ــاد بی ــا برداشــت را آن. افت ــر ســرما ت  ســرمایی همــه ایــن از. دهــد آزارش کمت
 می بدش هم بودن

 .است نیاورده شانس چیزي از کرد می زمزمه خود با گاهی.  آمد

 را آن از کمــی.بــود عــریض شــال خوشــبختانه. بــود ســرد کمــی. کــرد زدن قــدم بــه شــروع هــدف بــی
 وبقیـه موهـا روي

ــانه روي را ــه ش ش ــت نگ ــینِ.  داش ــدم ح ــاز زدن ق ــرش ب ــر فک ــد درگی ــدنش.ش ــتباه آم ــود اش ــا ب  ام
 اشـتباه بهزاد با ماندنش

 تنـــوع طبـــع. نمانـــده یـــادش او اســـم حتـــی کــه اســت گــرم آنقــدر ســرش االن داشــت حــتم. بــود تــر
 ي دمـ دم و طلـب

ــزاجش ــرم روزهــا آن کــاش. شــناخت خــوب را م ـــه ســـعید حرمــت و ش ـــا شـــد نمـــی بهان ـــان ت  هم
 ي رو هـم مـاه چنـد

 طالیــی و گــرم انــوار برخــورد از بتوانــد تــا رفــت مــی کنــار ســایه ایــن کــاش. بیانــدازد ســایه ش زنــدگی
یـک خورشـید 



 . گیرد بهره ناب محبت

 روبـه  تقریبـا  هـوا . کـرد  نگـاه  اطـرافش  بـه  کمـی . اسـت  بـاغ  قسـمت  کـدام  نفهمید آمد که خودش به
 می مطلق تاریکی

 نرفتـه  خیلـی . افتـاد  راه مخـالف  مسـیر  در تنـد  هـایی  قـدم  بـا . بـود  برگشـته  هـم  کیانـا  االن تا حتما. رفت
 درکمال که بود

 وقــت خیلــی بــود معلــوم ونمــایش ظــاهر از. ایســتاد متحیــر و مــات. شــد روبــرو خانــه یــک بــا حیــرت
 یـا ساخته که نیست

 بـاغ  نکنـد  کـه  ترسـید  مرتبـه  یـک .  بـود  پـارك  ماشـین  یـک  هـم  تـر  طـرف  آن کمـی . است شده ترمیم
 بـه همسایه هاي

 بعــــد اي لحظـــه امـــا اســـت گذاشـــته دیگـــري حـــریم بـــه پـــا گـــیج و خبـــر بـــی و دارنـــد راه هـــم
 .خندیـد ش بـرافکارمسـخره

 لبخنــد. بــود جالــب ش تیــره هــاي گرانیــت امــا ســاده خانــه ظــاهر شــد؟ مــی مگــر. گفــت مــی مزخــرف
 جـرات کمی.  زد

 کـــرد حـــس.  رفـــت ماشـــین طــرف بــه. نبــود معلــوم چیــزي هــا پنجــره از. رفــت جلــو و داد خــرج بــه
 دورش. آشناسـت

 تنــد هــاي قــدم از ناشــی فقــط کــرد فکــر و کــرد مــی خــش خــش پــایش زیــر هــاي بــرگ. زد چرخــی
 کنار.است خودش

ــب و ایســتاد ماشــین ــاال را هــایش ل ـــش داد نمـــی اجـــازه رنـــگ دودي هــاي شیشــه. کشــید ب  را داخل
 از. ببینـد درسـت



ــاپوت روي ــه از شــد،بلکه خــم ک ــو ي شیش ــد جل ــزي بتوان ـــد رصــد چی ـــه کن ـــان ک ـــه دســـتش ناگه  ب
 ي ناگهـان و شـدت

 هــم را اي عصــبی و محکــم صــداي وهمزمــان کشــید خفیفــی وجیــغ برگشــت تعــادل بــی. شــد کشــیده
 :شنید

 .نیا اینجا نگفتم صدبار_

ــان ــاي ازمی ــا موه ــده ره ــورتش روي ش ــمانش ص ــه ،چش ــورت ب ــر ص ــه پ ــرد ي جذب ــوان م ـــد ج .  ش
 شـوکه آنقـدر تقریبـا

 ابروهــایش و شــد حیــرت از پــر مرتبــه یــک مــرد وحشــی و روشــن نگــاه رنــگ.بــود شــده الل کــه بــود
 .شـد تـر نزدیک

 . نبود کیانا که غریبه دختر این
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ــوز ، او تــن ي ســایه زیــر و چســبیده ماشــین بــه تقریبــا ســبا.  مــی نگــاه شــده مســخ و ویــج و گــیج هن
 دسـت فشـار. کرد

 :کرد زمزمه شده تنگ هایی چشم با و شد بیشتر بازویش دور کیارش

 هستی؟ کی دیگه تو_

 عقـــب ،و یــش هـــا پلـــک خـــوردنِ هـــم بــه.  شــد خــم ســمتش بــه بیشــتر کیــارش. خــورد تکــانی ســبا
 ، شـدنش کشـیده



 ي خــورده تـرس  و ضـعیف  صـداي  وقتــی خصوصـا . اسـت  شـده  غــافلگیر اوهـم  کـرد  مطمـئن  را کیـارش 
 و شـنید را او

 :بکشد بیرون او دست محکمِ  قفل از را دستش کرد سعی

 میخواي؟ چی اینجا هستی؟ کی خودت شما_

 :شد باز هم از کیارش ابروهاي

 هستی؟ طلبکارم کشی، می سر توماشینم ، من خونه در پشت. جالبه_

 پــر تیکــی آشــنایی اســم کنــارِ مغــزش. کــرد مکــث مرتبــه یــک امــا بگویــد چیــزي کــرد بــاز لــب ســبا
 نگـاهش زدو رنـگ

 .باشد کیارش مقابلش مرد که بود سخت باورش. شد تر طوالنی

 .بخور بیا_

 :کشید عقب را خودش سبا

 هان؟_

 .گفت جدي کیارش

 میگـی  آدم بچـه  مـث . بچـه؟  تـو  پررویـی  چـه . کـن  مـزه  منـو  میخـواي  مـیگم  نشـده،  تمـوم  زدنت دید _
 یانه؟ هستی کی

 :شد تر سفت او دست قفل اما کند رها را خودش خواست می سبا

 .گرفته جدید زن کامران نکنه ، ببینم کن صبر _

 :کرد هم تعجب والبته برخورد سبا به



 .اومدم نمی واال اینجاست کسی دونستم نمی. کن ولم_

 آشــنا دختــر ایــن کمــی انگــار. کــرد مکــث او ي چهــره روي هــایش چشــم. رفــت بــاال کیــارش ابــروي
 درست ولی بود

 ، مانـــد ثابــت دختــرك بــاز نیمــه هــاي لــب روي کــه نگــاهش. اســت دیــده را او کجــا آمــد، نمــی یــادش
 شدسـبا باعـث

ــر صــاف ــتد ت ــا را دســتش و بایس ــر ب ــی ه ــود زحمت ــرون ، ب ــت فاصــله او از بالفاصــله. بکشــد بی  و گرف
 .رفـت عقـب عقب

 :گفت ، برداشت طرفش به قدمی کیارش که همین. کرد می نگاهش هنوز

 .سیما خواهر. سبام_

 : داد قورت را دهانش آب سبا. شد تر نزدیک کیارش ابروهاي
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 .شدم نمی مزاحم... واال کنین می زندگی اینجا دونستم نمی_

 دویـــدن بــه شــروع مخــالف مســیر در مرتبــه یــک و رفــت عقــب ســباعقب.ایســتاد ســرجایش کیــارش
 تنـد قلـبش. کـرد

ــی ــک. زد م ــه ی ــایش مرتب ــه پ ــنگی ب ــر س ــرد گی ــت ک ــادلش ونتوانس ــظ را تع ــد حف ــم. کن ــین محک  زم
 بـراي فقـط و خـورد



. پیچیــد هــایش زانــو در بــدي درد. کــرد حائــل را دســتش دو زمــین بــا صــورتش برخــورد از جلــوگیري
 خـودش ناله با

 دســت کیــارش.  چرخیــد عقــب اراده بــی ســرش. گرفــت را زانــویش. ونشســت کــرد جــور و جمــع را
 ایسـتاده سـینه به

ــود ــایش و ب ــی تماش ــرد م ــبا. ک ــا س ــورد ج ــر.خ ــرد فک ــی ک ــده دور او از خیل ــت ش ــاه.  اس ــارش نگ  کی
 انگـار.  نشد طوالنی

ــده اورا خــوردنِ زمــین انگــار نــه ــه. اســت دی ــه ســمت ب . برچیــد لــب ســبا. رابســت در و برگشــت خان
 رفتـار کرد احساس

ــادي او ــت ع ــه. نیس ــی ب ــت درک ــتش.گف ــویش روي از را دس ــت زان ــازه. برداش ـــارگی ت ـــه پ  ي پارچ
 زخمـی و شـلوارش

 پــاك لباســش ي کنــاره بــا را ش خراشــیده هــاي دســت کــف. آمــد یــادش دوبــاره درد. دیــد را ســطحی
 لنـگ و کـرد

 یـاد . بـود  کیـارش  عجیـبِ  رفتـارِ  درگیـرِ  فکـرش  برسـد،  خانـه  بـه  تـا . رفـت  بـاغ  دیگـر  سمت به زنان
 کیـوان هاي حرف

ــاد ــرا. افت ــدر چ ــم از اینق ــور و دور ه ـــد؟ دلخ ـــه بودن ـــالش ب ـــارش خی ـــرده ازدواج کی ـــود ک ـــی ب  ول
 حسـی چنـین حـاال

ــی را خــودش وقتــی. نداشــت ــت کرد،تغییــر معرف ــاي حــداقل کــرد فکــر. دیــد درنگــاهش را حال  جوی
 شود می احوالش

 .بود عجیب... اما



 خاله؟ شدي چی... ا_

 :زد لبخند بود، تنش بیرون هاي لباس هنوز کیاناکه بادیدنِ

 .زمین خوردم یهو که زدم می قدم.هیچی__

 کرد؟ دنبالت کیوان بیشعوره سگ نکنه. شده پاره شلوارتم ببین. واي_

 .ترسم می کم یه تاریکی از.اومدم تند شد، می تاریک داشت. بابا نه_

 کنه؟ نمی درد جاییت خوبی؟ حاال_

ــوبم_ ــران.خ ــاش نگ ــط. نب ــرم فق ــه ب ــرم دوش ی ــه بگی ــام ک ــر لباس ــل از پ ــده گ ــط. ش ــه فق ــیما اگ  س
 .نگو بهش اومد،چیزي

 :گفت خنده با کیانا

 .شده چالق آدم کنه می فکر بخوري زمین. پس شناختیش_

ــبا ــد س ــت و زد لبخن ــت. برگش ــم از دور و برگش ــاي چش ــم ه ــاي دخترك،چش ــودش ه ـــر خ ـــد پ . ش
 مـی خـودش فقـط

 .دارد حق سیما که دانست

♣♣♣♣ 
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ــه ــا از و پیچیــد موهــایش دور را حول ــه مقاب ــار آین ــاران. آمــد کن ـــه شـــروع نرمـــی ب  کـــرده باریـــدن ب
 پنجـره پشـت. بـود

 در کیـــارش ي چهــره. نبــود معلــوم چیــزي تــاریکی جــز. افتــاد گــردش بــه بــاغ در چشــمهایش. ایســتاد
 مـی رژه ذهـنش

 تصـــویر. بـــود دیـــده را او دوبـــار یکـــی فقـــط هــم هایشــان بچگــی. داشــت او از دیگــري تصــور. رفــت
 هـایش چشـم

 جملـــه ایــن از. داشــت ســگ چشــمهایش انگــار. بــود خیــالی تصــویر ایــن جــذب ي نقطــه پررنگتــرین
 ذهنش،خنـده در

 ولــــی.بــــود زده گنــــد حســــابی. شــــد داغ آمد،صـــورتش یـــادش برخوردشـــان وقتـــی. گرفـــت ش
 ابهـت کـرد اعتـراف

 دیـــده بچگـــی از کـــامران رفتـــار در کــه نرمشــی ولــی بــود زیــاد کــامران بــه شــباهتش. دارد عجیبــی
 او در اي بـود،ذره

 بــاز امــا شــود مشــغول اینقــدر ذهــنش نداشــت دلیلــی. زد تشــر خــودش بــه مرتبــه یــک. نکــرد حــس
 نقطـه تشـرها، انتهاي

 ســر داشــت بــاز عجیــب کنجکــاوي و مرمــوز حــس آن. بــود انکــار قابــل غیــر کــه داشــت وجــود جــذبی
 .داشـت مـی بر

 :شد اتاق وارد کیانا و شد باز کوتاه اي تقه با در

 شد؟ تموم کارت. باشه عافیت_

 ...تو بیا. آره_



 .کردنش دخترتربیت با نکنه درد خواهرم دست وبگو بخور. پایین بریم.  گذاشتم چایی.نه_

 :افتاد راه ودنبالش خندید سبا

 .طویله و عریض خیلی زبونتون ماشاال_

 خاله؟ کنی نمی خشک موهاتو_

 .ندارم عادت.نه_

 ؟ نمیشه وز_

 :گفت او که شد آشپزخانه وارد کیانا با. انداخت سرباال سبا

ــوش_ ــه خ ــت ب ــن. حال ــو م ــم ات ــتناك نکش ــم وحش ــوان. میش ــاره کی ـــی م بیچ ـــه م ـــه.کن ـــث میگ  م
 دار کوپـال و شـیریـال

 .میشی

 :زد خنده زیر سبا

 .درگیرین باهم دائم. وتو کیوان دست از_

 .دیگه س دیوونه_

 :وگفت اوکرد به نگاهی. گرفت ماهی آلود گل آب از مکث کمی با سبا

 کنی؟ می کل کل اینقدر هم برادرتم یکی اون با_

  ؟ یکی کدوم_

 سوم بخش ♣
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 :گفت سریع کیانا بیاورد، را کیارش نامِ خواست سبا تا

 میگی؟ کیارشو نکنه_

 نیست؟ برادرت اون مگه. خب آره_

ــا ــا را آن.  کــرد پــر را چــاي هــاي فنجــان کیان  هــم خــودش و گذاشــت میــز روي بیســکوییت ظــرف ب
 :نشست

 ...خب...ولی.  چرا_

 :پرسید کنجکاوي با سبا کرد، رها کاره نصفه را کیاناحرفش وقتی

 ؟ چی خب_

 افتادي؟ کیارش یاد دفعه یه شده چی_

ــا ــش کیان ــم را حدس ــی ه ــبا زد نم ــعیت درآن س ــده اورا وض ــد دی ــبا. باش ــم س ـــه ه ـــودش روي ب  خ
 مـزه درحـال. نیـاورد

 :گفت چایش کردنِ

 .بپرسم ازش اومد نمی پیش فرصتی. نیفتادم یادش تازه_

 .ببینمش اتفاقی شاید بره ماه و بیاد سال. ندارم خبر احوالش از زیاد منم واال_

 ؟ چیه باهم مشکلتون چرا؟_

 .داره اون ظاهرا ولی نداریم مشکل اون با ماکه_



 :افزود بالبخند

 .دارم دوسش حرفا این ي باهمه من ولی_

 کرده؟ ازدواج_

 :کرد نگاه سبا به کمی دست به فنجان کیانا

 .خونه اومدن باهم دیدم بار یه چون. داره دختر دوست انگار... ولی نه_

 .داد باال شانه کیانا. رفت باال سبا ابروهاي

 دونه؟ می بابات_

. باشـــی فضـــول میشــم مــن شــم آخــر. داره گنــاه.نمیشــه حریــف کــه بابــام. بگیــر نشــنیده تــوهم. نــه_
 دیگـه االن بعدشـم

. شـــینه نمـــی بیکـــار کـــه معلومــه.موقعیتشــو داره،هــم مجــردي خونــه هــم کیــارش تــازه. شــده عــادي
 یـه روزاس همـین

 .بره باغم ازاین کال و کنه جور بهونه

 . داره حق بابات_
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 بابـــا و مـــادریش ي خــانواده  پـــیش بـــره میخواسـت  دلــش. داره گنـاه  کیارشــم ولــی خالـه  دونــم مـی _
 یعنـی. نذاشـت



 .بود رفته واال شد م عمه تقصیره

 ت؟ عمه کدوم_

 مـادري  ي خـانواده  بـود  فهمیـده  شـوهرش  طریـق  از م عمـه  ولـی  بـره  بـود  شـده  راضـی  بابـا . طناز عمه_
 کـار تو کیارش

 .دارن دور نسبت یه کیارش مادر و م عمه شوهر آخه. خالفن

 :داد ادامه کیانا و زد چانه زیر را دستش سبا

 انگــار.  میــاد ترکــه وکیــلِ یــه کــه م عمــه شــوهر بعــد ســال چنــد ایــران، رومیــاره مرســده بابــا وقتــی_
 پـاپوش بابـام واسـه

ــه زنشــو کــه بــودن کــرده درســت ــی اورده زور ب ــا و دروغــه میشــه ثابــت خــب ول  میخواســته فقــط باب
 حـاال. کنه کمکش

ــدارم اطــالع درســت ــان ن ــوده چــی جری ــی ب ــی ول ــودن شــده جــدا ازهــم گــرده برمــی مرســده وقت .  ب
 و میاد هم عمه شوهر

 چندســال کــه بــودن وآمــد رفــت تــو مــدام.  ترکیــه برگشــتن کــارش بخــاطر. کنــه مــی ازدواج عمــه بــا
 م عمه شوهر پیش

 یـه . میـره  شـوهرش  ي خـانواده  دیـدن  بـراي  بـار  یـه  هرچنـدوقت  ولـی  ایـران  اومـد  هـم  عمه. کرد فوت
 و مونه می ماهی

 .گرده برمی

 :کشید عمیقی نفس و کرد مکثی



 بحـــث دائــم. شــد بــد خیلــی بــره نذاشــت بابــا وقتــی امــا نداشــت ناســازگاري خیلــی کیــارش تــاقبلش_
 چیـز. کـردن مـی

 کـه  بـره  خونـه  از کـال  میخواسـت . باشـه  مـا  کنـار  تونـه  نمـی  کـرد  بهونـه  کیـارش  ولـی  نیست یادم زیادي
 جمع براي بابا

 خــودش  بعــد  و کنـه  تحصـیل .شـه  پذیرفتـه  دانشـگاه  تـو  خـوب  ي رشـته  یـه  میـذاره  شـرط  تشنج شدن
 .بـره میفرسـتش

 شـــه قبـــول رو هـــا رشــته بهتــرین از یکــی کــه بــره مصــممه اینقــدر کیــارش کــرد نمــی فکرشــم انگــار
 شـانس. شـد ي ولـ

ــاغ آوردن ــا و ورثــه دســت افتــاده کنــاري ب  کیــارش واســه طــرف اون خونــه یــه. بخــرتش تونســت باب
 اینجـوري.سـاخت

. نکــرد حــالش بــه فرقــی بــازم کــه هرچنــد. شــه دور کیــارش نذاشــت هــم کــرد عمــل قــولش بــه هــم
 رفـت وقتـی کیارش

 .شد شروع زیرپوستیشون جنگ بعدم به ازاون...  کرد قیچی رو ارتباطی راهاي تموم انگار

 بـــی ادم اخــه. کنــه مـی  لجبــازي فقــط کیــارش چـون . میخــوره حــرص بیخــودي بابـا . خالــه میــدونی ولـی 
 کـه مسـوولیت

 رهــا  مــادرتو  و تــو  مـن  گفـت  بابـا . شـد  بحثشـون  بـدجور  بـار  یـه  یادمـه . باشـه  موفـق  اینقـدر  تونه نمی
 کیارشـم.  نکـردم

 .کنی بیرونم خودت کنم می کاري یه پس گفت

 :گفت باناراحتی سبا



 چرا؟ آخه_

 . دونم نمی درست منم بخدا_

 سوم بخش ♣
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 :گفت آرام و سریع کیانا آمد که در صداي

 .نمیاد خوشش اونم.باشه کیوان شاید. چطوریه کیارش میگم بیشتر بعدا_

ــبا ــیما جــاي بــه امــا داد ســرتکان س ـــپزخانه وارد لبخنــد بــا کیوان،س ـــا ســـالم. شـــد آش  را دختره
 . داد جـواب سـرخوش

 :گفت و کرد سبا به نگاهی سیما

 .اومده مهمون برات_

 :شد بلند باتعجب سبا

 من؟ واسه مهمون؟_

 قبــر ســنگ یــه بــاز.هــا مــرده بــه صــدرحمت.مــردي رفتــی یهــو. معرفــت بــی دیگــه بشناســی نبایــدم_
 .دارن

. کـــرد نگــاه  آمـد  ســیما سـر  پشـت  روشــن رنـگ  و کوتـاه  بـارانی  بــا کـه  جـوان  دختــر بـه  باتعجـب  سـبا 
 هایالیـت موهـاي

. شـــد نزدیـــک هـــم بــه کمــی ســبا ابروهــاي. داشــت زیبــایی آرایــش و بــود ش پیشــانی روي ش شــده
 بـا جـوان دختـر



 :رفت پیش لبخند

 .خنگی که هنوزم_

ــایش ــاال را موه ــم و زد ب ــبا چش ــه س ــاه ب ــی م ــوچکی گرفتگ ــار ک ــانی کن ــاد او پیش ـــبش. افت ـــپش قل  ت
 ي نابـاور وبـا گرفـت

 :کرد زمزمه

 ...الهام_

 :خندید دخترجوان

 .روحمه. بابا نه_

ــبا ــت سـ ــایش دسـ ــایش لـــب روي را هـ ــت هـ ــت و گذاشـ ــاهش زده بهـ ــرد نگـ ــا کـ ــام امـ ــو الهـ  جلـ
 ي شـانه روي دسـت.رفـت

 :شد پر وضوح به هایش چشم. گذاشت او

 ؟ گوشی خر چطوري_

ـــی ـــی! خرگوش ـــود لقب ـــه ب ـــبحان ک ـــام و س ـــد و اله ـــه امی ـــد او ب ـــکش. دادن ـــرازیر اش ـــد س  و ش
 درآغوشـش محکـم

 ...برگرداند را ش کودکی خوشی از کمی و بیاید تنگ به دنیا شاید که محکم آنقدر.گرفت

ــیش روز دو_ ــا پ ــه ب ــاس خال ــرفتم تم ــره ســراغ. گ ــانم منی ــرفتم و خ ــماره. گ ــت شــونو ش ــتم. داش  گف
 انـدازه هیچـی شـاید

 .نکنه خوشحالت الهام دیدنِ ي



 :بوسید محکم را ش گونه و کرد بغل را سیما عجیبی شوق با سبا

 . سیما داشتم که خوبی روزاي به گردونی می بر منو داري مدام ، اومدم که ازروزي_
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 .تونیا نمی منو ولی کنی، بغل میتونی هم بعدا و جون سیما_

 از ســرخوش هــا خانــه درحیــاط کــه کــودکی خــوب روزهــاي همــان مثــل درســت. ذوق بــا. خندیــد ســبا
 لـی بـازي بـرد

 .کوبید می زمین بر پا او و خندید می لی

 .نشستند مبل روي باهم و گرفت را الهام هاي دست

 ،محـال  دادي نمـی  نشـون  و پیشـونیت  کنـار  گرفتگـی  مـاه  اگـه  کـن  بـاور . الهـام  کـردي  تغییـر  قـدر  چه_
 .بشناسمت بود

 :کشید او دست روي دست الهام

 مــی  خیــابونم  تــو  کــن  بــاور . سـبا  داري رو موقـع  اون ي چهـره  تـه  کـامال  ولـی  شـدي  عـوض  خودتم_
 مـی دیـدمت

 بیــاین کــه گرفــت قــول جــون ســیما از. شــد خوشــحال خیلــی تهرانــی فهمیــد وقتــی مامــان. شــناختمت
 .اونجا

 چطوره؟ امید. میام حتما_



 . رفت و شد بابا امید_

 :کرد گرد چشم سبا

 میگی؟ راست_

ــا آره_  مشــکی ابــرو و چشــم دختــر یــه همونجــا. بوشــهر رفــت ســربازي. ماهشــه شــیش پســرش. باب
 هنـوز. دزدیـد قاپشو

 .کردن عروسی بود سرباز

 .زود چقدر_

 .بده این که افتادن دور فقط. خوبه زنشم شکر خدارو. دیگه خواست می_

 کنه؟ می زندگی بوشهر_

 .کرد قبول عاشق و بدبخت اینم. اونجا بره که بود زنش شرط. آره_

 :گفت خوشحالی و لبخند با سبا

ــال_ ــاورم اص ــه ب ــط. نمیش ــه فق ــال ی ــبحان از س ــک س ــر کوچی ــود ت ــت. ب ــودش االن... االن اونوق ــا خ  باب
 .شده

 الهـام  لبخنـد . شـد  منقلـب  کمـی  هـم  سـیما  حـال .کردنـد  درك همـه  را بـرد  هجـوم  گلـویش  به که بغضی
 : شد محو

 .بود این قسمت. سبا جنگید نمیشه قسمت با_

 :گفت بغض با سبا

 .بود سردنیا اون االن ولی بود سبحانم کاش_



 : گفت آرام سیما. کرد زمزمه را او اسم و برچید لب الهام

 سوم بخش ♣

 صفحه 100

 بخنـدیم  راه همـون  تـو  عمرمـون  آخـر  تـا  مـا  بشـه  باعـث  دنیـا  بـد  یـا  خـوب  اتفاقاي ي همه نیست قرار_
 کنـیم بغـض یا

 .نکن ناراحت الهامو حاالم. سبا

 انگشــتش بـار  ایـن .بیایــد کنـار  هـایش  چشــم دل بـا  خواسـت  نمــی. گرفـت  را پلکـش  کنــار رطوبـت  سـبا 
 بـه تر محکم را

 خــواهی عــذر و کشــید عمیقــی نفــس. بــود ســیما بــا حــق. برگــردد را راهــش اشــک کــه فشــرد پلکــش
 الهـام از کوتـاهی

 :گفت و زد لبخند مهربانی با جوان دختر. کرد

 .بودین ش خانواده که شما. میشم ناراحت خیلی افتم می یادش منم_

 بــراي. بفهمــد را حــالش کســی کــه بــود ایــن مهــم ولــی بــود زیــاد دردي هــم ادعــاي. داد ســرتکان ســبا
 خانواده رفتن سبا

ــا خیلــی. نبــود ســخت داغِ یــک فقــط ش ــد عــوض چیزه ــر ســنگین اي وزنــه انگــار. ش  اســکلت ب
 و خـورد ش وجـودي

 بنـــد چینـــی. نشـــد ســـابق ســـباي آن شـــد،باز تــرمیم کــه هــم زمــانی. کننــد تــرمیمش شــدند مجبــور
 بـا کـه شـد اي زده



 عـــادت کـــه نگرفـــت یـــاد او ولـــی شــد تکــرار دائــم درد.شــد مــی جمــع بــاز و ریخــت مــی تلنگــري
 گرفـت یـاد.  کنـد

 همـــین هـــا وقــت گــاهی. بـود  غریبگــی خاصــیت. کنــد جمــع هـایش  بغــض زیــر یواشــکی را دردهـایش 
 هـا آدم. اسـت

 نتیجـــه امـا . ســوزاننده خاصـیتش  و کشــنده بغضـش . اســت تلخـی  حــس. ترنـد  غریبــه هـا  خــودتی میـان 
 هـایی لبخنـد ش

 قطــره چنــد کنــد مــی التمــاس چشــم بــه دل کــه وقتــی درســت. زاینــد مــی را خنــد زهــر کــه شــود مــی
 مـن بریـزتـا اشـک

ــام ــابم، التی ــه ی ــم ي دریچ ــا چش ــایی ه ــد را دنی ــی رص ــد م ــه کن ــارا ک ــت ناچ ــل انگش ــی مقاب ــی بین  م
 و گوید می گیرد،هیس

 امــا اسـت  درد درد،. نکـن  تحمـل  را رسـوایی  حقـارت  ولـی  بگیـر  خـو  درد بـه  کنـد  مـی  زمزمـه  دل بـراي 
 خود حقارت،

ــاز کــه آنجاســت. وهمــین بــاش مغــرور کمــی. خودکشــی  مـــی چشـــم. شـــود مـــی تکـــرار زهرخنــد ب
 زانـوي دل و بینـد

 .دارند غربت حس ها آدم هم جمع میان گاهی که است همین. کند می بغل را غمش

 :داد نشان باز را شوخش روي او سر تکانِ با و کرد سیما به نگاهی نیم الهام سبا آه با

 پرسی؟ نمی چیزي من از. پرسیدي امید از_

 دســت  بــرق  و زرق پــر  انگشـتر  روي چشـمش . بیشـتري  دقـت  بـا  بـار  ایـن . کـرد  نگـاهش  دوبـاره  سبا
 ثابـت او راسـت



 :آورد زبان به را زد که حدسی. ماند

 کردي؟ ازدواج هم تو نکنه_

 :شد شل الهام نیش

 .نزدیکه عقدم جشن. اومدي موقعی خوب هم تو_

 :شد عوض زمان از درکسري سبا حال

  شناسم؟ می من کی؟_
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 صفحه 101

 .شناسه می جونم سیما تازه نشناسی؟ چرا. آره_

 کیه؟ ببینم بزن حرف درست خب_

 یادته؟. بودن مون سرکوچه. خانم منصوره پسره. رضا_

 :گفت بالبخند و داد سرتکان. کرد فکر کمی سبا

 .بود بزرگتر دوسالی یکی کنم فکر. بود سبحان و امید بازي هم اونم. آره_

 .مونده یادت خوب.آره_

 :داد ش بینی به چینی

 . س بامزه ولی سبا سوختگیه سیاه همون به_



 :زد او دست روي آرام اي وضربه خندید سبا

 .باشه داشته لیاقتتو اینه مهم. باشه خب_

 .داره کنه، کم شیطنتش از کم یه_

 شیطنتی؟ چه_

 :گفت و کرد نگاه کیانا و سیما به الهام

 .کنه می کنجکاونگاه خیلی کیانا ولی س الهه مث که جون سیما_

 :گفت و برداشت ش چانه زیر از را دستش کیانا

 براتون؟ کنم بندي دسته و شیطنت خودم خواین می_

 :گفت فوري کیانا و خندیدند سبا و الهام. کرد نگاه کیانا به تعجب با سیما

 .ها میشه باز منم وگوش چشم. س خونه این پسرتو دوتا اینکه مث. مامان نکن نگاه اینجوري_

 :گفت الهام که رفت او به اي غره چشم سیما

 .دارین پسر یه کردم می فکر من جون سیما_

 العمـل  عکـس  داشـت  دوسـت  امـا  چـرا  نفهمیـد  هـم  خـودش .کـرد  مکـث  سـیما  ي چهـره  روي سـبا  نگاه
 کـه ببینـد را او

 :گفت و زد لبخند باخونسردي سیما

 .دوتاس اون اندازه زبونش که دختر یه و پسرداریم دوتا. عزیزم نه_

 :وگفت شد بلند سیما که کرد صدا را مادرش معترض کیانا



 .دارم کارت بیا برادرات،پاشو ي وجهه کردنِ خراب جاي به_

 : خندید سبا. کرد نگاه سبا به و گرفت گاز را لبش کیانا

 سوم بخش ♣

 صفحه 102

 .نزنی برادراتو آب زیر باشی تو تا_

 .حساسه خیلی مامان. خاله نزدم بخدا_

 :گفت آشپزخانه داخل از سیما

 .بیا پاشو. کیانا کنم نمی دعوات ، نترس_

 :گفت و آورد پایین را صدایش رفتن از قبل. وبرخاست گفت بلندي چشم کیانا

 شــهر ســردر از بایــد باشــه همــه واســه ولــی جــون الهــام خوبــه باشــه خودتــون بــراي پســرها شــیطنت_
 .کرد آویزونشون

ــاال ســبا ابروهــاي ــام.رفــت ب ـــد اله ـــه و خندی ـــید محکـــم را او ي گون ـــا. کش  برایشـــان چشـــمکی کیان
 گویـان بلـه و زد

 :خندید می هنوز الهام. رفت سیما درجوابِ

 .سبا داره زبونی چه_

 .خورده دردش به کیوان با کل کل خودش بقول_

 نه؟.بودن قلو دو_



 .آره_

 .یادمه خوب و فنچ دوتا این نیست؟ یادم دیگشونو ي بچه چرا من سبا_

 .اصال بود نیومده ما خونه بزرگشون پسر اینکه واسه_

 چرا؟.وا_

 .اولش ازدواج از. خواهرمه شوهر پسرِ_

 .گفت آهانی و رفت باال الهام ابروهاي

ــی_ ــار یک ــحبت دوب ــما از ص ــد ش ــان ش ــت مام ــیما گف ــور س ــرده ازدواج چط ــا ک ــار ام ــام انگ ــی اون  نم
 یـه شوهرش دونستن

 .داره پسرم

 :زد لبخند سبا

 داره؟ فرقی چه.بدونن حاال_

 .گفتم همینطوري.هیچی_

 :گفت بالبخند و کرد مکث

 نباشـــه مشـــکلی اگــه  گفــتم مـنم . ببینــه هـم  تــورو کـه  دنبــالم بیـاد  رضــا شـب  شــد قـرار . ســبا راسـتی _
 .بـاهم بیـرون بـریم

 چیه؟ نظرت

 . زد لبخند سبا
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 .بگم باید سیما به فقط. خوبه_

 یعنـی  بچگـیم  خوشـگل  خصـلت  هنـوز  مـن . خبربـوده  چـه  سـال  چنـد  ایـن  ببیـنم  کـن  تعریف حاال خب_
 .دارم فضولیو

 درآن فقــط. کــرد تعریــف بــود گذشــته آنچــه از مختصــري میــوه خــوردنِ بــه او باتعــارف و خندیــد ســبا
 از حرفـی میان

 دلــش حتـی  دیگــر. شـود  پهـن  زنــدگیش سـر  روي آن از بــیش او ي سـایه  نداشـت  دوســت. نـزد  بهـزاد 
 خواسـت نمـی

 . است اشتباه هم اسمش تکرار کرد می حس. بشنود را اسمش

 بــه و کــرد جمــع را میــز روي وســایل ســبا. برگشــت و رفــت بیــرون کیانــا کــه بودنــد صــحبت مشــغول
 .رفـت آشـپزخانه

 :گفت کیانا خیالِ به سیما

 .من،نگونه به ندادي میگم_

 سیما؟ چیو_

 :وگفت برگشت سبا طرف سیمابه

 .کرده خورد اعصابمو دوساعته.کیاناس کردم فکر_



 خب؟ شده چی_

 .نیست میگه وحاال برداره و برگرده تا در کنار لباسی چوب روي گذاشتم میگه داره شال یه_

 توندیدي؟. خاله خوشگلم قرمز شال همون_

 :برآمد سبا نهاد از آه

 ...ولی بود من دست.کیانا چرا_

 :گفت متعجب کیانا او مکث با

 خاله؟ چی ولی_

 ویــادم انــداختمش ، زمــین خــوردم وقتــی انگــار. م شــونه رو انــداختم بــزنم قــدم رفــتم ظهــر از بعــد_
 االن. بردارم رفت

 ...میرم

 زمین؟ خوردي مگه_

 :کیاناخندید و گفت وایی اي. ماند کاره نصفه سبا حرف سیما دلواپسِ سوال با

 .نداري مامان،خبر زد می لَنگم داش_

 :کرد اخم سیما.شد او ي خنده موجب کیانا، اسم آوردن با و کرد گرد را هایش چشم سبا

 ؟ سبا نگفتی من به که بود شده چیزي_

 . وسالمم صحیح مه بینی می. گرفت درد زانوم ذره یه زمین خوردم فقط. سیما خدا به نه_

 سوم بخش ♣
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 .خاله دونم می بعید ولی_

 ...کیانا_

 :خندید کیانا

 .نیست و شده نابود من شال آخه_

 :گفت سریع سبا

 ...میرم االن.خوردم زمین کجا دونم می_

 .کنم می پیداش میرم خودم صبح بذار. سرت فدا. میشی گم باغ تو بري االن_

 :گفت اخم با دخترك که کرد عذرخواهی و رابوسید کیانا ي گونه شرمندگی با سبا

 .لطفا رنگی همون فقط. نداره ناراحتی.میخري برام دوتا نهایتش_

 تــا  دهــد  نشــانش  را پــایش  بایــد  آخرشــب  کــه  کشــید  ونشــان  خـط  سـبا  بـراي  سـیما  و خندیـد  سبا
 راحـت خیـالش

 :گفت کیوان موقع شود،همان

 .شه راحت خیالش ببینه باال بکش االن سبا خب_

 :گفت تشر و اخم با سیما و برگشتند تعجب با همه

 زدنه؟ حرف طرز چه این.سالم علیک_

 :زد گاز و میزبرداشت روي از سیبی کیوان



 خاکی؟ جاده میزنی چرا.مامان میگم شلوارشو پاچه. شده زخم زانوش گفت شنیدم بابا. سالم_

 .نشود روتر پر او که کند حفظ را لبخندش کرد سعی سیما و خندید وکیانا سبا

 .بده یاد ادبم تو به بزنم حرف بابات با باید من. کن عوض برولباساتو_

 .ندارم عمل حداقل.میگم زبونی من. کنه ادب رو بقیه بابا_

 ...کیوان_

 :گفت دوباره بیخیال کیوان

 .نداشتیم مدال ازاین توسالن؟ کیه خوشگله خانم این مامان میگم_

 :گفت لبخند با سبا

 .کیوان منه دوست_

 .سبا جیگرن خودت مث دوستات... ا_

 : گفت کیانا
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 .کنی می ضایعم مردم جلو زنم می حرف کلمه یه بعدمن مامان؟ شده پررو چه ببین_

 :وگفت خندید کیوان.بزند حرف سیما دادند نمی مهلت_

 .کنم می جیزت خودم میزنی بد حرف ببینم. هنوز اي توجوجه_



 .تري عاقل یزرگتریت دقیقه ده اون بخاطر تو البد_

 !مرد.مردم من_

 .ت عمه جونِ آره_

 :گفت عصبانیت با سیما

 بزنم؟ داد یا بیرون میرین_

 :گرفت را خواهرش دست باخنده سبا

 .االن میرن.سیما نخور حرص_

 :گرفت باال را دستش دو او که رفتن سیما سمت باهم وکیانا کیوان

 .کارتون سراغ برین االن همین. دوتا وشما دونم می من ، شین آویزون من از_

 دوبـــاره ســبا . رفــت  در و گفـــت اي کنــه  بخیــر  خـــدا لــب  زیـر  کیــوان امـا  ورفـت  گفــت چشـم  کیانـا 
 وسـیما خندیـد

 .گرفت می سرسام دستشان از ها وقت گاهی واقعا. داد سرتکان

 ا بهانــه  کــه  بــود  بخــش  لــذت  آنقـدر  کـودکی  هـاي  دوسـت  بـا  وقـتش  گذرانـدن  امـا  ، بـود  سـرد  هوا
 تـرك بـراي ي

 مــی یــدك بــاخود را نوجــوانی ي چهــره بــود، گفتــه الهــام کــه طــور همــان رضــا. نکنــد پیــدا کردنشــان
 و تیـپ اما کشید

 کــه هــایی شــیطنت معنــاي تــازه امــا ، بــود جــذاب جــوان دختــر یــک بــراي رفتــارش، نــوع و ظــاهرش
 ، بـود گفتـه الهـام



ــه. کــرد درك ــی جنبیــد مــی گوشــش ســرو اصــطالح ب ــا هــم را چیــز همــه ول ــان ب ــرمش و چــرب زب  ن
 آنهـا. داد می فیصله

 .عالی شب یک. بود خوبی فضاي. خندید می و کرد می صحبت او و کشیدند می قلیان

 کافـــه، آن گویـــا امـــا جـــاخورد ســـبا. رســیدند هــم آنهــا دوســتان از تــن چنــد کــه بــود نگذشــته خیلــی
 سـنتی رسـتورانِ

 هـــیچ کــه  ســبا  ي بــرا  نــه  امـــا ؛ بــود  صـمیمانه  جـو . دیدنـد  را همــدیگر اتفـاق  برحسـب  و بـود  پـاتوق 
 آنهـا از شـناختی

ــا و زد مــی لبخنــد فقــط آنهــا شــیطنت بیشــتر و لطــف و صــحبت هــر مقابــل در. نداشــت  کوتــاهترین ب
 ممکـن، جمـالت

 کنجکــاوي  حــد  از بــیش  آنهـا  از یکـی  نگـاه  کـه  شـد  معـذب  کمـی  اززمـانی . کـرد  مـی  جمع را بحث
 مکـث رویـش

ــت نمــی. کــرد ــا چــرا دانس ــاه ن ــاد خوداگ ــزاد ی ــد مــی به ـــه خصوصـــا. افت ـــرد ک ـــوان م ـــراه ج  هم
 دختـرك گویـا.  داشـت

ــراهش ــم هم ــد ه ــه فهمی ــاه ک ــاي نگ ــر، ه ــه پس ــبا ب ــی س ــم خیل ــولی ه ـــت معم ـــه نیس ـــزي ک  در چی
 چنـد و گفـت گوشـش

ــه ــد لحظ ــراه بع ــم هم ــد ه ــدند بلن ــبا. ش ــی س ــس اراده ب ــی نف ــید راحت ــان و کش ــع هم ــام موق ــر اله  زی
 : گفت گوشش
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 رو؟ دختره دیدي_

 :افزود و گفت آهانی سبا. کرد اشاره دو آن رفتنِ مسیر به الهام. کرد نگاه تعجب با سبا

 مگه؟ چطور_

 نمـی  بـاهم  معلومـه  حـاال  از ولـی  داره نگهـش  تـا  کنـه  مـی  سـاپورت  و معـین  جـوره  همـه  فهمیـدن  همه_
 .مونن

 :شد درهم سبا چهره

 چرا؟_

ــین_ ــوش مع ــه خ ــدمی. گذرون ــه دم ــی. مزاج ــی ول ــم نم ــرا دون ــش چ ــی ول ــه نم ــم. کن ــراش دل ــی ب  م
 آدمـی هرچنـد.سـوزه

 .نداره دلسوزي توچاه، پره می خودش که

 .دارن دوست رو همدیگه واقعا و اینجوریه ظاهرپسره شاید_

 :زد پوزخند الهام

 همـــون واال. دیگــه  خــره  دوشــه؟  مـی  رو مهسـا  چقــدر دونـی  مـی . باباشـه  پـول  عاشـق  داره؟ دوسـت _
 کـه اول دفعـه

 .کرد می ولش ، گرفت دوستش با مچشو

 :داد بیرون را عمیقش نفسِ الهام و کرد نگاهش ناراحت سبا

 .داره نگه و معین مجبوره. آبروداره خیلی چون.  ترسه می خاطرباباشم به مهسا البته_

 جریانن؟ در شم خانواده_



 مــی وفــردا امــروز هــی ولــی خواســتگاري بــره میخــواد خیرســرش. میــدونن داداشــش زن و مامــانش_
 .کنه

 نزدیــک خــم بــه کمــی ابروهــایش. زد خشــکش دفعــه یــک کــه چرخانــد ســر بــاز و داد ســرتکان ســب
 آشنایی مرد. شد

 بــود،خیلی دســتش قلیــان شــلنگ و بــود نشســته مجــاور قســمت در تــر طــرف آن تخــت چنــد کــه
 را دقـتش. بـود آشـنا

 و چرخیـد  کمـی  جـوان  مـرد  سـر .  بـود  کیـارش  انگـار . شـد  بـاز  ابروهـایش . کـرد  بیشـتر  نیمرخش روي
 در چشـم سبا با

 ... اما شد چشم

 .چرخید سرش ، نشست ش شانه روي که بادستی

 کنی؟ می نگاه اونو صاف صاف تو زنم، می حرف پسره این از باهات دارم من کجایی؟_

 کیو؟_

 .دوباره نیست مهسام. میاد داره خبرش. دیگه معینو_

 :گفت سریع ، معین دیدنِ با و کرد نگاه او چشم ي اشاره مسیر به سبا

 . بود آشنا انگار یعنی. دیدم آشنا یه. خدا به نه_
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 کی؟_

 ...کنم فکر.نشستن ها پله نزدیک جلوتر، هاي تخت تو_

 .نبود آنجا کسی.خورد جا اما برگشت تخت همان سمت به حرفش میان

 سبا؟ کو_

 .رفت انگار ولی خانه کامران پسر کردم فکر_

ــا دهــد بیشــتري توضــیحِ خواســت ســبا و گفــت وایــی الهــام ــا ام ـــارش خـــالی جـــاي شـــدنِ پــر ب  ، کن
 دیـدنِ از. برگشـت

 نگـــاه سـریع  سـبا . کــرد تکـرار  را بخیـرش  شـب  خاصــی لحـنِ  بـا  او کـه  خصوصــا.  ریخـت  قلـبش  معـین 
 تشـکر و دزدیـد

 :گفت و شد خم الهام که کرد

 رفت؟ کجا مهسا_

 :گفت خیال بی معین

 .بود گرفته درد سرش. ماشین تو_

 .میشه اذیت تنها موندي؟ می باهاش بهترنبود_

 .میشه اذیت بیشتر باشم من. کشید دراز_

ــااخم الهــام. نکنــد دخالــت کــه گفــت گوشــش کنــار آرام رضــا کــه بگویــد چیــزي خواســت الهــام  بــه ب
 و کرد نگاه رضا

 :گفت کرد، می مسخره را لبخندش که غیظی با



ــر گفــت جــون ســیما. شــده خســته خیلــی ســبام رضــا؟ بــریم_  یــک نزدیــک ســاعت. برگــردیم زودت
 .شده

 :گفت معترض معین.کرد استقبال بالفاصله رضا

 کجا؟.نشستیم تازه ما_

 :ایستاد و بست را ش بارانی هاي دکمه.  بگیرد را زبانش جلوي نتوانست الهام

 .کنه نمی حالت به کمکی نشستن اینجا. نمونه مرد بهتره نامزدت سراغ بري کم کم هم تو_

 :گفت و خندید رضا معین، اخم با

 .دیروقته که پاشو توهم. گذره می خوش خیلی که ما به. دیگه میگه راست_

ــه ســپس ــد خــداحافظی هــا بچــه از جمعــی دســته طــور ب ـــک بحـــث و کردن ـــانی ی  را همـــی دور مهم
 موقـع سـبا. بسـتند

 را کیــارش بــود مطمــئن. شــد نمــی واقعــی اینقــدر کــه تــوهم. انــداخت تخــت بــه دیگــري نگــاه رفــتن،
 .اسـت دیده آنجا

 نبـود  بیشـتر  نفـر  یـک  هـم  همـراهش  انگـار . ورفـت  نمانـد  کـه  بـود  او دیـدن  بخـاطر  کیـارش  اصال شاید
 نکـرد دقت که

 . شد تردیدش باعث همین. بود آنها به پشتشان کامال.کیست

 سوم بخش ♣

 صفحه 108

 



♣♣♣♣ 

 :گفت سبا تذکرداد، الهام تا.زد دور را بود رفته که آدرسی از تر قبل اي کوچه و کرد شتباه

 .برم میتونم. هست در طرفم این از. نداره اشکالی_

 :کرد نگاهش آینه از رضا

 نه؟.ویالس. نیست خونه پس_

 :زد لبخند سبا

 .بفروشه نیومده دلش که بوده خواهرم شوهر پدري ي خونه البته. دیگه کوچولوئه باغ یه_

 .باشه خوشگل خیلی باغش باید_

ــا_ ــه از تقریب ــوه ي هم ــا می ــت ه ــت درخ ــه االن.  هس ــرده دیگ ــی. س ــه خیل ــاي از نمیش ــرونش فض  بی
 .کرد استفاده

 :گفت خنده با رضا

 نمیده؟ اجاره جشن واسه_

 :زد او کتف به اي ضربه والهام خندید سبا

 .نکن شروع دوباره_

 .خودمونیه و بزرگ درعوض. میدیم پولشو خب_

 :گفت سبا

 .میگم سیما به بازم من ولی باشه داشته جشن براي فضا دونم می بعید_



 چیــــزي دیگـــر ســـبا. کشـــید درهـــم را هـــایش اخـــم الهـــام امـــا کـــرد نگـــاهش باخوشـــحالی رضـــا
 بحثـی کـرد حـس.نگفـت

 در بــه  انتهــایش  کـه  بسـتی  بـن  کوچـه  مقابـل . کنـد  کنکـاش  نبایـد  بیشـتر  کـه  آنهاسـت  میـان  دار ریشه
 رسـید، مـی بـاغ

ــاده ــد پی ــی. ش ــوق رضــا ، شــد کوچــه وارد وقت ــاهی ب ــرایش کوت ــت و زد ب ــرد حرک ــد.ک  درقفــل را کلی
 امـا کـرد امتحـان

 فهمیــد تــازه خــاموش گوشــی بادیــدن و درآورد را تلفــنش ســریع. برخاســت نهــادش از آه. نشــد بــاز
 االن تـا سیما چرا

 ولــی. دیــد را آیفــون. کــرد نگــاه را اطــراف و گرفــت دنــدان بــه محکــم را لــبش. اســت نگرفتــه تمــاس
 صـفحه سه اینجا

ـــا در ، بعــد لحظــه چنــد کــه زد را یکــی و بســت چشــم درنهایــت. بزنــد را کــدام دانســت نمــی. بــود  ب
 بـاز تیکـی صـداي

 بسـم . نبـود  کـافی  ولـی  بـود  روشـن  متوسـط  دار پایـه  چـراغ  چنـد . شـد  وارد و کشـید  راحتـی  نفـس . شد
 وارد گویـان اله

ـــالش کســی کــه بــود امیــدوار. بســت آرام را در و شــد ـــري فعـــال ولـــی بیایـــد دنب  نگـــاهی. نبـــود خب
 هـا سـنگفرش بـه

ــداخت ــه و ان ــالش.  رفــت طــرف آن ب ــا خی  و کشــید را راهــش. شــد راحــت آنهــا کــردنِ پیــدا ادامــه ب
 بـه وقتـی امـا رفت
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ــه ــارش ي خان ــید کی ــایش ، رس ــه پ ــین ب ــبید زم ــاهی. چس ــه نگ ــرافش و دور ب ــداخت اط ــر. ان ــب زی  ل
 کرد لعنت را خودش

 را آدم آن دیگــر بــار یــک بــود مانــده همــین. بزنــد دور رضــا نگذاشــت و کــرد روردربایســتی چــرا کــه
 بـا. ببینـد اینجـا

 کــه بــود ایســتاده جــایش ســر هنــوز. بــود ش نامــادري خــواهر دیگــر کــه او. بــود درگیــر هــم خــودش
 چیـزي کـرد حس

ــا. اســت ســرش پشــت ــوي ســگ دیــدن از و برگشــت تــرس ب ــی ق ــت چشــمانش هیکل ــا. شــد درش  ب
 عقـب قدم قدم ترس

 دانسـت  مـی . بـود  کـوچکتر  او سـگ . نبـود  کیـوان  سـگ . آمـد  تـر  جلـو  آویـزان  زبـانی  با سگ و رفت
 اوهـم بدود اگر

ــالش ــی دنب ــر دود م ــرش واگ ــد گی ــده بیفت ــی ش زن ــذارد نم ــه. گ ــینه ي قفس ــد ش س ــد تن ــان تن  تک
 واق سـگ که میخورد

ــی و کشــید جیــغ تــرس از ســبا.  کــرد پرخشــمی ــرار خواســت اراده ب ــد ف ــه کن ــه محکــم ک ــواري ب  دی
 زمین و خورد بتونی

. بــود هوشــیار هنــوز ولــی افتــاد خــیس و ســرد زمــین روي. شــد ســیاه درد از چشــمانش مقابــل. خــورد
 باال باترس سرش



ــد ــر.  آم ــود منتظ ــه از ب ــگ ي حمل ــان س ــالم ج ــه س ــرد در ب ـــه نب ـــایه ک ـــرش روي اي س ـــاد س  و افت
 نگـه را سـگ زنجیـر

 ... که بود نمانده چیزي. گذاشت دستش روي را سرش و بست را هایش چشم. داشت

 یانه؟ هستی خوشمزه. نخورده هنوز شامم. نمیاد خوشش فضول آدماي از من مث هم سگه_

 در کمـــی زنجیـــر. نبـــود ش چهـــره در شـــوخی از اثـــري. برگشـــت کیـــارش ســـمت فـــوري ســـبا
 سـبا تـا شـد شـل دسـتش

 :زد پوزخند کیارش. بکشد راعقب خودش و کند جمع را پایش و دست فوري

 ...ولی خوري نمی شم عصرونه درد به. استخونی پاره چهارتا_

 :چرخید او روي نگاهش و کشید باال را هایش لب

 .نیست بد کردنت مزه_

 دیـــوار بـــه را خـــودش تــرس بــا. شــد بلنــد و گرفــت دیــوار بــه دســت. رفــت ســبا یــاد از تــرس و درد
 کـم کـم. چسـباند

 بگریــزد، خواســت تــا. بــود نشــده برداشــته رویــش از او چشــم هنــوز و کــرد حرکــت مخــالف سـمت 
 گرفت را بازویش

 :آمد چشمش جلوي قرمز شال ، بزند حرفی آنکه از پیش اما

 خوبه؟.  کامران خویشِ و قوم اومدي این گرفتن واسه بار این کنم می فرض_

 .داد تکان را شال کیارش که بود مانده حرکت بی سبا. بود آرامتر نسبت به صدایش

 رو؟ سگ زنجیر یا کنم ول اینو_



 ...فقط من_

 شـــد پیــدات  اینجــا  کــه  بــود  آخــري  بـار . نمیـاد  خوشـم  مـزاحمم  از. نمیـاد  خوشـم  زیـادي  حـرف  از_
 مـن روشـنه؟. 

 .نیستم نواز مهمون اصال کامران برعکس

 : گرفت خاصی رنگ لحنش و زد پوزخند. انداخت او سرتاپاي به نگاهی و کرد مکث
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 .کنه پذیرایی ازم مهمون خود باشه قرار اینکه مگه_

. زد مـــی بــرق درنــده حیــوان آن از بیشــتر او هــاي چشــم. میخــورد هــم بــه داشــت تــرس از ســبا حــال
 دنبـال واقعـا انگـار

 :گفت و رفت عقب عقب. گرفت را شال و کشید پس لرز و ترس با را دستش. بود طعمه

 اومدي؟ دنبالم تو... تو ولی اومدم در ازاین فقط من_

 :داد ادامه سبا. شد نزدیک هم به ابروهایش. خورد جا وضوح به کیارش

 .دیدمت خودم رستوران توي_

 :بود چشمگیر پوزخندش. کرد نگاه او به دوباره بعد و گرفت باال را سرش ثانیه چند کیارش

ــزي_ ــا زدي؟ چی ــه...  ی ــروب نکن ــادي غ ــه زی ــاال جاذب ــود ب ـــقم و ب ـــدي؟ عاش ـــو ش ـــدان ت ـــما خان  ش
 هـم ي مـوروث انگـار

 .هست



 :برخورد سبا به

ــدن شــنیدن_ ــا نیســت عجیــب هیچــی ودی ــو... ام ــا ت ــدر اون ب ــی محتــرم و متشــخص پ ــی خیل .... عجیب
 !خان کیارش

 مانــدن . گرفـت  پـیش  را راه بسـته  چشـم . نکـرد  معطـل  سـبا  امـا  شـد  نزدیـک  هـم  بـه  کیـارش  ابروهاي
 سـرب نگـاه زیـر

ــر نفــس او دارِ ــود گی ــرا نفهمیــد. ب ــی چ ــارت حــس ول ــوز. داشــت حق ــان هن ــاغ می ــیده ب ــود نرس ــه ب  ک
 کیوان آشناي صداي

 :شنید را

 ...خاله... سبا_

 ســرش  پشـت  کـه  داشـت  را عجیـب  نیـروي  یـک  از گریـز  قصـد  انگـار . بخشـید  سـرعت  هـایش  قدم به
 را کیـوان. بـود

 :گفت و کرد سالم. رفت نزدیک اخم با کیوان. رفت طرفش به و زد صدا

 اومدي؟ ور ازاین چرا_

ــرزش ســبا صــداي ــود افتــاده هــم صــدایش روي او ي ســایه ســنگین ي وزنــه. داشــت خاصــی ل  کــل. ب
 تحلیـل ش انرژي

 .نیاورد خود روي به کرد می سعی اما بود رفته

 .بزنه دور نذاشتم دیگه. داشت نگه طرف این رضا_

 :شد بیشتر هایش اخم و انداخت کیارش ي خانه سمت به نگاهی کیوان



 طرفه؟ اون النحس بخت اون خونه دونی نمی_

 :کرد اخم سبا

 .شدم مجبور دارم؟ تو داداش خان به کار چه_

 : زد خودش ي گونه به ظربه چند و کشید ش نداشته ریش روي دست کیوان
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 .که نیست آدم. تیزمیشه من شاخا باز میگه چیزي یه نرو، این طرف.بمیره تن این_

 .بزرگتره ازت سال سیزده دوازده حداقل زدنه؟ حرف طرز چه این. کیوان_

 ...و تره تره،محترم گنده هرکی مگه_

 :گفت و افتاد راه سبا

 .برادرته که کیارش. گذاشتی خودت بذاري،به احترام هرکی به_

 !کشه می دستش از چی بابا دونی نمی توکه. سبا نزن مامانو حرفاي_

 .اشتباهه تو کار احوال، بااین اما بدونم که نداره هم ربطی من به_

 :زد پوزخند کیوان

 ...که شانسه ه...گ اینقدر ، بیاد اونم خاله ببینم بذار_

 :کرد رها را حرفش سبا نگاه با



 .دیگه کنین می باز آدمو دهن خب_

 :گفت اخم با سبا

 کنه؟ ادبت که بگم بابات به_

 .سبا نبودي فضول که تو_

 :گفت وجدي کرد نگاهش چشم ي گوشه از سبا

 ایــراد کیانــا قــولِ بــه ادبیاتــت. زنــی مــی حــرف کــی درمــورد کنــه نمــی فرقــی بعــدم خالــه، و نــه ســبا_
 .داره

 :کرد اخم و ایستاد سبا. چرخاند سرش کنار را دستش کیوان

 چی؟ یعنی دیگه این_

 :کرد گرد چشم کیوان

 .قاته قات یعنی ؟ دونی نمی واقعا_

 :زد نیشخندي سبا

 کیه؟ به که اینه ترش درست و چیه منظورت میگم. دونم می.خیر نه_

 .شه دیوونه داداش لنگه.  کیانا به_

 :داد سرتکان سپس و کرد مکث لحظه چند سبا

 .عاقله و رفته بابات به بیشتر انگار کیانا هستین؟ جوري این پسر دوتا شما چرا واقعا_

  وعقل؟ کیانا. خونه ورودي ستون تو برم سر با نگو چیزي یه سبا_
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 :کرد تند را هایش قدم سبا

 .میاد خوشت بحث کردنِ پیدا کش از. نزنم حرف باهات ازاین بیشتر میدم ترجیح_

 ...شدند ساختمان وارد باهم و دوید او تند هاي قدم دنبال کیوان

ــه کیــارش ــه درخــت ب  عمـــارت آن هــاي چــراغ یکــی یکــی. کــرد تماشــا را در شــدنِ بســته و داد تکی
 خـاموش غریـب

 ي بقیـــه اتـــاق، یـــک بــرق جــز. کــرد مــی نگــاه نیشــخند همــان بــا و بــود ایســتاده تنهــا او و شــدند مــی
 خانـه هـاي چـراغ

 ســگ. بیــاورد خــود روي بــه خواســت نمــی امــا بــود ســخت بــرایش کیــوان هــاي حــرف. بــود خــاموش
 کنـارش سیاهش

 ... اما رفت دنبالش او برگشتنِ با و بود ایستاده

 دوبـاره . کـرد  نگـاه  سـگ  بـه . آمـد  چشـمش  پـیش  سـبا  ي چهـره  و خـورد  ذهـنش  در اي جرقـه . ایستاد
 سـمت نگـاهش

 کـــه بـــود چرخیــده ســفید بانمــاي خانــه دورایــن هــایش تنهــایی میــان هــا شــب آنقــدر. چرخیــد خانــه
 کـدام دانسـت مـی

 را وکیــوان کیانــا هــاي خنــده صــداي.بــرود جلــو نخواســت دلــش وقــت هــیچ. کیســت بــه متعلــق اتــاق
 ...شـاید یـا بشـنود



 ...کامران و او میان شد فاصلی خط که زدنهایی نفس نفس صداي

ــود مقصــر ســیما دیگــر ، بچگــی بــرعکس  در کــه شــد اذیــت کنارمرســده در آنقــدر کــامران خــود. نب
 سیما با خوشبختی

 هـــایش لــب میــان را ســیگارش. کــرد فرامــوش کامــل را مرســده بــا زنــدگی مــردابِ گــل و شــد غــرق
 پـک و گذاشـت

 کـــج لـــبش. کــرد نگــاه ســگش بــه. بــود چراغروشــن بــا اتــاق آن نزدیــک ، درســت حــاال.زد عمیقــی
 چشـمکی و شـد

ــارسِ چنــد ســگ. زد  و رفـــت کنـــار پنجــره ي پــرده. کشــید عقــب را خــودش کیــارش.کــرد کوتــاه پ
 نمایـان دختـرك

 بـــود معلـــوم.زد کنـــار بیشـــتر را پـــرده دیــد، را ســگ وقتــی ســبا. شــد تــر عمیــق لبخنــدش خــط. شــد
 ي مـ را اطـراف کـه

ــاز وپنجــره زد ســیگارش بــه دیگــري محکــم پــک کیــارش. کــاود . آمـــد بیـــرون سردختـــرك. شــد ب
 میـان و شـد خـم

ــاس ــور انعک ــارش ، ن ــاي کی ــرنگ موه ــزان و خوش ــد را او آوی ــرد رص ــیگارش. ک ــان را س ــتش می  مش
 هنـوز. کرد مچاله

 و رفـــت داخـــل ســـبا. شــنید را آشــنایی صــداي کــه گشــت مــی کســی دنبــال هــایش چشــم بــا دختـرك 
 . رابسـت پنجـره

 بــاز . شـد  محـو  کـم  کـم  پوزخنـدش . شـد  مچالـه  دسـتش  در سـیگار  و چسـبید  درخـت  بـه  کیارش پشت
 فریـاد صـداي



 :پرکرد را گوشش کامران

 خـــودش مرســـده. کـــن درك. بفهــم. کیــارش شــم در دربـه  خــودم عمــري کــه بــري کــنم نمــی ولـت _
 خـودش.رفـت

 نفــر  یـه  نمیـذارم ... تـو  ولـی  کـرد  مـی  حمـایتش  بـرادرش  چـون  بگیـرم  جلوشـو  نتونسـتم  مـن . خواسـت 
 تـو مـن خـون از

 .کنی فکرشو که هستن ازاونی تر پست چون. باشه خانواده اون

 :شکست سنگینش سکوت

 . کامران کنی بیرونم خودت که میشم پست منم پس_
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 :ایستاد میانشان سیما که رفت باال او عصبی دست

 .داغه.  س بچه.جوونه. کامران کنن نمی وتکرار اشتباه_

 بابا،نه؟ زن نبود مهم برات دیگه ي وبچه زن یه شدنِ بدبخت و کردي داغ که تو مث_

 عقــب قــدمی کــه خــورد صــورتش بــه چنــان. نکــرد معطــل کــامران دســت ولــی زد خشــکش ســیما
 از کـه اشکی.  رفت

 :شنید را آرامش صداي و دید را چکید سیما چشم ي گوشه

 ...ولی کیارش نبودم کسی زندگی نحسِ ي سایه من_



 :زد داد کامران

 ت جنــازه روز یــه حتــی.  کیــارش بپوسـی  تــا بشــین کــردي درســت تـه  اون کــه قبــري همــون تــو بـرو _
 بیفتـه زمین روي

 .شی تر یاغی تا بذاري بیرون مملکت ازاین و پات نمیذارم ،

 دســـت کـــف. کـــرد پـــارس ســـگ. شـــد شـــروع نــم نــم بــاران. بــود ســرد ســرد هــوا. بــود داغ تــنش
 سـیگار بـا کیـارش

 مخـــالف ســـمت و گذاشـــت درخـــت ي تنـــه روي را دســـتش همـــان. کـــرد رهـــا را آن و ســـوخت
 بسـته پنجـره. برگشت

 دختـرك  از قلـم  سـیاه  نقاشـی  یـک  انگـار . افتـاد  شیشـه  روي اي سـایه . بـود  خـاموش  هـم  اتـاق  بـرق .بود
 حریـر لباسـی با

 حرکـــت تنـــد تنــد ش ســینه ي قفسـه . چســبید ش پیشــانی بــه و شــد خـیس  بــاران زیــر موهــایش. بـود 
 زمزمـه. کـرد مـی

 :کرد

 ...کامران عزیزِ مهمونِ اومد حواهرت که وقتی مث درست ، اومدي موقعی بد_

 

  سوم بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 



 چهارم بخش

 چهارم بخش

 :گفت اخم با و کشید عقب را ش صندلی

 وضعیه؟ چه این نزدي؟ مسواك درست چندساله_

کرد عوض رنگ خجالت از میانسال مرد صورت: 

 .ندارم عادت_

 :کشید پایین را ماسکش و نشست میزش پشت

 خطرنــاك و بزنــه بــاال عفونــت ممکنــه.  بکشــی بایــد و دنــدونات تمــوم. کــرده پیــدا ســایش هــات لثــه_
 .بشه

 :نشست بیچارگی با صندلی لبِ مرد

 دکتر؟ آقاي نداره اي دیگه راه_

 :گفت نسخه نوشتنِ مشغول کیارش

 .باخودته تصمیم. نه_

 :گفت و کرد سربلند کیارش. کرد نگاه نوشت، می او که اي نسخه به و برداشت را کتش مرد

 ،مــث  گیــري  مـی  کـه  روهـم  محلـولی . کـن  اسـتفاده  رومرتـب  داروهـا . خطرناکـه  نـره  ازبـین  عفونتت_
 زدن مسـواك

 .شه شروع ، نداشتی مشکلی اگه که بیا دیگه دوروز. ننداز گوش پشت



 :ایستاد مردد دوباره که برود کرد خداحافظی. گرفت ازاو را نسخه و کرد تشکر زیرلب مرد

 میشه؟ زیاد ش هزینه_

 جیـــب در دســـت. کنــد راهنمــایی را بعــدي بیمــار خواســت نــوابی از و شــد بلنــد میــز پشــت از کیــارش
 مـرد نزدیـک ،

 :گفت و ایستاد

 .بیمارستان برو داري بیمه اگه.  آره تقریبا_

 :گفت درمانده مرد

 .نبودم اینجا درد از االن که داشتم بیمه_

 و شســـت دیگـــري اتـــاق داخـــل را هـــایش دســـت. نگفـــت چیـــزي و کـــرد نگـــاهش فقـــط کیـــارش
 بعـدي بیمـار. برگشـت

ــود ایســتاده دســت بــه نســخه هنــوز مــرد. بــود منتظــرش  ســر ، دیــد را کیــارش اعتنــایی بــی وقتــی. ب
 بیرون و انداخت پایین

 .کرد صدا را نوابی و ایستاد بیمارش سر باالي کیارش. رفت

 واســه  ایـنم . بگیـر  دوبـاره  تلفنشـم  شـماره  ، بـذاره  وقـت  رفـت  کـه  مـردي  ایـن  واسه ؛ بگو مهدوي به _
 تـا!  صـدم بـار

 . نگیرین ویزیت نشده انجام کاري

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣
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. خــورد زنــگ نشســت،موبایلش صــندلی روي تــا کیــارش. رفــت بیــرون و گفــت چشــمی ســریع نــوابی
 روي همانجا از

 ادامـــه را کـــارش و نکــرد اعتنــا. شــد درهــم ابروهــایش روشــنک اســم دیــدن بــا.کــرد نگــاه را گوشــی
 دنـدان یـک. داد

ــیدنِ ــاده کش ــود س ــه ب ــرض در ک ــاهترین ع ــان کوت ــن زم ــام ممک ــد تم ــمان. ش ــره روي را پانس  ي حف
 گذاشت شده ایجاد

. بــود تـر  خلــوت دیگـر  روزهـاي  بــه نسـبت  ســرش. شـد  بلنـد  ش وهمیشــگی کوتـاه  هــاي سـفارش  بـا  و
 دوبـاره میز پشت

 دیـــدن بــا . شـد  اتـاق  وارد پیمـان  کـه  کشــید پشـت  از را هـایش  دسـت  و خواسـت  اي نسـکافه . نشسـت 
 هـایش اخـم او

 :گفت و شد درهم

 بشنوم؟ روشنک و آیال از باید من. بابا داري سیاست خیلی_

 :گرفت باال را سرش و شد نزدیک هم به ابروهایش

 چیو؟_

 زنی؟ نمی حرف و زدي و زرگر دختر مخ_

 آویـــزان صـــندلی از ســـرش قبــل حالــت همــان بــه و کــرد اوپــرت بــراي دســتی امــا خــورد جــا کمــی
 دسـت پیمـان. شـد



 :شد خم طرفش به و گذاشت میز روي را هایش

 خیلــی  تــو  بتونـه  ایـن  شـاید . کیـا  کـن  جمـع  و حواسـت  فقـط  ، نکـنم  کـارت  تـو  فضـولی  مـن  یعنی این_
 کمکـت چیـزا

 .کنه

ــا. کشــید جلــو خــودش و خــورد تکــان کمــی ش صــندلی. نشســت صــاف کیــارش  درهــم هــاي اخــم ب
 :گفت

 تــو  داریــن  چــی . ندیــدم  دیگـه  دنـدونش  کـاراي  تکمیـل  از بعـد  رو دختـره  مـن  ؟ میگـی  چرنـد  چـرا _
 ي مـ مـن پاچـه

 کنین؟

 شناسمت؟ نمی و کورم من بگی میخواي_

ــان ســر ــا پیم ــارش نگــاه و تعجــب ب ــا کی ــه اخــم ب ــرك ســمت ب ــد دخت ـــد روشــنک. چرخی  لبخن
 بـه را کـیفش.  زد کجـی

 مقابـــل از و کـــرد مرتـــب انگشـــتانش دو میـــان را روشـــنش و رهـــا موهـــاي و داد دیگـــرش دســـت
 .زد کنار چشمش

 کنی؟ می چیکار اینجا تو_

 :انداخت پا روي پا و زد عقب را مانتویش. نشست صندلی روي و رفت جلو روشنک

 .گیرم می تصمیم خودم منم کنی، روشن تکلیفمو تا نمیدي جواب وقتی_



ــا ــارش ت ــت،پیمان کی ــش از برخاس ــیش ترس ــاد پ ــا. افت ــی ب ــرم لحن ــعی ن ــرد س ــداري ک ــد میان ــه. کن  ب
 کـه کرد نگاه روشنک

ــرا دانســت مــی ــا چ ــپ، آن ب ــط تی ــارش قرمزهــاي خ ــت شکســته را کی ــا و اس ــه پ  گذاشــته کلینیــک ب
 .است

 . بینتت می میاد شب کیارشم.  برو پاشو. روشنک نیست زدن حرف جاي اینجا_

 چهارم بخش ♣
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 :زد کنار را پیمان او و چرخید کیارش سمت دخترجوان نگاه

 .پیمان ندارم نیازي مفتش به_

 ...بفهمه خجسته.نیست حرفا ابن جاي که اینجا. کیا بیا کوتاه_

 .کنه می سود و گیره می پولشو داره کیه؟ مگه.خجسته گورباباي_

 :زد پوزخندي روشنک

 .رفتی فنا به که تویی برن،فقط می سود بودن تو با از همه. جالب چقدر_

ــارش ــا کی ــتش ب ــان را در انگش ــنش. داد نش ــی آرام لح ــم ول ــود محک ــاص.ب ــود خ ــنک. ب ــا روش ــن ب  ای
 .نبـود غریبـه لحنش

ــا ــم آن ب ــاي چش ــراق ه ــلی و ب ــگ عس ــه رن ــرخالف ک ــیت ب ــش خاص ــافی ، رنگ ــت انعط ــنایی نداش  آش
 .داشت

 .ببینی شاید رو ندیدي که رویی اون واال نمیاري منم اسم و میري آدم ي بچه مث میشی پا_



 :ایستاد مقابلش و برخاست پررویی با روشنک

 مـــث و کنـــین مــی عــوض رنــگ صــدتا پرســت آفتــاب مــث.چیــه جنســتون خاصــیت کــه دونــم مــی_
 آب زیـر تمسـاح

 رویــی اون میخـوام . برداشـته  تـاب  مخـم  ولـی  بیـاد  پـیش  خـودش  پـاي  بـا  خـودش  شـکار  تـا  مـونین  مـی 
 .ببیـنم میگـی که

 مــی  ادعـا  کـه  اونـی  بـدونم  میخـوام . ذهنمـه  تـو  کـه  هسـتی  چیـزي  اون از نـامردتر  چقـدر  ببیـنم  میخوام
 یـه پـاکی ، کنـه

 .کنه می توجیه چطور بودنو چندنفر با همزمان مهمه براش دختر

ــی داره خنــده تــو بــه دادن توضــیح _  هــر تنشــو کــه کرد؟اونــی افتتــاح کــی دونــی مــی رو نــامردي ول
 بـار یـه وقـت چند

 !کرد دیگه مرد یه تنِ لباس

 :رفت باال صدایش.پرید دخترك رخ از رنگ

 ...تو ، کیارش بفهم دهنتو حرف_

 :شد ریز کمی کیارش هاي چشم

 .نشه پیدات را اینو هم دیگه و کن گم و ،گورت نشنوي بیشتر میخواي_

 پـــر و یـــارش ك آخـــر حـــرف بـــا کـــه کـــرد مـــی تماشــا و بــود ایســتاده میانشــان زده حیــرت پیمــان
 ي هـا چشـم شـدنِ

 :گفت روشنک



 جنجالیه؟ چه این_

 :نکرد هم نگاهش کیارش اما کرد صدایش پیمان. کرد صدا بلند را نوابی آنها، به پشت کیارش

 .دارم مریض کنین، خلوت زودتر_

 : گفت عصبانیت با و رفت جلو روشنک

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣
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 اومــدم  مــن  کـه  شـب  همـون  دقیقـا  ولـی  کیـارش  داشـتی  حـق  بگـم  و کـنم  عـذرخواهی  که اومدم من_
 ین ماشـ سـوار

 درحـــالی داریـــن آدرسشـــو خودتـــون فقـــط کــه قبرســتون یــه بعدشــم و رفتــی دربنــد تــا دختــره اون
 منـو تکلیـف کـه

ــی و هرزگــی. نکــردي روشــن ــط خراب ــه فق ــه واس ــگ و زن ــردن عــوض رن ــدل و ک ـــه م ـــدل ب ـــزه م  م
 مسـلمه حـق کـردن

 .مردا

 صـــندلی روي کیـــارش. بـــرد بیـــرون بـــاخودش را نــوابی. افتــاد پــیش ســریع ،پیمــان نــوابی آمــدنِ بــا
 خـوب و نشسـت

 بــه  کشـید  پلکـش  زیـر  را شـده  مچالـه  و سـفید  دسـتمال  او وقتـی . شـود  تمـام  او حـرف  تـا  کرد نگاهش
 صـندلی پشـتی



 :وگفت داد تکیه

 بزنی؟ توهم که داشتی دوسم اینقدر_

افزود تمسخر با کیارش و شد خشک پلکش روشنکروي دست: 

 .ندارم اشتباه کردن پاك ي حوصله من. نکن خسته خودتو ولی کردم باور. باشه_

 :گفت حیرت با روشنک

 .کیارش نامردي خیلی_

 .بسه برات تیپ خوش و نرباشه. آدمش نوع از نه منتها.  بگرد مرد یه دنبال بار این_

 ...و داري آدمیت ادعاي خیلی_

 :گفت او حرف میان وباعصبانیت کوبید میز روي را دستش دو کیارش

ـــه چـــون کـــردم تحملــت زیــادي تاحاالشــم_ ـــی کـــردي خـــوب حـــالمو جاهـــایی ی  اون بیشـــتراز ول
 ورفتـی بریـدي

 تونــه نمــی آورده بــاال کــه چیــزي آدم. نــزن هــم بــه بیشــتر حــالمو گفــتن مزخــرف بــا حــاالم. روشــنک
 .بگیره پس

 :شد جمع بیشتر روشنک صورت

 همین؟_

 .آره_

 .گذاشتی وقرارایی قول من با تو_



 خــودت. نــدادم مــون رابطــه بـودن  دائمــی واســه قــولی درضـمن، .نیومــدي بیــرون ســربلند امتحـانش  از_
 و دونسـتی مـی

 .دادي رضایت بودنشم موقت واسه

 :وافزود کرد کوتاهی مکث

 تــامینم  تــونی  مــی  کــردم  حــس  وقتــی . روشـنک  باشـی  داشـته  مـن  بـا  رابطـه  تـو  تـونی  نمی ادعایی _
 خواسـتم کنـی

 قـولی  و مشـکوکم  چـی  همـه  بـه  بـودم  گفتـه  بهـت . کـردي  خـراب  خودتـو  رقمـه  بـد  ولـی  کـنم  رسمیش
 منـو ولی نمیدم

 چهارم بخش ♣
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 مقصرشــم  کــه  نیمــه  نصــفه  ي رابطـه  تـا  دو خـاطر  بـه  کـردي  فکـر  و گرفتـی  اشـتباه  دوسـتات  بـاقی  با
 بـودي، خـودت

 .خودم سر رو ریزه می. نویسم نمی یادگاري خراب دیوار رو من! نه. کشم می نازتو

 :کشید روشنک چشم ي گوشه از اشک

 ... میگی مونو رابطه سال یه که گذاشته تموم سنگ برات اینقدر طرف_

 تــو رو نــداره ارزش بــرام کــه چیــزي اینقــدرم. بــدم پــس جــواب بخــوام کــه ترســم نمــی کســی از مــن_
 .نکن بوق

 ...کیارش_



 نه؟ یا میري روشنک_

 :گفت و فشرد بهم را هایش لب دخترك

 .درمیارم حرفاتو این تمام تالفی واال کرده گیر کسی پیش دلت نفهمم روز یه کن دعا_

 :کرد نگاهش تمسخر با و خندید کیارش

 ؟ بگیرم نوبت برات میخواي. هست خوب پزشک روان یه باال ي طبقه _

 :فشرد دستش میان را کیفش روشنک

 آنچنـانی  آدمـاي  بـا  گـذرونیات  خـوش  حـداقل  و شـی  نرمـال  کـم  یـه  بلکـه  بـري  تـو  کـنم  مـی  پیشنهاد_
 .نره یادت

 .نباشه نفعش به اینکه نمیره،مگه یادش گذرونی خوش هیشگی_

ــنک ــیش روش ــاي ن ــان ه ــی را او زب ــناخت م ــیچ امــا ش ــت ه ــور وق ــاس اینط ــارت احس ــابلش حق  مق
 مانـد مـی بیشـتر.نکـرد

 :گفت و کوبید میز روي عصبانیت با ریخت،کیارش که اشکش.بکشد نفس توانست نمی

 مطـــب اون در پشـــت روز همـــون مــن. اینــو بفهــم. شــد تمــوم. نیــار منــو اســم دیگــه و بــرو روشــنک_
 تمـوم یـو چ همـه

 .کردم

ــت عقــب عقــب روشــنک ــه کــه رف ــمی ب ــان. کــرد برخــورد جس ــارش همزم ــنک و برخاســت کی  روش
 هـر نگاه. برگشت



 دیــدنِ از روشــنک. کننــد مــی اشــتباه کردنــد حــس نحــوي بــه هرکــدام کــه مانــد ثابــت مــردي بــه دو
 مرد عجیب شباهت

 ...پدرش دیدن از کیارش و کیارش به گذاشته سن به پا

 قرمــزي  خــط  ش افتــاده  پـایین  نگـاه  تاشـاید  مانـد  ثابـت  آنقـدر  کیـارش  بـه  او نابـاور  و سـرخ  نگـاه  اما
 آن هجـوم روي

 هــایش چشــم تــا آورد درد بــه را قلــبش او هــاي چشــم خیرگــی امــا بکشــد ذهــنش بــه وحشــیانه افکــار
 سـمت بـه زجر با

ــده رنــگ صــورت ــا ، کنــد حــس و برگــردد جــوان دختــر اشــک از خــیس و پری  آوار برســرش دنی
 ...شد

 و نــداده نشـان  تــذکرش بـه  تـوجهی  کــامران کـه  داد توضـیح  اســترس بـا  و شـد  اتــاق وارد سـریع  نـوابی 
 .شـده اتاق وارد

ــارش ــت کی ــد دس ــرد بلن ــت و ک ــرون گف ــد بی ــرك.  باش ــس دخت ــی نف ــید راحت ــت و کش ــاه.رف  نگ
 چهره از دوباره کامران،

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣
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 هــاي نگــاه برخــورد امـا  بــود شــوك در هنـوز  روشــنک. برگشــت کیــارش سـمت  بــه جــوان دختـر  ي
 آشـنایی یک آنها



 داد، خواهــد رخ چــه وبدانــد بمانــد بــود کنجکــاو بااینکــه. داشــت همــراه هــم کینــه نظــرش از شــاید یــا
 آخـرش نگـاه بـا

.  رفــت جلــو قــدمی کــامران ، او رفــتنِ بیــرون بــا همزمــان.  گرفــت درپــیش را خروجــی راه کیــارش بــه
 هایشـان چشـم

ــر شــبیه درســت ــار دواب ــود پرب ــد مــی صــاعقه برخوردشــان کــه ب ــیاه ي رابطــه ایــن آســمان. آفرین  س
 غرشـی آبسـتن شـده،

 بـــه محکمــی خــنج انگــار. شکســت را ســکوت ، کیــارش خشــک صــداي. بــود بزرگتــر طوفــانی و عظــیم
 هـاي دریچـه

 .کشیدند کامران قلب

 .داري رو اینجا آدرس دونستم نمی_

 :کشید سختی نفس کامران

 بود؟ کی دختره_

 نگــاه بنــد از را خودشــان خواســتند مــی انگــار. دیــد را کیــارش چشــم هــاي مردمــک لــرزشِ خــوبی بــه
 ي خورده ترس

 .بود کرده آویزانش غرور، شبیه سختی زنجیر اما کنند رها رو روبه مرد

 .مربوطه خودم به من شخصی مسائل_

 :غرید و برداشت بلند قدم دو کامران

 کنی؟ می غلطی چه و کردي برف زیر سرتو معلومه. کیارش بده آدم مث منو جواب_



. بـــود یـــخ.  بــود خونســرد صــدایش. برخاســت خــودش و شــد ســتون میــز روي کیــارش هــاي دســت
 یخـی کـوه شـبیه

 .است دیده خوابی چه او که نداشت خبر اما کند برخورد آن به ترسید می کامران که بود شده

 .کشم نمی ماله روش من کردي، حل شرعی کاله با تو که کاري.  کنم نمی اضافه غلط_

 .بود شده سوزي آدم ي کوره شبیه پسر این هاي چشم. شد سرخ کامران صورت

 زنی؟ می مفت حرف داري که یاز_

 :زد پوزخند کیارش

ــدازه نمــی وشــماره نــداره کنتــور روزا ایــن چیــزا خیلــی_ ـــون. کـــرده پیشــرفت علــم. ان ـــنم زب ـــه م  ب
 عـادت گفـتن هـرز

 .مفته چون. کرده

 :نرود باال صدایش که بود این کامران تالش تمام

 .بیرون بیا کن جمع. باال بره شده خراب این تو من صداي نذار_

 وسطه؟ تو آبروي پاي اینجام نکنه کجا؟ یعنی بیرون؟_

 ... کیارش_
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 :کرد تغییر ش چهره شد، تر نزدیک که هرقدم با. آمد بیرون میز پشت از کیارش



ــه_ ــامران خوب ــان ک ــداقل. خ ــمم ح ــادت اس ــده ی ــتم. مون ــاید گف ــل ش ــرت مث ــه پس ـــزار ب ـــبک ه  و س
 متوسـل دیگـه سـیاق

 ....یا...  دشمن... جونور. شدي

 :افزود کیارش و شد باز کامران ابروهاي

 زندگیت؟ تو زیادي آدمِ یه کردنِ آدم واسه گذاشتی فقط و تالشت_

ــود خــودش ســمت شســتش انگشــت ــا او دســت بــه خیــره کــامران هــاي چشــم و ب  کیــارش دســت ام
 مثل.شد جمع فوري

 :بزند باال بدبینی دود تا زد آتش را احساس باز و رفت تحلیل کمی که صدایی

 نه؟. دیگه تربیته و تعلیم نوع یه اینم. دادي یادش خودت شایدم_

ــامران_ ــو ک ــت جل ــه رخ. رف ــتاد او رخ ب ــه مثــل يك. ایس ــوي اي تن ــد ق ــید ق ــاخه و کش  هــاي ش
 عاطفـه سر روي غرورش

 بـه  کشـیده؟  بـاال  او قـد  نبـود  حواسـش  چـرا  نبینـد؟  را رشـدش  و بایسـتد  عقـب  تـا  شـد  خـم  او پدري ي
 هـم اندازه همان

 داده؟ ترجیح را دوري

 :نکند متشنج را جو کرد سعی

 .نگیر جدي حرفاشو. سکیارش بچه کیوان_

 :نیاورد خودش روي به اما داد آزارش و کرد زخمی را حسش ، کیارش دار صدا پوزخند

 .بریم کن تعطیل_



 :رفت باال کیارش ابروهاي

 .کنی،میام دعوتم شام اگه_

 را او هـاي  واکـنش  ثانیـه  بـه  ثانیـه . گرفـت  بغـل  را هـایش  دسـت  کیـارش .خـورد  جـا  وضـوح  بـه  کـامران 
 کـرد مـی رصد

 نیــاز  خــویی  نـرم  ایـن  بـه . کشـید  مـی  را خشـمش  افسـار  امـا  دهـد  رخ عظیمـی  انفجـار  بـود  مانـده  کم و
 کـامران. داشـت

 :کشید درهم ابرو

 کنم؟ دعوتت خودت ي خونه به باید_

 :داد باال ابرو کیارش

 یـه  بـود،  مـن  دسـت  شـهر  سـر  یـه  واال کـردم  جـدا  ازت خرجمـو  پـیش  سـال  چنـد  کن شکر خدارو برو_
 دسـت سـرش

 ...یا میخواي مهمون حاال. پسرت یکی اون

 ...و رستوران یه تو اما منتظرتم شب_

 : آمد او حرف میان کیارش
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 .ت خونه بیام میخواد دلم_



 :گفت بار این اما دارد خاصی غرض او کرد احساس کامران

ــع_ ــتقبال توق ــاص اس ــته خ ــاش نداش ــون.ب ــی چ ــواده از جزئ ــرم.  اي خون ــا منتظ ــد ام ــورد بای ــن درم  ای
 .بـدي دخترتوضـیح

 بود؟ کجا مطب از منظورت

 :کرد آشوب را کیارش،دلش لبخند

 .زنم می گپ حسابی باهات بدونی،شب خواستی ولی نیست مهم_

ــامران ــد ک ــه چن ــره ثانی ــاهش خی ــرد نگ ــش. ک ــت دل ــد میخواس ــه بپرس ــه ک ـــر در چ ـــاز و داري س  ب
 پـدري ي خانـه هـوس

 :گفت آرام فقط. کرد سکوت اما اي کرده

 سـخت  کـردنش  پیـدا . دختـره  خـود  سـراغِ  میـرم  اال و بـاش  منطقـی  و درسـت  کننـده  توجیـه  یـه  دنبال_
 کنه خدا. نیست

 ...واال کیارش باشم کرده اشتباه

 مـی  تحملـم  پـس  نمیـدي  مرسـده  از ونشـونی  نـام  غـرورتم  حفـظ  بخـاطر . بـدي  طالقـم  کـه  نیستم زنت_
 هرنـوع با کنی

 .حیفه. دیگه غروره. کردم که خطایی

 :کشید هم در چهره کامران

 و البـــرز و دیــدم جنــون بــا رو مرســده رســیدم وقتــی.  کــردم رهــا البــرزو و کــردم اشــتباه بــار یــه مـن _
 بسـته قبـر زیـریـه



 ...هم تو نخواستم. شده

 فـــرود میـــز روي مشــتش. داد لــم میــز لــب. چرخانــد ســر لرزیــد،کیارش وقتــی صــدایش. کــرد مکــث
 ي حرفـ امـا آمـد

 :گذاشت ش شانه روي دست و رفت جلو کامران. نزد

ــو منتظــر کســی اونجــا!... کیــارش_ . دنبالــت اومــد پــیش چندســال کــه داییــت همــون حتــی. نیســت ت
 سـالم بـاش مطمئن

 .نیست طمع بی گرگ

 :گفت سردي لحن با کند بلند سر آنکه بدون کیارش

 . بزنم حرف درموردش خوام نمی_

 .گرفت کامران قلب. رفت کنار کیارش اما کرد خم سر کامران

 .منتظرتم نه ساعت سر شب_

 مشـــت کیـــارش دســـت زیــر کاغــذ ي برگــه چنــد رفــت، بیــرون کــه کــامران. داد تکــان ســر کیــارش
 حـس یـک. شـد

 از. کشـــیدند مــی ســو دو از و بودنــد کــرده گــره طنــابی بــه را هــویتش انگــار. بــود زیرپوســتش عجیــب
 پـرده الي البـه

. شــد جمــع دهــانش بــد طعــمِ از کیــارش ي چهــره. شــد ماشــین ســوار کــامران. کــرد تماشــا را بیــرون
 : گفت زیرلب
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ــی آرزو_ ــی م ــه کن ــاش ک ــنم از ک ــث م ــرز م ــه الب ــر ی ــده قب ــود مون ــی ب ــرگ ول ــه زاده گ ــه ب  ش گل
 .برمیگرده

ــرده ــا را پ ــه دســت. کــرد ره ــه ب ــید ش یق ــو صــندلی روي. گرفــت را اي شــماره و کش ــی. شــد ول  وقت
 شـد برقـرار تمـاس

 :گفت ،مرد

 دکتر؟ گفتی درست و شهرت و اسم مطمئنی_

 .مشفق البرز. مطمئنم. آره_

ــن_ ــه ای ــالها بچ ــیش س ــن در پ ــالگی س ــوي یکس ــادف ت ــین تص ــین از ماش ــه ب ــندو. رفت ــه س  ي شناس
 .موجوده هم فوتش

 .رفت موهایش میان کیارش دست

 ؟ ویهان البرز چی؟ گفتم که فامیلی بااون_

ــه_ ــین. ن ــمی چن ــت اس ــده ثب ــا. نش ــن ام ــازم م ــمو ب ــی تالش ــنم م ــاید. ک ــوي ش ــه اون ت ــانی ي بره  زم
 باشـه داده رخ اشـتباهی

 .درسته استعالمم درصد نود اما

 .بده بهم خبرشو_

 .حتما_



 داد تکیـــه صـــندلی پشــتی بــه را ســرش. کــرد قطــع را گوشــی و بینمــت مــی گفــت اضــافه حــرف بــی
 را هـایش وچشـم

 البــرز بــود؟ کــرده اشــتباه ش ســاله چنــدین هــاي کــابوس درمــورد دکتــر آن پــس. گذاشــت هــم روي
 پـس.  بـود مرده

 بود؟ که کشید می تنش روي تیغ که مرسده آغوش در زخمی ي بچه آن

 ♣♣♣♣ 

ــامران ــده کــه را وســایلی ک ــود، خری ــز روي ب ــا ســیما. گذاشــت می  وارد ســـرش پشـــت ، کنجکـــاوي ب
 . شـد آشـپزخانه

 :گفت بالبخند و برداشت را سرخی انار ، خرید هاي کیسه بررسی درحال

 .بریم باهم بود قرار. کامران کردي خرید چقدر_

 :کرد نگاه او به و شست را هایش دست کامران

 .داري مهمون_

 :کرد نگاهش متعجب سیما

 ي؟ك_

 .امشب_

 اومدي؟ زود همین واسه پس_

 : رفت جلو و داد سرتکان کامران
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 .سیما دارم ازت خواهش یه امشب_

 همکارته؟ کدوم ؟ ن ویژه مهمونات باز_

 .س همسایه. نیست همکار_

 :گفت اي کشیده حسرت و خاص لحن با کامران و شد نزدیک هم به سیما ابروهاي

 .میاد کیارش_

 کیارش؟_

 ســـریع ســـیما. شــد میخکــوب او ي شــده شــوك صــورت روي کــامران نگــاه ســیما، العمــل عکــس بــا
 جمـع را اوضـاع

 :کرد

 .نداره چینی زمینه و رفتن حاشیه اینکه... خوب چقدر...  خب_

 :گرفت را دستش کامران که برداشت را انار ي کیسه سریع

 .سیما داره که دونی می خودتم_

 رو و گذاشـــت ســـاختمان ایـــن پابــه کیــارش کــه بــاري آخــرین از خــوبی ي خــاطره. کــرد مکــث ســیما
 ، شـدند دررو

 :بزند لبخند کرد سعی. نداشت



ــداره_ ــامران ن ــارش. ک ــی کی ــین از جزئ ــه هم ــط. س خون ــی فق ــم نم ــی دون ــده چ ــه ش ــو ک ــوس یه  ه
 !کردین مهمونی

 بـــا کـــه خصوصـــا. شــده مرمــوز... امــا بــده آزارت دوبــاره نمیخــوام. ترســم مــی هوســش ایــن از مــنم_
 برخـورد کیـوان

 .داشته

 :شد درهم سیما هاي اخم

 بهــش جــدي تــذکر یــه بایــد خــودت. نمیــده گــوش چــرا دونــم نمــی. کــامران گفــتم بهــش هزاربــار_
 .بدي

 :گفت خاصی لحن با کامران

 .نرو بیراهه اینقدر... سیما_

 :کشید عمیقی نفس سیما

ــه_ ــه چ ــارش از. آره اي؟ بیراه ــارش و کی ــورم رفت ــه.  دلخ ــتباه ازاینک ــه اش ــاي رو هم ــن پ ــت، م  گذاش
 ازاینکه.  ناراحتم

 وســط ایــن پــس.دادم مثبــت جــواب تــو بــه و دیــدم و کیــارش مــن ولــی میشــم اذیــت کنــه مــی اشــتباه
 تقصیر.نیستم مدعی

ــدن ســیاه ــط ش ــم رو رواب ــردنِ ه ــی گ ــی کس ــدازم نم ــون. ان ــه چ ــون هم ــریم م ــن.  مقص ــردم م  فکرک
 تـوي تـاثیري کیارش

 ولـی  باشـم  سـاله  نـه  هشـت  ي بچـه  یـه  مـادر  میتـونم  سـن  سـال  دوسـه  و بیسـت  بـا  و نمیذاره مون رابطه
 بی منم. نشد خب
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. بــدونم مقصـر  اونـو  نیسـت  انصـاف . باشـیم  داشـته  خـوبی  ي رابطـه  نشـد .  بیمـار  کیـارش  و بـودم  تجربـه 
 خـودم از بیشـتر

 .نکردم بیشتري تالش که ناراحتم

ــامران ــانه ک ــت را او ي ش ــا.گرف ــی خصوص ــالت وقت ــر جم ــیما آخ ــا س ــرزش ب ـــی ل ـــد ادا محسوس . ش
 چشـم سـیما وقتـی

 :بزند لبخند کرد سعی ، دید را او دارِ غصه هاي

 ، کنـــی  پـــرت  درســـت  و بومرنـــگ . همینجــا  گردونــد بــرش  بشــه  شــاید . نیســت  دیــر  هنــوزم_
 برمـی خـودش سـرجاي

 .گرده

 ...اما بودي زیاد من با زندگی واسه تو. بود سعید با کنم،حق می فکر وقتا گاهی_

 ســیب پــاي. داره پردوســت شــکم مــرغ کیــارش کــنم؟ درســت چــی بگــو فقــط. کــامران نکــن شــروع_
 مـی درست هم

 ...فقط. کنم

 .نباشن ها بچه بگو فقط_

 :کرد نگاه تعجب با سیما

 چرا؟_



 .شه باز بیشتر روشون خوام نمی_

 :کرد اخم سیما

 ... سبا میخواي اگه فقط. باشیم همه بذار. کامران نکن تکرار و اشتباه_

ــبا_ ــم س ــه ه ــرار. دخترم ــه ق ــارش باش ــه کی ــع ب ــرده، جم ــد برگ ــبا بای ــم س ــل روه ــا مث ــوان و کیان  کی
 ایـن... سـیما امـا بشناسـه

 .هست چیزي یه پسردنبال

 :زد لبخند سیما

 کنم؟ درست چی بگو حاال. کن نگاه پرلیوان ي نیمه به_

 ...برگ ي دلمه_

 :شد تر پررنگ سیما لبخند

 .داره دوست خیلی هم سبا. ریزم می پاش هم آلو_

ــود فرصــتی اگــر. گرفــت آغوشــش در کمــی. زد او پیشــانی بــه اي بوســه و شــد خــم کــامران  دلــش ب
 مـی آرامش کمی

 مـــی شــور  دلــش . گرفــت مـی  زن ایـن  مهــر پـر  هـاي  دســت و آغـوش  از فقـط  کــه آرامشـی . خواسـت 
 نمـی هنـوز.  زد

 ... شد خواهد پا به طوفانی چه مرموز شبِ این پشت دانست

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣
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 شـد  شـوك  لحظـه  چنـد  افتـاد  آنهـا  بـه  کـه  نگـاهش . شـد  آشـپزخانه  وارد کـامران  حضـور  از خبر بی سبا
 ازاینکه قبل اما

 دیــدن  توقــع . گرفــت  ش خنــده  چـرا  نفهمیـد . زد مـی  تنـد  قلـبش . رفـت  بیـرون  سـریع  شـوند  متوجه
 را اتفـاقی چنـین

 ســکوت وقتـی . داد جـواب  و رفـت  طــرف آن سـریع .  داد تکـان  سـري  تلفــن خـوردنِ  زنـگ  بـا . نداشـت 
 پشت شخص

 ابروهــایش. شــد پخــش گوشــی در ممتــد بــوق صــداي امــا »الــو« کــرد تکــرار و کــرد اخــم ، دیــد را خــط
 بـه و رفـت باال

ــاه گوشـــی ــماره. کـــرد نگـ ــاده اي شـ ـــی. بـــود نیفتـ ـــداد اهمیتـ ـــی. نـ ـــیما و گذاشــــت را گوشـ  از سـ
 .زد صـدایش آشـپزخانه

ــت ــایش دس ــع وپ ــرد راجم ــد و ک ــد بلن ــپزخانه وارد. ش ــد آش ــالم ش ــرد س ــامران و ک ــا ک ــرویی ب  خوش
 سیما. راداد جوابش

 :گفت وسایل کردنِ آماده حالِ در

 بود؟ کی_

 و کشــید مــی ســرك ذهــنش در شــیطنت بــا بــود دیــده کــه اي معاشــقه تصــور. نخنــدد کــرد مــی ســعی
 داد، نمـی اجـازه

 :باشد دار خود کرد سعی و گرفت گاز را هایش لب اما نخندد

 .شد قطع.دونم نمی_



 پس؟ میخندي چرا_

 :کرد درشت چشم سبا

 .کنم کمکت بگو داري؟ کار! نه

 :کرد براندازش مشکوك سیما

 .کن دستت دستکش. کن دون و بکش رو انارها این زحمت_

ــز روي ظــرف و گفــت چشــمی ســبا ــایش دســت رفــت. برداشــت را می ــه بشــوید را ه ــامران ک  آرام ک
 سیما گوشِ کنار

 :گفت

 .دیدمش من. برگشت و آشپزخونه تو اومد لحظه یه_

 کـــرد اشــاره  او بـــه ابــرو  بــا و زد چشـمکی  کــامران. کـرد  نگــاه سـبا  بــه و شـد  گــرد سـیما  هــاي چشـم 
 سـینک ي پـا کـه

 گونــه آرام. خندیــد آرام کــامران و گرفــت گــاز را لــبش ســیما. خنــدد مــی هنــوز بــود معلــوم و ایســتاده
 و بوسید را او ي

 نشســت میـز  پشـت  انداختـه  گـل  صـورتی  بـا  و برداشــت را انارهـا  سـبد .فهمیـد  انگـار  سـبا . رفـت  بیـرون 
 :شد مشغول و

 .سیما خوشگلیه انارا چه_

 .سبا نکنی دهنت تو کیانا مث_

 :خندید سبا



 . میشه ضدعفونی کیوان بقول_
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 .میاد بدش کیارش_

 ســـوزش. کـرد  پــر را گوشـش  صـدایش  و ریخــت فـرو  شیشــه کـوه  یـک  مثــل چـرا  قلــبش نفهمیـد  سـبا 
 باعـث انگشـتش

ــه ســریع شــد ــار پوســت جــاي. کنــد نگــاه دســتش ب ـــود کشـــیده انگشــتش روي را چــاقو ، ان ـــل. ب  قب
 ببینـد سـیما ازاینکـه

 انگشــتش دور و کشــید میــز روي از دســتمالی. کنــد پنهــان انــار ســرخ آب الي البــه را انگشــتش خــونِ
 لـرزش. پیچید

 یـاد  فهمیـد؟  نمـی  هـم  خـودش  و میـداد  رخ داشـت  اي فاجعـه  چـه . کـرد  سـرایت  هـم  دسـتش  به قلبش
 پـیش شبِ چند

ــنیدن و ــداي ش ــگ واق واق ص ــاد او س ــه افت ــایش ک ــه را پ ـــمت ب ـــره س ـــید پنج ـــل. کش ـــه قب  ازاینک
 شـود متوجـه سـیما

ـــار امــا شــد اذیــت بااینکــه.  کــرد دســتش را پالســتیکی دســتکش ـــه. کـــرد نصـــف را ان  کـــف هـــا دان
 و یخـت ر ظـرف

 قصــه امـا  دارد کنجکـاوي  ي جنبــه کـرد  مـی  فکــر کـه  رفـت  غریــب و عجیـب  حـس  یــک پِـیِ  او حـواس 
 دیگـري چیـز



 و ذوق و او بــه را حـالش  حـداقل . شـد  بهتـر  حـالش  کیانـا  آمـدنِ  بـا . بـود  دار خنـده  اعتـرافش  فقـط . بـود 
 از کـه شـوقی

 ك آمـــدنِ تـــا فعـــال داشـــتند تصـــمیم همگــی ولــی. داشــت ربــط داشــت، کیــارش آمــدن شــنیدن خبــر
 کیـوان بـه یـارش

 مشــغول .  کنـد  مـی  غرولنـد  کمتـر  کـه  اسـت  ایـن  ش فایـده  حـداقل  داشـت  عقیـده  کیانـا . نزننـد  حرفی
 کـه بودنـد کـار

. کـرد  نگـاه  را شـماره  بـار  ایـن . بـود  تلفـن  گوشـی  بـه  تـر  نزدیـک  سـبا  هـم  باز.  خورد زنگ دوباره تلفن
 همـان شبیه باز

 :کرد زمزمه ترکی به مردي گیراي و بم صداي داد، جواب وقتی. بود پیش ساعتی ي شماره

ona söyle ki , ölüm bitmiş noktası değildir*_ 

. بــود  ممتــد  بـوق  صـداي  بـاز  امـا  گفـت  الـو  دوبـاره  و کـرد  نگـاه  گوشـی  بـه  شده گرد هایی چشم با سبا
 یـادش. حتـی

 :پرسید کنجکاو ، دید اورا متعجب ي چهره و آمد جلو سیما وقتی.گفت چه مرد که نماند

 بود؟ کی_

 :کشید باال باهم را هایش وشانه ها لب سبا

 .بود گرفته اشتباه انگار. نفهمیدم واال_

 خاله؟ گفت چی خب_

 .نفهمیدم.گفت ترکی کنم فکر _



 خیلـــی ترکــی  جمـــالت. شـد  میخکـوب  هــا پلـه  میــان حـرف  ایـن  باشــنیدن کـامران  نفهمیــد کـس  هـیچ 
 کـه بـود وقـت

 مــرگ از پــس روزهــاي مثــل درســت. شــد مــی تکــرار داشــت هــا کــابوس. نبــود هــم ذهــنش در حتــی
 ... مرسده

 ♣♣♣♣ 

 

 . نیست پایان ي نقطه ، مرگ بگو بهش*
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ـ  مقابـل   آزارش کــه بـود  چیـزي  اولـین  بــاران، نمزدگـی  بـوي  بـاز . داد پـایین  را شیشــه. کـرد  توقـف  هخان
 نمـی دلش. داد

 امــا کشــید مــی دیــوار مقــابلش داشــت تردیــد شــبیه حســی. بکشــد نفــس هــوا درایــن حتــی خواســت
 خواسـت مـی شـاید

 حقــش در کــرد مــی فکــر کــامران کــه اي بــازي. برســد نتیجــه بــه تــا کنــد راگــرم ســرش بــازي بایــک
 و کنـد مـی پـدري

ــال او ــک دنب ــاهراه ی ــراي ش ــز ب ــود گری ــالها. ب ــود س ــه ب ــال ک ــانواده دنب ــادرش ي خ ــی م ــت م  و گش
 .یافـت نمی هیچنشانی



ــودن بنــد در ایــن از. دارنــد خبــر آنهــا جــاي از طنــاز حتــی و کــامران بــود مطمــئن کــه صــورتی در  و ب
 ، بـودن سـردرگم

 ایــن . بــود  تـر  بـاور  قابـل  بـرایش  ، مانـد  مـی  تنهـا  و رفـت  مـی  آنهـا  ي بهانـه  بـه  اگـر  حداقل. بود خسته
 بـه زمـانی خـوره

 کـــه آمـــد یـــادش و انـــداخت تکـــاپو بـــه را ذهــنش. شــد تــر واضــح هــایش خــواب کــه افتــاد جــانش
 همـان در مرسـده

ــا نزدیکــی ــان ه ــر دفــنش روز و داد ج ــل غی ــت انکــار قاب ــا اس ــل ت ــالم آن، از قب ــل کــودکی، درع  از قب
 و بیایـد سیما آنکه

 ازدواج از بعــد ســال یــک امــا داشــت بازگشــتش و مرســده بهبــودي بــه امیــد شــاید ، بگیــرد مــادر نــام
 و سـیما و کـامران

ــرگ ــده م ــه مرس ــز هم ــگ چی ــوض رن ــرد ع ــابوس آن. ک ــراري ک ــربچه آن ، تک ـــودش پس ـــود خ . نب
 مطمـئن. بـود البـرز

 او شـــاید. کـــرد مـــی پیـــدایش. نداشـــت مـــرده اســـم یــک جــز ونشــانی نــام هــیچ کــه البــرزي. بــود
 بـه قـدر همـین هـم

 .بودند داده نشانش قبري و داشت نیاز حضورش

ــااین ــر ب ــان فک ــدو را فرم ــت چرخان ــل درس ـــگ مقاب ـــف پارکین ـــرد توق ـــوت. ک  وارد و زد را در ریم
 بـه نگـاهی. شـد

ــداخت پارکینــگ ــا ان ــا را ماشــین ام ــرد خــاموش همانج ــزي. ک ــود نشــده عــوض چی ــده. ب ــازي ي قائ  ب
 .بود شده عوض



 پشـــت کـــه داشـــت حـــتم. آمـــد بیـــرون کــامران و شــد بــاز در کــه بــود نرســیده ســاختمان بــه هنــوز
 راهـم یما سـ سـرش

 تـــاا توانســـت کـــه بـــود کــامران بــراي خــوبی زن حــداقل. داشــت خــوبی ظــاهر زن ایــن.  دیــد خواهــد
 میانشـان حـد ین

ــدازد فاصــله ــث. بین ــد مک ــه چن ــامران اي ثانی ــت روي را ک ــایش دس ــد ه ــار. دی ــا انگ ــدنِ ب ــته دی  ي بس
 دست در رنگ سیاه

 .نیاورد خودش روي به اما خورد جا او

 :گفت سیما به کوتاهی نگاه با و فشرد اورا دست. رفت جلو کیارش

 !گرم استقبال و باشه مهمونی نبود قرار _

 دیگــران مقابــل زود وقــت هــیچ بااینکــه. زد لبخنــد ســیما. کــرد شــروع را زدنــش زبــان زخــم نیامــده،
 شـد نمـی عصـبی

 پـیش  دسـت  و جلورفـت . بـرود  بـاال  اسـتقامتش  درگـاه  بایـد  و اسـت  ویـژه  مـورد  یـک  او دانسـت  می اما
 مـرد ي آمـده

 :فشرد را جوان

 .شه تر مهربون کم یه شاید.میده نشون رو دلتنگی ، خانواده عزیز عضو یه از استقبال_

 :رفت فرو زن هاي چشم در میخ مثل کیارش نگاه

 . میشیم تر حال خوش ، برگردي ازهمینجا بگن میخوان شایدم_

 چهارم بخش ♣
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 :کشید درهم ابرو کامران

 .همین فقط. میشه عزیزتر بذاره، جا در پشت هاشو تلخی اگه_

 از خیلـــی. زد پوزخنـــد. داشـــت تــازگی بــرایش کــه شــد کــوچکی مــدور و ورودي ســالن وارد کیــارش
 دنیـا و آنهـا

ــب ــکالت ي بســته. بــود عق ـــر و گرفــت ســیما ســمت را ش ـــت تغیی ـــد دیـــدن از را او حال  درص
 .دیـد شـکالت غلظـت

ــارانی و زد محــو پوزخنــدي ــزان را ش ب ــه هــاي صــندل. کــرد آوی ــرایش ک ــد، گذاشــته ب ــانخورده ش  پ
 را آنها وقتی.  بود

 :گفت کنایه با پوشید

 .تربودم راحت کفش بود،با تابستون. میاد بدم کثیفی و گل از_

 :گفت سیما

 .نیست اي مساله. جان کیارش داخل بیا راحتی هرجوري_

 :بود آرام صدایش ولی کرد نگاهش تیز کیارش

 .نباشه کار در استقبالی بعد ي مرتبه خوام نمی. دیگه نه_

 :زد لبخند دید، را پرحرفش هاي چشم وقتی و شد طوالنی او به سیما نگاه

 .نیست باش مطمئن_



 ي هــــا آســــتین کشــــیدن بــــاال درحـــال و آنهـــا از زودتـــر. رفـــت بـــاال کیـــارش ابـــروي ي گوشـــه
 .رفـت داخـل پیـراهنش

ــه کــامران ــود نگــران انگــار. کــرد نگــاه ســیما ب ــا ب ـــی انگـــار. کـــرد تکـــرار را لبخنــدش فقــط او ام  م
 لبخنـد ایـن دانسـت

 .است عجیبی گرمیه پشت و حامی

ــوان ــه کی ــوح ب ــدنِ از وض ــاخورد او دی ــارش.  ج ــی کی ــایی خیل ــرد اعتن ــا. نک ــه خصوص ــی ک ــت م  دانس
 را رفتارش کامران

 را کیانـا  رفتـار  توانسـت  نمـی  بـرعکس  امـا  گذشـت  داري معنـا  امـا  کوتـاه  نگـاه  بـا . بـرد  می بین ذره زیر
 .بگیـرد دیده نا

 دلیـل  همـین  بـه . داد مـی  آزارش بیشـتر  کـه  کـرد  مـی  حسـی  دچـار  را دلـش  تـه  شـوقش  و ذوق همیشه
 و دور زمان هر

 در کــه بــود کابوســی همــان جــنسِ از کیانــا.آمــد مــی در دیــد،کفرش مــی را پــایش رد ش خانــه اطــراف
 او تلخـی عین

ــی ش خــانواده ســمت را ــید م ــارویی در را کشــش همــان درســت. کش ــا روی  احســاس و دختــرك ب
 داشت ش کودکانه

 فقـــط. کنـــد حفــظ را فاصــله زدن پــس و اخالقــی بــد بــا شــد مــی باعــث بــودنش الوصــول ســهل شــاید. 
 .کـرد نگـاهش

 :گفت اراده بی.  فشرد را کوچکش دست و داد جواب سر تکان با را ش گویی خوشامد و سالم

 .شدي بزرگ. ندیدمت وقته خیلی_



ــدان از ردیــف یــک ــان دختــرك هــاي دن ــرد تشــکر و شــد نمای  آغوشــش در ، داد مــی راه او اگــر.  ک
 اما کشید می هم

 حســـی دنبـــال یـــا باشـــند متعجـــب دانســـتند نمـــی هنــوز. بــود عجیــب هــم شــدن کــالم هــم همــین
 را او و برونـد دیگـر
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ــابی ــد ارزی ــع. کنن ــیچ درواق ــدام ه ــش ک ــم را حدس ــی ه ــد نم ــارش روزي زدن ــی کی ــر ب ـــل دردس  داخ
 ایـن بـزرگ سـالن

 شــوندو  بیــدار  کــه  بودنـد  روزي منتظـر  درعـوض .کنـد  صـحبت  را کـالم  چنـد  همـین  و بزنـد  قـدم  خانه
 همیشـه بـراي

 چشـــم امـــا کــرد مــی سرکشــی کیــارش حــس. ببیننــد خــالی بــزرگ بــاغ آن دیگــرِ ســوي در را جــایش
 محکـم هـایش

ــود ش اراده ي گــره در ــا ب ــه ت ــال ب ــه.  نچرخــد دیگــري دختــرك دنب ــی ب ــل از یکــی روي راحت ــا مب  ه
 کیوان به و نشست

 کیـــوان. کـــرد نگـــاه داشـــت، نظــرش زیــر غلــیظ اخمــی بــا منتهــا بــر و بــر و بــود ایســتاده هنــوز کــه
 خواسـت مـی دلـش

 :رفت جلوتر کیانا و زد پوزخند کیارش. رفت آشپزخانه به سیما ي اشاره با اما بگوید چیزي

 داداش؟ داري دوست چطوري قهوه_



 .کرد نگاهش کمی کیارش

 .خورم نمی قهوه من_

 در. دارد قهــوه خــوردن بــه زیــادي عـادت  او بــود مطمــئن.  خــورد ذوقــش تـوي . شــد محــو کیانــا لبخنـد 
 هـایش فضولی

 آخـــر ي مرتبــه شــد باعــث هــم همــین و بــود کــرده پیــدا را هــا قهــوه اقســام و انــواع او ي خانــه میــان
 از حسـابی کیـارش

 خانـــه بـــه رســـیدن تــا بــار دو گریــه شــدت از کــه بــود درآورده را اشــکش چنــان. دربیایــد خجــالتش
 امـا خـورد زمـین

ــا بگویــد کســی بــه نکــرد جــرات وقــت هــیچ  و گفــت آرامــی ي باشــه. درآورده را او کفــر حــد چــه ت
 را وپـایش دسـت

 :گفت کیارش که کرد جمع

 کنی؟ درست بلدي غلیظ و تلخ ي قهوه_

 .زد می برق هایش چشم. برگشت سریع کیانا

 .بریز خودت میارم شکرشو. آره_

 .نیست الزم قند و شکر_

ــا ــمی کیان ــت چش ــه و گف ــپزخانه ب ــت آش ــت. رف ــم درورودي درس ــه محک ــوان ب ــورد کی ــرد برخ  و ک
 .گرفت درد کتفش

 :گفت معترض



 وایسادي؟ راه سر دیوار مث چرا. دیگه اونور برو. اه_

 :گفت عصبی کیوان

 ... من واسه بعد بازه مار زهر برج این واسه گوش بنا تا نیشت_

ــا حــرفش میــان ـــر عصــبی کیــوان اینکــه از پــیش ســیما. رفــت داخــل و گفــت بروبابــایی کیان  ادامـــه ت
 تـذکر آرام ، دهـد

 :داد

 نمــی بابــات دیــد صــالح تــو دخــالتی هــیچ اونوقــت ، شــدي نــاراحتی و تلخــی اوقــات باعــث ببیــنم اگــر_
  کیوان؟ کنم
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 میخواد؟ چی اینجا ، این_

 چی؟ یعنی این_

 اینجـــوري  مصـــیبت عامـــل واســه .  دشــمن پــنجم ســتون  تــرش واضــح! ســتون ! درخــت یعنــی_
 مامـان دیـدي تـدارك

 ....مادرش آباد و جد مث رو همه کم داد؟ باد روانتونو و روح دفعه اون کم خانم؟

 .کیوان شو خفه_

ــره ــبی و ســرخ ي چه ــاکتش ســیما عص ــرد س ــبا. ک ــی س ــر ب ــه از خب ـــا.  شــد آشــپزخانه وارد جــا هم  ب
 متعجـب آنهـا دیـدن



 :پرسید

 شده؟ چی_

 :،گفت کرد می نگاهش پر و سرخ هایی چشم با حاال که کیوان به رو سیما

 تــا  یــاي  نـم  مــنم  چشــم  جلــو  و بــاال  میـري  ، کنـی  تحمـل  تـونی  نمـی . بشـنوم  نمیخـوام  صداتم دیگه_
 خـودش بابـات

 .کنه روشن ادبیتو بی و بیشعوري همه این تکلیف

 ســبا. رفــت بیــرون و کوبیــد زمــین بــاحرص بــود آورده کیــارش کــه را تلخــی شــکالت ي بســته کیــوان
 هـایی چشـم بـا

 :گفت سیما که برود دنبالش خواست شده گرد

 .سبا کن ولش_

 رفتاریه؟ چه این... سیما آخه_

 کـــه هرچـــی. شــده پــررو ولــی بدونــه خودشــو حــد صــدبارگفتم. میزنــه حــرف دهــنش از تــر بــزرگ_
 دهـنش از نبایـد

 .درمیاد

 :گفت و کرد پرت سینک داخل را چاي هاي فنجان حرص با

 .سرش روي اندازه می صداشو.  س غریبه پشت هفت که دارم توقع اي بچه از من بعد_

 .رفت جلو و کرد نچی سبا. کرد نگاه مادرش به ناراحتی از رفته باال ابروهایی با کیانا

 میدي؟ تذکر بهش هی چرا شده حساس کیارش روي میدونی که تو_



 ...که این به واي سبا اینه میدم تذکر_

 :داد سرتکان و کرد مکث

 نیومدي؟ توسالن چرا تو. کن ولش_

 .نباشم مزاحمتون ، گفتم راستش_

 : گفت عصبانیت با سیما
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 .توروخدا نده حرصم دیگه تو_

 .دیم می انجام وکیانا من رو کارا باقی. پیششون بشین برو اصال. نخور حرص تو. چشم_

 .ظرف تو بریزین رو شده دون انارهاي این فقط. ندارم کار_

 بدم؟ پیام یه کیوان به. چشم_

 .نیاد کنه نمی جرات.میاد خودش! نه_

ــبا ــازي از س ــده او لجب ــت ش خن ــی گرف ــم بــازهم ول ــت چش ــرف ســیما. گف ــنقالت ظ ــت را ت  برداش
 کیانـا. رفـت وبیـرون

 :غرزد

 اعصابه؟ رو داداش از بیشتر پسره این واال_



ــبا ــتنِ داداش از س ــا گف ــش کیان ــد خوش ــرام. آم ــت و ذوق و احت ــی محب ــام خاص ــایش اداي هنگ  حرفه
 کیارش به نسبت

 :گفت انار از کوچک رنگی رنگی هاي ظرف کردنِ پر حال در. داشت

 .داري دوسش خیلی انگار تو کیوان، برعکسِ_

 خیلــی  بــارم  یـه  بااینکـه .  خودمـون  پـیش  برگـرده  کـه  بیفتـه  اتفـاقی  یـه  میخـواد  دلـم  خیلی. خاله آره_
 رفتـار باهـام بـد

 .نیستم کیوان مث بازم ولی کرد

 چرا؟ کرد؟ دعوات_

 :خندید کیانا

 ولــی دیــد اونــورا منــو دوبــارم یکــی. رفــتم مــی بــار یــه وقــت هرچنــد. فضــولی ش خونــه بــودم رفتــه_
 یـه. نگفـت چیـزي

 . کرد بیداد و داد رسید،کلی سر بودم اونجا بار

 بگویــد  کــرد  بــاز  لـب . کیاناسـت  او بـود  بـرده  گمـان  اینکـه  و افتـاد  او بـا  برخـوردش  اولـین  یاد سبا
 امـا طـور ایـن کـه

 شـد  مشـغول  کـارش  بـه . اسـت  دیـده  اورا کـه  نیـاورد  خـودش  روي بـه  میـداد  تـرجیح . خورد را حرفش
 :گفت و

 .خب داشته حق_



 چیکـار  تـوش  بـدونم  میخواسـت  دلـم  همیشـه . کنـه  مـی  کنجکـاو  آدمـو  چـه  ش خونـه  دونـی  نمـی  آخه_
 .کنه می

 :گفت شیطنت با و خندید

ــاره پیشــم چنــدوقت_ ــتم دوب ــاس. رف ــود اونجــا دوســتاش از یکــی لب ــه یعنــی. ب ـــز دکمــه ی ـــود قرم  ب
 نمیـدونم حـاال. فقـط

 .بود شلوار.بود مانتو بود، خواب ماللباس

 :زد چشمکی وکیانا گرفت دندان به را لبش سبا

 ... ولی نداره دکمه خواب لباس هرچند_
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 داري؟ چیکار خصوصیش مسائل به. کیانا برو بیا_

 او هـــاي حــرف یــاد اراده بــی امــا کنــد فرامــوش را هــایش شــنیده کــرد ســعی ســبا و خندیــد کیانــا
 مـرد پـس. افتـاد مـی

 ي اشـعه  شـبیه  نگـاهش  و زد مـی  حـرف  جسـور  و پـروا  بـی  قـدر  ایـن  خـاطر  همـین  بـه .نبـود  هم تنهایی
 ازاین. بود لیرزي

 جدیــد مــرض یــک شـاید . داد مــی قلقلکــش اولتیمـاتومش  و شــب آن یــادآوري. شـد  وگــرم ســرد فکـر 
 او بیشتر تا بود



 کیانـا  صـداي  همزمـان  و چیـد  سـینی  داخـل  را هـا  ظـرف  شـد،  آمـاده  کیانـا  هـاي  قهـوه  وقتـی . بشناسد را
 :شنید را

 .میشی بامزه. خاله میاد بهت بستی اینجور موهاتو چقدر_

 .افتاد ش شانه روي موهایش اسبی دم و برگشت سبا

 .س ساده. نداره مدل اینکه_

 .میاد خوشم من ولی دونم می_

 :زد لبخند سبا

 .نمیاد خوشم گیره از منم. نیست آدم وپاي دست تو ، مهمونی تو_

 .دارم خوشگلی خاله چه ببینه کیارشم بذار. باشه جمع حیفه موهاتم اصال_

 :خندید کیانا و کرد نگاهش باتعجب سبا

 .میشیا اونم کنی،خاله حساب بخواي_

 .برداشت را سینی و خندید سبا

 .نکن الکی ذوق اینقدر برو بیا_

ــا ــد کیان ــوتر و خندی ــبا از جل ــاد راه س ــبا. افت ــی س ــار ب ــتی اختی ــه دس ــه ب ــا ي دنبال ــد و ره ــایش بلن  موه
 بـاال محکـم که کشید

 پشــیمان امــا بیانــدازد پشــتش و ببافــد ســاده و کنــد بـاز  را مــویش کــش بــرد دســت. بودنــد شــده بسـته 
 زیاد هم ملیکا. شد



ــا و گرفــت نفســی. زد مــی را حــرف ایــن  وقتــی. رفــت بپرســد، ســوالی ازاینکــه قبــل ، کیانــا ایســتادن ب
 و شـد سـالن وارد

 او روي کیــارش نگــاه و کــرد ش معرفــی کوتــاه کــامران. نیفتــد او بــه نگــاهش کــرد ســعی ، کــرد ســالم
 سبا. ماند ثابت

ــریع ــز روي را ظــروف س ــا و گذاشــت می ــت کنارکیان ــس. نشس ــد، او از العملــی عک ــط ندی  وقتــی فق
 :گفت کیارش

 .شدن دوتا دختراتون کردم فکر_

 اشـتباه  شـاید . شـد  قبـل  از برخـوردي  هـر  منکـر  یعنـی  ایـن . برگشـت  طـرفش  بـه  تعجـب  با سبا نگاه
 لبخنـد امـا کـرد می

 ... دید او ي چهره در را محوي

 بـــرایش محکمـــی ي تلـــه امـــا نشــد هــم ثانیــه چنــد ، دختــرك ســادگی و او لبخنــد خــط تالقــی شــاید
 .گذاشـت کـار

 زیــر  توجــه  و نگـاه  ایـن  پشـت  اي برنامـه  ، کـرد  نمـی  هـم  را فکـرش .  کـرد  جـدا  را نگـاهش  فوري
 آن. باشـد پوسـتی
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 از توجــه بایــد کــه دیــد و شــنید ازاو چیزهــایی. گــرفتن نادیــده هــم شــاید. گذاشــت تمســخر پــاي رابــه
 پـاي را او سـمت



 دســت بــه. شــد کشــیده پــایین کمــی هــایش لــب. گذاشــت مــی انــداختن دســت یــا و دیگــر دردســري
 .کـرد نگـاه هایش

ــاریکی و صــورتی خــط  جــوان مــرد ایــن. زد پوزخنــد. کــرد جلــب را تــوجهش ، بــود چــاقو جــاي کــه ب
 بااسـمش حتـی

 تمـــام داشــت دوســت امــا اســت خــودت از مشــکل زد، داد ســرش تــوي یکــی. آفریــد مــی مشــکل هــم
 خفـه را صـداها

 پــس را او بــه مربــوط ســمج افکــارِ کــرد ســعی و کــرد شــعورش ي مضــحکه را ذهــنش درگیــري. کنــد
 در حتـی. بزنـد

 ...خودش حضور

ــوان ــوز کی ــایین هن ــده پ ــود نیام ــه. ب ــه ب ـــتر ي بهان ـــدنه بیش ـــوري نش ـــار ش دلخ ـــوشِ کن ـــا گ  کیان
 بـاهم کـه داد پیشـنهاد

ــالش ــد دنب ــا.  برون ــم کیان ــرد اخ ــا ک ــبا ام ــتش س ــید را دس ــا و کش ــذر ب ــواهی ع ــاهی خ ـــع از کوت  جم
 سـمت وبـه برخاسـت

 .رفت آشپزخانه

 :گفت کیارش روبه و شکست را جمع سکوت سیما

 .کنیم آماده میزو بگو خواستی هرموقع.  س آماده شاممون_

 :شد کج کیارش لب

 .کردین سختش.منه با حکما کردنِ صادر امشب انگار_



 .نمیشه هم تر سخت ، بزنی سر بیشتر اگه. عزیزم خودتی مقصر_

 .برداشت را رنگ قرمز کوچک ظرف و کرد دراز دست. کرد خم سر کیارش

 .کنین می مرددم اینجوري ولی کنم خداحافظی ازتون بود قرار_

 و رد همـه  میـان  نگـاهی . کـرد  ورو زیـر  را انـار  هـاي  دانـه  قاشـق  وبـا  مانـد  کـامران  العمـل  عکـس  منتظر
 کامران. شد بدل

 :پرسید

 چی؟ واسه خداحافظی_

ــارش ــاهش کی ــرد نگ ــان.  ک ــد هم ــو لبخن ــره در مح ــود ش چه ــر. ب ـــامران کف ـــد ک ـــت و درآم  خواس
 امـا بگویـد چیـزي

 تلویزیـــون ي صـــفحه بـــه را نگـــاهش و کــرد اي زمزمــه لــب زیــر. شــد مــانع وســیما هــا بچــه حضــور
 کیـارش. دوخـت

 :گفت

 .دیگه ي هفته. کیش میرم چندروزه مسافرت یه_

 :کرد نگاهش چشم ي گوشه از کامران

 تفریحی؟_

 . سمیناره. تقریبا_

 چهارم بخش ♣
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ــامران ــا ک ــایی ب ــم ابروه ــیده دره ــه کش ــرفش ب ــت ط ــر و برگش ــیح منتظ ــتري توض ـــد بیش ـــا مان  ام
 را توضـیحاتش کیـارش

 .نداشت کس هیچ براي کارهایش گزارش به عادت. کرد خالصه

 .رفتم نمی ،کال نبود استادام از یکی دعوت_

 نرفتی؟ و شدي دعوت جا چند حاال تا_

 :گفت خیالی بی با کیارش

 .میرم که پزشکی سمینار اولین_

 ...کیارش_

 شد؟ می باز دانشگاه به پام نبود تو شرط کنی می فکر_

 شد؟ ضررت به_

 .معنام تمام به احمق یه کنم می ،حس زنم می حرف باهات هرموقع چون آره_

 ي نقشــه  کــه  بــود  شــده  چــالی  سـیاه  همـان  شـبیه  دوبـاره  کیـارش  هـاي  چشـم . کـرد  سکوت کامران
 مـی را طوفـانی

 :گفت و داد سرتکان. کشید

ــزي خوشــبختیت از غیــر وقــت هــیچ کــه میشــدي مطمــئن اگــر_ ــاور نخواســتم، چی  اون کــردي مــی ب
 پـا زیر که تعهدي

 .بشنوي درموردش درست نخواستی وقت هیچ که دلیلی. داشت محکمی دلیل گذاشتم

 .کشیدي یدك رو خودت خوشبختی و صالح اول من بخاطر همیشه دونم می چون! نه_



ــاند را منظـــورش ، ســـیما ســـمت مســـتقیمش نگـــاه ــا آن میـــانِ ســـیما نگـــاه . رسـ  و زد دور هـ
 بهانـه. شـود بلنـد داد تـرجیح

 قــرار یعنــی ، شــرایط آن در کــامران کنــار مانــدن.  کنــد مــی آمــاده هــا بچــه کمــک بــا را میــز کــه آورد
 پدر میانِ گرفتن

. بــود ش ادامــه بــراي دالیــل از یکــی حــاال امــا بــود شــده شــروع ازاو پــیش مشکالتشــان کــه وپســري
 حـداقل ، نبودنش

 .کرد می کمتر کامران رابراي تنش

 :زد پوزخند و گذاشت میز روي نخورده دست را ظرف کیارش

 .خوري نمی تکون کنارش از نیست بیخود. کامران خوبه رفتاریش سیاست_

 :گفت خاص لحنی با و گرفت را مبل ي دسته کامران

 .کنن فنا و زندگیشون ته تا اشتباه بایه نیست قرار. پسر آدماس ي همه حق خوشبختی_

 را ســیگارش  فلــزي ي جعبــه و انــداخت هــم روي را پاهــایش . داد تکیــه مبــل پشــتی بــه کیــارش
 ازمیـانِ نخی. درآورد

ــه ــرون جعب ــه و کشــید بی ــره باریــک ي بدن ــم ي گوشــه از. کــرد لمــس را رنگــش وتی ــه چش  اونگــاه ب
 آرام لحـنش و کرد

 : شد پرکنایه و
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 عقبــو برگــرده بــاز نبایــد ، بــدوئن دنبــالش ثمــر چنــدتا واشــتباه گذشــته از اگــه حتــی. دارن حــق. آره_
 مهـم. کنـه نگـاه

 .زندگیشن و خودش

 :گفت و برداشت را آن کامران که گذاشت هایش لب میان را سیگارش

 .کیارش نزن آتیشم زنده زنده کارات بااین. داره نیش کافی حد به حرفات_

 بگیره؟ یاد یکی اون میترسی چیه؟_

 .بذارم کم واست چیزي نخواستم!  بفهم_

 : بست را سیگار ي جعبه کیارش

 .نخور حرص. کنم می دودش تنهایی. خب خیلی_

 :زد آمیزي تمسخر پوزخند کامران

 بود؟ کی دختره_

 :گفت خیالی بی با کیارش

 .سابق دوست_

 :کرد می بد را مرد حال او پروایی بی این

 هستی؟ ت آینده و سالمت و زندگی فکر به_

 : خورد جا ش خنده از کامران. خندید کیارش



 .کردم نمی فکرشم. نگرانی خیلی! ... سالمت_

 ســر  از اگـر  حتـی .رفـت  ضـعف  او ي خنـده  بـراي  مـرد  دل. بـود  خـورده  چـین  کمـی  چشـمش  ي گوشه
 .بـود تمسـخر

 آرامشــش  بـراي  و کنـد  قـاب  دنیـا  تـه  تـا  را خنـده  ایـن  دارد دوسـت  کـرد  مـی  اعتـراف  اگر نبود اغراق
 هـایی شـب در

 خــودش پــیش بارهــا را ایــن. بــود قلــبش از نیمــی کیــارش. دارد نگــه ، بــرد مــی را امــانش دلشــوره کــه
 امـا کرد اعتراف

ــتی ــراي فرص ــراز ب ــریح اب ــن ص ــه ای ــق هم ــه عش ـــین و نداشـــت او ب ـــایش هم ـــپید را موه ـــرد س  و ک
 و پیشـانی روي چـین

 خطـــی بـــود محـــال ســـیما مثـــل بـــالینی وهـــم همســـر درکنــار بــودن واال انــداخت چشــمش ي گوشــه
 ي شیشـه روي

ــدازد عمــرش ــام.بیان ــن تم ــا تــرك ای ــود یواشــکی هــاي غصــه ي نتیجــه ه ــا. ب ــره نگــاه ب ــابتش، و خی  ث
 زنـان لبخنـد کیارش

 :گفت

 .دارم کار بر دستی یه خودم میره یادت اینکه مثل_

ــیطنت_ ــوونی و ش ــردن ج ــد ک ــدودي و ح ــم.  داره ح ــر اس ــتباهی ه ــوونی و اش ــذارن ج ــه.  نمی  ممکن
 باشه داشته عواقبی

  هست؟ حواست. کنی جبران نتونی که
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 بپوشونم؟ زدم که و گندي دکتر بردم رو دختره فکرکردي_

 زدن حـــرف نــوع ایــن بــود مطمــئن. دیــد را کــامران هــاي چشــم رنــگ ســرخ هــاي رگــه وضــوح بــه
 . دهـد مـی آزارش

 :زد پوزخند کیارش و شد دقیق کامران هاي چشم

 .هست حواسم من. مهندس نباش آبروت نگران_

ــه ــرش ي جمل ــدي را آخ ــه و تاکی ــت پرکنای ــامران. گف ــی ک ــو کم ــید جل ــت و کش ــازوي روي دس  او ب
 :گذاشت

 مــی  درکـت  بفهمـی  کـه  بـایکی . کـنن  مـی  جلـب  و نظـرت  کـه  همینـایی  از یکـی  با. کیارش کن ازدواج_
 از نـه. کنـه

 .شه پر دورت. ببري لذت زندگی از بذار. شه پر تنهاییت بذار. غریزه و سرهوس

 : شد قفل پدر نگران نگاه در کیارش هاي چشم

 .گذاشتی تنهام چطوري دونی می خودتم پس_

 آمیختـــه کیـــارش نگـــاه. کشـــید عقـــب اراده بـــی. خـــورد کــامران ســر فــرق بــر محکمــی پتــک انگــار
 حـس هـزار بـه

 :داد ادامه و کرد باز لب آرام... کینه حتی و دلگیري غرورو تنهایی، درد،بغض،.بود

. کــنم نمــی ســرکوب نیــازامم دیگــه ولــی نمیخــوام شــریک. باشــه خــودم مــال تنهــاییم میــدم تــرجیح_
 و قانونی راه هزار



 .هست ازدواجم از غیر شرعی

 روحــی  هــاي  ء خــال  ایــن  جـواب  نفـر  یـک  کـه  اسـت  خـالی  دنیـایش  آنقـدر  بگویـد  کـه  مانـد  دلش در
 .دهـد نمـی را

ــع ــدن جم ــیاه و ش ــدنِ س ــامران ي چهــره ش ــی ک ــه یعن ــارش اینک ــیش کی ــودش ن ــت زده را زهرآل . اس
 گرفـت را نگـاهش

 :گفت و گذاشت دستش روي دست کامران اما

 .پات جلو بذارم اصلیو راه میدم قول. همینجا برگرد_

 :زد پوزخند کیارش

 محکـــم اهرمــی  هـــیچ حـاال  و کــردي ولـم  بـدجایی . نمیشــه سـفت  بنــدازي ي آچـار  هــر هـرز  پـیچ  رو_
 نمـی پابنـدم و

 .کنه

 .برنداشت او از نگاه اما کرد می بد را کامران حال داشت صدایش سختی و دلخوري

 .نذار بودن ناپدري پاي و خودت خواست_

 :گفت و کشید کنار او زیردست از را دستش کیارش

 . نکن باز رو بسته زخم پس_
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 انتهـاي  سـمت  حـرف  بـی  و برخاسـت . خـورد  زنـگ  کیـارش  تلفـن  بزنـد،  حرفـی  خواسـت  کـامران  تا
 بـه و رفـت سالن

ــاریکی راهــروي.  کــرد نگــاه ، بــود شــده ســیو ش درگوشــی هــا تــازگی کــه اي شــماره ــه راه ب  از را پل
 مـی جـدا سـالن

 .داد جواب و شد تراس وارد. رفت سمت آن به. رسید می باغ به رو تراسی به و کرد

 خوبی؟. خوش شب_

 نه؟.مهمونم امشب بودم گفته_

 .کنم یادآوري رو فردا قراره خواستم فقط. آره_

 .میام که گفتم_

 شد؟ چی برنامه. برمیگردم شب فردا _

 .ندارم مسافرت براي وقصدي دلیل فعال_

 :گفت کوتاهی مکث با نازنین

 نیست؟ پر وقتت.  باشیم باهم صبح از فردا میتونیم پس_

 . پیستم صبح_

 چی؟ پیست_

 .میشه آزاد وقتم یازده تا ولی نیست مهم خیلی_

 .منتظرتم توهتل_



 :زد پوزخند کیارش

 سوییت؟_

 نگرانی؟_

 .نفهمیدم دعوتتو دلیل هنوز. بودنت مرموز و تویی باشه نگران باید که اونی! نه_

 .کنم تشکر خوب پزشک یه از میخوام کن فرض_

 .نیست جوابگو جراحی هیچ دیگه که کنی تشکر اینجوري بخواي ازهمه_

 عجیــب پروایــی بــی از کــه داد مــی نشــان خــط ســوي آن مطلــق ســکوت و دختــرك صــداي آمــدن بنــد
 شـده شوك او

. کنـــد تــالش مجــدد شــروع بــراي نداشــت عــادت.  کــرد بــازي موزیکــالش فنــدك بــا کیــارش.  اســت
 تـق تـق صـداي

ــل قطــع و فنــدك ــدن ووص ــا موزیــک ش ــداي تنه ــود میانشــان ص ــدر. ب ــکوت آنق ـــه شــد طــوالنی س  ک
 بـه دوبـاره نـازنین

 : آمد حرف
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 بـا  معاشـرت  آداب اصـال  چـون  خـان  کیـارش  نداشـتی  رابطـه  دختـري  یـا  زن هـیچ  بـا  حـاال  تـا  کنم فکر_
 نمـی خانمو یه

 .دونی



 ســر تــو چـی  نفهمــم کـه  خصوصــا. باشــم جنـتلمن  بــازي شـب  خیمــه هــاي بـازي  تــو نـدارم  عــادت مـن _
 .گذره می طرفم

 :گفت باحرص. آمد در نازنین کفر

 همــو وقــت هــیچ دیگــه شــاید واال بینمــت مــی کــه اومــدي. هتــل ي کافــه داخــل. منتظــرم یــازده تــا_
 .بخیر شب. نبینیم

 دختــر ایــن. کــرد نگــاه گوشــی ي صــفحه بــه درهــم ابروهــایی بــا کیــارش. کــرد قطــع را وگوشــی گفــت
 هـم اول روز از

 تمــاس همــین کــه بــود همــین بــراي. بــود مرمــوز. بــود عجیــب. رســید نمــی نظــر بــه عــادي بیمــار یــک
 دنبـال را تلفنی هاي

ــا اال و کــرد ــان ب ــه کــه کــرد مــی ســروتهش جــوري خــودش زب ــاتی هــیچ ب ــد مالق ــا. فکرنکن  حــس ام
 سـمت را او عجیبـی

 مجبــور اگــر حتــی چیســت نیــاز و نــاز همــه آن پوســت زیــر فهمیــد مــی بــاالخره. کشــید مــی دختــرك
 شـبش یک میشد

 .کند تر جهنمی را

 :بود سبا آرامِ صداي. ایستاد صدایی شنیدن با که برود بیرون تا برگشت

 .میام زود برین، شما. میخوره زنگ من گوشی_

 :گفت کیوان اما رفت سریع کیانا

 .بریم باهم مونم می_



 .میام زود منم برو.  خودشه حتما. کیوان بزنه زنگ الهام بود قرار_

ــه ســبا. کشــید عقــب را خــودش وکمــی زد پوزخنــد کیــارش. ورفــت گفــت اهــی کیــوان ـــاال هــا ازپل  ب
 کیـارش و دویـد

 لبخنــد . کـرد  مـی  بـازي  فنـدکش  بـا . داد تکیـه  تـراس  در بـه .  کـرد  هـا  پلـه  راه بـه  نگـاهی . آمـد  بیـرون 
 . بـود لـبش روي

 و قــد بــه هــا پلــه حفــاظ زیــر از. شــنید پلکــان روي را هــایی قــدم صــداي کــه نشــد دقیقــه دو از بــیش
 دخترك ریز باالي

ــه و ایســتاد کــه کــرد نگــاه ــاظ ب ــه حف ــا پل ــه ه ـــراي داشـــت انگـــار. داد تکی ـــک ب ـــی ی ـــرار دورهم  ق
 اصـال و میدگذشـان

 بـــه خـــود کیـــارش نگــاه و چســبید مــویش ي دنبالــه بــه ســبا دســت. نبــود پــایش پــایین بــه حواســش
 شـبِ آن یـاد خـود

ــانی ــرد طوف ــاد وس ــم. افت ــایش چش ــی ه ــگ کم ــد تن ــد.  ش ــرا نفهمی ــه چ ـــه ش گون ـــالتی ب ـــبی ح  عص
 کـه انگشـتش. پریـد

 باعـــث آمـــد کـــه تقــی صــداي. کنــد رهــایش ســریع تــا افتــاد ش شــعله و فنــدك بــه نگــاهش ســوخت
 یع سـر سـبا ، شـد

ــردد ــایین برگ ــاه را وپ ــد نگ ــدن. کن ــارش بادی ــی کی ــل دســتش در گوش ــد ش ــاره.  ش  موهــایش دوب
 و پالك و بود آویزان

ــر ــی زنجی ــه از ظریف ــرون ش یق ــد بی ــت. آم ــاه زده به ــی نگ ـــرد م ـــارش.  ک ـــی کی ـــیش کم ـــد پ . آم
 بـاال کـامال را سـرش



 را نگــاهش. افتــاد تـنش  بــه لـرزي  و افتــاد او ي تیــره پیـراهن  بــاز و هفـت  ي یقــه بــه سـبا  نگــاه. گرفـت 
 کـه دزدیـد سریع
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ــه ــد ي درتل ــر او لبخن ــرد گی ــارش. ک ــت کی ــار را دس ــاظ روي او دســت کن ـــت حف ـــدك و.  گذاش  را فن
 و گرفـت بـاال

 :رقصید ش شعله

 کنی؟ می برام کاري یه_

 :گفت ضعیفی صداي با و داد سرتکان.  کشید عقب را دستش سبا

 .بفرمایید_

 تراس؟ تو میاریش. میزه رو سیگارم ي جعبه_

.  رفـــت پـــایین ســریع.  جــاخورد ، دیــد را او لبخنــد و ریــز چشــمک وقتــی و گفــت آرامــی ي باشــه سـبا 
 لـب کیـارش

 :کشید باال را هایش

 .شد بیخیالت نمیشه. جوجه میخاره تنت خودت_

 .بود زود شعله کردنِ روشن براي هنوز. کرد جمع را فندکش و کشید گردنش به دست



 مـــی بــازي انگشــتانش میــان را فنــدك.  چســباند دیــوار بــه را دســتش کــف ، تــراس اي شیشــه در کنــار
 سـرد فلـزِ. داد

ــده ــرماي از ش ش ــوا س ــت ه ــت حکای ــا داش ــراي ام ــم ب ــن او درون داغِ هج ــرماها ای ـــاثیر س ـــذار ت  گ
 نمـی دلـش. نبودنـد

 کـه  را احساسـی . دیـد  هـایش  مردمـک  در را دلواپسـی  و ضـعف  کـه  کنـد  فکـر  هـایی  چشـم  بـه  خواست
 قـدمی یک تا

 گرفتـــه نادیـــده راحـــت کـــه بــود وجــودي اثبــات دنبــالِ. نبــود حــق دنبــالِ. زد پــس ، آمــد مــی قلــبش
 جمـع دنبـالِ. شـد

 گریـــز بـــراي راهــی نتوانســت حتــی و ندیــد خــودش بــه متعلــق خانــه درایــن وقــت هــیچ کــه گرمــی
 یـا بـازي ایـن. بیابـد

 بــه  کــه  کــامران  بـراي  محکمـی  تلنگـر  یـا  کـرد؛  نمـی  عـوض  بـرایش  را چیـز  هـیچ  کـه  بود باخت تماما
 تـن خواسـتش

 .همین.بود عشقش و سیما کامران ضعف نقطه. نداشت دیگري ي نتیجه. دهد

ــه ــایش ری ــواي از ه ــمومی ه ــر مس ــود پ ــه ب ــه ک ــار ي نتیج ــتباه افک ــک و اش ــه ی ـــط ي رابط ـــود غل . ب
 گـاهی کـه اشـتباهاتی

 پِـی  بـه  کـه  نمـی  از نکننـد  خـراب  را دیـواري  اینکـه  خیـال  بـه . شـوند  مـی  مرتکـب  سکوتشـان  بـا  ها آدم
 چشم رسید، می

 مـــی پــایین را محکمــی دیــوار ي پایـه  مختصــر، نــمِ همــان اســت ممکـن  بداننــد کــاش. کننــد مــی پوشـی 
 سـکوت. کشـد



 .است احساسش به انسان خیانت بزرگترین گاهی فقط! گاهی

ــا ــاز صــداي ب ــا شــد جمــع پلکــش ي گوشــه در آرام شــدنِ ب ــاد دیــوار از دســتش. برنگشــت ام  از و افت
 هم فندك با بازي

 .گذشت

 .نداره جزبرادرش دیگه و کس هیچ سیما کردم فکر_

 . خبره چه اطرافت ببینی خواي نمی و برف زیر کردي کبک مثل و سرت اینکه واسه_
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 لــب و کــرد خــم شــانه روي ســر طنــاز. نبــود ســبا. چرخانــد ســر و شــد درهــم کــامال کیــارش ابروهــاي
 حالت با را هایش

 :داد جلو اي بامزه

 دکتر؟ پسرِ شازده. اینجاست کی ببین _

 . کرد نگاهش فقط چسبیده هم به هاي اخم همان با کیارش

 !یانه شناسه می منو پسره این اصال ببینم برم بذار گفتم من که میومد داشت طفلک سبا_

 .بخشیدم می لقاش به عطاشو جایی این دونستم می اگه که شناسمت می اونقدر_

 :گفت و گرفت باال او مقابل را سیگار ي بسته. زد پوزخندي طناز

 شــاید .  سرجاشــه  کــه  عمــه  کنــه؟  مـی  رحـم  مـریض  بـه  نکنـه،  رحـم  خـودش  بـه  کـه  جماعت دکتر_
 بـه دیگـه جـاي



 .خورد دردش

 :،گفت خوردن تکان بدون و کرد نگاهش خیره کیارش

 .ارثیه_

 !نه خودزنی ولی آره پررویی_

 .گفتم خاندانو این دکتراي رحمی بی_

 . نبود ما ارث تو حماقت و خیرگی و نفهمی_

 .شد پیدا ولی نامردي مثل.  نبود هم دیگه چیزاي خیلی_

 :رفت جلو کمی. کرد صاف را سرش و زد پوزخند طناز

ــو! نــه_ ــه رو پرخاشــگري کــه اي ســاله هفــت شــیش ي بچــه همــون. کیــارش نیســتی بشــو عــوض ت  ب
 کـردن گریـه جاي

 ... 

 .طناز ندارم خوشگلتو خاطرات قبر نبش ي حوصله_

 :افزود کهنه بغضی با و کرد خم سمتش به را سرش کمی کوتاهی مکث با

 .ندارم دیدنتم ي حوصله_

 مادرت؟ چپِ خاندانِ دست بده جونتو و تو بابات نذاشتم چون چرا؟_

 .نیست و نبود مربوط تو به راستیش و چپ_

 : انداخت باال شانه طناز
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ــو اینقــدر پــس. باشــه_ ــن ت ــنجالب ای ــا و دســت م ــزن پ ــا ب ــاد جونــت ت ـــارش دربی ـــن. کی ـــامران م  ک
 دلواپسـت کـه نیسـتم

 خالیــق ،گفــتم رســوندي لــبش بــه جونشــو و شــدي جونــوري چــه فهمیــدم اینکــه از بعــد اتفاقــا. باشــم
 بـذار! الیـق هرچه

 ...که خاندان همون دست الي بره

ــازوي ــاز ب ـــا او خوشـــرنگ هـــاي چشــم. چســبید او محکــم ي ســینه بــه و کشــیده حــرفش میــان طن  ب
 جنـون ي هـا خـون

 مــی جــر را پوســتش داشــت گــردنش رگ و بــود منقــبض فکــش. بــود کــرده درســت جهــنم و آمیختــه
 :داد

 .زندگیم به زدین ه...گ که موندم شما دست الي_

 :گفت خونسردي با او هاي چشم به خیره طناز

ــا_ ــه کــه کســی تنه ــدگیت ب ــد زن ــودتی زد گن ــات و خ ــارش حماقت ــی. کی ــازي وحش ــی و ب ــظ آوارگ  فق
 بـدبخت خودتـو

 ...اما هست کفشت به ریگی یه فهمیدم مهمونی شنیدم وقتی. رو اي دیگه کس نه ترکرد،

 :گفت دوباره اما شد جمع ش آمد،چهره بازویش به که فشاري با



 کــه نشــه دیــر اونقــدر امیــدوارم فقــط. خــودتی ، نیســت کــامران ســقف بــه بخــور بایــد کــه ســراونی_
 همـه ایـن از مغزت

 . دیوار رو بپاشه خریت

 :زد لبخند که بود چسبیده هایش چشم به هنوز کیارش سرخ هاي چشم

 .کنی امتحان میتونی باشه، شده کشیده بزن بزبزن به کارت بودم نشنیده و ندیده_

 :گفت شد قفل دندانهایی با کیارش

 .کردي که کارایی از میشی پشیمون_

 :داد جواب سریع طناز و کرد رهایش

 !که گفته.هستم حاالشم_

 .زد او گرم ي سینه ي قفسه روي دست پشت با سپس

 .بسه ، داره تاب مخت. نخوره سرما قلبت حداقل بپوشون اینو_

 لحــنش. کــرد صــدایش کیــارش کــه برگشــت و کــرد پــرت بیــرون تــراس از هــم را او ســیگار ي بســته
 .بود شده عوض

 میشه؟ خیالم بی کامران کنی می فکر _

 :گفت و کرد نگاه او به ش شانه روي از طناز

 .شه بیخیالت وکمال تمام نیست بلد که همینه بدبختیش_

 :زد پوزخند کیارش



 . بزنی سینه به چیو سنگ باید ببین اونوقت. بشه که کنم می کاري یه_
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 :ایستاد سینه به دست و شد نزدیک هم به طناز باریک ابروهاي

 ؟ کدوم هیچ یا ش همه خبر؟ اولتیماتوم؟ تهدید؟_

 .خوردي سرشو بعد بودي المللی بین وکیل یه زنِ چندسال.  کن فکر بهش_

 :گفت دل ته از و افتاد هایش دست. شد پر طناز هاي چشم آنی به

 بکــوبی ســرخودتو فقــط درد و بیچــارگی از کــه وایســی روز،جــایی یــه کیــارش؟ چیــه دعــام میــدونی_
 .دیوار تو

 :افزود و کشید باال مقابلش انگشت

ــا. شــده چیــزت همــه کــه زنــی عشــق درد از_ ــه؟ درد بفهمــی ت ــا چی ــی ت ــب و غیــرت بفهم  روي تعص
 چیه؟ عشق

 بــه رخ طنــاز. کــرد نگــاه نیمــرخش بــه و ایســتاد امــا شــود رد کنــارش از خواســت.  زد پوزخنــد کیــارش
 :ایستاد رخش

. گرفتــه جونتــو تمــوم کینــه عفونــت. بمونــه جــواب بــی کــه نیســت جــوري ولــی عقربــه نــیش زبونــت_
 پـا و دسـت فقط

 بفهمــی تـا  کـن  نگـاه  برتـو  و دور کـم  یـه . دربیـاري  رو همـه  اشـک  اشـتباهی  بغـض  یـه  واسـه  کـه  میزنـی 
 و خودت میتونی



 .بدي نجات هم دیگه جور

 کـــرد فکـــر بهــم  یکـــی اگـه  کــه باشـم  گــذار تــاثیر جـوري  گــرفتم یـاد  پرکــرد دورمـو  تنهــایی وقتـی _
 . شـه خـودم مثـل

 .کنه پر من زبون از حرف یه درد با تنهاییشو تموم

 ...که زده حرف تو به کی_

 !خانم عمه باش بهونه دنبال براش تو حاال. درده ، درد _

 .پسر مسمومه ذهنت_

ــارش ــد کی ــدا پوزخن ــرون و زد داري ص ــت بی ــاز. رف ــب طن ــه ل ــم ب ــرد ه ــاي انگشــت و فش ــمش پ  چش
 چشـمش بـا. کشـید

 :گفت سرش پشت از کیانا که گشت کیارش دنبالِ

 .داره کارت و باالست بابا. عمه دستشویی رفت داداش_

 :گفت و آمد کیانا دنبال سبا. رفت ها پله سمت به و اوکشید صورت به دست.زد لبخند طناز

 رفتن؟ کجا بقیه. چیده میزو سیما_

 .مامان پیش بیابریم. شده درگوشی حرفا همه حاال. االن میان_

 :گفت مکث لحظه چند با سبا

 .کاردارم دقیقه یه من برو تو_

ــا ــبا. رفــت و داد ســرتکان کیان ــمت س ــراس س ــت ت ــراس داخــل ســرکی یواشــکی. رف ــید ت ــا کش  ام
 هایش لب. نبود کسی



 پشـــت. کـــرد معطـــل کمـــی. افتـــاد کیــارش فنـدك  بــه چشــمش کــه برگــردد خواســت و شــد آویـزان 
  نگـاه را سـرش
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 بـــه را لـــبش ي گوشـــه! نـــه یـــا بـــردارد را فنـــدك بــود مــردد. رفــت تــراس داخــل. نبــود کرد،کســی
 و گرفـت دنـدان

 لبخنـــد اراده بــی. کشــید شــعله و زد را کنــارش کوچــک اهــرم. برداشــت را فنــدك و شــد خــم بــاالخره
 بـود زیبـا. زد

 کـــوچکش انگشـــتان میـــان را فنــدك . بـــود صـــاحبش بـراي  خــوبی همــراه. سـرکش  زیبــاي یــک ولـی 
 و کـرد جمـع

 دســـت نگـــاهش حالـــت. خـــورد جــا . کنــد مــی تماشــایش ســینه بـه  دســت کیــارش دیــد کــه برگشـت 
 .کـرد ش پاچـه

 :گفت فوري

 .شام براي کنم صداتون اومدم_

 :گفت سردي لحن با و انداخت را هایش دست کیارش

 کنی؟ تهیه گزارش نیومدي مطمئنی_

 :گفت تعجب با سبا



 گزارشی؟ چه_

 :وگفت برد جلو را دستش کیارش

 .من به بده اونو_

ــه نگــاهی ســبا ـــدك ســـریع. گرفــت حرصــش خــودش گیجــی از. کــرد خــودش ب ـــه را فن ـــرفش ب  ط
 کیـارش.  گرفـت

 امـــا شـــد وسوســه. افتــاد او ي کشــیده و ســاده هــاي نــاخن بــه چشــمش کــه بگیــرد را فنــدك خواســت
 را فنـدك فقـط

 :گفت و گرفت

 .باشم داشته خودمو دلخواه برداشت ممکنه واال نکشی سر من کاراي تو خیلی کن سعی_

 ... میخواد دلت که هرجور شما_

 :گفت کیارش و شد ساکت کیارش نگاه با

 ...بعد به ازحاال. کنجکاوي حساب به گذاشتم حاال تا_

 :افزود آرام و کرد خم کمی را سرش

 .آشنایی پاي میذارمش_

ــبا ــی س ــی اراده ب ــاه و زد پلک ــبش نگ ــل متعج ــغ مث ــم در تی ــارش چش ــرو کی ــت ف ـــن. رف ـــا ای  دختـری
 یـا بـود سـاده زیـادي

 دلــش. شــد بــدي حــس دچــار شــد، رد کنــارش از او و ایســتاد صــاف وقتــی. اي حرفــه و مــاهر زیــادي
 سبا خواست می



 ...روشنک شبیه چیزي. باشد دوم ي دسته از

 :گفت و کشید ش پیشانی به دست کالفه کامران

 ... و خوردم و نیشش بار صد من. خوبم بگی الکی باشی مجبور حاال که نذار سرش سربه میگم_
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 :شد متمایل طرفش به و گذاشت برادرش پاي روي دست او حرف میان طناز

 .گرده برمی. کامران بره بفرستش_

 :آمد باال استیصال با کامران هاي چشم

 .برگرده محاله. غده_

 .دربیاد جونش تا بکشه دري دربه اونقدر بذار.  جهنم به_

 :ایستاد او روي به رو و برخاست جا از عصبی حالتی با کامران

 !وصله بهش جونم میدونی که تو_

 .من برادر گیره می جونتو داره خب_

 :رفت رو قدم و کشید دست صورتش به بار چند کامران

 ازشــون  پـیش  سـاله  سـی  کـه  خالفکـار  مشـت  یـه  دسـت  ال بـره  بـذار  تـونم  نمـی ... تـونم  نمی... نمیشه_
 و خـوردم زخـم

 .زدنن ضربه دنبال هنوزم



 :گفت داري کنایه لحن و مستقیم نگاه با طناز

 .بازشه پیش چندساله و بیست ي پرونده نمیخواي یا بره کیارش نمیخواي_

ــامران نگــاه ــه ک ــمت ب ــه س ــاز درنیم ــت ب ــاز و رف ــمت ب ــاز س ــت طن ــاز. برگش ــا طن ــردي ب  خونس
 . بـود منتظـر و بـود نشسـته

 روي هــم را فشــار و آزردگــی همــه ایــن توانســت نمــی امــا دیــد مــی او درنگــاه را استیصــال و کالفگــی
 تحمـل روانش

 .کند

 .کنه نمی اشتباهم کیارش پس_

 :شد عصبی کامران

ــنش_ ــاویه رفت ــا مس ــاز ب ــدن ب ــده اون ش ــی ي پرون ــع اون مگــه. لعنت ــاور موق ــه کــردین ب ــی مــن ک  نم
 بـرام مرسـده دونسـتم

. طنـاز  بفهـم . مـن  سـوختن  یعنـی  رفتـنش . کنـه  بـاور  بخـواد  اخالقـش  بـااین  حاالکیـارش  کـه  گذاشت تله
 هنـوز. پسـرمه

 یــه هرکـدوم  و بیــان دنیـا  بــه شـد  باعــث مـن  اشـتباه  و حماقــت کـه  بــودن هـام  بچــه. دلمـه  رو البـرز  داغ
 .بـدن تـاوان جـور

 بعـــدش ســال یــه کــه آوردم مــی کیــارش بــا البــرزم نبــود، بقیــه فشــار و روزام اون گــرفتن ســاده اگــه
 بهـم مرگشـو خبـر

 نه؟.کنی می درك چیه؟ میدونی که داغ. قلبم به بچسبه و شه داغ و ندن



 .خوري سر میگه ارشدت پسر نیشه پر زبون که چیزي همون. دونم می آره_

ــامران ــه دســت ک ــو ب ــرش و گذاشــت پهل ـــاال س ـــت ب ـــر را نفســـش. رف ـــرون دار صـــدا و آه پ . داد بی
 تلـخ زبـان از امـان

 . کیارش

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 145

 :گذاشت صندلی ي لبه دست و ایستاد طناز

ــتم بهــت کــه موقــع همــون_ ــار تــو هنــوز و هســت دایــیش گف  میخــواد کیــارش فهمیــدن و پدرشــه ک
 گفـتم بـره باهـاش

 چــرا  دونــم نمــی . گذاشــتی شــرط  بــراش کــردي؟  چیکــار ولــی  دهــنش تــو  بــزن.  بگیــر  ســفت
 بـراي ممکنـه فکرنکـردي

 کــه موقــع همــون ،!کنــه نمــی تالششــو تمــام ذهــنش تــو دروغــی بهشــت بــه رســیدن و جــو ایــن از فــرار
 منو شوهربدبخت

ــاطر ــاتش بخ ــتن اطالع ــه و کش ــی اون ب ــحنه راحت ــازي ص ــردن س ــه ک ــادف ک ـــاده تص ـــه س  بوده،حادث
 ین بشـ گقـتم بـوده

ــده توضــیح بــراش ــه جــدا زندگیشــو گذاشــتی ولــی ب  بایــد کــه جــایی!.. کــامران. کــردي ســکوت و کن
 زدي مـی حـرف



 اشـــتباه همـــون داري حـــاالم کـردي،  ســکوت بــوده کـی  مــادرش اصــال و مـادرش  خــانواده گفتــی مـی  و
 .کنـی مـی و

ــا جلــوش بــذار هــم رو هــا نیهــان آدرس.بگــو بهــش واقعیتــو  تمــوم ســرا درد ایــن تمــوم بخــدا. بــره ت
 دسـت خودش. میشه

 رسـوا . ریخـتن  هـم  بـه . نیسـت  قبـل  مثـل  هـم  هـا  نیهـان  اوضـاع  دیگـه  چـون . گـرده  مـی  بـر  درازتر پا از
 بـین پلیس و شدن

 اوصــاف ایــن بــا کــه بمونــه اگــر بیــاره،حتی دووم کنارشــون میخــواد چقــدر کیــارش. دنبالشــونه الملــل
 .مونه نمی

ــاز صــداي ــت هــیچ طن ــادآوري از وق ــد شــوهرش اســم ی ــاد. نلرزی ـــا شکســـتن داشـــت اعتق ـــرگ ب  م
 نهایـت عزیـز یـک

 اســـت زنـــدگی یـــک پایـــان ي نقطـــه مـــرگ هـــر و دارد پایــان یــک شــروع هــر چــون. اســت ضــعف
 وقـت Ĥهیـ ولـی

ــرگ کــه کــرد نخواهــد فرامــوش ــط او م ــت اتفــاق یــک فق  ي نتیجــه بــه تــا دود مــی آنقــدر.نیس
 حقیقت یعنی دلخواهش

 .برسد

 اگــر  حتــی .کنــد  رهــا  غریبــه  گــرگ  ي گلـه  یـک  میـان  را کیـارش  نبـود  راحـت . بـود  فکر در کامران
 هـم خـودش

 :گفت رفته تحلیل صدایی با. شد می پاره تکه.شد می دریده بود،باز شده گرگ

 ...بعد ، نکردن رحم مرسده به اونا_



 میشــه خــودش واال بدونـه  و قــدرت خطرتـا  تــو بــره بـذار . کــن بـاز  راهشــو خــودت. کـامران  بــره بـذار _
 .جونت بالي

 :داد ادامه او و کرد نگاه طناز به کامران

ــوان_ ــین؟ و کی ــن بب ــوغ توس ــیه و بل ــه حساس ــوز ک ــه هن ــه ب ــو توج ــاز ت ــین. داره نی ــه بب ــري چ  از تنف
 تـو چون داره؟ کیارش

 .کن جمع اونو حداقل. هست اونم. ته بچه این اگه. کیارش شده ت غصه ي همه اراده بی

 :گفت اي کشیده حسرت باصداي کامران

 ...کیارش ولی س معجزه. قداسته بت که هست سیمایی کیوان، سر باالي حداقل_

 :کرد وزمزمه کشید آهی

 .شه آروم عمرش ي بقیه شاید. بشه زندگیش تو معجزه یه خداکنه_

 . آمیخت می هم به داشت او دل آه و کامران دعاي. گرفت طناز قلب
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 و کـــرد بــاز را در کـامران .شــد جمـع  بــرادذ و خـواهر  حــواس خـورد،  اتــاق در بـه  کــه اي ضـربه  تــک بـا 
 لبخنـد بـا کیانـا

 :گفت

 نمیاین؟.  بابا کرد یخ غذا_

 :افتاد راه او با کامران از جلوتر. گذاشت کیانا پشت دست طناز و زد لبخند کامران



 .شناسه نمی رژیم که هم سیما پخت دست. گرسنمه خیلی که من آخ آخ_

ــا ــه نگــاهی کیان ــدام ب ــلوار و کــت در کــه کــرد او ان ــژ ش ــدامی و رنــگ ب ـــاتر ش ان ـــه زیب ـــی نظـــر ب  م
 ي چهـره بـه. رسـید

 :گفت و کرد نگاه ش داشتنی دوست

 ؟ عمه میخواد رژیم چهره و اندام این آخه_

 .میشی تپلک بري پیش ي اینجور بخواي تو ولی بله زیباییش و توازن حفظ براي_

 :ایستاد شده گرد هایی چشم با کیانا

 عمه؟ چاقم من_

 .میشی نباشی مراقب ولی نه_

ــود چنگــال و قاشــق گذاشــتن و ظــروف کــردن مرتــب حــال در ســبا.  ــا کــه ب .  رســیدند میــز ســر آنه
 زد لبخند بادیدنشان

 :گفت ش صندلی کشیدن عقب درحال. نگرفت او رااز نگاهش طناز. 

 .میاد خوشگلشم صورت به. متناسبه و موزون اندامش تو؟ خاله ببین_

 :گفت و زد لبخند سبا

 .خانم عمه دارین لطف_

 :داد عقب صندلی برایش خود کنار و گرفت را او دست اخم با طناز

 خوشــگل خـواهر  ببیـنم  بشــین حـاالم . سـالمه  ودو چهـل  ش همــه. خـانم  عمـه  نگـو  مــن بـه  پیرزنـا  مـث _
 بـود کجـا سـیما



 .میدن انجام رو کارا بقیه وکامران کیانا. داد نمی نشونش که

 :گفت کیانا

ــره ایــن بگــین مــدیونین فقــط. میــایم مــام االن_ ــا دخت ــه عمــه و مامــان ب  چــرا خوشــگلی ایــن بــه وخال
 .چاقه

 :کرد نگاه تعجب با سبا

 نیستی؟ چاق توکه_

 :برچید لب کیانا

 . میگه عمه_
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 :گفت کیانا به و بنشیند کرد اشاره سبا به طناز

 .پرخورین کم یه وکیوان تو. باشه پرخوري به حواست چاقی،گفتم نگفتم_

 کیانـا  بـه . آمـد  شـده  تـزیین  و پـر  شـکم  مـرغ  ظـرف  بـا  سـیما  کـه  کـرد  مـی  نگـاه  آویـزان  لبهایی با کیانا
 را کیـارش گفت

. کــرد پــر را کنــارش صــندلی کیــوان و نشســت کــامران. ایســتاد صــندلی پشــت خــودش و بزنــد صــدا
 گفـت آرام سیما



ــه ــندلی روي ک ــري ص ــیند دیگ ــا و بنش ــاي آنج ــارش ج ــت کی ــا اس ــوان ام ــاه کی ــم نگ ـــودي اخ ـــه آل  ب
 و انـداخت مـادرش

 :گفت

 .باشه خودش جاي دنبال باید اون.  نشستم جام سر من

ــیما ــا س ــرص ب ــمش ح ــه را اس ــرد زمزم ـــا ک ـــوان ام ـــار کی ـــه اینب ـــودش روي ب ـــاورد خ ـــامران. نی  ک
 نمـی. نگفـت چیـزي

 او از العملــی عکــس کــه ســیما. شــود عــذابش باعــث بیشــتر و شــود اضــافه کیــارش بــه کیــوان خواســت
 سـرتکان ، ندید

 آمـــد کیانــا بازگشــت از بعــد ثانیــه چنــد کیــارش. برگشــت آشــپزخانه بــه بــرنج آوردن بــراي و داد
 کیـوان نشسـتن بـا. 

 را میـز  کیـارش  امـا  بنشـیند  تـر  پـایین  تـا  برخاسـت  سـبا .  بـود  خـورده  هـم  بـه  نشستنشان ترتیب تقریبا
 روبـروي و زد دور

 کـــه گفـــت لـــب زیـــر چیـــزي و کـــرد نگــاه او بــه چشــم ي گوشــه از کیــوان.  نشســت کیــوان کنــار او
 بـدون کیـارش

 :گفت آرام سرش برگرداندن

 نکـــن درازتـــر گلیمـــت از پـــاتو زیـــادي. بیشـــتر بعــدم بــه ازایــن شــاید. کنــی تحمــل مجبــوري فعــال_
 و لحـن ایـن کـه

 .میشنوي باره آخرین



ــه و گذاشــت دهــانش داخــل مــرغ کنــار از را زیتــونی ــوان ســرخ ي چهــره ب  پوزخنــدي. کــرد نگــاه کی
 هـایش چشم. زد

ــه ــت ک ــبا ، برگش ــکی س ــاهش یواش ــی نگ ــرد م ــا و ک ــاه ب ـــریع او نگ ـــم س ـــد چش ـــه. دزدی ـــون ب  زیت
 و کـرد نگـاه دیگـري

 زد راه آن بــه را خــودش سـبا  کــه بـود  حواســش.خـورد  قــل مـرغ  کنــار از زیتـون . برداشــت را چنگـالش 
 دقیقـه دو ولی

 .جوید می را آن و بود دندانش زیر بعد

ــا ســیما ــرنج ظــرف گذاشــتن ب ـــین و زد لبخنــد ب ـــه را تعـــارف اول  شـــب. نشســـت و کـــرد کیـــارش ب
 ولـی آرام ظـاهرا

 کــه شــد پـرت  حواسشــان آنقـدر . بــود درجنـگ  بــاخودش اي درگوشـه  هــرکس. بـود  شــده پرمـاجرایی 
 جـز کس هیچ

 بــرایش  کــه  نگــاهی . نشــد  رویــش  روبـه  مـرد  خـوردنِ  بـه  دختـرك  یواشـکی  هـاي  نگـاه  متوجه طناز
 و بـود عجیـب

 ...داشت را تلنگر حکم

ــاز نگــاه ــا کــه طن ـــادش او هــاي حــرف. فروریخــت دلــش رادیــد او لبخنــد و کــرد تالقــی کیــارش ب  ی
 و سـالم ایـن. آمـد

 ...رسید نمی هم کامران فکر به که دردسري. داد می دردسر بوي کیارش شدنِ قدم پیش

 ♣♣♣♣ 
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ــیما ــرف در س ــتیکی ظ ــت را پالس ــی را آن.  گذاش ــاال کم ــت ب ــایین از و گرف ــا پ ـــواس ب ـــاهش وس  نگ
 وارد طنـاز. کـرد

 :گفت و شد آشپزخانه

 .دارم کارشون. سیما میان من با سبا و کیانا امشب_

 :کرد نگاهش لبخند با و گذاشت نایلون داخل را ظرف سیما

 ... و رسیدي راه از تازه. اي خسته تو_

 .ندارم تنهایی ي حوصله. نیست هم مهري. نکن پاره تیکه تعارف من با_

 :وگفت نکرد مخالفتی سیما

 .پیشت میام ظهر فردا منم_

 بعـــد امـــا داد نشــان تاییــد نشــان بــه را ســرش و چســباند بهــم را لبهــایش همیشــگی برعــادت بنــا طنـاز 
 ي کوتـاه مکـث از

 :گفت

 .نداري که کار. بیا امشب توهم_

 :کرد درشت چشم سیما

 ...و کار همه بااین_

 .خوره برنمی جایی کامران تنهایی شب ،یه نیار بهونه_



 :زد لبخند سیما

 بینتــون بــدون کنــی، ســر کــامران بــدون اومــد دلــت شــب یــه اگــه گفــت.  کنــه رحمــت مامــانمو خــدا_
 .افتاده فاصله

 :گفت ظاهري اخمی با طناز

 .الزمه وقتایی یه جدایی ولی برادرمی دام تو زیادي دونم می. باشه_

 .نه امشب_

 :کرد باز را هایش دست و رفت باال طناز ابروهاي

 شوهرذلیل؟ اینقدر زنم. دونه می خدا میرسه شب یه اون کی_

 اخـم  و کـرد  خـوردنی  از پـر  نـایلون  بـه  نگـاهی  طنـاز .  رفـت  او سـمت  بزرگـی  نـایلون  بـا  و خندیـد  سیما
 :کرد

 سیما؟ چیه اینا باز_

 امشـــبم ي نخـــورده دســـت غــذاهاي از کمــم یــه. گذاشــتم آمــاده تــوهم گرفتم،واســه خــودم واســه_
 کـه تـو.  هسـت

 . بخور باشه اینا حداقل ، برسی خودت به خوب کنی نمی وقت

 : بوسید را ش گونه محبت با و گرفت او از را نایلون طناز
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 چـــه نفهمیــد کــه پــیش ســال ســی مثــل. توخــودش پیچــه مــی واال ســیما نگیــره کــامران از تــورو خــدا_
 و کـرد اشـتباهی

 .کرد بدبختش خبر بی خدا از ي دختره اون

 :گفت آرام و کرد نگاهش سیما

 .نمیان راه باهم هیچجوري. طناز کیارشه نگران خیلی_

 :گرفت را او دست و گذاشت میز روي را نایلون طناز

 .میگم چی ببین بشین دقیقه یه_

 :گرفت او دست دو رامیان سیما دست طناز و میزنشستند پشت باهم

 تـا  دوسـه  بـا  زدن وکلـه  سـر  بخـاطر  ولـی  وسـالیم  سـن  هـم  درسـته . سـیما  بیشـتره  ازمـن  ت تجربـه  تو_
 تـر پخته خیلی بچه

 .بره کن ول و کیارش بخون کامران گوش تو... ولی نداري حرفام و من به نیازي.  شدي

 :گفت و رافشرد او دست طناز که بگوید چیزي خواست و شد درشت سیما هاي چشم

 .میشه بدتر اون از ،کیوان بمونه کیارش. من به کن گوش_

 بچـــه شـــاید کیــارش. طنــاز نــه...  و کنــه فرامــوش کیارشــو کیــوان، بخــاطر بخــوام ازش میگــی یعنــی_
 و نیسـت مـن ي

ــده ــدازه ش این ــامران ي ان ــرام ک ــت ب ــداره اهمی ــی ن ــه پســر ول ــونم نمــی. کامران ــزي چنــین ت  ازش چی
 .بخوام

 یانه؟ هستی زنش_



 .نمیشه مربوط من به کیارش با ش رابطه ولی آره_

 :گفت و زد او دست پشت آرام اي ضربه طناز

 نشــونی  کنــه  مجبــور  کــامرانو  کــه  گـرده  مـی  تـو  از ضـعف  نقطـه  دنبـال  کیـارش  چـون  میشه مربوط_
 خـانواده هـاي

 .بگیره مادرشو

 :شد نزدیک هم به تعجب از سیما ابروهاي

 چی؟ یعنی _

 :زد لبخند و شد آخرپشیمان ي لحظه در اما بگوید چیزي خواست طناز

 دردسـر  و کنـه  لجبـازي  کیـوان  بـا  ممکنـه . س وابسـته  خیلـی  هـا  بچـه  و تـو  بـه  کـامران  دونـه  مـی  خب_
 رو اینـا حاال. شه

 .کنی گوش زدم که حرفی به کن سعی. بگیر نشنیده

 :گفت تعلل کمی با سیما

 ظلـم  زنـدگی  تـو  بهـش  خیلـی  کـه  دارم پسـر  یـه  گفـت  اولـش  کـرد،  خواسـتگاري  ازم کـامران  که روزي
 گفـت. شـده

 هـــیچ ولـی  طنــاز کـردم  قبــول روز اون. داشـتم  دوســش.  کـنم  مــادري بایـد  نشــده زن ، کـنم  قبــول اگـه 
 نتونسـتم وقـت
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 از کامــل اومــدن دنیــا بــه کــه هــام بچــه... نشــد.  ســرکش اونــم. نبــودم بلــد. باشــم مــادر کیــارش بــراي
 . شـدم غافـل قـولم

 ... و بره ما پیش از کرد کفش یه تو پاشو کیارش که روزي تا موندم تر غافل

 :گفت و کرد نگاه طناز به ناراحتی با. کرد مکث

 بشـم  نبـود  مـن  از کـه  بچـه  یـه  مـادر  تونسـتم  نمـی . طنـاز  نـاراحتم  کـردم  کـه  هـایی  کـاري  کم از هنوز_
 تـونمم نمی ولی

 .بگیرم ازش پدرشو

 :گفت مالیمی لحن با طناز

 بـــه کــنن مــدیریت شــونو رابطــه نتونســتن کــامران و کیــارش اگــه. نــداره تــو بــه ربطــی مشــکل ایــن_
 مربوطـه خودشـون

 کـــه اوضـــاعی بـــااین ولـــی خودشـــونه دیـــد صــالح بــه نبودنشــونم یــا بــودن هــم کنــار پــس. عزیــزمن
 ، میـاد پـیش داره

ــارش ــه کی ــر تنهــا ن ــه روز بلکــه نمیشــه بهت ــورتر روز ب ــتر و میشــه جس ــوهان بیش  کامرانــه روح س
 .وشماهاس

 کنم؟ چیکار من میگی_

ــه_ ــامران جــوري ی ــه خــودش رو نشــونیا و آدرس کــن راضــی و ک ــارش ب ــده کی ــوري. ب  درصـــد اینج
 بـه سـرش اینکـه

ــوره ســنگ ــا بیشــتره برگــرده و بخ ــو ت ــه خــودش یه ــایجی ب ــره و برســه نت ــامران. ب ــاز ک ـــن داره ب  ای
 ي مـ کـم دسـت پسـرو



 . ننشسته بیکار مطمئنم من ولی گیره

 :شد بلند و نزد حرفی دیگر طناز.  شد خیره میز روي ظروف به سکوت در سیما

 کنی؟ فریز میخواي میزه رو که اینایی_

 نیمـه  نصـفه  لبخنـد . شـد  جمـع  حواسـش  تـا  کـرد  مکـث  ثانیـه  چنـد . کـرد  نگـاهش  و خـورد  تکـانی  سیما
 :زد اي

 .ببره کیارش بدم میخوام. س شده دون انار و مرغ کم یه. نه_

 .رفت که اون_

 .ببره کامران میدم_

 :زد پوزخند طناز

 .که بدتري کامران از تو. کنم می تعریف قصه کی واسه نشستم من ببین_

 :زد لبخند سیما

 کـم  کیـارش  سـر  از تـارمو  یـه . طنـاز  نبـودي  جـاش  وقـت  هـیچ  چـون  سـخته  تـو  واسـه  درکـش  کامران_
 زنـدگیش ، شه

 .  همینه اشتباهشم که نمیاره خودش رو به. میشه مختل
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 بــه نســبت را حسـش  چــرا کـه  شــد پشــیمان طنـاز  امــا شـد  تمــام بحثشــان آشـپزخانه  بــه کیانـا  آمــدنِ بـا 
 بـه هایش نگاه و سبا

ــارش ــه کی ــت نگفت ــیما. اس ــی اگــر س ــارش خواســت م ــدگی از را کی ــل کند،ســالها دور ش زن ــرده قب  ک
 فکر کمی با. بود

 :گفت

 تـا  راه همـه  ایـن  کـامرانو . میـدم  بهـش  طـرف  اون از مـن  بـده  گذاشـتی  کیـارش  واسـه  کـه  هم چیزایی_
 .نفرست اونور

 .میشه زحمتت_

 :گفت داخلش ظروف چیدن درحال و برداشت را ها نایلون طناز اما

 .سیما میشه تو کردناي تعارف این نشه،سر دعوامون سرهرچی_

 ♣♣♣♣ 

 پــرت تخـت  روي را گوشـی . نــداد اهمیـت . بـود  گرفتـه  تمــاس بـار  چنـد  پیمـان .کــرد نگـاه  موبـایلش  بـه 
 پیراهنش و کرد

. زدنـــد را آیفــون کــه بــرود حمــام ســمت بــه برداشــت را کــوچکش حولــه. کشــید بیــرون ســرش از را
 و کنجکـاوي بـا

 :برداشت را گوشی و خورد جا محبی بادیدنِ. رفت سمت آن به کشیده درهم ابروهاي

 میکنی؟ چیکار اینجا_

 .مهمه.ندادي جواب زدم زنگ تلفنت به هرچی. دکتر دارم کارت بیرون بیا دقیقه چند_



ــی ــی خیل ــا. گذاشــت را گوشــی و گفــت خب ــاي ب ــم ابروه ــیده دره ــراهنش ســریع کنجکــاو و کش  را پی
 بیرون و برداشت

 :داد سرتکان کیارش. فشرد را دستش و رفت جلو کرد،محبی باز راکه در. رفت

 چیه؟ قضیه_

 تو؟ بیام_

 :گفت خاطر همین بیاید،به دیدنش براي کامران داد می احتمال کیارش

 .بکشونتت اینجا چیزي خوام گفتمنمی. وبیام بردارم سوییچ کن صبر_

 ...دکتر اما_

ــایین و ماشــینی باایســتادن همزمــان_ ـــی از کیـــارش ش شیشــه رفــتن پ  کنـــد ســـکوت خواســـت محب
 نگـاه دقـت بـا و

 بــا  هــم  ســبا  و کیانـا  فهمیـد  کیـارش  کـه  شـد  پیـاده  و گذاشـت  بـاز  را در طنـاز . بـود  طنـاز  ماشـینِ .کرد
 طنـاز.  هسـتند او

 پاســخ  شـد  گفتـه  رفعتکلیـف  ازسـر  کـه  را بخیـري  شـب  و انـداخت  محبـی  بـه  کوتـاهی  امـا  کنجکاو نگاه
 کیـارش. داد

 :رادید،گفت نایلون وقتی فقط ندید، هم به آنها معرفی براي دلیلی

 چیه؟ اینا_

  بگیر تصمیم براش بعد داخل برو.کرده محبت سیما_
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 نمانـدنِ  بیشـتر  بـراي  کیـارش . بـود  آشـنا  کمـی  انگـار . انـداخت  مـرد  بـه  کوتـاهی  نگـاه  حـرفش  متعاقب
 بـی را نایلون او

 بیشـــتر حواســش کیــارش. برگشــت و گفــت بخیــري شــب مکــث ثانیــه چنــد بــا طنــاز.  گرفــت حــرف
 و بـود محبـی بـه

 بـــا رابطـــه در غرضـــی و قصـــد احتمـــاال کــه انــداخت اشــتباه بــه را طنــاز هــم همــین.شــد غافــل ازســبا
 . نـدارد دختـرك

 چـه  مـرد  آن کـه  شـد  درگیـر  فکـرش  امـا  زد بـوق  و نشسـت  ماشـین  داخـل  عمیقـی  نفـس  با و زد لبخند
 .بود کسی

 ♣♣♣♣ 

 صـــوتی ســرویس و مبــل دســت جزیــک.  زد دور ســالن وخلــوت گرفتــه فضــاي در محبــی هــاي چشــم
 و تصـویري و

ــه ســاعت یــک ــزي ، اســتیل و ســاده بلنــد پای ــود ســالن در چی ــا زیــر هــم فــرش تکــه یــک حتــی. نب  پ
 انگـار. بـود نینداختـه

 رصــد  را ا هــ  اتــاق  داخــل  توانســت  نمـی . بـس  و بـود  اولیـه  احتیاجـات  و تکلیـف  رفـع  بـراي  چیز همه
 قطعـا امـا کنـد

 .بود ودلگیر آزاردهنده خانه تاریکی و سرما. نداشت بهتري اوضاع

 .بشین وایسادي؟ خونه وسط چرا_



 نشســت  کنــارش  بلنــد  وپایـه  چـوبی  صـندلی  روي. رفـت  کـانتر  سـمت  بـه  و کـرد  نگـاه  او بـه  محبی
 ي کمـ را کـتش و

 :داد ادامه خانه تماشاي به باز و کرد کانتر روي بدنش ستون را آرنجش.داد عقب

ــه کــردم فکــر_ ــد ت خون ــه و تــر شــلوغ خیلــی بای ــه هــم ب ــه تــر ریخت ــه شــبیه بیشــتر. باش  فقــط. هتل
 .نیـاز رفـعِ بـراي وسـایل

 .موند نمی تفاوتی دیگه تلویزیون جلو ذاشتی می تختم

 داره؟ فرقی کارت پیشبرد تو. بود وتخته تیر و گلدون و دیوارکوب از پر خونه کن فرض _

 :زد لبخند و کرد نگاهش محبی

 .دکتر کرده سرایت تم خونه به رفتارت سردي_

 خیلــی انگــار. بــود خنثــی کــامال او امــا ببینــد اعتراضــی بلکــه زد مــی او روي بــه را هــایش گفــتن دکتــر
 .نبود مهم ها چیز

 :نشست مشابه صندلی روي دیگر سمت در و گذاشت او مقابل را قهوه فنجان کیارش

 و کشــوندتت  اینجــا  تــا  کــه  شــده  چـی  بـدونم  کنجکـاوم  فقـط . نـداره  تـو  کـاري  رونـد  بـه  ربطی بازم_
 حاشـیه حـاال

 .میري

 :کشید ریه به را غلیظ ي قهوه عطر و گرفت باال هایش دست میان را کوچک فنجان محبی

 بوده؟ ویهان مادرت فامیلی مطمئنی_

 :داد جواب و کرد نگاهش فقط کند، ایجاد نشستنش در تغییري آنکه بدون کیارش



 .آره گفتم ، پرسیدي هم دیگه چندبار_

 : گفت سریع و شد جمع ش چهره که خورد را ش قهوه از اي جرعه محبی
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 تو؟ نداري شکر_

ــارش ــاال ســر کی ــداخت ب ــی و ان ــر از محب ــز روي را فنجــان. گذشــت قهــوه خــوردنِ خی ـــت می  و گذاش
 ي چهـره باهمـان

 :گفت درهم

 .کنه می کمکت بده، تغییر عادتاتو کم یه_

 :گفت کیارش

 .بده توضیح _

 جـواب  آوردي مـدرك  و سـند  بـا  تـو  کـه  ونشـونایی  نـام  چنـین  بـر  مبنـی  مـن،  اسـتعالماي  از کدوم هیچ_
 البـرز اما نداد

 . ترکه شهروند یک!  عامر پدر، نام با تکین

 :زد پوزخند کیارش

 .کشیدي زحمت ؟ کردي پیدا البرزه اسم هرچی گشتی_

 :گفت جدیت با محبی



ــده مــادرش نــام_ ــم ویهــان خــانواده داده نشــون تحقیقــات و س مرس  از و دادن شــهرت تغییــر ه
 هـیچ. رفـتن اسـتانبول

 .لنگه می کار جاي یه یعنی این و ناقصه درموردشون توضیحات. نیست خانواده اون از نشونی

 :دهد ترتوضیح کامل کرد مجبور را محبی مستقیمش و کنجکاو نگاه و کیارش درهم ابروهاي

 معــاون گذشــته در پــدرت. دکتــر کشــید اینجــا تــا منــو کــه بــود اي دیگــه چیــز تــر مهــم موضــوع امــا_
 تولیـد ي کارخونه

 مـــی اســـتفاده اجناســش  بـــراي و کـــرده مــی  وارد هـــم تــرك  ي پارچـــه کـــه بــوده  شـــفق پوشــاك 
 اجنـاس هم گاهی.کرده

 درسته؟.  میشدن صادر تولیدیش باکیفیت

 .پدریه میراث و کارخونه _

 مشفق؟ شده شفق االن چرا_

 :خورد جا کیارش

 چی؟_

 چرا؟. کرده تغییر ویهان مثل شما خانوادگی نام_

 ... و بود خورده اسممون کنار شهرت همین یادمه ازوقتی من میگی؟ مزخرف چرا_

ــی ــته محب ــذ اي دس ــیفش از کاغ ــرون ک ــید بی ــل را وآن کش ــت مقاب ـــارش دس ـــت کی ـــم.گذاش  چش
 روي کیـارش هـاي



ــد اوراق ــاوه انگشــت. چرخی ــدبار کاغــذ روي ک ــه چن ــمت ب ــده هــایالت هــاي قس ــاره ش ـــرد اش  در و ک
 حـرف ي ادامـه

 : گفت هایش
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 از شهرتشــون ســال یــک طــی کــه وعمــه یکعمــو و خــواهر یــک. نداشــته پرجمعیتــی خــانواده پــدرت_
 مشـفق به شفق

ــا حتــی و کنــه مــی پیــدا تغییــر ـــن هــم شناســنامه تغییــرات قســمت در تونســتن ســاده نفــوذ یــک ب  ای
 رو شـده اضـافه »مـیم«

 .کردم پیدا وتردید شک با من که احواله ثبت بایگانی توي مستند مدرك تنها.  بردارن

ــا برگــه کیــارش ــه دســت محبــی. کــرد نگــاه و برداشــت را ه ــه ب ــت ش چان ــر را او واکــنش و گرف  زی
 جـز امـا. بـرد نظـر

ــه او ســاکت هــاي نگــاه ــزي ب ــد فقــط. نرســید چی  موضــوع ایــن زده را حدســش کــه طــور همــان فهمی
 مانـده پـرده پشـت

 :گفت و کرد کانترپرت روي را اوراق کیارش بعد دقیقه چند. امشب تا

 کاوه؟ چیه هم به اینا ربط. شده اضافه هم میم یه گیرم_

 :رفت باال محبی ابروهاي

 خان؟ کیارش ، کاوه شدم باز عجب چه_



 رسیدي؟ اینجا چرابه بگو رفتن، حاشیه جاي به_

 :کرد قفل درهم را هایش دست و چرخید کانتر پشت کامال کاوه

 .بوده زندان سال یک ، کاال قاچاق جرم به پیش سال نه و بیست پدرت_

 و عجیــب  شـوك  یـک  یعنـی  شـد  دوختـه  مـرد  هـاي  لـب  بـر  کـه  هـایی  چشـم  و کیـارش  ي گونه پریدن
 همـان.بـزرگ

 :گفت محتاط لحنی با و کشید راجلو خودش کاوه. زد می حدس کاوه که چیزي

 خبرداشتی؟_

 :شد نزدیک هم به بیشتر ابروهایش و زد پلکی کیارش

 ؟ قاچاق_

 :گفت و داد سرتکان کاوه

ــاال قاچــاق_ ــام طریــق از ک ــفق تجــاري ن ــه. ش ــن مــی چندســال و میشــه پلمــپ کارخون ــا دوئ ــاره ت  دوب
 و فعالیـت ي پروانه

 اطالعـــات امـــا.  بـــوده پـــاپوش فهمیـــدم کـــردم بـــازخونی کــه رو پرونــده. بگیــرن دیگــه اســم یــه بــا
 . نداشـت زیـادي

 .بستتش تبرئه حکم و جرم از مختصر توضیح یه با یعنی. کرده فوت سالهاست هم وکیلش

 انگشـــت و گذاشـــت هـــم روي ثانیـــه چنـــد را هـــایش پلــک. داشــت بــودن معلــق احســاس کیــارش
 ش یقه شـق کنـار



 و کــرد نگــاهش حــرف بــی کــاوه. داشــت بــزرگ معمــاي یــک برابــر در ســردرگمی احســاس. گذاشــت
 عکـس منتظر

ــل ــد او العم ــذرزمان.  مان ــط را گ ــک فق ــاك تی ــاعت ت ــه س ــد پای ــارِ بلن ــالن کن ـــان س ـــی نش  واال داد م
 کیـارش در تغییـري

 خســته کــاوه بــاالخره. بــود ســخت کوتــاه جمــالت آن وجــود بــا او اطالعــات هضــم. شــد نمــی مشــاهده
 :گفت و شد

 ... کیارش_
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 !خب_

 رو بــه رو خــون از مردابــی بــا انگــار. جــاخورد کــاوه. شــد بــاز هــایش چشــم گفتــنش خــب بــا همزمــان
 بـرد جلو سر. شد

 :گفت و

 خوبی؟_

 لحــن همــان بــا و پرســید را حــالش کــاوه کــه انگــار نــه انگــار. گذاشــت کــانتر روي را دســتش کیــارش
 :کرد تکرار

 ! ش بقیه. خب_



 :برد باال را ابرویش و کشید عقب کاوه

 .بخوره درد به که باشی داشته اطالعاتی شاید گفتم. فهمیدم همینو_

 درهــم  او داد و قهــوه فنجــان افتــادنِ  صــداي. کوبیــد او مقابــل را دســتش  دو و شــد بلنــد کیــارش
 :پیچید

 دربیار؟ خاندانمو شجرنامه یا کن پیدا و البرز آدرس گفتم بهت من_

 :شد بلند و جاخورد کاوه

 ایـن  بـه  مـنم ! یانـه  س زنـده  نـامی  البـرز  ببیـنم  و کـنم  اسـتفاده  بابـات  رسـم  و اسـم  از گفتـی  مـن  به تو_
 . رسیدم اطالعات

 ...و گفتم بهت که کاري از غیر کاوه کنی می هرغلطی_

 :گفت او حرف میان کاوه

 بــه  رســیدن  راه تــو  بــدبختی  بـا  هـم  رو اینـا . پـام  نـو  وکیـل  یـه  مـن . کیـارش  نخوره جر گردنت رگ_
 مجهـول بـرادر

ــدا تــو االثــر ــا مســتقیم ي رابطــه اینــا چــون. کــردم پی ــه طریــق از درواقــع. داره ســنگین خــالف یــه ب  ی
 احتمـاال کـه واسـطه

 کــاال  قاچـاق  خیلـی  زمـانی  یـه  میـدونی .  میشـده  وبـدل  رد کـاال  بـوده  مـادرت  شـخصِ  شـایدم  یا خانواده
 بـین ذره زیـر

 . بود

 .نداشتن بازیا مسخره این به نیازي من خانواده. مزخرفه اینا_



 .بوده دیگه وبساط بند هزار کاال قاچاق این زیرپوست شاید بوده این اسمش. کیارش_

 مثال؟_

 ... و زن و ادم حتی.عتیقه. مخدر. چیزا خیلی_

 !چسبه نمی من پدر به جفنگیات این. کاوه دهنتو ببند_

 :گفت ناراحتی با کاوه

 ...و شده تبرئه ، بوده هم هرچی حاال. شاید میگم. چسبه می نمیگم منم_

 . هستن که قبرستونی هر. کن پیدا برام تکینو ي خانواده این بگرد_

 چهارم بخش ♣

 صفحه 156

 .نباشن ویهان شاید_

 .درك به_

 . »درك به«کرد تکرار باز. بود گرفته خش صدایش

 توقــع ، داشــت او از کــه شــناختی بــا هرچنــد. سـوخت  او بــراي دلــش کمــی. گرفــت عمیقــی نفــس کـاوه 
 بـا تنهـا داشت

 داد تکــان ســري. نبــود احساســات و درون مــوج گویــاي ظــاهر همیشــه امــا شــود مواجــه پوزخنــد یــک
 :وگفت

 .میدم انجام بربیاد دستم از هرکاري من_



 :گفت تري پایین صداي با کند نگاهش آنکه بدون کیارش

 .کاوه دربیار روهم قصه این توي و ته_

 ....و شد اگه_

 .بده بهم مطلق و مطمئن نتیجه. خوام نمی واگر اما من. میده و معنی همون واگه اما_

 .س بسته وپام دست. آدمم یه منم پسر_

 .کنم می دوبرابر قراردادتو_

 کــه وکیـل  یـه  جـا  بـه  اگـه  میـدونم . حالیمـه  رفاقـت  تـو  گنـد  اخـالق  بـرخالف  مـن . کیـارش  نگـو  چـرت _
 شـهره ي شهره

 مشـــکلتو میتــونم مــن یعنــی نداشــتی خبــر ازش ســال ده از بعــد کــه باشــگاهی هــم ســروقت اومــدي
 رو همـه. کـنم حـل

 .نبین خودت مث

 .داد تکیه اي خالی ي قفسه به و رفت عقب کیارش

 .کاوه کن پیداشون برام_

 .میدم قول. کنم می سعیمو_

 :گفت آرام کیارش. برداشت را کیفش دقیقه چند از بعد کاوه و ماند خیره اي نقطه به کیارش

 .کاوه کن چال همینجا شد بینمون وخبري هرحرف_

 .کرد نگاهش و برگشت کاوه



 پیست؟ میاي صبح. پسر بردار چشمت از بدبینیو عینک این_

ــارش ــط کی ــر فق ــان س ــاوه و داد تک ــب ک ــر ش ــت بخی ــه. گف ــض ب ــته مح ــدنِ بس ـــت در ش ـــاي و دس  پ
 شـد سسـت کیـارش

ــرش ــب از وس ــردنش روي عق ــاد گ ــن. افت ــار ای ــبیه اخب ــک ش ــاعقه ی ــر ص ــویتش ب ــورده ه . بــود خ
 .نبـود راحـت هضـمش

 خــودش خواســت نمــی فقــط او. افتــاد جــوالن بــه ســرش در هــایش کامران،بهانــه هــاي ممانعــت دلیــل
 از ازآن، بیشتر را

 . بود بزرگ دروغ یک کیارش نگاه از هم باز اما... بیاندازد پسرش چشم
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 :بود مشغول ش گوشی با که برگشت کیانا سمت به و گذاشت کمد داخل را مانتویش سبا

 کیانا؟ تنهاس تنهاي جون طناز_

 :کرد جمع را حواسش و داد باال ابرو سبا نگاه با. کرد سربلند و گفت هومی کیانا

 انگـــار. س عمــه ي خونــه هــم بیشــتر ولــی کنــه مــی رو خونــه کــاراي مــثال کــه هســت خــانمی یــه! نــه_
 و بـوده مریضـش

 .شدن آشنا باهم



 :رفت طرفش به و کشید باال را هایش لب سبا

 .جالب چه_

 کـــال ولـــی کنـــه اذیــت مقابلشــو طــرف شــاید صــراحتش کــم یــه البتــه. ومهربونــه دلســوز عمــه. آره_
 دلـش تـو چیـزي

 .نیستن خوب باهم همینم واسه.  س عمه شبیه خیلی کیارش اخالقِ. نیست

 بیجـا  کیانـا  دانسـت  مـی  امـا  بـود  ندیـده  بـرادرزاده  و عمـه  اخـالق  میـان  شـباهتی  اینکـه  بـا . زد لبخند سبا
 .زند نمی حرف

 کردین؟ عوض لباس. دخترا خب_

 :گفت شیطنت با و شد بلند کیانا

 .کنم عوض لباس دوباره باید دونم می چون کنم نمی دوبار کارو یه که من_

 :زد در چهارچوب به را دستش لبخند و اخم با طناز

 .ببینم بیا پاشو. دخترك بره غره چشم بهت خالیه سیما جاي_

ــال و خندیــد کیانــا  توانســت مــی هــم بعــدا. بــرود آنهــا دنبــال فعــال ندیــد دلیلــی ســبا. افتــاد راه او دنب
 کیانـا هـاي سوغاتی

 مجبورشــان. بــرد نمــی شــان خانــه بـه  خــود همــراه را هــا ســوغاتی وقـت  هــیچ عمــه گفــت مــی. ببینـد  را
 بـه آنهـا کـرد می

ــایلش کــیفش داخــل از. برونــد ش خانــه  روشـــن آمـــد نمـــی بـــدش. بـــود خــاموش. برداشــت را ،موب
 یقتـا حق امـا کنـد



ــی ســعید از. کــرد نمــی جــرأت ــود خبــر ب  دیگــر ؛ تلفنــی مرافعــه آن از بعــد کــرد نمــی را فکــرش. ب
 هرروز. نگیرد خبري

 سـالها  کـه  سـیما  مثـل  درسـت . دارد خـواهر  کـه  بـود  کـرده  فرامـوش  انگـار  امـا  مانـد  می آمدنش منتظر
 فراموشش پیش

 صــمیمی  دوســت  کــه  کـامران  بـا  و بریـزد  دور را تاکینـه  نشـد  دلیلـی  هـم  سـیما  خوشـبختی  حتـی . کرد
 بود،آشـتی ش

 چــه کــرد نمــی هــم را فکــرش امــا نــدارد، خبــر کــه هســت چیزهــایی وســط ایــن کــرد مــی حــس. کنــد
 توانـد مـی چیـزي

 .باشد

 :گفت طناز که کشید گوشی ي صفحه روي دست

  کنی؟ می غریبی خانم خوشگل_
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 اي فیــروزه درپیــراهن طنــاز. کــرد نگــاه بــود، ایســتاده در میــان کــه طنــاز بــه و کــرد بلنــد ســر ســریع
 تـن بـه کـه راحتـی

 ســن در او کــه نداشــت شــک ســبا.  بــود متناســب کــامال انــدامش. رســید مــی نظــر بــه زیبــاتر داشــت،
 فـوق زن تـر پایین

 :گفت و زد لبخند.  بوده اي العاده



 .کنه نمی غریبی احساس کسی که برخوردي خوش و خونگرم اینقدر شما_

 :گفت و زد عقب ش شانه از را رنگش خوش موهاي طناز

 .بیارم اینجا تا بزرگیو اون به چمدون نشدم مجبور تا من اتاق تو بیا شو بلند پس_

 وارد وقتـی . بـود  کـه  جـایی  همـان  مجـاور  اتـاقی . رفتنـد  او اتـاق  بـه  بـاهم . شـد  بلنـد  و گفـت  چشـمی  سبا
 چشـم شـد اتاق

ــایش ــا ه ــرت ب ــیون روي حی ــوق دکوراس ــاده ف ـــاق ي الع ـــد ات ـــگ. چرخی ـــفید رن ـــویی و س ـــه لیم  ب
 تمـامی در زیبـایی

 عکـــس قـــاب روي و تخـــت بــاالي هــایش چشــم. داشــت بخشــی آرام حالــت و شــده اســتفاده وســایل
 خیـره بزرگـی

ــد ــک. مان ــابلو ی ــن از ت ــاز ازدواج جش ــرش و طن ــود همس ــه. ب ـــتی ب ـــه راس ـــب زوج ک ـــوق و متناس  ف
 .نـد بـوده ي ا العـاده

 .شد طوالنی مرد جوان صورت روي نگاهش و آمد درد به دلش

 میاد؟ بهم_

 یـن  چــ  پــر  دامــن  و تنــه  نیمـه  تـاپ  در او بادیـدن . چرخانـد  سـر  و کشـید  عمیقـی  نفـس  کیانا صداي با
 رنـگ زرشـکی

ــود ولــو دورش هــم ش مشــکی موهــاي.  آمــد مــی گنــدمگونش پوســت بــه. آمــد لــبش بــه لبخنــد  و ب
 کرده ترش جذاب

ــود ــب. ب ــه ل ــین ب ــود تحس ــت و گش ــا گرفــت را او دس ــد دوري ت ــه.  بزن ــاز از و بوســید را او ي گون  طن
 :کرد تشکر



 .میاد بهش و ش اندازه کامال. این سلیقه خوش واقعا_

 :گفت ذوق با کیانا

 .ببین بیا. برام آورده خوابم لباس و راحت شلوار و تاپ یه. نیست یکی همین فقط_

 :خندید و کرد نگاه بود تخت روي که لباس تعدادي به سبا

 .دادي سفارش بگو پس_

 !نه واال بگم راستشو که نگی مامانم به بدي قول اگه_

 :داد سرتکان کوتاهی ي باخنده سبا

 .نشه کوفتت کنم می سعیمو ولی میگم و راستش که بپرسه ازم_

 پررنـــگ لبخنـــدش. افتـــاد دورنگـــی ي پارچـــه بـــه ســـبا نگـــاه و گفــت غلیظــی »بــرم قربونــت« کیانــا
 را آن و شـد تـر

 بنـــد دو تـــا بـــازش ي یقــه. بــود بــراق و ســرخ هــاي لــب طــرح بــا ســفیدي و کوتــاه پیــراهن. برداشــت
 یـک بار و متصـل

 : گفت باخنده. گرفت می را دخترك ران روي تا نهایتا و داشت ادامه ش شانه روي
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 .س بامزه. بیاد بهت خیلی باید. کیانا بپوش اینو_

 .خانم سبا شماس مال این_



 :گفت و گرفت او مقابل را لباس. رفت جلو او و کرد نگاه طناز به تعجب با سبا

 بپــوش  بــرو . بیــاد  بهــت  بایــد  ایــن  گفـتم  دیـدمت  وقتـی .  کـرد  میـل  بـرام  کیانـا  بودم اونجا عکستو_
 تنـت تـو ببیـنم

 .چطوره

 :نداشت را پیشکشی این توقع. بود خورده جا حسابی سبا

 ...من... آخه_

 مـال  بـود  زیـرش  کـه  هـم  سـر  گـل  و صـندل  اون. بیـا  و بپـوش .  بیـرون  ریـم  مـی  وکیانا من. نداره آخه_
 .لباسه همین

 وســـط دســت بــه پیــراهن ســبا. رفــت بیــرون منتظــریم گفــتنِ بــا طنــاز کــه بــود مانــده واج و هــاج ســبا
 . بـود ایسـتاده اتـاق

 را آن. رفـت  آینـه  سـمت  بـه  و نشسـت  لـبش  روي لبخنـد . کـرد  نگـاه  پیـراهن  بـه  بـاز  و کـرد  تعلل کمی
 خـودش مقابـل

 بــود نشســته انــدامش روي لبــاس بعــد دقیقــه چنــد. کنــد امتحــانش زودتــر تــا شــد وسوســه و گرفــت
 کنـار از را موهایش.

 مــویش ي دنبالــه.  کــرد فــرو موهــایش میــان را کوچــک رنــگ ســرخ ســر گــل و کشــید بــاال گوشــش
 روي آبشـار مثل

 را لباســی چنــین پوشــیدن حــال بــه تــا. داد دختــرك از زیبــایی نمــاي قــدي ي آینــه.  ریخــت ش شــانه
 .بود نکرده تجربه



 واقعــا امــا بــود معــذب کمــی داشــت کــه کوتــاهی قــد و بــاز ي یقــه بــا. داشــت ســبکی و لخــت ي پارچــه
 میـان. بـود زیبا

 چرخــی . بــود  بــاز  میــانش  و بـود  شـده  کـار  زیبـایی  بـه  لـب  طـرح  ش پفکـی  و سـانتی  سـه  هاي استین
 دسـت و خـورد

ــان ــاي صــندل. کشــید بلنــدش موهــاي می ــا پوشــید را همرنــگ ه ــرون ت ــرود بی ــا ب ـــاق در پشــت ام  ات
 رویـش. کـرد مکـث

 :شد بلند کیانا صداي. کرد خود به نگاهی آینه داخل از و برگشت باز. شد نمی

 ؟ کمکت بیام نپوشیدي خاله_

 لبــاس بــازي از کمــی شــاید تــا کــرد پخــش ش شــانه روي را مــویش تارهــاي. دیــد معنــی بــی را تعلــل
 بی اما شود گرفته

 ثانیــه  چنــد  بـه  و رفـت  بیـرون . آیـد  نمـی  کـارش  بـه  بـود  مطمـئن  امـا  آمـد  خوشـش  اینکه با. بود فایده
 صـداي نکشـیده

 :شنید را کیانا ي زده ذوق جیغ

 . شدي مدال شبیه. میاد بهت چه ببین_

 :آمد بیرون آشپزخانه از چاي وسینی لبخند با طناز

 . شدي عروسک. حیفه مدل! س اندازه_

 :چرخید او دور و آمد طرفش به کیانا که کرد تشکر شرمزده و شد گرم سبا هاي گونه

 . خاله کنیم عوض هامونو سوغاتی بیا. آخه عروسکیه مدلشم_
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 .خانم کیانا فعال خوره نمی تو درد به_

 :کرد نگاه او به باز و برچید لب کیانا

 .خاله بگیرم ازت عکس یه وایسا_

 :کرد گرد چشم سبا

 .کیانا نداره پیکر و در این. بگیري عکس میخواي چیش از_

 !که کنه نمی نگاه منو گوشی کسی_

 :آمد بیرون اتاق از قرمزي رژ با و شد ش زاده بردار دست هم طناز

 . بندازه عکس یه بذار. عروسک بپوشی ما پیش دیگه نیست قرار که اینو_

 :ایستاد او مقابل و کرد باز را رژ

 . داري کم اینو ولی_

ــده ســبا ــانی مخصوصــا. گرفــت ش خن ــه زم ــا ک ــا کیان ــون ب ــتاد مقــابلش غلیظــی ج ــد و ایس  عکــس چن
 آن از بعـد. گرفـت

 ایـن  و بـود  جـوان  دخترهـاي  بـراي  خـوبی  همـراه  طنـاز .  انداختنـد  تـایی  سـه  و دوتـایی  عکـس  چنـد  هم
 مـی خوبی به را

 .کرد درك کیانا با صمیمیتش و رفتار راحتی از شد



 :کرد نگاه طناز به و گذاشت بندي بسته داخل را لباس بعد ساعساعتی

 .کنم جبران تا باشه فرصتی امیدوارم. جون طناز کردین م شرمنده واقعا_

 .بخوره خاصت هاي لحظه درد به شاید. ته آینده تو لباس این با خوب ي خاطره یه جبرانش_

 اتـــاق داخـــل را هــا لبــاس.  کشــید دختــرك بــازوي روي دســت طنــاز و انــداخت گــل ســبا هــاي گونــه
 بـاز و گذاشـتند

.  برگشـــت صـــورتش و دســـت شســـتن از بعـــد ســـبا و رفـــت آشـــپزخانه ســـمت بــه طنــاز. گشــتند
 کاناپـه روي کیانـا

ــته ــود نشنشس ــرش و ب ــابی س ــرم حس ــود گ ــبا. ب ــراي س ــیطنت ب ــت ش ــرش پش ــرار س ــت ق ــا گرف  ام
 کیانـا گوشـی بـه چشمش

. اســـت مــرد مخــاطبش کــه فهمیــد جملــه چنــد خوانــدن بــا و بــود چــت درحــال. زد خشــکش افتــاد کــه
 اي جملـه وقتـی

 :گفت ناباوري با و کرد حس را بدنش اعضاي کردنِ یخ آمد عکس مضمون با سفید قاب در

 ...کیانا_

 :گفت حیرت با سبا.  افتاد دستش از گوشی و گفت هینی کیانا

 فرستادي؟ کی واسه رو عکسا_

 :گفت سریع کیانا

 . کن خودتنگاه. خاله بخدا کس هیچ_
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 شـد،  مـی  وروشـن  خـاموش  یکبـار  لحظـه  هرچنـد  کـه  گوشـی  و خـورده  تـرس  ي چهـره  میـان  سـبا  نگاه
 بدون و چرخید

 تنـــد تنـــد قلــبش. کــرد نگــاه هــا وارســالی هــا مــتن بــه و برداشــت را بزند،گوشــی حرفــی کیانــا آنکــه
 مخـاطبش. زد مـی

 هـاي  سـوغاتی  از عکسـی  بـود  گفتـه  او و ببینـد  را کیانـا  هـاي  عکـس  داشـت  اصـرار  کـه  بـود  نـامی  پیمان
 نـدارد ش تازه

 توجیــه تنــد تنــد کیانــا و نشســت او کنــار سســت پــایی و دســت بــا ســبا. بــود کــرده موکــول بعــد بــه و
 :کرد

 باشه؟. چیه قضیه میگم بهت. ها نگی مامان به چیزي توروخدا خاله_

 بــا. گرفــت را گوشــی و »گفــت توروخــدایی«التمــاس و بغــض بــا کیانــا و کــرد نگــاهش نــاراحتی بــا ســبا
 بـاز طناز آمدن

 لحظـــه دریـــک انگـــار.  نداشـــت خـــوبی حــس. بســت چشــم و شــنید گوشــش کنــار را کیانــا خــواهش
 تمـام زمـان از

 .خورد بهم آرامشش

 کوتــاهی خــواهی عــذر بــا او کــه پرســید را ســبا حــال و شــد آنهــا طبیعــی غیــر حــال متوجــه انگــار طنــاز
 سـمت بـه ه دوبار



ـــاد را او اختیـــار بـــی دیـــد کـــه هـــایی پیـــام. اســـت داغ تـــنش کــرد مــی حــس.  رفــت دستشــویی  ی
 و انـداخت بهـزاد

 دنیــا بــاز. چکیــد اشــکش بخواهــد آنکــه بــدون. کــرد ش آواره و آمــد بــار ش زنــدگی در کــه افتضــاحی
 تلنگـر یک با

 .شد آوار برسرش

  چهام بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 

 پنجم بخش

 :پنجم بخش

ــامران ــري شــب ک ــه ووارد گفــت بخی ــد خان ــاز. ش ــه و گفــت خوشــامد طن ــمت ب ــاییش ســالن س  راهنم
 ي درچهـره. کـرد

ــالِ او ــلِ دنب ــدنش دلی ــی آم ــت م ــا گش ــز ام ــادي چی ــد زی ــامران. نفهمی ــل روي ک ــت مب ــاز و نشس  طن
 :پرسید

 .شدم نگران افتاده؟ اتفاقی_

 :گفت و گشت دخترها دنبال سالن در هایش چشم با کامران

 کجاست؟ سبا. نباش نگران_



 ...یا میخوري چایی. اتاق تو رفت.نبود مناسب لباسش_

 .کن صدا رو سبا فقط. نکنه درد دستت.  چایی همون_

ــا را تــاپش ســبا. رفــت اتــاق ســمت بــه اول و داد تکــان ســري طنــاز  کـــرده تعـــویض مناســـبی بلــوز ب
 را موهـایش و بـود

 .بود نشسته دلش به بدجور دخترك. زد لبخند اراده بی طناز.  کرد می مرتب

 .داره کار تو با انگار کامران بیرون؟ میاي_

 جلــو. کــرد مــی کــار خــوب ششــمش حــس انگــار. بــود معلــوم ش نگرانــی.  کــرد رهــا را موهــایش ســبا
 :پرسید و رفت

 شده؟ چیزي_

ــک زدن دو دو ــه و چشــمهایش مردم ــاخنی ي گوش ــه ن ــان ک ــدانهایش می ــش بــود، دن  بــه را تشویش
 .داد مـی لـو خـوبی

ــرك ــت دخت ــل درس ــک مث ــمه ی ــود زالل ي چش ــر. ب ــم ه ــی تالط ــه از را ش درون ـــمانش ي دریچ  چش
 و داد مـی نشـان

ــن ــاید ای ــه ش ــش ب ــود نفع ــان. نب ــب هم ــام ش ــوالش تم ــراي اح ــاز ب ــده رو طن ــود ش ــاز. ب ـــازوي طن  ب
 مالیمـت بـا را دختـرك

 :بود نشین دل و مهربان لحنش. کرد نوازش

 ببـین  بـرو  زودتـر .نکـن  اذیـت  خودتـو . نمیرسـه  نظـر  بـه  نگـران  کـه  کـامران  امـا  خبـرم  بی تو مثل منم_
 .شده چی



ــاز. کــرد تشــکر. زد کمرنگــی لبخنــد ســبا ــا طن ـــد لبخنــد ب ـــار چن ـــازوي ي رو را دســـتش کـــف ب  او ب
 خـودش و کشـید

ــر ــت زودت ــا. رف ــبا ت ــت س ــا خواس ــه برود،کیان ــت روي ک ــیده دراز تخ ــود کش ــوري و برخاســت ، ب  از ف
 بـازویش به پشت

 :چسبید

 باشه؟. شده چی و کیه پیمان بگم میدم قول. نگیا بابا به چیزي خاله_

 :گفت آزردگی با سبا

 تــراز عاقــل کــردم مــی فکــر حــداقلش ولــی مربوطــه خــودت بــه تــو کــاراي. کیانــا نیســتم فضــول مــن_
 .حرفایی این

 :گفت کرده بغ کیانا

 ... خدا به... خاله ولی_
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 .نیست وقتش فعال. زدیم حرف بعدا شاید_

 باشه؟.کشیدم دراز بگو گرفت سراغمو بابا اگه پس_

ــازویش. نگفــت چیــزي ــا و بــود بــد حــالش. رفــت بیــرون و کشــید بیــرون کیانــا دســت از را ب  احــوال ب
 .شد هم بدتر کیانا



ــالم ــب و س ــرداد ش ــامران. بخی ــا ک ــد ب ــانی و لبخن ــوابش مهرب ــت در از و داد را ج ــوخی و محب  وارد ش
 :شد

 .کن نصیحتش کم یه. نمیده راه توخونه و کسی دیگه تو بدون خواهرت_

 :گفت آشپزخانه داخل از طناز و زد کمرنگی لبخند سبا

 یــه  کـردم  هرکـاریش . داد نسـبت  بهـش  بشـه  شـب  تـاریکی  تـو  حـداقل  کـه  بـزن  سـیما  بـه  تهمتـی  یه_
 و نکنـد دل شـب

 .بیاد

ــامران ــده ک ــاهی ي خن ــه. کــرد کوت ــمت ب ــبا س ــت س ــه برگش ــا ک ــاخن ب ــه ن ــانِ ب ــت ج ــه پوس  ي گوش
 .بـود افتـاده انگشـتش

 :گفت تري عمیق مهربانی با بار این و شد کمرنگ ش خنده طرح. دارد استرس بود معلوم

 سبا؟ شده چیزي_

 :داد سرتکان سبا

 !اومدین اینجا تا شب موقع این شما که شده چیزي یه مطمئنم ولی.  دونم نمی_

 :گفت و کشید عمیقی نفس کامران

 بگیره؟ قرار مسائلت درجریان طناز نداره مشکلی_

 .نه_

 نبـــود بـــدي زن طنـــاز. شـــود نمـــی دوال دوال ســـواري شـــتر ، میکـــرد فکـــر خـــودش پـــیش درواقــع
 چیـزي ایـن امـا



. آمــد سـراغش  بــه بـودن  طفیلــی و آوارگـی  ي کشــنده و تلـخ  حــس آن بـاز . کــرد نمـی  کــم ازخجـالتش 
 کـه نگاهی از

 شـــد مــی  بـــد حــالش . شــد مـی  بــدي حـس  دچـار  بگویــد،»  طفلکـی  یــا آخـی « لــب زیـر  و بسـوزاند  دل
 ایـن تشـت امـا

 تعـــدادي و شـــود تـــرحم از پـــر نگاهشـــان اي شـــد،عده باعـــث همـــین. بـــود افتـــاده بـــام از تنهـــایی
 .کننـد طعمه را احساسش

 .نداشت آرامش احساس هنوز

 :گفت آرامش با ، مکث کمی با کامران

 .بگیره ارتباط خودت با نتونسته و خاموشه گوشیت انگار.  اومده سعید طرف از پیام یه_

 :آورد کامران روي به را استرسش اوج درهم، انگشتانش رفتنِ فرو و سبا ي چهره رنگ تغییر

 گفته؟ چی شده؟ چی_

  محرمی؟ بهزاد با هنوز نگفتی چرا_
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 رنــگ  بـی  ي چهـره  بـه  کـامران  و زد خشـکش  ، بـود  آمـده  چـاي  سـینی  بـا  کـه  طنـاز . کـرد  یـخ  سـبا  تن
 خیـره دختـرك

 بــه دوبــاره و کــرد مختصــري تشــکر کــامران. گذاشــت میــز روي را چــاي ســینی. زد پلکــی طنــاز. مانــد
 کـرد نگـاه سـبا



 :آورد درد به را دلش دخترك ي چهره معصومیت. بود افتاده پایین هایش چشم که

 .گفتی می کاش ولی خوب دختر نبود شماتت من سوال_

 :کرد نگاه او به و چکید سبا اشک

 ... من یعنی. بود شده فسخ_

 :کشید ش چانه به دست و داد تکان سري کامران. کرد مکث

ــده کــه عقــدي ي صــیغه_ ــه، خون ــد میش ــخ بای ــه. شــه فس ــرف ب ــه ص ـــرف از موضـــوع اینک ـــو ط  ت
 خواهـان و شـده تمـوم

 .نمیشه باطل هم محرمیت نیستی، رابطه ي ادامه

 .بود سال یه فقط_

 مــی ســاده نبایــد. ســبا باشــه علیهــت بــر مــدرکی میتونــه همــین کــه مونــده مــاه شــش ســال، یــه ازاون_
 .دخترم گرفتی

 :کرد نگاهش استیصال با و گذاشت هایش لب روي دست سبا

 چی؟ یعنی_

 واال کنـی  حـل  و مشـکل  و باشـی  بهتـره . خونـه  برگـردي  کـه  دنبالـت  اومـدم .  تهـران  میـاد  صـبح  سعید_
 کـم یـه ممکنه

 .شه تر پیچیده قصه

 نیام؟ نمیشه_

 :گفت بدي حال با دخترك و شد طوالنی سبا به کامران نگاه



 . برادرمه. وایسم روش روبه خوام نمی_

ــه اشــکهایش ــد، هــم پشــت ک ــم ش شــانه چکی ــامران. لرزیــد ه ــا ک ــاراحتی ب ــه دســت ن  ش پیشــانی ب
 نگـاه طناز به و کشید

 بــه و شـد  بلنـد  بـاالخره . کـرد  مــی نگـاه  سـبا  بـه  فقـط  بـود  درهــم نـاراحتی  از کـه  اي چهـره  بـا  زن. کـرد 
 کنار.رفت طرفش

 :انداخت ش شانه دور دست و نشست سبا

 احترامـی  بـی  قصـد  سـیما  پـیش  اومـدنت  از کـه  کنـی  قـانعش  تونسـتی  شـاید .  سـبا  ببینـی  برادرتـو  باید_
 اگه ولی نداشتی

 کنــی پیــدا شــکایت بــه نیــاز کــه باشــه اون از تــر ســاده شــاید. میشــی اذیــت بیشــتر کنــی پنهــان خودتــو
 ...و

 .نباشم سربار که شم مستقل میخوام فقط_

ــا. خــب خیلــی_ ــا ام ــا بایــد ی ــرادرت ب ــا کنــی مصــالحه ب ـــونی کـــه کنــی تنظــیم شــکایت ی  ســـهمت بت
 هـیچ. کنـی روجـدا

  متوجهی؟. نیست ممکن بازي باشک قایم با و خودت حضور بدون اینام کدوم
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 مــ  گــوش  فقــط  افتــاده  فـرو  سـري  بـا . اسـت  درسـت  کـاري  چـه  دیگـر  دانسـت  نمی. نگفت چیزي سبا
 دلـش و داد ي



 دانست؟ نمی و بود جرم یتیمی و سرپناهی بی مگر که بزند داد بلند میخواست

ــاید ــوز ش ــی هن ــد کس ــد نتوان ــد بلن ــاید. بگوی ــوز ش ــرمی هن ــده ش ــاید. مان ــین دل ش ــی زم ـــرد م  گی
 تنهـایی بگویـد اگـربلنـد

 شــاید. شــود مــی دیگــران هــدف بــه شــدن نزدیــک و رفــتن بــاال بــراي اي وپلــه دســتاویز کــودك یــک
 اسـت امیـد هنوز

 ...اما کنند نمی حرام کودکی به را آرامش و محبت ومادر. پدر ي سایه شدن کم با که

 پیشــتازي انســانها هویــت مــرز تــا هــا افســانه کــه کــرد زمزمــه دنیــا گــوش کنــار بغــض بــا بایــد شــاید
 .است کرده

 دیگـر  روزهـا  ایـن  کـه  اسـت  همـین .اسـت  کشـنده  هـم  گـاهی  و گزنـده  مـار  نـیش  مثـل  حقیقـت  همیشه
 نـان گوینـد نمی

ــوري دل از ــه میخ ــط بلک ــرف فق ــم ح ــت زدن دل دل از زخ ــی.  اس ــد، م ــار گوین ــت افس ــش، را دل  بک
 حتی.  نکن رحم

 زمــین، درهــواي ، حــوا و آدم فرزنــدان. کــرده تغییــر هــا آدم دنیــاي. بپــوش گــرگ ،لبــاس اي بــره اگــر
 بهشـت، یـاد به

 .ند کرده جهنم هم براي را دنیا

 ♣♣♣♣ 

 هــایی نفــس انگــار. بــود دیــوار روي کشــیدن نــاخن شــبیه ســرد، فضــاي آن میــانِ آب چکچــک صــداي
 دسـت پشـت



 هـــا خــس خــس آن بــا کســی. آمــد مــی خســش خــس صــداي فقــط و افتــاده تقــال بــه رحــم بــی هــایی
 .کـرد مـی التمـاس

 بــه زمـین  گویـا .  بـود  کـم  هــوا. آمـد  مـی  آب چـک  چـک  صـداي  بــاز و کشـید  مـی  فریـاد . زد مـی  نعـره 
 پرتش اي سیاره

 از آتشــش و بــود جهــنم شــاید... زمهریــر مثــل ســرد. بــود ســرد فقــط. نداشــت هــوا اي ذره کــه کــرد
 آب باز... یخ جنس

...  چــک چــک. چرخیــد نگــاهش.چکیــد ســلول آن دیــوارِ ي گوشــه از رنــگ ســرخ اي هالــه. چکیــد مــی
 آب... خون

ــه...  ــکوت... گری ــاد یــک و... ســکوت...  س ــر فری ــراش جگ ــین. خ ــر خــون را زم ــا و کــرد پ ــو ب  زان
 سـایه تـا خـورد زمین

 ....و بود ایستاده خودش سر باالي خودش. زد یخ. بیفتد سرش روي اي

 کـابوس  و مانـد  خیـره  سـقف  بـه  هـایش  چشـم . آمـد  لیـوانی  شـدنِ  شکسـته  وصـداي  پریـد  هـایش  پلک
 این و شد تکرار

ــار ــداري در ب ــود تنــگ ش ســینه ي قفســه. بی ــت.  ب ــبِ دس ــت و گرفــت تخــت ل ــه. نشس ــاي تکــه ب  ه
 نگاه لیوان ي شکسته

. نکــــرد اعتنــا . آمــد  تلفــن  دنـــگ صــداي . کشــید  ش کــرده  عـــرق صــورت  روي ودســت  کــرد 
 طـرف دو از را موهـایش

 پلـک  میـان  از و چرخانـد  سـر  ، آمـد  تلفـنش  صـداي  دوبـاره  وقتـی . شـود  دیوانـه  بـود  مانـده  کـم .  کشید
 ، ملتهـبش هاي



 :برداشت را گوشی مکث بی. دید را محبی کاوه اسمِ

 .کاوه بگو_

 .جناب بخیر صبح_

 :  زد چنگ ش آشفته موهاي به باز دستش
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 شده؟ چیزي. بخیر صبح_

 کیارش؟ وکیله ت عمه ببینم. آره_

 داري؟ من عمه به توچیکار_

 :خندید کاوه

 .ندارم ،من دارن بقیه که کاري ، نترس_

 .محبی کن مزه مزه حرفتو_

 :شد جمع کاوه نیش

 لیســت تــو اسمشــو مــن چــون داره؟ وکیــل یــا خونــده وکالــت گفــتم. میمــونی زهرمــار مــث کــه حقــا_
 .ندیدم وکال

 .مرد پیش سال چند که بوده ترك المللی بین وکیل شوهرش_

 :گفت خاص لحنی با کاوه



 .طور این که_

 !خب_

 چی؟ خب_

 .بده توضیح_

 بود؟ چی شوهرش اسم_

 :گفت کالفه و نشست تخت لب کیارش

 کاوه؟ چیه قصه بگو اول_

 اســم  بـه  وکـیال  از یکـی  وقتـی  ولـی  کـردم  اشـتباه  کـردم  فکـر  اول. دیـدمش  اینجـا .  وکـالم  کانون االن_
 مشـفق خـانمِ

 پرســ  احــوال  شــدم  مجبــور  و افتـاد  مـن  بـه  چشمشـم . خودشـه  شـدم  مطمـئن  ، ایسـتاد  و کـرد  صـداش 
 .کـنم مختصـر ي

 .کشید می حرف زبونم زیر از داشت. داره خوبی سیاست

 .قبرستون برو بگم من اینکه بدون خودت دادي وا اگه_

 .اوردم شانس نکنی راهیم اخالقت این با تو_

 :گفت عصبی و کرد جا جابه دردستش را گوشی

 یانه؟ بفهمه کسی خوام نمی گفتم بهت_

 مــن دســت اي پرونــده قانونــا و رســما تواصــال. دســتمه تــو پرونــده فقــط مــن مگــه. کیــارش نپیچــون_
 .نداري



 : داد توضیح کیارش سکوت با
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ــتم_ ــیم گف ــین. رفیق ــه. هم ــده ب ــی رفاقــت چــه گفــت خن ــات کــه عمیق ــه پ ــه ب ــا خون ــا جــان کی ــاز م  ب
 ساله چندین شده،گفتم

 خیلـی  مـن  بـرعکس . نیومـد  گیـرش  ازم چیـزي  ولـی  جـاخورد  کـه  بـود  جالـب . کارتینـگ  ریـم  مـی  باهم
 .فهمیدم چیزا

 چی؟_

ــذار_ ــئن ب ــت شــم مطم ــیگم به ــا. م ــیلش ب ــنایی وک ــتم نداشــتم آش ــو نتونس ــرم جل ــی ب ــه ول ــو ت  وتوش
 چیکـار اونجـا درمیارم

 چیه؟ شغلش راستی. کرد می

 .زنان پزشک_

 :کرد جمع را ش خنده فوري ولی خندید کاوه

 .باشه اینجا همین واسه نیست بعید ولی کیارش دوباره نده فحش_

 :زد پوزخند کیارش

 بــدبخت تــا چنــد نمیــذاره اینــه نهــایتش. زنانــه پزشــک.درســته و غیرقــانونی کــارش کــه کســی تنهــا_
 دنیـا ایـن بـه دیگه



 .شن اضافه

 .بکنن میتونن هم دیگه کاراي_

 .نداره کردن شکایت. ماهاس کاریه کثافت جواب در اونم_

 کیا؟ ریخت بی اوضاعت_

 .دونم نمی_

 :کشید عمیقی نفس و کرد مکث

 شناسی؟ می معتبر شناس روان_

 .دکتري تو_

 .خوام می ناشناس_

 میخواي؟ خودت واسه. میگم بهت کنم پیدا_

 :گفت دادن جواب جاي به کیارش

 .دارم قرار.  برم باید فعال. میدم خبر بهت گرفتم اطالعاتی اگه_

 دو. کــــرد پــــرت کنــــارش را گوشــــی کیــــارش. کـــرد  خــــداحافظی و گفــــت خبــــی خیلـــی کــاوه 
 کنـارش را دسـتش

 گذشـــته شـــبِ از. داشـــت خســـتگی و کســـالت احســاس. کشــید طــرف دو بــه را گــردنش و گذاشــت
 سـاعت یـک

 حـــرف هــم حــاال و شــد خــتم هــا کــابوس آن بــه هــا فکروخیــال آن انتهــاي. بخوابــد درســت نتوانســت
 مثـل کـاوه هـاي



 مـــی در راز ایــن از ســر بایــد مانــد مــی و مــرد مــی. کــرد تــرش ســردرگم دیگــر، پــازل ي تکــه یــک
 مثـل مغـزش. آورد
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 آنقـــدر امـــا کـرد  مــی پیـدا  را پــازل از تکــه یـک  زدن پــا و دسـت  هــر بــا کـه  بــود خـالی  ي صــفحه یـک 
 کـه بـود گنـگ

 کـــه داشـــت احتیـــاج نفــر یــک بــه. بــرود کــامران ســراغِ مســتقیم خواســت نمــی. فهمیــد نمــی چیــزي
 هـاي راز از بتوانـد

 احساسـش . کنـد  تاییـد  را البـرز  هویـت  و باشـد  واقعیـت  سـوي  بـه  پلـی  کـه  نفـر  یـک . دربیاورد سر آنها
 البـرز گفت می

ــه و شــد بلنــد. اســت حــوالی همــین  کــه کشــید بیــرون ازســرش را زیرپوشــش. رفــت حمــام ســمت ب
 ي آینـه در چشمش

 بینـد  مـی  زخـم  جـاي  کـرد  مـی  حـس  چـرا . شـد  نزدیـک  هـم  بـه  ابروهـایش . افتـاد  ش تنـه  بـاال  به حمام
 زخمی واقعا ولی

 مــی دســتش کــار داشــت گیجــی فشــارو همــه ایــن. کــرد بــاز را آب دوش و بســت چشــم. نبــود درکــار
 .داد

ـــود آمــده پــیش کــم. انــداخت ســنگی و ســاکت نمــاي بــه نگــاهی ـــن شـــاهده روز در کـــه ب ـــه ای  خان
 را نگـاهش. باشـد



 نــزده را ریمــوت هنــوز. بــود پــارك همانجــا گذشــته شــبِ از کــه رفــت ماشــین ســمت بــه و گرفــت
 خش صداي که بود

 تــا رفــت جلــو قــدم چنــد چــرا نفهمیــد امــا باشــد اعتنــا بــی خواســت. شــنید دیگــر ســمت از را خشــی
 سـر پشت از نگاهش

ــه ــاب ب ــی ت ــه بزرگ ــروي بیفتدک ــاغ روب ــود ب ــا از.  ب ــدش آنج ــی ب ــد م ــا. آم ــته باره ــامران ناخواس  و ک
 در غـرق را عشـقش

 بعــد بــه آن از دیگــر. رفــت بعــد و افتــاد او بــه آنهــا چشــم تــا ایســتاد آنقــدر یکبــار.  بــود دیــده خوشــی
 و سـیما وقـت هیچ

 کــوك عشــقبازي ســاز قــدیمی فلزهــاي شــدنِ ســاییده ایــن بــار ایــن امــا ندیــد بــاهم بــاغ در را کــامران
 هرچنـد. کرد نمی

. بــود جمــع درخـود  و بــود نشسـته  رویــش دخترکــی. داشـت  فــرق حـاال  امــا بــود نـاکوك  خیلــی او بـراي 
 سـرماي درایـن

 و کـی  کـه  نکـرد  درگیـر  را فکـرش . رفـت  طنـاز  بـا  او کـه  آمـد  یـادش  مرتبـه  یـک . بود عجیب کمی هوا
 گشته باز چرا

 تیـک . ارادي او رفـتنِ  پـیش  ولـی  بـود  اختیـار  بـی  دختـرك  آرام بـازي  تـاب . رفـت  جلـو  درعـوض . است
 مختلفی هاي

 توانســـت مــی چــون آورد مــی دســت بــه را او بایــد. بــود رفتــه اشــتباه را راه. میخــورد ســبا اســم کنــار
 بـراي بلنـد اي پلـه



ـــاالي افکــار درهمــین. داشــت خبــر آن از ســیما حتمــا کــه باشــد رازهــایی بــه رســیدن . رســـید تـــاب ب
 تکیـه روي دسـت

 خـــوابِ نـــازك، پتـــوي یـــک در پیچیـــده دختـــرك.  جـــاخورد امـــا شـــد خـــم کمــی و گذاشــت گــاه
 . بـود خـواب

ــا و زد دور را تــاب. شــد نزدیــک هــم بــه ابروهــایش  آنقــدر. کــرد متوقــف کــامال را صــندلی دســتش ب
 بود جور و جمع

 ســـر. شـــد خـــم و گذاشــت  ســـرش بــاالي را دســتش کـف  جــایش بــه امــا نشسـت  کنــارش میشــد کـه 
 تکـان دختـرك

ـــد ثابـــت اشــکی رد روي نگــاهش. شــد متوقــف خــود جــاي در کیــارش و افتــاد گــردنش.خــورد  و مان
 گـرمش نفـس

ــا چیــزي و بــاالبرود هــایش پلــک تــا شــد پخــش او صــورت روي ــاقی کــردنش ســکته ت  ازجــا. نمانــد ب
 از وپتـویش پرید

 ... شد رها دورش

 :گرفت باال او مقابل را دستش و کشید عقب کمی کیارش

 ! فقط کنم بیدارت میخواستم. نترس_
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ــه ســبا هــاي چشــم ــود چســبیده او ب ــوز و ب ـــود شـــوکه. نداشــت درســتی تکلــم قــدرت هن ـــارش.ب  کی
 زنجیـر از را دسـتش

 خـــودش و برگشــت او کــه نشســت ســبا کنــار تعــارف بــی. کــرد خــوردن تکــان شــروع تــاب. برداشــت
 کنـار کامـل را

ــرز. کشــید ــدام در محسوســی ل ــایین پتــوي. بــود هــایش دســت و ان ــاده پ ــر ش شــانه روي اورا ي افت  ب
 چهـره به و گرداند

ــگ ي  هـــایش چشــم زیــر و بینــی ســرخی بــا پوســتش روشــنی تضــاد. کــرد نگــاه ش پریــده رن
 بـه عجیبـی معصـومیت

 .بود داده ش چهره

 دختر؟ کرده پیدا ایراد مخت_

 آن موقــت  ي پوســته  کــه  بــود  درپــی  پــی  ولـی  ضـعیف  هـاي  صـاعقه  شـبیه  ، مسـتقیمش  نگـاه  حالت
 را غـافلگیري

 .بود بیمارگونه صدایش و بود کرده حس بی را تنش سرما. بگوید چیزي بتواند و بشکند

 میکنی؟ چیکار اینجا... تو_

 :شود پاره ، بود رسیده مو تار به که دلی بند تا زد لبخند کیارش

 .باشه حیاط تو مهمونش جاي کردم نمی فکر ولی بابامه خونه نباشه، ادبی بی_

زیرپایش  و افتـاده  فـرو  هــاي بـرگ  بـه .  افتـاد  سـباپایین  ســر.  بـود  طعنـه  بـا  ش جملـه  شــد، خیـره  خیسـ 
 :گفت آرام



 .خوبین گاه تکیه ؛ آدما بعضی برعکس واال اینجام دونه نمی کسی_

 او بــراي دلــش ي ســفره از اي گوشــه اراده بــی امــا اســت دیگــري جــاي دختــرك حــواس بــود معلــوم
 .شـد کشیده باال

 طــور ایـن  خـودش  حــداقل. مانـده  نصـیب  بــی محبـت  طعـام  از ، کنــارش جـوانِ  مـرد  کــه نبـود  حواسـش 
 .بـرد مـی گمان

 شــاید . آمـد  مـی  زمسـتان  سـوز  وبـوي  بـود  پـاییز  اواخـر . آمـد  مـی  سـوزي  اسـتخوان  ولی جان کم نسیم
 کـار در برفـی

 .زد می را خودش نیش اما نبود

 صـــورتش بـــه اي دســـته و داشـت  نــم انگــار. بـود  آویــزان صــورتش کنـار  از دختــرك پریشــان موهـاي 
 .بـود چسـبیده

 بهانــه  و دلیـل  دنبـال  ، او موهـاي  ي پیچیـده  درهـم  تارهـاي  میـان  کیـارش  هـوس  و هـوا  پـر  هـاي  چشم
 .گشـت مـی ي

 ... و موها این ي گره شبیه گره یک دنبال

ــکوت ــه س ــوز صــندلی ســکون میانشــان، دار دنبال ــال هــوا ،س ــاه و دختــرك دل ،ح  ش خیــره نگ
 امـا خورد نمی دست

 خـــواب ي چهـــره دنبـــال احــوال آن در. بــود او لــرزان نیمــرخ و گونــه ســرخی درگیــر کیــارش ذهــن
 کـه بـود الـودي

 هــایی حــس. باشــد مشــترك بیـداري  یــک بــراي ، انگیــزي وسوســه و عجیـب  حــس توانســت مــی شـاید 
 بیـدار درونـش



ــد ــه ش ــی ک ــط ب ــه رب ــه ب ــب نیم ـــاویري و ش ـــتري تص ـــود خاکس ـــن.  نب ـــرك ای ـــغ دخت ـــرده ب  و ک
 زده، خـواب و پریشـان

 ي صـــندوقچه یـــک ســـوي بـــه زدن پـــل توانــایی. داشــت را خــالی ذهــن یــک کــردنِ مســحور توانــایی
 گـرم و اسـرار

 ...  سرد خواب اتاق یک کردنِ
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 خاصــی پیشــنهاد هجــوم. کــرد غـافلگیرش  بــار اولــین بــراي نگــاه یـک  و خــورد چــرخ دختــرك ســر امـا 
 باعث ذهنش به

 :بگوید ، شد باعث خورد که تکانی و سبا زدنِ پلک. شد تنش حرارت رفتنِ باال

.  لنگـــه مــی کــارت جــاي یــه یعنــی نشســتی بیــرون و پیچیــدي خــودت بــه اینجــوري وقتــی ســرما تــو_
 کـه نبـاف افسـانه

 .ببافه دار طناب برات کالفش و شکافتنش ممکنه

 .زد چنگ سبا گلوي به بغض

 بیاره؟ رو به بخواد کسی که چیزیه پناهی بی_

ــارش ــا کی ــورد ج ــی. خ ــت نم ــالب دانس ــت، ق ـــی سرنوش ـــاي حت ـــودکی رویاه ـــور اورا ک ـــري ج  دیگ
 سـبا. اسـت بافتـه

 :گفت کیارش. رساند زمین به را پایش و کرد جمع دورش را پتو و کشید چشمش زیر دست



 آوردي؟ پناه کجا پناهی بی از_

 :گفت و برگشت سبا سر

 ازش بخـــواي صـــبح اول و ســـرما وســط کــه باشــه شــده تنــگ تــو واســه جــا اینقــدر کــردم نمــی فکــر_
 و کنـی اسـتفاده

 .بزنی نیش

 بـــازي . چرخیــد او ســمت کــامال .  شــد متوقــف تــاب و گذاشــت  زمــین روي را پــایش کیــارش
 اجـزاي میـان نگـاهش

 و گرفـــت را ش شـــانه کیـــارش امــا شــد بلنــد. کــرد واکــنش بــه مجبــور را ســبا ســکوتش و صــورتش
 سـبا. نشـاند اورا

 نگــاهش جــدي و خیــره. شــد متوجــه خــوبی بــه کیــارش و نشســت فــوري کــه نداشــت درســتی تعــادل
 :کرد

 .کنه می اذیتم تنهایی ولی نیستم اي افسانه عشقِ اهل کامران مث من_

 :داد ادامه کیارش و کرد نگاهش زده بهت سبا

 .کن فکر بهش.  کنه باز م خونه به راهتو میتونه طرفه دو ي رابطه یه_

 :کشید او ي چانه زیر به دست کیارش و کرد نگاهش خیره خیره سبا

 ...تا کن فکر بهش خوب شدن غافلگیر بجاي_

 .لرزید می وجودش کل. داشت وحشتناکی لرزش صدایش.  شد بلند و زد پس را او دست سبا

 ...وجود از سوزن سر یه انگار_



 :گفت جدي لحنی با حرفش میان و ایستاد مقابلش کیارش

ــامردم ولــی نمــیگم دروغ. دارم روابطــم و بــازي تــو خودمــو قواعــد مــن. بکــش ترمزتــو.  نــرو تنــد_  ن
 .نیستم

 :افزود ، کرد می مور مور را دخترك ي زده سرما تن که لحنی با و برد پایین کمی را سرش

 ...  و نمیاد بدتم که مطمئنم_
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 خانــه تــا کـه  کــرد التمــاس امـا  نداشــت تــوان زانوهـایش .  زد کنــارش و گفــت گمشـویی  حــرص بــا سـبا 
 کیـارش. بـدود

 :گفت زیرلب و زد پوزخندي

 . میاي خودت پاي با خودت_

ــش ــاك روي را کفش ــیسِ خ ــایش خ ــید زیرپ ــط و کش ــانی و خ ــه نش ــرد نال ــت. ک ــط داش ـــان و خ  نش
 خـودش دلِ بـراي

 .کشید می

 پــایش  اي لحظــه . افتـاد  میانسـال  مـردي  بـه  نگـاهش  خـروج  هنگـام  امـا  کـرد  حرکـت  و کـرد  بـاز  را در
 گـاز روي از را



ــت ــا برداش ــث ام ــرد مک ــش. نک ــه را راه ــین.داد ادام ــه ماش ــیچِ در ک ــه پ ــم کوچ ــد گ ــعید ، ش ــه س  ب
 و برگشـت خانـه سمت

. بـــود مانـــده صـــبح نـــه بـــه دقیقــه چنــد. کــرد نگــاه ســاعتش بــه. انــداخت آن نمــاي بــه کلــی نگــاهی
 خانـه ایـن بـه ورود

 امــا  ندیــد  درســت  را جــوان  مــرد . آمــد  بیـرون  سـیاه  ماشـین  آن کـه  بـود  مـردد .نبـود  راحت برایش
 کـه بـود مطمـئن

ــامران ــت ک ــااین. نیس ــر ب ــاید کــه فک ــده ش ــتباه رانن ــده را آدرس اش ــت اســت آم  زنــگ روي انگش
 ...گذاشت

ــاره وقتــی. کشــید درهــم را وابروهــایش بــرد جلــو کمــی را ســرش کیــوان  درخانــه آیفــون صــداي دوب
 از سـیما ، پیچیـد

 :گفت بلند و آمد بیرون آشپزخانه

 کردي؟ باز درو. کیوان_

 او نفهمیـد  اصـال . ندیـد  اعتنـایی  امـا  کـرد  صـدا  را او تعجـب  بـا  هـا  پلـه  سـمت  ورفتـنش  سـبا  آمـدنِ  با
 کـه رفته بیرون کی

 کــه  بــرود  ســمت  آن بــه  خواسـت  مـی . شـنید  را اتـاق  در خـوردنِ  هـم  بـه  صـداي  فقـط . برگشـت  حاال
 و آمـد یـوان ك

 :گفت متعجب

 .مامان اومده سعید دایی_



ــا ســیما ســر ــت ب ــامران. برگشــت به ــوري ک ــرون آشــپزخانه از ف ــد بی ـــه نگـــاهی و آم ـــرد او ب  زن. ک
 زده خشـکش انگـار

ــود ــالش. ب ــراي ح ــامران ب ــل ک ــود درك قاب ــو. ب ــت جل ــت و رف ــانه روي دس ــت او ي ش ـــیما. گذاش  س
 بـه و خـورد تکـان

 :کرد زمزمه ناباور شاید و خفه صدایی با. برگشت او طرف

 ...اومد واقعا_

 :گفت آرام کامران

 .بیاد بود قرار_

. برگردانـــد خـــود ســمت اورا کــامران. زد مــی شــور دلــش.  کــرد رانگــاه بــاال ي طبقــه مضــطرب ســیما
 و آرام لحـن بـا

 :گفت بخشی آرام

 .  کن دعوتش داخل و استقبالش برو راحت خیلی. برادرته سعید... سیما_
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 ســـمت بـــه و کـــرد صـــدا را خـــدا چکیــد کــه اشــکش امــا زد پلــک بــار چنــد. خــورد تکــان ســیما ســر
 . رفـت آشـپزخانه

 کـــامران.شــد همــراهش کیــوان.رفــت در ســمت بــه و داد بیــرون ســینه از را عمــیقش نفــس کــامران
 دسـت و زد لبخنـد



 شـده  خانـه  وارد سـعید  بـود  معلـوم . آمـد  مـی  سـیاه  پـارس  صـداي  شـد  بـاز  کـه  در. گذاشت او پشت
 قدم کامران. است

 وقتـــی. آمـــد مــی  جلـــو مـــردد هــایی  قـــدم بــا  جوگنـــدمی و پشــت کـم  موهــاي بــا مـردي . کــرد تنـد 
 دیـد، را کـامران

 کــه  جــوانی  پســر  و او میــان  نگــاهش  و شـد  درهـم  هـایش  اخـم . نشـد  زنـده  بـرایش  خـوبی  خاطرات
 بـود همـراهش

 .بود معلق آدماي شبیه هم حالش اما نداشت خوبی حس. چرخید

ــامران ــود او مشــابه حــالش. ایســتاد مقــابلش ک ــا ب ــانی حــق ام ــیش دادن ســالم در. آورد بجــا را میزب  پ
 دسـت و شـد قـدم

 :گفت سردي و خشک صداي با سعید اما برد پیش

 .بیاد سبا بگو فقط.  مونم می منتظر_

ــامران دســت ــد مشــت ک ــاد و ش ــکوت.  افت ـــرد نگــاهش درس ـــوان هـــاي اخـــم. ک  و شـــد درهـــم کی
 دادنِ سـالم از بعـد

ــاهی ــا کوت ــه انگــار. کشــید پــس پ ــی انگــار ن ــده را او ســالها از پــس اش دای ــارش. اســت دی ــا رفت  دقیق
 دور اي غریبـه شبیه

 :برگشت سعید سمت به و کرد نگاه او به چشم ي گوشه از کامران. بود افتاده

 . بخواي ازش خودت باید بیاد باهات باشه قرار اگر حتی_

 ...اینجا تا تو_



ــث و ایســتادن حیــاط وســط_  هـــا همســـایه نیســت قــرار.  نیســت تــو و مــن شــان در کــردن بح
 قـراره. بشـنون صـدامونو

 .خودش با اونم. کنی حل خواهرتو مشکل

 .کامران بیرون بیاد بگو_

 مهمـونم  هـردو . بیـرون  بیـاد  بخـوام  سـبا  از تـونم  نمـی  ولـی . داخـل  بیـاي  کـنم  مـی  خـواهش  تو از دارم_
 یـه پس. هستین

 .کن کم دلخوریت و سختی از کم

 و مــودب البتــه و جــدي و محکــم لحــن بــا. رفــت کنــار راهــش ســر از و کشــید خانــه ســمت را دســتش
 :گفت محترمانه

 ....حاتمی آقاي بفرمایید_

ــن ــوع ای ــا موض ــیش باره ــده پ ــود آم ــعید.  ب ــازهم س ـــل ب ـــن مقاب ـــودب لح ـــ و م ــت شخص ـــع او ی  خل
 نگـاه بـا.  شـد سـالح

 بـــه.  گرفـــت نادیــده کــامال راهــم کیــوان. کــرد پیــدا هــا ســنگفرش روي را راهــش او بــه اي خصــمانه
 عمـارت سـمت

 .افتاد راه باغ میانی
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ــب زیــر ــابغض ل ــر ب ــه ه ــارِ ؛ آمــد مــی در دهــانش از چ ــارش روان و روح نث ـــرد مــی کی  ســـردش.  ک
 دورش را پتـو.بـود

ــبِ و پیچیــد ــه او هــاي حــرف. نشســت تخــت ل ــداي یــک ب ــدیل ذهــنش در شــده ضــبط ص  و شـــد تب
 ي مـ تکـرار مرتـب

ــان را ســرش و کــرد پــرت تخــت روي را پتــو. شــد ــار. گرفــت هــایش دســت می ــادش کــه هرب  مــی ی
 آتـش انگـار ، افتـاد

ــه لــب. گرفــت مــی ــم ب ــدان و فشــرد ه ـــه داد فحـــش را خـــودش.  ســـائید هــم روي را هــایش دن  ک
 و کـرده فـرار چـرا

 کــرد جـاخوش  ش پیشـانی  روي عــرق. شـد  مـی  گـرم  و ســرد تـنش . اسـت  نــزده گوشـش  تـوي  محکـم 
 بـالش کالفـه و

 جــرمش.  کــرد ش محاصــره دنیــا بــد هــاي حــس تمــام. کــرد فــرو آن در را صــورتش و گرفــت بغــل را
 دانسـت نمی را

ــا شــد خــیس هــایش پلــک پشــت. بــود ســخت مجــازاتش ولــی . بفشــارد بــالش در بیشــتر را ســرش ت
 چقـدر دانسـت نمی

 :شنید را سیما صداي که گذشت

 .برم قربونت پاشو... سبا_

 ریختـه  هـم  بـه  حـالش  آنقـدر . کـرد  بلنـد  سـر  و کشـید  بـالش  روي را هـایش  چشـم  مکـث  ثانیـه  چنـد  با
 متوجـه کـه بـود

 .باشد آرام کرد می سعی.نشست کنارش سیما. نشد سیما مضطرب و متغیر حال



 .پایین بیا و بزن صورتت و دست به آب یه پاشو_

 :گفت حال و حس بی

 .ندارم حال. سیما بخوابم میخوام_

 :گفت مکث لحظه چند با و گرفت دندان به لب سیما

 .اومده سعید_

ـــو را ش ریختـــه هــم بــه حــال ســبا هــاي چشــم و هــا دســت مانــدن حرکــت بــی  دســـت ســـیما. داد ل
 دو میـان را او هـاي

 :آمد بیرون سخت صدایش و خورد تکان سبا هاي لب. گرفت دستش

 میگی؟ راست_

 :کرد نوازش را او هاي دست سیما

 .دیگه بیاد بود قرار_

 گریــه دوبــاره بــود مانــده کــم. فشــرد صــورتش روي و کشــید بیــرون او دســت از را هــایش دســت ســبا
 مـی. بگیـرد ش

ــا رویــی بــه رو دانســت ــا وقتــی امــا اســت ســخت ســعید ب ــا ، زده جنــگ و زار حــال ایــن ب ـــد حـــال ب  ب
 ، بـود ش احساسـی

ــه ــز هم ــخت چی ــر س ــد ت ــی. میش ــیما وقت ــاره س ــدایش آرام دوب ــرد ص ــرتکان ، ک ــه و داد س  وار زمزم
 :گفت

 کنم؟ چیکار خدایا کنم؟ چیکار_



 : برگرداند خود سمت به را او صورت سیما
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 .نباش نگران. جان سبا میشه درست_

ــاهی بــی. کــرد پنهــان او آغــوش در را ســرش و چکیــد دختــرك اشــک ــود ســخت پن ــا ب  ایســـتادن ام
 خـونی هـم مقابـل

 .بود دنیا لحظات آورترین عذاب بود، گاه تکیه تنها شاید که

 یـــخ تـــنش تمــام افتــاد، بــرادرش بــه نگــاهش و کشــید ســرك ســالن بــه ویتــراي درب کنــار از وقتــی
 بـا سـعید.. کـرد

ــایش ــرب پــوش کــف روي پ ــه ض ــود گرفت ــی را ش عصــبی حرکــات ســبا.  ب  دانســت مــی. شــناخت م
 خانه این در انگار

ــغ روي ــته تی ــل. اســت نشس ــه دلی ــامران از ش کین ــه ک ــود اي ســاده ي بهان ــی ب ـــه همـــین ول ـــراي ک  ب
 اینجـا برگردانـدنش

ــته ــود نشس ــی ب ــش در یعن ــم حق ــرده ظل ــبش. اســت ک ــم را ل ــه محک ــدان ب ــت دن ــد. گرف ــاه از بع  دوم
 بـرایش هنوز ، دوري

 :شنید سرش پشت را آرامی صداي. بود سخت

 عزیزم؟ ایستادي چرا اینجا_



ــی و ســرچرخاند ســریع و گذاشــت دهــانش روي دســت ــامران.  گرفــت فاصــله ســالن از کم ــد ک  لبخن
 و زد مهـري پـر

 :گفت محتاطی و آرام صداي با. گذاشت هم روي را هایش پلک

 .نمونه منتظر خیلی بهتره. گذره می سخت بگیري، سخت_

 :کرد زمزمه ناخواسته

 میاي؟ شمام_

 :شد نزدیک هم به کمی کامران ابروهاي

 سبا؟ خوبه حالت_

 :گفت بدحال و مضطرب

 .سخته ولی نمیدونم_

 .نداره وجود الینحلی موضوع. نباش نگران_

 :ایستاد دوباره سبا اما کرد هدایتش سالن سمت به و گذاشت او پشت دست

 .میرم بعد بیاد سیما_

 .زودتربرو تو ولی داره مهمون ناسالمتی. میاد هم سیما_

 اطاعـت  بـه  مجبـور  را دختـرك  و گفـت  محکمـی  »بـرو « مالیمـت  درعـین  کـامران  امـا  لرزیـد  سـبا  ي چانه
 بـا سـبا. کرد

. آمــد بــاال ســعید ســر ، شــد وارد کــه وهمــین برگشــت ســالن ســمت بــه جــان کــم و لــرزان هــایی قــدم
 قلـبش کـرد حـس



ــراي ــد ب ــه چن ــت از ثانی ــاد حرک ــی افت ــالم وقت ــرد س ــه و ک ــاي ب ــوابش ج ــا روي او ج ــتاد پ ــاه و ایس  نگ
 سـیلی مثـل سـرخش
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 و رفــت عقــب ســبا برداشــت ســمتش عصــبانیت بــا را قــدم اولــین کــه همــین. آمــد فــرود صــورتش بــر
 ترسیده هاي چشم

 :ایستاد میانشان و رفت جلو کامران برسد، مقابلش اینکه از پیش اما. ماند خیره او به را ش

ــه قصــد.  هســتی عصــبانی ازش میــدونم_ ــدارم هــم مداخل ــو ولــی ســعید ن  بعــد کــه کــن کنتــرل خودت
 .نشی پشیمون

 :کرد نگاه سبا به و گرفت او آرام ي چهره از را ش عصبی نگاه سعید

 بود؟ تو جاي بود؟ من جاي اینجا ؟ بردي حیثیتمو و آبرو اینجوري که گذاشتم کم برات چی _

 : گرفت ش گریه سبا

 ...داداش_

 : گرفت باال انگشت سعید

 .بریم کن تنت چیزي یه برو آدم ي بچه مث فقط. نگو هیچی. هیس_

 بــا  کــه  شـد  کشـیده  او دنبـال  سـبا  نگـاه . کشـید  عقـب  میانشـان  از و گرفـت  ش چانـه  بـه  دسـت  کامران
 تـر بلنـد صـداي



 :پرید جا از سعید

 .بجنب کنی، می نگاه چیو وایسادي_

ــامران ــر ک ــب زی ــی ل ــه زد حرف ــیما ک ــا س ــرف ب ــوه ظ ــالن وارد می ــد س ــالم و ش ــرد س ــعید. ک ـــه س  ک
 و آرام کـرد، نگـاهش

 :گفت آلود بغض

 بــرادري و خـواهري  رسـم  بـري؟  مـی  بــاال صـداتو  فقـط  حـاال  و اومـدي  بــاالخره سـال  همـه  ایـن  از بعـد _
 اینه؟

 گذاشـــته هـــایی نشــانه  هـــردو صـورت  روي زمــان پـاي  رد. شــد طــوالنی هـم  بــه بـرادر  و خــواهر نگـاه 
 بـه سـیما و بـود

 :زد می حرف صریح و رك. کرد نمی بازي. است شده تر شکسته سعید که دید می وضوح

 اینجـا  االن بـود  مهـم  بـرات  بـرادرت  و خـانواده  اگـه  هـم  تـو . نـداره  رفـتن  زده نـارو  کـه  کسی ي خونه_
 .نبودي

ــامران ســمت ســیما نگــاه ــد ک ــی چرخی ــق ســکوت در او ول ــه مطل ـــر اي نقطـــه ب ـــره دیگ ـــود خی . ب
 ایـن مقابـا وقـت هـیچ

 جـــوابش ، کـــرد مـــی اعتـــراض ســیما هــم هروقــت. بــود نــداده نشــان العملــی عکــس ســعید حــرف
 و شـرمندگی یـک

 :گفت محکم و داد قورت را وبغضش گرفت را نگاهش سیما.  بود دار دنباله سکوت

 ...که بود مهم من خوشبختی اگه_



 ... داري حالی چه که نیست مهم.  اي شده تموم موضوع یه تودیگه_

 :افزود و کرد سبا روبه

 .داره فرق تو واسه شرایط ولی_

 : گفت آرام کامران
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ــته_ ــیما. درس ــه س ــرات دیگ ــم ب ــت مه ــی نیس ــاال ول ــه ح ــاطرخواهرت ک ــایی بخ ــره اینج ــال بهت ــه فع  ب
 فکر گذشته مشکالت

 .نکنی

 نگــاه ســبا بــه و کشــید دهــانش بــه دســت ســعید. گذاشــت میــز روي را میــوه ظــرف و رفــت جلــو ســیما
 رفـت عقب. کرد

 از آرام. ینــد بنشـــ کـــرد اشـــاره و کـــرد ســـبا بـــه نگـــاهی کــامران. نشســت مبــل اولــین روي و
 کنـار خواسـت سـیماهم

ــذیرایی و بنشــیند خــودش ـــوان بـــه. کنــد موکــول بعــد بــه را پ ـــد کـــرده ســـفارش هـــم کی  وارد بودن
 سـبا. نشـود سـالن

 :کرد نگاهش خشم با سعید. ونشست رفت سالن دیگر سمت به مضطرب

 .بریم بپوش لباس نگفتم مگه_

 :پرسید بدبختی با و کرد فرو دستش کف را هایش ناخن سبا



 بریم؟ کجا_

 کجایی؟ ساله ده_

 ... و توأم زندگی مزاحم چندساله_

 اینجا؟ بیاي پاشی و کنی جمع که داد دستت بهونه بهناز با بحث یه. سبا نزن بیخود حرف_

 . نداشتین آرامش شما. داداش نداشتم مشکلی بهناز با من_

 تـو  کـه  بیـرون؟  میزنـی  خونـه  از و کشـی  مـی  راهتـو  و محرمـی  بهـزاد  بـا  هنـوز  کـه  بـودي  مـن  فکـر  به_
 نمام انگشت شهر

 بخنـده  بهـم  و بگیـرم  آشـغال  یـه  از سـراغتو  بـرم  کـه  اي؟ شـده  خـراب  توکـدوم  دونـم  نمـی  و کنـی  مـی 
 ؟

 :شد می بد داشت سبا حال

 .کنین فسخش گفتم که من_

 بود؟ زحمتام جواب این.  شدم پول یه ي سکه جلوشون فقط. نرفت بار زیر شرف بی اون_

 :بود گرفته گر سیما. گرفت راه صورتش روي هایش اشک و افتاد پایین سبا سر

 سعید؟ کردي مجبورش چی واسه خواستش نمی وقتی_

 :کرد نگاهش عصبی سعید

 .کرد قبول اول روز از کرد غلط خواست نمی_

 نکردي؟ اصرار تو_



 :شد سرخ سعید صورت

 .نیست مربوط تو به ولی چرا_

 : گفت عصبی و پرید سیما رخ از رنگ
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 ...و کردي انتخاب استدالل همین با هم بچه این واسه_

 :گفت و کرد مداخله کامران

 .نکرده ساده و موضوعی هیچ تشنج. جان سیما_

 ...آخه_

 :گفت و زد دریا به دل سبا

 .سعید کنه اذیتم میخواست اما کنه فسخ و محرمیت که گرفتم تماس بهزاد با خودم_

 بگی؟ موقع همون بودي الل_

 دادي؟ می گوش مگه_

 :گفت و زد مبل ي دسته روي سعید

 بقیه؟ گردن بندازي رو تقصیرا همه و شی ساکت کردي عادت_

 .بودم قائل تو واسه که بود احترامی بخاطر کردم سکوت اگه_



 :زد پوزخند باحرص سعید

 .فهمیدم احترامم معنی و نخوابیدم کناربابام شد خوب_

 :گفت و شد خیره او به سبا

 حــاي  کـه  سـرکوفت . باشـه  محبـت  اگـه  حتـی  شـکنه  مـی  دلـم  بیـاري  روم بـه  هرجـور  بابمو خالی جاي_
 داره خودشـو

 .شم خفه نبودم مجبور و شنیدم نمی حرفیو هر اینجوري که بود بابام اگه... چون.

 :شد بلند سبا و چسبید هم به سعید ابروهاي

 برنمــی وقــت هــیچ دیگــه ولــی محبتــتم مــدیون عمــر تمــام. داداش ممنــونم کــردي بــرام کــاري هــر_
 .گردم

 :چسبید او ي چهره به خشم با و شد کشیده باال سعید سر

 !!!!اینجا بمونی؟ اینجا میخواي_

 !نه_

 :کرد نگاهش دلواپسی با و کشید جلو را خودش سریع سیما. خوردند جا هم وکامران سیما

 سبا؟ چی یعنی_

 :کشید صورتش روي را دستش کف سبا

 .بدم پس جواب و بشینم مجرم یه مثل که نمیشم کدومتون هیچ زندگی آویزون و مزاحم_

 : گفت و برخاست عصبانی سعید
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 زنی؟ می مفت حرف چرا_

ــد مــی ســبا درذهــن صــداهایی ــران صــدایی. پیچی ــده وی ـــده درهــم و کنن ـــه دومـــرد صـــداي از تنی  ک
 بـا ي نسـبت هرکـدام

 تــــا پرشــــد قــــدر آن دلـــش .  شــــد پــــر آنقــــدر ذهـــنش . دادنــــد آزارش و داشـــتند نزدیکــانش 
 دل از دسـت و سـررفت

 :برداشت

ــده بهــم حقمــو_ ــه.  ســعید ب ــدازه ب ــه اي ان ــرام ک ــیدي زحمــت ب ــدازه و دار نگــه کش ــه اي ان ــونم ک  بت
 کنم تامین زندگیمو

 ...تا برگردون بهم

 حق؟ کدوم ؟ حق_

 ... پدریمو االرث سهم_

 کنی؟ غلطی چه که_

 ... مربوطه زندگیم و خودم به دیگه اونش_

ــعید ــد س ــد بلن ــد و ش ــدم چن ــت ق ــداي. جلورف ــد ص ــبی و بلن ــان عص ــرفش، می ــرزه ح ــه ل ــدامش ب  ان
 :انداخت

 ؟ بکنی خواستی غلطی هر تا بازه راهت حاال کردي فکر صاحبی؟ بی کردي فکر_



 :رفت باال هم سبا صداي بار اولین براي

 ...و کنم زندگی خودم واسه خودم میخوام. آره_

 تکـــه هــزار دلــش کــرد احســاس و ســوخت صــورتش طــرف یــک کــه بــود نشــده تمــام حــرفش هنــوز
 بـه هرتکـه و شـد

ــه یــک ــنش ي گوش ــرو ت ــت ف ــی. رف ــربلند. نگذاشــت صــورتش روي دســت حت ــرد س ــا و ک ــدایی ب  ص
 :گفت گرفته

 .کردم نمی تحمل رو اینا از بدتر بود بابام اگه. نبودم گاه نکیه بی اگه_

 :گفت دوباره اما شد خیس سبا صورت. بود شوکه خودش سعید.  چکید اشکش

 .کنم می پشیمونتون بابا و مامان روح به... بخدا واال سعید میخوام حقمو_

 :گفت بلند عصبی و شوکه سیما. رفت عقب عقب و گفت

 صــداش و کــردي ظلمــی چــه ســال همــه ایــن تــو دیگــه کنــی؟ مــی بلنــد روش دســت حقــی چــه بــه_
 درنیومده؟

 اتـاقش  بـه  گریـه  بـا . نیـاورد  طاقـت  دیگـر  سـبا . ایسـتاد  بـرادر  و خـواهر  میـان  نـاراحتی  بـا  کـامران  وقتی
 صـداي. بـرد پنـاه

ــق ــش ه ــه هق ــا ک ــرد را فض ــام ، پرک ــاس تم ــایش لب ــل از را ه ــد داخ ــرون کم ــید بی ــط و کش ــاق وس  ات
 را چمدانش. ریخت

 راســمت  مانتوهـایش  از یکـی . نبـود  درکـار  شـدنی  خـالی  ولـی  بـود  رفتـه  سـر . کـرد  گریـه  و کـرد  پر
 کـرد پـرت تخـت



ــاد ش خــانواده عکــس قــاب روي کــه ـــر ســـنگین ســـیلی یــک مثــل شکســتنش صــداي و افت ـــوي ت  ت
 .خـورد صـورتش

ــش ــد نفس ــد بن ــاب. آم ــته ق ــیر شکس ــد شمش ــردن و ش ــداي گ ـــش ص ـــا. زد را پربغض ـــین همانج  زم
 روي دسـت. نشسـت
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 جــاي بــه کــاش کــرد آرزو کــه بــود بــار هــزارمین بــراي شــاید. شــد شــدیدتر ش گریــه و کشــید قــاب
 مـی او فقـط آنها،

 ....دهد پس را نرفتنش تاوان و بماند اینکه نه.مرد

ــرش ــود پاهــایش روي س ــد نمــی آرام و بــود پــر و ســنگین...  آوار ســرش روي دنیــا انگــار و ب . ش
 بـود نگذشـته خیلـی

ــاز صــداي کــه ــد را ســرش. شــنید را در شــدن ب ــدنِ ســیما و کــرد بلن  وضـــع و او خـــیس صــورت بادی
 روي دسـت اتـاق

 :گفت گریه با.  رفت داخل و گذاشت ش گونه

 ...و کردي بغل غم زانوي و نشستی که مردم من مگه_

 :گفت جان کم و گرفته خش صدایی با سیما حرف میانِ

 .بودم مرده من همه جاي کاش_



ــیما ــو س ــت جل ــابلش و رف ــت مق ــت. نشس ــاي دس ــه از او ه ــاي شیش ـــته ه ـــاب ي شکس ـــراش ، ق  خ
 بـاترس.  بـود برداشـته

 :برد پیش دست

 بریدي؟ ؟ شده چی دستات_

 : کشید عقب را دستهایش سبا

 .برم میخوام_

 :شد بلند و گرفت دیوار به دست سبا و زد خشکش سیما

 .میرم باهاش_

 :ایستاد مقابلش سریع.شد شوکه سیما

 میگی؟ داري چی. ببینم صبرکن_

 :گفت رفته باال و لرزان صدایی با. کرد پر را سبا هاي چشم اشک

 ...تا... تا باشم اون اینو زندگی آویزون باید چرا من. بده باید.  بده سهممو تا میرم باهاش_

 :بود ملتمس لحنش. گرفت هایش دست میان را او صورت سیما

 .سبا کن نگاه منو_

ــم ــاي چش ــرخ ه ــاال او س ــدو ب ــم در آم ــاي چش ــتمس ه ــیس و مل ــت زن خ ـــد ثاب ـــی. مان ـــک وقت  اش
 را خـودش اوچکیـد،

 :کوبید زمین را پایش و کشید عقب



ــم_ ــادیم. نحس ــی. زی ــم م ــر... دون ــا خب ــدم، مرگمت ــش اوم ــو آرام ــم ت ــه ه ــم ب ــت ه ــدا. ریخ ــرا خ  چ
 راحـت کشـه منـونمـی

 . شم کمترتحقیر تا میرم نمی چرا شم؟
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 را وســـایلی ي همـــه و رفـــت ســاکش ســمت دوبــاره. رفــت مــی تــر بــاال لحظــه بــه لحظــه صــدایش
 ، بـود کنـارش کـه

 :گرفت باال او صورت مقابل را هایش رفت،دست جلو تا سیما. چپاند داخلش

 .سیما نگو هیچی خدا تورو_

 :گفت عصبی و بلند سیما

 بري؟ میخواي کجا کنی؟ می اینجوري چرا_

 :گفت و کوبید وسایل روي را شده مچاله لباس گریه با

 ... قبرستون. جهنم_

 بزنــد پسـش  خواســت تـا  کشـید  را بــازویش دسـتی . نباشــد اطـرافش  متوجـه  کــه بـود  بــد حـالش  آنقـدر 
 الل طناز ،بادیدن

 :گفت آرام و کرد نگاه او خیس و پریده رنگ ي چهره به زن.  نبود اتاق دیگرداخل سیما. شد

ــاراحتی بــا بــرادرت _  هـــم تنهـــا زن یــه هســت، قبرســتون یــه امــا بــري باهــاش تــونی نمــی و رفــت ن
 میـاي. میپلکـه تـوش



 اونجا؟

 :لرزید لبهایش و شد سست سبا پاي و دست

 .کشم می چی فهمه نمی کسی. شدم خسته_

 :اوکشید سرد صورت و پریشان موهاي روي دست طناز

 و تــدریجی مــرگ فقــط ، کنــی درك خودتــو نخــواي خــودتم. ســبا نــداره رو تنهــایی درك کــس هــیچ_
 مـی تجربـه

 .کنی

 :خورد تکان طرف دو سرش

 .کنم تحمل دیگه نمیتونم_

 :شد خیره ش سررفته هاي چشم به و گرفت دستش دو اورامیان صورت طناز

 تاحـاال  نبـودي  اگـر .  هسـتی  اي قـوي  دختـر  تـو . میشـه  تمـوم  سـختت  روزاي ایـن  ي همـه . میشـه  تموم_
 نمـی دووم هم

 .آوردي

 :داد ادامه و شد کشیده او هاي اشک رد روي هایش انگشت

 بمونـــه خــودت تــو نــذار. بشــکن وســیله. بــزن جیــغ.کــن گریــه.کــن خــالی خودتــو میتــونی هرجــوري_
 چـی هـر. عزیـزم

 . شی تر اروم شاید بگو میخواي

 :پاشید ازهم انگار و لرزید سبا ي چانه



 . خوام می مامانمو فقط_
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 بـود  مانـده  کـم  امـا  نبـود  بلـد  کـردن  گریـه  زن ایـن . شـد  جمـع  طنـاز  هـاي  چشـم  که گفت درد پر انقدر
 ایـن مظلومیـت

 هــق. کشــید درآغوشــش شــد، خــیس ســبا صــورت وقتــی.بشــکند را مقــاومتش ســد ، دردش و دختــر
 ش معصومانه هق

 ....شد سنگین زن ظریف ي شانه روي

 ♣ ♣ ♣♣ 

 :گفت لرزان هایی لب با سیما

 آخه؟ بیاد کجا_

 .کشید عمیقی نفس و گذاشت میز روي را آب لیوان طناز

. شــد  منفجــر  اینجــوري  یهــو  کـه  بـود  فشـار  تحـت  اونقـدر  خـواهرت  امـا  سـیما  کـنم  دخالت نمیخوام_
 بـراش مونـدن

 .همینه تون برنامه باز و میاد دوباره فردا ولی رفت امروز برادرت. شده سخت

 .بره بذارم تونم نمی کنم؟ چیکار میگی تو_

 . تو پیش اومد نمی که بره میخواست سبااگر. بره نذار_



 کنه؟ می اینجوري چرا پس_

 .شه آروم شاید. باشه من پیش.باشه دور مدت یه بذار. فشاره تحت. عزیزمن که گفتم_

 طنــاز. کــرد بغــض و کــرد مچالــه درهــم را هــایش دســت. انــداخت پــایین را ســرش نــاراحتی بــا ســیما
 بـه کوتـاهی نگـاه

 :انداخت ش شانه دور دست و نشست سیما کنار. شد بلند و انداخت کامران

 زود خـــودش میـــدم قــول. بیفتــه اتفــاقی نیســت قــرار. خودشــه بخــاطر فقــط مــن پــیش ســبا اومــدن_
 اصـال. گـرده برمـی

 .نداره رو تو از دوري طاقت

 : داد سرتکان سیما

 ...اومده که حاال بیاد داشتم در به چشم سال همه این_

ــه جــاي بــه ــو بــه کمــی کــامران.  کــرد ســکوت و گذاشــت صــورتش روي دســت ، حــرفش ي ادام  جل
 آرام و شـد خـم

 :گفت

 و تـــو کــار کــردنش آروم االن. ســیما دختــرم ایــن نگــران کــه اینــه واســه بیــاد طنــاز گفــتم اگــه مــن_
 منـو حتـی و سـعید

 .باشه آزاد ذهنش بذار روز چند. نیست ها بچه

 ...یا نداره جایی زندگیمون تو واقعا کنه می فکر اینجوري_



 فکرمــی  کنــی  هرکـاري  کـه  االن نـه  باشـه،  آروم کـه  شـرطی  بـه  امـا  کـرد  طـرف  بـر  میشـه  سوتفاهمو_
 کـم واسـه کنـه

 . سعیده روي کردن
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 :گذاشت هم روي پلک او که کرد نگاه طناز به و کشید آهی سیما

 چقـــدر دونــیم مــی مــاخوب ندونــه، هرکــی. مونــه مــی خــودت وردل خــواهرت. باشــه راحــت خیالــت_
 داري دوسـش

 .لرزه می براش اینجوري پات و دست که

 :کرد زمزمه ناراحتی با سیما

 .نیست اي چاره انگار_

 :گفت و کرد نگاه کامران به. کرد نوازش را او بازوي و زد لبخند طناز

 .دیدم رو سرمدي امروز_

_علیرضا؟ دوست 

 صــحبت  خــودش  بــا  شــد  قــرار .  گفـتم  چیزایـی  یـه  خواسـتی  کـه  طـور  همـون  هـم  سبا درمورد. آره_
 درمـورد.  کنـه

ـــداره وجـــود الینحـــل چیــزي. انگــار هســت فســخش واســه میــانبر راه. نباشــین نگــران هــم صــیغه . ن
 ي مسـاله هـم نشـد



 .شه اذیت خیلی بخواد که نبوده دائم عقد. میشه تموم دیگه ماه شیش. نیست حادي

 :گفت کوتاهی مکث با کامران

 . شده فسخ مورد اون نظرم به_

 :کرد نگاه کامران به سریع سیما

 فهمیدي؟ ازکجا_

ــوم. ســعید ازحرفــاي_ ــود معل ــده بینشــون هیچــی ب ــه رو کــه نمون ــه انداخت ـــرادر ب ـــدر و زنـــش ب  اینق
 تمـوم گـرون بـراش

 .یانه دربیاره جریانو توي و ته میتونه ببینه بگیره استعالم یه میگم اشناهام از یکی به. شده

 :گفت طناز

 .میشه معلوم زودتر تکلیفشم. نفعشه به کنه شکایت زودتر سبا اگه_

 :گفت گرفته و ناراحت سیما

 .سخته. طناز تنمونه ي وصله سعید_

 :گفت و کرد نگاه او به طناز

 عفونـت  کـه  شـه  قطـع  یـا  شـه،  درمـان  بایـد  یـا  کـرد  عفونـت  کـه  بـدن  عضـو  یـه  ولی سیما نشو ناراحت_
 .نگیره تنو تموم

ــرادر ــما ب ــدر ش ــخت اینق ــل و س ــوذه غیرقاب ــه نف ــیمی ک ــانی ش ــم درم ــس روه ــس. زده پ ــی پ  خودکش
 .نداره کردن

 :تذکرداد کامران



 ... طناز_
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 :کشید درهم را هایش اخم وزن

ــه بخــواد اگــه البتــه_ ـــار ســرطانی ســلول توخــودت.نــداره تقصــیري بگیــره، والگــو کنــه نگــاه تــو ب  کن
 نکشـتت تـا و دلتـه

 .نمیشی راحت شرش از و کنی نمی جراحی

 :گفت و گفت زیرلب الهی اال الاله کامران

 باهاته؟ یا تعمیرگاه بردي و ماشین_

 :گفت و زد پوزخند او ازسمت بحث بستن ي نحوه به طناز

 .همین مثل وشوهر زن. برادرمن درسنگ اهنین میخ نرود_

 .کافیه... طناز_

 :برخاست طناز

 .برم می غروب. وسرویس تعمیر براي ببرم نکردم وقت. آوردم آره. خب خیلی_

 .ببري بیرون رو سبا شد الزم شاید. ببر منو ماشین.من بده سوییچو_

 شـد  بلنـد  سـیما . آمـد  پـایین  هـا  پلـه  از سـبا  موقـع  همـان . کـرد  تشـکر  و گرفـت  او سمت را سوییچ طناز
 لبخنـد طنـاز و



 :زد

 بریم؟_

 :برچید لب او و کرد نگاه سیما به سبا

. بنـداز  سـرت  رفتنـواز  فکـر  ولـی . بگـذره  بـد  بهـت  نمیـذاره  طنـاز .  بیـاد  جـا  حالـت  کـه  بـرو  روز دوسه_
 فهمیدي؟

 پـــا بـــه جنگـــی ، مشــکل همــه آن هجــوم میــان ســردرگمی. کــرد بغــل را او فقــط و نگفــت چیــزي ســبا
 کـه بـود کـرده

 ...داد نمی تشخیص درست هم را وبدش خوب دیگر دخترك

 

  پنجم بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 

 ششم بخش

 :ششم بخش

ــوبی در ــار را چ ــاي وارد و زد کن ــتوران فض ــد رس ــی. ش ــدورش طراح ــز و م ــرك می ــی متح ــه وبزرگ  ک
 توجـه سالن میان



 بلنـد  دسـت  خـدمتی  پـیش  آمـدن  پـیش  بـا . شـد  مـی  فضـا  ي همـه  بـه  دیـد  مانع تقریبا کرد، می جلب را
 جلـو کـه کـرد

 شـــماره روي و کـــرد نگـــاه موبـــایلش بــه. نشســت و رفــت میزهــا از یکــی ســمت بــه خــودش و نیایــد
 امـا زد نـازنین ي

 .میرم ، نیومدي. مونم می منتظر دقیقه پنج: کرد تایپ فقط. نگرفت تماس

ــد ــال از بع ــدنِ ارس ــامش ش ــه دو پی ــم دقیق ــد ه ــه نش ــد را او ک ــز. دی ــان می ــالن می ــه و زد دور را س  ب
 بلند بافت. آمد سمتش

 تــر حیــا بــی را نگــاهش شــلوارش بلــوزو ســفیدي و بــود گذاشــته بــاز راحتــی بــه کــه رنگــی فســفري و
 وقتـی نازنین. کرد

 :گفت و کشید باال را چشمهایش فقط کیارش اما بود او شدن بلند منتظر رسید

 .مثبته امتیاز یه این.  شناسی وقت_

 دســـت در را هــا زن خــواب رگ بتوانــد کــه جنــتلمن مــرد یــک بــا کــه بــود فهمیــده خــوبی بــه نــازنین
 رو روبـه ، بگیـرد

 :گفت نشستن درحال و کشید عقب را صندلی. نیست

 چی؟ دیگه. خوبه_

 :زد دور او اندام و چهره روي نگاهش و داد تکیه عقب کیارش

 .درآورده کار از چیزي خوب. نکنه درد جراحتم دست_

 .شد نزدیک هم به دخترك ابروهاي



 .نزن طعنه ، شدي جذبم. نکردم جراحی و صورتم تاحاال من_

 .گفتم اندامتو. نگفتم صورتتو_

 روي بــه. افتــاد گیرشــان کــه بــود بــرادر دو ایــن مشــترك ویژگــی پروایــی بــی. خــورد جــا کمــی نــازنین
 و نیاورد خودش

 :زد لبخند

 .نیست بد باشی نگاهات مراقب _

 نشه؟ استفاده میشه،چرا تماشایی وقتی_

 .کیارش درمیاره آدمو حرص حرفات_

 : زد پوزخند کیارش

 . میارن باال یا. خورنش نمی یا همین واسه.  تلخه حقیقت_

 :گفت و شد جمع نازنین ي چهره

 . نداري کردن جذب براي هیچی ظاهرت برعکس.  بزن حرف تر مالیم کمی یه_
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 نه؟. بشینم اینجا خواستی که دارم چیزي یه حتما_

 :رفت باال جوان دختر ابروهاي_



 .سختی کم یه فقط. کارت مثل.دکتر جناب عالیه نفست به اعتماد_

 .خب_

 خوردي؟ صبحانه_

 .ندارم عادت_

 ! میخوري که قهوه یه_

ــارش ــب کی ــاال ل ــید ب ــیش و کش ــدمت پ ــا خ ــاره ب ــت ي اش ــازنین دس ــو ن ــد جل ــردو. آم ــو ه  اسپرس
 پـیش و دادنـد سـفارش

 :گفت کیارش. رفت سرش کردن خم با خدمت

. زدم هــام برنامــه از اینجــا بــراي ســاعت نــیم. گیــره وقتمونــومی از دقیقــه پــنج نهایتــا قهــوه خــوردن_
 حـرومش امیدوارم

 .نکنی

 :گفت و کشید میز روي را ش شده طراحی و بلند هاي ناخن نازنین

 .داري کارم تو شایدم یا. دارم چیکار باهات دونی می کردم می فکر_

 .بده توضیح خودت. نمیاد خوشم معما حل از_

 :رفت فرو میزدرهم روي دستش و کرد جمع را هایش لب نازنین

 .م آزادي دختر من _

 .معلومه. نداره گفتن_



 .باشم دوستت اولین من و باشی نداشته رابطه کسی با حاال تا نمیاد بهت واقعا_

 !بشه تعبیر چه به تا دوست؟_

 :برد جلو را سرش کمی و گذاشت میز روي دست. است شده کالفه دخترجوان فهمید

 .خوام نمی سفیر باشه هرچی منتها_

 !کنی می فکر اومدن به گفتی_

 میمونی؟ من با ارتباط به متعهد تو مدت این تو اونوقت_

 چیه؟ منظورت_

 .بذار بعدیو قرار بعد کن محو گردنتو شاهرگ روي سرخِ ي هاله اول اینه منظورم_

 ششم بخش ♣
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 ســـعی کـــه رفـــت قســـمتی همـــان ســمت درســت دســتش ناشــیانه کــه خــورد جــا آنقــدر نــازنین
 پنکـک بـا بـود کـرده

 :کشید عقب و خورد چین کیارش چشم ي گوشه. کند محوش

 نه؟.نزده بهت شب نصف که اشام خوش_

 :گفت عصبی و پاچه دست نازنین

 میگی؟ چی هست معلوم هیچ_



. بــود  زده خشـکش .افتـاد  او چشـم  کنـار  چـین  بـه  دختـرك  نگـاه . تمسـخر  پـر  و کوتـاه . خندیـد  کیارش
 عجیـب حـس

 خنـــده شـــده کمرنـــگ و او آمـــدن جلــو بــا. بــود نشســته رویــش روبــه البــرز خــود انگــار. بــود غریبــی
 را حواسـش ، ش

 :کرد جمع

 ....شاید یا باشم؟ ناشی میاد بهم_

 :کند رفتار خونسرد کرد سعی و فرستاد بیرون را عمیقش نفس. زد پلکی

 .باشی ندیده مهتاب آفتاب دختر یه با داري دوست واقعا یا کنی؟ می فکر بسته اینقدر_

 .بشینه بامن قرار سر صبحش و نگذره دیگه یکی با شبش اینه حداقلش_

 !میکنی قضاوت راحت_

 :نشست عقب و گفت نچی کیارش

 .زنم می حرف ومدارك شواهد اساس بر همیشه_

 استاد؟ نخوندي وکالت چرا پس_

 .میتنفرم دیگران کار تو فضولی از_

 ...یا بود حرفم جواب_

 .نازنین خاکی جاده میزنی داري_

 :زد لبخند نازنین



 از یکبــار. داره حساســیت مــن پوســت.  تنهــام االن ولــی نفربــودم یــه بــا قــبال بــدونی بخــواي راستشــو_
 خـودم شـامپوي

 .نکن توهین. افتاده اتفاق این نکردم استفاده

ــا و بســت چشــم کیــارش ــازنین پوزخنــدش ب ـــرد اخـــم و گرفـــت آتــش ن ـــه کیـــارش. ک  ســـاعتش ب
 نـازنین نگـاه.  شـد

 .شد خم او سمت کمی. گذاشت میز روي را دستش دو کیارش. شد کشیده دنبالش

 .نگذرونیم و بدي روزاي شاید کنی مطمئنم. احوال این با نه ولی میاد خوشم ازت_

 :زد لبخند چشمکی با همراه و کشید او ابروي دو میان انگشت
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 .میشی تر خوشگل کنی باز ابروهاتم_

ــود چیــزي همــان دختــرك هــاي لــب روي محــو لبخنــد  کـــه شـــود بلنـــد خواســـت. میخواســت کــه ب
 را دسـتش ین نـازن

 :گرفت

 . باال بریم بخور تو قهوه_

 .بعد ي دفعه براي باشه. دارم عجله_

 .کنیم صحبت میخوام. نترس_



 .هست استانبول به سفر یه هام برنامه تو. نمیشه دیر_

 داري؟ عجله چرا حاال_

 .نمیدم توضیح کسی به شخصیم کاراي واسه. بدونی حاال از رو چیزایی یه خوبه_

 ...میومدي باهام اگه_

 .بمون بیشتر میتونی اگه_

 . بیام فرصت اولین تو کنم می سعی ولی نیست امکانش. نه_

 :دوخت او به را نافذش نگاه فنجان ازباالي و کرد مزه را ش قهوه کیارش

 .بشم میزبان من اول میتونم موقع اون خوبه_

 ...بود کرده اصابت هدف به درست تیرش انگار. بود راضی.خندید دخترجوان

♣♣♣♣ 

 :کرد نزدیک هایش لب به را کریستال لیوان رنگ سغید محتوي

 گذشت؟ خوش_

 .کرد نگاهش چشم باالي از نازنین

 میگی؟ متلک_

ــرز ــد الب ــته روي. خندی ــل ي دس ــت مب ــمت و نشس ــم او س ــد خ ــاي. ش ــتش موه ــانه از را لخ  ش سرش
 برهنگی و زد کنار

 :کرد لمس را ش سرشانه

 بگیره؟ واست منو جاي میتونی کی. جلو فرستادمت که راحته خیالم_



ـــه خـــودت مثـــل درســـت هـــم او بگویـــد آمـــد نـــازنین هـــاي لـــب پشـــت تــا  وحشـــتناك ي ا جاذب
 سـکوت امـا دارد

 او در رغبتــی بــود مطمــئن و میخوانــد را درونــش کــه بــود اي اشــعه مثــل البــرز نگــاه کــه هرچنــد.کــرد
 . است شده ایجاد
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 و شـــد مـــور مــور دختــرك تــن.چســبید او ي سرشــانه بــه و شــد خــم ســرش.  گرفــت عمــق لبخنــدش
 کمـی را خـودش

 :کشید درهم را هایش اخم و افتاد کیارش متلک یاد. کرد جمع

 .متفاوتین چیزا خیلی تو ظاهر جز ولی همزادته بااینکه. نداره تعارف هم کسی با_

 مثال؟_

 :شد بلند و گذاشت گردنش روي دست نازنین

 .حساسه خیلی هاش رابطه تو کنم فکر_

 پنجـــره ســـمت بــه. رفــت فــرو گــرمکنش جیــب در هــایش دســت و گذاشــت میــز لــب را لیــوان البــرز
 بـا نـازنین. رفـت

 بلنــد قــد او انگــار. بســت پلــک اي لحظــه. کــرد تصــور را کیــارش اراده بــی او عضــالت کشــیدگی دیــدن
 تر الغر و تر

 .بود تر جذاب حتی کیارش شاید که کرد اعتراف اما ترسید. بود



 دنبالت؟ اومده_

 :گفت متعجب و شد باز هایش چشم البرز ي شده غافلگیر و عصبی صداي شنیدن با

 چی؟_

 :رفت طرفش به وحشتناکی عصبانیت با البرز

 ...و اینجاست که آشغال این. نفهم ي دختره کن جمع حواستو نگفتم مگه_

 ش چهـــره کــه بــود البــرز پیشــانی روي درشــتی عــرق. افتــاد مبــل روي و رفــت عقــب تــرس از نــازنین
 آورتـر رعـب را

ــی ــی. کــرد م ــن وقت ــت ای ــرخ حال ــیاه س ـــایش چشـــم وس ـــی را ه ـــد،دیگر م ـــناخت نمـــی را او دی . ش
 جـانی یـک انگـار

 :گفت ترس با. کرد می وحشت شدت به و بود مقابلش

 ...بخدا. البرز کنی می اشتباه شاید_

ــد بمبــی انگــار.  زدنــد را آیفــون او حــرف میــان ـــاهم هـــردو ســـر.ترکی ـــد آیفـــون ســـمت ب  و چرخی
 ي شـقیقه از عـرق

 کلـــون روي دســـت و بـــود ایســتاده در آن پشــت مــرگ ي فرشــته انگــار. خــورد ســر پــایین کیــارش
 مـرگش ورودي

 ...بود گذاشته

♣♣♣♣ 



 در ش قـــدیمی ســـاخت. کـــرد نگـــاه خانـــه نمـــاي بــه و گذاشــت دیــوار روي آیفــون کنــار را دســتش
 ي منطقـه آن

 از بخواهـــد یــا ندهــد پاســخی نــازنین بــود منتظــر. زد دامــن ، داشــت کــه مشــکوکی افکــار بــه متوســط
 وارد دیگـري راه

 را آیفــون ي دکمــه دوبــاره شــدنش معطــل بــا. میــداد نشــان را دیگــرش روي کــه بــود وقــت آن. شــود
 سـی بـه و فشـرد

 :شنید را نازنین متعجب ظاهرا صداي نکشیده ثانیه
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 کنی؟ می چیکار اینجا... کیارش_

 :کرد نگاه آیفون وبه چرخید کیارش سر

 !نبود تعجب صدات تو دیدي منو وقتی پیش ساعت یک_

 کــــه هرچنــــد. باشــــد خونســــرد میخواســــت. بســــت چشـــم. داد قـــورت را دهـــانش آب نـــازنین
 رو البـرز.  نبـود راحـت

 اشــاره بــا امــا کنــد دعــوت داخــل را او ترســید مــی حتــی. بــود خــیس صــورتش و بــود ایســتاده بــرویش
 آرام او دست ي

 :گفت



 .پایین میام االن_

 داخل؟ بیام کنی نمی دعوتم چرا_

 هنــوز. فشـرد  را آیفـون  شاسـی  نــازنین و کـرد  سـرخم  او. شـد  نـازنین  قلــب تـپشِ  باعـث  البـرز  پوزخنـد 
 بـود خیـره او به

 :گفت که

 .داخل بیا_

 :گفت باترس. گذاشت را گوشی فوري نازنین و زد کنار را فرفوژه در کیارش

 ...که بود قرار البرز! ببینتت میخواي _

ــرز ــی الب ــد شاس ــت. زد را در کلی ــت را او دس ــمت و گرف ــاق س ــید ات ــس. کش ــرك نف ــت دخت ــد داش  بن
 گـاهی. آمـد مـی

 ...است کرده گرفتار اي مخمصه بد در را خودش که کرد می فکر ها وقت

 توانســـت نمـــی کــه  قـــدیمی ي خانـــه یـک . بــود درســت تصـورش . انــداخت اطــرافش بـه  دقیقــی نگـاه 
 ي خانـه حتـی

 بیشـــتر البتـــه و اســـت متمـــول العــاده فــوق او کــه بــود شــنیده پیمــان از. باشــد معــاون دختــر مجــردي
 بـه متعلـق امـوالش

ــی حــس آن.  اســت همســرش ــایش کــه عجیب ــال را پ ـــود شــده تــر قــوي حــاال کشــید او دنب  انگـــار. ب
 قبرسـتان یـک وارد



 بـــود بـــاز نیمـــه کــه را دري. نکــرد اعتنــا. بــود گیــر نفــس و ســنگین فضــایش قــدر ایــن کــه شــد مــی
 در خانـه.  زد عقـب

 لبـــاس و کیــف بــه چشــمش. چرخانــد چشــم و شــد نزدیــک هــم بــه ابروهــایش. بــود مطلــق ســکوتی
 روي نـازنین هـاي

ــاد مبــل ــود کنــارش کــه پــري نیمــه جــام و نوشــیدنی ي شیشــه و افت  شیشــه و شــد خــم. رفــت جلــو. ب
 .برداشـت را ویسکی

 مـــی نشـــان رویـــش دختــرك لــب رژ جــاي. کــرد نگــاه جــام بــه. زد پوزخنــد. کــرد نگــاه مــارکش بــه
 خـودش مـال داد

 .است

 .دکتر غریبه و عجیب کارات_

 :گفت برگردد آنکه بدون

 . زنم نمی آب به گدار بی. که گفتم_

 ششم بخش ♣
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 دســت زیــر امــا داشــت دلشــوره.  بــود آشــفته کمــی.کــرد جمــع دســت یــک بــا را موهــایش نــازنین
 مـاهري بـازیگر البرز

 :ایستاد سرش پشت درست و رفت جلو. بود شده

 ...اهلشی اگه. اصله _



ـــدامی و رنــگ لیمــویی تــاب. چرخیــد ســمتش او حــرف میــانِ کیــارش  آن جـــاي جـــذبش شـــلوار و ان
 و سـفید بلـوز

 :گفت و گرفت مقابلش را شیشه. بود نمانده باقی میانشان اي فاصله تقریبا بود راگرفته شلوار

 داري؟ هم خونه هم_

 .دوستامه از یکی ي خونه_

 :داد سرتکان کیارش

 .دلین اهل جفتتون احتماال. خوبه_

ــت منظــورم_ ــگاهم دوس ــود دانش ــدم. ب ــش اوم ــر به ــزنم س ــا ب ــوز ام ــده هن ــتانیه. نیوم ــران. شهرس  ته
 ازدواج.  شـد موندگار

 .کنه می زندگی تنها االنم. شد جدا شوهرش از بعد یکسال و کرد

 :داد تکیه آن به و گذاشت کانتر روي را شیشه کیارش

 .خب_

 خبه؟ کالمت تیکه_

 !کنی می کشفم دیر به دیر_

ــازنین ــمت ن ــپزخانه س ــت آش ــوه و رف ــل از را قه ــت داخ ــت کابین ــوه. برداش ــاز قه ــانتر روي را س  ک
 :گفت و کشید جلو

 .هستی بینی پیش و نفوذ قابل غیر اینکه واسه_

 :افزود و زد لبخند



 .کنه می ترت جذاب همین فکرکنم_

 نگــاهش  مســتقیم . انــداخت آن روي را بــدنش  ســنگینی  و گذاشــت میــز  روي را آرنجــش  کیــارش
 :گفت و کرد

 .میزنی دورم داري فکرنکنم و باشی راست رو باهام که جذابم زمانی تا_

 :خندید نازنین

 .داره شک همه به و گرفته ش معشوقه با زنتو مچ که هستی مردایی شبیه_

 .نکردي انتخاب شناختنم و من سنجیدن واسه جالبی میزان _

 چطور؟_

 . نمیاد پیش شرایطی چنین من واسه چون_
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 کنــار دیــوار بــه ســینه بــه دســت. فرســتاد گــوش پشــت را موهــایش و زد رنگــرا ســیاه ي دکمــه نــازنین
 داد تکیـه کـانتر

 :کشید تر عقب اورا نگاه و

 ...پس کنن خطا ممکنه و ادمن هام قدیسه حتی. نیست غیرممکن چیزي هیچ_

 .کنه می فرق مجازاتم نوع. نزدم حرف نکردن خطا درمورد من_

 :کرد تر زبان با را هایش لب نازنین



 ...خب خودت بقول_

 .نمون میذارم تهش نقطه که حرفی ي ادامه منتظر_

ــازنین ــه ن ــت را ش تکی ــد.  برداش ــش. چرخی ــانتر روي آرنج ــتون ک ـــد س ـــتش دو و ش ـــورتش دس  ص
 . گرفـت قـاب را

 :زد لبخند.  شد می هم مماس صورتشان کشش هر با که بود کم آنقدر او با ش فاصله

 باشم؟ چی منتظر االن پس_

 .بدي توضیح منتظرم من _

 چی؟ درمورد_

 نه؟.  نیستی زرگر دختر _

 :چرخید کامال و چرخاند دستش کف کیارش. خورد جا وضوح به نازنین

 .نداره تو نشونی و اسم به دختري زرگر _

 :گفت اخم با و انداخت را هایش دست نازنین

 ... که مهمی اینقدر میکنی فکر چرا_

 نه؟. نمیشدي نزدیک بهم دروغ با نبودم_

 :کرد مضحکی ي خنده نازنین

 !زنن می توهم دکترام دونستم نمی_

 :گفت جدي و گذاشت دستش روي دست کیارش که برود عقب خواست



 .ببینم و پاسپورتت_

 :گفت و کشید عقب را دستش سپس ، کرد نگاهش کمی شوك با نازنین

 .کشیش می میخ چهار به. کنه ازدواج تو با قراره که کسی حالی به واي واقعا_

 پـــژواك یـــک فقــط انگــار چرخیــدانا فــوري ســرش. آمــد در شــدن بســته صــداي کــرد حــس کیــارش
 .بـود ذهـنش در

 :گفت نازنین
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 کنه؟ می مطمئنت هویتم از من پاسپورت دیدن_

 .بود کرده فرق او نگاه نوع حاال انگار. کرد نگاهش کیارش

 .کنه می برطرف درموردت و شبهات از بعضی وقتی. نه_

 .اوگذاشت مقابل و کرد پر بالبخند را قهوه هاي فنجان نازنین

 .بیام تا بخور_

ــرون آشــپزخانه از ــت بی ــارش نگــاه.  رف ــمت کی ـــد آن از کــه عطــري و بخــار. رفــت قهــوه س ـــی بلن  م
 ش وسوسـه ، شـد

 شد؟ کم آنجا از چیزي کرد می حس چرا. کرد فکر و کرد نگاه فقط اما کرد می

 :گفت لبخند با او و چرخید هایش چشم نازنین دست آمدنِ پیش با



 .شم زاده برادر البته. زرگر نازنین. هستم کی من که شه راحت خیالت ببین_

 :کرد نگاه ش صفحه به بگیرد را پاسپورت آنکه بدون کیارش

 زاده؟ برادر_

 :داد تکیه کنارش و گفت هومی نازنین

 شـــبم اون. بـــود عمـــومم ابـــروي باعـــث جـــورایی یـــه. کــرد فــوت پــیش ســالها و بــود معتــاد پــدرم_
 گفـت عمـو اگـه

 یـــه دونســتم نمــی واقعــا ولــی.  شــه پیــدا درمــون مــن درد واســه زودتــر کــه بــود ایــن واســه دخترشــم
 بـرات اینقـدر رابطـه

 هـم  درمـورد  چیـو  همـه  مـرور  بـه  تونسـتیم  مـی . بیـاري  در چیـو  همـه  تـوي  و تـه  ازاول بخـواي  که مهمه
 .بفهمیم

 کنی؟ می چیکار ترکیه پس_

 فــرق مــن بــا اونــا. تــونم نمــی و باشــم دیــدش صــالح و عمــو نظــر زیــر بایــد اینجــا. تــرم راحــت اونجــا_
 .دارن

 !کجاست اینجا_

 ول دانشـــگاهو چـــون. ســـال یــه فقــط البتــه. بــودیم همخونــه همینجــا قــبال. دوســتم خونــه. کــه گفــتم_
 . رفـتم و کـردم

 .نشد کم ازم چیزي. نیستم پشیمونم

 :گفت بود، شده قفل هایش چشم در انگار که او هاي چشم به خیره و کرد مکث



 بگی؟ چیزي نمیخواي تو_

 مثال؟_

 !خودت درمورد_

 !نه_

 نیست؟ خودخواهی
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 ...ولی کنی تصور اینجوري میتونی_

 کمــی را ســرش.  نشســت ش سرشــانه روي دســتش. بــرد او مــوي زیــر را انگشــتش دو و کــرد مکــث
 ادامـه برد پایین

 :داد

 .ندارم اطمینان بهت که اینه واسه_

 بــه  را احسـاس  یـک  میشـد  مگـر . داشـت  البـرز  بـا  دررابطـه  فقـط  کـه  بـود  تعلیقـی  حـس  دچار دخترك
 داشـت؟ نفـر دو

ــم مردمــک ــایش چش ــان ه ـــاال دســـتش.  زد دو دو او چشــم دو می ـــد ب ـــه روي و آم ـــینه ي قفس  ي س
 آرام. نشسـت او

 :گفت



 اطمینانــت آوردن دســت بــه واســه حــاال. ســرم بــاال اومــدي کــه موقــع همــون. اومــد خوشــم ازت یهــو _
 کنم؟ چیکار

 ي یقــه روي جــوان دختــر انگشــتان شــد تــر وســنگین ســنگین بینشــان فضــاي و کــرد ســکوت کیــارش
 کـرد پیشروي او

 او دســـت  میـــان دســـتش مـــچ امـــا کشـــید بــاال کمــی پــایش ي پنجــه روي بخواهــد آنکــه بــدون و
 نفـس و کـرد گیـر

 :شود متوقف فاصله همان در تا شد پخش صورتش روي گرمش

 . کنی می ضرر خودت ، کنی روي زیاده_

 :گرفت باال چشمش مقابل را او دست و رفت عقب کیارش. رفت وا نازنین

 .جون دختر گرفتی اشتباه عشقت با منو انگار_

 میگی؟ داري چی_

 :گفت گزنده و کرد رها ازهمانجا را او دست

 .نداره جا من منطق تو که عجیبه اونقدر خواستنت.  نیستی روسپی زناي شبیه_

 :رفت عقب و کشید موهایش به دست نازنین

 ...خب... که کردم فکر_

 .شه رد ممکنه چون نکن تعارف کسی به هم قهوه نیستی مطمئن حست از وقتی تا_

 :کرد مرتب را ش یقه کیارش و افتاد ها قهوه یاد تازه نازنین



 ارزش چیــزي هــر بایــد. شــه ثابــت چیزایــی یــه بهــم تــا نیســتم قجــري هــاي قهــوه خــوردن اهــل مــنم_
 .باشه ریسکوداشته

 :گفت فوري و خورد تکانی. رفت در سمت به او که بود گیج هنوز نازنین

 .بدم توضیح برات بگو آخه؟ چی از.  شم مطمئن میگی دائم_

 :کرد نگاهش چشم ي گوشه از و برگشت ش شانه روي کیارش سر

 . میگم بهت بیرون رفت و بود خونه این تو کی فهمیدم هروقت_
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 :گفت ناچار به او و کرد نگاهش بیشتر کیارش. میخورد جا بیشتر هرلحظه نازنین

 ...ببنیش ممکنه گفتم. باشی ساعت چند که اومدي کردم می فکر چون بره خواستم دوستم از_

 :شد ساکت او و آمد باال کیارش دست

 حوصـــله کـــه لنگیـــدنی همـــون یعنـــی کنــی مــی پیــدا اي بهونــه و میــارم روت بــه چیزیــو هــر وقتــی _
 سـر زود منـو ي

 ي دفعــه . نمیــاد  پـیش  بینمـون  هیچـی  ، باشـه  نداشـته  وجـود  رابطمـون  ي ادامـه  واسـه  دلیلـی  تـا . میبره
 بـراش میشـه بعـد

 .گرفت تصمیم

 .نمیرم ، کنی امیدوارم ش ادامه به اگه_

 .دارم نکرده کات ي رابطه یه من چون بري فعال بهتره ولی نمیدم قول چیزي بابت من_



 خــالص نــا جـوان  دختــر. آمــد لـبش  بــه لبخنـد  راه میــان و رفــت کیـارش . شــد گــرد نـازنین  هــاي چشـم 
 بود ناشی ولی بود

. اســــت عجیــــب چیــــزي کـــرد احســـاس نشســـت کـــه ماشـــین داخـــل. داد وا مقـــابلش زود چـــون
 .کـرد نگـاه را اطـرافش

 مجبــورش  کــه  هــایی  تــوهم  همــان  از. اسـت  شـده  تـوهم  دچـار  دوبـاره  کـرد  مـی  حـس . شد عصبانی
 کـاوه از کـرد

ــد ــک بخواه ــناس روانشــناس ی ــتارت. کنــد معرفــی ناش ـــوز ولــی زد اس ـــاده راه هن ـــود نیفت ـــه ب  ک
 . خـورد زنـگ تلفـنش

 و داد جـــواب. باشــد اعتمــاد بــی هرچیــزي بــه توانســت نمــی روزهــا ایــن امــا ندهــد جــواب میخواســت
 اي زنانـه صـداي

 :پرسید

 مشفق؟ آقاي_

 :شد نزدیک هم به ابروهایش

 .بفرمایید. خودمم_

 .کردن تصادف خواهرتون. گیرم می تماس....  بیمارستانِ از _

 :پرسید زده حیرت. کردند معلقش مرتبه یک انگار

 خواهرم؟_

 .ندادن جواب گرفتیم تماس اي شماره هر با چون. میشم ممنونم برسونید خودتونو. بله_



 :گفت و چرخید سوییچ روي دستش

 .اونجام دیگه دقیقه پنج تا_

ــاز ماشــینی در گذشــت، کوچــه ازپــیچ وقتــی. کــرد حرکــت مکــث بــی و انــداخت کنــارش را گوشــی  ب
 سـر البـرز. شـد

 ...کرد می نگاه کیارش ماشین تایرهاي رد به ، او جاي به بار این نازنین. کرد بلند
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 را او واکــنش منتظربــود. کــرد نگــاه ورودي در بــه و گرفــت فاصــله پنجــره از ، در شــدنِ بــاز صــداي بــا
 البـرز کـه ببیند

 روي را پیــراهنش البــرز. افتــاد راه ســرش پشــت عصــبی نــازنین. رفــت اتــاق ســمت ، حرفــی هــیچ بــی
 کرد پرت صندلی

 :گفت نازنین که کرد باز را کمربندش و

 .البرز فهمه می چیو همه بره و بیاد من دنبال دیگه بار دو این_

 بیرون؟ بره ازاینجا زنده قراره بار هردو مطمئنی_

 :گرفت را دستش ساعد و رفت طرفش به نازنین



 میتــونی هــم دیگــه جــور. کــن فکــر مــن پیشــنهاد بــه. البــرز میشــه دردســرت باعــث فقــط کشــتنش_
 .... و بگیري جاشو

ــی ــان وقت ــرفش می ــت ح ــت و ،اوبرگش ــرش دور دس ـــداخت کم ـــا ، ان ـــورد ج ـــ و خ ـــی اراده ي ب  کم
 عقـب را خـودش

 قصــد  انگــار  البــرز  امــا  شـود  بوسـیده  اسـت  قـرار  شـد  مطمـئن  کـه  شـد  نزدیـک  آنقـدر  سرش. کشید
 .داشـت یگـري د

 :پرسید و کرد نگاهش مردد نازنین. کشید عمیقی نفس و بست چشم او صورت مقابل

 کنی؟ می اینجوري چرا_

ــم ــاي چش ــه او ه ــاز ک ــد ب ــازنین ، ش ــید ن ــار. ترس ــه انگ ــایی ي دوچال ــرویش فض ــود روب ـــه ب ـــد ک  قص
 .داشـت را بلعیـدنش

ـــر هـــاي لــب ممــاس درســت هــایش لــب و خــورد چــین او هــاي چشــم ي گوشــه . شـــد جـــوان دخت
 و زد حـرف وقتـی

 :شد تر لبش رسید، نازنین گوش به ش گرفته خش صداي

 اومد؟ پیش کجا تا_

 چی؟_

 :ترپرسید خشن بار این و کشید او لب روي محکم را لبش

 رسید؟ کجاها به عطرش ، تنش ، دستاش میگم_

 :گفت مرتعش صدایی با و گذاشت او ي شانه روي دست.  لرزید نازنین تن



 .هیچی کن باور_

 .است دیگه حال یه چشات. نازي میگی دروغ_

ــازنین ــا ن ــت ت ــرش خواس ــس را س ــد پ ــت ، بکش ــم او دس ــت محک ــرش پش ــان س ــاي می ـــدش موه  بلن
 سـرش و شـد چنـگ

ــب ــم عق ــد خ ــغ. ش ــاهی جی ــید درد از کوت ــت و کش ــه روي دس ــت او ي پنج ــبی. گذاش ــا و عص ــغ ب  جی
 :گفت

 البرز؟ شدي دیوونه چرا.  کن ول موهامو_

 وار زمزمــه ، لرزانــد مــی را جــوان دختــر تــن تمــام کــه لحنــی بــا و شــد خــم صــورتش روي البــرز ســر
 :گفت

 . منه سهم اون از بیشتر_
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 :شد تر رگه چند او صداي و شد کشیده بیشتر نازنین موهاي

 .بگو و راستش حاال_

 :بگیرد التماس رنگ صدایش و ببند را هایش چشم شد باعث درد. چکید نازنین چشم از اشک

 .کن ول موهامو خدا رو تو.  نمیگم دروغ تو به وقت هیچ من_

 :بگوید گریه میان تا رفت باال جوان دختر ي ناله صداي و شد تر محکم او دست اما



 بخـاطرت  کـه  خـراب  زن یـه  شـدم . کنـی  مطمئـنش  تـا . کنـی  جـذبش  تـا  بـرو  راهـی  هـر  گفتـی  خودت_
 کردم غلطی هر

 ...رو خالی و خشک ي بوسه یه حتی. نخواست اون ولی

ــر و شــد شــل البــرز دســت ــاال اورا کم ــی دســت همــان. کشــید ب ــوازش رحمــی ب ـــان وار ن  موهـــاي می
 او ي کشـیده زجـر

 :برد گوشش کنار سر و چرخید

 .نازي دارم دوستت_

 :زد پسش و کرد نگاهش گریه میان نازنین

 ...اما نبینمت دیگه و بمیرم میخواد دلم وقتا گاهی_

 :کرد نگاه خیسش هاي چشم به و شد کج او صورت مقابل البرز سر

 .شی عاشقش مبادا_

 عجیــب حــالش. خــورد ســر لباســش ي یقــه روي ســرش پشــت از او دســت و خــورد تکــان نــازنین ســر
 آدمی شبیه. بود

ــه ــه ک ــا ب ــی فض ــق و رود م ــی معل ــد م ــتانش. مان ــت از انگش ــاس پش ــت روي لب ــر پوس ــد دخت  و لغزی
 تـر محکـم را کمـرش

 :فشرد

 .نازي باش مرگش جام فقط_

 :رفت تحلیل نازنین صداي



 البرز؟ متنفري ازش چرا_

ــازنین شــد باعــث زد کــه پلکــی و او هــاي لــب آمــدن کــش  جـــر صـــداي امـــا بکشــد عمیقــی نفــس ن
 ي پارچـه خـوردن

ــابش ــا. کــرد ش شــوکه ت ــه بگیــرد فاصــله خواســت ت ــوار ب ــا رابطــه.  چســبید ســرش پشــت دی  را او ب
 امـا بـود کرده تجربه

 تــا رســاند او ســر بــه ، ســختی بــا را دســتش. بــود ترســناك دیــد، مــی رفتــارش در امــروز کــه خشــونتی
 امـا کنـد جدایش

ــا را ترســش.  بتوانــد بــود محــال ــا آورد زبــان بــه او از خــواهش ب ــود مکــث اي لحظــه ام ــه و ب  اي دقیق
 شـبیه ،چیـزي بعد

 نـه  کـه  بـود  شـده  معنـا  تمـام  بـه  ي دیوانـه  یـک . اسـت  کـرده  طغیـان  کـه  آتشفشـان  کـوه  یـک  ي دامنه
 شـنید می صدایی

 ...کند نابود راهم او هاي دست رد خواست انگارمی. میفهمید را حالش نه و
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ــرش ــورت روي س ــایین او ص ــد پ ــه و آم ــا را ش گون ــب ب ــایش ل ــس ه ــرد لم ــه. ک ـــتت ي زمزم  دوس
 بمـب مثـل دارمـش

ــل ــرد عم ــرك و ک ــر را دخت ــرد منفج ــا ک ــارش ت ــد کن ــت. بزن ــی رو و نشس ــن دور را تخت ــردردش ت  پ
 میـان. کـرد مچاله



 :گفت برداشته خش صدایی و گریه

 پــدر پـیش  میـرم . مربوطـه  خـودت  بـه  بکنـی  خـواي  مــی هرغلطـی  تـوهم . مـونم  نمـی  اینجـا  دیگـه  مـن _
 ... و بزرگ

 دودســتش  میــان  را او صــورت . بیفتــد  ش ســینه  روي دوبــاره  تــا  کشــید  محکــم  اورا بــازوي  البــرز
 :گفت آرام و گرفت

 شدي؟ راه نیمه رفیق_

 :داشت نگهش البرز اما شود بلند خواست نازنین

ــازنین ببوســدت حتــی خــوام نمــی_  هــم تــورو اینکــه نــه. آرامششــو. بگیــرم ازش حقشــو خــوام مــی. ن
 .بگیره ازم اون

 .البرز گی می مزخرف داري_

 .بخوره بده رو قهوه اون بعد ي دفعه_

 مربوطه؟ چه من توبه مشکالت_

 ؟ باشی باهام ندادي قول مگه_

 ...اینجوري بعدش و بکنم بخاطرت کاري هر که_

 .داشتی شو تجربه قبال. آدمیم چه من دونی می خوب_

 بـــه را دســـتش کـــف.  نشســـت تخـــت لـــب دوبـــاره و فشــرد ش ســینه ي قفســه روي دســت نــازنین
 فشـرد ش پیشـانی

 :وگفت



 .باشه راحت خیالت. زنه نمی دست من به نکنه، کاتش تا که داره تموم نیمه ي رابطه یه گفت_

 تــن  پوســت  سـپیدي  بـه  خیـره  و شـده  جمـع  چطـور  او هـاي  چشـم  دانسـت  نمـی  و بـود  البرز به پشتش
 ادامـه و اوسـت

 :داد

 .البرز کشم نمی من چون. راهش سر بذاري رو دیگه یکی من جاي به هست بهترم_

 او ضـــعف نقطـــه کـــامال نفهمیــد. رفــت حمــام ســمت بــه کنــد نگــاهش آنکــه بــدون و شــد بلنــد ســپس
 تـا داد رادسـتش

 ...شود عوض کال ش برنامه

♣♣♣♣ 

 و کــرد نگــاه ش گوشــی بــه. کــرد مکــث شــود، پیــاده ازاینکــه قبــل امــا کــرد پــارك بیمارســتان مقابــل
 قـرار. کـرد تعلـل

 ســمت و شــد مشــت فرمــان روي ش پنجــه. شــدند مــی محتــاجش اگــر حتــی شــود آنهــا درگیــرِ نبــود
 اما برگشت سوییچ

 هــاي حــرف بــا. خواســت راهنمــایی و رفــت اطالعــات ســمت بــه. شــد پیــاده و گفــت اهــی درنهایــت
 سـمت بـه مسوول
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 ابروهــایش  و کــرد  برخـورد  پیمـان  بـا  بـرود  داخـل  خواسـت  و شـد  بـاز  در کـه  همـین .  رفـت  آسانسور
 کشـیده درهـم



 .شد

 :گفت شوکه و پرید پیمان پیشانی از رنگ که دید وضوح به

 کنی؟ می چیکار تواینجا_

 :زد را دکمه و شد آسانسور وارد کیارش

 میخواي؟ چی اینجا خودت خوردي؟ جا تو چرا. اومده پیش مشکلی یه_

 :باشد دار خود کرد سعی و کشید گوشش زیر به دست پیمان

ــا راســتش_ ـــی وســایل ي واســطه تــونم مــی ببیــنم خواســتم مــی. نبــود کــه داشــتم کــار یکــی ب  واردات
 .یانـه بشـم پزشـکی

 .فعال نشد... خب که

 :گفت و برداشت شد می طی سرعت به که رنگ سبز هاي شماره از را نگاهش کیارش

 که؟ کردي صحبت موضوع این واسه سپهر با گفتی_

 کیا؟ میکنی جواب و سوال آوردي گیري وقت موقعیت تواین _

ــارش هــاي چشــم ــراري هــاي چشــم در ، نافــذش نگــاه و شــد جمــع کمــی کی ــیخ پیمــان ف  در. شــد م
 و شـد بـاز آسانسور

 :گفت حال درهمان. رفت بیرون

 !شده اورژانسی چرا تو موقعیت و چیه مرگت فهمیدم می واال دارم عجله که حیف_

 گوشـــش و ســـر بــه دســت تردیــد بــا پیمــان. رفــت پرســتاري استیشــن ســمت فورابــه و نکــرد معطــل
 از قبـل ولـی کشـید



ـــراي داشــت پرســتار. رفــت دنبــالش ، شــود بســته آسانســور در آنکــه  مـــی را توضـــیحاتی کیـــارش ب
 برگشـت او و داد

 :شد عصبی و گفت اهی. زد تنه پیمان به که برود

 راهی؟ سر مدام توچرا_

 :گفت تردید با پیمان

 کنم؟ می اشتباه. دیدمش آوردنش وقتی یعنی... کیا بود اینجا خواهرت فکرکنم_

 :کشید درهم ابرو کیارش

 شناسی؟ می کجا از رو کیانا تو_

 :گفت فوري پیمان

 .دیدمش اونجا. دیگه سراغت اومد ، بودیم ت خونه پیش چندماه_

 :گفت دهنده هشدار پرستار که بگوید چیزي خواست کیارش
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 .نکنین معطل لطفا. مشفق آقاي کشه می درد داره خواهرتون_

 :گفت پیمان به عجیب اخمی با. داد تکان سري و کرد زن به کوتاهی نگاه کیارش

 شدي؟ شیرفهم! کردي غلطی چه ببینم بیام تا ایستی می وا_



 درآسانســور  شــدنِ  بسـته  بـا . نکـرد  اي فایـده  پیمـان  گفـتنِ  »کیـا « و رفـت  آسانسـور  سـمت  سـرعت  بـه 
 اي ضـربه پیمـان

 :گفت و زد ش پیشانی به محکم

 .کنه می ت پاره تیکه. پیمان زایید قلو شصت گاوت_

 نه؟. آقا داشتین بیمار با نسبتی شما_

 :گفت و کرد نگاه پرستار به سریع پیمان

 .هستن آشناهام از شدم متوجه اتفاقی. که گفتم_

ــه. داد خــودش بــه لــب زیــر فحشــی و دزدیــد را نگــاهش پرســتار نیشــخند بــا  هــا پلــه راه ســمت ب
 شـود مـی اگر که رفت

 العملــی عکــس چـه  نبــود معلــوم کـرد  مــی شــک کیـارش . ببنــدد را فلنــگ و ببینـد  را کیانــا دیگــر یکبـار 
 .دهد نشان

♣♣♣♣ 

 :گفت عصبی. داد هل پرستار سمت و کرد امضا سریع را ها برگه

 ؟ داره کردن تعلل اینقدر کشه می درد داره وقتی_

 :گفت او عصبی و جدي ي چهره به نگاهی با پرستار

 تــا عضــو قطــع واســه.کــرده خــونریزي چــون میشــه، برداشــته طحــالش ، پــاش شکســتگی جــز احتمــاال_
 نباشـه رضایت

 .محترم آقاي کرد اقدام نمیشه



 :گفت رفتن از قبل پرستار. داد تکیه استیشن به و کشید ش پیشانی به دست کیارش

 .ببینینش لحظه یه اونجا تونین می. عمله اتاقاي پایین ي طبقه_

ــتن از بعــد و داد تکــان ســري ــاد راه او رف ــاق در پشــت. افت ــد رســید، کــه ات ــه چن ـــد دقیق ـــا بع  را کیان
 از را ش تکیـه. دیـد

 ثانیـــه چنــد در درد کــرد احســاس. پیچیــد مــی خــودش بــه درد از کیانــا.  رفــت جلــو و برداشــت دیــوار
 تمـام کوتـاه ي

ــنش ــه را ت ــرد احاط ــت. ک ــار دس ــت کن ـــت او تخ ـــورتش روي و گذاش ـــم ص ـــد خ ـــدایش. ش ـــه ص  ک
 هـاي کرد،چشـم

ــرك ــردرد دخت ــیس و پ ــاور و خ ــمتش ناب ــد س ــب.  چرخی ــایش ل ــا ه ــد درد ب ــنش داداش و لرزی  گفت
 شـد حرفی آخرین

 :گفت محکم و گرفت را دستش فقط. شنید که

 خب؟. نترس_
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ــا ــدتر حــالش او ي گریــه ب ــخ انگشــتان جــاي. رفــت عقــب و شــد ب ـــی دســـتش کـــف او ي کــرده ی  م
 درهـاي. سـوخت

ــایش خــورد، تــاب کــه رنــگ ســبز ــود ســنگین ســرش. رفــت پــیش و پــس پ  داشـــت کـــه آنقـــدر. ب
 مـی زمـین را وزنـش



 از تکـــه هـــر کـــه راداشـــت اي مــرده حــس. داد تکیــه دیــوار بــه و گرفــت ش یقــه بــه دســت. کوبیــد
 را نـش روا و روح

 .است گذاشته جا قسمتی

 ســرش و خــورد تکــانی. شــنید را تنــدي و بلنــد هــاي قــدم صــداي کــه بــود خیــره اي نقطــه بــه نگــاهش
 بادیـدن. چرخیـد

 :گفت تعجب با که او برعکس نداد، نشان العملی عکس طناز

 کنی؟ می چیکار اینجا تو_

 :گفت تیز و خشک لحنی با و برداشت دیوار از را ش تکیه کیارش

 اي شــماره  تنهــا  شــده،  منتهــی  انــداختن  پـس  بـه  هـا  تـازگی  مـادر  و پـدر  ووظیفـه  نقـش  که جایی از_
 لیسـت از کـه

ــایلش ــودم مــن ، داد جــواب موب ــدا منــو شــماره و کــرده فضــولی کجــا از دونــم نمــی کــه هرچنــد. ب  پی
 .کرده

 :گفت ناراحتی با طناز

 کجاس؟ بزن، نیش افعی مث شرایط بدترین تو_

 :گفت و کرد اشاره عمل اتاق به سر با

 .تو اون_

 دیدیش؟_

 .آره_



 :گفت باحرص طناز

 .بده توضیح آدم مث کیارش_

 .بیرون بیاد کن صبر برات؟ مهمه. هست دکترش_

. کــرد نگـاهش  و ایســتاد ش شـانه  بــه شـانه  کیــارش. راکشـید  بــازویش طنـاز  کــه بـرود  افتــاد راه سـپس 
 و نگرانـی با طناز

 :گفت عصبانیت

 میـرم  مـی  دارم یانـه؟  س زنـده  بچـه  ایـن  بگـو  فقـط  ، نباشـه  مهـم  بـرات  کـه  تعصبی بی اونقدر میدونم_
 .نگرانی از

 مـــیگم میفـــتن پـــس وکـــامران ســـیما االن میـــدونم کــه جــایی از ولــی وایســادي پــات رو کــه هنــوز_
 .تـرباشـی سـرپا

 .بپرس بیرون اومدن تو اون از شو بقیه. شکسته پاشم.دیده اسیب طحالش

 کـه  افتـاد  سـبا  بـه  چشـمش  تـازه  امـا  بـرود  خواسـت  و کشـید  بیـرون  او دسـت  میـان  از را بازویش سپس
 دیـوار ي گوشه

 دســـتش دو جـوان  دختــر. کشـید  درهـم  را ابروهــایش. لرزیـد  مــی انگـار  و بـود  شــده جمـع  خـودش  در
  دهـانش مقابـل
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 نگــاه متوجــه اصــال. نیســت طبیعــی حــالتش کــرد احســاس. عمــل اتــاق در بــه خیــره چشــمانش و بــود
 طناز. نشد کیارش

 هــاي  دســت . رفــت  طــرفش  بــه  سـریع  و گفـت  وایـی  اي سـبا  دیـدنِ  بـا  و برگشـت  عقـب  او مکـث  با
 و گرفـت را او

 کــــه کیـــارش. نشســـت زمـــین و خـــورد ســـر دیـــوار روي کـــرده بـــغ ســـبا.  زد صـــدایش دلـــواپس
 جـا کـرد، مـی نگاهشـان

 :خورد

 غشیه؟_

 :چرخاند سر عصبی طناز

 برمیاد؟ ازت اي دیگه کار زدن مفت حرف جز_

 .آره بفهمی دهنتو حرف_

 :نشاند ها صندلی روي و کرد بلند را سبا طناز

 عصــبی شــوك دکتریــابرم؟ دنبــال میــري. کــردنش ادب بچــه بــا کــرده کــور رو دنیــا چشــم کــامران_
 شده؟ وارد بهش

 .میشه تموم فیلمش گوشش تو بزن دوتا خواد؟ نمی دکتر کردن غش _

 امــا بکوبــد او دهــان وتــوي کنــد مشــت را حرصــش تمــام میخواســت دلــش.  فشــرد هــم بــه لــب طنــاز
 :گفت فقط



 ت ندیــده و دیــده مــادر. کیــارش کشــی مــی یــدك بودنــو اي عقــده و تلــخ زبــون فقــط آدمــا دنیــاي از_
 چند از بعد که

ــزار تــوي ســال ــرد خــودش لجن ــرات م ـــه اي بچـــه بعــد س قدیســه ب ـــو ش خـــانواده تمـــوم ک  ي جل
 ، سـوختن چشـمش

 خــاك... بــرداري حماقــت و خودخــواهی همــه ایــن از دســت شــاید کــن درســت خودتــو بــرو. بــازیگر
 مـن بـرادر برسر

 ... کنه نمی ول رو تو و داره که دلی با

 مغــز روي متــه مثــل هــایش کفــش صــداي.  دویــد پرســتاري ایســتگاه ســمت بــه ســرعت بــا و گفــت
 می کوبیده کیارش

 بود؟ چه طناز منظور. کرد نگاه ش بسته هاي چشم و سبا به اراده بی.  شد

 جلـــو . نیســـت خـــوب اصـــال اوضــاعش فهمیــد ســبا لــرزان  هــاي شــانه و عمیــق هــاي نفــس بــا
 روي سـردي عـرق.رفـت

 کـــم. لرزیــد مــی ســرما شــدت از هــایش ولــب هــا پلــک و بــود انداختــه راه بــازي سرســره صــورتش
 روي از بـود مانـده

 بـــا دختـــرك ي بســته  و عــرق از خــیس هـاي  چشــم. داشــت نگهـش  و شــد خــم کـه  بیفتــد هــا صـندلی 
 نیمـه هـاي لـب

 تشــنجی. دیــد را فاجعــه یــک از قســمتی ، داد مــی پــس و گرفــت مــی درمیــان یکــی را نفــس کــه بــازي
 نبـود معلـوم که



 زیـر  دسـت  سـریع  آمـد  کـه  هـایش  نفـس  خـس  خـس  صـداي . اوسـت  زنـدگی  در فشـار  کـدام  ي نتیجه
 انـداخت تـنش

 نادیــده را طنــاز ویلچــر. نشســت او پیشــانی روي ســردي عــرق و داد مــی جــان داشــت.  کــرد بلنــدش و
 قـدم با و گرفت

 لحظــه آن در فقــط ، شــد مــرگش چــه دانســت نمــی هــم خــودش. رفــت اتــاق اولــین ســمت بلنــد هــایی
 ، کـرد می حس

 ...خواهد می کشیدن هوار دلش و برپاس بزرگی جنگ درونش
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 :کشید موهایش روي دست طناز

 سبا؟ بهتري_

 :گفت آرام.  گذاشت هم روي را هایش پلک

 ...کیانا. خوبم_

 :کرد راحت را خیالش طناز حرفش، شدن تکمیل از قبل

 خداروشـــکر. بخــش میــره باشــه خــوب عمــومیش حــال دیگــه ســاعت چنــد.  آوردنــش عمــل اتــاق از_
 خاصـی اتفـاق

 .نباش نگران. میشه خوب که پاشه. نیفتاده



 کـه  شـود  بلنـد  گذاشـت  کنـارش  دسـت  امـا  داشـت  خسـتگی  و کـوفتگی  احسـاس .  کشـید  عمیقـی  نفس
 ش شـانه طناز

 :داشت نگهش تخت روي و گرفت را

 میخواي؟ چی میشی؟ بلند چی واسه_

 .کنم تحمل نمیتونم.  میاد بدم بیمارستان از_

 :گفت مالیمی لحن با طناز

 .نیست چیزي که بیمارستان. خوب دختر کنی تحمل رو چیزا خیلی باید حالت بهبودي براي_

 :لرزید هایش لب و کرد بغض

 .کنه می بهتر حالمو اینجا از ي دور _

 جـــا یـــه کیــارش. کنــی تشــنج عصــبی شــوك شــدت از بــود نزدیــک.  نکــن شــدن بلنــد بــراي اصــرار_
 و خـورد درد بـه

 ... واال بود

 :زد کمرنگی لبخند او نگاه خاصِ حالت با و کرد مکث سبا نگاه شدن قفل و چرخیدن با

 .کنی می تشنج داري فهمید. دکتره سرش خیر_

 :گفت آرام. شد تر بود،خشک خشک سبا کام

 خودتون؟ مثل اینجاست؟ دکتر_

 پزشکه؟ دندون دونی نمی مگه. نه_



 داشته؟ چیکار... اینجا خب ولی... چرا_

 :کرد مرتب تنش روي را پتو و نشست ، انداخت تخت لب را بدنش طرف یک طناز

 وکاراشــو رســونده خودشــو چــرا درعجــبم. داده جــواب و کیانــا گوشــی از گــرفتن شــو شــماره اتفــاقی_
 . کرده

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 203

 نیاد؟ چرا_

 شد دار معنا او به نگاهش و رفت باال زن حالت خوش و باریک ابروي

ــیچ_ ــت ه ــاراش وق ــل ک ــته دلی ــدن. نداش ــدنش و اوم ــا نیوم ــه ب ــدر. طلبکاری ــناخت ازش چق ــدا ش  پی
 کردي؟

 :کرد رو هنگامش زود پاسخ با را بودنش ناشی بار این سبا

 .دیدمش شب اون و شنیدم ازش که حد همین در یعنی. .. هیچی_

 :داد وسرتکان زد لبخند طناز

 .بود تر آروم تا کرد حفظ رو فاصله آدما بعضی با باید. بهتره ندونی ازش هرچی_

 . داره مشکل پدرش با اینقدر عجیبه برام_

 . بگردي حماقتا این دلیل دنبال نکن سعیم.  س احمقانه. نیست عجیب_

 .گردم نمی_



 را آرامشـــش ش گســـتاخی و پروایـــی بــی. کشــید آه و افتــاد او هــاي حــرف یــاد ســبا. زد لبخنــد طنــاز
 هـم بـه کـامال

ــی. ریخــت ــا کــرد شــروع او را روزش نحس ــی االن ام ــش دانســت نم ــط چیســت حس ــود دلخــور فق .  ب
 و زبـان به بیزاري

ــش ــی احساس ــد نم ــاز. آم ــد طن ــی دروغ فهمی ــد م ــا و گوی ــئن تقریب ــود مطم ــر ب ــرك فک ــر دخت  درگی
 اسـت شـده ظـاهرش

 :گفت و کشید او ي گونه روي را دستش پشت. نیاورد خودش روي به اما

 .میاد شه راحت کیانا از خیالش سیما. بخواب کم یه_

 :گفت و باالداد ابرو درماندگی با سبا

 .کنم می دق بمونم اینجا امشب. خونه برم کنین کاري یه توروخدا_

 :کرد اخم طناز

 .سبا س آزاردهنده و مزخرف خیلی حرفات_

 ...آخه_

. اونــوره  کــه  سـیمام . مـونم  مـی  پیشـت  خـودمم . باشـی  مراقبـت  تحـت  اینجـا  بایـد  امشـب . نـداره  آخه_
 عـوض جـامونو

 !کنی تحمل مجبوري پس. کنیم می

 :شد وارد دلواپس سیما و رفت کنار رنگ آبی ي پرده موقع همان و کشید آه سبا

 برم؟ قربونت خوبی... سبا_



 :کرد بغلش سیما و شد نیمخیز سبا

 شما؟ شد چتون.اومد سرم یهو بود بالیی چه_
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 :گذاشت ش شانه روي را سرش و گذاشت او پشت را دستش

 .نباش نگران. خوبم من_

 :کرد نگاهش دلواپسی با و گرفت را او صورت دستش دو با سیما

 !کنی تشنج بود مونده کم میگه طناز داشتی؟ سابقه سال چند این تو_

 :کشید باال سر سبا

 !نه_

 سبا؟ مطمئنی_

 .نگیرم اگه. ندارم دردا این از شکر رو خدا_

 مطمئــنش ســیما و گرفــت را کیانــا ســراغ ســبا. بوســید محکــم را ســرش و گفــت شــکري خــدارو ســیما
 خـوب که کرد

 :پرسید و کرد نگاه طناز به سپس. است

 ندیدیش؟ طناز؟ رفته کجا کیارش_

 :برگشت او سمت و کرد نچی پیچید پتویش دور که انگشتانی و سبا به نگاهی نیم با طناز



 چطور؟. رفته شاید.  ندیدمش دیگه ژانس اور تو آوردن رو سبا که ظهر از_

 .گشت می دنبالش کامران_

 :گفت و داد تکان سري طناز

 .نبوده شاق هم خیلی رفتنش و اومدن. همیشه دردسره دنبال کامرانم_

 .رفت نمی پیش کیانا کاراي که نبود_

 .افتاد نمی اتفاقی هم اومد نمی. اومدم شیفت پرستاراي تلفن با بعد ساعت نیم من_

 .کامران نه توئه ي بچه انگار. طناز رفته تو به واقعا کیارش کنم می حس وقتایی یه_

 :خورد گره درهم طناز ابروهاي

 واال دربیـــاد کــار از پســر ایــن مــث یکــی بخــواد کــه نشــدیم دار بچــه و داشــتیم مشــکل روشــکر خــدا_
 میـدادم تـرجیح

 .نمونه تنش به سر

 :کرد نگاه سبا به و گرفت ش خنده حوصلگی کم آن میان سیما

 بگیره؟ کامران بگم میخوري چیزي_

 :انداخت سرباال سبا

 .بریم زودتر میشه اگه فقط_
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 :گفت و زد او دست روي دست طناز

 زیــاد. نکــن تکــرار تخــس هــاي بچــه مــث اینقــدرم. کــنن نمــی مرخصــت نیــاد آزمایشــت جــواب تــا_
 مـیگم بزنی حرف

 فهمیدي؟. کنن بستریت چندروز و کنن جور بهونه

 :شد بلند تخت روي از طناز و شد بیشتردرهم سبا ي چهره

 .بیام و بزنم کیانا به سر یه برم من تا بخواب_

 :گفت سیما

 .بخونم نماز برم پایین اومدم من. پیششه کامران_

 ...و تابیاي میمونم. خب خیلی_

 :گفت حرفش میان آرام سبا

 .نمیرم جایی که من. شما برین_

 :گفت شیطنت با زدو برایش چشمکی طناز

 کنی؟ نمی فرار مطمئنی_

 :زد جانی کم لبخند سبا_

 .رفتم می. چرا واال نیست امکانش که بان زندان همه این با_

 :گفت و کشید او صورت به دست سیما



 .نیست اي چاره ولی سبا نداري دوست رو اینجا فضاي دونم می_

 :گفت گرفته و دلگیر. کرد نگاهش و چرخاند سر سبا

 همــه ایــن از بعــد هنــوز. ندیــدم خــودم بیچــارگی بــه ادم ولــی ســیما نیســت چــاره چیــزا خیلــی واســه_
 تصـادف اسم سال

 ...میخواد دلم و گیره می درد استخونام تموم ، میاد

 .کنی زندگی عزیزات جاي بوده دراین صالح. خانم خوشگل بخواد زندگی دلت_

 :گفت طناز جواب در و شکست سبا بغض

 .نیست راحت_

 :داد بازي او سر جلوي موهاي میان را دستش کوچک انگشت ایستادو دیگرش سمت طناز

 .کن راحتش_

 :گفت گذار تاثیر و آرام. شد خم کمی او صورت روي و گذاشت کنارش دست. کرد مکث
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 دار باهـــاش داري جوونیتـــو و خــودت و زنــدگیت گــردن دور انــداختی حســرت اســم بــه افســار یــه _
 سـبا. زنـی مـی

ــان ــر... ج ــوبم دخت ــاب ازاون... خ ــه طن ــوان ب ــه عن ــیله ی ــات ي وس ــتفاده نج ــن اس ــه از. ک ـــا غص  و ه
 .بگیـر درس سـختیات



 کــه دردي میشــه درنهایــت. زنــدگیت معضــل میشــه عقــده ، عقــده میشــه غصــه غصــه، میشــه حســرت
 .نداره دوایی هیچ

 :کرد زمزمه و ریخت اشک هم سیما. آورد درد به را دلش دخترك آرام ي گریه

 ...و دنیا اون بابا و مامان... اینجا من. ن آشفته همه بخاطرتو...  سبا_

 .بره حال بااین سعید خواستم نمی_

 .راحته اینطور. باشه نداره دوست_

 کنم؟ چیکار من پس_

 :کرد مداخله طناز که کرد می تر بدحال را سبا گفتنش دونم نمی و داد سرتکان سیما

 محبـــت جــواب بخــواد بــرادرت.  قــانون دســت بســپارش. کــن فرامــوش افتــاده اتفــاقی هــر. هیچــی_
 حـل برادرانـه بـده

 ؟ کنی زندگی پسره بااون و برگردي میتونی. سبا بشی رحمیات دل پاسوز باید واال کنه می

 :خورد تکان سریع سبا سر

 .محاله_

 :کرد بلند دست طناز

 .نداره سردرگمی. برو درسته که راهی پس. خب_

 :کشید صورتش به دست و بوسید را او پیشانی. شد خم و کشید اه سیما.نگفت چیزي سبا

 .بخوره تکون دلت تو آب نذارم دیگه میدم قول_



 اي ســونامی مهــار امــا داد مــی وعــده ســیما. داد تکــان ســر و خــورد ســر چشــمش ي گوشــه از اشــک
 دختـر دل در کـه

ــود جــوان ــا ، ب ــل غیــر تقریب ــود کنتــرل قاب  و بســـت چشــم. کوبیــد مــی زمیــنش داشــت کــه آنقــدر. ب
 .کشـید عمیـق نفـس

 دقیقـــه چنـــد. برونـــد آنهــا تــا بســت چشــم... دلــش ي خواســته روي گذاشــتن پــا جــز نبــود اي چــاره
 صـداي.  گذشـت

 مـــی پرســـتارها آرام باصـــداي فقـــط کـــه ســـکوتی و ســـنگین ي پـــرده افتـــادن آنهـــا، آرام گفتگـــوي
 گفـت مـی ، شکست

ــا ــم.اســت شــده تنه ــاز چش ــه و کــرد ب ــرده ب ــخیم ي پ ــتش کــف. کــرد نگــاه ض ــه روي را دس  ش گون
 پهلـو روي و کشـید

 فکـر . آمـد  نمـس  هـایش  چشـم  بـه  هـم  خـواب  امـا  بخوابـد  داشـت  دوسـت . بـود  کرخـت  تنش. چرخید
 آزارش خیال و

 بـــودن طفیلـــی از بـــود بیــزار.  بگیــرد تــرحم رنــگ بـدش  حــال ایــن خــاطر بــه هــا نگــاه اینکــه. داد مـی 
 یـک دلـش و هـا

 انگــار امــا رابســت هـایش  پلــک ســریع پــرده کـم  خــش خــش صــداي بـا . خواســت مــی مســتقل زنـدگی 
 .بود سنگین فضا

 رهــا را پــرده کیــارش. خــورد جــا و چرخانــد عقــب ســر تردیــد بــا. نبــود طنــاز یــا ســیما حضــور آرامـش 
 در دسـت و کرد
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 توانســـت نمـــی. داشــت  آنــی گیــري دسـت  یــک شــبیه حـالتی . بــود مســتقیم نگـاهش . جلورفــت جیـب 
 همـان. بگریـزد

 روي کمـــی سـر  پشــت از و رسـید  ســرش بـاال  کیــارش تـا  گفــت نمـی  چیــزي و کـرد  مــی نگـاهش  طـور 
 خـم صـورتش

 :شد

 غشو؟ خرگوش... ؟ چطوري_

 زیــر تــا را پتــو و برگشــت ســریع.  گرفــت گــر انگــار او کــج لبخنــد بــا و شــد خــالی درونــش چیــزي یــه
 :کشید گردنش

 .بخوابم میخوام...  برو لطفا _

 نداري؟ دیدنمو چشم بگی میخواي _

 :گفت تر آرام او و گرفت سبا نفس. شد خم بیشتر کیارش و کرد نگاه چشم ي گوشه از

 ...فقط حالتوبپرسم اومدم. کن فراموش صبحو حرفاي_

 کـرده  تـرش  بـراق  اشـک  نـم  کـه  او بلنـد  و دار تـاب  هـاي  مـژه  حجـم  روي نگـاهش  و بسـت  چشـم  سبا
 .ماند ثابت بود،

 را حــوا  ســرخ  سـیب  از اي گوشـه  و باشـد  فاصـله  یـک  ي شـکننده  خواسـت  مـی  دلـش  بـار  اولـین  براي
 امـا کنـد مـزه



 چشـم ... رفـت  عقـب  او شـدن  خیـز  ونـیم  رفـتن  کنـار  بـا  و شـد  کشـیده  او اشـک  رد روي انگشـتش  فقط
 دلـواپس هـاي

ــوم و ــل دختــرك معص ــک مث ــوار ی ــد دی ــابلش بلن ـــت از دســـت هــایش وچشــم شــد کشــیده مق  حرم
 . برداشـت شـکنی

 :گفت و کرد بلند دست

 .ندارم کاریت. بخواب. بپرسم حالتو اومدم که گفتم_

 .ترم ،راحت بري_

 :زد پوزخند کیارش

 .ها نیومده بهت محبت_

 .میخوره بهم حالم تو امثال محبت از_

 :شد نزدیک هم به ابروهایش و شد محو کیارش لبخند خط

ــاال خواســتی باشــه حواســت فقــط_ ــوت بگیــري چیــزي یــه ، بیــاري ب . نکشــی گنــد بــه رو دنیــا کــه جل
 ضـرر.  نشین زیادم

 .داره

 پرســتار  افتــاد  پـرده  کـه  همـین . برگشـت  بـود  آمـده  کـه  طـور  همـان  کیـارش  و کـرد  نگاهش فقط سبا
 و شـد نزدیـک

 :گفت

 بیمارشونن؟ کنار دکترمشفق_



 :نکرد اعتنا کیارش
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 .خانم خبرم بی_

 .اینجا بیاریم گفتن دکتر. خواهرتونه همراه وسایل و گوشی این_

ــارش ــت کی ــد خواس ــه بگوی ــه ک ــبا ب ــل س ــد تحوی ــا ده ــث ام ــرد مک ــایلون و ک ــی و ن ــت را گوش . گرف
 و زد لبخند پرستاري

 .رفت

ــایل ــارش را وس ــندلی روي کن ــداخت ص ــیگارش و ان ــت را باکسس ــدکش. برداش ــه را فن ـــربه زد ک  ض
 شیشـه بـه اي

ــد ســر. خــورد ــرون را ســیگارش دود کــامران، بادیــدن و چرخان ــایین را شیشــه و کــرد فــوت بی . داد پ
 شـروع سردي باد

. نداشــت  زیــادي  تـاثیر  او روي امـا  بلعیـد  سـرعت  بـه  را ماشـین  گرمـاي  حجـم  و بـود  کـرده  وزیـدن  به
 دسـت کـامران

 :شد خم کمی و گذاشت ماشین سقف روي

 کنی؟ ترك منو تلفناي به ندادن جواب عادت میخواي کی _

 :گفت و کرد نگاهش کمی کیارش

 .بود مونده جا ماشین تو گوشیم_



 .خودمون خونه بیا شب _

 داریم؟ مشترکم ي خونه تو و من مگه_

 !کیارش_

 میـــان ي ســـوخته نیمـــه فیلتـــر ســـمت کـــامران نگــاه و گذاشــت شیشــه روي را آرنجــش کیــارش
 .چرخیـد او دسـت

ــرخی ــش س ــیگار آت ــل س ــک مث ــزرگ داغ ی ــبش روي ب ــت قل ـــا. نشس ـــداي ب ـــس او ص ـــی نف  عمیق
 را نگـاهش و کشـید

 :چرخاند

 امــروزم کـارام  از کلـی . م خسـته . نـدارم  جدیـد  ي برنامـه  ي حوصـله  اصـال  ولـی  کـنم  بحـث  خـوام  نمـی _
 .افتاده عقب

 !بخوري شام باید که باالخره _

 بـه  سـیلی  مثـل  کـه  بـود  همـراه  حسـی  آن بـا  بـار  ایـن . شـد  کشـیده  سـمتش  کیـارش  هـاي  چشـم  دوباره
 مـی مـرد صـورت

 :خورد

 .افته نمی اتفاقی. باشه هات بچه بقیه به حواست و نباش من شام نگران امشبم یه_

 :گذاشت او آرنج روي دست و شد خم بیشتر کامران

 ... نباشی تر مهم برام تو ، کیارش نیست فرقی کیوان و کیانا و تو بین_



 ي حوصــله امشــب!  کــه گفــتم. کنــه مــی اذیــتم بیشــتر حرفــات بعضــی. کــامران نکــن فرضــم احمــق_
 .ندارم تازه بحث

 .بیاي بکن سعیتو. خب خیلی_
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 .دارم کار خیلی مطب. نباش منتظرم_

 کنـارش  هـم  تـو  نگرانـی  و دیـدن  ریخـت،  هـم  بـه  حـالمو  کیانـا  تصـادف  شـنیدنِ  کـه  قـدر  همون امروز_
 خـوب و حالم

 ....فقط. کیارش کرد

ــه_ ــی خوبــت حــال ب ــان خیل ــامران نکــن اطمین ــود ممکــن. خــان ک ــه هــم دیگــه هرکــی ب ــو باش  خودم
 جونش بلکه برسونم

 .نیفته خطر به

ــپس ــدون س ــه ب ــاه آنک ــد نگ ــیگارش ، کن ــه را س ــوخته نیم ــرون س ــرت بی ــرد پ ــایلون. ک ـــارش ن  را کن
 پنجـره از و برداشـت

 :داد بیرون

 .وسایالش اینم_



ــامران ــع ک ــایلون گــرفتن موق ــداخت او ي پنجــه دور دســت ن ــاي. ان ــارش دســتش گرم ــا آزرد را ،کی  ت
 را دستش زودتر

ــا خــداحافظی بــی همیشــه مثــل او و رفــت عقــب کمــی کــامران.  بچرخانــد را ســوییچ و بکشــد عقــب  پ
 فشرد پدال روي

 :کرد زمزمه حسرت با کامران. ماند جا به تایرماشینش رد فقط بعد ثانیه چند و

 ...عزیزم پناهت و پشت خدا_

♣♣♣♣ 

ــا زد را ریمــوت ــین ت ــگ وارد ماش ــود پارکین ــه ش ــداي ک ــک ص ــده موزی ــد داري خن ــبیه. آم ــگ ش  آهن
 کـارتون از یکی

 خــم . بـود  معلـوم  صـندلی  زیـر  از مالیمـی  نـور .  کـرد  نگـاه  را بـرش  و دور تعجـب  بـا . بـود  قـدیمی  هاي
 گوشـی و شـد

ــا ــد را کیان ــی. دی ــرد نچ ــی و ک ــت را گوش ــا برداش ــبورد روي ت ــدازد داش ــا بیان ــا ام ــدنِ ب ــماره دی  ي ش
 ابروهـایش آشنایی

 ثابـــت ي شـــماره ایـــن بیایــد یــادش شــاید تــا کــرد تنــگ کمــی را چشــمهایش. شــد نزدیــک هــم بــه
 ي خانـه بـه متعلـق

 کــه  بــوقی  صــداي  بـا . بـود  44 شـماره  ایـن .  بـود  22 آنجـا  ي شـماره  پـیش ! نـه  امـا  یانـه  هست کامران
 سـرش پشـت از

ــد ــل ،از آم ــه داخ ــه آین ــب ب ــاه عق ــرد نگ ــی. ک ــک از یک ــاي پزش ــک ه ــود کلینی ــی. ب ــت را گوش  دس
 سـریع و داد دیگرش



 شــده قطــع تمــاس. کــرد نگــاه را گوشــی دوبــاره و کــرد پــارك همیشــگی ســرجاي. شــد پارکینــگ وارد
 دکمـه و بـود

 خیـال  بـی  خواسـت  مـی .  زد سـنگ  بـه  را تیـرش  صـفحه  روي رمـز  امـا  شـود  روشـن  تـا  زد را کنارش ي
 یـک امـا شود

 نمــی . رفــت  مـی  طـرف  اعصـاب  روي شـیطنت  جـاي  بـه  کـه  آنهـایی  از. داد مـی  قلقلکـش  عجیـب  حس
 در خواسـت

 نگـــه را گوشـــی ي دودکمـــه. باشـــد اعتنـــا بـــی داد نمــی اجــازه شــماره ایــن امــا کنــد دخالــت او کــار
 وقتـی و داشـت

 و گفــت درکــی بــه. ریخــت هــم بــه بیشــتر اعصــابش ، کنــد بــاز را گوشــی کــوچکی ترفنــد بــا توانســت
 داخـل را گوشی

 پــایین  ي پــا  خــورد  زنــگ  دوبــاره  تلفـن  وقتـی  امـا  شـود  پیـاده  تـا  کـرد  بـاز  را در و انـداخت  داشبورد
 داخـل ش رفتـه
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 و کشــــید اســــکرین ي صــــفحه روي دســــت. بـــود شـــماره همـــان.برداشـــت را گوشـــی و برگشـــت
 اي دخترانـه صـداي

 :آمد

 خوبی؟. جان کیانا سالم_

 :گفت مکث کمی با



 گرفته؟ تماس کی بگم. مشغوله کیانا_

 دقــتش و شــود جمــع کمــی هــایش چشــم شــد باعــث پچــش پــچ حــس و تلفــن پشــت طــوالنی ســکوت
 پـچ شنیدن براي

 :گفت سریع دخترك و نشد دستگیرش چیزي که هرچند. بیشتر ضعیف پچ

 . داشتم کارش.  دوستشم_

 . بگیري تماس بعدا بهتره_

 کیـــارش شــد،  قطـــع تمــاس  مختصــري و پاچـه  دســت خـواهی  عــذر بـا  و گفــت تنـدي  ي بلــه دختـرك 
 ي صـفحه بـه

 اجتمـــاعی هـــاي برنامــه. انــداخت نگــاهی هــایش برنامــه بــه و بســت را درماشــین.  کــرد نگــاه گوشــی
 .دیـد را مختلفـی

ــی روي ــی زد یک ــز ول ــد ج ــروه چن ــه گ ــزي دختران ــد چی ــدي.  ندی ــت و زد پوزخن ـــفحه روي انگش  ص
 یـک کـه کشـید

. خــورد جــا و شــد بــاز هــا عکــس. زد عکــس روي و گرفــت تــر نزدیــک را گوشــی. زد خشــکش مرتبــه
 نکـرده اشـتباه

ــود ــا. ب ــا کیان ــبا ب ـــت آن و س ـــاي ژس ـــه ه ـــده ي دختران ـــد دار خن ـــا روي از نگـــاهش. بودن  روي کیان
 خنـدان صـورت

ــراهن آن بــا. خــورد ســر دختــرك  لـــب روي زبـــان.  رســید مــی نظــر بــه فتــان و جــذاب آرایــش و پی
 و کشـید خشـکش

 :گفت زیرلب



 میشه؟ چی رسه می خودش به ذره یه ، دست کف یه_

ــده ــوي. گرفــت ش خن ــوبی آت ــتش خ ــد دس ــا آم ــربه ت ــا بگــذارد ســرش س ــدنش هــوس ام  آن در دی
 لبـاس و ریخت سرو

ــود بیشــتر ــاد. ب ــب آن ی ــاد ش ــدایی و افت ــزه و مغــزش در ص ــه ش غری ــرد ش وسوس ــم ک ــد چش  و ببن
 را تصور لذت دوباره

 را گوشـی  پـایین  فلـش  و داد قـورت  را دهـانش  اب. شـد  خشـک  کمـی  هـایش  لـب . کنـد  همـراه  خـود  با
 همـان که زد

 :آمد صفحه روي پیامی موقع

 شده؟ چیزي. بگیرم خبر ازت که داده پیام من به االن پیمان کجایی؟ کیانا_

ــا کیانــا؟ پیمــان؟.  خــورد برســرش برقــی پتــک شــبیه چیــزي انگــار ــا کــه بــود چندســالش مگــر کیان  ب
 داشـته رابطـه پسري

 یـک  دیـدن  بـا . کـرد  بـاز  را هـا  برنامـه  ي بقیـه  و کشـید  خشـکش  لـب  روي زبـان . نیامـد  خوشـش . باشد
 صفحه نام پیمان

 ش گوشـــی. دیـــد اعتبـــاري ي شـــماره یـــک و زد شـــماره روي. بــود خــالی امــا کــرد بــاز را چــتش ي
 تـا درآورد را
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 در بـــرق و رعـــد مثـــل شـــماره آن. مانـــد ، بــود کــه حــالتی درهمــان مرتبــه یــک کــه بگیــرد را شــماره
 اسـم و زد ذهـن

 ...بار چند... بار دو... بار یک. کرد تکرار زیرلب را پیمان

 یکـــی ضـــربات... بـــاال ي طبقـــه. بـــود نریمــان دکتــر ي شــماره. بــود درســت.  کــرد نگــاه شــماره بــه
 تـوي انگـار یکـی

 هـم  کنـار  پـازل  هـاي  تکـه  حـاال . کوبیـد  مـی  شـدت  بـه  نبضـش .  کـرد  اي غروچـه  دندان. میخورد سرش
 .گرفـت قـرار

ــل ــور دلی ــا بیمارســتان در پیمــان حض ــود کیان ــه ب ــه آن ن ــرف ي بهان ــه. مزخ ــود گفت ــد ب ــا بمان ــامال ام  ک
 نـامردي. رفت یادش

 پیـاده . اسـت  خـودش  شـد  مطمـئن  نـداد  جـواب  وقتـی . گرفـت  مکـث  بـی  را ش شـماره  و گفـت  لب زیر
 قـدم بـا و شد

 دســـتیارش رســـید، وقتــی . بیایـــد پـــایین هــم  آسانســـور نکــرد صـبر . رفــت هــا پلـه  ســمت تنــد هـایی 
 سـرپا بیمـارانش و

ــتادند ــالم و ایس ــد س ــاه. کردن ــواب کوت ــراغ و داد ج ــان س ــر از را پیم ــوان دخت ــت ج ـــه گرف ـــت ک  گف
 بیـرون االن همـین

 و دارد کـــار گفـــت و کـــرد بیمـــاران از مختصـــري خـــواهی عـــذر. باالســـت دانســـت مــی. اســت رفتــه
 بـه. رود ي مـ

 دختـــرك. بگیــرد تمــاس او بــا بگویــد پیمــان بــه حتمــا و گــردد برنمــی شــب کــه گفــت هــم دســتیارش
 و گفـت چشـمی



ـــاال بـــه نگــاهی رفــت، پــایین پلــه چنــد وقتــی. گشــت بــاز بــود آمــده کــه ســرعتی همــان بــا کیــارش  ب
 توانسـت نمـی. کـرد

ــا ــدازد گیــرش اینج ــت بیــرون و شــد پارکینــگ وارد. بیان ــط. رف ــراي زیرلــب فق ــط او ب ــان و خ  نش
 ...کشید

♣♣♣♣ 

 نوابی؟ رفت مطمئنی_

 :گفت راحت خیال با دخترك

 !بگیرین تماس باهاش حتما گفت اما. بله_

 :پرسید کنجکاوي با دخترك که کرد تشکر و گفت خبی خیلی پیمان

 شده؟ چیزي. دکتر بود عصبی کم یه_

 :زد لبخند پیمان

 زنـــگ همـــه بــه  امـــروز فقــط . نبــاش نگـران . خــوب دختــر نیسـت  جدیــدي موضـوع  بــودنش عصـبی _
 وقتاشـو و بـزن

 .برو. نمونی اینجا شب نصف تا خودتم که کن کنسل

 شه؟ عصبانی نفهمه_

 .برو. نه_

 و رابســـت در پیمـــان. رفـــت و کــرد را کارهــایش بعــد ســاعت نــیم. کــرد تشــکر و زد لبخنــد دختــرك
 عمیقـی نفـس



ــید ــه. کش ــود کالف ــارش. ب ــاهوش کی ــود ب ــن و ب ــود ممک ـــري ب ـــورش پیگی ـــتان حض ـــار دربیمارس  ک
 بایـد. دهـد دسـتش
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ــدروزي ــودش چن ــی نشــان را خ ــا مســافرت و داد نم ــال ب ــه را آی ــا کــرد مــی بهان ــا آب ت ـــیاب از ه  آس
 کـه هرچنـد. بیفتـد

 ...کند می پوشی چشم چیزي از سخت او دانست می

 گفــت  و فرسـتاد  کیـارش  بـراي  پیـامی  کـرد  موافقـت  مسـافرت  بـراي  او وقتـی  و گرفـت  تمـاس  آیـال  با
 بـراي مشـکلی

ــال ــانواده و آی ــیش ش خ ــده پ ــدروزي و آم ــه چن ــافرت ب ــی مس ــارش. رود م ـــام کی ـــد را پی ـــط دی  وفق
 خیـالش. داد اکـی

 امــا  نکشـید  طـول  خیلـی  پارکینـگ  بـه  رسـیدنش  تـا . رفـت  بیـرون  و برداشـت  را وسـایلش .  شـد  راحت
 دور کـه همـین

ــا زد ــان ، شــود رد پارکینــگ ســرباالیی از ت ــا چن ــرو از کــه ماشــینی ب  شــد آنهــا طبقــاتی الیــن وارد روب
 که کرد ،برخورد

 و خـورد  فرمـان  بـه  محکـم  سـرش . کـرد  خـورد  بـر  مجـاور  دیـوار  بـه  و رفـت  دسـتش  از ماشـین  کنترل
 درماشین عصبی

. کــرد  گیـر  کیـارش  دسـت  در ش یقـه  امـا  کنـد  راننـده  نثـار  فحشـی  تـا  کـرد  بـاز  را دهـانش .کـرد  باز را
 از و شـد شـوکه



ــار ــین کن ــاپوت روي ماش ــده ک ــد کوبی ــا.  ش ــمهایی ب ــرد چش ــده گ ــچ ش ــت م ــاي دس ــت را او ه  و گرف
 :غرید کیارش

 .پیمان کنم می لهت بجنبی خودت به تا بزنی مفت زر_

 :گفت درآمده حدقه از هایی چشم با پیمان

 شده؟ چی کیا؟ چته_

 کردي؟ پهن تور خواهرم واسه من ي خونه تو کثافت _

 :گفت سریع پیمان. بود نمانده انکار براي جایی

 .میدم توضیح. کیا نشو خر_

 دنــدانش  یــا  فــک  شــد  مطمــئن  کــه  خـورد  فکـش  تـوي  محکمـی  مشـت  شـد،  تمام حرفش که همین
 .دیـد آسـیب

 .داد هلش عقب و کشید هواري

 .کیا نیست کنی می فکر که اونجوري _

 ؟ سالشه چند بچه اون آخه. لجن نزن زر_

 :گفت بدبختی و التماس با فقط برد، می را آبرویش او بماند پارکینگ داخل دانست می پیمان

 .چیه قصه میگم قران به. میشه ریزي آبرو اینجا... باال بریم_

 ...داد هلش آسانسور سمت و گرفت را ش یقه سر پشت از فقط کیارش

ــرتش ســالن داخــل ــرد پ ــراي پیمــان. ک ــادن، ب ــه دســت نیفت ــل ب ــه مب ــریع و گرفــت ســالن ي گوش  س
 مقابل دست. برگشت



 :گفت و گرفت باال او

 یانه؟ بدي گوش خواي می_

 :زد داد. آمد پیش عصبی حالتی با سرش و رفت نزدیک کیارش
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 کثافت؟ تو آدمی ؟ کیانا آخه شرف؟ بی پرکرده آیالر امثال و برت و دور کم_

 :گفت و رفت جلو اما کند بینی پیش را او هاي العمل عکس توانست نمی پیمان

 .حسابی مرد کن له ماشین مث منم بعد بود چی قصه بگم بذار_

 :شد پرت مبل روي ، عقب او باز و کوبید ش سینه تخت کیارش

 ي بچـــه دختـــر یـــه کـــه تـــره؟ کوچیـــک ســاالزت دوازده ده فکرنکــردي زدي مخشــو کــه مــوقعی_
 اصـال نفهمـه؟

 لجن؟ وسط کشی می کیو داري حالیته چیزا؟ این حالیته

 میاري؟ در احمقو و امل ادماي اداي داري چرا لجن؟ کدوم_

 ؟ کیانا چی واسه! خرم من فکرنکن. باتالقی خودت تو_

 :رفت باال پیمان صداي

 !من نه ، خواست اون قران به بابا_



 :کشید عقب پیمان رفت جلو تا و شد تر سرخ کیارش هاي چشم

 .بزنیم حرف وایسا... کیارش_

 .که زنی نمی حرف.  میخوري اضافه ه...گ تو حرف؟_

 .المصب بپرس خودش از بابا_

 :غرید صورتش توي. کرد بلندش مبل روي از و کشید دوباره را او ي یقه کیارش

 .هستی ماري چه که شناسم می رو عوضی توي من_

 :گفت درمانده و گرفت را او دست دو پیمان

 ... ولی طرفم اومد کیابخاطرتو نیستم نامرد هستم هرچی_

 تو؟ سراغ بیاد باید من بخاطر چی واسه_

ــال. رفیقــتم اینکــه واســه _ ــه راهــاي دنب ــی. شــه نزدیــک بهــت مختلف  داره دوســت و فهمــی نمــی وقت
 مـی هرکـاري خب

 .کنه

 .نکردم خورد و دندونات همه بار این تا نگو وري دري_

 کنــی مــی فکــر تــو کــه اونجــور یعنــی. نیســت اي رابطــه هــیچ. نمــیگم پیغمبــردروغ بــه پیــر، بــه بابــا_
 !نیست

 :داد تکون مقابلش را دستش و و کرد پرتش مبل روي کیارش

 .من بده و گوشیت_



 :خورد جا پیمان
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 هان؟_

 کري؟.من بده گوشیتو_

 :زد داد کیارش که گرفت او سمت و آورد در جیبش از را گوشی پیمان

 .کنم می خوردش واال بزن رمزشو_

 :گفت حرصی و رازد رمز پیمان

 .احمق کنم ارضا خودمو که کنم می چت باهاش کردي فکر_

 :غرید و گرفت را فکش. برد هجوم طرفش کیارش گفت، را این تا

 ...اونوقت گذره، نمی هم ماده پشه از تو مث لشی تن_

 :گفت جانب به حق. داد هل عقب را واو بست کار به را قدرتش پیمان

 چــی ببــین کـن  نگــاه.  گوشـی  اون. نیســت بقیـه  مــث کیانـا  ولــی میخـوان  خودشــونم چـون  گــذرم نمـی _
 مـی پیـدا توش

 .بکن خواستی کاري هر کردي پیدا اگه! کنی

 :گفت اطمینان با پیمان. کرد باز را ش برنامه ي پوشه و شد او گالري وارد مکث بی کیارش

 .که گفتم. کنی نمی پیدا هیچی من گوشی تو_



 هـــا عکـــس همـــان از یکـــی. زد خشــکش مرتبــه یــک کــه ببنــدد را گوشــی عصــبی خواســت کیــارش
 اي پوشـه میـان

ــره ــود ذخی ــا ب ــا ام ــود کیان ــود ســبا. نب ـــد پلکــش ي گوشــه. ب ـــان و پری ـــت از پیم ـــده جمـــع حال  ي ش
 .ترسـید او ي چهـره

 بـا  کـه  چشـمانش .  شـود  تـر  بـاز  اي رابطـه  بـه  مشـکوك  او کـه  نیسـت  چیـزي  گوشـی  داخـل  بود مطمئن
 عجیـب حالتی

 :گفت و شد بلند برگشت، طرفش به

 .میدم توضیح برات شم بقیه نیست؟ چیزي دیدي_

 :گفت و چرخاند سمتش را گوشی کیارش

 ؟ آوردي کجا از اینو_

 :گفت فوري اما خورد جا پیمان

 ...ولی نیست یادم_

 و شــد او ي یقــه بنــد هــم کیــارش هــاي دســت ، رفــت ســمتی ش تکــه هــر و خــورد زمــین کــه گوشــی
 میـز سـمت چنان

 از چیـــزي چـــه دانســـت نمـــی پیمـــان. کـــرد پــر را ســالن وســایل شکســتن صــداي کــه کــرد پــرتش
 اینقـدر عکـس آن

 از برســـد او بـــه کیـــارش ازاینکـــه قبــل و داد تــرجیح قــرار بــر را فــرار امــا کــرد ش دیوانــه و عصــبی
 پـایین هـا پلـه راه
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 نبـــود معلـــوم. آمـــد بیــرون خجســته و شــد آسانســورباز راه میــان امــا رفــت دنبــالش کیــارش. دویــد
 خبـرش ي کسـ چـه

 ... کشید مطب داخل را او بود زحمتی هر با و بود مطلع درگیري از اما است کرده

♣♣♣♣ 

 شـــده مــزمن خــوردگی ســرما یــک دچــار انگــار. نداشــت خــوبی حــال. بــود خشــک خشــک گلــویش
 صـداي بـا.  بـود

ــرون کــه ماشــینی ــرش ، رفــت بی ــد صــندلی پشــتی روي از را س ـــد خــم گــردنش کمــی و کــرد بلن . ش
 از کـامران ماشـین

ــا. شــد نزدیــک هــم بــه ابروهــایش. آمــد بیــرون بیمارســتان پارکینــگ ــاز و ســبا دقــیقش نگــاه ب  را طن
 و زد اسـتارت.  دید

 پزشــکیش کــارت بــا. رفــت بخــش ســمت ، تنــد هــایی قــدم بــا بعــد دقیقــه چنــد. چرخانــد را فرمــان
 .نشـد مـانعش کسـی

ــاق ي شــماره ــا دانســت نمــی درســت را ات ــا ام ــایی ب ــت پرســتارها از یکــی راهنم ــاق اخــرین در پش  ات
 کـرد سـعی. ایستاد

 بــه امــا چرخانــد سـر  پرســتارها خیــال بـه  ســیما. کشــید را در ي دســتگیره. باشـد  آرام کمــی فقــط کمـی، 
 دیـدن از شدت



 ســـیما. شـــد اتـــاق وارد اي گرفتــه ســالم بــا و چرخیــد کیانــا ســمت کیــارش نگــاه. خــورد جــا او
 امـا بـود شـوکه هنـوز

 هــاي چشــم. ایســتاد دیگــر ســمت و رفــت تخــت ســمت کیــارش. داد محبــت پــر و گــرم را جــوابش
 مـی کیانـا ي بسـته

ــه گفــت ــواب ک ــت خ ــه دســت. اس ــانی ب ــید داغــش پیش ــردد خواســت و کش ــیما کــه برگ ــه س  ي جعب
 مقـابلش را شـیرینی

 :گفت و گرفت

 .میشه خوشحال خیلی دیدنش اومدي ببینه. جان کیارش شه بیدار باید دیگه االن_

. اسـت  خبـر  بـی  چیزهـا  خیلـی  از کـه  گفـت  مـی  هـایش  چشـم  بـرق  و لـبش  روي لبخنـد .کرد نگاه زن به
 خبـراسـت بی

ــا کــه ــا ، او دیــدن ب ـــدارد، را دیدارشـــان چشــم دانــد مــی کــه کســی دیــدن ب  فکـــر. کنـــد مـــی ذوق ن
 اینقـدر کـرد نمـی

 آدمــی. گــذرد مــی اطرافشــان در چــه نفهمنــد کــه باشــند ظــاهر درگیــر اینقــدر. باشــد پــرت حواسشــان
 موعظـه کـه نبـود

 آمـــد کـــه اي مظلومانـــه آخ صـــداي بـــا امـــا بگویــد چیــزي کــرد بــاز لــب. کــرد نگــاهش خیــره. کنــد
 .چرخیـد سـرش

ــا صـــورت ــع درد از کیانـ ــده جمـ ـــود شـ ـــیما.  بـ ـــی سـ ـــد وقتـ ـــد او دیـ ـــتن قصـ ـــیرینی برداشـ  را شـ
 میـز روي را ندارد،جعبـه

 :گفت آرام و گذاشت



 .داره ضرر میگن.نمیدن مسکن هم خیلی. داره درد خیلی. کنه می ناله دائم_

 :گفت بار این و کرد نگاه سیما به کیارش

 جمــع بیشــتر حواســش. کــنن نالــه هــاش بچــه نمونــه منتظــر کــامران تــو وجــود بــا کــردم مــی فکــر_
 موقـت مسـکن. باشـه

 .نداره اي فایده

 :داد ادامه کیارش.  شد نزدیک هم به سیما ابروهاي

 فقــط کــه نبایــدایی و بایــد پــرت. پرتــه حواســش. نمونـده  بــراش حــواس اســم بــه چیــزي انگــار امـا _
 .کنه حفظ ظاهرو
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ــارش. کــرد نگــاهش گــیج ســیما ــا کی ــیم ب ـــه دیگـــري نگـــاه ن ـــا ب ـــرود خواســـت کیان  یمــا ســـ امـــا ب
 و گرفـت را بـازویش

 :گفت دلواپسی و تعجب با. کرد متوقفش

 کیارش؟ چیه منظورت_

 :گفت پروا بی و کرد نگاهش کیارش

ـــادر گفـــتن ، شــدم هرچــی و اومــد ســرم بالیــی هــر مــن اگــه_  صـــاحاب بـــی.  نبـــود ســـرش بـــاال م
 ...ولـی سـیما بـودم



 ایــن  و نیسـت  دشـمنت  کسـی  کـه  تـویی  بشـن؟  مـن  لنگـه  هـات  بچـه  و بـودي  بگـی  میخواي توچطوري
 هواخـواه همـه

 .باشی مرسده لنگه نباید که وبرته دور ودلسوز

 :بود پریده سیما رخ از رنگ

 میزنی؟ حرف چی از. فهمم نمی_

 :گفت تلخ و کرد نگاه کیانا به چشم با

 .فهمیدي شاید. بپرس خودش از _

ــه آنقــدر حــرفش ــا بــه بعــد.  کــرد نگــاهش ویــج و گــیج ســیما کــه داشــت کنای  غــرق صــورت و کیان
 . شـد خیره خوابش

 بلنـــد. دویـــد او دنبـــال مکـــث لحظـــه چنــد بــا ســیما. رفــت بیــرون و کشــید کنــار را بــازویش کیــارش
 امـا زد صـدایش

ــارش ــورا کی ــور وارد ف ــد آسانس ــت و ش ــالش. رف ــوب ح ــود خ ــال. نب ــوب اص ــود خ ـــایی. نب  در چیزه
 مـی تکـرار ذهـنش

ــد ــه ش ــبیه ک ــان ش ــابوس هم ــاي ک ــتري ه ــود خاکس ــی. ب ــه کابوس ــاال ک ــایش آدم ح ــوض ه ــده ع  ش
 ....بودند

♣♣♣♣ 

 شــومینه جــان کــم و رقصــان هــاي شــعله بــه هــایش چشــم و شــده بــدن ســتون زانــویش روي ارنجــش
 اتفاقات. بود خیره



 را زدنشــان پــس قصــد لجبــازي بــا امــا بیــاورد یــادش بــه را چیــزي تــا شــد مــی زنجیــر هــم کنــار مــدام
 خنده برایش. داشت

 مـی  نتیجـه  و کـرد  مـی  قضـاوت .دیـد  مـی  خـودش . گذاشـت  مـی  تلنگـر  را چیزهـا  خیلی اسم اگر داربود
 کسـی.گرفت

 جــز  کســی . نخــورد  تکــان  امـا  شـد  جمـع  حواسـش  در صـداي  بـا . شـد  نمـی  اشـتباهش  این حریف هم
 نمـی کـامران

 بـــا. داد مـــی آزارش ي کمـــ هـــم هنگـــام زود العمـــل عکــس ایــن امــا بــود منتظــرش. باشــد توانســت
 موبـایلش صـداي

ــاز. چرخیــد چشــمش  بلنــد تعلــل کمــی بــا و انــداخت را دســتش. بــود کــامران اســمِ بــدونِ ي شــماره ب
 کیانا گوشی. شد

ــت را ــرون و برداش ــت بی ــه را در.  رف ــاز ک ــرد ب ــامران ، ک ــت ک ــا در پش ــی ب ــددا گوش ــماره مج ــی ش  م
 و دیـد را او. گرفت

 کــرده  تغییــر  کمــی  حســش . کــرد نمــی  کنکــاش  ش چهــره  در دیگــر کیــارش  نگــاه . آمــد  جلــو
 عـوض کـه هرچنـد.بود

ــدن ــره بــه نگــاهی بــا کــامران. نبــود قاموســش در ش  ســـیما هـــاي حـــرف از ردي ، او آرام ي چه
 سـر مسـتقیم.  نیافـت

 :پرسید و رفت مطلب اصل
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 کیارش؟ شده چیزي_

 :کشید باال را هایش لب کیارش

 چی؟ مثال_

 نبودي؟ بیمارستان صبح تو مگه_

 .چرا_

 :بود حوصله بی کمی کامران

 بدي؟ جواب تا بپرسم دونه دونه باید_

 :گرفت پدرش سمت را آن و کرد نگاه گوشی به کیارش

 بدم؟ توضیح بهت من که هست چیزي نظرت به_

 :کشید درهم ابرو و گرفت او دست از را گوشی کامران

 میکنه؟ چیکار تو دست کیانا گوشی_

 .ندارم هات بچه امکانات به داشتی چشم باش مطمئن_

 میگــی. هســتم درگیــر کــافی حــد بــه. نیســت حرفــات بــا دادن بــازي و زدن طعنــه وقــت االن کیــارش_
 از قصـدت صبح

 ... که گفتی چی یانه؟ بوده چی سیما ریختنِ هم به



ــع_ ــته توق ــاش نداش ــالل ب ــکالتت ح ــن مش ــم م ـــامران باش ـــی. ک ـــودت وقت ـــات خ ـــی رو و چش  خیل
 فکـر و بسـتی چیـزا

ــردي ــاید. خوشــبختی ک ــه ش ــه وقتش ــودت ب ــاي خ ــر خــوب و بی ــی فک ــت چــی کن ــر پش ــتی س  و گذاش
 بوده؟ چی دلیلش

 :ایستاد رخش به رخ و رفت جلو

 ...یا کنی یادآوریش که داره دلیلی اصال میاد؟ یادت باهام و نسبتت. کن نگاه خوب منو_

 :کرد ریز را هایش چشم کامران کیارش مکث با

 مـی  دیگـه  ربـط  بـی  حـرف  یـه  تـو  مـیگم  چیـزي  یـه  مـن  کیـارش؟  میگـی  داري چـی  هست معلوم هیچ_
 زنی؟

 آنقـــدر و شــد منقـبض  کــامران فــک. کـرد  کوتــاهی و آلــود تمسـخر  ي خنــده و رفــت بـاال  کیــارش سـر 
 تـا رفـت جلـو

 لحــنش. کــرد ریــز چشــم و کــرد خــم شــانه روي را ســرش کیــارش. رســید حــداقل بــه میانشــان فاصــله
 :شد تر آرام

ــران_ ــاش نگ ــوم.نب ــه معل ــایدم. میش ــده ش ــث.ش ــی م ــزاي خیل ـــه چی ـــه دیگ ـــم ک ـــم ک ـــده رو ک  و ش
 .ي نـدار خبـر خـودت

 :افزود و زد کیانا گوشی روي انگشت

 حواســتون و کنــه مــی خطــا داره ســیما مــث زنــی و تــو گــوش زیــر کــه ت بچــه و ســاده دختــر مــث_
 شایدم. نیست بهش



 خطــا یــه.  دختــره اون.  نکــنش خــودت راحتــی قربــانی مــن مــث حــداقل ولــی شــدي مدرنیتــه و هســت
 بنـدازتش ممکنه
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.  بــدن تحویلــت کــه مونــه نمــی قبــریم ســنگ البــرز مــث حتــی دیگــه اونوقــت.  الشــخور مشــت یــه الي
 !نه یا برات مهمه

 مـی  فرامـوش  دیگـه  چیـزاي  خیلـی  مـث  یـا  میشـه؟  حـل  بـاغ  اونـور  خونـه  یـه  بـا  من سرکشیاي مث اینم
 کنی؟

 کرده؟ چیکار کیانا_

 ســر پشــت از کــامران امــا برگشــت دهــد جــواب آنکــه بــی بعــد.  کــرد نگــاهش خیــره خیــره کیــارش
 کشـید را آرنجـش

 :گفت عصبی ، چرخاند را ش تنه نیم او وقتی.

 میدونی؟ چی میفهمی؟ چی تو. کیارش شده عادتت. برو و باروت انبار به بزن جرقه_

 :گفت و چرخید کامل کیارش

ــو از_ ــی نظرت ــی هیچ ــادت ول ــره ی ــامران ن ــده. ک ــازي ي قائ ــا ب ــه ه ــه همیش ــور ی ــت ج ــاالخره. نیس  ب
 .میشه عوض مسیرش

 یانه؟ میگی ادم بچه مث و منظورت_

 !نه_



 :افزود وکیارش شد باز کامران ابروهاي

 .خودتم پسر... من. کامران دارم خودتو پنهان خصلت شه ثابت بار این دارم دوست خیلی_

ــی ــمت وقتـ ــه دوم قسـ ــدي را ش جملـ ــم و تاکیـ ــر محکـ ــرد ادا تـ ــه کـ ــم ي ،گوشـ ــامران چشـ  از کـ
 استیصـال و سـردرگمی

 :خورد چین

 . بردي ازش لذتی چه نفهمیدم وقت هیچ فقط! پسر شده عادتت من دادن آزار_

 :زد پوزخند کیارش

 خــودم  بــا  بــذارم ! نـداري  پـدري  ادعـاي  مگـه .  چرخـه  مـی  لـذت  ایـن  روي زنـدگیم  کـن  فکر ؟ لذت_
 لـذت ایـن و

 .کنم کیف

 مادرته؟ نشونی بخاطر اینا ي همه_

 .شد تیزتر نگاهش و شد محو کیارش لبخند خط

 ...که ن کی و چی مهمه برات اینقدر_

 .شه عوض ممکنه چیزا خیلی ي قائده. که گفتم. نیست مهم چیزا خیلی دیگه. کامران نه_

 بغــل را هــایش دســت کیــارش. آورد نمــی در او هــاي حــرف از ســر. شــد بــاز هــم از کــامران ابروهــاي
 :گرفت

 چیـزا  خیلـی  بـرام  دیگـه . نـدارم  رفتـنم  قصـد  ولـی  کـنم  حـروم  آرامشـتو  و ت خونـه  تـو  بیام ندارم قصد_
 .نیست مهم



 :کشید عمیقی نفس و بست پلک ثانیه چند کامران

 دیدي؟ چی کیانا از_
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 .همین. بیشترباشه بهش حواست فقط. اشتباه_

 ببینی؟ باید تو چرا اشتباهی؟ چه_

 مهمه؟_

 !آره_

 .دارم کار برم باید. شدم زندگیت خصوصی مسائل وارد زیاد همینجاشم تا. نیست من واسه اما_

 :گفت کامران دوباره و برگشت دوباره

 تـــر ســـنگین ســـر یـــه بــا ولــی کیــارش کنــی تــرم ســبک اینکــه امیــد بــه ســراغت اومــدم وقــت هــر_
 میخـواي کـی. رفـتم

 کنی؟ تمومش

 :گفت آرام و کرد نگاهش چشم ي گوشه از کیارش

 .بابا....  در من زندگی خالی حجم به این_

 شــد  خانــه  وارد او بـه  دیگـري  نگـاه  بـا  کیـارش  امـا  خـورد  مـرد  احسـاس  و سـر  بـر  محکمی پتک انگار
 .بسـت را در و



 امـــا نیـاورد  در کیــارش کـار  از ســر. لرزیـد  مــی قلـبش . فشــرد دسـتش  میــان محکـم  را گوشــی کـامران 
 و قلـب بـار ایـن

ــنش ــنگین ذه ــر س ــود ت ــماره. ب ــیما ي ش ــت را س ــی و گرف ــواب او وقت ــا ، داد ج ــی ب ــر و آرام لحن  متغی
 :گفت

 .دارم کارش بگو کیانا به_

 :گفت دلواپسی با سیما

 ؟ دیدي کیارشو. کامران شده چی_

 ...رفت ماشین سمت به و گفت نه فقط وکامران_

♣♣♣♣ 

ــر محکــم را اشــارپ ــه ت ــد خــودش ب ــه پیچی ــت وب ــه درخ ــا وقتــی از.  داد تکی  گوشــی از یواشــکی کیان
 و زد زنـگ سـیما

 فرامـــوش را خـــودش حســـی بـــی و خســـتگی ، بگـــردد ش گوشـــی دنبــال گفــت خــراب حــال آن بــا
 وسـایل. کـرد

ــایلونی در امــا کــرد زیــرورو را خانــه و خــودش ــود کــامران همــراه کــه ن  مطمـــئن. ندیـــد چیــزي ب
 لـو نگـران کیانـا بـود

 هـــم کـــامران اگــر داشــت حــتم امــا نبــود موافــق کــارش بــا بااینکــه. اســت ش گوشــی محتویــات رفــتن
 موقعیـت درایـن

 در کــه  وقتـی  تـا  کنـد  کمکـش  کـرد  سـعی  بنـابراین . باشـد  نداشـته  خـوبی  برخـورد  شـاید  بفهمد، چیزي
 مناسـب زمـان



 کــامران  مکالمــه  متوجـه  اتفـاقی  وقتـی . اسـت  کـرده  پیـدا  بـیخ  قصـه  دیـد  مـی  حـاال . شـود  حل چیز همه
 ، شـد سـیما و

 دنبــال  وقتــی  امـا  باشـد  افتـاده  کیـارش  دسـت  کیانـا  گوشـی  کـرد  نمـی  هـم  را فکـرش . گرفـت  دلشوره
 و آمـد کـامران

ـــده را چیزهــا خیلــی کیــارش فهمیــد ، شــنید را هایشــان حــرف ـــود عجیـــب و فهمی  لحـــنش در کـــه ب
 را بیشـترنگرانـی
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ــا کــرد حــس ــا دانــد مــی و دارد خبــر موضــوع از چــون کــرد مــی حــس. کــامران بــه زدن طعنــه ت  کیان
 مشکوکی ي رابطه

 کیــارش کــه بــود افکــارش غــرق. فهمــد مــی بهتــر را ش معنــی و او هــاي دارد،حــرف جــوانی مــرد بــا
 :گفت

 چیه؟ فضول آدماي مجازات دونی می_

 خونســرد او و کــرد نگــاه کیــارش بــه شــده گشــاد هــایی چشــم بــا. پریــد جــا از و کشــید اي خفــه جیــغ
 تنـه بـه را دسـتش

 :کرد نگاهش و چسباند او سر باال و درخت ي

 .دارن گري موذي ادعاي خرگوش مث و دونن نمی مرز و حد که فضوالیی خصوصا_

 دسـت  بـا . شـود  رهـا  او بلنـد  دسـت  سـنگینی  زیـر  از تـا  رفـت  عقـب  وکمـی  داد فـرو  را دهـانش  آب سبا
 :گفت پاچگی



 .کردم نمی گوش شما حرفاي به_

 :شد کشیده پایین کمی کیارش لب

 نه؟.خورد گوشت به غار غار صداي که کردي می فکر گنجشکا جیک جیک به_

 چــرخ زده ســرما بــاغ در نگــاهش. کـرد  فــرو جیــبش در را هــایش دسـت  کیــارش و نگفــت چیــزي سـبا 
 :گفت و خورد

 .بیرون بیان نازك بافت یه با هوا این تو که باشن پررو اینقدر نمیاد غشو آدماي به_

 .بدي نسبتی یه هرکی به میاد خوشت انگار_

 او بــه مســتقیم و برداشــت خــیس و برهنــه هــاي بــرگ و شــاخ بــا بــازي از دســت کیــارش هــاي چشــم
 .زد زل

 .بگیرم دارن زرنگی ادعاي که آدمایی حال میاد خوشم_

 ...که بود همین واسه_

ـــا او ي مکالمـــه بــه مســتقیمی ي اشــاره نبایــد. خــورد را حــرفش ي ادامــه فــوري ســبا  مـــی کـــامران ب
 بـا کیـارش. کـرد

 :گفت و شد جدي او سکوت

 .کنی قیاس باهاش خودتو مبادا. هست واقعا ولی نداره زرنگی ادعاي کامران_

 :کرد نگاهش آزردگی با سبا

 .مشکله از پر شخصیتت...  وجودت_

 تو؟ نیستی مشکالت حالل. دونم می_



 :زد پوزخند کیارش و شد باز سبا ابروهاي

 .بدونی تو بهتره هست چیزایی یه ولی. سازه نمی من به خرگوش گوشت. نترس_

 .بگی بهم تو باشه قرار که باشه چیزي کنم نمی فکر_

 :گفت کیارش که برود کشید را راهش

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 221

 .باشه داشته لب مث س.ك.س طرح یه اگه خصوصا.  میاد بهت خیلی قرمز و سفید رنگ_

 و برگشــت. لرزیــد مــی زانوهــایش. کنــد ســقوط زمــین روي ســر بــا کــه اســت االن کــرد احســاس ســبا
 کیـارش پوزخنـد

 :آمد جلو و کرد طی را فاصله قدم چند او. دید را

 چیه؟ خودت نظر. بخوري الیک کلی بگیره قرار مخصوصش صفحات تو کنم فکر_

 خواهــد  ســکته  دیگــر  ي ثانیــه  چنـد  کـرد  مـی  احسـاس  کـه  شـد  سـنگین  آنقـدر  سـبا  ي سینه ي قفسه
 کیـارش.  کـرد

ــد او ي شــده پــر هــاي چشــم ــه بانگــاهی و داد تکــان ســري. رادی ــا ســبا.  رفــت ســرتاپایش ب  بغــض ب
 :گفت

 عکســاي  فایــل  بــه  کــه  نــداري  وشـعور  فهـم  قـدر  ایـن  هسـتی؟  چرتـی  و بیخـود  آدم خیلـی  میدونی_
 دختـرنگـاه یـه



 ...که حد این تا نه اما باشی اي عقده کردم می فکر. نکنی

 و شــد  الل عمــال  ســبا . کــرد  نثــارش  غلیظـی  شـو  خفـه  و برگشـت  او کـه  نشـد  بیشـتر  ثانیـه  چند شاید
 در رخ کیـارش

 :کرد سرخم رخش

 روزا ایــن  میشـه  شـل  کـه  بنـدهایی  نـرخ  ؟ کنـی  مـی  گرمـی  بـازار  بچـه؟  درمیـاري  مـن  واسه چیو اداي_
 پـایین اونقـدر

 .ببند دهنتو و وایسا کردي که غلطی پاي پس.  نرسه ادعاها این به که اومده

 ...خودت اونقدر.  کنه می قضاوت خودش مثل رو همه هرز آدم _

ــل ــه از قب ــرفش آنک ــام ح ــود تم ــان ش ــت می ــه و او دس ــرو ي تن ــه ف ــان ي رفت ــت هم ــر درخ ــرد گی . ک
 بنـد ترس از صدایش

 :بود مقابلش سرخی چشمهاي فقط و بود آمده

 و بکنــه خــودش دســت بــا و زبــونش تــا بــدم نشــون خــودم جــنس نفــراز یــه بــه هرزگیــو نمیــاد بــدم_
 .سگا جلو بندازه

 نفســش .  شــد  جلـو  و عقـب  چشـمش  پـیش  برهمـی  و درهـم  تصـاویر . خـورد  سـر  سـبا  چشـم  از اشـک 
 بـا و رفـت مـی

ــر خساســت ــاز ضــعف کــه شــد برعلــت مزیــد ش ســینه ي قفســه روي او دســت. گشــت مــی ب  کــار ب
 چشم و دهد دستش

 :گفت نفس نیمه و اوگذاشت دست روي دست. برود سیاهی هایش



 بهــش کـه  اي توخونــه کـردم  نمــی فکرشـم ... امــا شـده  بیشــتر هـرز  علــف از عوضـی  و شــرف بـی  آدم_
 ... آوردمم پناه

 همانجـــا ســـبا. رفـــت عقـــب عصـــبانیت تمــام بــا. اســت آنــی تشــنج بــه رو او حــال بــاز فهمیــد کیــارش
 کیـارش. نشسـت

 :شد خم و گذاشت زانو روي دست.زد عصبی پوزخندي

 تو؟ داري چی. میخوره هم به میبرن پیش حرفشونو ضعف و غش با که زنایی از حالم_

 :گفت بغض و تنفر با. کرد نگاهش ضعف با و خورد سر دوباره سبا اشک

 ...رو خدا.  نداري تو که چیزي اون_

 :ایستاد و زد پوزخندي. شد جمع کیارش ي چهره
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 .مفته خیلی دیگه تو واسه منتها!  مفت حرف_

 نیسـت  پـاك  چشـمش  چـون . دیـده  شـو  خالـه  عکـس  خـواهرش  گوشـی  تـو  عوضـی  ادم یـه  چون مفته_
 ....واال

 :شد جمع ترس از سبا و زد درخت به لگدي کیارش

 .ندیدم کیانا گوشی تو فقط عکستو من. سبا نزن مفت حرف_

 :زد ش چانه زیر دست و نشست پا دو روي روبرویش



ــی_ ــی وقت ــا توگوش ــدم کیان ــن دی ــدر ای ــم ق ــدازت خوش ــه اوم ــتم ک ـــور میخواس ـــه ج ـــات اي دیگ  باه
 ي ولـ بـزنم حـرف

 یانه؟ حالیته. مفته زر ادعاهات پس شه پخش هرجا عکست میدي اجازه وقتی

 :گفت باحرص و کرد رها را ش چانه کیارش. کرد نگاهش ناباورانه سبا

 .ترین احمق یکی از یکی_

 :شد مانع پیراهنش گرفتن با سبا اما شود بلند خواست

 دیدي؟ کجا... مگه_

 وضــوح  بـه  دختـرك  انگـار  امـا  کنـد  بـاور  خواسـت  نمـی . نکـرد  رهـایش  سـبا  دسـت  و شـد  بلنـد  کیارش
 سـکته داشـت

 :گفت عصبی و کالفه. کرد می

 .کنه شک ش دیده به آدم که نکن رفتار جوري یه_

 :گفت التماس با سبا

 ...بگو توروخدا دیدي؟ کجا_

 :کرد گریه سبا و شد جمع کیارش هاي چشم

 فرستاده؟ کی واسه رو عکسا کیانا.  ندارم خبر هیچی از من بخدا_

 عکسا؟_

 چنگــزد موهــایش بــه کیــارش کــه کــرد نگــاهش فقــط نفــس بــی و رفتــه وا.  داد تکیــه عقــب بــه ســبا
 بـازوي زیر دست.



 :کرد بلندش و اوانداخت

 احمـق  ي دختـره  ایـن  مغـز  تـو  دونـم  نمـی  مـن ! بـوده  چنـدتا  عکسـا . شـده  چـی  بگو درست خونه بریم_
 !چیبوده

 بــه  کیانــا  را ابــرویش  راحــت  اینقـدر  شـد  نمـی  بـاورش . اسـت  دادن جـان  درحـال  کـرد  مـی  حـس  سبا
 گذاشـته حـراج

 ....باشد

 و کــور و ســوت ي خانــه آن درگــاه میــان وقتــی. شــد خانــه وارد او از زودتــر و کــرد رهــا را در کیــارش
 قرار تاریک

 و رفـت  پـس  قـدمی  اراده بـی . اسـت  تـر  خفـه  فضـایش  و سـردتر  بیـرون  از هـوایش  کـرد  حـس  گرفت،
 درپی نگاهش
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ــد قامــت ــیده او بلن ــد کش ــد کیــارش. ش ــز روي را کلی ــداخت می ـــت عقـــب و ان ـــا. برگش ـــدن ب  و او دی
 ش چهـره تردیـد

 :گفت و زد پوزخند

 بــراي زمــانی کــه بیــرون بــرو یــا و ببنــد و در تــو بیــا یــا. نمیــره مســموم ي لقمــه دنبــال عاقــل آدم یــه_
 .ندارم کردن تلف

 :بود رفته تحلیل صدایش. کرد نگاهش و گذاشت در درگاه روي دست سبا



 ت؟ خونه تو نیام خودم پاي با من که گفتی راست معلوم کجا از_

 :کرد جمع چهره و کشید جلو را گوشش کیارش

 جون؟_

 :داد قورت را دهانش آب سبا

 ... داري توقع. نرفته یادم حرفات هنوز_

 .نرفتی اعصابم رو بیشتر تا برو. خودسوزي یعنی آدما واسه دلسوزي. برو بکش راهتو خودت_

 هــا  حــرف  و ســو  یــک  از ســرما . بـود  کـرده  یـخ  سـبا . رسـید  نمـی  نظـر  بـه  عصـبی  امـا  بود تند لحنش
 از او ي ادعاهـا و

 بســته  در و گذاشــت  خانــه  داخــل  پــا  تردیــد  بـا . گذاشـت  نمـی  بـاقی  مقابلـه  بـراي  تـوانی  دیگر سوي
 ابروهـاي.  شـد

 :گفت جدي خیلی و شد باز کیارش

 .خودته پاي چی همه مسوولیت اینجا گذاشتی پاتو که حاال_

ــا کیــارش. جــاخورد ســبا ـــا کـــرد نثــارش زهرمــاري دلــش در ســبا. خندیــد اي ثانیــه چنــد مکثــی ب  ام
 بلنـد نکـرد جـرات

 کنــار را راك صــندلی و داد بــاال را جــانش کــم ي شــعله و برگشــت شــومینه ســمت بــه کیــارش. بگویــد
 همـان. کشید

 :گفت ، بود شومینه بررسی مشغول که طور

 .ندارم کشی نعش حوصله.  نیفتادي پس سرما از تا بشین بیا_



 . ادبی بی خیلی_

 .نیستم احمق تو مث مطمئنم حداقل.  باشه _

 :کرد نگاهش و ایستاد ها مبل از یکی پشت سبا

 گفتی؟ دروغ عکسا درمورد_

 بذارم؟ سرکارت بخوام و بگم دروغ که بدهکارم بهت_

 :تمسخرافزود با و کرد او لرزان و پیچیده درهم سرتاپاي به نگاهی و چرخاند سر

 خالی؟ خونه تو بکشتت بخواد ادم که داري حسابی ناي و جون یا_

 :بود گیر مبل به دستش هنوز اما رفت عقب قدمی سبا شد که بلند
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 .نیست اعتباري بهت_

ــارش ــزدیکش کی ــت ن ــار و رف ــان کن ــل هم ــتاد مب ــتش. ایس ــته روي را دس ــرش ي دس ــت دیگ  و گذاش
 :شد خم کمی

 گفـــتم  ي ولـــ داد حـــرص کـــامرانو باهـــات میشـــه کـــردم فکــر. دیــدم و ظــاهرت مــن. ببــین_
 و غـش ي حوصـله.کـه

 .شم پشیمون بهت کردن لطف از ممکنه. نزن حرف کوپنت از بیشتر پس. ندارم و ضعفات

 :گفت زحمت به و کرد نگاهش ناباوري با سبا



 هستی؟ آدمی جور چه دیگه تو_

 .میگم بهت نیستی غشو کنی ثابت_

 خــون . فشــرد  هـم  بـه  محکـم  را هـایش  لـب . بـرود  ش خانـه  بـه  تـا  اسـت  داده ش بـازي  کرد حس سبا
 هـایش رگ در

 .کرد رها را مبل و گرفت جریان

 ...بیمار. بیماري تو. بده شفات و کنه رحم بهت خدا_

 .شدي پررو میکنم مدارا باهات دارم_

 .نیست کار در اصالعکسی_

 یانه؟ داره رابطه پیمان اسم به مردي با کیانا_

ــاز ــوم ب ــک هج ــرماي ی ــب س ــه عجی ـــن ب ـــبا ت ـــوانش ، س ـــارت را ت ـــرد غ ـــارش.  ک ـــش کی  رل نفس
 و کـرد فـوت بیـرون

. کشـــید را او دســـت مـــچ و شــد عصــبی. کشــید پــس را دســتش ســبا کــه بگیــرد را بــازویش خواســت
 کنـار مبـل روي

 :گفت و کرد پرتش شومینه

 .درنیار اصول ادا. بگیرم پاتو و دست نیست الزم که هم به بپیچمت بخوام من اگه آخه_

 :پرید گلویش بغض.کرد جمع را پایش و دست مبل روي سبا

 کردي؟ فکري چه من درمورد_

 !چیه قصه کنی شفافش میخوام االن منتها. گفتم بهت باغ تو که همونایی_



 گوشـــی.  انـــداختیم عکــس تــا چنــد تــون عمــه خونــه شــب اون. نــدارم خبــر کیانــا روابــط از اصــال مــن_
 و بـود دسـتش

 .نفرستاده گفت ولی بفرسته عکس میخواد انگار فهمیدم اتفاقی

 کردي؟ باور_

 !نبود عکسی هیچ ش صفحه تو چون آره_

 کیانــا . ت کننــده  تحریــک  و پیکـر  و در بـی  لبـاس  همـون  بـا .  بـود  پیمـان  گوشـی  تـوي  تـو  عکس اما_
 بـدون چطـور

 کرده؟ کارو این خودت رغبت
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ــت ــاي دس ــبا ه ــب روي س ــایش ل ــبید ه ــا و چس ــال ب ــدي ح ــاهش ب ــرد نگ ــارش. ک ـــو کی ـــت جل  و رف
 میـز روي روبـرویش

 :نشست شومینه نزدیک چوبی

 بود؟ چقدر مرتیکه اون با کیانا ي رابطه_

 :گفت عصبی کیارش و چکید هم پشت سبا هاي اشک

 بدم؟ یادت یا بلدي کردن گریه جز کاري_

 :گفت عصبی و ناراحت سبا



 خــوبی انتخــاب وکیانــا مـن  ، بــدي دق بابــاتو کــه اي بهونـه  دنبــال بــازم اگــه. نـدارم  خبــر هیچــی از مـن _
 .نیستیم

 بده منو جواب_

 !کاروبکنه این کیانا باید چرا دونم نمی اصال. ندارم خبر_

 :گفت حرص با و کرد مکث

 ؟ نباشه خودت کار معلوم کجا از شناسی؟ می کجا از ادمو اون تو اصال _

 .کن غالف زبونتو اون. بدبخت ترس از میري می داري_

 مــی حــس.  فشــرد صــورتش روي محکــم را هــایش دســت. گرفــت ش گریــه خــودش بــدبختی از ســبا
 را او خـدا کرد

. رســید مــی چــال ســیاه و ســیاهی بــه کــرد مــی نگــاه طــرف هــر از. اســت کــرده رهــا خــودش حــال بــه
 تنهـایی، ، آوارگـی

 کـه  بـود  زنـدانی  مصـداق  درسـت  بـرایش  دنیـا  حـاال . بـود  شـده  ضـعیف  و داد مـی  ش شـکنجه  پناهی بی
 حبسـش فقـط

 .بگیرد را جانش اینکه نه ، بکشد درد فقط که جوري ولی کرد می هم ش شکنجه. کرد نمی

 :کرد زمزمه زیرلب. چکید اشکهایش و کرد گیر هایش دست میان سرش

 .شدم خسته خدایا. شدم خسته_

 :کشید عقب را موهایش کالفه کیارش

 . بگو میدونی چیزي اگه. ندیدم کیانا و اون بین ربطی کردم فکر چی هر. منه رفیق پیمان _



. زد مـــی داد خیســـش ي چهـــره در حیــرت و تعجــب. کشــید صــورتش بــه دســت و کــرد ســربلند ســبا
 کالفـه کیـارش

 :گفت

 .بیا شد تموم هات گریه هروقت برو پاشو_

 ؟ دارن رابطه هم با خبرداشتی تو یعنی_

 :شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 رفته؟ پیش کجا تا شون رابطه. بده جوابمو. نمیشم کسی ي استفاده سو براي دلیلی من_
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 :داد سرتکان سبا

 .نشد فرصتی ولی بده توضیح برام بود قرار. دونم نمی_

 دربیاري؟ توشو و ته میتونی_

 بشه؟ چی که_

 کـرده  هـک  گوشیشـو  پیمـان  اگـه  ولـی  سـبا  کـرد  پیگیـري  نمیشـه  باشـه  فرسـتاده  رو عکسـا  کیانـا  اگه_
 ...پدرشو باشه

 :گفت ترس با سبا. کشید دهانش دور دست و کرد مکث

 کرده؟ پخش عکسو_



 :کرد نگاهش کیارش

 بـوده  هـم  چیـزي  کیانـا  از اگـر . بـود  گوشـیش  تـوي  تـو  عکـس  فقـط  ولـی  هسـت  امکـانش . دونـم  نمی_
 کـه کرده پاك

 .شناسمت می من کرده نمی فکر حتما. لونره

 شناسیم؟ نمی تو بعد. خالشم من گفته باشه فرستاده کیانا حتما داره؟ امکان چطور_

 .که من نه کیانایی ي خاله_

 :لرزید هایش لب. دید لبش روي را عجیبی لبخند سبا و زد را حرف این

 داره؟ خندیدن من حال_

 :شد بلند و کشید عمیقی نفس کیارش

 .داره خوردن افسوس! نه_

 : کشید انگشت سیگار ي تیره ي بدنه به و برداشت را سیگارش ي بسته

 حواسشــون  اینقــدر  اینــا . نیسـت  تـو  جـاي  اینجـا  ولـی  زدن زخـم  پـاي  نـذارش  مـیگم  بهـت  چیزي یه _
 بعیـد کـه پرتـه

 .کنن کمک هم تو به بتونن میدونم

 دود پشــت  از. زد آن بــه محکمــی پــک  و کــرد روشــن را ســیگارش کیــارش . شــد خــالی ســبا دل
 نگـاهش خاکسـتري

 :گفت و کرد



 اینـا . خطرناکـه  خیلـی  ضـعفت  و سـادگی .  بـري  فنـا  بـه  ممکنـه  واال نفعتـه  بـه  بـري  کنـی  شـوهر  زودتـر _
 بچـه کنتـرل تـو

 .موندن خودشون هاي

 داره؟ لذت برات دیگران دادن آزار_

 . الزمه وقتا گاهی زدن خالص تیر ولی نه_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 227

 خونــه  اون یـم  حــر  بــه  تــو  بــد  هــاي  نگـاه . قرصـه  بهـش  دلـم  ولـی  نـدارم  کسـو  هـیچ  سـیما  جز من_
 منفـی دیـد بخـاطر

 . دارن امنیت حس کنی فکر که چیزي او از بیشتر. خودته

 .جون بچه نمیده لو رو پوسیده درون قشنگ، سازي ظاهر_

 ازشـــون خـــودت چـــون باشـــن اینجـــوري داري دوســـت شـــایدم. تـــویی نگـــره ســـطحی کـــه اونـــی_
 .محرومی

 :گفت و کرد پرت شومینه داخل را سیگارش ي مانده باقی. شد هم چفت کیارش ابروهاي

 .کنم پوچ ادعاي تا نشدم کسی زندگی آویزون تو مث من_

 و نشـــنید لحظـــه چنـــد هـــایش گــوش کــه بــود بلنــد آنقــدر دختــرك غــرور و قلــب شکســتن صــداي
 او زدن لـب فقـط



 :گفت عصبی حالتی با کیارش. برخاست و گرفت مبل کنار دست. رادید

 کیانـــا ي قضـــیه تـــوي و تـــه. مـــیگم چــی ببــین کــن گــوش فقــط. نــرو مــن اعصــاب رو ایــن از بیشــتر_
 بعیـد. دربیـار رو

ــا کــامران میــدونم ــادي چیــز ســیما حتــی ی  اون کــنم مــی ســعی. شــه دستگیرشــون موضــوع ایــن از زی
 و کـنم پیـدا کثافتم

ــنم ــه ببی ــی چ ــرده غلط ــانس. ک ــی آورده ش ــس اون باش ــش عک ــده پخ ــه نش ــط و باش ــو فق ــی ت  گوش
 شکسـت کـه خـودش

 .شو مطمئن تعدادشونم از. کنی جمعش تونی نمی جوري هیچ واال باشه

 :کشید عمیقی نفس کیارش و کرد نگاهش فقط سبا

 . برو حاالم_

 :بود کرده پیدا چنگزدن براي را ریسمان یک همان انگار سبا

 شد؟ چی که میدي خبر بهم چطوري _

 .برام بنویس تو شماره:انداخت او به داري معنا نگاه کیارش

 .ندارم موبایل_

 . رفت باال کیارش ابروي

 .بزن زنگ خودت. بگیر کیانا از مو شماره. عقبی دنیا از کال پس_

 میشه؟ حل_

 !شاید_



 ســرش پشــت برنگشــت.  رفــت در ســمت جــان کــم هــایی قــدم بــا و انــداخت پــایین را ســرش ســبا
 چشم اما کند نگاه را

 .بود او به شد بسته در وقتی تا جوان مرد هاي

 ....آمد دردش ، بود زده دخترك تن به زبانش با که زخمی از هم خودش

  ششم بخش پایان

 بومرنگ 
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 هفتم بخش

 :هفتم بخش

 :گرفت اورا دست کیانا و داد سرتکان سبا. کرد نگاه سبا به دلواپسی و بغض با کیانا

 .شدن دیگه جور یه بابامم مامان هفته یه این تو خاله؟ میزنی چیه حرفا این_

 فقــط هــم ســیما و کــامران حتــی. بــود نشــده خــوب خیلــی او حــال هنــوز.  گرفــت دنــدان بــه لــب ســبا
 او بـه هشـدار یـک

 بیشـــتر را حواسشـــان فقـــط و نــد کــرده موکــول بعــد بــه را موضــوع بــود شــده متوجــه و بودنــد داده
 و نـد کـرده جمـع

ــد نمــی تنهــایش ــان و بــود عقــب قافلــه از کــه کســی تنهــا. گذارن ــوان ، نبــود درجری ــود کی  حــاال کــه ب
 در را وقـتش بیشـتر



 کیانــا کـه  شـود  بلنـد  خواســت. بـود  کـرده  نگرانـی  اظهــار هـم  او درمـورد  سـیما  و کــرد مـی  سـر  باشـگاه 
 دستش التماس با

 :کشید را

 تونـه  نمـی  کسـی  مطمئـنم .  تـاپم  لـب  تـو  ریـزم  مـی  رو همـه . سـبا  دارم نمـی  نگـه  چیـزي  توگوشیم من_
 چیزي توش از

 مهمـــه بـــرام کنـــی فکرشـــو کـــه چیـــزي از بیشـــتر. کــنم مــی پــاك هــم رو هــام چــت تمــومِ. دربیــاره
 عکـس همـه اون

 اونــم...  اونــم کــرده؟ هــک گوشــیمو یکــی میگــی تــو.... تــو اونوقــت.  نیفتــه کســی دســت جورواجــور
 پیمان؟

 رفـــت ، در ســـمت نگـــاهش کــه دیــد ســبا و گفــت بیشــتري ي دلهــره بــا را ش جملــه آخــر قســمت
 نفـس سـبا.  آمـد و

 :گفت آرام و کشید عمیقی

 .کیانا کردي صحبت چت اون توي عکس درمورد که نرفته یادم من_

 :داد تکان تند را سرش کیانا

 ...یعنی. نفرستادم رو عکسا اون ولی بخدا آره. آره_

 ... بگی دروغ میخواي اگه...  کیانا_

ــه_ ــه. خــدا ب ــان جــون ب ــام و مام ــار راســتش. نمــیگم دروغ باب ــاهم یب ــیم ب ــرون رفت ــیم.  بی ــد در رفت  بن
 .باهم انداختیم عکس



 .همین. فرستم می براش گفتم ،منم باشدشون داشته میخواد گفت موقع همون

 :شد جمع سبا ي چهره

 ...و افتادي راه دنبالش کردي اعتمادي چه اون به...  اون کیانا دربند؟_

 ...آخه... یعنی نشد...  ولی بکنم دیگه کار یه میخواستم من. سبا چیه قضیه دونی نمی تو_

 فرستادي؟ غریبه مرد یه براي منوچطور عکس پس راسته حرفات همه اگه_

 :شد درشت هایش چشم و کرد تغییر کیانا ي چهره ممکن زمان کوتاهترین در

 من؟_

 :شد بلند عصبی سبا
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 کنی؟ انکار میخواي اینم_

 خاله؟ م دیوونه مگه_

 !گفت می چی کیارش پس_

 .شد نمی گشادتر کیانا هاي چشم

 !کیارش؟_

 :نشست او روبروي دوباره سبا



ــان بــا فهمیــده و افتــاده داداشــت دســت گوشــیت_ ــراغش. داري رابطــه پیم  گوشیشـــو و رفتــه س
 و مـن عکـس. گرفتـه

 کــنم ثابــت تــونمم نمــی و کــرده درمــوردم نــاجور فکــر مــدل هــزار. کیانــا دیــده تــو دوســت توگوشــی
 اجازه بهت خودم

 .ندادم کارو این

 :چکید سبا اشک که بود سرخ سرخِ کیانا صورت رنگ

 ...تو اشتباه کار یه با. کیانا رفته آبروم_

 :گفت ناباوري با کیانا

 پیمان؟ سراغ رفته فهمیده؟ کیارش_

 برات؟ مهمه_

 :کرد نگاه او به شرمزده و دلواپس و گرفت دندان به را پایینش لب محکم کیانا

 ...تورو عکس من خدا به_

ــا ــرد مکــث ام ــرد مکــث. ک ــبا ک ــره وس ـــا. کــرد نگــاهش خی ـــم کیان ـــه محک ـــان را ش گون ـــاخن می  ن
 بـا و گرفـت هـایش

 :گفت شده گشاد چشمهایی

 کتابـــاي از عکـــس یـــه میخواســـتم. نفرســـتادم مـــن خــدا بــه... خــدا بــه خالــه. بــده مــرگ منــو خــدا_
 بـراش آموزشـگام



ــه کــه بفرســتم ــه ببین ــرام میتون ــدا ب ــه پی ــه کن ــورد دســتم!  یان ــو عکــس رو خ ــی ت ــردم لغــوش... ول . ک
 ...نرفت بخدا. نرفت

 ، بــود شــدن ســرریز ي آمــاده کــه تــر ســرخ هــایی چشــم بــا کیانــا و شــد چفــت هــم در ســبا ابروهــاي
 :داد ادامه

 واســـه باشـــم فرســـتادم تـــورو عکـــس ممکنـــه چطــور  بعـــد بفهمـــه کســـی ترســیدم مــی حتــی مـن  _
 فقـط مـن...  اون

 ...من. داد آشتی رو بابا کیارشو میشه چطوري بدونم میخواستم

 :انداخت او گردن دور دست و گرفت ش گریه کیانا. گرفت اورا هاي دست سبا

 .میره آبروم بفهمن واي...  خواستم نمی مامانم جون به. خاله کردم غلط_

 :شد بلند و کرد جدا خودش از را او.  ریخت هم به سبا حال
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 ...واال کیانا باشه بوده توگوشی فقط عکس کنه خدا_

 :گفت و گرفت را لباسش ي گوشه. کشید جلو را خودش کیانا

 !مطمئنم من. کنه نمی کارو این پیمان_

 ي مـــ حـــرف ازش محکـــم و قـــرص اینقـــدر کـــه میشناســـیش وقتـــه چنــد مگــه مطمئنــی؟ کجــا از_
 نظـرت بـه زنـی؟

 بیخودیه؟ آدم میگه که بیشتره اون به نسبت کیارش از شناختت



 !نداره قبول کسو هیچ! همینه کیارش اخالق_

ــی آره_ ــن در ول ــه ای ــورد ی ــیگم م ــق م ــااون.  داره ح ــرد کیان ــو م ــن ت ــه ای ــال رابط ـــزي دنب ـــز چی  ج
 تـو.  نبـوده سواسـتفاده

 ندیدي؟ رو اخالقی و رفتاري تناقض همه این که شدي چی درگیر. سالته هفده فقط

 :کشید چشمش روي را دستش کف کیانا_

 .دارم دوسش... من ولی بود مون رابطه مخالف اون_

ــا ســبا ــا ب ــاروري ن ــا و کــرد نگــاهش ب ــب روي دســت کیان ــه ســبا. کشــید عقــب و گذاشــت هــایش ل  ب
 و شـد خـم طـرفش

 :گفت

 بـرادرم  روي تـو  شـدم  مجبـور  چـرا  میـدونی  شـدم؟  آواره جـوري  ایـن  چـرا  دونـی  مـی  کیانـا؟  ببین منو_
 چون وایسم؟

ــر از ــت، س ــر از حماق ــدبختی، س ــاطر ب ــع بخ ــدن جم ــه ش ــري ی ــاي س ــی بحث ــرو ب ــه س ــه ، ت ــاب ی  انتخ
 .کردم احمقانه

 :گفت کرده بغض سبا و چرخید کیانا سر

 زنـــدگی آویـــزون االن نشــه، خــراب دیگــران ارتبــاط کــه چــه مــن بــه میگفــتم و بــودم خیــال بــی اگــه_
 هـر. نبـودم شـما

 .نبود بست بن کردم می نگاه طرفمو

 :داد ادامه سبا و کرد زمزمه را او اسم زیرلب کیانا



 بـــرادر. کـــن تمــوم هــم رو مســخره ي رابطــه ایــن. نکــن دخالــت نیســت مربــوط بهــت کــه کــاري تــو_
 داره دوسـت تـو

ــرم ــه ک ــم ي پیل ــه ابریش ــودش. باش ــا خ ــواد ت ــلول نخ ــایی ازس ــار و تنه ــرفش افک ــرون مزخ ــاد بی . نمی
 مهـرپـدري که چیزي

 ســو  جــز  قصــدي  میگــه  ظــاهرش  کــه  مـردي  یـه  بـا  تـو  اشـتباه  پـر  ي رابطـه  نکرده، درست پسري و
 ووقـت اسـتفاده

ــداره، گـــذرونی ــاثیري هـــیچ نـ ــه وقتـــی. نـــداره روش تـ  ازش داره،پریـــدن مـــرگ خطـــر ارتفـــاع یـ
 و جسـارت نه خودکشیه

 .شجاعت

 بــا کیانـا  کــه بـرود  کـرد  پشــت. کشـید  صــورتش روي دسـت  سـبا  و کــرد خـیس  را کیانــا صـورت  اشـک 
 لـرزان صدایی

 :گفت

 ...عکست نمیذارم بخدا. شه اینجوري خواستم نمی_
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 .بوده من بدبختی از اینم. کیانا نداري اطمینان بهش وقتی نخور قسم_

 و کــرد برخــورد ســیما بــه محکــم ناخواســته.  رفــت بیــرون اتــاق از بمانــد او از حرفــی منتظــر آنکــه یبــ
 دست میان سینی



ــان او ــورد تک ــم خ ــده وک ــود مان ــاتش ب ــزد محتوی ــله. بری ــذرخواهی بالفاص ــرد ع ــیما. ک ــا س ــدن ب  دی
 :گفت او صورت

 زده؟ حرفی کیانا سبا؟ شده چیزي_

 :کشید صورتش به دست فوري

 .کردیم ودل درد کم یه فقط نه. نه_

 :گفت کوتاهی مکث با سیما

 نزد؟ خاصی موضوع درمورد بهت حرفی_

 :گفت ناراحتی با سبا

ــن_ ــانم م ــت زود مام ــتم و رف ــم نتونس ــی بگ ــوونی وقت ــی تونوج ــدم یک ــافش و ودی ـــد ازقی  خوشماوم
 !کـنم چیکـار بایـد

 ...داره رو تو وقتی کیانا

 :انداخت پایین را سرش و کرد مکث

 .نیست خوب حالم. سیما ببخشید_

ـــراي موقـــع بهتـــرین و بـــود شـــنبه پــنج. بــود ظهــر نزدیــک. رفــت اتــاق ســمت بــه ســریع و گفــت  ب
 بغـض کـردن خـالی

 زود بــه زود حــاال دلــش. برداشــت را کــیفش و پوشــید لبــاس کنــد، خاصــی فکــر اینکــه بــدون. هــایش
 گـاه تکیـه براي



 کــه  بگویـد  سـیما  بـه  گفـت  و دیـد  را کیـوان  رفتـنش  بیـرون  از قبـل . شـد  مـی  تنـگ  ش شـده  آوار هاي
 زود و رود مـی

 .رفت بیرون بدهد، او به جواب و سوال براي فرصتی انکه از پیش و گردد می بر

. بــود  نشســته  و باریـد  مـی  ریـزي  بـرف . ایسـتاد  خیابـان  سـر  و پیمـود  را کوچـه  طـول  تنـد  هـایی  قدم با
 را هـایش دسـت

ــرو درجیــبش ــایش مقابــل اي شخصــی ماشــین.  کــرد نگــاه را طــرف دو و کــرد ف ــا ایســتاد پ  عقــب ام
 ي حوصـله. رفـت

 تمـــام و بـــردارد دهـــان از دســـت ترســـید مــی.  نداشــت را خانمانــه هــاي کــردن رد و هــا کــردن پیلــه
 را هـایش عقـده

 تصـــمیم و شـــد ناامیــد. کمتــر هــا ماشــین تــردد و شــد مــی بــدتر لحظــه بــه لحظــه هــوا. بریــزد بیــرون
 کـه برگـردد داشـت

 بـــه ســـر بــا کیــارش. رفــت پــایین شیشــه و کشــید درهــم ابــرو. کــرد ترمــز مقــابلش آشــنایی ماشــین
 اشـاره ین ماشـ داخـل

 :گفت و کرد

 . بودم منتظرت_

 :افزود آرام وکیارش کرد نگاهش تعجب با

 .  میفتی راه تنها بودم مطمئن هفته این. یکیه مسیرمون ها شنبه پنج از بعضی_
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 : کرد تکرار و کرد باز را ماشین در

 .بشین_

 .نمیاد خوشم بشم کسی آویزون اینکه از _

ــه آویــزون_ ــدون کــه مــیگن کســی ب ــاد دعــوت ب ــه. بی ــا کــنن دعــوتش اینکــه ن  داشــته کــار باهــاش ی
 .باشن

 :گفت کیارش و برگرداند را نگاهش سبا

 یانه؟ میاي _

 :گفت و داد باال را شیشه کیارش ، نشست وقتی.  گرفت را در و فشرد هم به لب سبا

 .بگیر یاد کردن ناز برو دور یه حداقل_

 بحـث  ي حوصـله  امـا  بدهـد  را ش طعنـه  و نگـاه  جـواب  میخواسـت  دلـش .  کـرد  نگـاهش  حـرص  بـا  سبا
 را او با کردن

ــت ــی و نداش ــن م ــزي دانسدانس ــی چی ــد م ــه گوی ــت ک ــکش درنهای ــاورد را اش ــزي. دربی ــه چی ــم ب  اس
 سـراغ او در مراعات

 ....نداشت

 ي صـــفحه. برداشــت ، بــود کــیفش داخــل همیشــه کــه کــوچکی کتــاب و چیــد هــا ســنگ روي را گلهــا
 بـاز را اولـش



ــرد ــویري. ک ــدر و ســبحان از تص ــادرش پ ــا وم ــی ب ــدان لب ــود خن ــب. ب ــد ل ــید آه و برچی ــاب. کش  را کت
 ي سوره و زد ورق

ــین ــندلی روي. آورد را یاس ــوچکی ص ــه ک ــاورت در ک ــا مج ــود قبره ــت ب ــروع و نشس ــه ش ــدن ب  خوان
 بـدي سـوز. کـرد

 کـرد،  بلنـد  سـر  و بسـت  را کتـاب  وقتـی . نشـد  هـم  بلنـد  ، نشـد  تمـام  وقتـی  تـا  اما بود کرده یخ.  آمد می
 کـرد می حس

. نشســت قبرهــا پـایین  و فشــرد هـایش  دســت میـان  را کتــاب. شــده حـس  بــی کـامال  ســرما از صـورتش 
 چند دانست نمی

 کـه  گشـت  مـی  نشـانی  یـک  دنبـال  کـردن  نگـاه  بـا . برگشـت  و رفـت  هـا  سـنگ  روي اول از نگـاهش  بار
 .کرد نمی پیدا

ــان خــاك ســرماي وقتــی امــا ، دلگرمــی یــک هــم شــاید  تنهــا انــداخت، مــی فاصــله دنیــا و عزیــزان می
 مـی باقی که چیزي

 ش بینــی و دهــان روي را شــالش شــد مجبــور کــه خــورد صــورتش بــه ســردي بــاد. بــود ماند،حســرت
 را سرش و بگیرد

 چشــم. میشــد تــر دهنــده آزار هــا قبرســتان در زمســتانی ســوزناك و ناگهــانی هــاي وزش.  برگردانــد
 و سوخت هایش

ــه کســی و زد مــی یــخ داشــت. شــد پــر ــود فکــرش ب ــاز و بســت را چشــمانش. نب ـــارش. کــرد ب  در کی
 طـوالنی اي فاصـله



 بـــه و داد بــاال  را رنگـــش اي قهــوه  کاپشــن  ي یقــه اون دیـدن  بــا. کـرد  مـی  تماشــایش و بـود  ایسـتاده 
 یابـان خ سـمت

 افتــاده راه دنبــالش چــرا او دانســت نمــی اصــال. گفــت درکــی بــه و برگردانــد ســر حــرص بــا. برگشــت
 را شـالش. است

 کـه  بـود  موضـوع  ایـن  بـه  عـالم  هـم  بـاد  انگـار . ایسـتاد  عقـب  و کـرد  جمـع  را شـالقش  هـم  باد. کرد رها
 سـرخ صـورت

 ...خواهد نمی سیلی دیگر شده
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ــاب ــنگ روي را کت ــت س ــف و گذاش ــتش ک ــزار روي را دس ــادرش م ــید م ــتر. کش ــه از بیش ـــه همیش  ب
 بـه مـادر، محبـت

ــه ــاهی تکی ــی گ ــت ب ــدر من ــت و پ ــرادرش حمای ــاج ب ــت احتی ــا. داش ــادن ب ــایه افت ــرش روي اي س  ، س
 خـورد تکـان کمـی

 :کند نگاهش که نکرد سربلند اما

 !داري چیکارم نگفتی_

 .بخون تو فاتحه فعال_

 .آزاده وقتت و دلسوزي اینقدر دونستم نمی_



 .تره خلوت که میرم شب. زدم پیست وقت از_

 .حال و عشق خودتون بقول و اسکی البد_

 :کرد نگاهش و نشست صندلی روي سرش باال کیارش

 .نري شب رفقات رفیق با باشه حواست. میخورنت بري شب بعدم. اعصابه با آدماي مال اون_

 جمــع را خـودش  کمـی . کـرد  یـخ  اراده بـی  و افتـاد  او پلیــور بـاز  ي یقـه  بـه  چشـمش . کـرد  نگـاهش  سـبا 
 چهره به و کرد

 :کرد نگاه ش

 شده؟ مهم من آمد و رفت چرا بدونم میشه_

 .نمیاد خوشم نیمه نصفه کار از. نشده مهم_

 :شد باز سبا ابروهاي

 ...پررویی_

 :گفت چشمش در چشم و شد خم کمی کیارش

 شدم؟ عاشقت بگم و برسی رویات به داري دوست مثال_

 :کرد اخم و کشید عقب را سرش سبا

 !آخه اي عتیقه_

 :رفت باال کیارش ابروهاي

 ...پررویی میگنی روراستی به. دارن دوست دروغو تو جنس _



 .نیستم احمق ولی باشم ساده شاید_

 .بود معلوم کامران خونه شب ازاون_

 .شد داغ سبا هاي گونه

 .بذار میخواي هرچی اینو اسم.  کنم نمی احترامی بی کسی به تو مث_

 هفتم بخش ♣

 صفحه 234

 .مختوبزنم خواستم می_

 :گفت و شد بلند سبا

 ...بیشعوري. گذشته پررویی از تو کار_

 .سبا کن مزه مزه حرفتو_

 و خــواهر یــه و قبــر تــا ســه. همینــان مــن دارونــدار تمــوم. ببــین رو اینجــا مــن؟ جــون از میخــواي چــی_
 دشـمن کـه بردار

 خـراب  اونـا  آرامـش  سـر  روي بـرم  بخـوام  تـا  میخـوره  دردم بـه  بیشـتر  قبـر  تـا  سـه  ایـن  یعنی. شدن هم
 از تر بدبخت. شم

 کنی؟ گرم باهاش سرتو که کنی نمی پیدا من

 .بیاد چشم به بیشتر مصیبت اوج کن گریه کم یه.  واست سوخت دلم. آخی_

 کتـــابش و کیـــف بغـــض و حـــرص بــا. رفــت فــرو قلــبش در داغ ســیخ مثــل کیــارش پرتمســخر لحــن
 کـه برداشـت را



 :ایستاد مقابلش کامال کیارش اما برود

 .دارم دق هاي آینه این از یکی منم_

 !چه من به_

 .کنم نمی گریه وزرت زرت هی هم تو مث ولی_

 .نیست مربوط کسی به. کنم زر زر شما ادب از نقل به میخواد دلم من_

 :زد او ي گونه به انگشت با و شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 .دراد جونت تا باال بکش دماغتو اینقدر پس_

 :گفت حرص با سبا.  برگشت

 داشتی؟ چیکارم_

 مــرد بــه چشـمش  حیــرت درکمـال  و چرخانــد سـر  ســبا. رفـت  ماشــین سـمت  بــه و نکـرد  اعتنــا کیـارش 
 کاپشن با دیگري

ــوه ــاد اي قه ــا. افت ــورد ج ــاهش. خ ــت در نگ ــتی و رف ــرد برگش ــم را م ــرد گ ــارش. ک ــه کی ــور ک  و پولی
 تنش مشکی پالتوي

 ســبا و و ایســتاد کیــارش. زد صــدایش بلنــد شــود ماشــین ســوار او اینکــه از قبــل و کــرد تنــد قــدم. بــود
 :جلورفت

 نبود؟ تنت اي قهوه کاپشن تو مگه_

 :زد پوزخند کیارش

 .شده زائل مغزت کردي گریه زیاد_



 :گفت عصبی سبا

 بــه دادیــش حــاال. بــودي وایســاده ماشــینت کنــار دیــدم خــودم بشــه؟ چــی کــه کــردي؟ مســخره منــو_
 ...که مرده اون
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 :گفت او حرف میان. کرد تغییر چشمانش حالت. شد باز کیارش ابروهاي

 اي؟ قهوه کاپشن با_

 .آره_

 :کشید را بازویش سبا. چرخید اطراف به کیارش نگاه

 ... و کنی دیوونه منو باهاش میخواي که شده مهم اینقدر هات عقده_

 و افتــاد اي قهــوه کاپشــن بــا مــردي بــه چشــمش. کشــید بیــرون او لــرزان دســت از را بــازویش کیــارش
 در نفـس.  دوید

 بــه  تــا  کــرد  مــی  بــاز  راه هـا  سـنگ  میـان  از شـتابش  پـر  و بلنـد  هـاي  قـدم . بـود  شـده  حبس ش سینه
 .برسـد امیـد یـک

ــود ســراب شــبیه بیشــتر کــه آرزویــی ــرد. ب ــا م ــود شــده خــم قبــري روي اي قهــوه کاپشــن ب  مــی و ب
 بخواند فاتحه خواست



. شــد خفــه کــه بــود نیامــده بیــرون دهــانش از البــرز اســم هنــوز. کشــید محکــم را بــازویش کیــارش کـه 
 جـوان مـرد یـک

 :کرد نگاهش عصبی کمی و متعجب که

 کردي؟ گم باباتو حسابی؟ مرد چیه_

 بـــه و شـــد چنــگ موهــایش میــان دســتش. کــرد تاســفی اظهــار. داد ســرتکان و کــرد رهــایش کیــارش
 مخـالف طـرف

. بــود  شــده  بـاتالق  شـبیه  سـراب  ایـن . کـرد  مـی  نگـاهش  وواج هـاج  کـه  افتـاد  سـبا  بـه  نگاهش. چرخید
 بـی را رفتـه راه

 :پرسید نگران و پیمود را فاصله چندمتر سبا. برگشت انرژي

 شده؟ چیزي_

 :گفت درهم ابروهایی با و کرد نگاهش کیارش

 دیدیش؟ چطوري_

 شده؟ چی مگه؟ چطور... دور از_

 .نبینی اشتباه دیگه و شی کور شاید. کن گریه بیشتر برو. هیچی_

. گفــت اي ولعنتــی کوبیــد ماشــین فرمـان  بــه محکــم. نشســت ماشــین داخـل  کیــارش و گفــت وایــی سـبا 
 واکـنش بـا سـبا

 :کرد صدایش و داد پایین را شیشه کیارش که برود کشید را راهش ، او

 .دارم کارت بیا _



 .نداري زدن طعنه و کردن مسخره جز کاري تو_

 .دارم چرا_

 :کرد نگاهش درمانده و ایستاد سبا

 بیشــتر حواسشــو کــه گفــتم بهــش مــنم. باباشــه و مامــان کنتــرل تحــت. نــداره پیمــان از خبــري کیانــا _
 .کنه جمع
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 .خب_

 :گفت کیارش که کرد نگاهش حرصی سبا

 .میکنی غش باز تو. ندارم مشکلی هوا این با من. بشین بیا_

 .بزن داري حرفی. افته نمی گردنت خونم_

 .بزنی باید تو رو حرفا _

 .بود همین_

 فرستادي؟ خودت عکسو پس_

 .میزنی نیش مار مث باز. دادم توضیح برات همه این. کن فکر داري دوست هرجور_

 .شم مطمئن میخوام_

 بشه؟ چی که_



 :شد پیاده و کرد باز را ماشین در کیارش

 .یانه کرد حساب روت میشه ببینم_

 :کرد نگاهش تعجب با سبا

 چیه؟ منظورت_

 :ایستاد مقابلش و رفت جلو کیارش

 نداري؟ مشکل برادرت و خواهر با مگه_

 داره؟ عکس به ربطی چه اینا_

 .گرفتت چشمم عکس همون با کن فکر_

 :گفت و برخورد سبا به

ــم هرموقــع. خــان کیــارش نیســتی متشخصــی آدم اصــال_  فکــر درمــوردت دیگــه جــور یــه میخــواد دل
 ...کنم

 .پیشنهاده یه_

 ...تو آخه آري؟ در باباتو حرص بخاطرش که_

 .کنم کمک بهت بابتش میتونم ولی دونی می خودت. نه یا بفهمه اون نیست مهم برام_

 . نیستم روزه سرگرمی شماها نظر از که روابطی اهل من_

 .نیستم سرگرمی دنبال منم_

 . داشت نگهش کیارش اما شد رد ازکنارش و داد تکان سري سبا
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 .شم بابام باجناق نمیاد بدم_

 هلــش شــدت بــه وحشــتناك ارتفــاع یــک از انگــار. کــرد نگــاهش زده بهــت و پریــد ســبا چشــم از بــرق
 کیـارش. دادنـد

 :داد سرتکان

 !خب_

ــدر ــرد آنق ــود خونس ــار کــه ب ــنهاد انگ ــک پیش ــه گــردش ی ـــت داده روزان ـــس را دســـتش ســـبا. اس  پ
 صـدایی بـا و ید کشـ

 :گفت رفته تحلیل

 هستی؟ حرفات متوجه اصال گرفته؟ شوخیت_

 .کن فکر بهش. بردي دینمو و دل کنی فکر که جوري نه ولی میاد خوشم ازت_

 .خوام نمی عذاب ي ملکه دیگه. داشتم زندگیم تو جهنم کافی حد به_

 شـــوخی.  بــود ش بــاوري خــوش بــراي ســیلی یــک مثــل ســکوتش.  کــرد بــد را حــالش او هــاي نگــاه
 بـود اي مـزه بـی

 کــه تنــد آنقــدر بعــد و آرام اول. گرفــت فاصــله هــایش قــدم. گرفــت تهــوع حالــت کــه مــزه بــی آنقـدر .
 هـم هایش نفس



ــین. افتــاد شــماره بــه ـــود کــرده گیــر بهــت و تــرس و حقیقــت و دروغ مــرز ب ـــارش انگـــار و ب ـــا کی  ب
 حکـم حـرفش ایـن

 ...شد می دور کشنده فضاي این از باید... است داشته نگهش آب زیر که داشت را دستی

♣♣♣♣ 

 :پیچید گوشش در نازنین صداي. نشست مبل ي دسته روي و کرد باز را لباسش هاي دکمه

 یانه؟ شده چی میگی_

 .گرفتی آمار چقدر پسره این از بدونم میخوام فقط_

 بـا  گفـت . البـرز  کـه  گفـتم . داره ربطـی  چـه  تـو  بـه  اون نداشـتنِ  یـا  داشـتن  دختـر  دوست دونم نمی من_
 که هست یکی

 .کنه می کات داره

 نپیچوندتت؟ مطمئنی_

 .دیگه توئه قل اونم. باشم مطمئن باید کجا از! نه_

 .کرد پر را دستش کنار جام و خندید البرز

 پیچوندمت؟ من_

 کجــا از رو هــا هــرزه ایــن دونــم نمــی فقــط. میخــوره هــم بــه خــودم از حــالم. البــرز نکــن فرضــم خــر_
 !میاري

 :نوشید را گیالسش از اي جرعه و بست چشم

 .عشقم باشه راحت خیالت. نمیشه تو مث هیشگی_
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 ...و شدم مطیعت که کنم می لعنت خودمو زنی می حرف اینجوري وقتی_

 :گفت اغواگري لحن با حرفش میان

 .نازي خاصی برام که نکن شک_

 از یکــی  مجــاورت  در کــه  کــرد  بـزرگش  پـدر  بـه  نگـاهی . کـرد  جـا  جابـه  دردسـتش  را گوشـی  نازنین
 بـی رفقـایش

 بـه . رسـید  مـی  بـزرگش  هـاي  طراحـی  بـاقی  بـه  و کـرد  مـی  تـر  مشـروب  بـا  را لـبش .  بـود  نشسته خیال
 رفت ها پله سمت

 :گفت آرامتر و

 .البرز بیا زودتر میگی راست اگه_

 .دیگه روز چند. میام_

 .داره تازه ي معامله که خصوصا. کنه می پیچم سوال مدام. نبودنت به کرده شک بزرگ بابا_

 :شد نزدیک هم به ابروهایش

 کجا؟ بار این _

 زودتـر  مـن  و شـده  بحثمـون  بـاهم  کنـه  مـی  فکـر . دارن بـار  کلـی  فهمیـدم  مـن  کـه  جوري. دیگه ایران_
 ...ولی برگشتم

 .کنم می هماهنگ باهاش تلفنی _



 :گفت کالفه نازنین

 ایرانی؟ بگی میخواي_

 .شدم جدا ازت خاص کارناوال یه به رسیدن واسه. مرز لب رسونم می خودمو میگم! نه_

 کردي؟ قاتی االن؟ کارناوال؟_

 !نه_

 میگی؟ داري چی پس_

 بیاري؟ در توشو و ته میخواي_

 برسی؟ آرزوت به تا بمونی میخواي یا کرده تغییر تاریخا نکنه. اینجا برسی سالم میخوام _

 :گفت اي ثانیه چند مکث با البرز

 .نرقصم تنها و برم جونم داداش با میدم ترجیح_

 :کرد جا به جا دستش در را گوشی دوباره. کرد یخ تنش کرد حس نازنین

 البرز؟ بکنی میخواي چیکار_

 .بهت میگم_
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 .بگو االن_



 .بود ناز خیلی دختره_

 دختره؟ کدوم_

 .داداشم عشق_

ــرف_ ــو مزخ ــرز نگ ــدتر آدم اون.  الب ــه از ب ــی. توئ ــق از هیچ ــقی و عش ــالیش عاش ــت ح ــت نیس  اونوق
 ...تو

 .نکن شک من هوش و چشا به_

!zaten gittiğinde gözlerinden anladım kafanda bir şeyler olduğunu_ 

 !)سرته تو چیزي یه فهمیدم چشات از رفتی که موقع همون(

 :گفت آرام و گذاشت میز روي را جامش ش دایی صداي باشنیدن

!merhaba dayı_ 

 . )دایی سالم(

.ilk uçakla buraya dönüyorsun alborz yoksa seni zorla döndürmesini 

bilirim_ 

 .)سراغت بیان میگم واال البرز اینجا گردي می بر پرواز اولین با(

...dönücem dayı ama şimdi değil.. bitirmem gereken işler var_ 

 ...)و دارم کار االن اما دایی گردم می بر(

 :برید را قدرتش زبان شمشیرتیزي مثل و آمد حرفش میان او محکم صداي

bir lafı iki kere tekrar etmekten hoşlanmam alborz. orda durmanı _ 



!istemiyorum 

 . )قدغنه. باشی اونجا خوام نمی. البرز شد نمی تکرار بار دو حرفم(

!kiareshi buldum_ 

 .)بیارم کیارشو میخوام(

 :داد ادامه مکث بی. گرفت گر ، دایی ناگهانی سکوت با

...sizin için ve kiareşi bulmak için geldim. Meğer intikam peşhinde_ 

 ...)انتقام دنبال مگه.کنم پیدا تاکیارشو اومدم شما بخاطر(

 :آمد حرفش میان نفوذ غیرقابل و سخت باز او اما
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yarın öğlene kadar donmen için fırsat vericem yoksa biliyorsun ki hiç bir _ 

? !hatayı afetmem. Umarım geçen kere yaptığın hataları unutmamışsındır 

ــا( ــردا ت ــر ف ــت ظه ــدونی واال برگــردي داري فرص ــیچ از می ــایی ه ـــه. گـــذرم نمــی خط ـــل ي دفع  و قب
 کـه کشـیت سـر

 )نرفته؟ یادت

ــد و کــرد ســکوت ــه چن ــداي بعــد ثانی ــوق ص ــد گوشــش در ب ـــه کمــی. پیچی ـــی ب ـــاه گوش ـــرد نگ  و ک
 حـرص بـا ناگهـان



 تلخـی . کشـید  سـر  نفـس  یـک  و برداشـت  را جـامش . شـد  پـرت  اي گوشـه  ش تکـه  هـر . کوبیـد  زمینش
 دیگر نوشیدنی

ــویش ــی را گل ــی. ســوزاند نم ــاثیر ب ــود شــده ت ــه. ب ــی و برداشــت را شیش ــالی ل ــود خ ــرش. ب ــه رو س  ب
 تصاویري. بود انفجار

ــفید و ســیاه ــل س ــود چشــمانش مقاب ــی و ب ــه زن ــون ک ــنش روي تیــغ وار مجن ــی ت ــس. کشــید م  کــم نف
 مقابـل مردي. آورد

 پـــرت داخـــل و شــد بــاز در.  خندیــد مــی و خــورد مــی کتــک. بــود کــرده خــود ي بــرده را او چشــمش
 از کسـی. شـد

 .... و خورد دیوار به سرش.  کشید را ش یقه سر پشت

 :زد نعره. کوبید زمین را شیشه

...lanet ölsün_ 

 ...)لعنتی(

 :کشید ر هوا را حرصش تمام. شد عوض گویشش. زد نفس نفس

 .کشم می تونو همه__

 کــرد مــی ســاکت را ســرش صــداي. کــرد مــی ش خفــه کمــی شــاید.بــود کــانتر روي دیگــري ي شیشــه
 جنـون ایـن امـا

 قــدر آن زالــو مثــل انگــار. بــود ســنگین ســرش امــا گذشــت چقــدر نفهمیــد. نبــود. نبــود شــدنی خــوب
 بـود مکیـده خـون



ــه رو کــه ــایلش. آمــد دینگــی صــداي. بــود انفجــار ب ــان از. برداشــت کنــارش از را موب  هـــاي چشــم می
 پیـام بـه سـرخش

 :کرد نگاه

ــاور_ ــن کــن ب ــزي م ــتم چی ــرز نگف ــودش. الب ــده خ ــی فهمی ــره اون ول ــارش دوســت... پس ـــه. کی  میتون
 فقـط. کنـه کمکـت

 ...کن امتحانش اومدنت از قبل... شه چرب کافیه

 :کرد زمزمه و کرد پرت زمین روي را گوشی

 ...تونو همه. کشم می تونو همه... فاحشه ي زنیکه_

 ...زد می زنگ گوشش در او صداي هنوز اما بست باز را هایش چشم

♣♣♣♣ 
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 میـــز پشــت. شسـت  را هــایش دســت. کـرد  پــرت زبالـه  ســطل داخــل و آورد در را هـایش  کــش دسـت 
 روي و نشسـت

 از صـــورتش هنـــوز.  شــد بلنــد تخــت روي از جــوان زن.  نوشــت یادداشــتی دســتش زیــر هــاي برگــه
 ي بـ آمپـول درد

 :گفت او به نگاهی نیم با کیارش.  بود خیس ، بود ریخته که اشکی و حسی



ــونی_ ــردا پــس میت ــراي ف ــدي ي جلســه ب ــاي بع ــا. بی ــدوناي از دوت ــت دن ــکل هــم پایین  اگـــه. داره مش
 بـه نکنـی رسـیدگی

 .میشی دچار بال همین

 و دهـان  حسـی  بـی  امـا  کنـد  تشـکر  خواسـت  مـی  و کـرد  مـی  مرتـب  را مـانتویش  شـده  کج دهانی با زن
 ،اجـازه ش لثه

ــا کیــارش. کنــد تلفــظ درســت داد نمــی ـــه اشـــاره ب  و بدهـــد او بـــه را نســـخه خواســـت دســـتیارش ب
 .کنـد راهنمـاییش

ــراي دستورمختصــري کیــارش. گرفــت او از را نســخه و گفــت چشــمی دختــرك  داد داروهــا مصــرف ب
 بیمار گفت و

ــل را بعــدي ــتد داخ ــر. بفرس ــوانی پســر و دخت ــاهم ج ــاق وارد ب ــه شــدند ات ــارش ک ــم کی ــایش اخ  را ه
 :کشید درهم

 .بیمار فقط_

 :چرخاند سر شدنش معطل با. نشست ش صندلی روي و نشد دختر آلود بغض نگاه متوجه

 .دندونت به زنم نمی دست دیگه بره حسیت بی_

 :گفت سریع جوان پسر

 ...میشه اگه. دکتر آقاي ترسه می_

 گفتم؟ چی میزدم حسیشو بی وقتی_

 :شد بلند کیارش و کرد او به اي درمانده نگاه جوان پسر



 .بزنم حسیشونو بی بفرست و بیمار دوتا خانم_

 :گذاشت دخترهمراهش پشت دست جوان پسر

 .میشه شروع دردش ، بره حسیش بی. میرم من بشینه_

 وکـــودکی زن. داد بیـــرون را ش کالفــه نفــس پســر ســر تکــان بــا امــا بگویــد چیــزي خواســت کیــارش
 مـی داخـل کـه

 :کرد نگاه دخترك به و نشست. رفت صندلی سمت به و فرستاد بیرون دوباره را آمدند

 .کنم نمی تلف وقت دیگه نشینی بار این_

ــرك ــاترس دخت ــانش آب ب ــورت را ده ــو و داد ق ــت جل ــارش. رف ــه کی ــوح ب ـــد وض ـــرز دی ـــی ل  خفیف
 ي گوشـه از. دارد

ــم ــاهی چش ـــه نگ ـــر ب ـــوان پس ـــداخت ج ـــب آرام و آرام او و ان ـــت عق ـــنش.  رف ـــت از س  دو و بیس
 .کـرد نمـی تجـاوز

 بــاال ابــرو.  کنــد مــی نگــاهش بغــض بــا کـه  دیــد و زد را ماســکش. داد مــی نشــان کمتــر خیلــی دختـرك 
 خواسـت و داد
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 چانـه . نداشـت  کشـی  عصـب  بـه  نیـازي  امـا  بـود  شـده  خـالی  عقـب  دنـدانهاي  از یکـی . کند باز را دهانش
 گرفـت را ش

 :گذاشت لبش کنار را ساکشن و



 دوستین؟_

 دختــرك. اســت جــواب منتظــر یعنــی کــه گفــت هــومی و کــرد نگــاهش کیــارش.کــرد مکــث دختــرك
 و سـرخ کمـی

 :گفت سختی به ساکشن ي لوله همان با و شد سفید

 .عمومه پسر_

 :گفت و رفت باال کیارش ابروهاي

 بستن؟ تواسمون عقدشو که سروته بی و سنتی عشقایی ازاین_

 :داد کوتاه را جوابش ولی شد سرخ بیشتر دخترك

 .نمیشه ته سرو بی که عشق! نه_

 :تر نزدیک هم به ابروهایش و شد متوقف کیارش دست

 شدي؟ مدعی حاال که بنویسی امالشو گرفتی یاد ساله چند_

 .بلدم بچگی از معنیشو ولی گرفتم دیریاد امالشو شاید_

ـــی کیــارش ـــد اراده ب ـــوم دختـــرك. زد لبخن ـــا مظل ـــود جـــواب حاضـــر ام ـــن. ب  را ســـبا خصـــلتش ای
 .کـرد یـادآوري

ــا ــس ان مخصوص ــل عک ــد العم ــی و تن ــر. را ش حس ــود منتظ ــاز ب ــم ب ــر ه ــه زی ــد، گری ــا بزن ــره ام  خی
 .رفـت و کـرد نگاهش

 :گفت و داد تکان را سرش



 امپـــول یــه بــا. جــون دختــر باشــی متکــی هــم خــودت بــه احساســت ي انــدازه کــن ســعی ولــی. خوبــه_
 پـر دنـدون و زدن

ــردن ــون ک ــی ج ــاد کس ــرم. درنمی ــواد اگ ــاد بخ ــر دربی ــوت پس ــی عم ــه نم ــانع تون ــه م ــه. ش ــو هم  چی
 واال کـن نگـاه اینجوري

 !میفتی ازچشمش

ــرك ــت دخت ــزي خواس ــد چی ــا بگوی ــارش ام ــن کی ــل را ساکش ــانش داخ ــت ده ــغول و گذاش ــد مش . ش
 بـود نمانـده خیلی

 :گفت و آمد داخل منشی که شود تمام کارش

 .ببینتتون میخوان پدرتون دکتر، آقاي_

 :آمد باال درجا کیارش سر

 پدرم؟_

 :چرخاند دردستش را خودکار منشی

 ...بار اون که هستن آقایی همون. دیگه بله_
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 :گفت دخترجوان حرف میان

 .داخل بیان بگو. خب خیلی_



ــرون و گفــت چشــم دختــرك ـــد کــامران عیــنکش پشــت از کیــارش بعــد لحظــه چنــد. رفــت بی . رادی
 و داد تکـان سـري

 زودي ایـن  بـه  سـبا  یعنـی . شـد  درگیـر  فکـرش . کنـد  تمـام  را کـارش  کـه  گفـت  دسـتش  کردن بلند با او
 صادر را مجوز

 ...بود؟ کرده

 :گفت کامران که بنشیند میز پشت میخواست

 نه؟ یا میذاري مریضات میون وقت یه بابات واسه_

 .کشید درهم ابرو کیارش

 گرفتی؟ درد دندون_

 :گرفت فکش به دست و داد تکان سري کامران

 .میزنه نیش وقته چند_

 .بود شده استریل وسایل آوري جمع حال در که کرد نگاه محبی به کیارش

 .کن عوض و دوم صندلی کاور.  کن ولش فعال اونارو_

ــه و گفــت چشــمی دختــرك ــا کــه رفــت اي صــندلی همــان ســمت ب ــایقی ت ــیش دق  اشــغال دختــرك پ
 کامران. بود کرده

 :گفت

 .اونور میومدم بعد بود الزم اگه. کردي می نگاه یه همینجوري_

 !گرفته درد سرت شاید. کنه نمی درد دندونت پس_



 :زد لبخند کامران

 .کنی تجویز برام مصنوعی دندون بخواي ازاینه ترسم_

 :کرد نگاهش مستقیم و آمد کنار میز پشت از کیارش

 . شناسی نمی منو مریضامم ي اندازه_

ــامران ــا ک ــکر ب ــتیار از تش ــندلی روي او دس ــت ص ــرك.  نشس ــد دخت ــب و زد لبخن ــت عق ــارش. رف  کی
 هایش کش دست

ــتش را ــرد دس ــاال و ک ــر ب ــتاد او س ــایش. ایس ــم را ابروه ــیده دره ــود کش ــت و ب ــدانها بادق ــک را دن  چ
 کـامران نگـاه. کرد

ــه ــط ب ــق خ ــین عمی ــاي ب ــر او ابروه ــرد گی ــش. ک ــی دل ــت م ــت خواس ــت دس ــردنش پش ــدازد گ  و بیان
 او. کند خم را سرش

 و رفـــت مــی پــیش او هــاي دســت نــه امــا بفشــارد آغوشــش در ســالها ایــن تمــام ي انــدازه و ببوســد را
 بـه نگـاهی او نـه

 . زد پلکی کامران و رفت عقب کیارش. باشد ش پیشروي براي اي بهانه تا انداخت می سویش
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 شد؟ چی_

ــئن_ ــدم مطم ــدون ش ــه درد دن ــوده بهون ــار و ب ــه ک ــط.  داري اي دیگ ــه فق ــدونت اون ي ریش ــه دن  ک
 شکسـته قبـل سـالها



 .اونه از درد احتماال. نشده کشیده بیرون کامل

 :کشید صندلی کنار را پاهاش کامران

 .نبرد بین از کامل ولی کرد کم دردشو مسکن _

 ایمپلنـــت هـــم دنــدونت جــاي نبــودن خــالی بــراي. کــنم ش تخلیــه االن همــین میتــونم. نــداره عفونــت_
 گزینـه بهتـرین

 .داره دردسر کم یه ولی س

 :زد لبخند کامران

 .فراریم مصنوعی دندون از نگفتم_

 :گفت و کرد نگاه چشم ي گوشه از کیارش

 نه؟. بهترن جایگزینشون چیزا بعضی_

 .نمیشه اصل ي ریشه هیچی بازم. کیارش نه_

 بکشمش؟_

 ...و بیرون ببرمت اومدم فقط! نه امشب_

 .نشسته بیرون اون مریض کلی. که بینی می_

 کیارش؟ داري خبر چی از تو. زنه نمی حرفیم هیچ. ریخته هم به کیانا_

 بعــدي بیمــار خواســت محبــی از. شــد بلنــد بعــد ثانیــه چنــد و مانــد ثابــت او صــورت روي کیــارش نگــاه
 تزریـق بـراي را



ــی ــی ب ــتد حس ــی. بفرس ــت وقت ــامران برگش ــوز ک ــته هن ــود نشس ــاهش و ب ــی نگ ــرد م ــط. ک ــان خ  می
 شده تر عمیق ابروهایش

 .آمد نمی دلش و کند پیشکش را چیزي خواست می خشمگین ببري انگار. بود

 .کرده گیر کارت بازم پس_

 :برداشت صندلی روي از را کتش و شد بلند کامران

 ...که خوام نمی. کردي نمی مطلع منو ، نبود مهم توهم براي کیانا اگه_

 .اونجا میام شب.  برو_

 :خورد جا کامران

 بدونم؟ نباید من که چیه قصه_

 .کنه نمی دوا ازتون دردي من گفتن. کامران کنی درك باید رو خیلیچیزا_
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 :کرد اخم کامران

 ...ولی برونگراس کیانا_

 .نگیر دنبالشو هم خیلی پس. زدي می ولی از حرف نباید االن بود مهم برات اگه_

 شناسی؟ می طرفو_



ــارش ــد کی ــان. زد پوزخن ــع هم ــودك و زن موق ــاره ک ــالم دوب ــد س ــاق وارد و کردن ـــدند ات ـــاره. ش  اش
 بیمـار فقـط کـرد

. آمــد پــیش خــودش و فرســتاد بیــرون را کــودکش زن. بنشــیند دار کــاور صــندلی روي و بــرود داخــل
 آمـاده کیـارش

 :گفت تر محتاط ،کامران برگشتنش محض به. داد انجام را او تزریق و شد

 !پرسیدم سوال شما از... کیارش_

 .کنم می حلش من ولی نداره اي فایده جوابش_

 واقعیــت و بــود رفتــه دیگــه جــاي فکــرش بــازهم. ســوخت دلــش و دیــد را کــامران هــاي چشــم بــرق
 را هـا اعتنـایی بـی

 آلـــود اخـــم نگــاه نــیم بــا. کــرد مــی نگاهشــان و بــود گذاشــته فکــش روي دســت زن. آورد رویــش بــه
 چشـم کیـارش،

 :گفت کیارش که کرد تیز را هایش گوش و دزدید را هایش

 .کار ي ادامه براي داخل برگرد دیگه دقیقه ده_

 :گفت و نشست صندلی روي کامران ، رفت وقتی. برخاست و شد سفید و سرخ زن

 .... شه مرزا و خط سري یه شکست باعث قضیه خوام نمی_

 ترسی؟ می چی از نشه؟ تکرار تاریخ دوباره که_

ــامران ــاق در ســمت نگــاهش و کــرد زمزمــه را اســمش آرام ک ــدون کیــارش. چرخیــد او ات  هـــیچ ب
 لحـنش در تغییـري



 :گفت

 .داده دستت کار همین و محتاطی همیشه. نبود مناسب انتخابت_

 !بریزه من روي تو کیانا قبح خوام نمی_

 .بگیره دستش چیو همه بلده خوب که اون چی؟ سیما به داري؟ شک درکت و خودت به_

ــدر_ ــدي پ ــی نش ــا گــاهی ببین ــوري وقت ــی ســکوت مجب ــا کن ـــه ت ـــدتر چـــی هم ـــه ب ـــه. نش ـــایی ی  وقت
 و بکشـی درد تنهـایی

 . بدي نشونش نتونی که باشی دردي مرهم دنبال یواشکی

 :گفت گیر نفس لحنی با کامران و ماند خیره رو به رو به نگاهش. داد میزتکیه به کیارش

ــی_ ــد وقت ــک از بع ــال ی ــدبختی و دوري س ــتم ب ــال رف ــرز دنب ــنگ.  الب ــر س ــو قب ــدم اون ــون و دی  جن
 بهونـه تنهـا رو مرسـده

 ... بعد کیارش بودي تو نکشت منو درد از که اي
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 مرد؟ البرز مطمئنی کجا از_

 .کیارش نبود دروغ تصادف اون_

 :کرد ونگاهش چرخاند سر کیارش

 .اینجا اونم کنی؟ حل چیو اومدي_



 !کنی کمکم اومدم_

 :زد پوزخند کیارش

 من؟_

ــاي ــامران ابروه ــاز ک ــد ب ــارش و ش ــش کی ــز روي را آرنج ــت می ــا و گذاش ــان ب ــد هم ــاهش پوزخن  نگ
 :کرد

 کنه؟ می رو چشمه کار!  باتالق تاحاال کی از_

 :کرد سرخم کامران

 .نکن بازي ها کلمه با کیارش_

 .شی همیشه از تر پشیمون ممکنه چون. نکن بازي من با توهم_

 :شد نزدیک هم به کامران ابروهاي

 ؟ زنی می طعنه_

 .دارم نگهشون گنگ خودت مثل میدم ترجیح که هست چیزایی یه چون.  میدم اولتیماتوم! نه_

 ایمیــل و هــا پیغــام آن. کــرد مــی بیــداد هــایش چشــم در نگرانــی. ایســتاد مقــابلش و شــد بلنــد کــامران
 آمیـز تهدیـد هاي

 .داشت او هاي کنایه و نیش با عمیقی ارتباط

 زنی؟ نمی حرف درست چرا_

 خــانوادگیم شــهرت آویــزون »مــیم« یــه بایــد چــرا ازاینکــه. نفهمیــدم م گذشــته از راحــت اینکــه واســه_
 . بشه



 :کرد جمع را پوزخندش کیارش ، کامران ابروهاي شدن باز با

ــاي مــن مطــب_ ــراي خــوبی ج ــدان مســائل حــل ب ــوهم. نیســت غریبمــون عجیــب خان ــا ت  دســـتم از ت
 بـري ، نکنـی سـکته

 .بهتره

 :افزود کیارش و کرد نگاهش خیره کامران

 .که بینی می. دارم کار_

 :بود برآشفته و عصبی کمی کامران

 ... و شنیدي کجا از چی_
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 نیست؟. مهمه برات کاري ابروي که تو_

 :داد سرتکان کامران

 . شه تموم کارت تا منتظرتم ماشین تو پایین_

 .نکنی باور خودتم که شبیهتم اونقدر. گفتم هم قبال. نکن تلف بیخودي و وقتت_

 کیارش؟ گردي می چی دنبال_

 .شم درگیرش بخوام که نداره ارزش اونقدر برام دیگه. هیچی_



 :افزود خاصی لحن با. بنشیند تا کشید عقب را صندلی و برگشت

 ســــالها ایـــن  تمـــوم  مثـــل . بـــدم  بیشـــتري  توضـــیح  بیـــنم  نمـــی  الزم مـــنم . بگــی  ندیــدي  الزم_
 شـفق. کـن فراموشـش

 !نشد،مشفق

 :گذاشت او ي شانه روي دست کامران

 !داره ارزش برات قدر این گذشته دونستن_

 :کرد نگاه پدرش به ش سرشانه روي از

 .نیست مهم. که گفتم! نه_

 و کــــرد نگـــاه  او بـــه  دوبـــاره  کـــامران . ایســـتاد  عقــب  ،کــامران  کیــارش  دســتیار  شــدن  وارد بــا 
 ش صـندلی بـا کیـارش

 :چرخید

 .که گفتم. خونه میام شب_

 :گفت زیرلب ، رفت کارش سروقت که او. رفت عقب. داد تکان سري کامران

 ....پسر کنی می ماتم داري که شدي شطرنجی بازي مث_

♣♣♣♣ 

ــور از ــرون آسانس ــد، بی ــوت آم ــین ریم ــه و زد را ماش ــمت آن ب ــت س ــه رف ــان ک ــت از پیم ــرش پش  س
 :گفت آرام

 کیا؟ بزنیم حرف_



ــایش ــروي از پاه ــف پیش ــرش. شــد متوق ــانه روي س ــد ش ــاهش و چرخی ــه نگ ــمت ب ــوم او س ــرد هج . ب
 دهـانش آب پیمـان

 :رفت عقب قدمی و داد قورت را

 ...کیارش جان به_

ــوش_ ــرفتن م ــار گ ــه ک ــه ، س گرب ــگ ن ــرنکن. پلن ــدونم فک ــو نمی ــدوم ت ــراب ک ــده خ ــودي، اي ش  ب
 بیـام نداشـتی ارزش

 .وجود بی دنبالت
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 در. اورســـاند بـــه را خـــودش بلنـــد هـــاي قــدم بــا پیمــان کــه کــرد بــاز را در و رفــت ماشــین ســمت
 و گرفـت را ماشـین

 :گفت

 .بودي عصبی. کیارش گردنت میفته خونم بیفتم گیرت گفتم_

 .کشید را ش یقه دست یک با و کوبید هم به را ماشین در کیارش

 .نذار دمم رو پا پس عوضی کنم له سرتو بخوام که پرهستم دستت از اونقدر هنوزم _

 :داد هلش و زد ش سینه تخته دست همان با

 .خیابون تو نریختم اشغالتو و ات همه تا کن عوض کارتو دفتر_

 :گفت کالفه پیمان



 نمـــی هنــوزم. کیــه مــال عکــس اون دونســتم نمــی مــن! مــیگم چــی مــن بــده گــوش دقیقــه یــه بابــا _
 نمـی فکرشـو. دونـم

 ...کیانا کردم

 ...شو خفه_

 کــارا ازایــن وقــت هــیچ. بفرســته آشــنا عکــس خــواهرت کــردم نمــی فکــر. کــردم غلــط. خــب خیلــی_
 اونـم. کـرد نمـی

 پخـــش تصـــویراي همـــین از کــردم مــی فکــر کــه بــود ایــن بخــاطر فقــط بــود مونــده گوشــی تــو اگــه
 جـان بـه. س شـده

 .نکردم کپیش نفر یه واسه حتی مادرم

 .بدبخت بودي جنازه االن که بودي کرده غلطو این اگه_

 :رفت جلو دوباره و کردم پیدا جسارت پیمان

 .سوتفاهمه باورکن _

 :کرد نگاهش و کرد پرت ماشین روي را پالتویش.  بود کالفه. چرخید سمتش کامال کیارش

 نزدیـک  مـن  قرمـزاي  خـط  بـه  بـودم  گفتـه . پیمـان  کـردم  اطمینـان  تـو  مـث  آشـغالی  بـه  کـه  پرم ازاین_
 دونستی می.  نشو

 !کردي اي کاري کثافت چنین و دونستی می. کنه می سگم چی

 .خواست خودش کن باور_

 بخواد؟ تورو مث آشغالی باید چی واسه_



 ...و شه نزدیک تو به خواست می_

 .نگفتی اول روز از چرا نبود کفشت به ریگی اگه_

 دســتت کــار حســاب و کــنم مــی روبروتــون بــاهم یبــار گفــتم. کــردم نمــی جــرات خــودت جــون بــه_
 ...و میاد

 ...تو شرفی بی. و نامردي با منتها. شدم روبرو_
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 :شد نزدیک هم به پیمان ابروهاي

 ... ولی هستی عصبانی دونستم می. نگفتم هیچی و رفتی تند... کیارش_

 : گفت بلند و رفت جلو حرفش میان کیارش

 هان؟... چی ولی_

 :کرد بلند ودست زد پلکی پیمان

ــه_ ــتم. باش ــط گف ــردم غل ــو. ک ــق ت ــالمی رفی ــر. چندس ــنم فک ــاقتمون ک ـــدر رف ـــه داره ارزش اونق  ک
 اشـتباه یـه از بخـواي

 ... و بگذري

 :گفت حرفش میان کیارش



 ي رابطــه همــون بخــاطر نیســت، عرضــگیم بــی ســر بهــم زدي زل و وایســادي جلــوم صــاف االن اگــه_
 بود اي احمقانه

 ...حساب بی حساب. رفاقته اسمش که

 :داد ادامه کیارش و شد باز پیمان ابروهاي

 .نیفته بهت چشمم دیگه ولی باال بري شد رابط خجسته.  خالیه دفترباال_

 :گفت بهت با پیمان

 پـا  کـار  ایـن  تـو  تـازه  مـن . نـداره  تجهیزاتـی  هـیچ  بـاال . اینجـوري  ریـزه  مـی  هـم  بـه  مـن  اوضاع کیارش_
 ...و گرفتم

ــارش ــی کی ــا ب ــه اعتن ــرف ب ــالتویش او ح ــل و برداشــت را پ ــین داخ ــت ماش ــان. نشس ــین در پیم  را ماش
 :شد خم و گرفت

 نفــر  یــه  واســه  بمونــه  نیســت  انصـاف . کشـیدم  زحمـت  اونجـا  واسـه  چقـدر  دونـی  مـی  خوب خودت_
 و بخـوره کـه

 ...توکه. کنم می سواستفاده داره خجسته. کردم شروع صفر از من. ببره حالشو

 .کردي می کشیدي که سختیایی فکر داشت آمد و رفت جا همه هرزت چشم که موقعی_

 . کنم جمع اعتبار دوباره تونم نمی. اخراجیم دانشجوي یه من... کیارش نامردیه_

 :گفت و انداخت چشمش در چشم کیارش

 .شیم می حساب بی تازه که گفتم_

 ...کیارش_



 :کوبید ماشین کاپوت به پیمان و زد استارت کیارش

 !بدي جواب نامردي با تو نداشتم توقع نامرد منه_

ــایی ــرد اعتن ــین.  نک ــه را ماش ــت ب ــداخت حرک ــان. ان ــه پیم ــی ب ــرت طرف ــد پ ــارش و ش ــریع کی  از س
 .رفت بیرون پارکینگ

 موهـــایش میـــان هـــایش دســـت. گفـــت ي حرصـــ پـــر نـــامرد و کـــرد پــرت درهــوا مشــت پیمــان
 آن واقعـا اگـر. رفـت
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. بایســتد  پــا  روي نمیتوانســت دیگــر  داد، مــی دســت  از را پزشــکی  محصــوالت کوچــک  نماینــدگی
 باز اگر خصوصا

ــراج ــی اخ ــد م ــا ش ــارش ام ــم را کی ــی ه ــناخت م ــه.  ش ــتري ش کین ـــود ش ـــرفش و ب ـــک ح ـــالم ی . ک
 صـورتش بـه دسـت

 :گفت حرص با و کشید

 .کنم می نابودت. کیارش بشه چیزي چین هم اگه کنم می نابودت_

ــی. خــورد زنــگ تلفــنش موقــع همــان  گوشـــش در آشـــنایی صـــداي. داد جـــواب عصــبی و حوصــله ب
 جـا کـه پیچیـد

ــراي. خــورد ــان ب ــا و کــرد تکــرار را جــوان زن بیشــترنام اطمین ــه ابروهــایش او تاییــد ب  نزدیــک هــم ب
 .شد

♣♣♣♣ 



 !دکتر شدي درگیر چرا نگفتی آخرم _

 :گفت و کرد پارك را ماشین

 . بود شخصی موضوع. خجسته جناب گفتم شبم همون_

 ...بعد. داشتی درگیري و بحث روشه من اسم که کلینیکی تو شما_

 ؟ ندادم خسارتشو صبحش مگه_

 کوتـاه  کمـی  همیشـه  مثـل . بگـذارد  جـوان  مرمـرد  ایـن  سـر  سـربه  توانـد  نمـی  زیـاد  دانسـت  می خجسته
 جـز کسـی. آمد

 ...هایش وخالقیت اوست مدیون را ش کاري موفقیت از نیمی دانست نمی خودش

 !پسرجان نیست مالی فقط که خسارت_

 .باشین خورده معنوي خسارت کنم نمی فکر_

 چیه؟ حرفتون حاال. خب خیلی_

ــه پیمــان_ ــو محصــوالت فــروش درد ب ــدونم. خــوره مــی کرجتــون فروشــگاه ت ـــوز می  راه درســـت هن
 و زرنگـه. نیفتـاده

 .کنه سرپاش تونه می

 دکتر؟ چی اینجا پس_

 .میاد پزشکی مهندسی دانشجوي یه شنبه از. نباشید نگران گفتم_

 کاربلده؟_



 .گیره می یاد_

 ...دکتر_

 .کنم نمی دخالت من دارین سراغ خودتون اگر_

 :گفت ناراحتی با خجسته
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 کنـده  پسـره  ایـن  پوسـت . داره کـار  کلـی  هنـوز  کـرج  ولـی  خودتـه  دسـت  اونجـا  مـدیریت . خـب  خیلی_
 .میشه

 کــه بــدین خبــر مــن بــه فقــط. کــارش دنبــال بــره تونــه مــی ، نکــرد قبــول. بهــش بــدین پیشــنهاد شــما_
 .بدم زیانشو و ضرر

 :داد ادامه بناچار و گفت زیرلب استغفاري خجسته

 .میدم بهت خبر_

ــارش ــکر کی ــري تش ــرد مختص ــب و ک ــري ش ــت بخی ــی. گف ــع را گوش ــرد قط ــاده و ک ــد پی ــان از. ش  می
 سـمت به ها درخت

 تنــد  را یـش  هــا  قــدم  فقــط  امــا  مانــد  ماشــین  داخــل  هــم  پــالتویش  و بـود  سـرد . افتـاد  راه عمارت
 ورودي بـه. کـرد



 را غـذایش  انگـار  و بـود  مشـغول  سـیاهش  سـگ  بـا . خـورد  کیـوان  بـه  چشـمش  رسـید  کـه  ها سنگفرش
 اعتنایی. داد می

 :گفت او که برود کشید را راهش و نکرد

 .شه راحت خیالمون نمیشه بسته. میشه بلند اتیش ازش فقط گورا بعضی__

 و حـــرص بـــا دوبــاره کیــوان کــه دهــد ادامــه را راهــش خواســت اعتنــا بــی ولــی کــرد مکــث اي لحظــه
 بیشـتري ي کینـه

 :گفت

 میشه؟ کج اینوري راهت هی جدیدا شده چی_

 :برگشت و ایستاد کیارش بار این

 .بچه بزرگه زیادي هیکلت و قد واسه مفتشی لباس _

 :ایستاد و زد سیاه سر به دست کیوان

 .باشه نشسته اوباما جاي باید باچان آمیتا االن که بود باال و قد به_

 :زد پوزخند کیارش

 .شه بیچاره کامران نشی گم وقت یه_

 .دیگه ندارم فرصتی من. هست بیچاره هستی تو وقتی تا_

 :شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 تـو  باشـه،  حـرف  بـه  قـرار . بچـه  بنـداز  ت نیمـه  نصـفه  ریـش  تـه  بـه  بعـد  کـن  مشـخص  ومعلولشو علت_
 و پـس آدمـاي و



 .اصلیشین دلیل پیشت

 :شد سرخ کیوان ي چهره رنگ

 ...کاریاتو گند_

 .ببندمش دیگه جور ممکنه واال بزن حرف دهنت اندازه_
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ــا ــاز صــداي ب ــوان در شــدن ب ــه لــب کی ـــارش و فشــرد هــم ب ـــا کی ـــاه ب ـــه ي وخشـــن ســـخت نگ  او ب
 . برگشـت خانـه سـمت

ــله ــل ي حوص ــل ک ــردن ک ــا ک ــت اورا ب ــیچ از.  نداش ــک پ ــه اول کوچ ــا ک ــه ب ـــاي درختچ ـــی ه  تزیین
 محصـور کوچـک

 پوزخنــد کیــارش. زد خشــکش او بادیــدن و بــود دســتش ظرفــی. دیــد را ســبا و رفــت جلــو بــود شــده
 :رفت جلو و زد

 شد؟ شبی چه امشب_

 راهــش ســد ش تنــه نــیم بــا کیــارش امــا شــود رد کنــارش از کــرد تنــد قــدم.  دزدیــد را نگــاهش ســبا
 :شد

 یانه؟ کردي فکراتو_

 :گفت حرص با و چرخاند چشم سبا

 .ندیدم عمرم به آدم تو از تر پرو_



 .کنه کار نفعت به میتونه چیزا خیلی تو پررو آدم_

 لبخنــد از امــا نکــرد درگیــر را ذهــنش.  دارد خاصــی منظــور او بــود مطمــئن.  نشــد حــرفش متوجــه ســبا
 مور مور تنش او

ــرف و کــرد جمــع دورش را شــالش. شــد ــه را غــذایی ظ ــوم ک ــود معل ــراي ب ـــوان ب ـــی کی ـــرد م  در ، ب
 جـا جابـه دسـتش

 :کرد

 .نزنم حرف باهات میدم ترجیح_

 ازم؟ ترسی می_

 !ترسید باید حیا بی آدم از_

 .قشنگه دخترباحیاش. خوبه_

ــی لحــنش واقعــا دانســت نمــی ــخره یــا گرفــت طنــز از رنگ ــواب امــا کنــد مــی ش مس  و نــداد ج
 و برگشـت کیارش.رفت

 :کرد نگاهش سر پشت از

 .غشو خرگوش بده یاد تم زاده خواهر به ادبت این از ذره یه_

 :کرد نگاهش حرص با و ایستاد سبا

 .داري برنمی سرم از دست و أم غشو خوبه_

 :گفت و زد چشمکی کیارش

 .فهمی می دلیلشو_



ــت وا ســبا ــارش. رف ــن کی ــار ای ــد ب ــدان لبخن ــی خوشــش. زد نمــایی دن ــد م ــی آم ـــل دختــرك وقت  مقاب
 ایـن هـایش حـرف

 وجـــود حســـی او بــا رابطــه ایجــاد بــراي اصــرارش در. رفــت و کشــید را راهــش. شــد مــی مــات طــور
 خـودش. نداشـت

 ....افتاد می تکاپو به مقابلش در عجیب ش غریزه اما کرد می فرض طور این
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 :گفت آرام و رافشرد دستش کامران. گفت کوتاهی بخیر شب.  شد سالن وارد

 بمونه؟ باقی مادر و پدر زندگی تو هم خیري میذارین _

 :نشست و انداخت سیما به نگاهی نیم کیارش

 منه؟ تقصیر اینم نکنه_

 :گفت و کرد چفت هم روي را هایش دست سیما

 ...یا خوردي شام_

 .نداره لرز و ترس که عیادت. نیومدم مهمونی قبل ي مرتبه برعکس_

 نادیــده را کــامران ي اشــاره پــر نگــاه. رفــت جلــو و گرفــت دنــدان بــه اي لحظــه را پــایینش لــب ســیما
 :گفت و گرفت

 .نداره کیوان و کیانا به ربطی چیزا این ولی کیارش باشی دلخور من از داري حق_



 گرفــت نادیــده را کــامران تــذکر ســیما. کــرد نگــاهش خیــره و شــد نزدیــک هــم بــه کیــارش ابروهــاي
 :گفت وباز

 ...اگه ، داره دوست رو تو کیانا _

 :گفت و کرد بلند دست او حرف میان کیارش

 . نداره من به ربطی کیانا کردن خطا_

 :رفت وا سیما

 ...فقط.  نبود این من منظور_

ــی منظــورت_ ــود هرچ ــا و ب ــی ب ــتی هرحرف ــی خواس ـــه بزن ـــئن. معلوم ـــاش مطم ـــوام ب ـــدگ بخ  ي زن
 کـنم خـراب شـمارو

 . دارم هم بهتري راهاي

 :کشید را دستش مچ کامران و شد بلند

 .نکن قضاوت حرف شنیدن بدون. کیارش بردار مزخرفت عادت ازاین دست_

 :زد پوزخند کیارش

 از چیــزي ، دادنــت آزار واســه کــرده فکــر. میگــه راســت. داره حــق کــنم؟ قضــاوت و چــی قضــاوت؟_
 و میدونم کیانا

 .شه نابود اون تا کردم پنهان

 :افزود خشک لحنی با و کرد نگاه سیما به

 !احمق ي بچه دختر یه با نه کنم می خودتون با کنم کارو این بخوام_



 :گفت دوباره ، آنها سکوت و نگاه با
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ــد_ ــه چن ــاش دقیق ــرف باه ــی ح ــم م ــرم و زن ــزي. می ــه چی ــه ک ــه الزم ــودم ؛ بدون ــاش خ ــون باه  درمی
 عـوض شـمام. میذارم

ــدازین گــردنش رو تقصــیرا ي همــه کــه یکــی دنبــال بگــردین اینکــه  کنـــین، تراشـــی دشـــمن یـــا ؛ بن
 فکـرش بـه بیشـتر

 .نشه درست دیگه دشمن یه شاید ، باشین

 از اي لحظــه ، ســالن در شــدن بســته و بــاز صــداي بــا.رفــت هــا پلــه ســمت اضــافه حــرف بــی ســپس
 را سبا چشم ي گوشه

 ســـمت آن بــه مســتقیم. شــناخت مــی را کیانــا اتــاق. رفــت بــاال هــا پلــه از و نکــرد مکــث امــا کــرد نگــاه
 تـک بـا و رفـت

 زودي ایـــن بــه را دیــدنش توقــع انگــار. شــد شــوکه او دیــدن بــا کیانــا. رفــت داخــل ، در بــه اي ضــربه
 کیـارش. نداشـت

ـــه نگــاهی. گرفــت نشــنیده را او ضــعیف ســالمِ و رفــت جلــو ـــداخت ســـرخش صـــورت ب  دســـت و ان
 گـردنش پشـت

 بــه  پشـت  و رفـت  پنجـره  طـرف  بـه . باشـد  رحـم  بـی  و تنـد  همیشـه  مثـل  نتوانسـت  چـرا  نفهمید.  کشید
 بـاز را پنجـره او



 کیـارش  امـا  زد چنـگ  را پتـو  و کـرد  لـرز  کیانـا . بـرد  یـورش  اتـاق  داخـل  بـه  زمسـتان  سـرد  هـواي . کرد
 بیـرون را سـرش

 بیــرون را او عمـدا  انگــار. بـود  مشــغول سـگش  بــا هنـوز . دیـد  را کیــوان. شـد  خــم پـایین  بــه وکمـی  بـرد 
 .بودنـد فرسـتاده

 بــرادر و خــواهر بــا بیشــتر هرچــه فقــط. باشــد توانســت نمــی. نبــود متنفــر امــا بــود عصــبانی دســتش از
 مـی روبرو ش ناتنی

 تـــر دلســـرد هـــایش گـــرفتن نادیــده و کــامران و داد مــی آزارش بیشــتر تنهــایی و خــالء حــس ، شــد
 ي مـ دورتـرش و

 بخــاطر گذاشــت ســبا روي دســت هــم اگــر. ببیننــد آســیبی دو آن بــود نخواســته حــاال تــا حــداقل. کــرد
 تالفـی و کامران

ــکوت ــدین س ــاله چن ــود ش س ــه.  ب ــدگیش ب ــامان زن ــی س ــش و داد م ــلب او آرام ــی س ــد م ــاکی. ش  ت
 دنیـا دنبال میخواست

ــا ــدود؟ تنه ــش او از ب ــی خوش ــد م ــین و آم ــه هم ــد اي بهان ــا ش ـــی رگ ت ـــدانی ب ـــد را وج  وارد و بزن
 او بـا مطلـب اصـل

 .شود

 ...داداش_

 کشــید داخــل را ســرش. گذاشــت چــوب چهــار روي را هــایش دســت کیانــا، مــرتعش و آرام صــداي بــا
 :گفت آرام و

 .کیانا اومد بدم ازت ، داري رابطه پیمان با فهمیدم وقتی_



 بیــرون  را نفســش  و شــد  جمــع  کیــارش  دسـت . بسـت  یـخ  هـایش  سـلول  تـک  تـک  کـرد  حـس  کیانا
 حجـم. فرسـتاد

 :شد درگیرش او نگاه و بست نقش هوا در بازدمش گرماي

 یـــه بـــا چطـــور و چـــرا بگــم بهــت میخــوام نــه. بچگیــت پــاي گذاشــتمش خوابیــد کــه عصــبانیتم امــا_
 اون مـث آشـغالی

 .زنم نمی متنفرم ازش که حرفی چون کنم موعظه نه! شدي جفت

 :چکید اشکش او نگاه با و بود پریده رنگ کیانا صورت. کرد نگاهش و چرخاند سر

 ...فقط من داداش_
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ــیحم_ ــی توض ــوام نم ــا خ ــون کیان ــه چ ــن ب ــوط م ــت مرب ــط.  نیس ــدم فق ــدونی اوم ـــوري اون ب ـــه گ  ک
 گریـه االن سـرقبرش

ــی، مــی ــرده کن ــرین ش م ــه پیمــان. س شــده نف ــرد ی ــاش م ــوش و عی ــه خ ــو ســن از بیشــتر. گذرون  ت
 .داشـته دختـر دوسـت

 ازش مـن  کـه  چیزاییـه  ایـن .  نیسـت  دنیـا  تـو  ش لنگـه  کنـی  مـی  فکـر  کـه  کنـه  مـی  بـازي  قشنگ اونقدر
 اگـه. دونـم مـی

 کــه  بـده  بهـا  چیـزي  بـه  فقـط . خودتـه  بـا  تصـمیمش  بـدي،  ادامـه  و کنـی  کـور  خودتـو  میخواي اون واسه
 ارزش بـدونی



ــوروهم کـــردن نگـــاه ارزش آدم اون. داره ــداره تـ ــا چـــون. نـ ــورده وول کثافـــت تـــو خرخـــره تـ . خـ
 همـین. نیست پشیمونم

 بخــاطر  دیگــه  چــاه  تــه  بــري  مـخ  بـا  میخـواي  بـازم  اگـه  حـاال . دارم خبـر  ش رابطـه  تـا  چند از من حاال
 شـعور و عقـل

 .بره پرتگاه لب نباید دونه نمی و پرواز و سقوط فرق که آدمی. خودته ي نرسیده

 بیشـتر  را کالمـش  گزنـدگی  و تلـخ  امـا  کنـد  مـی  تغییـر  او ي چهـره  رنـگ  کـه  دیـد  مـی  ش جملـه  هـر  با
 :کرد

 بقیـه  زدنـش  پـا  و دسـت  چـون . کشـید  بیـرون  نمیشـه  باشـه،  مـرداب  تـو  بخـواد  خـودش  که آدمی ولی_
 می اسیر هم رو

ــدارم اضــافه بحثــاي ي حوصــله مــنم. کنــه ــا. ن ــاده همینجاشــم ت ــو خــوب بشــین. کــردم روي زی  فکرات
 . بکن

 او اشــک  هـاي  قطـره  و ایسـتاد  تخـتش  کنـار . بـرود  جلـو  و ببنـد  را پنجـره  شـد  باعـث  کیانـا  فک لرزش
 صـورتش روي

 مـــی هـــم خـــودش. آمــد نمــی در صــدایش و بــود خیــره پتــویش از اي گوشــه بــه نگــاهش. خــورد ســر
 آنقـدر دانسـت

ــک ــی و خش ــاف ب ــرف انعط ــه زده ح ــرك ک ـــایی دخت ـــان توان ـــدن زب ـــرف و چرخان ـــدارد زدن ح  ن
 مـی هـم را همـین.

ــت ــش. خواس ــی دل ــت نم ــوجیهی خواس ــنود او از ت ــا بش ـــرِ ت ـــدانش درگی ـــود وج ـــوي. ش ـــا را او پت  ت
 ش سرشـانه روي



 :لرزید او هاي لب و کرد نگاهش. گرفت را دستش کیانا که برود خواست و کشید

ــراش عکــس مــن_  کــردم لغــوش. بخــدا بــود خــورده دســتم هــم رو ســبا عکــس. داداش نفرســتادم ب
 بـازم دونسـتم نمـی.

 ...و میره

 .کیانا نیست مربوط من به میگی که چیزایی این_

 .نکن بد فکرِ درموردم،_

 ي قطـــره. میشـــد ســوزن ســوزن ش ســینه ســخت چهــارچوب میــان گوشــت تکــه یــک. کــرد نگــاهش
 او اشـک بعـدي

 :گفت پشیمانش و خیس چشمهاي به خیره و گذاشت صورتش کنار دست. شد خم ، چکید که

 نمـی  سـراغتم  هیچوقـت  بـود  ایـن  غیـر . کیانـا  بـذاري  پـاش  و پاکیـت  کـه  نـداره  اینـو  ارزش کـس  هیچ_
 .اومدم

 صـــورتش بــه و گرفــت را او دســت دســتش، دو بــا کیانــا و شــد کشــیده او پلــک زیــر شصــتش انگشــت
 لـرز. چسـباند

ــن بــر اي لحظــه ــا کشــید عقــب را دســتش. نشســت کیــارش ت ـــود آتـــش میــان انگــار ام ـــا. ب ـــا کیان  ب
 اشـک دسـت پشـت

 :زد کنار را هایش

 . دارم ارزش برات بینم می وقتی میشه گرم دلم_
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 لبخنـــد. کـــرد مـــی رویـــش و زیــر داشــت احساسـاتی  دختــرك. کــرد فــوت بیــرون را نفســش کیـارش 
 و زد کمرنگـی

 :گفت

 .داري ارزش واقعا چون. بمونه گرم بذار_

ــا هــاي چشــم ــرق کــه کیان ــا رفــت و کشــید صــورتش بــه دســت. کوبیــد قلــبش ، زد ب ــا ام ــاره کیان  دوب
 :زد صدایش

 پیشت؟ بیام_

 کیــارش. گفــت ببخشــیدي لــب زیــر. شــد محــو کیانــا لبخنــد. کــرد نگــاهش و ایســتاد اخــم بــا کیــارش
 و داد تکـان سري

 :برد موهایش میان دست

 .کن دعوت خودتو بعد بیفت راه شو بلند حاال_

 آن از پــاکتر روحــش حتــی امــا بــود ســاله هجــده هفــده،. کــرد رصــد او هــاي درچشــم را ذوق دوبــاره_
 بشـود کـه بود

. نایسـتاد  دیگـر  و گفـت  بخیـري  شـب  گفـت،  چشـم  کـه  او. بـود  لغزشـش  باعـث  هـم  همـین . کرد تصور
 و رفـت بیرون

ــت را در ــامران. بس ــاق از ک ــاي ات ــالن انته ــرون س ــد بی ــارش و آم ــه کی ــب ب ــت عق ــا. برگش ــدن ب  او دی
 :گفت



 .کنه گوش حرف ولی س ساده اگه دخترت. نباشه نگران بگو سیما به_

 :ایستاد روبرویش و آمد جلو کامران

 .کیارش میشه قرص بهت دلم ، کنی می حل و مشکل یه و میاي وقتی_

 .داشت دلیل اینم. نشه_

 :کرد نگاه احساسش از خالی و گرم هاي چشم به و گذراند نظر از را او درهم ابروهاي کامران

 .گیرم می نیک فال به من داشته هردلیلی _

 :رفت دنبالش وکامران رفت ها پله طرف به. زد پوزخند کیارش

 !بزنیم حرف بیاي قرارشد کجا؟_

 :برگشت عقب و ایستاد ها پله روي کیارش

 مونده؟ حرفی_

 . اره_

 .نمونده من نظر به_

 .میگم بهت چیو همه خودم نمیخواي دیگه چرا_

 .نمیگی راستشو دونم می چون_
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 ي پلــه روي را مخــالفش پــاي. گذاشــت هــا پلــه حفــاظ روي دســت کیــارش. شــد بــاز کــامران ابروهــاي
 گذاشـت باالتر

 :شد خیره او هاي چشم به و

. میــده روهــم مصــلحتی دروغ مجــوز حتمــا کنــی، ســکوت ســال شــی داده اجــازه بهــت کــه دلیلــی اون_
 نمیده؟

 :گفت آرامی لحن با و گذاشت او کتف روي دست کامران

 .کرد نمی دوا تنهاییت از دردي گفتنش چون نگفتم_

 !کردي پیدا و من به رسیدگی براي کافی فرصت وقت هیچ تو چون. اره که اون_

 . بردار دست.  نیستی بچه دیگه تو کیارش_

 :گفت آرام و تلخ ، کوتاهی مکث با کیارش

 کـاري  یـه  میشـه  اگـه  کـرد؟  کـاري  دسـت  و زمـان  میشـه . نکـردم  بچگـی  وقـتم  هـیچ  ولـی  نیسـتم  بچه_
 .کامران کن

 .بابا کنم جبران بذار_

 . باشه_

 :گفت کیارش و خورد جا کامران

 .کن چیکار برام میگم بهت موقعش به_

 :زد پوزخند کیارش و کرد نگاهش کنجکاوي با کامران

 .فهمی می. نکن فکرشو_



 شـــب آنهــا بــه مختصــري نگــاه بــا. بــود نشســته ســالن داخــل ســیما کنــار ســبا. رفــت پــایین هــا پلــه از
 .رفـت و گفـت بخیـر

 خـواهش  سـبا  از بعـد . شـد  مـانعش  و کـرد  صـدایش  کـامران  کـه  رفـت  دنبـالش  و شـد  بلنـد  فوري سیما
 کیـوان که کرد

 .رفت بیرون و گفت چشمی سبا. بزند صدا هم را

. نبـود  او امـا  برگـردد  و کنـد  صـدا  را کیـوان  زودتـر  تـا  کـرد  تنـد  قـدم . داشـت  بـرف  سـوز . بود سرد هوا
 بعـد دقیقـه چند

 کشــیده  دیگـر  سـمت  نگـاهش  امـا  بـرود  جلـو  خواسـت  و زد لبخنـد . آیـد  مـی  او همـراه  که دید را طناز
 ي سـایه. شـد

 ســالمِ ســرخوش صــداي بــا. رفــت مــی دیگربــاغ سـمت  بــه درختــان میــان از. بــود معلــوم هنــوز کیـارش 
 سـر سریع طناز

 :گرفت را نگاهش ي دنباله طناز. زد لبخند و چرخاند

 باغه؟ تو کسی_

 .بود اینجا آسایش مخل_

 :کرد اخم سبا کیوان، حرصی و تند لحن با

 دونستی؟ می. زنیا می حرف بد خیلی_
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 :کرد درشت چشم کیوان

 ...اون هواداراي تیم تو رفتی هم تو البد_

 .خاطربابات به حداقل. کیوان کن بس_

 :پرسید طناز و گفت وایی سبا. افتاد راه آنها از جلوتر و گفت بروبابایی کیوان

 چشه؟_

 :داد سرتکان و کرد نگاه زن به سبا

 .شده بحثش کیارش با کنم فکر_

 !کیارش_

 لبخنـــد طنـــاز ، کـــرد کـــه نگـــاهش. تاکیـــدي یـــا بود،ســـوالی خبـــري او لحــن نفهمیــد. شــد گــیج ســبا
 بـاال شـانه و زد

 :انداخت

 !باشی داشته هواشو باید. شی خاله مثال. داره حق_

 :زد لبخند سبا

 .نمونه یاور و یار بی کیارش گفتم میکنی،من پشتیبانی ازش همیشه شما که ازجایی_

 :شد دقیق طناز نگاه

 ؟ دیگه شه جوانمردانه بازي میخواي فقط_

 :شد پاچه دست کمی. خورد جا سبا



 .کنم می شوخی دارم. اره خب_

 :زد او ي شانه روي دست و خندید طناز

 .میفتی پس واال ها نیاي بیرون کم لباس بااین دیگه. سرده خیلی که بریم. کنه خدا_

ــا ــت ت ــب پش ــاي ل ــد ســبا ه ــد آم ــی« بگوی ــتم غش ــا »نیس ــورد را حــرفش ام ـــش در فحشــی. خ ـــه دل  ب
 از نگـاه و داد کیـارش

 :گفت طناز و افتادند راه هم کنار. گرفت طناز دقیق و گر کنکاش هاي چشم

 نشینی؟ شب بود اومده کیارش_

 :گفت و انداخت طناز به چشم زیر از نگاهی نیم سبا

 .رفت و دید رو کیانا اومد_

 عجیبه؟_

 چی؟_
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 .کنه پا به آتیش میخواد کنم فکر. شده دلسوز جدیدا اینقدر اینکه_

 دســت را زن ایــن امــا باشــد تفــاوت بــی لحــنش کــرد ســعی. داشــت کنایــه او حــرف. ریخــت ســبا قلــب
 .بود گرفته کم

 بدبینی؟ بهش چرا_



 .سبا نیست اعتمادي گیره می کینه واهی دالیل به خودش پدر از سال سی که آدمی به_

 ... تو نگاه شاید_

 ...کردار و اخالق همون با. مادرش خاندان مثل.  س مرسده مثل درست کیارش_

 .دونم نمی شون گذشته از چیزي من_

 .میبره سر حوصلتو فقط. بدونی نداره دلیلی_

 بهشــت در کیــارش فهمیــد مــی اگــر. کــرد طنــاز بــه نگــاهی. شــد ســاختمان وارد و کــرد بــاز را در ســبا
 رویـش بـه زهرا

 داد؟ می نشان واکنشی چه زده سرش به پدرش با شدن باجناق هوس آورده

 توفکري؟ چرا_

 :کرد رارها در. زد پلک و خورد تکانی سبا

 .توئه با حق شاید میگم.هیچی_

 دســتخوش ش چهــره و داشــت موهــایش همرنــگ اي تــازه رنــگ دوبــاره. داد بــاال را ابروهــایش طنــاز
 .دیگـري تغییر

 :گفت بحث و جو شدن عوض براي سبا

 .داشتم ازت خواهش یه راستی_

 .عزیزم بگو_

 . شه پیدا برام کاري یه بشه اگه میخوام_



 .کن نام ثبت کنکور آموزشگاه برو کار بجاي_

 .ندارم تمرکز االن. دیگه سال اما.  میرم_

 :گفت سبا به و کرد سالم سیما بادیدن طناز

 .بزنیم حرف درموردش بعد تا باشه_

ــاال کــرد خــواهش ســبا از ســیما و گفــت اي باشــه ســبا ــا ببینــد و بــرود ب ـــه اســـت بیــدار کیان  ســـبا. یان
 بـاال و گفـت چشـم

 صــرف او کنــار را وقــتش بیشــتر روزهــا ایــن. بــود کشــیده دراز. کــرد بــاز آرام را کیانــا اتــاق در. رفــت
 تنها که کرد می

 گونــه  احتیــاط  بــا  و رفـت  طـرفش  بـه . زد لبخنـدي . بـود  خـواب  االن امـا  نـرود  سـر  ش حوصـله  و نماند
 .بوسـید را ش

 :گفت آلود خواب و بسته چشم با کیانا
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 رفت؟ داداشم_

 :گفت لبخند با و نشست کنارش سبا

 بیداري؟_

 :کشید هایش چشم به دست کیانا

 !میاد خوابم خیلی ولی آره_



 .اومده ت عمه_

 :وگفت برداشت هایش چشم روي از دست کیانا

 .بمونه باز پلکم نمیذاره داروها این. باال بیاین بعد بخوابم کم یه_

 :گفت و کرد نگاهش دقت با سبا

 دوباره؟ کردي گریه_

 :کرد اخم سبا و داد تکان را سرش کیانا

 ...آدمه یه بخاطر باز_

 ...بعدش ولی کردم گریه داداش پیش اولش البته. بود ذوقم از. نه_

 :گفت احساس با و آرام. کرد نگاه سبا به.کرد مکث

 .خاله مهربونه خیلی. دارم دوسش خیلی_

 :گفت تردید با. شد نزدیک هم به سبا ابروهاي

 !کیارش_

 .داد سرتکان باز آلود خواب کیانا

 .کنم می تعریف برات بعد بخوابم کم یه بذار_

ــرد، خــوابش او وقتــی. گفــت آرامــی ي باشــه ســبا ــه چشــمش. شــد بلنــد و کــرد مرتــب را پتــویش ب  ب
 کنـارش او موبایـل



 بــه  نگــاهی  نــیم . خــورد  جـا  کیـارش  اسـم  دیـدن  بـا . کیسـت  ببینـد  تـا  رفـت  جلو زدنش چراغ با. افتاد
 .انـداخت کیانـا

ــار ــال انگ ــود صدس ــده ، ب ــود نخوابی ــی. ب ــت را گوش ــرون و برداش ــت بی ــرکی. رف ــاالي از س ــه ب ــا پل  ه
 بـا سیما و طناز. کشید

 قلقلکــش  حســی . کــرد  نگـاه  گوشـی  بـه  و رفـت  خـودش  اتـاق  داخـل . بودنـد  صـحبت  مشـغول  کامران
 از تـا داد مـی

 و فریـــب دل ظــاهر کــه هرچنــد.زد کیــارش مهربــانی از دم چــرا او ببینــد و کنــد اســتفاده کیانــا گوشــی
 داشـت جـذابی

 پــس ، بــود بــدمزه و گــس نرســیده خرمــالوي مثــل مــرد ایــن رفتــار. زد نمــی حــرف کــه زمــانی تــا امــا
 توانست می چطور

ــان ــد مهرب ــا. باش ــن ب ــر ای ــدي فک ــر از لبخن ــیطنت س ــه ش ــبش ب ــد ل ــا.آم ــق از حتم ــرض احم ــدن ف  ش
 می. گرفت می حرصش
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ــت ــه دســتش دانس ــود رو ک ــه ، ش ــزار او اســت ممکن ــرف یــک و ه ـــد تحــویلش ح ـــا ده ـــه ام  وسوس
 یـن ازا نـداد اجـازه

ــازي ــاز را او گوشــی.  بگــذرد ب  تمــاس خواســت مــی. آورد صــفحه روي را کیــارش ي شــماره و کــرد ب
 کند برقرار را



ــه ــیما ک ــدایش س ــوري. زد ص ــی ف ــع را گوش ــرد جم ــز روي و ک ــار می ــت کن ــت تخ ــت االن. گذاش  وق
 ...نبود شیطنت

 :گفت و گذاشت سینی داخل را چاي فنجان طناز

 نتیجه؟.  خب_

 :گفت سیما

 کی؟ پیش بیان. طناز بیمارستانی و مطب درگیر دائم توکه_

 :گفت سیما نگرانِ همیشه ي چهره به نگاهی با طناز

 بچــه ایــن روزه چنــد االن ؛ درثــانی. نمیــرم بیمارســتان درمیــونم روز یــه و نیســت دائــم کــه اوال_
 .خودشـه تو و باالس

 مــدت یــه بــود قــرار کــه ســبام. نــداره پلــه. بچرخــه خونــه تــو تــر راحــت عصــا بــا میتونــه حــداقل اونجــا
 کـه باشـه مـن پـیش

 نمـی  بـد  هـام  بچـه  بـه . بیـاي  در هـوا  و حـال  ازایـن  کـه  کـن  اسـتراحت  کـم  یـه  هـم  تـو . نشـد  اتفاق بااین
 دو مهـري. گذره

 .گرفته دست خودش امورو و اومده روزه

 :گذاشت او دست روي دست و زد لبخند سیما

 !ندارم شک سوزن سر یه تو محبت به! نیست اینا بحث_

 :گفت و انداخت پا پاروي طناز

 چیه؟ قصه پس خب_



 کمـــی. کردنـد  مـی  تماشـا  فوتبـال  و بودنــد نشسـته  کیـوان  کنـار  کـه  کــرد کـامران  بـه  نگـاهی  نـیم  سـیما 
 کنـار را خـودش

 :گفت و کشید طناز

 !کیه میدونه کیارشم که داره رابطه یکی با کیانا دارم حتم_

 :شد نزدیک هم به هایش ابرو. جاخورد طناز

 مطمئنی؟ کیارش؟_

 :کرد نچی طناز و داد سرتکان سیما

 دیدتش؟ کسی با یعنی_

 چــی  هــر  کـامران . شناسـه  مـی  طرفـو  کـه  جوریـه  حرفـاش .  داره خبـر  مطمئـنم  فقـط . طنـاز  دونم نمی_
 ازش خواسـت

. بکشـه  زبـونش  زیـر  از حـرف  نتونسـت  بـوده،  حـد  چـه  تـا  شـون  رابطـه  و بـوده  کـی  ببینـیم  بکشه حرف
 دونم نمی آخرم
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ــت چــی ــه گف ــانعش ک ــرار و کــرد ق ــبم. نکــرد اص ــودش امش ــد خ ــراغ رفــت و اوم ــا س ــه. کیان ـــیم ی  ن
 .رفـت و بـود سـاعتی

 !همین

 !خب_



 آورد در بیمارســتان از ســر کــه کــرده اشــتباهی چــه دختــر ایــن بفهمــم بایــد مــن. طنــاز نــداره خــب_
 یانه؟

. نداشــته کشــی خــود قصــد یعنــی مالقــاتش ،اومــد کــرد تصــادف باهــاش کــه ماشــینی ي راننــده وقتــی_
 راحـت خیالـت

 .باشه

 زنه؟ نمی حرفی کیارش چرا پس_

 شناسیش؟ نمی. بود عجیب زد می حرفی_

 :گفت و گذاشت ش گونه روي دست سیما

ــم_ ــث دل ــیرو م ــرکه س ــی س ــه م ــاز جوش ــا. طن ــه کیان ـــی. س بچ ـــم نم ـــن دون ـــه ای ـــعی ک ـــردم س  ک
 همـه و باشـم دوسـتش

 نگفته؟ و نشدم چیزي چنین متوجه چرا بزنه خودم به اول حرفاشو

 همینه؟ بابت نگرانیت االن_

 .روز دوسه این مخصوصا. کنه می گریه ش همه. س افسرده_

 .ببرمش میگم همین واسه. وضعیتشه و دردا ي نتیجه_

 اومده؟ سرش بالیی نکنه میگم_

 :شد درشت طناز چشمهاي

 بالیی؟ چه_

 :کرد اخم طناز. کرد اشاراتی سر با فقط دلواپس و گرفت گاز را لبش هراس با سیما



 .نیست ساده و پا و دست بی اینقدرم کردي؟ فکري چنین چرا_

 !کنم چیکار دونم نمی.  میزنه شور دلم_

 خوبه؟.  بزنم حرف باهاشم کنم می سعی. ببرمشون من بذار_

 ...آخه_

 میگـه  بهـت  کـه  کنـی  مـی  اصـرار  هرشـب  تـو  و میـاد  شـب  هـر  کیـارش  و مونـه  مـی  کنـی  مـی  فکر اگه_
 بـوده چـی قصه

 بــی خواســته بــار یــه واســه حــاال. شناســم مــی وکــامران ازتــو بهتــر مــن و کیــارش. عزیــزم اشــتباهی در
 !بـره و بیـاد دردسر

 . نده عذاب آزاردهنده، فکراي این با و خودت دردسري؟ دنبال تو
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ــیما ــس س ــی نف ــید عمیق ــینی و کش ــاي س ــز روي از را چ ــت می ــا. برداش ــرح ب ــیه و ط ــروزه ي حاش  فی
 و کـرد بـازي رنگش

 :گفت

 .بره شنبه از که بود شده هماهنک سرویسش و کالساش_

ــداره کــاري_ ــه. ن ــه تلفــن ی ــزن گرفتــی کــه سرویســی ي راننــده ب ــه آدرس و ب ــو خون ـــده من ـــرار. ب  ق
 پـاي بـه نامـه نیسـت



 .نگرانی اینقدر که ببندي کبوتر

 . ببرش. نمیشم حریفت_

 :زد لبخند طناز

 .برمشون می_

 ...ببینم برم. شد خسته شام ظرفاي با بچه اون_

 .کنی گریه یواشکی بري نیار بهونه. اومد_

 گذاشـت  میـز  روي هـم  را میـوه  ظـرف  و آمـد  نزدیـک  لبخنـد  بـا  سـبا . شـد  پـر  سـیما  هـاي  چشـم  جا در
 قربـان آرام سیما.

 :کرد نگاه طناز به بعد و ماند ثابت سیما صورت روي سبا نگاه. کرد تشکر و رفت ش صدقه

 شده؟ چیزي_

 :خندید طناز

 .بیاین باهام نمیاد دلش. سبا دیگه س مادرانه هاي قصه_

 :گرفت جان سبا لبخند

ــدرم_ ــازه. ســیما نیســت خــوب دلواپســی اینق ـــدونم مــن ت ـــه می ـــا ب ـــدر کیان ـــی خـــوش اونجـــا چق  م
 امپراطـوري. گـذره

 .کنه می درست

 :خندید طناز



 .کیانا از اینم. کیوان از اون. دربیارما رو ها بچه این هاي خاله فروشی آدم تالفی باید من_

 فقـط . نیـاورد  خـودش  روي بـه  و زد لبخنـد  فقـط  امـا  شـد  زده خاصـی  منظـور  بـا  او حـرف  کـرد  حس سبا
 را میوه ظرف

 :گفت و کرد نگاهش سیما. گشت باز و برد هم کیوان و کامران براي

 ...شده سرد اگه. داغه هنوز چاییت_

 .کنه می ذوق ذوق دندونم هنوز خوردم یخ اب ظهر بعداز.  خورم نمی_

 .شی ویزیت باید. دیده آسیب شاید گفتم بهت_

 !کنه ویزیتش گفتی می کیارش به_
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 از و زبونـــاس ســـر خیلـــی اســـمش منطقـــه اون تـــو گفــت مــی کــامران واال مــن نیســتم بلــد مطبشــو_
 .ین راضـ کـارش

 .چطوره واقعا ببین برو سبا با. نگیر جدي و کامران_

ــت ــبا دس ــش روي س ــت فک ــدان از. نشس ــکی دن ــه پزش ــت همیش ــت وحش ــی. داش ــی حت ــت نم  توانس
 دست زیر تصورکند

 پشــتش  خفیفــی  لــرز  فکـر  ایـن  بـا . کشـید  مـی  را دنـدانش  حسـی  بـی  بـدون  شـوخی  شوخی. بنشیند او
 اهـی و نشسـت

 :گفت و برداشت فکش روي از را دستش فوري. کرد می نگاهش لبخند با طناز. گفت



 .نمیاد خوشم پزشکی دندون از کال. دکترباشه به نیاز که نیست جدي اونقدري_

 ! ترسیدي نکنه_

 :کرد تعجب سبا_

 چی؟ از_

 !پزشک دندون_

ــان داشــت حــتم ســبا ــه کیــارش سیاســت و زب ــه ش عمــه ب ــوع در فرقشــان منتهــا. اســت رفت ــان ن  و بی
 .بود گفتارشان

 .ندارم خوبی حس. برم نمیاد خوشم فقط! نه_

 تــا  شـین  آمـاده  و کنـی  کمـک  کیانـا  بـه  کنـی  مـی  لطفـی  یـه  حـاال . نکنـی  پیدا احتیاج وقتم هیچ خداکنه_
 سـبا. بـریم؟

 وقتــی.شــود تمــام بحــث ان تــا گذاشــت پــایش پــیش خــودش را راه بهتــرین. شــد بلنــد و گفــت چشــم
 آرام سـیما رفـت،

 :گفت

 .کنه نمی کاري گفتن چشم جز. اومده گذاشته جا سعید خونه تو و بازیاش لوس تمام_

 .باوره زود و احساساتی کنم می حس کم یه فقط عاقله سبا اتفاقا_

 : گرفت سبا از را نگاهش سیما. 

 مگه؟ چطور_

 .میگم دارم، وقت چند این که برشناختی بنا! هیچی_



 :فشرد و گرفت را او دست طناز و کشید آهی سیما

 .بود عصبی و توهم خیلی امشب. سیما کیوان به بده حواستو چندروز این_

 :داد تکیه عقب و کشید آهی سیما

 .کنه می اذیت مدل یه اینم. بکشم کدومشون دست از دونم نمی بخدا واال_

 چشه؟ چرا؟_
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 سـر  یـه  کیـارش  گفـت،  کـامران  وقتـی  امشـبم . میشـه  منفجـر  بمـب  مـث  میـاد  کیـارش  ي سـایه  و اسم_
 غـر غـر اول میاد

 .بود زده اینم گوش تو بودم نگرفته و کامران جلوي. باال رفت صداش بعدم کرد

 :پرسید و گفت وایی اي طناز

 .میره اشتباه و راهش خدا ي همیشه کامران_

 هـر  درس؟ کـو  ولـی  کـرد  نـام  ثبـت  کنکـور  بـراي  الکـی  امسـال . شـده  بـد  خیلـی  کیوان. طناز داره حق_
 بهش هم چی

 بهتـــري جـــاي باشـــی داشــته تحصــیالت اگــه بگــو بهــش حــاال. ســربازي میــرم نهــایتش میگــه ، میگــیم
 سـخت و میفتـی



 بهـــش هـــم ذره یــه. نــداره شــنوا گــوش پســر ایــن و خــوره مــی تــرك دیــوار ولــی بهــت گــذره نمــی
 گیـریم مـی سـخت

 صــبح باشـگاه  ي بهونـه  بــه کـه  حـاالم ... مزخرفــات ازایـن  و تـره  عزیــز کـرد  و کـار  فــالن کیـارش  میگـه 
 وقتشـو شـب تـا

 کنم؟ چیکارش دونم نمی بخدا. کرده پر

 :گفت مالیمی لحن با طناز

 میشــه واال بیــاد کنــار کیــارش بــا کــن راضــی و کــامران نگفــتم گفــتم؟ بهــت چــی مــن پــیش چنــدوقت_
 کیوان؟ الگوي

 !گفته چندبارم. گفت بهش کامران واال بره نمیخواد دیگه خودش کیارش_

 ؟ چطور... ا_

 .موندم شون همه کار تو... طناز واال نمیدونم_

 اومده؟ عقل سر شاید_

 .شده بد کیوان میره و میاد هم وقتی از.  شده بیشتر باهامون وقت چند این ارتباطشم_

 بــه  ربــظ  بــی  کــه  اســت  میـان  درایـن  چیـزي  کـرد  مـی  حـس .بـود  شـده  تـر  قوي طناز حسی شاخکاي
 امـا نیسـت سـبا

 توقـــع کیـــارش از یعنـــی. اســـت گـــرفتن شـــکل درحــال ارتبــاطی آنهــا بــین کــرد نمــی راهــم فکــرش
 را چیـزي چنـین

 :گفت و کشید عمیقی نفس. نداشت



 خـــودت کـــامرانم بــا. بــدي توضــیح بــراش و بــدي گــوش حرفاشــو بشــینی. کنــی درك بایــد و کیــوان_
 کـن صـحبت

 .نکن تکرارش دیگه. مرموز ي خونه یه و باغ اونور شد ش ،نتیجه کردي قلدري بار یه بگو

 . جاس هزار حواسش اونم. بده گوش اگه_

 دیگـــري جـــاي حواســـش کـــه بــود معلــوم و بــود تلویزیــون بــه چشــمش. کــرد نگــاه کــامران بــه طنـاز 
 بابـایی اي. اسـت

 :گفت و شد بلند سیما. داد سرتکان و گفت

 .کنن می جمع اضافه چیزاي تنهایی. کنم کمکشون خودم برم_

 :خندید طناز
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 .نگرفتن یاد دخترا که کنی می چه مثال ببینم میام منم_

 ...رفتند باال باهم و گذاشت آشپزخانه کانتر روي را سینی. کمرنگیزد لبخند سیما

  هفتم بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 

 هشتم بخش



 

 :هشتم بخش

ــو روي ــا خــوابِ در غــرق ي چهــره بــه و کشــید دراز پهل ــره کیان . بــود رفتــه ســر ش حوصــله. شــد خی
 سـاعت به نگاهی

 را ش کالفـــه نفــس . بـــود دو سـاعت .  کــرد جمـع  کمــی را هایهـایش  چشــم اتـاق  کــم نـور  در. انـداخت 
 فـوت بیـرون

ــرد ــوابی. ک ــدي بیخ ــه ب ــانش ب ــاده ج ــود افت ــب. ب ــل ش ــت قب ــر راح ــد ت ــا خوابی ــب ام ــواب امش ــا خ  ب
 .بود کرده قهر چشمانش

 روي دوتــایی کیانــا بــا بــود قــرار آمدنــد کــه قبــل ي دفعــه. نشســت رختخــوابش روي و زد کنــار را پتــو
 بخوابنـد تخـت

ــا ــراي االن ام ــی ب ــتر راحت ــرجیح او بیش ــین روي داد ت ــد زم ــه. بخواب ــئن بااینک ـــود مطم ـــواب در ب  خ
 ي خطرنـاك حرکـت

 کنــار کوچــک آبــاژور نــور. داشــت بیشــتري آرامــش و راحتــی احســاس اینطــوري بــازهم امــا کنــد نمــی
 کمـی را اتـاق

 روش ایـــن بـــه شـــاید. برداشـــت ، بـــود گذاشـــته قبـــل روز از میـــز روي کـــه کتـــابی و کـــرد بیشـــتر
 شـد می خسته چشمانش

 را آن عــرض. بســت را کتــاب و نکــرد یــاري ش حوصــله کــه بــود نخوانــده صــفحه چنــد از بیشــتر امــا
 زد ش چانـه زیر



 خواســـت مـــی. برداشـــت را کـــیفش بـــار ایــن و شــد بلنــد. کــرد رهــایش ثانیــه چنــد از بعــد و
 امـا بـردارد را موبـایلش

 صــادقانه هــم کیانــا. کــرد صــحبت کیانــا بــا مفصــل طنــاز شــب همــان.  افتــاد کیانــا گوشــی بــه چشــمش
 چـه بـا کـه گفـت

ــا کنــد عــوض را خطــش میخواهــد دلــش حتــی حــاال و بــوده رابطــه در کســی ـــاطی دیگــر ت ـــا ارتب  او ب
 بـه. باشـد نداشـته

 بـــراي کـــه چیـــزي فقـــط. داد ســـبا دســت و کــرد خــاموش را گوشــی هــم موقــع همــان طنــاز پیشــنهاد
 بـود جالـب سـبا

 پرســـید، را دلـــیلش پنهــانی ســبا وقتــی. بــود کیانــا توســط پیمــان بــا کیــارش ارتبــاط از نکــردن صــحبت
 نمـی کـه گفـت

ــل ش عمــه خواهــد ــراي دیگــري دلی ــه غــرزدن ب ــارش حضــور و جــان ب ــدا کی ــد پی  حــرف همــین. کن
 سـبا لب به را لبخند

 کیانــا  بــه  نگـاهی  نـیم . شـنید  نخواهـد  حرفـی  مـورد  درایـن  کسـی  وقـت  هـیچ  کـه  داد قول او به و آورد
 لبخنـد و کـرد

 فکرمـــی. بــود درگیــر دائــم فکــرش شــنبه پــنج از. کشــید دراز و گذاشــت کــیفش داخــل را گوشــی. زد
 کیـارش کـرد

ــراي حرفــی ــاره وقتــی امــا شــد رد کنــارش از و زد او گــرفتن مســخره بــه ب  داخــل پــیش شــب دو دوب
 آورد رویش به باغ



 اینقـــدر چنـــدروزه او نظـــر کنــد تصــور توانســت نمــی. خــورد جــا بیشــتر یانــه کــرده را فکرهــایش کــه
 جـذب و جلـب

 و گفــت  اهـی . کـرد  مـی  بـاور  قابـل  راغیـر  موضـوع  کـه  بـود  میـان  ایـن  در چیـزي  یـک  انگار. است شده
 روي راتـا پتـو

ــا. آمــد مــی بــدش شــد مــی او درگیــر وبیگــاه گــاه فکــرش اینکــه از. کشــید ش پیشــانی ــه ام  دلــش ت
 زد می نیشخند کسی

. یافـت  مـی  روزنـی  حتمـا .شـود  آدمیـزاد  مغـز  وارد اختیـار  بـی  کـه  نبـود  هیچفکـري .  خـارد  مـی  تنت که
 از افکـار این با

ــت خــودش ــی خجال ــید م ــوي روي. کش ــرش پهل ــد دیگ ــر و چرخی ــب زی ــه ل ــودش ب ــر خ ـــک. زد غ  ی
 دوبـاره بعـد دقیقـه

ــت ــایش و نشس ــل را زانوه ــت بغ ــه. گرف ــیفش ب ــی و ک ــه گوش ـــین از ک ـــاز درز ب ـــخص ب ـــود مش  ، ب
 گوشـی.  کـرد نگـاه

 پــس را افکــارش تمـام  گفــت مـی  عاقالنــه حـس  یــک. کــرد نگـاه  خاموشــش ي صـفحه  بــه و رابرداشـت 
 کیـارش بزند،

 دائــم  کــه  کــرد  مـی  ش وسوسـه  دیگـري  حـس  امـا  بشناسـدش  بیشـتز  بخواهـد  حتـی  کـه  نبـود  مردي
 ...  و نکشـد پـس
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ــپش ــل از را ل ــاز داخ ــت گ ــی.  گرف ــن را گوش ــرد روش ــفحه و ک ــاز را ش ص ــرد ب ــرین. ک ــاس اخ  تم
 شب همان به مربوط

ــا اگــر. بــود کیــارش از و  چطـــور دانســـت نمـــی میخواســـت را ش گوشـــی و شـــد مـــی پشــیمان کیان
 امـا کنـد توجیـه

 :نوشت و کرد باز را چت ي صفحه. شود غریب و عجیب حس آن مانع نتوانست

 داداش؟ بیداري _

ــده »داداش« نســبت از ـــد مـــی پـــیش چـــه بفهمـــد اواگــر نکــرد فکــر دیگــر. گرفــت ش خن  اصـــال. ای
 او نداشـت توقـع

 و کنـد  خـاموش  را گوشـی  خواسـت  مـی . نشـد  خبـري  و گذشـت  دقیقـه  چنـد  کـه  خصوصـا .  دهـد  جواب
 کـه بخوابـد

 :آمد جواب

 باشی؟ خواب نباید تو_

 :کرد تایپ مکث باکمی. گرفت عمق لبخندش

 نخوابیدي؟ چرا تو. بره نمی خوابم_

 .خوابیدم می داشتم ، بذاري اگه_

 :شد نزدیک هم به سبا ابروهاي

 میشه؟ چی. بخواب دیرتر شب یه حاال_

 :نوشت دوباره ، نیامد جواب وقتی



 تازي؟ یکه و بداخالق قدر این چرا_

ــاز ــده پیــام هــم ب  هنــوز امــا گفــت درکــی بــه. شــد آویــزان ســبا هــاي لــب. نیامــد جــوابی امــا شــد دی
 نشـده تمـام غرولنـدش

. زد مـی  تنـد  قلـبش . کـرد  رد را تمـاس  سـریع  و شـد  گشـاد  هـایش  چشـم . خـورد  زنـگ  گوشـی  که بود
 هـم را فکـرش

 روي دســـت. خـــورد نمـــی هــم تکــان شــکر خــدارا. کــرد نگــاه کیانــا بــه. بگیــرد اوتمــاس کــرد نمــی
 ش سـینه ي قفسـه

 :خواند را پیام. پرید هایش پلک و لرزید دستش در گوشی باز. بست چشم و گذاشت

 کردي؟ قطع چرا. ندارم بچگونه توضیح و بازي چت حوصله_

 :داد قورت را دهانش آب

 .خوابن همه_

 توئه؟ اتاق تو کسی. باشن خب_

 .پیشمه خاله. م عمه خونه من_

 .زرنگه کرده فکر البته دونستی؟ می.  زبله خیلی ت خاله_

 : ونوشت گرفت دندان به لب. شد می داغ کمکم سبا تن
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 چطور؟_

 .سرت فداي شد بیدار تم خاله. بده جواب زنم می زنگ_

 :نوشت و گفت او به دلش در بیشعوري

 .بهتره که اینجوري_

 !آره ، کشی می پیش پا با و میزنی پس بادست که تو واسه_

 : خورد جا سبا

 چی؟ یعنی_

 !غشو خرگوش...  طرفی بچه با فکرکردي_

 :آمد پیام باز و شد گشاد سبا هاي چشم

 جانم؟ عمه خونه بزنم زنگ یا میدي جواب حاال_

 :افتاد لرزش به و کرد یخ هایش دست که زد می تند آنقدر سبا قلب

 .نمیارم سردر حرفات از.  میاد خوابت کنم فکر_

 تــا نــداد جــواب هــم بــاز. بــود بشــردیوانه ایــن. زد ســایلنت روي ســریع ســبا و خــورد زنــگ بــاز گوشــی
 سـریع. شـد قطع

 :کرد تایپ بگیرد او جانب از پیامی ازاینکه قبل

 .بخیر شب میشن، بیدار موقع یه االن داداش؟ باشه. زنیم می حرف باهم فردا_



ــا ــام ت ــک پی ــورد تی ــفحه ، خ ــت را ص ــی. بس ــاموش را گوش ـــرد خ ـــل و ک ـــیفش داخ ـــداخت ک  دو. ان
 محکـم را دسـتش

ــورتش روي ــت ص ــد. گذاش ــش چن ــیظ فح ــار غل ــودش نث ــرد خ ــرض. ک ــت م ــار.  داش ـــا انگ  را او واقع
 کـه بـود نشـناخته

ــه دســت ــین ب ــه ودیوارهــاي در انگــار. رفــت پتــو زیــر. زد اي کودکانــه کــار چن ــاه هــم خان ــاه ق  مــی ق
 مسـخره و خندیدنـد

 ...بود گرفته کم دست را کیارش. کند رو را دستش پیام چند نمیکرد را فکرش. کردند می ش

 ♣♣♣♣ 

ــاغ بــه خواســت نمــی دلــش زد، پــیش شــب دوســه کــه گنــدي بخــاطر ــا و برگــردد ب ــا احیان  کیــارش ب
 دائـم. شـود روبـرو

 خیــالش نشــد خبــري وقتــی امــا شــود پیــدا ش کلــه و ســر نحــوي بــه و ببــرد را آبــرویش او بــود منتظــر
 .شـد راحـت کمی

 جبهــه داخــل و شــد دســت هــم طنــاز بــا. بگیــرد را او بــازي بچــه ي دنبالــه کــه نبــود بیکــار هــم او حتمــا
 سـیما تـا رفت ش

 ســراغ چنــدروز ایــن کیانــا کــه نشــد متوجــه خوشــبختانه. بماننــد طنــاز ي خانــه بیشــتر و کننــد قــانع را
 .برود ش گوشی

. بــود شــب بــراي غــذا کــردن آمــاده مشــغول هـم  مهــري. بــود مطــب هــم طنــاز و بــود آموزشــگاه کیانـا 
 الهـام هـواي دلش



 و اســـم دیـــدن بـــا. آمـــد پیـــام چنــدین شــدنش روشــن محــض بــه و کــرد روشــن را گوشــی. کــرد را
 الهـام ي شـماره
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ــا. زد لبخنــد ــرد را او ي شــماره خواســت ت ــام ، بگی ــد دیگــري پی ــه آم ــزاحم اگــر ک ــت م  حـــداقل ، اس
 دیگـر تـا بگویـد

ــاس ــد تم ــه. نگیرن ــر اي دیوان ــب زی ــه ل ــت او ب ــماره و گف ــت را ش ش ــوز. گرف ــک هن ــوق ی ــل ب  کام
 الهـام که بود نخورده

 :داد جواب

 .بابا نمودي رخ عجب چه_

 :شنید علیکی و کرد سالم خنده با

 دختر؟ تو نمیدي جواب چرا_

 .که بودم گفته بهت. نمیذارم روشن زیاد گوشیمو_

 ازت خبــري و زدم زنــگ و دادم پیــام شــب هــر مــن ولــی کنــی مــی روشــن شــب ســاعت یــه گفتــی_
 خواسـتم می. نشد

 .خواهرت خونه بیام دیگه فردا

 :گرفت بازي به را موهایش دستش و کشید دراز تخت روي سبا

 .کردم روشن گوشیمو شد خوب. نبودم هم میومدي_



 داداشت؟ پیش برگشتی نکنه چرا؟_

 :کرد فوت بیرون را عمیقش نفس

 .روزه چند.  ش عمه ي خونه اومدیم کیانا با. بابا نه_

 :داد ادامه شوخی لحن با و گفت هومی الهام

 تیپه؟ خوش و خوشگل گفتی که ش عمه همون_

 کنی؟ دعوتم عروسی زدي زنگ خوبی؟ خودت حاال. ت اجازه با_

 :کرد فوت بیرون را ش کالفه نفس الهام

 .داریم دعوا و بحث جرو دائم. بود کجا عروسی. بابا نه_

 :پرسید تعجب با سبا

 چرا؟_

. نــداره عیبـی  باشـن  حسـابی  آدم حــاال. بـازیش  رفیـق  مثـل . اعصـابم  رو میــره رضـا  کـاراي  بعضـی  خـب _
 یادته؟ و معین

 ...اون از بدتر یکی و اونه با دائم

 .نمیشه درست چیزي که دعوا و جنگ با_

 .نیست معلوم آشتیمونم و قهر. همینه اوضاع که فعال_

 : گفت دوباره الهام ، بگوید چیزي سبا ازاینکه وقبل کوتاهی مکث با
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 بیرون؟ بریم میاي. رفته سر م حوصله_

 کجا؟_

 ...چیزي. تئاتري. سینمایی. درمیاریم جا یه از سر باالخره. دونم نمی_

 ...ولی میومدم بودم سیما خونه اگه_

 .تري راحت که اونجا. نیار ولی_

 بـــراي را قـــرار.  کـــرد ذوق هـــا بچـــه مثـــل الهـــام و گفـــت خبــی خیلــی. بگویــد نــه نیامــد دلــش ســبا
 بعـد سـاعت یـک

.  ببـرد  هـم  را کیانـا  و بگیـرد  آژانـس  یـک  توانسـت  مـی . آمـد  مـی  آموزشـگاه  از هـم  کیانـا  که گذاشتند
 یکـی نزدیـک

 ...کرد قطع را گوشی و گذاشتند قرار سینماها از

 کنــد منصرفشــان کــرد ســعی تلفنــی طنــاز. نگفــت نــه و کــرد ذوق فــوري قبــل ي مرتبــه بــرخالف کیانــا
 آنهـا اصـرار امـا

 :گفت و گذاشت تخت کنار را عصایش کیانا.  کرد را خودش کار

 .میاد بهت بیشتر. خاله بپوش رو عروسکی پالتو_

 :زد چشمکی شیطنت با و

 .شد پیدا باجناق بابام واسه شاید. نیستا بد کنی آرایش کمم یه_



 افکــار هجــوم از فــرار بــراي. داشــت خفیفــی لــرزش دلــش.  افتــاد کیــارش حــرف یــاد خوداگــاه نــا ســبا
 کـرد اخم دوباره

 :گفت و

 .نکنی آرزو دیگه که پوشم نمی_

 :خندید بلند کیانا

 و دکتـر . باشـه  اطلـس . باشـه  شـناس  و خـودي  بایـد . دیمـت  نمـی  کـه  کـس  همـه  به مامانت بقول. باشه_
 .باشه مهندس

 :کرد براندازش مشکوك نگاهی با سبا

 خوبه؟ حالت تو_

 :گفت هومی و گذاشت دهانش داخل کیک اي تکه کیانا

 .خیلی. آره_

 :گفت فوري کیانا و پوشید را پالتویش. کشید باال را هایش لب سبا

  بیاري؟ اونور از منو شال میشه.  زنم می زنگ آژانس به من_
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 ســبا .  آیــد  مـی  دیگـر  سـاعت  نـیم  ماشـین  گفـت  کیانـا  برگشـت،  وقتـی . رفـت  و گفـت  خبـی  خیلی سبا
 و کشـید آهـی



 عصــایش  بــا  کیانــا  وقتـی . پخـت  مـی  گرمـا  در دیگـر  سـاعت  نـیم  تـا . کـرد  بـاز  را پـالتویش  هاي دکمه
 راه و شـد بلنـد

 :گفت افتاد،

 .نیومد که ماشین صداي_

 .بریم. شنیدم من.اومد چرا _

 و رفـــت بیــرون وقتــی امــا ، اوســت رفتــار پشــت دلیلــی و اســت مشــکوك او کارهــاي کــرد حــس ســبا
 ماشـینِ جـاي بـه

 بـــا او و کـــرد نگـــاه کیانـــا بـــه. شــد میخکــوب جــایش ســر ، دیــد را کیــارش مشــکی ،اتومبیــل آژانــس
 ي خاصـ لبخنـد

 :گفت کیانا که کرد نگاه زده بهت و ناباور سبا. آورد در جیبش از را ش گوشی

 ...بعدش ولی بودم ندیده و بود زده زنگ قبال چون. زدم زنگ داداش به صبح_

 :کشید پایین را ماشین شیشه کیارش

 بشینین؟ خواین نمی_

 :کرد نگاه کیانا به عصبی حالتی با سبا

 .که بود بدتر منم از کارتو_

 زحمــت  بــه  و کــرد  نگــاه  تعجــب  بـا  کیانـا . نشسـت  عقـب  و کـرد  بـاز  را درماشـین  سـبا .  رفت وا کیانا
 یـارش ك کنـار



ــداي. نشســت ــده اوخــش و اخ ص ــود درآم ــارش. ب ــه داخــل از کی ــه آین ــره ب  نگــاه ســبا برزخــی ي چه
 زیرلبـی سالم.کرد

ــا را او ــک ب ــی علی ــواب داري معن ــی.  داد ج ــد وقت ــار زد پوزخن ــردن انگ ـــاب گ ـــر اعص ـــوان دخت  را ج
 از بـیش ، زدنـد

ــا، ــود کــرده کــه حمــاقتی و خــودش از کیان ــود عصــبانی ب ـــد مـــی کجــا پرســید وقتــی کیــارش. ب  ، رون
 زحمـت بـه کیانـا

ــا را مقصــد و برگشــت عقــب ــاهی ب ــت نگ ــه ســبا. پرســید زده خجال ــه. گفــت را آدرس کالف  محـــض ب
 بـدون و رسـیدن

 بــا کیــارش. کــرد کمکــش و جلورفــت شــود، پیــاده کــرد بــاز را در وقتــی کیانــا. شــد پیــاده حرفــی هــیچ
 نیشخندي همان

ـــا و دزدیـــد را نگـــاهش ســـبا. کــرد مــی نگــاهش رفــت مــی فــرو ســبا اعصــاب در مــیخ مثــل کــه  کیان
 ، شـد پیـاده وقتـی

 :کرد نگاه کیارش به و برگشت عقب

 ؟ نمیاي شما_

 ...که گفتم بهت تلفنی. دارم قرار نه_

 عقــب و گفــت اي باشــه فقــط ســبا العمــل عکــس تــرس از امــا کنــد اصــرار خواســت مــی دلــش کیانــا
 میخواسـت. رفـت

 :گفت کیارش که ببندد را در

 . سبا دارم کارت دقیقه چند_
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. کــرد مــی نگــاه کیــارش بــه ش شــده غــافلگیر حــال بــا او و برگشــت ســبا ســمت مکــث بــی کیانــا نگــاه
 بـه را لـبش کیانـا

 :کرد ومن من. گرفت دندان

 .بیاي تو تا میرم اروم اروم من خاله_

 :زد دور را ماشین و شد پیاده کیارش. رفت کیانا که بود شوکه کیارش لحن از هنوز سبا

 خانوم؟ آبجی میشی بلبل فقط تایپ تو_

 :داد سرتکان و برگشت کیارش سمت به سبا

 ...نیام بابات خونه من خواي می کنی؟ می اینجوري چرا_

 :گفت او حرف میان کیارش

. کنـه  رد نداشـت  دلیلـی . میـداد  جـواب  ذوق بـا  و مـن  تلفـن  اولـین  کـرد  مـی  تایـپ  شـب  اون اگـه  کیانا_
 کارات اونقدر

 !میدي لو خودتو خودت، ، اي چیکاره بزنه حدس کسی ازاینکه قبل که س احمقانه

 !کنه مزخرف فکر کیانا کردي رفتار جور یه چرا_

 مزخرفه؟ تو به کردن فکر_

 :کشید پشت از را کیفش بند کیارش اما برود گرفت رو سبا



 .فهمه می سیما بعد دفعه جوابموندي درست_

 :کرد ونگاهش گشت بر سبا

 کنی؟ می تهدید مثال _

 .کن فرض اینجوري داري دوست_

 آخه؟ چی که_

 .نیستم کردنم تلف وقت دنبال. بهت زدم اخرمواول حرف_

 :گرفت ش خنده استیصال ازشدت سبا

 میگی؟ داري چی فهمی می خودت_

 :برداشت ماشین از را ش تکیه کیارش

 . بدي جواب درست که باشه بس روز ده کنم فکر.  اره_

 .غریبه عجیب کارات همه_

 :گفت او حرف به توجه بی کیارش

  یانه؟ هستی_
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 !نه_



 جـــا در او فهمیــد انگــار. کــرد نگــاهش کمــی کیــارش.  خــورد جــا خــودش تنــد و ســریع جــواب از ســبا
 ، شـد پشـیمان

 کیــارش  و خــورد  جــا  پوزخنــدش  از سـبا . کشـید  عقـب  را بـود  آمـده  پـیش  کـه  قـدمی . نکـرد  اعتنا اما
 ماشـین داخـل

ــت ــت و نشس ــدر.  رف ــریع انق ــاق س ــاد اتف ــه افت ــی ک ــوالي وقت ــر گل ــایر زی ـــین ت ـــه او ماش ـــرفش ب  ط
 بـه تـازه شـد، پاشـیده

 ...کند نمی پردازي خیال فهمید و آمد خودش

 ♣♣♣♣ 

ــت ــبش در دس ــرد جی ــه و ک ــرین ب ــی آخ ــه پیچ ــد رد او ک ــاه ، ش ــرد نگ ــوا. ک ــی ه ــود برف ــت و ب  پیس
 خصوصـا. تـر خلـوت

ــه ــوا ک ــک ه ــود تاری ــین در. ب ــواقعی چن ــر م ــده اکث ــاي رانن ــاهر ه ــه و م ــا اي حرف ــغال را فض ـــی اش  م
 کارهـا تـازه.  کردنـد

ــد مــی تــرجیح ــرژي بهتــري هــواي و روز طــول در دادن ــه را خــود ان  او مثــل هــم کــاوه امــا کننــد تخلی
 بـه داد مـی ترجیح

ــاي ــري ج ــدن کرک ــا خوان ــدادي ب ــر تع ــر و دخت ــازه پس ــار ت ـــت و ک ـــاي در ، زدن دریف ـــب فض  مناس
 .کنـد تفـریح تـري

 ... نبود تفریح دنبال فقط او مثل کیارش هرچند

ــاوه ــش ک ــرش از را کاله ــت س ــارت و برداش ــت را ک ــوولش دس ــپرد مس ــه. س ــرف ب ــت او ط  از و رف
 :گفت فاصله همان



 !کردي دیر_

 :کرد جیبش در دست و زد عقب را پالتویش کیارش

 .نگذشت بد که تو به_

 :کرد دراز او سمت را دستش و کرد باز را هایش دستکش چسب کاوه

 چنده؟ ساعت االن. اینجام پنج از_

 :گفت و فشرد را دستش کیارش

 .گذره می ساعت نیم ما قرار وقت از_

 .بزنم دور یه شدم وسوسه ، میدن ویراژ دیدم.  نیمکتا این رو نشستم ساعت نیم منم_

 خریدي؟.  بود خوب کارتت_

 :گفت و داد لم صندلی روي کاوه

 روز هــر انگــار. نکــرد کــار ســالم یــه قبلــی اون. بــاال کشــیده قیمتــا آوردم؟ راه ســر از پولمــو. بابــا نــه_
 به بودمش کوبیده

 .بتون

 :انداخت ها صندلی طرف دو را دستش دو و داد جلو را پاهایش. نشست کنارش کیارش

 . نمیاره دووم بگیري اونو دونستم می_
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 :زد برایش چشمکی کیارش و کرد نگاهش درهم ابروهاي با کاوه

 .بندازه میخواست. بود مونده انبارش ته یارو_

 ...ها کارته کیا؟ کنترلیه ماشین مگه_

 .کردي می جمع حواستو باید ، بود کارت چون_

 :زد پوزخند کاوه

 .خرابه جنست کال نگو آوردي، شانس خریدت از تو کردم فکر بگو منو_

 :کشید باال را خودش کمی و خندید کیارش

 .گیري می چی ببینی خوب خواستی می ، نبودي که کور_

 :کرد تنگ را هایش چشم کاوه

 !کنم رفاقت خودت مثل کن فکر صد در یه_

 !خب_

 .کن فکر فقط. نداره خب_

 :چرخید او سمت کامال و انداخت صندلی روي را ارنجش کیارش

 موقــع هــر.  بــود پــیش دســتت االن زدم نمــی حــرف موقــع اون اگــه. بگیــري جــواب تــا پرســیدي مــی_
 خواسـتی کاري

 .باشی داشته االنتو ادعاي تونی می ، ندادم انجام درست و



 :گفت و کشید باال را هایش لب کاوه

 .ندارم بیشترتوقع ازت_

 چی؟ که_

 :گرفت باال دستکشش همراه را دستش کاوه_

 سرده؟ اینجا. کافه تو بریم. هیچی_

 طوالنیه؟ حرفات_

 :شد بلند و زد او پاي روي کاوه

 کمه؟ حرفام کردي، ردیف من واسه که خمی و پیچ این با نظرت به_

ــارش ــاي. افتــاد راه کنــارش کی ــش باابروه ــد خیــره روبــرو بــه درهم  چشــم ي گوشــه از کــاوه. ش
 :کرد نگاهش

 نزدي؟ حرف بابات با_

 : گفت مختصر و کوتاه برگرداند را نگاهش مسیر آنکه بدون
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 .نه_

 .زدي_

 .است درگیر فکرش باز یعنی این و کرد نمی نگاهش کیارش



 !کاوه نیست من استنطاق شده محول بهت که کاري_

 کـــرد بلنـــد خـــدمت پــیش بــراي دســتی. شــد وارد خــودش اول و داد هــل داخــل بــه را کافــه در کــاوه
 کیـارش دیـد و

 روبــه و کشــید عقــب را صــندلی کــاوه. رفــت میــز اولــین ســمت بــه و کــرد خــم برایشــان ســري فقــط
 :نشست رویش

 ندي؟ سفارش زهرمار باز کنم خواهش میشه_

 :کرد نگاهش پوزخند با کیارش

 بدم؟ سفارش ناپلئونی_

 :خندید کاوه

 .شوك این با میفته کار از بدبختت ي معده! درك به من_

 :کشید باال باهم را هایش ولب ابرو کاوه و کرد اي خنده تک کیارش

 .کرد حساب روت میشه. اومد خوشم! نه_

 .مطلب اصل سر برو گفتن مزخرف جاي به_

 :گفت کاوه ، ایش سرمه و سفید لباس با خدمت پیش شدن نزدیک با

 .بخوریم چیزي یه اول. نکن عجله. نمیشه دیر_

 ســـفارش کیـــارش نـــداد اجـــازه کــاوه. گفــت خوشــامد و گفــت آنهــا بــه بخیــري شــب خــدمت پــیش
 خـودش و دهـد



ــا خواســت، کیــک و چــاي ــیش شــدن دور از قبــل ام ــا کیــارش خــدمت پ  اسپرســویی رســایی صــداي ب
 بـا کـه خواسـت

 .شد مواجه کاوه چپ چپ نگاه

 !کنه م پاچه تو تصمیمشو کسی نمیاد خوشم_

 .میذاري بار طرفو پاچه کله خودت تو_

 :کرد قفل میز روي را هایش دست کیارش

 .مطلب اصل سر برو. نمیاد خوشم حاشیه از میدونی_

 :کشید عمیقی نفس و کرد باز باال از را لباسش ي یقه ي دکمه کاوه

 مــی دنبــالش بیخــود.  نــداره وجــود البــرزي. کیــارش نرســیدم خاصــی ي نتیجــه بــه هــا تکــین درمــورد_
 . گردي
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ــه کیــارش ابروهــاي ــر نزدیــک هــم ب ـــداخت خـــودش صـــندلی پشـــت را دســتش کــاوه و شــد ت  و ان
 بـه.  نشسـت عقـب

 :داد ادامه و کرد نگاه او منتظر ي چهره

 شــوهر مــرگ دلیــل حتــی. رسـیدم  جــالبی ســرنخاي بــه گفــتم قـبال  کــه دالیلــی و پــدرت درمــورد ولـی _
 ...ت عمه



 چی؟ یعنی_

ــل _ ــادر دواج از مراح ــدرت و م ــی و پ ــم نم ــا دون ــه ام ــادرت ي مهری ــی م ــه از نیم ــی ي کارخون  میراث
 کـه بوده ها شفق

 .موجوده محضریش ثبتاي. عقد از قبل. عقد از بعد نه اونم. میخوره هم نامش به

 ازعقد؟ قبل_

 اعتمــاد جلــب بــراي ایــن کــه بنــدازن راه ویهــان ي خــانواده بــا خــاص بیــزینس یــه بــوده قــرار انگــار_
 نه؟.جالبه.بوده

 :کرد مکث

 اســناد  دفتــر  تــو  کــه  شــن  مـی  جـدا  براختالفـاتی  بنـا  چـون . کشـه  نمـی  هـم  سال یک به ازدواج این _
 ي خاصـ علـت

 از بعـــد درســـت بعـــد مـــاه چنـــد و ترکیـــه میـــره مــادرت. تــوافقی جــدایی جــز نشــده نوشــته بــراش
 تـو اومـدن یـا دن بـه

 تــو.  نبــوده همــین حقیقــت امــا. میشــه دســتگیر کــاال قاچــاق جــرم بــه فرودگــاه تــو پــدرت وبــرادرت،
 پارچـه کانتینرهـاي

 زده حدسشـــو کـــه جــور همــون...  و جــات عتیقــه فــرش، خــاکی، زیــر. میشــده انجــام اجنــاس قاچــاق
 ترکیـه از. بـودم

ــی ــه گروه ــی رو برنام ــی طراح ــردن م ــرز از و ک ــل م ــرفتن تحوی ـــوراي ووارد میگ ـــی کش ـــی عرب  م
 مـی ظـواهر.  شـده



ــه ــه.  داشــته و اصــلی نقــش پــدرت گفت ـــی اجنــاس رد کــه بــودن گــروه ی  و فرهنگـــی میـــراث و قیمت
 یـه تـو.  زدن مـی

ــه ــز ي پروس ــه و تمی ــو اي حرف ــه محل ــی تخلی ــردن م ــق از و ک ــم طری ــم و اس ــه رس ــرکت و کارخون  ش
 شـفق المللـی بـین

 بــوده اي واســطه شــما خــانوادگی رســم و اســم درواقــع. دادن مــی کشــور از بیــرون خریــداران تحویــل
 هـا عتیقه این تا

 میرسـه  بودنـد،  دیگـرش  ي واسـطه  هـا  ویهـان  هـم  بـاز  کـه  بعـدي  گـروه  دسـت  بـه . بشه خارج کشور از
 ... و

ــا ــده خــدمت پــیش آمــدن پــیش ب ــا ســفارش شــدن وچی  دور از وبعــد کــرد مکــث ،کــاوه میــز روي ه
 جـوان مـرد شـدن

 :افزود

 عــازم  خـودش  ي گفتـه  بـه  پـدرت . گیـره  مـی  نظرشـون  زیـر  کنـه  مـی  شـک  پـدرت  تـیم  به که پلیس_
 تـا بـوده ترکیـه

 ... و فته می گیر چمدونش تو عتیقه ي مجسمه چند باجاساز اما برگردونه هاشو بچه

 .شده تبرئه پدرم گفتی تو_

 : شد او ي ریخته هم به حال متوجه کاوه
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ــه.  شــده آره_ ــاي و ت عمــه شــوهر شــهادت اگ ـــوده اون پیگیری ـــراري راه تونســـته نمـــی نب ـــدا ف  پی
 ي پرونـده.  کنـه

ــرگ ــا م ــتلش ی ــوز ق ــازه هن ــی.  ب ــرش یعن ــته همس ــته نذاش ــه بس ــون. ش ــواهد چ ــده ش ــک ش پرون  ی
 تاییـد رو عادي تصادف

 .کنه نمی هنوزم و نکرده

 نیمــه  فنجــان  دیگــرش  دســت  بـا  و گذاشـت  میـز  روي دسـت  کـاوه .  کـرد  مـی  نگـاهش  فقـط  کیارش
 را چـاي گـرم

 :کرد لمس

 مهریـــه حــداقل اینــو. بــدن گســترش روابطــو بتــونن کــه بــوده ابــزاري ومــادرت پــدر ازدواج واقــع در_
 داده پـیش از ي

 ...یا شده پشیمون مدتی از بعد پدرت یا حاال. کنه می تایید مادرت ي شده

 .شه تبرئه بوده محال بود چیزي چنین اگه. مزخرفه. کاوه مزخرفه_

ــی آره_ ــوش ول ــن فرام ــوهر نک ــه ش ــش ت عم ــی نق ــته اساس ــته در داش ـــدن بس ـــن ش ـــده ای  و پرون
 نقشـی. پـدرت آزادي

 فــرار  البـرز  همـراه  مـادرت  هـا  کشـمکش  همـون  تـو . میشـه  گـروه  اون بـا  پلـیس  درگیـري  به منجر که
 پلـیس. کنـه مـی

 توکمــا  کــه  مــدتها  از بعـد .... مـادرت  و میـره  مـی  بـرادرت . میشـه  حادثـه  بـه  منجـر  که میره دنبالشون
 بـه ي وقتـ بـوده،

 .همه دستگیري و شدن پاشیده هم از یعنی این. نداشته روانی سالمت میاد هوش



 پرونده؟ این به مربوط و مشکوکه طناز شوهر مرگ میگی چطور پس_

 ترکیـــه بــه ممتــدش ســفرهاي. کنــه نمــی و نکــرده رهــا رو پرونــده هنــوز کــه بگــه ت عمــه بایــد اینــو_
 دلیلـو همـین هـم

 .دراوردم شو قصه توي و ته و دیدم وکیلشو. داشته

 :پرسید باالخره و کشید لبش روي زبان. شد خیره او به طوالنی دقایقی کیارش

 بوده؟ پدرم از پایی رد طناز شوهر ي پرونده تو_

 .وجه هیچ به! نه_

 :گفت آرام و گذاشت هم روي را هایش پلک کیارش

 ...بوده البرز و مرسده مرگ بهاي به بابام آزادي پس_

 :کرد باز را هایش چشم کرد،کیارش سکوت کاوه وقتی

 نه؟.کشتن سرانتقام از و طناز شوهر_

 :گفت آرام کاوه

ــن ت عمــه_ ــاد ای ــم. داره و اعتق ــال داره اون ــو ي خــانواده دنب ــون ردي هــم تاحــاال و گــرده مــی ت  ازش
 .نکرده پیدا

 .زد زنگ کیارش درگوش چیزي

  هستن؟ کی ها تکین پس_
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 بـــه ربطــی هــیچ میگــه مــدارك... کــه نــام البــرز جزیــک نداشــتن هــا باویهــان حــاال تــا ارتبــاطی هــیچ_
 و نـداره تـو بـرادر

 .شباهته مادرشم اسم

 .کنه انتخاب البرزو اسم باید چی واسه ترك یه_

 زنــده البــرز مـادر  امــا انـداخت  شــک بـه  منــو کــه بـود  همــین. بـوده  ایرانــی مرسـده  همــون...  مـادرش _
 بـرام هویتشم.  س

 ...نداشت تو به شباهتی و ربط هیچ مدارکش و عکس. شد محرز

 :جلوتربرد را دستش و شد خم کاوه. شد خیره سفید فنجان رنگ تیره محتوي به کیارش

 تمـوم  ماجراهـا  ایـن  تمـوم . کیـا  بچرخـه  ذهنـت  تـو  ش پرونـده  نـذار . پدرتـه  هسـت  کـه  هرچـی  پدرت_
 بیخـودي. شـده

 .نکن تلف اعصابتو و وقت

 :گفت داري خش صداي با کیارش

 .نباشه این حقیقت ي همه میتونه_

 میمونــه دروغــش و حقیقــت مــرز تــو شــم گوینــده خــود کــه هســت مــا دنیــاي تــو بزرگــی دروغــایی_
 بیخـواي. کیـارش

 نصـــفش و خونـــدي نصفشــو کــه میمونــه کتــابی مثــل قصــه ایــن. کنــه مــی نــابودت بپلکــی مــرزش تــو
 بـه. سـفیده کاغـذ



 پـــدرت واقعـــا شـــاید. نگـــرد مقصـــر دنبـــال. کــن نگــاه لیوانــو پــر ي نیمــه و کــن اعتمــاد هــات خونــده
 عشـق یـه دچـار

 .باشه تونه نمی غیرازاینم. متشخصیه ادم پدرت. شده زندگیش اشتباه بزرگترین واهی،مرتکب

 چهـره  و کـرد  مـزه  را ش شـده  سـرد  چـاي  کـاوه . شـد  محکـم  ش چانـه  و هـاي  لـب  روي کیارش دست
 :شد درهم ش

 .کرد یخ اینم_

 :گفت کیارش که کند صدا را خدمت پیش میخواست

 .ترکیه میرم_

 :کرد نگاهش تعجب با کاوه

 چی؟_

 ...باید خودم. ترکیه میرم_

 ... تو. کن حساب شده بسته رو پرونده میگم من_

 :گذاشت میز روي را دستش دو کف و شد بلند کیارش

 .نگیر نتیجه پس. نباشه معلوم دروغش و راست که نیفتادي حرف مشت گیریه من مث_

 :گفت کاوه که برود برگشت

 . بگرده ها ویهان ي مونده جا به آثار دنبال خودش ي شیوه به بگم بذار. اونجا دارم دوست یه_
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 :زد لبخند کاوه. کرد ونگاهش برگشت کیارش

 .شی پشیمون نمیذارم. کیارش کن اعتماد من به_

 :گفت و نشست صندلی روي کاوه دوباره کیارش مکث با

 .بخورم چایی یه من تا شو حاضر برو. نیست کسم هیچ.  میخواد مسابقه دلم امشب_

 ♣♣♣♣ 

 :داد گوش فرزان دکتر هاي حرف به حوصله بی و کرد جا به جا دست در را تلفنش

ــو _ ــواي مگــه ت ــناخته نمیخ ــرکت پســر؟ بشــی ش ــوي ش ــن ت ـــا ای ـــاس آرزوي همایش  چـــرا.  خیلی
 ي آینـده از و خـودت

 کنی؟ می محروم ، باشی داشته تونی می که خوبی

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .نداره اهمیتی برام کنین باور. دکتر نیست چیزا این م دغدغه واقعا_

 پســر  ایــن  جانــب  از وقــت  هـیچ  دانسـت  مـی  امـا  ، کـرد  سـکوت  مـدتی  او حـرف  ایـن  بـا  فرزان دکتر
 سـکوتی جـوان

 .شود نمی شکسته

 زدن؟ درجا و مطب یک داخل نشستن چیه؟ ت دغدغه_

 :داد ادامه دکتر. نشکست کیارش سکوت



 و بیـاد  نامـه  دعـوت  هـم  بـار  ایـن  اگـر . کیـارش  حیفـه  ، داري زمینـه  ایـن  در کـه  علمـی  و استعداد و تو_
 ، نشـی حاضـر

 . نشه تکرار موضوع این دیگه ممکنه

 ...ولی استاد توجهتون از ممنون_

 .نریز هم به هامو برنامه گفتن نه با. مشفق کردم باز خوب حساباي روت_

 ذهـــنش و فکـــر گذشـــت مــی کــه روزي پنجــاه ، چهــل درایــن.  شــد چنــگ موهــایش میــان ش پنجــه
 یـرِ درگ آنقـدر

 ســرش . اســت  زمــین  روي آدم تــرین  خسـته  کـرد  مـی  حـس  کـه  بـود  ش شـده  شـنیده  هـاي  حقیقت
 گـرم کـار بـا را

 نــه  کــه  بــود  کــرده  غـرق  آنقـدر  هـایش  فعالیـت  میـان  را خـودش . بـود  بهانـه  کـردن  گـرم . بود کرده
 و ببینـد را ي کسـ

 دیــر  آنقــدر . شــود  درگیرشــان  فکــرش  حتـی  نـه . ببنـدد  هـایش  دانسـته  روي بـه  چشـم  شـود  مجبور
 ي مـ قـدم بـاغ بـه

 همـــان بــود شــده دوبــاره. نرســد کــامران گــوش بــه هــایش قــدم صــداي کــه رفــت مــی زود و گذاشــت
 تـا کـه کیارشـی

. بــود کــرده خــالی را ذهــنش. رســیدند نمــی هــم ش ســایه بــه و دویدنــد مــی همــه آمــد، مــی صــدایش
 فاصـله چیز ازهمه

ــا جنگجــویی مثــل کــه بیگــاهی و گــاه هــاي کــابوس امــا ، بــود گرفــت ـــز شمشــیر یــک ب ـــر در تی  براب
 هـایش داري خـود



 رحمــی  بــی  آوار زیــر  کـه  هـایی  حـس . گفـت  مـی  ش مانـده  جـا  بـه  هـاي  حـس  اعتصاب از ایستاد، می
 دفـن هـایش

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 281

ــود ــاوه. ب ــدباري ک ــه چن ــدنش ب ــد دی ــا ، آم ــز ام ــرار ج ــان تک ــرف هم ـــا ح ـــزي ه ـــراي چی ـــتن ب  گف
 در سـکوتش. نداشـت

ــادي آخــر دیــدار ــده بــی.  بشــنود چیــزي هــم مــورد درایــن خواهــد نمــی حتــی کــه شــد فری ــود فای  ب
 گذشته دراین تجسس.

 .داد می تحویلش دیوانگی فقط پردروغ ي

 دستته؟ گوشی... کیارش... الو_

 :شد کشیده ش پنجه میان موهایش و کرد راباز هایش چشم

 .کنم هماهنگ مطبو باید من دکتر؟ هست کی مال تاریخش_

 .شد عوض فرزان دکتر صداي رنگ

 شد؟ عوض تصمیمت پس_

 .کنم فکر باید بازم_

 همــایش ایــن. شــه تکــرار کــیش ي قصــه خــوام نمــی. بــده خبــر مــن بــه بعــد بکــن فکراتــو اول پــس_
 .داره فرق ش قصه



 .باشم داشته جدید تجربه نمیاد بدم دفعه این اما ندادم قول بهتون بار اون_

 دفتــر بیــار مــدارکتو. نیســت طــوالنی زمانشــم. اســفند پــونزدهم یعنــی.  س دیگــه روز ده مــال احتمــاال_
 .شـه اقـدام کـه

 .کنم می رد امروز همین اسمتو من

 .میام ظهر از بعد_

 بــی.  انــداخت کنــارش را گوشــی کیــارش. کــرد خــداحافظی گفــت کــه باشــیدي موفــق بــا فــرزان دکتــر
 اما بود حوصله

. خـــورد مــی هــم بــه چیــز همــه از حــالش. کــرد مــی دورش هــا دغدغــه ایــن از کمــی شــاید ســفر ایــن
 را هـایش انگشـت

 دیــدن  بــا . ایســتاد  تلفــنش  خــوردن  زنـگ  بـا  امـا  شـد  بلنـد . کـرد  محکـم  ش بسـته  هـایش  پلک روي
 کـاوه ي شـماره

ــش ــرون را نفس ــوت بی ــرد ف ــمیم. ک ــت تص ــودش داش ــاس خ ــرد تم ــایش و داد و بگی ــع را هواره  و رف
 این اما کند رجوع

 :گفت همیشه برخالف و برداشت را گوشی. نداد اجازه او تماس

 .بزنم تلفن خودم خواستم می_

 :گفت سردي لحن با کاوه

 بدي؟ که بود مونده ناموسی فحش هوارات و داد ته_

 :گفت و کشید ش پیشانی به دست_



 میشه؟. کن فراموشش_

 .شه فسخ قرادادمون که شرطی به. آره_

 . اونجا بیا. کلینیک میرم دارم. باشه_
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 .دفترم بیاي توئه ي وظیفه_

 نداري؟ کاري. میام غروب. میام_

 :گفت عصبی و حرص پر ، مکث کمی با کاوه

 چیــو  همـه  کـه  چشـمم  جلـو  آوردي منـو  وآبـاد  جـد  و پـدر  کـه  موقـع  اون بـه  نـه  کیا؟ شده مرگت چه_
 روشـن بـرات

 ...حاال به نه ، کنم

 شم؟ خیال بی نگفتی خودت مگه_

 . شو خودت بیخیال کال نگفتم ولی چرا_

 .میاد بدم شون همه از بیشتر فقط. بشنوم چیزي درموردش خوام نمی دیگه_

 .درسته نشونیاش. کرده پیدا و البرز قبر.  گرفت تماس باهام امروز دوستم_

 :گفت کاوه که کند قطع را تلفن خواست می. بست چشم کیارش

 ؟ میاي. میرم سفردارم یه من_



 .بده ادرسشو فقط! نه_

 ...که تهرانه اطراف هاي امامزاده کردي فکر_

 .سرچکنم درموردش میخوام. میخوام ازت که باشه کاري آخرین شاید_

 ...پس_

 ...فعال. گیرم می ازت دفترت تو غروب فردا_

 پوشـــید مـــی را هـــایش لبــاس. نداشــت هــم گــرفتن دوش ي حوصــله. کــرد قطــع را گوشــی و گفــت
 تلفـنش بـاز کـه

 درهــم  ابروهــایش  غریبــه  اي شــماره  دیـدن  بـا . شـود  خفـه  تلفـن  ایـن  نبـود  قـرار  امـروز . خورد زنگ
 مـی. رفـت فـرو

ــی خواســت ــا ب ــا باشــد اعتن ــوز حســی ام ــرد گوشــزد مرم ـــد جـــواب کــه ک  برداشـــت را گوشـــی. ده
 تمـاس خـط وروي

 :گفت اي ثانیه چند مکثی با. بود طوالنی سکوت یک شنید که چیزي تنها گفتنش، الو با. کشید

 .نشی بیشتردخیل مردم اعصاب ترافیک توي تا بخواب بیشتر حداقل_

. شـــد نزدیـــک هـــم بـــه کیــارش ابروهــاي. کــرد ســالم تردیــدي پــر و آرام صــداي کنــد، قطــع آمــد تــا
 کنـار را گوشـی

 :گفت و داد قرار گوشش

 !کن سالم دیگه یبار_

 :گفت آرام لحن همان با و کشید پاهایش باالي تا پتورا. بود کرده یخ سبا هاي دست



  بزنیم؟ حرف میشه_
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 !درمورده؟_

 را دهــانش آب. شــود پشــیمان ، کــرد مــی تصــور کــه چیــزي از بــیش ســبا شــد باعــث ســردش لحــن
 :گفت و داد قورت

 ...خداحافظ. هیچی_

 ایـن . بـرد  فـرو  زیرپتـو  را سـرش  و کـرد  نگـاه  گوشـی  روشـن  ي صـفحه  بـه . کـرد  قطـع  را گوشی فوري
 بـا مـدت همـه

 انگـــار. شــد نمــی امــا نگــذارد دیدارشــان آخــرین حســاب بــه را او نبــودن کــه رفــت کلنجــار خــودش
 روز آن از هرچـه

 برســري خــاك...  دیــدنش اول روزهــاي مثــل. شــد درگیــر بیشــتر دیــد، کمتــر هرچــه گذشــت، بیشــتر
 کرد خودش نثار

 ذهــنش و گذشــت دقیقــه ده شــاید.  گشــت قلــبش کــوبش بــراي اي بهانــه دنبــال درخــود پیچیــدن بــا و
 یـک و هزار به

ــا انــداخت پنجــه راه  بـــود شـــده کـــودکی مثـــل درســت امــا بکشــد او بــم صــداي روي قرمــزي خــط ت
 بـا میخواهـد کـه



 و بخنــدد رویــش بــه تــا اســت اي بهانــه دنبــال بــه و کنــد مــی نگــاه یواشــکی مــدام و کنــد قهــر چیــزي
 و قهـر. کنـد آشتی

 دار و درگیــر. بــود زنــدگیش در اخیــر اتفاقــات دارتــرین خنــده حضــورش کــه آدمــی و حــس بــا آشــتی
 خـودش افکار

 مرتبـه  یـک  کیـارش  ي شـماره  دیـدن  بـا . کـرد  بلنـد  را سـرش  سـریع . لرزیـد  بـالش  زیـر  گوشی که بود
 پتو. شد گرمش

 ...نشد واقعا... نشد اما بکشد پس خواست می. رفت گوشی سمت دستش و زد کنار را

 :شنید را کیارش صداي و گذاشت گوشش کنار را گوشی

 سرقتیه؟ گوشی بازم یا شدي آشنا تکنولوژي با_

ــا ــن ي گرم ــانش و ت ــم هیج ــد ک ــود. ش ــود بیخ ــی نب ــابلش وقت ــرار مق ــت ق ــت گرف ــش ،داش  را حس
 آب. کـرد می فراموش

 :گفت و داد قورت را دهانش

 .کنم نمی استفاده ازش ضروري مواقع جز ولی داشتم گوشی_

 کنی؟ می فرض خر دیگرانو که نیست مواقعی جز ضروري مواقع_

 :گفت و برخورد سبا به

 .کردم اشتباهی یه من_

 !دادي لو ،خودتو خودت. بود اي بچگونه اشتباه_

 . کنی م محاکمه که نزدم تلفن این واسه_



 شدي؟ پشیمون جوابت از یا شده تنگ دلت_

 :گفت و بست را هایش چشم سبا

 .باشه داشته من به ربطی ت خانواده با کاملت ارتباط قطع خواد نمی دلم فقط_

 ... بگم بهت تا نکنی غلط تصورات که بشین اول_
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 کـرد  فکـر  کـه  میـزد  حـرف  مطمـئن  او آنقـدر . کـرد  نگـاه  اطـرافش  بـه  و رفـت  بـاال  سبا هاي پلک جفت
 اتـاق در واقعا

 :گفت کیارش موقع همان. کشیده دراز تخت روي که بیند می و دارد حضور

ــداي_ ــعیف ص ــن پشــت ض ــم پشــت کشــیدناي نفــس و تلف ــی ، ه ـــرف یعن  داره و کشـــیده دراز ط
 هنـوز. میزنـه حـرف

 .خوشگله خرگوش زوده پوزیشنا بعضی واسه

 ترســید مــی کــه کوبیــد مــی محکــم و تنـد  آنقــدر قلــبش. داد بیــرون را ش گرفتــه نفــس و نشســت سـبا 
 راهم آن کیارش

 .بیاورد رویش به

 ...گفتم. برد نمی خوابم. نداشتم منظوري شب اون من_

 .نمیاد خوشت دارم من که سرگرمیایی از بودي گفته_

 .کنم خواهی عذر خواستم همین واسه_



 :آورد کیارش لب به لبخند ش گرفته و آرام لحن

 .میذارم چیزدیگه پاي من ولی_

 مثال؟ چی_

 .زد حرف موردش در میشه پشیمونی اگه اما کن فکر پیشنهادم به بگم دوباره نمیاد خوشم_

 :داد ادامه سبا سکوت با

 .زنیم می حرف ، شد عوض نظرت اگه. سبا دارم روابطم تو خاصی چهارچوب یه من_

 .زنی می حرف اطمینان با خیلی_

 .گرفتی نمی تماس باهام طلبت ضروري تکنولوژي با هم دیگه صدسال نبود مهم برات اگه_

 :داد ادامه کیارش و فشرد دندانهایش میان را لبش سبا

 .خب_

ــاره ســبا ـــرف متوجـــه را او کــه بگویــد چــه دانســت نمــی. کــرد ســکوت دوب ـــد هـــایش ح ـــد. کن  چن
 کیـارش بعـد ثانبـه

 :گفت

 . کنی فکر میتونی منم نفساي شنیدن بدون. دارم کار تو برعکس من_

 :گفت آرام

 .کنه فکر بد درموردم سیما نمیخوام. دارم درگیري سري یه من_

 :زد پوزخند کیارش



 ... حماقتت و سادگی پاي میذاره چیو همه احتماال_
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 ...بعد توهینه، با حرفات بیشتر نصف_

ــده آدم_ ــل اي پیچی ــن مث ــال م ــه دنب ــاده آدم ی ــی س ــرده م ــون گ ــله چ ــرهاي ي حوص ــه دردس  دیگ
 اگـه روزم اون. نـداره

! چـــی یعنـــی زدن اول اخــرو حــرف فهمیــدي مــی ، دادي مــی گــوش حرفــامو و ایســتادي مــی درســت
 آخـرش یعنـی

 عاشــقی  و عشــق  دنبــال ... شــده  حسـاب  ي رابطـه  یـه  یعنـی . کـرد  فکـر  بابـام  بـا  شـدن  فامیـل  به میشه
 خنـده کـه نگـرد

 .دنیاس مساله دارترین

 .شد خالی سبا دل

 ... من منظور اما_

 دنبــال  دیگــه .  نیومــدي ... سـبا .  زنـیم  مـی  حـرف  درمـوردش  چهـار  سـاعت  هسـت  هرچـی  منظـورت _
 بازیـا بچـه ایـن

ــاش ــزي. نب ــه چی ــاده ک ــیس زی ــب ک ــه مناس ــه واس ــه ی ــا.  س رابط ــه ام ـــال اگ ـــت دنب ـــاب حقیق  انتخ
 واال بیـا پاشـو خـودتی



 ...کنم باز دوباره رو شده بسته ي پرونده محاله. شد رها تاریکی تو که تیر یه پاي میذارمش

 :داد ادامه سبا سکوت با

 نمیزنی؟ که گیج_

 :گفت آرام

 !نه_

ــی خیلــی کیــارش ــه آدرس و گفــت خب ــرو ســبا شــد، قطــع کــه گوشــی. داد را اي کاف ــر ب ــه ب  گوشــی ب
 حـس. کـرد نگـاه

ــا اســت زده هیجــان دانســت نمــی. داشــت تعلیــق ــی حــال. ناراحــت ی ــود عجیب  اي گوشــه را گوشــی. ب
 دوبـاره و انداخت

 ي مســاله  دارتــرین خنــده  عاشــقی و عشــق«. شــد  مــی تکــرار گوشــش  در او صــداي. کشــید دراز
 یعنـی ایـن »دنیاسـت

 کرد؟ تحمل شد می... ادبی و حسی هاي تبصره و بند بدون... ریاضی قواعد شبیه زندگی یک

 بــه کــردن فکــر امــا ســوخت مــی هــایش چشــم.بــود گرفتــه خــوابش.  گذاشــت ســرش زیــر را دســتش
 مثل او هاي حرف

 در بـــه کــه  اي ضـــربه بــا . شـود  راحــت خـواب  مــانع و باشـد  هـایش  پلــک الي کـه  بــود کبریتـی  چـوب 
 چشـم خـورد،

 پـیش  گفـتن  بخیـر  صـبح  در سـبا  و شـد  اتـاق  وارد سـیما . شـد  خیـز  نـیم  مالیـدو  دسـت  یـک  بـا  را هایش
 سیما. کرد دستی



 :گفت و گرفت سمتش را تلفن. بود روشن هنوز ش صفحه که کرد او گوشی به نگاهی نیم

 .بوده اشغال گوشیت گفت. داره کارت الهام_

 :نشست صاف فوري سبا

 .گرفته رو شماره مبشده روشن داشته شاید. کردم روشن تازه گوشیمو_

 : کشید باال را ابروهایش سیما
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 .بخوریم صبحونه پایین بیا و بکن صحبتتو. طوره همین حتما_

 را گوشــــی ســـبا ، شـــد بســـته کـــه اتـــاق در. رفـــت بیـــرون و زد لبخنـــد ســـیما. گفـــت چشـــمی ســبا 
 و گذاشـت کنارگوشـش

 :کرد سالم

 شدي؟ بیدار زود صبح شده چی_

 !کنم خفتت نذاشتی قرار جایی تا گفتم_

 باز؟ شده چی_

 همیشــه هــا بچــه ســاله اخــر جشــناي. بیــاي تــوهم داد پیشــنهاد رضــا. عالیــه مهمــونی یــه هفتــه اخــر_
 قاتی که نگو نه. خوبه

 ...کنم می



 مختلطه؟_

 .میدم قول.  سبا نیست بد. خانوادگیه ولی آره_

 ...ببینم ، بگم سیما به_

 بچـه  بـین  هسـت  هـم  کنـی  روکـم . بخـریم  میـاریم  گیـر  چـی  ببینـیم  بـریم  بیـا  امـروز  تو. خودم با سیما_
 ...ها

 :گفت و زد لبخند. شد جور سبا براي خود به خود رفتن بیرون ي بهانه

 ...قبلی خرید مرکز همون میام پنج ساعت. باشه_

 بــه  نگــاهی . دیـد  چهـارچوب  در را کیانـا  و کشـید  عقـب  را سـرش . شـد  بـاز  هـم  از آرامـی  صـداي  با در
 .کـرد پـایش

 :گذاشت تخت روي و برداشت را شالش.  بودند کرده باز را گچش دیروز تازه

 نداري؟ درد _

 :انداخت سرباال نچی با و بست دررا.  شد اتاق وارد کیانا

 .شده پوست پوست. شده مدلی یه پام پوست فقط_

 :برداشت را برسش و کرد آزاد گیره بند از را موهایش سبا

 .شد خوب زودتر زدم. دادن بهم کرم نوع یه. بود شده منم پاي. میشه خوب_

 :گفت حواس بی و نشست تخت روي کیانا

 شکسته؟ پات مگه_



 : کرد نگاه کیانا به آینه داخل از. ماند حرکت بی سبا موهاي و دست میان برس

 . شکست پاهام فقط ، لعنتی تصادف اون تو_
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 کیانــا. برگشــت و انــداخت میــز روي را بــرس. آمــد پــایین ســبا دســت و شــد بــاز هــم از کیانــا ابروهــاي
 .شـد بلنـد فوري

 :گفت و داد قورت را بغضش سبا. گفت آخی که آمد فشار پایش به بود معلوم

 .بینه می اسیب پات نشو، بلند یهو_

 :گفت شرمندگی با.  گرفت را هایش دست و رفت طرفش به کیانا

 . میزنم گند هی جدیدا چرا دونم نمی اما خاله، کنم اذیتت خوام نمی بخدا_

 :گفت و انداخت باال را سرش. زد کمرنگی لبخند سبا

 .نره یادم اشتباها و واقعیتا از بعضی که کردي کارایی یه اتفاقا_

ــا و مکیــد را لــبش کیانــا ـــا نیـــاورد رویـــش بــه چیــزي روز آن از بعــد ســبا. کــرد نگــاهش تردیــد ب  ام
 بـود مطمـئن کیانـا

 .بود عصبی و ناراحت باشد، خورده هم به آنها ي رابطه دخالتش با اینکه خیال به. افتاده اتفاقی

 ناراحتی؟ هنوز_

 .کردم عادت_



 ...داداش و روز اون بخاطر_

 :داد تکان سري سبا. کرد رها را حرفش ي ادامه کیانا ، سبا نگاه با

 گرفتی؟ جدیش چرا تو. بود اي احمقانه اشتباه_

 :رفت باال دخترك ي گرفته قاب و مشکی ابروهاي

 .دیگه خرم. دونستم می چه...  پیامام اون با. بودم کرده شک آخه_

 :آرامترپرسید کوتاهی مکث با

 بخوره؟ هم به بخواد... که نبود بینتون چیزي واقعا حاال_

 ... پیامام اون که دیدي کردي؟ فکري همچین چرا_

 تـــو وقتــی از امـا  اومــد، نمــی اینجـا  بهونــه بــی و بهونـه  بــا وقــت هـیچ  ســالها ایــن تـوي  کیــارش... خالـه _
 و رفـت اومـدي،

 مــی اي نتیجــه چــه بـودي  خــودت.  نیســت پیـداش  دیگــه روز همــون از دقیقــا ولـی  شــد شــروع آمـدش 
 گرفتی؟

 .نبود این حقیقت واقعا اما!  فکرتورو پیاما، اون دیدن با شاید_

 :کشید آهی کیانا

 .شد کوفتم چی همه بعد. کردم ذوق صبح تا شب یه الکی_

 : نشست و برگشت تخت سمت دوباره کیانا و کرد نگاهش فقط سبا

 هشتم بخش ♣



 صفحه 288

ــدونی_ ــه می ــم! خال ــر دائ ــی فک ــردم م ــه ک ــا اگ ــین واقع ــزي همچ ــت چی ــته حقیق ــه، داش ــارش باش  کی
 مشکلشو بابا با مجبوره

. بخـــوریم غصـــه کــه بینــیمش نمــی دور از دیگــه. میشــه تمــوم همــه بــین ســرد جنــگ اون. کنــه حــل
 جـورایی یـه یعنـی

 ... و میشه درست چی همه

 :کشید باال را هایش شانه و ها لب کیانا. میکرد نگاهش مبهوت و مات سبا. کرد بلند سر

ــدم کــه بعــد_ ــوهم دی ــاد زدم، ت ــادم خــودت حــرف ی ــین مشــکل. افت ــا ب ــه م  حــل هــم اینجــوري ممکن
 مشـکل چـون. نشـه

 . مامانه با بابا ازدواج کیارش اصلی

 در ،بـاز  آمـد  مـی  بیـرون  دهـانش  از کـه  او هـاي  حـرف . شـد  سـفت  سـرش  پشـت  میـزِ  روي سـبا  دست
 مـی اکـو سـرش

 کـه  بـود  خرگوشـی  خـواب  درکـدام . شـد  مـی  صـدباره  صـدا  پـژواك  ایـن  کـرد  مـی  سکوت که کیانا. شد
 دنبـال فقـط

 عجیب؟ زندگی یک باتالق در شدن گرفتار یا رهایی. بود رهایی

 کجایی؟! خاله_

 :کرد نگاه کیانا به و زد پلکی

 چی؟_



 :شد نزدیک هم به کیانا ابروهاي

 خوبه؟ حالت_

 :زد اي نیمه نصفه لبخند و داد سرتکان سبا

 !گفتی می داشتی. آره_

 :گفت بدجنسی با کیانا

 گفتم؟ می چی_

ــا ســبا ــه مکــث کمــی ب ــرد یــورش مغــزش ب ــان بلکــه ب ـــده جـــا او صـــداي ، ذهــنش پســتوهاي می  مان
 هـم التماسـش. باشـد

 :گفت و گرفت نفسی.  شد تکرار کیانا سوال خوداگاهش نا ذهن در و داد جواب

 .برنمیاد کسی دست از کاري. شه حل مشکلشون تا بخوان باید خودشون. گفتم هم قبال_

 :زد لبخند کیانا

 .نیست اینجا حواست اصال کردم فکر بخدا_

 :برداشت را شانه و برگشت آینه سمت دوباره سبا

 . کردي فکر اشتباه_
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ــازه حواســش ــرف. شــد مــی جمــع داشــت ت ــا هــاي ح ــل کیان ــر یــک مث ــر تلنگ ــق ب ـــه اف ـــه م  ي گرفت
 شـبیه. بـود روبـرویش

 هـــم. کنـــار کـــه را کیـــارش هـــاي حــرف. رفــت بــین از مــه و باریــد ش کودکانــه افکــار بــر کــه بــارانی
 ، گذاشـت مـی

ــا ظــاهرا کــه مشــکالتی بــا برابــر چنــدین مشــکالتی. دیــد مــی روبــرویش مشــکالت از کــوهی  بهــزاد ب
 کور انگار. داشت

 حتــی. بــود نمانــده اشــتباه بــراي جــایی دیگــر. داد نمــی تشــخیص هــم از درســت را چیــزي و بــود شــده
 و داد دلـش اگر

 ایـن . بسـت  را هـایش  چشـم . ببنـدد  رابطـه  ایـن  شـروع  منطـق  و عقـل  روي بـه  چشـم  کـه  کرد می فریاد
 و پرتـی حـواس

 آن بـه  چـه  هـر  کـه  پایـانی  ، داشـت  بـاز  پایـانی  کـه  بـود  اي بـازي  ، گـذر  زود حـس  یـک  بـه  دادن میدان
 ،فقط کرد فکر

 اینکــه  مگــر  ، مانـد  نمـی  هـم  سـوالی  عالمـت  حتـی . مجهـول . نقطـه  سـه . دیـد  مـی  ش ادامه در نقطه سه
 مـی قـانعش او

 ....بود بعید نظرش از که چیزي.  کرد

 .شود جمع حواسش و بخورد حقیقت طاق به سرش تا شد اندازي دست دوباره کیانا صداي

ــام کــه حیــف_ ــه درد پ ــه میکن  مــی مــنم اونوقــت. مشــربه خــوش و خوشــگذرون خیلــی الهــام واال خال
 .اومدم

 :گفت و کرد نگاه کیانا به پوشیدنش درحال. برداشت را پالتویش و بست را موهایش



 .میبرمت. دارن دورهمی یه دیگه چندروز. نداره اشکالی_

 :کشید باال لب کیانا

 باشه؟ جمعه نکنه_

 چطور؟. آره_

 :گفت اهی کیانا

 .نرم تونمم نمی. آموزشگاهه هاي بچه از. خاله کردن دعوت تولد منو_

 .میگم بهت برگشتم وقتی و پرسم می الهام از. باشه دیگه روز یه شاید حاال_

 :شد بلند لبخند با کیانا

 .کنین خالی منم جا. بهتون بگذره خوش. باشه دبگه روز یه که خداکنه_

 تصــمیم اي لحظــه. کــرد نمــی مالقــات ایــن بــراي بینــی پــیش هــیچ گــذرونی؟ خــوش. زد لبخنــد ســبا
 خیـال بـی گرفـت

. شــد  پشــیمان  بــاز  ، افتــاد  او حـرف  یـاد  وقتـی  امـا  کننـد  موکـولش  بعـد  بـه  کـه  بگویـد  پیامکی با. شود
 بـود قـرار اگـر

ــابلوي یــک فقــط او از کــه حــاال نــه کــرد، مــی او هــاي حــرف شــنیدن اژ بعــد بایــد کنــد هــم فکــري  ت
 بود مقابلش جذاب

 را احساســـش هــاي قــدم لوحانـه  ســاده. نفهمیــد آنهـا  از چیــزي متلــک چنــد جـز  کــه هــایی پیچیـدگی  و
 پیشـوار بـه کـه



 همــین درعــرض بایــد. بیانــدازد کــار بــه درســت را مغــزش کــرد ســعی و گرفــت نادیــده بودنــد، رفتــه
 خوب کوتاه زمان

ــد. کــرد مــی فکــر ــی بای ــان شــد م ــل کــه ســبایی هم ــاز مقاب ــزاد، و بهن ــی به ــتاد ســعید حت  روي و ایس
 حتـی. مانـد تصمیمش
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ــن اگــر ــمیم ای ــه تص ــی ب ــی ش آوارگ ــان. شــد منته ــزي هم ــه چی ــل ک ــاي مث ــت از اول روزه  دادن دس
 باعـث ش خـانواده

ــدنش عقــب و ضــعف ــدگی از مان ــدگی تــاریخِ تکــرار. شــد زن  را هــویتش غــرورو تنــدیس فقــط ش زن
 ...شکست می

  هشتم بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز
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 :نهم بخش

 عمیقـــی نفــس . نشســت  صـــورتش پوســت  روي کافــه  داخــل  گرمـــاي هجــوم . داد هــل  را کافــه  در
 در نگـاهش. کشـید



 ندیــد، را کیــارش وقتــی. بــود کــرده پــر را فضــا زیبــایی و الیــت موزیــک. درآمــد گــردش بــه اطــراف
 خـالی میـز دنبال

 را صــندلی. رفـت  طــرف همـان  بــه.  کـرد  جلـب  را تــوجهش سـالن  کــنج در دنجـی  میــز. چرخانـد  چشـم 
 و کشـید عقب

 پایـــه طـــرح حتـــی. داشــت _شــکالت کافــه_ نــامش بــا خــوبی همــاهنگی کافــه داخلــی طــرح. نشســت
 شـمعدانی هـاي

 پـــیش وقتــی. کــرد نــوازش را مشــامش داغ شــکالت بــوي.  داشــت شــکالت از پــایی رد هــم میــز روي
 جلـو خـدمت

ــد ــش ، آم ــده را هوس ـــت نادی ـــکالت و نگرف ـــفارش داغ ش ـــیش. داد س ـــدمت پ ـــب خ ـــت عق  و رف
 ي صـندل همزمـان

ــاال ســبا نگــاه. شــد کشــیده عقــب او روبــروي  خــدمت پــیش. نشســت کیــارش ي چهــره روي و آمــد ب
 گفـت خوشـامد

ــفارش و ــت را او س ــی. گرف ــت، وقت ــارش رف ــالتویش کی ــندلی روي را پ ــاري ص ــت کن ــتین و گذاش  آس
 پلیـورش هـاي

 پلیــور. زد دور هــایش رگ ضــخیم شــیارهاي و او قــوي هــاي مــچ روي ســبا هــاي چشــم. کشــید بــاال را
 اندامی و ساده

 .کشید می رخ به را ش بدنی قدرت ش

 .بشینم منتظر ماشین تو باید حاالها حاال کردم می فکر! خوبه. شناسی وقت_

 :زد کمرنگی لبخند کیارش. کرد سالم. گرفت او ظاهر آنالیز از را حواسش



 !نکردي که گم. سالم علیک_

 .بودم اومده قبال. نه_

 شــکالت برجســتگی روي نــاخنش و گرفــت قــرار میــز روي دســتش یــک. رفــت بــاال کیــارش ابروهــاي
 طراحـی ي ها

 :کرد رو و زیر را او ي چهره مستقیم نگاهش. شد کشیده شده

 گرفتی؟ یاد تهرانو هاي کوچه پس کوچه همه اومدي، اصفهان از ماهه شیش_

 !بپوسم و بشینم خونه تو بوده قرار_

 :گرفت ریتم میز روي کیارش انگشتان

 .خب_

 :انداخت باال شانه سبا

 .ندارم بیشتري توضیح_

 :کرد رها را میز کیارش

 ! ش بقیه. خوبه_

 .:بود آمد و رفت در دیوار و در و او هاي چشم میان دائم نگاهش.  شد جا جابه کمی سبا
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 !داشتی کارم تو_



 ... و جلوم بشینی بکم صمم تو نیست قرار ولی آره_

 :کشید جلو را خودش کمی و نشست میز روي دستش دو کوتاهی مکث با

 .کن نگاه منو_

 :رفت عقب کیارش و شد متوقف او ي چهره روي سبا هاي چشم

 .نباش نگارش و نقش و دیوار درو دنبال زنم، می حرف وقتی_

 نمــی  اوصــاف  ایـن  بـا . باشـد  او شـبیه  کمـی  کـرد  سـعی  و کشـید  انگشـتانش  میـان  را شـالش  پـایین  سبا
 حرفـی توانسـت

 . بزند

 .دارم قرار دیگه ساعت یه من_

 ؟ چی یعنی_

 :گفت و آمد باال سبا هاي چشم

 .بمونه منتظرم کسی خوام نمی یعنی_

ــده میــز روي کیــک بــا سفارششــان. اســت کــرده تغییــر او لحــن کــه فهمیــد کیــارش ـــیش. شـــد چی  پ
 فنـدك بـا خـدمت

ــز روي دوشــمع همــراهش ـــت شـــمع ي شـــعله روي ســـبا نگـــاه. رفـــت و کــرد روشــن هــم را می  ثاب
 انگشـتان امـا مانـد

 :گفت او ، کرد نگاهش و کرد بلند سر تعجب با وقتی.  کرد خفه خود میان را شعله کیارش

 .شه روشن هم بعد میتونه اینا_



 :زد چشمکی و کرد نگاهش چشم باالي از

 چیه؟ نظرت_

 :گفت آهسته و داد قورت را دهانش آب سبا

 !باشه چی تو دلیل تا_

 :شد جمع و گرفت را شمعی جا دور کیارش انگشتان

 دلیلی؟ چه_

 .کنه می تلف وقت فقط کنم فکرمی. نمیاد خوشم سوالی بیست از خودت بقول_

 :شد جمع کمی کیارش هاي چشم

 داري؟ عجله_

ــه_ ــط. ن ــرام فق ــا ب ــده معم ــال چــرا ، ش ــی دنب ــه اومــدي آدم ــف ک ــدگیت مشــکالت نص ــوط زن ــه مرب  ب
 . خواهرشه

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 293

ــا. کشــید بیــرون حاشــیه از مقدمــه بــی را موضــوع  گــره ش ســینه در نفــس ، کیــارش ي خیــره نگــاه ب
 مکـث ولـی خورد

 :نکرد



ــودت_ ــی خ ــد گفت ــق در بای ــقیو و عش ــل عاش ــت گ ــنم. گرف ــدر اون م ــوش ق ــانس خ ـــتم ش ـــه نیس  ک
 داشـته مـار ي مهـره

 میگـــی وقتــی. نباشــم احســاس دنبــالِ بگــه غــرور ســر از و شــه جــذبم بخــواد تــو مثــل ادمــی و باشــم
 ارتبـاط بـراي کـیس

...  ولــی اومــدم ســاده و خــام و بچــه خیلــی نظرتــو از شــاید. نیســت عــادي مــن انتخــاب ، زیــاده باهــاتم
 .نیستم احمق

ـــار چنـــدمین بــراي و شــد کشــیده هــاي لــب روي انگشــتش. افتــاد مــی تــپش از داشــت قلــبش  آب ب
 قـورت را دهـانش

 :داد

 اونوقــت ... اونوقـت  ، کنـی  قـانع  منـو  هـم  منطـق  همـون  بـا  بایـد  پـس  ، منـی  بـا  رابطه دنبال منطق با اگه_
 کـردن اعتمـاد

 .نیست سخت

 تــپش ســنگین حجــم بــراي کــافی فضــاي ش ســینه ي قفســه انگــار. فرســتاد بیــرون را عمــیقش نفــس
 نداشت قلبش هاي

ــه و ــه ب ــایش ری ــار ه ــی فش ــاهش. آورد م ــرگردان نگ ــود س ــا. ب ــکوت ب ـــوالنی س ـــارش ط ـــم ، کی  چش
 بـه گریـزي هـایش

 همــان  از یکـی .  داشـت  خاصـی  حالـت  فضـا  نـارنجی  نـور  انعکـاس  بـا  روشـنش  رنـگ . زد او هـاي  چشم
 کـه تیرهـایی



 خیلــی نگــاهش مکــث...  نشـدنی  مهــار اي جاذبــه درگیـردام  شــکار و شــود مــی شـلیک  هــدف ســوي بـه 
 و نکشید طول

 :شکست او نگاه بند شدن پاره با هم او سکوت

 سیماست؟ با من مشکل گفته بهت لوحانه ساده قدر این کی_

 :داد ادامه بردارد، او از چشم آنکه بدون کیارش.  کرد ونگاهش خورد جا سبا

ــام زن ســیما_ ــونم کــه فکرباشــم کوتــه و بســته اینقــدر بایــد چــرا. دیگــه زنــه نمیشــد،یه باب ــا نت  ایــن ب
 بیام؟ کنار موضوع

 نداري؟ مشکلی سیما با بگی میخواي_

 !نه_

 چبه؟ شدنات دور و زدنات حرف دلیل پس_

 داري؟ عجله چیزا خیلی فهمیدن براي کنی نمی فکر_

 ...احترامی بی دیدم علنا چون! نه_

 سیما؟ به شده؟ احترامی بی کی به دیدي علنا_

 نکردي؟_

 !شنیده جواب و گفته چیزي یه حاد شرایط تو_

 همین؟_
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 برن؟ کسی صدقه قربون بحث وسط قراره_

 !کنن احترام حفظ سکوت با میتونن حداقل_

 .نشو نداشته، ارتباط بهت که مسائلی وارد. نبود که بود می طرفه دو باید سکوت این_

 :گفت گیج و گنگ سبا

 کنی؟ می بازي ها کلمه با داري_

 بکنم؟ و کار این الزمه نظرت به_

 ...من کردن خام و کردن قانع براي. آره_

 :آمد باال او مقابل کیارش دست

 عرضـــه اونقــدر. اومــدم اول کــه راهــی همــون مــث. داشــتم بیشــتري راهــاي ، کــنم خامــت میخواســتم_
 نـه ازت داشـتم

 .سبا نشنوم

 :گفت مکث بی سبا

ــا ارتبــاط فکــر کــامران، دادن آزار بخــاطر گفتــی خــودت_ ــو مــن ب ــاد ســرت ت  راحـــت االن بعـــد ، افت
 ي مـ پـس حرفتـو

 ؟ کردي فرض چی منو گیري؟

 .نیست عاقبتشم فکر و دایره رو ریزه می ذهنیشو توهمات تمام که ساده ي بچه یه_



 :شد جمع سبا ي چهره

 باشه؟ داشته ادامه کی آمیزتا تمسخر لحن این قراره_

 .شه خالی کردن بازي از فکرت وقتی تا_

ــدارم اونــا واســه ارزشــی چــون. نیســتم تــو گــرفتن انتقــام واســه خــوبی انتخــاب ســاده و بچــه منــه_ . ن
 .نکن تلف وقتتو

 .نیست گفتنش وقت االن چون. نیست مربوط تو به من انتخاب دلیل _

 بیفته؟ اتفاقی چه بعدا قراره. منه خواهر سیما_

 نشستیم؟ اینجا چرا که بگیریم نتیجه میذاري اول _

 :گفت و کرد مزه را ش قهوه کیارش. شد ساکت اما بزند حرفی کرد باز لب سبا

 دســـت بــا بــاغ اون از منــو شــد مــی موضــوعی متوجــه اگــه کــه داره دوســت رو ســیما اونقــدر کــامران _
 پـرت خـودش

 .بیرون کرد می

 :زد پوزخند کیارش و کرد نگاهش بر برو سبا

 . بود همین اومدم طرفت موقع اون که دلیلی تنها_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 295

 :داد ادامه کیارش. بود درهم کامال سبا ي چهره



 .نشد اما رفتم پیش شدن محرم مرز نفرتا یه با قبال. کنم جدا کامران از زندگیمو میخوام من_

 :زد پوزخند کیارش. شد شوکه سبا

 قصـــه تـو  درمــورد ولـی  باشــن خبرداشـته  نبــود هـم  نیــازي. نداشـت  خبــر کسـی . نکــن نگـاه  اینجـوري _
 نمـی. داره فـرق

 .بشنوم غر و حرف جور هزار خوام

 :داد سرتکان ، سبا ي خیره نگاه با

 شنیدي؟ عجیبی چیز_

 :گفت اي رفته تحلیل باصداي سبا

 باشم؟ بیشتري هاي پروایی بی دنبال باید_

 نگفتم؟. داشت چهارچوب من روابط گفتم، هم قبال_

 زودتـــر خواســـت مــی  دلـــش. خــورد  مــی را تـنش  درون از حســی یــک. افتـاد  پــایین سـبا  هــاي چشـم 
 از و شـود بلنـد

 .بگریزد آدم این مقابل

ــکل_ ــن مش ــو م ــه ت ــا م رابط ــامران ب ــاظر ک ــه بخ ــه. خودش ــرفتن زن ن ــه و گ ــدنش دار بچ ــاید. ش  از ش
 بهتر ، بپرسی خودش

 تلــف شــم بقیــه نخــوام کــه شــده تلــف شــبام و روز اونقــدر. نتــرس انتقــام از پــس. کنــه توجیهــت بتونــه
 .کنم

 :داد سرتکان کیارش. کرد نگاهش سبا



 میـل  یـه  جـز  نـداره  وجـود  خاصـی  کشـش  هـیچ  واقعـا  چـون  نکـن  حسـاب  احسـاس  روي گفـتم ... تو و_
 اگـرم. غریزي

 دســت  از چیــزي  نیســت  قـرار  مـن  بـا  رابطـه  تـو . کنـی  اعتمـاد  کـه  بـود  ایـن  واسـه  کردم شروع اخر از
 از اونقـدر. بـدي

 بـی  بتـونم  اینکـه  واسـه  فقـط  ولـی  کـنم  فکـر  هـات  شیشـه  خـورده  بـه  نخـوام  کـه  هسـتی  دسـت  یه نظرم
 زندگی تر دردسر

 ...کنم اعتماد کامل بهت میخوام کنم، شروع رو

 .نیستی راست رو حرفات تو_

 :داد ادامه اما بود سخت. کرد نگاهش جدي سبا. زد پوزخند کیارش

 گرفت؟ مادرتو جاي که کنی تحمل و زنی جنس از نفر یه میتونی مگه_

 .داد قبرتحویلم سنگ یه شناختمش تا. نداشت من زندگی تو جایی اولم از مرسده_

 .کنم باور تونم نمی بازم_

 چی؟ تو تنهایی_

 :گفت مراعات بی بار این کیارش.  بازشد هم از سبا ابروهاي
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 بدن؟ شوهرت وقتی تا باشی؟ باغ اون مهمون روز چند میخواي_

 میدي؟ نسبت اونا به خودتو پیشنهاد داري_



ــه_ ــو دارم! ن ــه واقعیت ــارم روت ب ــر و اول. می ــق اخ ــه متعل ــه اون ب ــانواده و خون ــتی خ ـــی نیس ـــیما ول  س
 نمیخـواد دلـش هـم

 شه؟ تکرار اینجام برادرت با زندگی سناریوي میخواي. بزاره تنهات

 :گفت دار وزهر تلخ سبا

 زنی؟ می باباتو خونه سرکوفت یا میکنی دلسوزي داري _

 .کنم می استفاده موقعیت از دارم_

 :خورد تکان سبا سر

 .میکنی توهین داري_

 . باشی من براي خوبی شریک بتونی که هستی کسی تنها شاید. سبا بهت دادم پیشنهاد فقط_

 :کرد بغض سبا

 ... که همینه واسه. اومده چشمت جلو که پناهیم بی دختر تنها! نه_

 :گفت جدي و سخت ، او حرف میان کیارش

 . نبودم نامرد. هستم و بودم هرچی من. برو و کن سرگرمم مدت یه نگفتم همینه واسه_

 :گفت کوتاهی مکث از پس کیارش. خورد سختی تکان سبا قلب

 .همین. کردم نگاه جدید راه یه مث تو به من_

 .کنم باور تونم نمی چرا دونم نمی_

 :گفت جدي لحن با و کشید ابرودرهم کیارش



 بشنوي؟ میخواي چی_

 :گفت دوباره کیارش که کرد سکوت و پیچید هم در را هایش دست سبا

 .بده جوابمو_

 :داد ادامه کیارش و آمد باال محتاطانه سبا هاي چشم

 شه؟ راحت خیالت تا شدم ابروت و چشم عاشق بگم الکی_

 :گفت پایین صدایی با و شد خیره دیگري ي نقطه سبابه

 بــه ربطــی کــه کنــه گیــر جــائی ممکنــه قالبــش نباشــه، محبــت اســیر کــه دلــی خونــدم، کتــاب یــه تــو_
 .نداره تعهدش

 آوردیه؟ در من یا بود نوشته کتاب_
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 !نیست که دروغ.  هرچی حاال_

 .نداره غصه. خرگوش رسید جوابام این به کوتاه فرصت یه تو میشه_

 :گفت کیارش و ماند ساکت سبا

ــو_ ـــزدم حــرف اینقــدر کــس هــیچ واســه عمــرم ت ـــل و ن ـــاوردم دلی ـــا نی ـــانع ت ـــی داري. شـــه ق  بعض
 میکنـی رد رو مـرزا

 هست؟ حواست



 :گفت اخم با سبا

 .ببره سوال زیر رو دیگه عادي آدماي عادتاي نباید تو بودن غیرعادي_

 هستی؟ عادي ادم یه تو بگی میخواي مثال_

 !نیست عادي کس هیچ تو دید از_

 .نیست کرده، غش چشمم جلو چندبار که ادمی حداقل_

 :خندید کیارش. کرد نگاهش غیظ با. شد عوض حالش و پرید سبا پلک

 شــبکه تویــه. میخــورد حرصــم و جوییــد مــی هــویج کــه میفــتم خرگوشــه اون یــاد قیافــه ایــن بــا دقیقــا_
 بود تلویزیونی ي

 .نیست یادم اسمش. 

 :گفت کیارش و ندهد را جوابش تا کرد نگاه ساعتش به سبا

 داري؟ قرار کی با_

 :گفت کند، نگاهش آنکه بدون

 .دوستم_

 .بشه هم طوالنی ممکنه که دارم کشور از خارج به سفر یه احتماال دیگه روز چند من_

 :زد لبخند کیارش. آمد باال جا در سبا سر

 . میدم بهت شماره شد تنگ دلت اگه_

 .باالست خیلی نفست به اعتماد_



ــاالترم_ ــره ب ــی. می ــو ول ــتم این ــدونی گف ــه ب ــدت ی ــتم م ــونی. نیس ــو میت ــی فکرات ــدلی. بکن ــم هرم  ه
 و خـواهرت از خواسـتی

ــام ــدي جوابمــو.  بکشــی حــرف باب ـــیم مــی صــحبت برگــردم، اینکــه از بعــد ب ـــا کن ـــدماه ت ـــی چن  کس
 و نباشـه درجریـان

 قـــراره اگــه . مــیگم  بهـت  حـاال  همـین  از چیـزي  یـه ... فقـط . اخـر  و اول حـرف  سـروقت  میـریم  بعـدش 
 یجـه نت بـه بـامن

 .باشی داشته طناز با اي رابطه نمیخوام ، برسی

 :زد پلکی سبا. بود جدي کیارش. برد ماتش سبا
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 چرا؟_

 .باش قرارت فکر به االن. بفهمی شاید رسیدیم، نتیجه به وقتی_

 درگیـرِ  و گرفـت  کیـارش  از را نگـاهش . خـورد  زنـگ  سـبا  تلفـن  کیـارش،  حـرف  شـدنِ  تمـام  محـض  به
 او هاي حرف

 ...داد جواب را الهام تلفنِ

 حــرف . بــود  پـا  بـه  زیـادي  صـداهاي  سـرو  سـرش  در. شـد  مـی  تکـرار  مـدام  گوشـش  در او هاي حرف
 درهـم او هـاي



 آنکـــه جـــاي بـــه کیــارش هــاي حــرف.  آمــد مــی دردســر بــوي. کــرد مــی تــرش وگــیج بــود پیچیــده
 راحـت را خیـالش

 از کـــوهی و شـــد حــل  بـــرایش ســوال چنـد . کــرد مــی ردیـف  بــرایش دیگــر سـوال  یــک و هــزار کنـد، 
 سـوال عالمـت

ـــاالي گفـــت مـــی عجیبـــی حـــس امـــا اســت بزرگــی ریســک دانســت مــی. ســاخت ســد مقــابلش  درب
 پسـتی ایـن تمـام

 تـــک تـــک روي بایــد. نبــود ســاده او هــاي حــرف. دارد وجــود صــداقت از روشــنی افــق ، هــا وبلنــدي
 فکـر جمالتـش

ــا کــرد مــی ــز یــک از ام ــود گــرم دلــش چی ــراي همــین.  گفــت نمــی دروغ. ب ــک شــروع و اعنمــاد ب  ی
 نبـود؟ کـافی رابطـه

 اشـتباهی  باشـد  قـرار  اگـر . کنـد  جمـع  بیشـتر  را حواسـش  بایـد ! نـه  کـه  کشـید  مـی  جیغ درسرش صدایی
 در اول بـار که

 توجیــه بــه رســد چــه نداشــت، هــم خــودش بــراي جــوابی دیگــر شــود، تکــرار افتــاد، اتفــاق زنــدگیش
 اشـتباهی. دیگـران

 ابعــاد  از هـم  حماقـت .بـود  حماقـت  سـر  از انتخـابی  نبـود،  دیگراتفـاق  اسـمش  شـد،  مـی  تکـرار  دوبار که
 دیگـران نگـاه

! کنــار بــه دیگــران، نگــاه مــرارت. کشــید مــی مــرارت بایــد بخشــش بــراي و بــود کبیــره گنــاهی شــبیه
 خـودش سـرکوب



 بـدترتکرار  روزهـاي  آن ، بـد  حـال  آن خواسـت  نمـی . بـود  تـر  سـخت  شـدن  احیـا  دوبـاره  بـراي  تالش و
 ایـن بـا. شـود

 در بـــزرك تفـــاوت یـــک. زد مــی مــنطقش بــه کــوري ي گــره کــه داشــت گیــر کــار جــاي یــک احــوال
 بـا مـاجرا ایـن

ــزاد ــود به ــه. ب ــدم از اي گوش ــاي ق ــیت ه ــرنخ روي او شخص ــالف س ــش ک ــده احساس ــود مان ــالش. ب  ت
 دام از را آن کـرد

 انگـار  حـاال . شـد  رو بیشـتر  احساسـش  دسـت  فقـط . چربیـد  نمـی  مـنطقش  زور امـا  کنـد  رها وجودش
 بـا را زنـدگی او

 فکـر  ایـن  بـا . باشـد  داشـته  شـدنش  شـکافته  از بیمـی  آنکـه  بـدون  انـداخت،  مـی  سـر  طرفه یک احساسی
 عمـیقش نفـس

 ...کرد فوت بیرون را

 مـــی را ش ،چهـــره شــده ریـز  هــایی چشــم اوبــا. کـرد  نگــاهش و چرخانــد ســر الهـام  نــچ نــچ صــداي بـا 
 سـر سـبا. کاویـد

 :داد تکان

 چیه؟_

 :آمد در روبرویش و ایستاد کمر به دست پاساژ وسط الهام

 !نگو چی و هان گیجام مث یانه؟ شده چت امروز میگی_

 :رفت اي مغازه ویترین سمت به و شد رد ازکنارش. کرد پرت او براي دست و زد لبخند
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 .میشه دیر داره که بکن خریدتو برو بیا. بابا شدي دیوونه_

 :گفت سماجت با و رفت دنبالش الهام

 .کشم می حرف تو زبون زیر از ولی کنم نمی باشه،خرید الزم اگه_

 :گفت و شد خیره بود، خورده آف که رنگی عسلی پالتوي به سبا

 .نداره حرفی من زبون_

 .حالیه یه چشات. داره_

 :گرفت ش خنده.کرد نگاهش سبا

 حالی؟ چه مثال_

 :گرفت خود به کاراگاهی ژست و کشید ش افتاده بیرون موي تکه به دست الهام

 .دادن قورت آدم و دارن دلشون به بار که زنایی مثل_

 :زد او بازوي به و خندید الهام. گفت وایی و کرد گرد چشم سبا

ــاال_ ــر ح ــاري ه ــه ب ــه ک ــتنی ي نتیج ــت آبس ــرم نیس ــان. دخت ــزرگم مام ــده ب ــم دل داره عقی ــار آدم  بب
 انگـار بشـینه احساس

 .بده جامعه تحویل بچه یه قراره



ــت ــاره انگش ــل را ش اش ــان او مقاب ــنِ و داد تک ــري لح ــه را بزرگت ــود ب ــت خ ــه گرف ــد ک ــیحت قص  نص
 :دارد

 ي مونــده عقــب یــا موفــق ي بچــه یــه میــدي، جامعــه تحویــل چــی کــه کنــی جمــع حواســتو بایــد منتهــا_
 . اجتماعی

 :کرد فرو پالتویش جیب داخل را هایش دست سبا

 دار؟ مشکل یا سالمه بچه بفهمیم کجا از. پرفسور خب_

 .داره انتخابت به بستگی این میگه بزرگم مامان! پرسیدي خوبی سوال!... هوم_

 :افزود کشیدو باال را هایش لب و انداخت را دستش

 .انتخابم با زدم گند گفت که من به_

 :گفت آویزان اي لوچه و لب و اخم با الهام. گذاشت لبش روي دست و زد خنده زیر سبا

 عـرش  رو میـري  حرفـاش  بـا  وقتـی . معروفـه  فامیـل  تـو  مـن  بـزرگ  مامـان  زدنـاي  حـال  ضـد ! ... مرض_
 میکنـه کاري یه

 .باشی کما تو وقتم چند تا. فرش به بخوري مخ با

 :کشید او بازوي روي دست و رفت جلو سبا

ــان_ ــا مام ــا و بزرگ ــا باب ــنن بزرگ ــام همی ــا. اله ــاي ب ــوچیکترا انتخاب ــاطر ک ــون بخ ــکل ظاهرش  دارن مش
 فقط دلشون ته ولی

 .بدن نشون و درست راه میخوان
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 ندارم؟ خبر من که شدي بزرگ مامان کی تو حاال. دونم می_

 .گفت می بهناز بزرگ مادر اینارو_

 دیگه؟ داداشت زن_

 نمــی  قدرشــو  کسـی  همـین  واسـه .بـود  رك و تلـخ  زبـونش  کـم  یـه .  بـود  مهربـونی  خیلـی  پیرزن. آره_
 تنهـا. دونسـت

 ...که بود کسی

ــده کــم. کــرد مکــث ــود مان ــد را حــرفش ي ادامــه ب ـــا او درحقیقـــت. بزن ـــود کســـی تنه ـــار کـــه ب  کن
 گفـت سـبا گـوش

 :گفت آن جاي به و زد لبخند اما کند جمع را حواسش هم او و است بهزاد به حواسش

 .اونجا کردم می راحتی احساس باهاش که بود کسی تنها_

 :گفت و کشید درهم ابرو الهام

 کنه؟ تکلیفتوروشن نمیخواد واقعا تهران؟ نیومد دیگه داداشت_

 :داد سرتکان و شد محو سبا لبخند

. کـــرده صــحبت باهــاش وکــیلم. نیــاد پــیش درگیــري خواســتم منتهــا. کــردم اقــدام قــانونی طریــق از_
 از بعـد شـد قـرار

 .کنه مشخص سهممو و بیاد عید

 سبا؟ کنی چیکار میخواي بعدش_



 .میخونم درسمو شه، آزاد که فکرم_

 مونی؟ می جون سیما پیش اینه منظورم. زندگیته ي گوشه یه که درس_

 :کرد عوض را بحث فوري و گرفت دندان به را لبش الهام. کرد نگاهش سبا

 ســفید و جــور و توجمــع. هــا قشــنگه پالتوئــه ایــن. کــن فکــر فــردا فــردا، درمــورد. کــن ولــش اصــال_
 مـدل هسـتی پوستم

 .میاد بهت رنگش و

 شــده ش آوارگــی. بــود او کنحکــاو و ســوالی لحــن درگیــرِ هنــوز ســبا. داد نشــان را پــالتو انگشــتش بــا
 نبـات و نقـل بود

. شــد اکــو ســرش در کیـارش  هــاي حــرف بـاز . زد مــی کــوري و کــري بـه  را خــودش و دیگــران محافـل 
 داد سـرتکـان

 :گفت و زد لبخند الهام. زد کنار را توهماتش ابر و

 نه؟ ، اومده خوشت_

 .ندارم خرید قصد االن ولی آره_

 !حیفه. سبا خورده آف_

 :کرد نگاه اطرافش به و انداخت سرباال
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 .بود بهتر دفعه اون باال هاي طبقه_

 مناســبی  پیــراهن  تقریبــا  الهــام  بعــد  سـاعت  نـیم . افتـاد  راه کنـارش  و نکـرد  اصـرار  او بـه  دیگـر  الهام
 در. کـرد پیـدا را

. کــرد پــرو را نظــرش مــورد رنــگ دو هــر فروشــنده پیشــنهاد بــه کــه داشــت تردیــد رنگــش انتخــاب
 رنـگ روي سبا نظر

 ســـبا. بیایـــد بیـــرون و شـــود آمـــاده تـــا داد او دســت را لبــاس. آمــد خوشــش هــم الهــام. بــود نبــاتی
 میـز روي را پیـراهن

 کـه  کـرد  مـی  نگـاه  را هـا  لبـاس . برگشـت  ویتـرین  سـمت  بـه . شـد  الهـام  آمـدن  بیرون منتظر و گذاشت
 بیـرون چشـمش

 پشــت. گرفــت تــپش محکــم دلــش. شــد خــالی پــایش زیــر کــرد حــس لحظــه یــک. افتــاد مــردي بــه
 بـا تـا ایسـتاد ویترین

ــاه بیشــتري دقــت ــد نگ ــید مــی. کن ــمِ ترس ــزاد اس ــرلبش را به ــرد تکــرار زی ــام صــداي و ک ــد اله  و آم
 :چرخید سرش

 سبا؟ رفتی کجا_

 :گفت و کرد بلند او براي دست. کرد جمع را پایش و دست. شد پرت حواسش

 شد؟ تموم کارت. همینجام_

 .بیام و کنم حساب. آره_

. نبـــود بهـــزاد از خبـــري. بــود خــالی روبــرو ي مغــازه. چرخانــد ســر فــوري و زد اي نیمــه نصــفه لبخنــد
 مغـازه از سـریع



 از قلـــبش. ندیـــد بهـــزاد شـــبیه حتـــی را کســی شــلوغی درآن. کــرد نگــاه اطــرافش بــه. رفــت بیــرون
 و اسـترس شـدت

 شـــبهاي خصوصـــا. داشـــت تهـــران بــه زیــادي آمــد و رفــت او. بیفتــد کــار از بــود مانــده کــم هیجــان،
 یعنـی... نـو سـال

 شود؟ کوچک اینقدر او براي شهردنیا کالن دراین داشت امکان

 ...خانم سبا سالم_

 :گفت فوري و گرفت باال را هایش دست رضا. برگشت عقب و پرید جا از

 ترسوندمت؟_

 :داد سرتکان و زد زورکی ي لبخند سبا

 خوبی؟. خوردم جا فقط. اصال. نه_

 :گفت خوشرویی با رضا

 کو؟ الهام. قربونت_

 .کنه می حساب خریدشو. مغازه داخل_

 :گفت و کشید دستش کف را سوییچش رضا

 ...که گرفته چی ببینم برم من پس_
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ــا الهــام حــرفش، میــان ــایلون ب ــدل و رد میانشــان بخیــري شــب و ســالم. آمــد بیــرون خریــد ن  و شــد ب
 نگـاه اطراف به الهام

 :گفت پوزخند با. کرد

 تنهایی؟_

 :کرد نگاهش لبخند با رضا

 نیام؟ روحت سوهاناي با نگفتی مگه_

 :زد پوزخندي الهام

 دادي؟ گوش توهم_

 .رفت رفیقش با معین و اومد پیش کار ولی نیام تنها ، اومدي سبا با گفتم_

 بود؟ باهاش مهسا_

 شده؟ دعواشون دیشب! نه_

 :گفت باحرص الهام

 ...آشغال این با تا بهتره بکشه خودشو. برسرش خاك_

 :گفت مالیمی لحن ولی اخم با رضا

 .کرده پر الهام رو مهسا گوش میگفت معین امروز همین. بار هزار. نکن دخالت. الهام_

 همـــین باشـــم اون جـــاي.مونـــده پـــاش حــاال تــا احمقــه مهســا. عیــاش و عوضــی ي پســره کــرد غلــط_
 پسـرعمو بـا مـاه



 .دراد چشش تا کردم می ازدواج

 .شد درهم رضا هاي اخم

 چی؟ دیگه_

 :کرد نازك چشمی پشت الهام

 .نشی دچار سرنوشتش به کن جمع حواستو هم تو_

 :برد او به را اعتراضش و کرد نگاه سبا به رضا

 !همینه همیشه بینیش؟ می_

ــد ســبا ــرجیح. زد لبخن ــت داد ت ــد دخال ــرآنها. نکن ــه س ــاهم ک ــی گــرم ب ـــرون جیــبش از را شد،گوش  بی
 ي شـماره. کشـید

 اعتنـایی  کـه  زد مـی  شـور  دلـش  آنقـدر  االن امـا  شـد  تکـرار  گوشـش  در آخـرش  حـرف . دیـد  را کیارش
 شـماره.نکنـد

 ...گرفت فاصله آنها از کمی و گرفت را طناز ي

♣♣♣♣ 
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 :چرخاند انگشتانش میان را ش قهوه فنجان و انداخت هم روي را پاهایش طناز



 و جـوون  آدم شـما  کـه  جـایی  از امـا  نیسـت  کـم  کشـور  و شـهر  ایـن  تـو  خـوب  وکیـل . شماسـت  بـا  حق_
 هستین، موفقی

 .کنم کمک تقاضاي ازتون میخوام

 پنجـــه و شـــد تـــا میــز روي آرنــج از هــایش دســت. کشــید جلــو کمــی را ش صــندلی و زد لبخنــد کــاوه
 هـم در یش هـا

 :شد قفل

ــا داریــن لطــف قــدر ایــن کــه مشــفق خــانمِ خوشــحالیه باعــث_ ــورم متاســفانه ام  رد پیشــنهادتونو مجب
 .کنم

 :رفت باال طناز ابروي ي گوشه

 تره؟ اساسی مشکل یا ندارین هم به نزدیک ي پرونده تا دو پذیرفتن به عادت_

 :شد نزدیک هم به کاوه ابروهاي

 . نمیشم منظورتون متوجه_

 :زد لبخند طناز

 .باشین نشده متوجه نمیاد نظر به_

 :کرد نگاه کاوه گر کنکاش هاي چشم به فنجان باالي از و نوشید را ش قهوه از اي جرعه

 .بعیده ذکاوتتون و هوش همه این با درواقع _

 :گفت خونسرد و شد باز هم از کاوه هاي دست قفل



ــن پیشــنهاد شــما_ ــده دادی ــاز ي پرون ــاره نیمــه و ب ــل ي ک ــول و همســرتون قت ــنم قب ـــفانه کنم،م  متاس
 شـما. نـدارم وقتشـو

 شــهره وکــالي از شــریعتی جنــاب. کــنم ریســک خــوامم نمــی کــه بگیــرین درنظــر اینــو و بــذارین منــت
 هسـتن تهران ي

ــاید و ــدها ش ــه بع ــه ب ــون و تجرب ــراي نفوذش ــبرد ب ــارم پیش ــاز ک ــدا نی ــنم پی ــه. ک ــورم متوج ــه منظ  ک
 هستین؟

 :گفت و گذاشت میز روي را فنجان طناز

 !کردن معرفی رو شما خودشون میل با ایشون ولی میدم هم حق بهتون و بله_

 :نباخت را قافیه اما بود خورده جا وضوح به. رفت باال کاوه ابروي

 بدونم؟ میدونم حتما که دلیلشو_

 بــــه ســــپردن هاشــــونو پرونــــده تمــــوم. هســـتن فرانســـه عـــازم شخصیشـــون کـــار بـــراي! البتـــه_
 از یکـی مـنم.  همکاراشـون

 .اینجا اومدم و مونده تموم نیمه کارش که موکالشون

 :کرد کوتاهی ي خنده کاوه
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 نیســتم  ایشــون  ســطح  در بنــده . بـود  آمیـز  اغـراق  کمـی  یـه  امـا  داریـن  مـن  بـه  کـه  لطفـی  از ممنونم_
 مـورد بخـوام کـه



 .باشم تاییدشون

 ...شما ولی باالس نفسشون به اعتماد وکال. عجیبه_

 :آمد او حرف میان کوتاهی خواهی عذر با کاوه

 پرونـــده میــدم تــرجیح و نوپــاس دفتــرم. دکتــر خــانم میکــنم دوري کــار در اغــراق از مــن امــا درسـته _
 تـر سـبک هـاي

ــا میــرم پــیش محتــاط. کــنم کســی بیشــتري موفقیتــاي کــاري ي دررزومــه بتــونم کــه بپــذیرم  موفــق ت
 .ترباشم

 از جســورتر کنــه، جلــب منــو گیــر ســخت ي زاده بــرادر اعتمــاد تونســته کــه کســی کــردم مــی فکــر_
 .باشه حرفا این

ــاي ــاوه ابروه ــاز ک ــد ب ــاز و ش ــیفش طن ــت روي از را ک ــارتش. میزبرداش ــت را ک ــزاو روي و برداش  می
 :گذاشت

 رو شـــما وقتــی. ســپاره مــی دستشــون کــار و کنــه مــی اعتمــاد ســخت کــه آدمهاییــه جملــه از کیــارش_
 وکـیلش بعنـوان

 خـــودم پـــیش رو پرونــده فعــال مــن. باشــه پیشــتون مــن کــارت. اعتمــادین قابــل یعنــی کــرده انتخــاب
 اگـر. میـدارم نگـه

 .میشم ممنون کمکتون از شد، عوض نظرتون

 :ایستاد و برداشت را کارت هم کاوه ، شد که بلند

 .مشفق خانم رفیقمه باشه، من موکل اونکه از بیشتر کیارش_



 :کرد مرتب پالتویش روي را شالش و انداخت ساعدش روي را کیفش طناز

 نمــی فکــر کــه چیــزي.دادیــن بهــش خــوبی اطالعــات. کــردین تمــوم درحقــش رو رفاقــت هــم انصــافا_
 دست به کردیم

 .باشه راحت اومدنش

 :زد لبخند طناز ، کرد نگاهش خیره که کاوه

ــا اضــافه_ ــیم«یــک شــدن کــم ی ــام »م ــی شــاید خــانوادگی ازن ــین شــفق و مشــفق. نباشــه مهــم خیل  تعی
 ...امـا کنه نمی هویت

 ســـنگ بـــراش وقتـی  حــداقل. گشـته  اي تــازه دروغ دنبـال  همیشــه کــه کیـارش  مثــل شخصـی  بــراي نـه 
 میـذارین، تمـوم

 .بگین بهش و حقیقت تمام

 :گفت اخم با کاوه

 هستین؟ اینجا که دارین خاصی دلیل شما پس_

 .کرد اطمینان میشه کیارش انتخاباي به! که گفتم! نه_

 ایــن. نیســت ســاده مـیم  یــک ي انــدازه نیســت، مشـخص  هنــوز ســال ده از بعــد کـه  شــما شــوهر قاتـل _
 درکه؟ قابل که

 صـحبت  تـر  واضـح  نخـواین  لطفـا . دونـین  مـی  خـوب  مثـال  اون از منـو  منظـور . وکیـل  آقـاي  درصد صد_
 .کنم

 بذارم؟ چی پاي و حرفاتون_
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 بــا  دوســتی  در گذاشــتن  تمـوم  سـنگ  بـا  ممکنـه  کیـارش  زنـدگی  کـور  ي گـره . دوسـتانه  پیشـنهاد  یه_
 اونقـدر ، شـما

 و کـم  شـما  کـه  حرفـایی . باشـین  کردنتـون  رفاقـت  لطفامراقـب . برسـه  گـرفتن  دنـدون  بـه  کـه  بشـه  کور
 کیـارش بـه بیش

 ...اما بگه نخواد پدرش که نبود حاد اونقدر ، زدي

 :آمد باال دستش درون کارت همراه کاوه دست

 بفهمه؟ نباید کیارش که هست چیزي پس_

 .بده گوش انتها تا قضاوت بدون و بفهمه که نیست آدمی_

ــر_ ــی فک ــین نم ــن کن ــاوت ای ــون قض ــره خودت ــور رو گ ــر ک ــرده، ت ــه ک ــیم اون ن ــافه م ــت و اض  ذهنی
 کیارش؟

 .شناسیم می خوب کیارشو ، پدرش و من چون! نه_

 :گفت و انداخت پایین چشم. کشید دستش کف را کارت و زد لبخند کاوه

 ...ولی دکتر خانم ببخشین منو جسارت_

 :کشید باال گردن و کرد نگاهش چشم ازباالي



 دســـت بــا اولــش کــه نیســت اي گــره واال کــردین قضــاوت نشــناخته کیارشــو کــه اینــه شــما مشــکل_
 مطمـئن. نشـه بـاز

ــین ــردو باش ــرف ه ــیدینش ط ــه کش ــور ک ــده ک ــروز. ش ــئن ام ــدم مطم ــارش ش ــق کی ـــودش داره ح  خ
 خیلـی دنبـال بخـواد

 امـور  وکالـت  فقـط  حاضـر  درحـال  مـن . نیسـت  مهـم  بـراش  چیـزا  خیلـی  دیگـه  انگـار ... امـا  بگـرده  چیزا
 .دارم کاریشو

 :گفت خودش خاص ژست با و زد لبخند طناز

 خــوبی همـین  بـه  هــم وکـالتتون  امیـدوارم . هسـتین  خــوبی دوسـت . وکیـل  آقــاي مـیگم  تبریـک  بهتـون _
 .باشه

 :کرد اشاره کارتش به طناز و کرد تشکر سرباال کاوه

 .کنین مشورت هم کیارش با قبلش میتونین. هستم منتظرتماستون_

 :گفت مطمئنی ي چهره و لحن با کاوه

ــازي دیگــه شــماهم کــنم نمــی فکــر البتــه_ ــه نی  آشــناییتون. باشــین داشــته مــن مثــل جــوونی وکیــل ب
 مـی نیـک فـال روبـه

 .گیرم

ــد ــاز لبخن ــق طن ــت عم ــت. گرف ــري وق ــت بخی ــاق از و گف ــرون او ات ــت بی ــاوه. رف ــندلی روي ک  ش ص
 ي دکمـه و نشست

 :کرد زمزمه زیرلب. کرد باز را پیراهنش باالي



 .ن بینی پیش قابل غیر و مرموز خانوادگی.  ن آدمایی عجب_

ــی ــت را گوش ــه برداش ــاي ک ــایی تقاض ــد چ ــا کن ـــا در ام ـــریه ب ـــاهی ي ض ـــاز کوت ـــد ب ـــا. ش ـــدن ب  دی
 را ،گوشـی کیـارش

 :پرسید تعجب با ،کیارش بگوید چیزي اینکه از قبل. نشست صاف و گذاشت

 نهم بخش ♣

 صفحه 306

 بود؟ اینجا من ي عمه_

 :کرد اشاره مبل به بادست. آمد بیرون میزش پشت از و شد بلند.  داد سرتکان کاوه

 .اومدي موقعی خوب.  بابا بشین_

 چشــم و خواســت قهــوه دوفنجــان کــاوه. نشســت و انــداخت کنــاري صــندلی روي را پــالتویش کیــارش
 کیـارش هاي

ــان روي ــه فنج ــورده نیم ــابلش ي خ ــی مق ــت ب ــد حرک ــب رژ رد. مان ــخص آن روي ل ــود مش ــت. ب  دس
 آمد مقابلش کاوه

ــارت و ــاز ک ــابلش را طن ــارش نگــاه. گذاشــت مق ــاال کی ــاوه و شــد کشــیده ب ــش ک ــوت بیــرون را نفس  ف
 :کرد

 .کیا شده تعجبم باعث که زرنگیه زن اونقدر_

 :شد نزدیک بهم کیارش ابروهاي

 بگیره؟ آمار بود اومده_



 :شد کشیده باال باهم کاوه هاي شانه و ها لب

 نگــران اینکــه از بیشــتر کــردم حــس. مونــدم باهــات دشــمنیش و دوســتی بــین.... کــه زد حرفــایی یــه_
 نگـران باشـه، تـو

 مــن کــه کــرد بهونــه شوهرشــو ي پرونــده امــا نیــاورد خــودش روي بــه کــه هرچنــد. ایــه دیگــه مســائل
 .بشم وکیلش

 :گفت کاوه و شد باز کیارش ابروهاي

 خیلــی تــو میخــواد یــا ، کــرد پیشــکش مــن بــه شــو پرونــده کــه برســه چیزایــی یــه بــه ازت میخــواد یـا _
 و نفهمـی رو چیـزا

 .بده اولتیماتوم اومده

 :گفت خورده نیمه فنجان همان به خیره کیارش

 .بوده دراز من زندگی تو زیاد اول از پاش_

 ...واال کیارش نکن اعتنایی_

 .دونه می چیزایی یه نیاورده روت به نگو. حماقت یعنی طناز مقابل سکوت_

 هان؟.  کیارش روکردي واسشون چیزایی یه پس_

 !اسممونو فقط_

 :کوبید هم به را هایش دست کف و خندید کاوه

 !گرم دمش... کیا گرم دمش_



ــارش ــرو کی ــم اب ــید دره ــتانش.  کش ــه دور انگش ــل ش چان ــد قف ــاز.  ش ــت طن ــه درس ــابلش س نقط  مق
 ...بود

♣♣♣♣ 

 مطمئنی؟ شما_
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 :کرد او به اي سفیهانه نگاه طناز

 شده؟ چی حاال. خوب دختر گفتم نمی که نبودم مطمئن_

 :کرد بازي انگشتانش با و داد قورت را دهانش آب سبا

 کنم؟ صحبت وکیل با بار این خودم میشه فقط. هیچی_

 ...واال باشی نخواستی خودت اولم روز از. عزیزم آره_

 :گفت اي قدرشناسانه لحن با او حرف میان

 .م شرمنده.  جان طناز کشیدي زحمت خیلی شما_

 را ســیبی. کنــد برطــرف را نیامــده وجــود بــه ســوتفاهمِ ، پیشــاپیش خواســته او فهمیــد.  زد لبخنــد طنــاز
 کنده پوست که

 :گرفت او سمت به و زد چاقو سر را اي تکه.  کرد تکه تکه ، بود

 !بهتره اینجوري. نباش معذب میخواي چیزي یا منی با وقتی. سبا کیانایی مثل هم تو_



ــبا ــاقو س ــت او از را چ ــانی. گرف ــاي مهرب ــن ه ــت و زن ای ــایش حمای ــین دل ه ــود نش ــس. ب ــوبی ح  خ
 .داشـت او بـه نسبت

 :کرد جا جابه انگشتش دو میان را کارد طالیی ي دستگیره و کرد تشکر

 رو مبــین  و ملیکـا  خـودم،  ولـی  بـزنم  محـک  خـودم  بـه  نسـبت  احساسشـو  کـه  نداشـتم  عمـه  وقت هیچ_
 دوسـت خیلـی

 .دارم

 :گرفت بغض از رنگی صدایش و ماند باز حرکت از انگشتانش میان کارد

ــم_ ــی مخصوصــا.شــده تنــگ براشــون خیلــی دل ـــام یواشـــکی ملیکــا و میکــنم روشــن گوشــیمو وقت  پی
 مبـین یبـارم. داده

 ... کرد گریه کلی و کرد تلفن بهم

 زد مـی  پلـک  آرام و انـداخت  مـی  پـایین  را هـایش  چشـم  وقتـی . کـرد  نگـاه  درهمـش  ي چهـره  بـه  طناز
 هـایش نفس و

 بـــی آه اســـت؟ دیـــده هـــم دختـــر ایـــن از تـــر معصــوم کــرد مــی گمــان داد، مــی بیــرون صــدا بــی را
 و کشـید صـدایی

ــودش ــی را خ ــو کم ــید جل ــل. کش ــه مث ــتش همیش ــازوي روي دس ــاال او ب ــایین و ب ــد پ ــا و ش ــت ب  مالیم
 :گفت

 خانم؟ خوشگل میخوري چیو ي غصه_

 :زد لبخند طناز و آمد باال سبا هاي چشم



 .برگردي و بري میتونی روز یه. راهه ساعت چهار اصفهان، تا تهران از_

 :زد تلخی لبخند سبا

 .بود راه ساعت چند همین مشکل کاش_

 :گفت و کشید عقب طناز_

 نهم بخش ♣
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 .بینم نمی اي دیگه مشکل که من_

 :داد ادامه طناز و کرد نگاهش غصه با سبا

 .برو و کن بهونه و نوروز تعطیالت. نزدیکه که نو سال_

 :گفت آرام سبا

 میشه؟ حل چی همه ساده اینقدر واقعا نظرت به_

 :داد سرتکان و کرد نگاهش مستقیم طناز

 !نه_

 هرچنــد . کنــد  گـرم  را دلـش  او ، آمـد  نمـی  بـدش  امـا  بـود  مطمـئن  جـواب  ایـن  از خـودش  سبا اینکه با
 ایـن صـراحت

. بــرد هجـوم  ســبا ذهـن  بــه کیـارش  اسـم . نداشــت تعـارف  و دربایســتی رو کسـی  بــا بـود،  شـناخته  را زن
 در او حـرف باز



ــا رابطــه ــاز ب ــادش طن ــل. آمــد ی ــن مشــکل دلی ــر ای ــاهم را دونف ــان ســري. دانســت نمــی ب  االن. داد تک
 بـه کـردن فکر وقت

 گزینـــه هــم  طنــاز  ولــی  بدانــد  را مشــکل  ایـن  دلیــل میخواسـت  دلـش  کـه  البتـه . نبـود  او هـاي  حـرف 
 بـراي خـوبی ي

 ...نبود او به دادن توضیح

 :گفت دوباره آزردگیاو بادیدن طناز

 غریبــه مــنِ از بهتــر برادرتــو خــودتم. نگفــتم هــم دروغ. ســبا نکــردم پــردازي خیــال وقــت هــیچ مــن_
 نیـاز. شناسـی مـی

ــم االن مــن دلگرمــی بشــنوي؟ دروغ داري ــتن دروغ حک ــه گف ــو ب ـــزارم ازش کــه کــاري. داره رو ت  ، بی
 مخـالف ولـی

 !توئه با حق االن که خصوصا. نکن تکرار تو رو سیما اشتباه. نیستم تالش

 نداشت؟ حق سیما قبال مگه_

 :گفت و کرد خم سر طناز

 نگفتـــه هــم بیــراه بــرادرت کنــی، نگــاه اختالفشــون ي قصــه بــه منطقــی بعــد از بخــواي ولــی داشــت_
 برهـه اون در. بـود

 .کنه مخالفت داشته حق. نبودن مناسبی زوج کامران و سیما ، موقعیت و زمان ي

 .داره انتخاب حق سیما اما درسته_

 .سبا نیست اشتباهی هر دلیل انتخاب حق_



 .خوشبخته االن سیما اما_

 ي ســابقه  کـه  بـود  مـرد  یـه  کـامران . بگیـر  نظـر  در پیشـو  سـال  وچنـد  بیسـت  شـرایط  تـو  ولی آره االن_
 نـاموفق ازدواج

. نبــود  ازاینـا  کمتـر  کـه  دیگـه  مشـکالت  سـري  یـه  خـب  و داشـت  سـاله  هفـت  شـیش  ي بچـه  یه. داشت
 اینـا کـدوم هـر

 مجــاب  ومــادرتونو  پــدر  ســیما  پافشـاري  حـاال  کـنن،  مخالفـت  ازدواجشـون  بـا  بخـوان  کـه  بـوده  عاملی
 ي برمـ کـرده،
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ــرده ــه گ ــناختی ب ــه ش ــاب از ک ــون انتخ ــتن دخترش ــی ازدواج. داش ــا حت ــناخت ب ــافی ش ـــرایط و ک  ش
 ریسـکه هـم مناسـب

 انتخــاب  تـو  کـامران . پـروازه  یـا  سـقوط  بـراي  پرتگـاه  بـه  رفـتن  شـبیه  چیـزي  شـرایط  ایـن  حـاال  عزیزم،
 تـب عشـق و اول

 بـــود یـــار باهـــاش شـــانس ولــی  کـــرد مـــی اشـــتباه داشـت  هــم دوم ي مرتبــه. خــورد شکسـت  دارش
 تمـام بـا سـیما و

 .بیفته اتفاق این زندگیا ي همه براي نیست قرار اما ، زندگیش اتفاق بهترین ، شد مشکالت

 :گفت و پیچید رادرهم هایش دست. رفت فرو فکر در سبا

 بود؟ چطور خودتون انتخاب_



ــه _ ــقانه ی ــی آروم ي عاش ــی ول ـــن.  منطق ـــوهرمو م ـــوب ش ـــد شـــناختم خ ـــن بع ـــه ت .  دادم ازدواج ب
 ي رابطـه دوسـال

 کــه  اونقــدر . فهمیــدیم  مـی  همـو  خـوب  امـا  بـود  دیگـه  کشـور  و ملیـت  یـه  از اینکـه  با. داشتیم نزدیک
 دار بچـه حتـی

ــی نتونســت هــم نشــدنمون ــو خلل ــاد روابطمــون ت ــه ایج ــق ســباجان. کن ــو عش ــدگی ت  گـــذر نباشــه، زن
 سـخت خیلـی عمـر

ـــدگیت شـــریک چـــون. میشــه فاجعــه نباشــه، هــم شــناخت و منطــق انــدازه همــون بــه ولــی میشــه  زن
 کنـه، درکـت نتونـه

ــی ــب اون زود خیل ــی ت ــرق احساس ــه ع ـــو و میکن ـــونی ت ـــدن و میم ـــاي لرزی ـــدش ه ـــازه. بع ـــی ت  م
 سـرما جـایی فهمـی

 رو احتیـاطی  بـی  تـاوان  داري ، کـردنش  فـروکش  بـا  حـاال  و داشـته  عشـق  تـب  و عـرق  تنـت  کـه  خوردي
 .میدي

 داشـتنی  دوسـت  زنـدگی  کـه  اونوقتـه  بگیـره،  قـرار  هـم  کنـار  کـه  فکرشـونه  نـوع  تـو  آدما تفاوت میگن_
 .میشه

 بـه  منظـورم . جنگیـدن  بـراي  دلیلـی  و مشـکل  نـه  بشـه،  هـم  مکمـل  تفـاوت  ایـن  کـه  شـرطی  به. درسته_
 اي سـلیقه بحثاي

 مثـل  حرفـی  کـوچکترین  اونوقـت . نفهمیـدین  همـو  حـرف  کافیـه . دیدگاهـه  نـوع  و فکـر  طـرز  به. نیست
 ایـن مـن اینکه

 .میشه تشنج حتی درادامه و بحث باعث رو اي دیگه رنگ تو و دارم دوست و رنگ



 طنــاز ، شــد نزدیـک  هــم بــه کـه  ابروهــایش. شـد  مــی تعجــبش و تفکـر  باعــث طنــاز هـاي  حــرف گـاهی 
 و کـرد کـج سر

 :پرسید

 داره؟ دلیلی بحث این حاال_

 :داد سرتکان سریع سبا

 .داشتم و اشتباه انتخاب تجربه بار یه. دارین حق راستش! نه_

 :زد لبخند طناز

 .کنه بچگی نذار. بکش دلتم افسار. کن جمع خوب حواستو اینبار پس_

 :گفت طناز رفت، فرو فکر در و افتاد پایین سبا هاي چشم وقتی

ــا خــودتم نکنــه. بگــذریم حرفــا ازایــن حــاال_  از ارتباطــت خــواد نمــی دلــت و داري مشــکل بــرادرت ب
 شه؟ گرفته سر

 :گفت و کرد بلند سر سریع سبا
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 دوســت هاشــم بچــه برادرمــو دارم، دوســت هاشــو بچــه و ســیما کــه قــدر همــون مــن! نــه کــه معلومــه_
 که خصوصا. دارم

 .کردم زندگی و بودم همخونه باهاشون سالها



 نذاشـــتیش کامـل  بفهمـه  سـعید  کــه جـوري  حـداقل . خـوب  دختــر کنـی  تـالش  کمـی  یــه بایـد  تـو  پـس _
 بـا حتـی. کنـار

 . دلخوري ازش میدونم اینکه وجود

 کنن؟ نمی بچگی ها بچه و نمیذارن کم پدرا مگه. کرده پدري برام سعید_

 :گفت مهربانی لبخند با طناز

ــه واســه. ســبا دارم دوســت خصــلتتو ایــن_ ــن تــو همین ــو خیلــی کــم مــدت ای ــاز جــا دلــم ت . کـــردي ب
 قدرشناسـی متاسـفانه

 .میره بین از داره که خصلتیه

 :گفت آرام و شد خیره او به سبا

 نمــی و محبــت قــدر بــودم، خــودم ي خــانواده ي ســایه زیــر جنجــال همــه ازایــن دور مــنم اگــه شــاید_
 .دونستم

 :آورد درد به را طناز دل ، کشید که آهی

 بــراي خــوردن حسـرت  و کشــیدن آه جـاي  بــه.  سـبا  کــرد ســازگاري نـا  نبایــد سرنوشـت  و قســمت بـا _
 فکراتو ، گذشته

 .کن جمع آینده براي

 :گفت و گذاشت دهانش داخل سیب اي تکه طناز.  داد سرتکان فقط سبا

 بــاختن یعنــی ایــن. کــردي تبــاه تــو آینــده یعنــی کــردي، فکــر بهــش و رفــت دســت از وقتــی گذشــته_
 حسـرت. سره دو



 هنــوز  تــو . بلعـه  مـی  زنـدگیتو  تمـوم  ، نکنـی  ش خفـه  و بگیـره  جـون  بـذاري . آتیشـه  ي شـعله  یـه  شبیه
 داري راه خیلـی

 تــو ممکنــه کــه ســختی تگــرگ و بــارون همــون پــاي بــه بــذار رو ســختیا ایــن. بشــی امیــد نــا بخــواي کــه
 .باشه همه زندگی

 رنگــین  نتـونی  و بـدي  دسـت  از تـو  هـا  حـس  تمـوم  سـرما  شـدت  از تـا  نایسـتی  زیـرش  اونقدر اینه مهم
 بعدشـو کمونـه

 .داره قشنگم طلوع یه بارونی، روز هر باالخره. کنی تماشا

 :گفت و کرد اشاره سیب به ابرو با سپس

 ...اونو بخور_

 کشــید لــبش ي گوشــه انگشــت. داد فــرو را آن و زد ســیب کوچــک ي تکــه بــه گــازي. زد لبخنــد ســبا
 :گفت و

 ...هم وقتایی یه ولی هستی احساسی پر آدم خیلی کنم می حس وقتا بعضی_

 :خندید طناز. کرد مکث

 آره؟.ندارم احساس که سنگم تیکه یه البد_

 :داد سرتکان سبا
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 .کنم می و فکر این بیشتروقتا راستش_

 اونـی . بشناسـنت  تـا  بزنـی  جـار  همیشـه  نیسـت  قـرار . دلشـونه  تـو . سـبا  نیسـت  آدمـا  ظـاهر  تو احساس_
 سـطحی نگـاه کـه

 مهــم  کســی  بـراي  اگـه  بـاش  مطمـئن . هسـتی  آدمـی  چـه  کـه  کنـه  درك قـادره  حتما باشه، نداشته بهت
 بهـت و باشـی

 .درکی قابل باشه، داشته عالقه

 .شن خبر با مقابلشون طرف ازاحساس دارن نیاز آدما اما _

 زودتـــر اینجــوري. بشــنون زبــونی و احساســات ابــراز همیشــه دارن دوســت احساســی آدمــاي اصــوال_
 ارضـا حسشـون

 .ببینن عمل تو و کنن تحمل تا میشه

 :افزود او براي چشمکی با و زد لبخند

 .میدي لو خودتو زود. ها اي دسته این جز تو البته_

 :زد لبخند سبا

 بدیه؟ خصلت_

 سازه؟ دردسر وقتا گاهی هم صراحت همین. باشه خوب میتونه چیزي هر! نه_

 دارین؟ مشکل همیشه کیارش... با همینه واسه_

 :شد همیشه مثل ش چهره حالت بالفاصله اما شد جمع کمی طناز ابروهاي

 چطور؟_



 :گفت و کشید لبش روي زبان سبا

 .همه شبیه اخالقاتون گفت می کیانا راستش_

 :گفت باخنده و رفت باال طناز ابروهاي

 کیانا؟_

 :داد سرتکان و خندید بیشتر سبا تایید با و

 .میده ربط هم به رو همه. گره کنکاش و فضول زیادي هم دختر این_

 !طوره همین منم نظر به_

 :کشید باال را لبهایش و کرد حفظ را لبخندش طناز

 منتهـــا. دارم دوســـش مـــنم و منـــه ي زاده بـــرادر کیـــارش هرصـــورت در امـــا شـــاید،. دونـــم نمـــی_
 کـه داره فـرق نـوعش

 . نیست مهم هم خیلی
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ــی ــاز وقت ــه بیشــتر طن ــداد ادام ــبا ، ن ــد س ــه تمــایلی او فهمی ــحبت ب ــورد در ص ــارش م ــدارد کی  دیگــر. ن
 مهري. نپرسید سوالی

. کـرد  تشـکر  و رفـت  ش صـدقه  قربـان  محبـت  بـا  طنـاز . نشسـت  کنارشـان  و آمـد  بیـرون  چـاي  سینی با
 لبخنـد بـا مهري

 :گفت



 .چینم می میزو و کشه می دم برنجش دیگه دقیقه چهل ، ساعت نیم فقط. گذاشتم شامم_

 :کرد نگاه سبا به طناز

 .کنم ابراز بتونم تا یده قرض من به شناسیتو قدر خصلت اون از کم یه حاال سبا؟ بینی می_

 :کشید جلو را خودش فوري مهري و زد لبخند سبا

 .... و ببندم کمر به چادر عمرم آخر تا من_

 :گفت اخم با طناز

 .نزنی حرف اینجوري بود قرار_

 خواســت تــامهري. پیچیــد خانــه در آیفــون صــداي.  گفــت چشــمی و رفــت او ي صــدقه قربــان مهــري
 طنـاز شود، بلند

 :گذاشت او پاي روي دست

 .شدي خسته که بخور چاییتو بشین_

 .که نشد درست آیفون. خانم بري در جلو تا باید آخه_

 .بشین تو. نداره اشکالی_

 انـــداخت ش شـــانه روي شـــالی طنــاز. باشــد خــودش مراقــب کــرد ســفارش شــد،مهري بلنــد کــه طنــاز
 .رفـت بیـرون و

 گوشـــه. بـــود بیشـــترش راحتـــی باعـــث هـــم همـــین. بـــود مســتقل دري بــا واحــدي تــک آپارتمــانش
 روي را شـال ي



 مجــاور دیــوار بــه را بــازویش ، تـر  عقــب کمــی کــه مــردي بادیـدن . کــرد بــاز را در و انــداخت موهـایش 
 بود، داده تکیه

 روبــرویش کیــارش. کنــد نمــی اشــتباه شــد مطمــئن آمــد جلــو کمــی و ایســتاد صــاف وقتــی. خــورد جــا
 :گفت و ایستاد

 !جان عمه بخیر شب. شده تنگ برام دلت شاید کردم فکر_

 :گفت و نکرد لحنش به اعتنایی طناز. زد می موج کالمش تمسخردر

 هست؟ مهمم برات دلتنگی و احساس.سالم علیک_

 :کشید باال را هایش لب کیارش

 .کنم دلتنگی رفع اومدم حاال.  داره بستگی_

 :گفت و کرد اشاره کناراو باز راه به ، چشم با

 کنی؟ نمی دعوتم_
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 :گفت و کرد باز کامل را در طناز

 ...تو بیا. باشی ناخونده که خواستی خودت میدونم چون! نه_

 کــاوه طــرف فقــط طنــاز فکــر شــد، رد کــه کنــارش از. گفــت اي اجــازه بــا و زد پوزخنــدي کیــارش
 هایش لب و رفت



 ....بود کرده جوان مرد روي دیگري حساب. شد باز پوزخندي به را

 را چــایش ي جرعــه ســبا. دارد مهمــان کــه خبــرداد و شــد خانــه وارد طنــاز کــه میخــورد را چــایش ســبا
 بلنـد و داد فـرو

ــا کــرد فکــر.  شــد ــاز دوســتان از یکــی حتم ــا اســت طن ــدن از ام ـــدر کیــارش دی  کـــه خـــورد جـــا آنق
 قنـد کـرد فرامـوش

 دســـت. زد زنـــگ گوشـــش در او ي جملـــه. پریـــد گلـــویش بــه آن شــیرینی و اســت دهــانش داخــل
 دهـانش مقابـل

ــت ــد و گذاش ــرفه چن ــاه ي س ــرد کوت ــبختانه.ک ـــدر خوش ـــویش آنق ـــزد را گل ـــه ن ـــه رو ک ـــ ب  ي خفگ
 بعـد کمـی و بـرود

ــابش ــین از الته ــت ب ــواس. رف ــه ح ــود او طنازب ــه و ب ــاي متوج ــم ابروه ــارش دره ــد کی ــی نش ــر وقت  س
 ابروهـاي ، برگردانـد

 ســالم جــواب کیـارش  و شــد بـدل  و رد میانشــان طنـاز  نگــاه. زد داري معنـا  پوزخنــد و شـد  بــاز هـم  از او
 بـا را دخترك

 فنجــان هنــوز. نشســت کــه بــود ســبا متوجــه نگــاهش. نشســت و رفــت مبــل طــرف بــه. داد خونســردي
 بود دستش چایش

 :ایستاد کنارش که کرد طناز به نگاهی نیم. 

 !خانم عمه داري مهمون نگفتی_

 :گفت سبا به کوتاهی نگاه با طناز

 .نداره مهمون حکم من واسه سبا_



 :شد کج تمسخر حالت به لبش ي گوشه و چرخید او سمت کامل کیارش نگاه

 !خوب چه... ا_

 میخوري؟ چی_

 . س صاحبخونه کرم به مهمون چشم_

 :گفت لبخند با و زد پلک طناز

 !بگو میخوري هرچی. نوازیه مهمون میزبان ي وظیفه_

 اومــدم مســتقیم. مطبــت یــا وکیــل ســراغ بــرم نداشــتم حوصــله. نیســت نــوازي مهمــون بــه احتیــاجی _
 .اینجا

 :کرد اخم ، بگیرد او از را نگاهش آنکه بدون.  بود درست حدسش. گرفت را ش طعنه طناز

 .بود شده تنگ چی واسه دلت شد معلوم. خب_

 :گفت و کرد مکث

 ...که قهوه شیر_

 نهم بخش ♣

 صفحه 314

 ...وشکر شیر بدون_

ــبا ــده تــه تــا خــورد را چــایش از اي جرعــه س  و شــد بلنــد. بــرود بــین از گلــویش ســوزش ي مان
 :گفت محتاطانه



 ...جون طناز کنم درست میتونم من_

 :گفت و کرد نگاه او به. گرفت کیارش از را نگاهش طناز

 ...بشین تو. دونم می من و ایشون ي عالقه مورد ي مزه_

 ســر لبخنــد؟ یــا زنــد مــی پوزخنــد نبــود معلــوم و بــود طنــاز بــه نگــاهش. کــرد نگــاه کیــارش بــه ســبا
 بـااین. نشسـت جایش

ــانی حضــور ــامال او ناگه ـــده گـــیج ک ـــود ش ـــرف از درســـت و ب ـــا ح ــی ه ـــه ی ـــان ک ـــدل ردو میانش  ب
 چیـزي بـود، شـده

 ي خیــره نگــاه. برگشــت کیــارش ســر رفــت، آشــپزخانه ســمت بــه و کــرد پشــت طنــاز وقتــی.نفهمیــد
 با.  شد غافلگیر سبا

 :گفت کیارش که گرفت را نگاهش دستپاچگی

 ...یا کشیدي خجالت االن_

ـــه و کــرد داري خــود ســبا. کــرد رهــا برانگیــز کنجکــاو لحنــی رابــا ش جملــه  نیـــاورد خـــودش روي ب
 .شـنیده چـه کـه

ــم ــایش چش ــه را ه ــاخن ب ــایش ن ــت ه ــتانش و دوخ ـــه را انگش ـــازي ب ـــت ب ـــد.  گرف  او کـــی نفهمی
 کاناپـه روي کنـارش

 :کرد جمع کمی را هایش چشم کیارش و کرد نگاهش شوکه سبا.  نشست

 نکن؟ فرضم درخت زنم می حرف وقتی گفتم_

 :وگفت داد قورت را دهانش آب.  افتاد تپش به میانشان کمه ي فاصله از سبا قلب



 گفتی؟ چی نشدم متوجه_

 :گفت خونسرد کیارش

 شی؟ متوجه چطوري داري دوست_

 در کــرد حـس . رفـت  او پشــت دسـتش  و شـد  خـم  ســمتش کمـی  کیـارش  سـر  کــرد نگـاهش  گـیج  سـبا 
 زمان از کسري

 انگــار. گرفــت ش خنــده کیــارش. شــد بلنــد و ترســید اختیــار بــی. بــرود فــرو او آغــوش در اســت قــرار
 قصـد همان واقعا

 :شد آویزان کاناپه پشتی روي دستش.  داشت راهم

 .کنن نمی پهن دام باشه، داشته فرار راه که جایی _

 :بود آرام لحنش. رفت عقب قدمی سبا

 .بزنیم حرف بعد... میشه اگر. نمیشم منظورت متوجه باورکن_

 .خونه صاحب کنی توجیه باید رو اي چیزدیگه که بعدا_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 315

 بگیــرد،  شــکل  هــم  اي رابطـه  اگـر  اسـت  مهـم  کیـارش  بـراي  کـرد  مـی  فکـر . نداشـت  تمرکز اصال سبا
 متوجـه کسـی



 رفتـارش  نـوع  و نگـاه  تغییـر . بـود  عجیـب  طنـاز  ي خانـه  در هـم  آن ، هـایش  مراعـاتی  بـی  ایـن  اما نشود
 مـی باعـث هـم

 درســـت و داد تکـــان ســري. بدهــد را جــوابش بعــد داد تــرجیح.  کنــد حفــظ بیشــتر را ش فاصــله شــد
 طنـاز کـه وقتـی

 اي لحظــه طنــاز. بــود کاهوهــا کــردنِ خــورد مشــغول تنــد تنــد مهــري. شــد آشــپزخانه وارد برگشــت
 :گفت و برگشت

 سبا؟ سالن تو نموندي چرا پس_

 :زد زورکی لبخندي سبا

 .بهتره باشین تنها. اومده که داره خاصی کار حتما_

 :داد سرتکان و زد لبخند طناز

 .شناسنش می همه. خوبه_

ــی منتظــر آنکــه بــدون ــه مهــري. رفــت بیــرون باشــد ســبا جانــب از حرف ــراي او و کــرد نگــاه ســبا ب  ب
 کنـارش شدن سرگرم

ــا نشســت  ســـمت را کـــاهو مغـــز مهـــري. بــود آنهــا دنبــال بــه حواســش ي همــه امــا کنــد کمکــش ت
 ي بـ سـبا و اوگرفـت

ــواس ــا ح ــدان ب ــیب دن ــده آس ــد را آن ش دی ــش در درد.جوی ــد فک ــز. پیچی ــاهورا مغ ــرف روي ک  ظ
 به دست و گذاشت

 .کرد بلند دست سبا بگوید، چیزي خواست تا و گفت وایی اي مهري. گرفت فکش



 .میشه خوب بعد میاد پیش. خوبم_

 :پرسید تردید با مهري

 عزیزجان؟ مطمئنی_

 ســبا اصــرار و برداشــت او دســت مقابــل از را وســایل مهــري. کــرد خــم ســر و زد زورکــی لبخنــدي ســبا
 کمک براي را

 گیـــر دنـــدانش داخـــل چیــزي کــرد مــی حــس. رفــت ظرفشــویی ســمت بــه و شــد بلنــد ســبا. کــرد رد
 را دردش و کـرده

 ...کرد اشتباهی چه نفهمید و برداشت دندان خالل. کند می بیشتر

 :وگفت نشست مبل روي سپس ، گذاشت او مقابل شکر ظرف همراه را قهوه طناز

 !بگه بهت بعد و کنه تحمل تونست روز دوسه وکیلت خوبه باز_

 ولــی داده شــناخت کــافی حــد بــه خــودش مطمئــنم چــون کــنم حمایــت کــاوه از بخــوام نــداره دلیلــی_
 دیـدمت خـودم

 .رفتی بیرون پارك از

 :گرفت طرفش به و درآورد جیبش از برگی طناز پوزخند با

 .کنت پاك برف پشت گذاشتن.بود قانونی غیر پارکت جا. غیب از شاهدي اینم_
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ــاز ــرگ طن ــه ب ــت ازاو را جریم ــت. گرف ــی راس ــت م ــاهر. گف ــردي ظ ــه خونس ــود ب ــت خ ــرگ و گرف  ب
 .کـرد تـا را جریمه

 :گفت و گذاشت میز کشوي داخل را آن

 .بخور تو قهوه پس_

ــاهی نگــاه کیــارش ــه کوت ــداخت فنجــان انگیــز وسوســه ظــاهر ب ــد مــی ســر از هــوش عطــرش. ان  پران
 و گرفت را نگاهش.

 :زد لبخند

 !میخوري اصل_

 .اصله اینجا چی همه_

 .کنه تایید کارشناس باید منتها. آره_

 کارشناسی؟ بگی میخواي_

 .خانم عمه نیستم هم سیابازي و دروغ اهل ولی نه_

 :کشید درهم ابرو طناز

 چـی . کیـارش  میـدن  عمـه  بـه  نسـبت  کـه  معروفـه  بیراهـاي  و بـد  همـون  شـبیه  گفتنـات  خـانم  عمه این_
 شده؟

ــدانهاي و بخنــدد بــود محــال. خندیــد کیــارش  اعتنــا کســی و شــود نمایــان ش صــدفی و دســت یــک دن
 قلـب تـه. نکنـد



 جـــاي کیـــارش شــاید نبــود، سرنوشــت ایــن اگــر. رفــت ضــعف جــذاب ي زاده بــرادر ایــن بــراي طنــاز
 نداشـته از خیلـی

 وتفــاهم  مشــترك  عالیـق  تمـام  روي ؛ داشـتند  بـاهم  کـه  مشـکالتی  و تفـاوت  امـا  کـرد  مـی  پر را هایش
 خـط هایشـان

 .بود کشیده

 :پرسید دوباره کند، ایجاد حالتش در تغییري آنکه بدون

 زدم؟ داري خنده حرف_

 :گفت رودربایستی بی کیارش

 .دارم دوست و هوشت! نه_

 !نزده دهنت تو موقع به کامران که اینه ي نتیجه_

 :شد کمرنگ کیارش لبخند

 !کامران و تو نه.  طناز باشه محکم داشتن حق براي پاش جا که اندازه می پیش دست کسی_

 تویی؟ بوده محق که اونی حتما_

 آورده؟ بجا رو کردنش پدري حق_

 .آورده هم لیاقتت از بیشتر_
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 رفته؟ سرم گشادي کاله چه بفهمم نذاري و بسازي سد تا دنبالم افتادي راه همینه واسه_

 :گفت محکم و گرفت گارد طناز

 اون. بــود  مقصــر  بیشــتر  کــه  گـردي  نمـی  اونـی  دنبـال  چـرا  خواسـتی؟  کـامران  از همیشـه  حقتـو  چرا_
 مـیم کـه ادمـی

 بـــرات هــم رو مرســده نــامرد بــرادر بخــواد کــه هســت کشــته کــار اونقــدر کــرده، پیــدا بــرات مشــفقو
 بـا پـس کنـه، پیـدا

 .نکن تلف جونتو و وقت الکی زدناي وپا دست

ــاال را هــایش لــب کیــارش  حبــاب. چرخانــد انگشــتانش میــان و برداشــت را ش قهــوه فنجــان. کشــید ب
 تیـره سـطح هاي

ــا روي پــا و نشســت عقــب. گذرانــد نظــر از را فنجــان رنــگ  او و بــود منتظــر طنــاز نگــاه. انــداخت پ
 جرعه.  داد لم عقب

 :گفت خونسرد و نوشید را فنجان محتوي از اي

 !طور این که_

ــود حــرفش هــاي تــرکش برگشــتن منتظــر طنــاز ـــه ابروهـــایش. کــرد غــافلگیرش او واکــنش امــا ب  ب
 و شـد نزدیـک هـم

ــارش ــان کی ــرجایش را فنج ــت س ــار. گذاش ــان انگ ـــک هم ـــه ی ـــم اي جرع ـــه راه ـــورد ک ـــرا خ  ي ب
 موضـوع دادنِ نشـان

 :گفت طناز که رابرداشت سیگارش ي جعبه. بود خاصی



 .نکش سیگار اینجا_

 :کرد نگاهش مستقیم کیارش

 بود؟ چی میزبان حق_

 االنـم  همـین  اگـه  حتـی  کیـارش،  چشـمامه  رو جـات  م خونـه  تـو  اومـدي  زاده بـرادر  یـه  مـث  موقـع  هـر _
 در بشـم متوجه

 ...کردم اشتباه بودنت مورد

 .کنم روشن باهات رو چیزا خیلی تکلیف اومدم چون. اومدنمو دلیل نه اما کردي، اشتباه_

 مبــل لــب را خــودش و گذاشــت زانوهــایش روي آرنــج. انــداخت میــز روي را ســیگارش ي بســته
 :کشید

ــدم_ ــت اوم ــم به ــل بگ ــل و دروغ اه ــتم دغ ــرادر آدرس. نیس ــامرد ب ـــده ن ـــم رو مرس ـــدا ه ـــنم پی  ک
 ي برگـه مـث میـارم

 راه مــن زنــدگی دنبــال فقــط ، کنــی تماشــاش خــوب تــا ماشــینت پــاکن بــرف پشــت  میــذارم جریمــه
 ادماي اداي و نیفت

 .طناز درنیار و فکر روشن

 لحـنش  مثـل  کیـارش  هـاي  چشـم  امـا  ، افتـاد  لـرزه  بـه  هـایش  مردمـک . شـد  عـوض  طناز ي چهره رنگ
 .بود تزلزل بی

ــه رســیدن واســه خــوبی پــل مــن_ ــاتالي ب ـــین ي گـــره. طنـــاز نیســـتم شــوهرت ق  کـــامرانو و مـــن ب
 دنـدون بـه بیخـودي



 . رسوندي

 :کرد جمع راکمی هایش چشم کیارش. شد درشت طناز هاي چشم
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 .باش جسارت با و درست قهرمان یه مث. نباش موقعیت دنبال سارقا مث_

 :افزود و نشست صاف

 کــردي مــی اســتفاده خوشــگلیت از. نمیــاد بهــت اصــال کــه بــردار صــورتت رو از بــودنتم متمــدن نقــاب_
 نفعت به بیشتر

 .بود

 :گفت عصبی طناز

 کیارش؟ میدي من تحویل مزخرفیو چه داري میفهمی_

 :گفت و نشست عقب کیارش

 واســه اونــم. کــنم مــی مراعــاتتو دارم همیشــه بــرخالف منتهــا بــدم توضــیح بــرات میتــونم تــرم شــفاف_
 کـنم ثابـت اینکه

 !کیه مقصر

 :ایستاد باالسرش و شد بلند او شدن شوکه و غافلگیري از ناشی سکوت با

 ...ولی طناز روابطت به بزنم گند و باشم خودت مث میتونم_



 هــاي چشــم در ســوزاننده و لیــزري ي اشــعه یــک مثــل چشــمانش و شــد آمیــز تحقیــر ونگــاهش لحــن
 :فرورفت زن

ــف_ ــم حی ــرات دل ــوخت ب ــه. س ــین آدم واس ــورده زم ــه خ ــر دیگ ــی خنج ــن نم ـــط. کش ـــی دل فق  م
 کـه همـین. سـوزونن

 .برات بسه بخوري حسرت

 :گفت عصبی طناز که برود برگشت و داد تحویلش پوزخندي کیارش.شد پر طناز هاي چشم

 .نشده خالی هات عقده. بگو بیشتر کم یه_

 :ایستاد روبرویش و رفت جلو طناز. ایستاد کیارش

 مثــل. نبــودي الیــق حتمــا. کــردم خــوب کــه کــردم مــن اگــه کــردم؟ خــراب بابــاتو و تــو ي رابطــه مــن_
 لیاقـت که مرسده

. کنــه بیچــاره و طعمــه کــامرانو تــا مونــد آب زیــر تمســاح یــه مــث اول روز از و نداشــت و خوشــبختیش
 اون!  حقیقـت

 . توئه ي شده فسیل مغز تو که نیست چیزایی

 مــار  یــه  مثـل  حـاال  کـه  بـود  علیرضـا  چشـاي  تـو  مـن  عکـس  البـد  هـان؟ . بـوده  تو جفت چشاي تو البد_
 رو دنیـا تمـوم

 ...و بزنی نیش منو تا میاي

 :رفت باال طناز صداي



 اگـــه کــه عوضــی زن یــه از مونــده جــا بــه بــدبخت یــه. کــنم اســتفاده ازت بخــوام کــه هســتی کــی تــو_
 بـرادرم دلسـوزي

 .پوسید می خاك زیر ت جنازه باید یکی اون مثل االن ، نبود

 :کرد سرخم او رخ به رخ و رفت جلو کیارش
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ــده داره کــی حــاال_ ــه؟ مــی خــالی شــو عق ــه کن ــال کی ــدبخت ادم همــین دنب ــاده ب ــا افت ــه ت ــدش ب  مقص
 برسه؟

 :راند عقبش و زد او ي سینه تخت طناز

ــامردت دایــی کــه دارم عشــقیو ي عقــده_ ــارش کــرد خــاك زیــر ن ــذار اسمشــو. آره. کی ــده ب ــی عق  ول
 پیداش تا و حقمه

 .شینم نمی نکنم

 :گفت بانفرت و کرد جمع چشم کیارش

 .شنیدم که بشنوم میخواستم همینو. طناز بیاد در جونت تا بزن پا و دست اونقدر پس_

 :کشید او هاي چشم مقابل انگشت

 .نمیدم بشري بنی هیچ به باج من. خوندي کور ولی_



 نگاهشــان واج و هــاج و بــود گرفتــه دهــان بــه دســت کــه افتــاد ســبا بــه طنــاز ي شــانه وراي از نگــاهش
 مهـري. کـرد می

.  زد پوزخنــدي. کــرد نگــاه طنــاز بــه و انــداخت را دســتش. بــود ایســتاده ســرش پشــت تــرس بــا هــم
 هـایی چشـم با طناز

 :گفت رفته سر

 .رسم می بهش قیمتی هر به که حقیقتیه. نیست باج گفتی تو که چیزي اسم_

 تــو پــا کــه باریــه اخــرین و اولــین امشــب. بینــی مــی بــد واال طنــاز بــرس دیگــه راه یــه از حقیقتــت بــه_
 .گذاشـتم ت خونه

 مـی . کـنم  مـی  بـاز  دهنمـو  و بنـدم  مـی  و چشـمم  همیشـه  مثـل  بـار  ایـن  چـون . نبـاش  زندگیم و من دنبال
 !منو؟ که شناسی

 .کنه خفه رو همه گندش بوي نذار. چی همه به نزن گند بیشتر

 هــم بـه  صــداي. رفـت  در ســمت بـه  و انــداخت سـبا  بــه دیگـري  نگــاه اي ثانیـه  چنــد مکثـی  بــا سـپس 
 درکـه شدنِ کوبیده

 زن بغـض . گرفـت  را دسـتش  و دویـد  سـمتش  بـه  سـریع  سـبا . گرفـت  مبـل  اولـین  بـه  دسـت  طنـاز  آمد،
 روي و شکسـت

 را او هــاي دســت ســبا. دویــد آشــپزخانه ســمت بــه و زد خــودش دســت روي مهــري. نشســت مبــل
 ناراحتی با و گرفت

 :کرد نگاهش و داد سرتکان طناز. کرد نگاهش

 ...برسونه کامران گوش به مزخرفاتشو این اگه_



 ســبا. داد رادســتش آن و آمــد آب لیــوانی بــا مهــري. زد صــدا را خــدا و گرفــت ش پیشــانی بــه دســت
 همـه از خبـر بی

 :گفت جا

 ...که فهمه می خودش اونم. باشی ناراحت نداره دلیلی نداشتی، قصدي چنین که شما_

 :افتاد طناز دست

ــالش کیــارش دایــی میــدونم مــن. ســبا نــه_ ــنم. گــرده مــی دنب ــالش میــاد مطمئ  ســال چنــد چــون. دنب
 ...اما اومد پیشم

 :داد سرتکان طناز و کرد نگاهش ناباوري با سبا
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 قصـــد فهمیــدم  وقتــی  فقــط . برســم  کنعــان  بـه  تــا کـنم  دور کیارشـو  نداشـتم  قصـد  علیرضـا  روح بـه _
 .... داره، رفـتن

 .... همیشه احمق ي پسره این.. کنه می اشتباه

ــه ــداد ادام ــوان. ن ــی لی ــه را آب ــري ک ــز روي آورد مه ــت می ــد و گذاش ــد بلن ــبا. ش ـــو روي س ـــین زان  زم
 .بـود گـیج. نشسـت

 ...بود شکسته میانشان خونی هم حرمت که بودند چیزي چه دنبال آنها. همیشه از تر گیج

 :گفت رفته تحلیل صدایی با و چرخاند سر سبا. گذاشت ش شانه روي دست مهري

 خانم؟ مهري چیه قصه_



 :بود او از بدتر هم مهري

 .سرده. نشین زمین روي پاشو. عزیزم دونم نمی_

 بـــرود میخواســـت. رابســت در و رفــت اتــاقش بــه طنــاز. ایســتاد ســالن میــان مستاصــل و شــد بلنــد ســبا
 دانسـت نمـی امـا

ــمیم ــت درســت تص ــل روي. چیس ــر در. نشســت مب ــرو فک ــی در کــه داشــت را کســی حــال. رفــت ف  ب
 مـورد مطلق خبري

ــرار قــوي بازپرســی هجــوم ــه ق ــدن از بــیش و اســت گرفت ــدر. اســت شــده گــیج او حرفهــاي فهمی  آنق
 موقعیـت کـه گـیج

 ....کند فراموش راهم خودش

 از اي ذره گهگـــاه. زد نمـــی حـــرف.  کـــرد مـــی بـــازي غــذایش بــا. کــرد نگــاه طنــاز بــه چشــم زیــر از
 داخـل را بـرنج

ــانش ــی ده ــت م ــم آن. گذاش ــراي ه ــع ب ــف رف ــکر و تکلی ــت از تش ــري زحم ـــود مه ـــبا.  ب ـــک از س  ی
 درد درگیـرِ طـرف

 گونــاگون  افکـار  هجـوم  هـم  دیگـر  طـرف  از ، گرفـت  مـی  شـدت  گـاهی  کـه  ذوقـی  ذوق و بود دندانش
 نمـی اجـازه

 حضـــورش معـــذوریت در هــم آنهــا تــا شــود بلنــد زودتــر داد تــرجیح. بفهمــد غــذا طعــم از چیــزي داد
 مهـري. نباشـند

. نکـــرد بیشـــتري اصــرار اوهــم. نــدارد میلــی گفــت و کــرد تشــکر ســبا امــا بخــورد بیشــتر کــرد تعـارف 
 را هـا ظـرف سـبا



ــی گذاشــت ســینک داخــل ــا ول  نتیجــه هــم اصــرارش. شــد مــانع مهــري بــردارد، را اســفنج خواســت ت
 را او تعـارف. نـداد

ــراي ــاي ریخــتن ب ــده چ ــت نادی ــان.  گرف ــا فنج ــی. پرکــرد را ه ــراي را یک ــا مهــري ب ــز روي همانج  می
 چـاي بـا و گذاشت

 انگـار . آمـد  مـی  صـدایش . کـرد  نگـاه  هـا  اتـاق  سـمت  بـه . نبـود  سـالن  داخـل  طنـاز . رفـت  بیرون دیگري
 تلفـن بـا داشت

 مشـاوره  بیمـارانش  از یکـی  یـه  دوبـاره  فهمیـد  سـبا  آمـد،  بیـرون  تلفـنش  همـراه  وقتـی . کـرد  می صحبت
 فکـر. دهـد می

 انگــار  امــا  دهــد  نشــان  کسـی  بـه  خـوش  روي هـم  بـاز  حوصـلگی  بـی  و عصـبی  بحـث  بـااین  کـرد  نمی
 شـناخت هنـوز

 و گذاشـــت میـــز روي را ســـینی. داد نمــی جــواب درســت هــایش بینــی پــیش کــه نداشــت او از کــاملی
 طنـاز. نشسـت

 :گفت و کشید او سمت را چاي سینی سبا. نشست او کنار و کرد تمام تلفن با را حرفش

 .میده آرامش گفت خانم مهري. داره هم زعفرون کم یه_

 : زد کمرنگی لبخند طناز
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ــه_ ــز هم ــه چی ــویزاي ســادگی ب ــري تج ــت مه ــی نیس ــی آدم ول ــه وقت ــین خــودش ب ــه، مــی تلق ــه کن  ی
 .داره تاثیراتی

. بــود  ندیــده  او از ســاعته  چنـد  سـکوت  بحـال  تـا . شـد  راحـت  خیـالش  کمـی . کشـید  عمیقـی  نفـس  سبا
 زن ایـن انـرژي

 هــاي  حــرف . داشــت  مــی  بــر  تـرك  بـتش  داشـت  امشـب  امـا  بـود  او بـراي  خـاص  الگوي یک همیشه
 آن و کیـارش

ــث ــب بح ــیج و عجی ــده گ ــمیرناخوداگاهش روي کنن ــاثیر ض ــته ت ــود گذاش ــاهش. ب ـــرخ روي نگ  او نیم
 کـه بـود ثابـت

 :گفت طناز.  داد تحویلش لبخندي. گرفت فاصله افکارش از سبا و آمد باال هایش چشم

 ؟ خوري نمی چایی خودت_

 :کشید درهم ابرو طناز بگوید، چیزي اینکه از قبل و گذاشت فکش روي دست اختیار بی سبا

 مگه؟ دکترنرفتی دندونت؟ باز_

 .گرفت درد کم یه کردم، دستکاریش امشب.  بود شده خوب راستش_

 :شد بیشتر طناز اخم

 بـــرو. طـوالنی  اینقــدر اونـم . گیــره نمـی  درد بیجــا دنـدون . نمیشــه خـوب  زمــان گـذر  تــو بیمـاري  هـیچ _
 دکتـر یـه پـیش

 .کن درستش. خوب



 تاکیــد خــوب دکتــر روي وقتــی امــا کنــد کیــارش بــه اي اشــاره بــاز ، حــرفش میــان داشــت توقــع ســبا
 چنـین فهمید کرد،

 :برداشت را چاي فنجان طناز و گفت چشمی.ندارد قصدي

ــن_ ــبح م ــل زود ص ــبا دارم عم ــا. س ــورد ام ــار درم ــا ک ــی ب ــتام از یک ــحبت دوس ــردم ص ــه. ک ـــب ی  مط
 و کوچیـک مامـایی

 معرفیـت  ریـم  مـی  بـاهم  برگشـتم  کـه  ظهـر  فـردا . شـی  مشـغول  تـوش  میتـونی  کـه  هسـت  تاسیس تازه
 قـبلش ولـی. کنم

 .شو هماهنگ سیما با حتما

 :گفت و کرد تشکر سبا

 . میرم امشب بدي اجازه_

 :ماند ثابت او صورت روي طناز نگاه

 . بمونی بود قرار چرا؟_

 ...و اي حوصله بی میدونم_

 :آمد حرفش میان طناز

 گذاشته؟ تاثیر روت کیارش حرفاي یا م حوصله بی_

ــاز صــراحت ــد را او گــاهی طن ــده. انــداخت مــی مخمصــه در ب ــود مان  را فنجــان طنــاز کــه بگویــد چــه ب
 گذاشت میز روي

 :کشید صورتش روي را دستش و
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 داشــته اي نتیجـه  چـه  تونــه مـی  بحـث  اون و مـا  حرفــاي ترکیـب  میـدونم  کــه خصوصـا . سـبا  داري حـق _
 .باشه

 و کـــالم قـــدرت امـــا بیابـــد انکـــاري و توجیـــه خواســت مــی. کــرد نگــاهش درمانــده و مستاصــل ســبا
 را او ي سـخنور

 .نداشت

 .نیست مربوط من به باشه اگرم یعنی... نیست اینجوري کن باور_

 :زد تلخی لبخند طناز

 ازهـم  خوشـی  دل وقـت  هـیچ  کـه  همینـه  واسـه  چیـه؟  کیـارش  بـا  مـن  مشـکل  دیگـه  فهمیدي کنم فکر_
 .نداشتیم

 صــورتش راســت وســمت گذاشــت مبــل ي دســته روي را آرنجــش طنــاز.  کــرد ســکوت بــار ایــن ســبا
 دسـتش کف را

 :گذاشت

ــه _ ــرنخایی ی ــالش از س ــن ت ــدا م ــرده پی ــیش ، ک ــودش پ ــر خ ــرد فک ـــون ک ـــره چ ـــده پس  س مرس
 .نـدارم یدنشـو د چشـم

 .نداره خونی هم شعورش و موقعیت با منطقش و عقل

 :پرسید محتاطانه سبا



 نیست؟ طور این واقعا_

 و کشــید عمیقــی نفــس طنــاز. کــرد عــذرخواهی و کشــید خجالــت ســبا شــد، متــوجهش کــه طنــاز نگــاه
 :گفت

ــن_ ــده از م ــم مرس ــی خوش ــد نم ــبا اوم ــون از. س ــه اول هم ــدگی وارد ک ــامران زن ــد،حس ک ــردم ش  ک
 نشـون کـه اونقـدر

 دسـت  بـه  دسـت  چـی  همـه  کـه  اومـد  پـیش  مسـائلی  خـب  امـا  نیسـت  کـامران  ي داده دل و شیفته میده
 کسـی تا داد هم

ــود، شــناختن بــراي کــافی زمــان اگــر شــاید واال کــردن ازدواج درنهایــت و بزنــه حــرف خیلــی نتونــه  ب
 چنین هم کامران

ــی اشــتباهی ــرد نم ــااین. ک ــی احــوال ب ــا وقت ــارش م ــل بهزیســتی مســوول از و کی ـــرفتیم، تحوی ـــن گ  م
 یـه. بـودم عاشـقش

 .بود عزیز خیلی برام که داشتنی دوست ي ماهه چند پسر

 :گفت تعجب با سبا

 بهزیستی؟_

 :داد سرتکان طناز

. بــده تحویــل رو هــا بچــه نداشــت قصــدم. بــارداره نگفــت رفــت و شــد جــدا کــامران از وقتــی مرســده_
 کلی با درنهایتم

ــدگی ــه دون ــه رو بچ ــون ب ــل خودم ــدادن تحوی ــی و ن ــه ط ــل ی ــانونی مراح ــه از ق ــتادنش ترکی  و فرس
 تحویلش ازپرورشگاه



 .گرفتیم

 :شد باز ازهم سبا ابروهاي

 داره؟ اي دیگه برادر و خواهر کیارش مگه_
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 پــیش مشــکالتی ســري یــه موقــع اون. بــده کــه نذاشــتن یعنــی. نــداد مرســده و البــرز. بــودن دوقلــو_
 بـا کیارشـم اومدکه

 .رسید کامران دست به مصیبت

 :کرد گیج را سبا طناز، زدنِ حرف سربسته

 کجاست؟ البرز پس_

 ســالمت مرسـده  شــد باعـث  کــه اي حادثـه  همــون. رفـت  ازبـین  حادثــه یـه  تــو بعـد  ســال یـه  متاسـفانه _
 ازدسـت روانیشـو

ــا. بــده  کیــارش بخــاطر ، فتــه مــی بــراش اتفاقــاتی چــه داره اونجــا فهمیــد وقتــی کــامران وجــود ایــن ب
 و مرسده دنبال رفت

 کـرد  بسـتریش  خصوصـی  آسایشـگاه  یـه  تـو  مـدت  یـه .  کنـه  کمکـش  کـرد  سـعی  خیلـی . ایران آوردش
 .نشـد خب اما



ــدش ســال دو ــی بع ــرد خودکش ــی. ک ــارش وقت ــت کی ــالش هش ــود س ــت. ب ــو درس  ازدواج اول روزاي ت
 کـامران و سـیما

 .بود

 :کشید آهی طناز. کرد می نگاه ومبهوت مات سبا

ــا مرســده خاکســپاري مراســم تــو_ ـــوام از. کـــردیم ازدواج بعدشــم دوســال. شــدم آشــنا علیرضــا ب  اق
 .بـود مرسـده دور

 و دیــدیم  نمـی  کیارشـم  وقـت  هـیچ  شـاید  نبـود  اگـه . گـرفتیم  هـم  و کیـارش  تـا  کـرد  کمـک  که همونی
 یـه البـرز مثـل

 .شنیدیم می ازش اسم

 چرا؟_

 .بره دنبالشون تونست نمی همین واسه. بود درگیر و بودن دوخته پاپوش کامران براي _

 :داد ادامه بعد ثانیه چند و کرد مکث

ــم نمــی پــیش ســال چنــد_ ـــراش و کــردن پیــدا کجــا از و کیــارش دون ـــره کـــه فرســـتادن پیغـــام ب  ب
 زیـر کـامران. ترکیـه

 همـون . شـد  پشـیمون  کـه  گفـت  بهـش  رو حقیقتـایی  علیرضـا  امـا  شـد  مـی  قـانع  داشـت  کیارش فشاراي
 شـد کینه باعث

 ي حادثــه یــه تــو ، رفــت ش خــانواده دیــدن بــراي وقتــی علیرضــا بعــدم دومــاه. شــد بــدتر اخالقــش و
 ترکیـه تـو ، ماشین



 امـــا جریانـــه تــو پرونــده هنــوزم. بــوده حادثــه یــه کــه نکــردم بــاور وقــت هــیچ مــن البتــه. شــد کشــته
 ومـدرك دلیـل خـب

 .نیست اثباتش براي کافی

 :پرسید باتردید سبا

 ... تا بره کیارش میخواین همین واسه.دارین شک مرسده ي خانواده به_

ــین مــن.  کــنم اســتفاده کیــارش از نخواســتم مــن. ســبا نــه_ ــودم نفــري اول  خواســـتم ازکــامران کــه ب
 سـد کیـارش مقابـل

ـــت ـــه درس ـــره و کن ـــی ن ـــدش ول ـــی بع ـــدم وقت ـــده آزارش داره دی ـــتم می ـــتش خواس ـــذاره راح . ب
 دروغ خـوام نمـی

 زنـــدگی بخـــوام کـــه نبــودم پســت اونقــدر امــا برســونه چیزایــی یــه بــه منــو تونســت مــی کیــارش.بگــم
  تـا کـنم فـدا اونـو
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ــودم ــه خ ــدفم ب ــم ه ــی.  برس ــه ول ــاي ب ــوش ج ــه دادن گ ــرف ب ــنیدن و ح ــیح، ش ــه توض ـــه همیش  جبه
 باعـث همیـنم. گرفتـه

 !که دیدي. امشب مثل. شده بیشتر اختالفات

 :گفت احتیاط با سپس. کرد مکث کمی سبا



 حـــق راســـتش... زدي مـــی حـــرف کیــارش بــا وقتــی امــا میــدي مــن بــه داري و توضــیحات ایــن شــما_
 اونجـوري داره

 .کنه فکر

 نگرفتــه رو پــیش رو درســتی رفتــار کیــارش کــه اخیــره ســالهاي ایــن و امــروز مــال مــن امــروز لحــن_
 کسـی اولـین. سـبا

 .بود کیارش بده، گوش پدرش حتی کسی به نخواست و گرفت گارد که

 :کشید عمیقی نفس و کرد کوتاهی مکث

ــار_ ــارش رفت ــه کی ــده ب ــه مرس ــازیگر. نزدیک ــه ب ــا خوبی ــش ام ــد ذات ــت ب ــداقلش. نیس ــه ح  دروغ این
 س برنـده و تلخ. نمیگه

ــده آزار.  ــی می ــاب ول ــورتش رو نق ــت ص ــا. نیس ــی تنه ــه دلیل ــوزم ک ــش هن ــر از به ــی نظ ــلم محبت  وص
 .همینه کرده،

 ...واال دارین باهاش که نسبتیه خاطر به حستون کنم فکر اما_

ــاراحتم و دلخــور بیشــتر. ســبا نیســتم متنفــر کیــارش از مــن_ ــه اونــم. ن  و دایــیش و مــادرش بخــاطر ن
 . مادریش ي خانواده

 واال میـــده آزار منـــو ایـــن. بـــوده کمبـــوداش و ســختش زنــدگی طلبکــار مــا از همیشــه اینکــه بخــاطر
 کیـوان بـا فرقـی

 .نداره

 هـم  بزرگشـان  تفـاوت .  اسـت  متفـاوت  کیـوان  بـا  کیـارش . دارد تفـاوت  بگویـد  خواسـت  مـی  دلـش  سـبا 
 آمـدن دنیـا به



 طنــازو  تلفــن  مجـدد  خـوردن  زنـگ  بـا  امـا  بـود  مغـایر  کـامال  آنهـا  بـه  طنـاز  حـس  که است مادري دو از
 ، شـدنش بلنـد

 بعــد مرســده کــرد مــی فکــر همیشــه. کــرد فکـر  کیــارش بــه و انــداخت پــایین را ســرش. کــرد سـکوت 
 بـا تفـاهم عـدم از

ــامران ــان و ک ــوت ، جداییش ــرده ف ــددش ازدواج و ک ــا مج ــیما،کیارش ب ــی و دور را س ـــا عاص  کرده،ام
 حرفهـاي حـاال

 از وقتـــی آمـــد درد بـــه قلــبش امــا بدهــد کدامشــان هــیچ بــه را مطلــق حــق نتوانســت. شــنید مــی تــازه
 .شـنید او کـودکی

 درســـت نتوانـــد و بســـپارد پرســتار بــه را کیــارش کــه بــوده مشــکالتش درگیــر آنقــدر کــامران قطعــا
 خـود پـدري حـق

 اعتــراف بارهــا خــودش هــم ســیما. کنــد مــادر خــالی جــاي حــال بــه فکــري کــه برســد چــه. کنــد راادا
 نتوانسـته بـود کرده

 بــه دسـت  هـا  همـین . کنـد  مـادري  اي سـاله  نــه هشـت  پسـرك  بـراي  ، دوسـالگی  یکـی  و بیسـت  درسـن 
 و داده هم دست

 آمدنـد  مـی  راه اخالقـش  بـا  و دادنـد  مـی  حـق  کمـی  نبایـد  چـرا  حـاال  پـس . بـود  سـاخته  را امروز کیارش
 دور اینقـدر تـا

 از همــه،خودش  از بـیش  دیـد  مـی  افتـاد  مـی  کیانـا  بـراي  ش ونگرانـی  برخـوردش  یـاد  بـه  وقتـی  نشود؟
 بیـزار دوري آن



 اولـــین بـــراي. دهـــد نمـــی را اوضـــاع ایـــن کـــردن تمــام و اعتــراف ي اجــازه غــرورش شــاید و اســت
 کـرد حـس بـار

 درمــورد قضــاوت بـراي  معتبــري ســند موقعیتشـان،  و هــا آدم ظـاهر . اســت بهتــر نفـر  یــک از اوضـاعش 
 . نبود زندگیشان
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 عجیـــب میلــی امــا دانســت نمــی چیــزي تقریبــا. دانســت نمــی او درمــورد کــه بــود چیزهــا خیلــی هنــوز
 حـرف تـا داشـت

 ...دهد بروز راحتی این به او دانست، می بعید که چیزي.  بشنود را او هاي

 خـورد  زنـگ  تلفـنش  کـه  گفـت  سـبا . گرفـت  را طنـاز  سـراغ  و گذاشـت  میـز  روي را میـوه  ظـرف  مهـري 
 مهري. رفت و

 هـا  مشـغلیت  همـین  امـا  داد مهـري  بـه  را حـق  سـبا . کـرد  گالیـه  او هـاي  مشـغولیت  از و داد تکـان  سري
 همه آن از را او

 کـه  کـرد  مـی  صـحبت  او بـا . بـود  سـاخته  محکـم  زنـی  او از هـم  همـین  شـاید . کـرد  مـی  دور خیال و فکر
 تلفنش صداي

 نگـــاهی. کوبیـــد عجیبــی حــس بــا قلــبش صــفحه روي کیــارش اســم بادیــدن. برخاســت بالفاصــله. آمــد
 طنـاز اتـاق بـه

 :داد جواب را گوشی و رفت ها اتاق از یکی سمت به. بود مشغول هنوز. کرد



 .سالم_

ــبت او صــداي ــه نس ــه ب ــاوت همیش ــود متف ــار. ب ــه انگ ــاي رگ ــناخته ه ــت اي ناش ــه داش ــداي در ک  او ص
 :داشت تازگی

 یانه؟ میاي امشب_

 :داد تکیه اتاق ي گوشه میز به و گرفت دندان به لب سبا

 ...که اومد پیش کاري یه راستش_

 یانه؟ میاي امشب پرسیدم. سبا نزدم حرف اونجایی چرا اینکه درمورد_

 !نه_

 :کرد صدایش سریع سبا که کند قطع خواست و گفت خبی خیلی ، کوتاهی مکث با کیارش

 !کیارش_

ــث ــت و او مک ــاچگی دس ــودش پ ــدا در خ ــردنِ ص ــم ک ــث ، او اس ــد باع ــی ، ش ــکوت کم ــد س . کن
 او سـکوت با کیارش

 :گفت

 .بگو_

 :کشید گلویش زیر دست و داد قورت را دهانش آب سبا

 داري؟ باهام کاري _

 !نه_



 ...پس_

 چیــزي درمــوردش نــدارم حوصــله االنــم و هســتی کـه  فعــال. نباشــی اونجــا میخواســت دلــم کــن فـرض _
 اگـه امـا بشنوم

 .اونجایی که شبیه اخرین امشب بگیریم، اي نتیجه باشه قرار

 کنیم؟ صحبت درموردش میشه_
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 .نه_

 :داد ادامه کیارش. رفت وا سبا

 .بزنیم که هست هم دیگه حرفاي. باشه جذاب برات که نیست چیزي من زندگی مشکالت_

 ... باشه مشترکی ي آینده...  باشه قرار اگه اما_

 .زنیم می حرف درموردش بود نیاز هرموقع_

 :گفت کیارش و گذاشت صورتش روي دست. افتاد ذوق ذوق به سبا دندان دوباره

 .بینمت می باغ تو شب شنبه پنج اما درگیرم خیلی روز سه دو_

 نیست؟ بهتر کافه همون_

 :کرد مکث کمی کیارش

 ... ظهر شنبه پنج. خب خیلی_



ــبا ــه س ــی ي باش ــت آرام ــی. گف ــع را گوش ــرد قط ــتش و ک ــایین دس ــاد پ ــداي. افت ــاز ص ـــري و طن  را مه
 صـحبت کـه شـنید

 را گوشــی. کشــید عمیقــی نفــس. کــرد ســرکوبش امــا داشــت او دیــدن بــراي عجیبــی میــل. کردنــد مــی
 و کـرد خاموش

 ...رفت بیرون و گذاشت کیفش داخل

  نهم بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 

 دهم بخش

 

 :دهم بخش

 :کشید عقب کمی صندلی با را خودش و گذاشت میز لب را دستش

 .س هفته همین آخر گفتی که تو_

 داري؟ مشکلی مگه. سال شب آخرین واسه بذارن شد قرار بودن، درگیر ها بچه از بعضی_

 :گذاشت دهانش به را آن و برداشت ، بود میز روي که شکالتی

 . میدم خبر بهت ، اومد پیش اگرمشکلی بازم حاال. هست بهترم.  تعطیله اتفاقا! نه_

 :گفت فوري الهام



 .کن ریزي برنامه. نیاد پیش دیگه بگو مشکل به_

 .نمیاد پیش مشکلی که شاءااهللا ان. الهام وقته کلی دیگه هفته دو تا_

 خـــداحافظی و کـــرد خـــواهی عـــذر الهـــام از. گفــت نباشــید خســته و شــد بلنــد دکتــر آمــدن بیــرون بــا
 شـکالت. کـرد

ــل ــانش داخ ــه ده ــپش ي راگوش ــداخت ل ــه و ان ـــر روز مودبان ـــت بخی ـــر. گف ـــا دکت ـــت او ب  داد دس
 بـا و جـوان دختـر.

ــی ــود محبت ــار. ب ــتانه رفت ــیط ش دوس ــراي را مح ــبا ب ــت س ــتنی دوس ــر داش ــرده ت ــود ک ــرم.ب ــفید ف  س
 برداشـت را ش پزشکی

 هنـــوز ســـبا. برگشــت و انــداخت ســرش روي را تــري ســبک شــال. کــرد عــوض پــالتویش بــا همانجــا و
 و بـود ایسـتاده

ــرد ســعی ــات ک ــود را آبنب ــا بج ــدر ام ــفت آنق ــود س ــه ب ــرجیح ک ــر از داد ت ــذرد آن خی ــه و بگ  ي گوش
 .دارد نگهـش لپش

 :گفت مهربانی با دکتر

 نگرفت؟ تماس که کسی. جان سبا باش راحت و بشین_

 .داد نشان او به مانیتور داخل را لیست. نشست و کرد سباتشکر

ــا دو_  گفـــتم. خواســـتن مریضــا میــون وقــت. شــدن داده ارجــاع بهداشــت مرکــز از گفــتن بیمــارا از ت
 تمـاس ونـیم سـه

 .بپرسم خودتونم از که بگیرن



 ازایـــن حــاال. میخــواد بیشــتر رســیدگی کــم یــه مشکلشــون کــه مرکــزن بیمــاراي اینــا.  نــداره مشــکلی_
 خـودت بعـد بـه

 فــرق اینـا  بـا . باشـه  دوم لیســت بـه  حواسـت  فقـط . بــدي نوبـت  زمـانی  چـه  و کــی بـه  دونـی  مـی  خودکـار 
 .داره

 ترمیمه؟ و جراحیا منظورتون_

ــوال. آره_ ــاعت اصـ ــه هشـــت سـ ــد بـ ــل روزاي و بعـ ــان تعطیـ ــه. میـ ــم کـ ــده اونـ ــدنش بخاطردیـ  نشـ
 !احتمالیشونه

 نیست؟ قانونی غیر_
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. کـنم  مـی  قبـول  بربیـاد  ازم کـه  کـارایی  ولـی  جراحـه  کـار  اینـام . کـنم  نمـی  قبـول  قـانونی  غیر کیس من_
 بـا کال بعضیام

 اومــد  پــیش  مـوردي . نیسـت  تـو  بـودن  بـه  نیـازي  مـواقعم  اکثـر . نبـاش  نگـران . میـان  خـانواده  و همسر
 دادم تـرجیح کـه

 .میگم بهت حتما نباشم، تنها

 آب چـــرا کـــه کـــرد لعنـــت را خــودش.  بــود شــده دردســر. کــرد جــا جابــه زبــانش بــا را شــکالت ســبا
 .برداشـت نبـات

 :گرفت ش خنده دکتر



 .نخورد نمیشه ولی دارم مشکل نباتا آب بااین خودمم من. خودتو نکن اذیت_

 بـــراي چشــمکی دکتــر ، در صــداي بــا.  کــرد خــواهی عــذر و گذاشــت لــبش مقابــل دســت. خندیــد ســبا
 سـمت و زد او

 امــا نبــود شــلوغی مطــب. آمــد بیمــار اولــین. کــرد بــاز را آن و رفــت در ســمت بــه ســبا. رفــت اتــاقش
 کـارش کـرد سعی

 مــی  شــدن  چــک  بــراي  کـه  بودنـد  بـاردار  مـادران  بیشـتر . دهـد  انجـام  احسـن  نحـو  به و درست هم را
 درایـن. آمدنـد

ــه ــابی روز دوس ــرش حس ــرم س ــده گ ــود ش ــبختانه. ب ــکالت خوش ــانش ش ــوش را ده ـــو خ ـــوش و ب  خ
 بـا.  بـود شـده طعـم

 بـــا. بـــود محجبـــه و چـــادري زن یـــک. شـــد مطـــب وارد همزمـــان مراجعـــی تلفـــن، خـــوردن زنـــگ
 را سـالمش خوشـرویی

 عـــذر. شــد نزدیـک  هــم بــه ابروهـایش  کیــارش اســم دیـدن  بــا. کــرد نگـاه  ش گوشــی بــه و داد جـواب 
 و کـرد خـواهی

 :گفت و کرد کوتاهی سالم. داد جواب را گوشی

 بگیرم؟ تماس دیگه دقیقه چند میشه_

 !پنجه. کن نگاه ساعتو ، تماس جاي به_

 :برگشت دیواري ساعت سمت به سبا چشمهاي

 چطور؟. آره_



 نداشتی؟ قرار کافه تو امروز تو_

 :پرید سبا سر از برق

 ...اما پنج؟ ساعت_

 لبخنــد ســبا امــا نــدارد عجلــه کــه کــرد اشــاره او. کــرد کوتــاهی خــواهی عــذر و افتــاد زن بــه چشــمش
 زد اي نیمـه نصـفه

 :داد ادامه آرامتر تلفن با را حرفش و

 .نبود حواسم اصال. ببخشید. مطبم تو هفت تا من_

 .بود زده گند. گرفت گاز را لبش ، کیارش سکوت با

 ...کن باور_

 طنازي؟ مطب_
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 !سرکار! نه_

 کار؟_

 :افزود کوتاهی مکث با

 .فعال. همینجا بیا هفت ساعت_



ــد حرفــی اینکــه از قبــل و ــایی اي. کــرد قطــع را گوشــی بزن ـــز روي را گوشـــی و گفـــت زیرلــب باب  می
 سـیم. گذاشـت

ــبی گوشــی و کــارت ــه مناس ــود گرفت ــا ب ــرد، فاصــله بیشــتر کمــی گذشــته از ت ـــه بگی ـــاطر همـــین ب  خ
 او بـا هـایش تمـاس

ــود، شــده تــر راحــت ــا ب ــود نیامــده پــیش فرصــتی هنــوز ام ــا ب ـــد زنــدگیش تغییــرات از ت  زن از. بگوی
 کـرد خـواهی عـذر

 همــین بــه ، بــود کیــارش درگیــرِ ذهــنش. دارد شخصــی کــار دکتــر بــا گفــت او کــه پرســید را وکــارش
 اختیـار بی خاطر

 :پرسید

 کاري؟ چه_

 :کرد جمع کمی را چادرش زن

 .خصوصیه_

 .بود شده کالفه کمی

 .شن ویزیت بیمارهاشون بمونین منتظر یا. بیاین اخروقت برین میتونین. نداره اشکالی_

ــغ زن ــت مبل ــز روي را ویزی ــت می ــبا و گذاش ــق س ــه طب ــت را آن ش وظیف ــارت و برداش ــی ک  را ویزیت
 .داد تحویل

ــکر زن ــرد تش ــل روي و ک ــار مب ــارداري زن کن ــت ب ــاه. نشس ــبش نگ ــه عجی ــاریش زن ب ـــم از کن  چش
 امـا نمانـد دور سـبا



ــا. نکــرد درگیــر را ذهــنش ــیم و ســاعت و یــک تقریب ــا بعــد ن ـــه را زن مطـــب شـــدن خــالی ب ـــاق ب  ات
 زن. کـرد یی راهنمـا

ــاق وارد ــت در و شــد ات ــز پشــت خــودش.  رابس ــد.  نشســت می ــه چن  دیگـــر نگـــاهی و گذشـــت دقیق
 .کـرد سـاعتش بـه

 بــه و شـد  بلنــد تردیـد  بــا. رسـید  مــی سـاعت  ســر افتـاد  مــی راه االن. بـود  منتظــر هفـت  ســاعت کیـارش 
 دکتـر اتـاق سمت

 هـــایش اشـــک چـــادرش ي گوشــه بــا زن و داشــت اخــم دکتــر. رفــت داخــل اي ضــربه تــک بــا. رفــت
 .کـرد پـاك را

 :گفت دکتر که نه یا بزند را حرفش بود مردد.  کرد تعجب

 .عزیزم بگو سبا؟ جونم_

 :گفت و گرفت زن از را نگاهش

 زودتربرم؟ دقیقه چند میشه. مهمه که داشتم قبل از قراري یه منم. نیست کسی دیگه راستش_

 .رسونمت می جایی یه تا. میریم دیگه دقیقه پنج. برم میخوام خودمم_
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 را دســتش زن امــا بــرود برگشــت ســبا ، شــد بلنــد کــه دکتــر. کــرد تشــکر و زد جــانی کــم لبخنــد ســبا
 آنقـدر سبا. گرفت

 :زد خشکش که کرد تعجب



 ...من. کن صحبت دکتر خانم با شما ، دخترم_

 :گفت مالیمی لحن با و آمد جلو زن حرف میان دکتر

 .باشی داشته قانونی توجیه باید شما. نیست ساخته من از کار این. عزیزم_

 :برگشت دکتر سمت و کرد رها را سبا دست زن

 میـده،  رضـایت  میـاد  شـوهرمم  بخـدا . تـوجیهی  چـه  دیگـه  دومـاد  و عـروس  بـا . سـال  و سـن  بااین آخه_
 ...فقط

 :زد لبخند و گذاشت او ي شانه روي دکتردست

 ي حـــاملگ خـــتم بـــه حکـــم قـــانون کـــه نمیشـــه دلیلــی ، شــدي دار بچــه و کــردي ازدواج زود شــما_
 اگـر حتـی. بـده

 .باشه راضی همسرتون

ــادرش زن ــا را چ ــرد ره ــورت. ک ــرد درص ــفیدش و گ ــارگی س ــوج بیچ ــی م ــه. زد م ــتی ب ــرز در راس  م
 حتی سالگی چهل

 .بود زیبا آرایش اي ذره بدون

 کنم؟ چیکار من_

 .میشه بزرگ تون سایه زیر و میاد دنیا سالمت شاااهللا ان. هاتون بچه بقیه مثل اینم. هیچی_

 :زد ش گونه روي زن

 ....که بده مرگ منو خدا.  س حامله دخترم بخدا_

 .بوده خدا خواست. عزیزم نزنین حرفو این_



 :شد کالمش چاشنی شیطنت کمی و زد لبخند

 میشــین خــوبیم مــادر. هســتین جــذابی همســر هنــوز کــه طــور همــون.  زیبــایی و جــوون هنــوز شــمام_
 .دیگه

ــورت ــک ص ــود اش ــا در زن ال ــل ج ــداخت گ ــبا. ان ــده س ــورت را ش خن ــرون و داد ق ــت بی ــب. رف  عج
 ...بود روزگاري

♣♣♣♣ 

 را در هنـــوز. رفـــت کافــه ســمت و شــد پیــاده ســریع و کــرد دکترتشــکر از شــرمنده و کوتــاه ســبا
 کـه بـود نکـرده بـاز

ــتی ــد ســرش پشــت از دس ــل را در و جلوآم ـــر. داد ه ـــا و چرخانـــد س ـــره دیـــدن ب  جـــدي ي چه
 فـرو قلـبش کیـارش

ــل. ریخــت ــه مث ــیش دادن ســالم در همیش ــدم پ ــارش. شــد ق ــه و داد تکــان ســر کی  هــدایتش داخــل ب
 را نفسـش سـبا. کرد

 ، پیچیـــد مشــامش در کــه عطــري اولــین پــیش ي دفعــه مثــل. شــد کافــه وارد و کــرد حــبس ســینه در
 داغ عطرشـکالت
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 کشـید  عقـب  را صـندلی . بودنـد  نشسـته  قبـل  ي مرتبـه  کـه  رفـت  میـز  همـان  سـمت  بـه  کیـارش . بود
 . کـرد نگاه سبا به و



 او بـه  مجـالی  ، نشسـت  کـه  سـبا . بـود  او ي چهـره  روي مسـتقیم  نگـاهش  ولـی  نشسـت  رفـت،  جلو که او
 :وگفت نداد

 ...االن ولی کردم باز اي دیگه حساب یه روت قبل دفعه_

 :گفت ساده و گذاشت میز روي را کیفش سبا. حرفش نفی نشان به کشید باال را هایش لب

 بگم؟ برات تصمیمامم تموم کم، مدت این تو داشتی توقع _

 :گفت او و شد نزدیک هم به سبا ابروهاي. گفت نچی و انداخت باال ابرو کیارش

 .نره یادت قرارتو ، روز سه عرض در حداقل داشتم توقع_

 :گفت دلجویانه و کرد تر زبان با را لبش سبا

 .ببخشید.  داري حق_

 :کرد باز ازهم را کیارش ي چهره ناخوداگاه ، مالیم لحن و آمدن کوتاه این

 کرده؟ جور کار طناز_

 :داد سرتکان و کرد بازي ساعتش قاب با سبا

 .داره محبت بهم خیلی. بودم خواسته ازش پیش وقت خیلی_

 :زد که اي طعنه خصوصا.  شد کیارش پوزخند متوجه

 .محبتیه با زن. داره محبت همه به کال_

 .باشن داشته هم بقیه نمیشه دلیلی داري، مشکلی باهاش تو اگه_

 :کرد نگاهش مستقیم کیارش



 ...فقط.  کنم تلف موردش در وقتمو بخوام که نیست مهم اونقدر_

 :داد ادامه و گرفت باال مقابلش انگشت

. نمیــام راه کســی بــا اینقـدر  همیشــه. بگیــر جــدي حرفـامو  بــزنم، حرفــی کســی بـه  حــاال نمیخــواي اگـر _
 بعـدي ي دفعـه

 .نیست درکار

 ســبا رفــت او وقتــی و دادنــد سفارشــی. شــد ســبا درهــم ابروهــاي متوجــه کیــارش و آمــد خــدمت پــیش
 :گفت آرام

 باشه؟ همین قراره همیشه_

 چی؟_

 کنم؟ اطاعت بسته چشم من و بگی تو اینکه_

 :کشید باال را هایش لب خونسردي با کیارش
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 !نه_

 :داد ادامه کیارش و کرد نگاهش مستقیم سبا

 .میخوام همراه. نمیخوام که خرید زر بنده_

 :داد سرتکان و کشید ابرودرهم کیارش. زد پوزخند سبا



 هوم؟_

 .عدالت با همراهی میگن مرئوسی و رییس به که کردي انتخاب و قانون کدوم_

 :دهد ادامه را حرفش سبا شد، باعث کیارش ي چهره حالت

ــا بایــد فقــط و بــدونم چیــزي درمــورد نــدارم حــق مــن_  اســمش ایــن ، کــنم موافقــت هــات خواســته ب
 همراهیه؟

 زل مســـتقیم او هـــاي چشــم بــه. کشــید جلــو را خــودش کمــی و گذاشــت میــز روي را دســتش کیــارش
 شـمرده و زد

 :گفت

 بــرم امشـب  همـین  و میشـه  تلــف وقـتم  کـنم  مـی  فکــر کـه  کنـی  مـی  عجلــه جـوري  چیـزا  خیلـی  واسـه _
 .کامران سروقت

 :گفت اما کرد تزریق دخترك قلب به را هیجان لحنش و نگاه

 .دارم گیري تصمیم اختیار من اوصاف بااین پس_

 و کشــید عقــب او کــه شــد مطمــئن وقتــی. رفتــه اعصــابش روي فهمیــد شــد، بــاز کــه کیــارش ابروهــاي
 :گفت جدي

 شه؟ نفرانتخاب یک جانم عمه و من بین که_

 :شد گرد شدن شوك شدت از سبا هاي چشم

 چی؟ یعنی_



 چـون . نکنـی  یـا  کنـی  قبـول  میتـونی . بیـاد  مـن  زنـدگی  طـرف  تونـه  نمـی  قـدمم  یـک  طنـاز . همین یعنی_
 جـدي قصه این

 .میشه االن از تر محکم منم حرفاي شه،

 ... و زنین نمی حرف باهم حرفا این جاي به چرا_

 .نکنی دخالت نداره، ارتباط بهت که مسائلی تو کن سعی_

 :افزود مالحظه بی کیارش و ماسید سبا دهان در حرف

 !خب. نکنی بحث باهام بهتردرموردش برات_

ــود خــورده ذوقــش تــوي آنقــدر.  کنــد مــی ذوق ذوق قلــبش پشــت حســی کــرد حــس ســبا  کــه ب
 و شـد جمـع ش چهره

 میــز  روي کــه  شـکالتی  کیـک  و قهـوه  خـوش  عطـر  و کافـه  ایـن  دیگـر . کـرد  نگـاهش  سـکوت  در فقط
 ، شـد چیـده

 کــیفش ي دســته ســبا. برداشــت را ش قهــوه خونســردي بــا کیــارش. کــرد نمــی تحریــک را اشــتهایش
 نگاه و گرفت را
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 ســوالی او اینکــه از قبــل و داد قــورت بــود پریــده گلــویش بــه کــه بغضــی. کشــید خــود ســمت را او
 صـداي بـا ، بپرسـد



 :گفت آرامی

 ... و گردم می بر دیر که ندادم خبرم. شده دیر_

 :گفت آرام حرفش میان کیارش

 میــزنن ، شــنون مــی حقیقتــو تــا کــه نــارنجی نــازك و لــوس دختــراي از. کــن عــوض خصــلتاتم بعضــی_
 قهـر ، گریه زیر

 . نمیاد خوشم بکشه، و نازشون یکی منتظرن و کنن می

 :گفت و داد بیرون را پرحرصش نفس سبا

 .میاد بدم مستبد و خودخواه مرداي از شنیدم، زور زندگیم تو کافی حد به منم_

 شــد  رد ازکنـارش .  بـرود  کـرد  تنـد  قـدم . شـد  بلنـد  صـندلی  روي از او و شـد  درهـم  کیـارش  هـاي  اخم
 کـیفش بنـد و

 خفــه را اعتراضــش صــداي ش عصــبی هــاي چشــم و او درهــم هــاي اخــم برگشــت وقتــی شــد، کشــیده
 کیـارش. کـرد

 :گفت جدي و آرام

 .بود آخرت ي دفعه_

 میــــز روي اســــکناس چنـــد و برداشـــت را کـــتش او کـــه بگویـــد چیـــزي خواســـت و لرزیـــد قلـــبش
 بـه ابـرو بـا. گذاشـت

 :گفت خشک و جدي و کرد اشاره خروجی

 ...برو_



ــه ســبا ــدانش.  گرفــت را نگــاهش ســختی ب ــوتر. کــرد مــی ذوق ذوق دن ــاد اوراه از جل ــه در. افت  را کاف
 بیـرون و کـرد باز

 امـا  رفـت  خیابـان  سـمت  بـه  برگـردد  آنکـه  بـدون . انـداخت  تـنش  بـه  لـرز  مـاه  اسـفند  سرد هواي.  رفت
 بنـد دسـتش مچ

 داشـــته اختیـــاري آنکـــه بـــدون و خــورد چــرخ ش شــوکه و زده هیجــان نگــاه. شــد محکمــی ي پنجــه
 دنبـالش باشـد،

 کیـارش . کشـید  عقـب  را خـودش  کمـی  شـد،  رهـا  دسـتش  و ایسـتادند  کـه  ماشـین  کنـارش . شـد  کشیده
 زد را ریمـوت

 صـــداي و شــد بــاز او ســمت در. کشــید دیگــرپس قــدم دو ســبا.  نشســت. کــرد بــاز را ماشــین در و
 واضـح را کیـارش

 :بود سخت و دستوري. شنید

 !بشین_

ــدر ــد حســش آنق ــود ب ــه کــه ب ــت ب ــارش عاقب ــد رفت ــه.  فکرنکن ــان ســمت ب ــین درب و رفــت خیاب  اول
 را ایستاد که تاکسی

 ...بگیرد فاصله او از میخواست فقط! نه یا میخورد او به مقصدش نپرسید حتی. کرد باز

ــت ــر دس ــه زی ــت ش چان ــه و گذاش ــش ب ــار فک ــی فش ــن ذوق ذوق. آورد کم ــدان ای ـــت دن  دردي داش
 .شـد مـی دائمـی

ــات ــردنش مراع ــی در نک ــه همراه ــا بابچ ــنقالت خــوردن و ه ــواب ت ــت خ ـــرامش را راح ـــرد ح  آن. ک
 اینکـه بـراي هـم
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 درایـــن. شـــود رهـــا بــود افتــاده جــانش دورِ کــه احساســی طــوق آن از و بخنــدد و بگویــد ســاعت چنــد
 حـال چنـدروز

ــان. نداشــت خــوبی ــود کــرده گیــر کشــش پــر حــس دو می ــاور. ب ـــاه مـــدت درایــن کــرد نمــی ب  کوت
 شـده درگیـر اینقـدر

ــد ــن از. باش ــه ای ــدگی هم ــالش درمان ــد ح ــی ب ــد م ــع. ش ــایی توق ــود بیج ــه ب ــد او ک ــردد بخواه  و برگ
 هایش حرف درمورد

 خـــودش بـــا لـــب زیـــر دائــم. بــود آورده دســت بــه کــافی شــناخت کــم مــدت درهمــین. دهــد توضــیح
 مـی ي درکـ بـه

 را شــالش .  بــود  مســخره  ســوتفاهم  یــک  بخــاطر  اگــر  حتــی . شــد  تمـام  کـه  دیـد  مـی  بهتـر  و گفت
 ش شـانه روي

. رفـت  مـی  مطـب  بـه  بعـد  زد مـی  قـدم  هـم  کمـی . بـود  دو سـاعت .  کشـید  صـورتش  بـه  دسـتی . انداخت
 سـر به هم بادي

ــاهو پــر ـــراي خـــالی جــاي کــه کــرد مــی پــر را ذهــنش آنقــدر بایــد. خــورد مــی داغــش و هی  فکـــر ب
 و کیـارش بـه کـردن

 فکرهــاي . کنــد  روشـن  سـعید  بـا  را تکلـیفش  کـه  بـود  زمـانی  تـا  نهایتـا  ش سـختی . نمانـد  هایش حرف
 بـراي مختلفـی



ــرار ــاغ ازایــن ف ــال در هــم هرکــدامش. داشــت ب ــانع بــراي کــافی دلیــل خــودش، خی  و ســیما کــردن ق
 آه. داشـت کـامران

 آمـــد آشـــپزخانه ســـمت از کیـــوان رفــت، مــی پــایین کــه هــا پلــه از. رفــت بیــرون. کشــید ســنگینی
 هـا پلـه سـمت بـه و

 :گفت حال درهمان. برگشت

ــراي خــواین مــی_ ــاري چــه بگیــرم؟ اجــازه شــما از کشــیدنمم نفــس ب ـــی دنیـــا جهــنم. شــدما گرفت  م
 ایـن از بهتـر اومـدم

 .بود شما کنِ خورد اعصاب و الکی هاي دلسوزي و خوشبختی قصر

 :پرسید و داد را جوابش سبا. کرد کوتاه سالمی و افتاد سبا به چشمش

 کیوان؟ شده چی_

 :برگشت او سمت و ایستاد حوصله بی و عصبی کیوان

 کــه مــا بــه نــداره، عیبــی ، کنــه مــی کــاري هــر کــی هــر اینجــا. خالــه بگــو خــواهرت بــه چیــزي یــه تــو_
 بچه میخوان میرسن

 .باشن داشته کن گوش حرف

 :بود عصبی. گرفت حفاظ به را دستش و ایستاد ها پله پایین سیما

 ...واال کیوان نمیذاري بیرون خونه از پاتو بري، میخواي کجا نگی درست_

 توقـــف ، بـــود ایســـتاده ســیما کــه جــایی از بــاالتر پلــه دو. برگشــت پــایین را رفتــه بــاال ي پلــه کیــوان
 گسـتاخانه و کـرد



 :گفت

 ...که بگیره و یکی اون جلوي میتونه اون ؟ میگی بابا به ؟ چی واال_

 :کشید داد او مقابل و رفت باال را پله سیما

 میکنـــی کــاري  تــو . بابـــاش بــا  میدونــه  خــودش .  نیســـت مربـوط  تـو  بـه  میکنــه کـاري  هـر  کیـارش _
 .مـیگم مـن کـه

 فهمیدي؟
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 :رفت باالتر کیوان صداي

 .مربوطه خودم به منم کاراي چون! نه_

 کیــــوان. بــــود پریــــده نــــاراحتی شــــدت از ســـیما رنـــگ و کـــرد مـــی نگاهشـــان زده حیـــرت ســـبا
 اماسـیما بـرود برگشـت

 بـه  را سـیما  تعـادل  رفتـنش  جلـو  و نشـد  کـه  بکشـد  پـس  خواسـت  کیـوان .  کشـید  پشـت  از را پیراهنش
 روي تـا زد هـم

 رخ از رنــگ. برخاســت نهــادش از آه و خــورد بــاالیی ي پلــه بــه محکــم پــایش ســاق. بخــورد زمــین پلــه
 . پریـد کیـوان

 :نشست کنارش کیوان با همزمان و دوید سمتش مکث بی سبا



 سیما؟ شد چی_

ــا ســیما ــاال کمــی را شــلوارش و نشســت پلــه لــب بغــض ب  از. بــود دیــده آســیب پــایش ســاق. کشــید ب
 ضـرب محل تیرگی

 :گفت عصبی و زد پس را دستش سیما مامان، گفت تا و گرفت را دستش کیوان. بود مشخص

 .نیست مربوط من به دیگه. برو میخواي که هرجایی شو بلند. نزن من به دست_

 :گفت آزرده اي چهره با کیوان. کرد نگاهشان و گرفت دندان به را لبش سبا

 ...آخه ، میام و میرم کی با میدونی خودت میکنی؟ اینجوري چرا_

 بـــه زنـــان لنـــگ و نکـــرد او بـــه اعتنـــایی. شـــد بلنـــد و گرفــت حفــاظ چــوبی عمــود بــه دســت ســیما
 آشـپزخانه سـمت

 پشــیمانی بــا کیــوان و کــرد نگــاهش ســکوت در ســبا. گفــت اهــی و شــد ولــو پلــه روي کیــوان. برگشــت
 :گفت

 .کشید لباسمو نفهمیدم خودش جون به_

 :گذاشت او دست روي دست و نشست پله لب کنارش سبا

 کیوان؟ کنی می مقایسه کیارش با و خودت دائم چرا_

 :داد جواب درجا کیوان

 .... و برادرته خیرسرش میگن.  س خونه همین تو اینکه واسه_

 ...کیوان_

 :گفت کردو بلند دست کیوان



 .بزنم تونم نمی حرفم. بفرما_

 .اجبار نه میگه، اخالق و ادب اینم! نه توهین ولی آره حرف_

 مگه؟ هست کی_

 .داري ومادرت پدر با و رفتار بدترین نیاري کم ازش اینکه بخاطر تو هست، هرکی که فعال_

 :گفت و شد بلند حوصله بی کیوان
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 .ندارم حوصله. خاله کن ول_

 :گفت و شد بلند سبا

. عزیـزه  هنـوز  و وایسـاده  بابـام  روبـروي  نگـو  فقـط . کیـوان  کـن  نگـاه  هـم  کیـارش  امتیـازاي  بـه  کـم  یه_
 چیزایی یه شاید

 .بینی می رو قضیه ظاهر فقط و نداري خبر تو که هست

 !همین. ندن بیخود گیرِ بهم میخوام فقط. کنه می چیکار و هست کی اون نیست مهم برام اصال_

 .بزن غر آدم و عالم به فعال! کیوان شه تنگ بیخود گیردادناي همین براي دلت خدانکنه_

ـــز پشـــت. رفـــت ســـیما ســراغ و کــرد رهــا را او ســبا.  داد ســرتکان و کــرد نچــی کیــوان  نشســـته می
 بـه دسـتش و بـود

 کشـــید را صـــندلی. رفــت او طــرف بــه و گذاشــت کــانتر روي را کــیفش. ســوخت دلــش. بــود زانــویش
 روبـرویش و



 :گفت آرام و کشید صورتش به دست سیما. نشست

 نشه؟ دیرت نرفتی؟ هنوز چرا تو_

 :گفت و انداخت سرباال سبا

 .باشم اونجا باید سه_

 افتادي؟ راه زود اینقدر چرا پس_

 .دیگه عیده شب. بزنم قدم فروشگاها تو کم یه برم میخواستم_

 .بریم دوتایی سبا با میخوام امسال گفت می. برو کیانا با وایسا_

 :گفت آرام و گذاشت او دست روي دست سبا

 .باشه باهامون مرد یه حتما که بریم می کیوانم. چشم_

 :داد فشار اورا انگشتان و چرخاند را دستش سیما

 باهاشــون  مــونم  مــی  موقعــا  یـه . میشـم  تـر  غافـل  انگـار  ، میشـم  تـر  حسـاس  هرچـی  سـبا؟  بینـی  می_
 بعـد. کـنم چیکـار

 چیباهــاش هــر. نداشــته رو دوتــا ایــن خــوشِ روز یــه کــه ناراحتــه کیــارش کردنــاي جــوونی از کــامران
 زنم، می حرف

 جـوهر  فقـط . بینـه  نمـی  اي دیگـه  چیـز  و سـیاه  تـابلوي  یـه  شـده  کیـارش ... انگـار  نـه  انگار.  میدم توضیح
 مـی و برداشته

 .زندگیش به پاشه

 .میشد نزدیک کیارش با کم یه شد می کاش_



 :کشید آهی سیما

 .خورن نمی هم درد به کدومشون هیچ! خونی دشمن یا برادرن نیست معلوم_

 .داره بد و خوب خصلتاي هرکی. نیست بدي آدم ولی سیما باشه خودخواه شاید کیارش_
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ــه نخــوام ازش کــه نیســتم مغــرور اونقــدر واال کــرد نفــوذ بهــش میشــه چطــور دونــم نمــی مــن واال_  ب
 .شه نزدیک کیوان

 :زد لبخند سبا

 .بگو خان کامران به_

 :زد پوزخند سیما

 همینــه ســال آخــر همیشــه.نــداره رو کــارا ایــن ي حوصــله کــه شــده کــاراش درگیــر اینقــدر کــه اون_
 دونـم نمـی ولـی

 .زنه نمی حرفیم. س آشفته چرا کامران روزا این

 :گفت درماندگی با و کرد نگاه او به

 یــه. کنـه  نمـی  درکـش  و بینـه  نمـی  کسـی  کــه غصـه  کلـی . داره یواشـکی  درد کلـی  زنـونگی  بینـی؟  مـی _
 شـونه وقتـایی



 وایســـه جلـوت  پسـرت  زحمـت،  عمـر  یـه  از بعـد  کــه خصوصـا . میشـه  خسـته .  گیـره  مـی  درد آدم هـاي 
 .بکشـه هـوار و

 خــراب یهــو برســی هــدف بــه تــا چیــدي زحمــت بــا کــه دومینــویی انگــار. میکنــی ضــعف احســاس تــازه
 کنی شک و شه

 بــی  و دنیــا  رحمــی  بـی  بـه  نـه  میکنـی  شـک  خـودت  بـه  بـازم . یانـه  کـردي  رعایـت  درست قواعدشو که
 .بچـه معرفتـی

 .میاد دردت دستت بودنه بسته و خودت از ، چی همه از بیشتر که اونوقته

 :آمد درد به دلش صدایش و ها چشم بغض از. گرفت را او دست دو سبا

ــوان_ ــه کی ــوز س بچ ــو. هن ــل ت ــه اوای ــاراش. جوونی ــه ک ــو. طبیعی ــرا ت ــه چ ــري؟ دل ب ــدي میگی ــه دی  ک
 .بود پشیمون خودش

 :زد تلخی لبخند سیما

 ي خونـــه خیالبافـــه دختـــرك همــون کــاش میگــی خــودت بــا گــاهی بعــد. بشــی مــادر. بشــی زن بــذار_
 نـه. بـودم بابـام

 ســنگ بایــد احــوال بــااین. نــداري صــبور ســنگ و کشــی مــی کــه دردایــی خــاطر بــه. مســوولیتت بخــاطر
 هـم همه صبور

 .بشی

ــم مــی_ ــی فهم ــدر. ســیما میگــی چ ــایی اینق ـــه کشــیدم تنه ـــی درد ک ـــو ب ـــی نفهمـــم همزبونی ـــو ول  ت
 یـه و داري کـامرانو

 نیست؟. قرصه بهش دلت که عمیق محبت



 نشســتم زنــده غصــه همــه ایــن بــا حــاال کــرد، نمــی ســیرابم محبــتش و نبــود کــامران کنــی مــی فکــر_
 کـه درسته! نه بودم؟

 فهمــه، مــی حرفمــو کــه میــره کســی بــا بــالش یــه رو ســرم شــب کــه همــین ولــی کــنم مــی غرولنــد االن
 .درمیاد خستگیم

 :کشید عمیقی نفس سیما و زد لبخند سبا

 ببري؟ بذارم میوه ذره یه. برم قربونت درگیرنکن فکرتو تو _

 :بوسید را او ي گونه سبا

 !برم که خوبی بگو فقط. میدارم بر خودم_
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 !شده چی بگی خودت منتظرم. خودتی تو روز چند نیست حواسم فکرنکن اما خوبم من_

 داخــل از بیســکوییتی ســبا بپرســد، چیــزي خواســت تــا امــا شــد متوجــه ســیما. شــد کمرنــگ ســبا لبخنــد
 میـز روي ظـرف

 :گذاشت دهانش داخل و برداشت

 ...آخ...  کم یه دلم_

. یچیــــد پ مغــــزش تــــا لثــــه از درد و شــــد فکــــش وارد ســــرعت بــــه داغ ســــیخی ســـیخ انگـــار
 فکـش روي را دودسـتش



ـــالش و برخاســـت مکــث بــی ســیما. رفــت شــویی دســت ســمت بــه و برخاســت جــا از و گذاشــت  دنب
 شـدت از.  رفـت

ــگ درد ــرك رن ــده دخت ــود پری ــانش. ب ــوري را ده ــت ف ــا شس ــی درد ام ـــه در عجیب ـــده ش لث  پیچی
 ي ضـربه انگـار. بـود

 .باشد خورده کهنه زخمی مرکز به محکمی

 باز؟ شد چی_

 :گفت پردرد و خیس صورتی با سبا

 ...و توش رفت بیسکوییت. شده خالی کامال دندونم کنم فکر_

 ...دکتر میریم. نمیري که مطب به بزن زنگ_

 .انداخت سرباال سبا

 .نمیدن وقت جا هیچ االن. گیرم می وقت بعد. شه خوب میخورم مسکن یه. نیست الزم_

 .سبا کیارش پیش ببرتت میگم کامران به_

 :آمد خودش به فوري اما کرد نگاهش بر برو و رفت یادش از ثانیه چند براي درد

 مسـکن  یـه  فعـال . داره آشـنا  دکتـر  حتمـا  ایشـون .  طنـاز  سـراغ  میـرم  نمیشـه  بهتـر  دیـدم  اگه. خوبم! نه_
 میدي؟ بهم

 مســکنی  ناچــار  بــه  ســیما . نـدارد  وقـت  چـون  نکنـد  اصـرار  کـرد  خـواهش  سـبا  امـا  کرد اعتراض سیما
 و داد او دسـت



ــبا ــد س ــوردنش از بع ــداحافظی خ ــرد خ ــرون و ک ــت بی ــر. رف ــان س ـــه خیاب ـــتاد ک ـــاهی ، ایس ـــه نگ  ب
 دردش. کـرد سـاعتش

 کـــه ماشــینی  اولــین  داخــل. بـود  گذاشـته  تـاثیر  هــم اعصـابش  روي. نرفـت  ازبـین  امــا بـود  شـده  کمتـر 
 و نشسـت ایسـتاد

ــرجیح ــت داد ت ــرد دربس ــله.  بگی ــیر ي حوص ــه مس ــت را تکهتک ــرش. نداش ـــه را س ـــتی ب ـــندلی پش  ص
 دسـت و داد تکیـه

 ...کرد می درست مصیبت داشت دندان این واقعا. گذاشت فکش روي

♣♣♣♣ 

ــکش ــل از را ماس ــانش مقاب ــایین ده ــید پ ــک و کش ــرفه ت ـــرد اي س ـــخه. ک ـــریع را نس ـــت س  و نوش
 .داد بیمـارش دسـت

 :بود گرفته کمی صدایش

 . بشه انجام آخرکارت ي مرحله که بیا شنبه_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 339

 بیام؟ شنبه یک میشه_

 :بود داده دستش کار سرما باالخره. کرد می درد سرش کمی و بود حوصله بی

ــکالی_ ــداره اش ــودت. ن ــو خ ــین وقت ــن تعی ــط. ک ــا فق ــا حتم ــنبه ت ــا دوش ــه بی ـــن ک ـــه از م ـــنبه س  و ش
 مـدت یـه تـا چهارشـنبه



 .نیستم طوالنی

 کـــرد رهـــا گوشـــش پشــت  از را ماســـک بنـــد کیــارش . رفـــت بیـــرون و کـرد  تشــکر جــوان مـرد 
 میـز ي رو را آن و

ــداخت ــوابی. ان ــاق وارد ن ــد ات ــریع و ش ــغول س ــاده مش ــردن آم ــندلی ک ــراي ص ــار ب ــدي بیم ـــد بع . ش
 حوصـله بـی کیـارش

 :گفت

 مونده؟ کسی کشی عصب یا جراحی واسه_

 :کرد نگاهش و کشید کار از دست دخترك

 .آخره ي مرحله که نفر یه فقط_

 :گفت و کشید موهایش میان دست کیارش

 ســمیعی دکتــر بــه هــم رو بقیــه. بیــاد شــنبه بــره بمونــه، سختشــه اگــر. میشــه معطــل ســاعت نــیم بگــو_
 .کن معرفی

 :گفت تعجب با دخترك

 دکتر؟ آقاي شده چیزي_

 :گفت و انداخت سرباال

ــه_ ــردرد! ن ــز. دارم س ــدارم تمرک ــد. ن ــودتم بع ــرو خ ــه. ب ــدي ب ــگاهم متص ــو فروش ــبِجمعه بگ  س ش
 .برن میتونن

 ... بخواین اگه خب_



 .بکن گفتم که کاري. نوابی نکش حرف من از_

ــاور دختــرك ــدون و کــرد عــوض را صــندلی ک ــه دســت آنکــه ب ــز ب ــد دیگــري چی ــت چشــم بزن  و گف
 چنـد. رفـت بیرون

 تکــان باشــه ي نشــانه بــه دســتی. کنــد صــحبت بیمــار بــا خــودش میشــود اگــر گفــت و آمــد بعــد دقیقــه
 جوانی دختر و داد

 :گفت و داد جواب را بخیرش شب ، دیدنش با کیارش. شد اتاق وارد

 .بیا شنبه. االن نداري که درد. اومده پیش مشکلی امشب_

 .کردم ریزي برنامه دادي شما که وقتی طبق کارام براي من. دکتر تونم نمی شنبه_

 :گفت ، کند بحث آنکه بدون

 . بزنم حسیتو بی صندلی رو بشین_
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 بــراي او بــه زمــانی و شــد بلنــد کیــارش امــا کنــد درســتش خواســت. جــاخورد او لحــن از جــوان دختــر
 ي اضـافه حرف

ــداد دیگــري ــه را او. ن ــا ســمت ب ــندلی تنه ــب ص ــایی شــده مرت ــرد راهنم ــرنگ و ک ــت را س  آخ. برداش
 بعـد کـه دخترك

 بـــا کیـــارش و آمـــد داخــل دختــرك. زد صــدا را نــوابی او بــه اعتنــا بــی و کــرد اخــم درآمــد، تزریــق از
 پلـک انگشـت



 :داد ماساژ را هایش

 رفتن؟ بیمارا_

 .بدین انجام کار خودتون دارن اصرار بعضیا. میرن دارن_

 .بیان خواستن که کدوم هر نه تا هفت ساعت صبح_

 .دکتر س جمعه فردا_

 چنــد. گفــت چشــمی و کــرد جمــع را وپــایش دســت فــوري دختــرك کیــارش عصــبی و جــدي نگــاه بــا
 کـه بعـد دقیقـه

ــغول ــار مش ــدان روي ک ــارش دن ــود، بیم ــوابی ب ــم ن ــداحافظی ه ــرد خ ــارش و ک ـــا کی ـــان ب ـــر تک  س
 فقـط. کـرد مرخصـش

 حقـــوق صـــرف بـــه دختـــرك. بیایـــد هــم گرفتــه،خودش وقــت صــبح بــراي بیمــاري اگــر کــرد تاکیــد
 مـی کـه ي خـوب

 نفعــش  بـه  هـم  تعطـیالتش  سـاعات  شـدن  پـر  ایـن  دانسـت  مـی  البتـه . آمـد  مـی  کنـار  او اخالق با گرفت
 بـه. بـود خواهـد

ــین ــاطر هم ــیچ خ ــت ه ــزي وق ــی چی ــید نم ـــط و پرس ـــم فق ـــی چش ـــت م ـــد. گف ـــه چن ـــتر دقیق  بیش
 سـکوت. بـود نگذشـته

 کیـارش  موبایـل  ي ویبـره  صـداي . آمـد  مـی  وسـایل  صـداي  فقـط  گـاهی  و بـود  پرکـرده  را فضـا  سنگینی
 فضـا در کـه

ــد، ــتش پیچی ــاهی. شــد متوقــف دس ــه نگ ــه درد فکــش. کــرد دختــرك ي چهــره ب ــود گرفت ـــی و ب  کم
 احتیـاج اسـتراحت



ــود ــایش. ب ــرد ره ــد و ک ــس او فهمی ــی نف ــید راحت ــایلش. کش ـــت را موب ـــدن. برداش ـــماره بادی  ي ش
 را ابروهـایش غریبـه

 پرســـید را احـــوالش گرمــی  بـــه. شــناخت  را ســـیما صـــداي فــوري  امـــا داد جــواب  و کشـــید درهــم 
 کوتاه و سرد وکیارش

 :کرد تشکر

 شده؟ چیزي_

 .ندادي جواب گرفت، موبایلتو هرچی کامران راستش_

 .نشنیدم بوده، سایلنت رو_

ــیحی ــت توض ــی.  نخواس ــال یعن ــرایش اص ــم ب ــود مه ــن. نب ــا ای ــاس روزه ــالء احس ــی خ ــت خاص . داش
 را کسـی ي حوصـله

 روي مشــروب بــه گــاهی. ســرش بــه زد هــم دیشــب و بــود مطــب و کارتینــگ گــرم ســرش. نداشــت
 همـان و آورد می

ــا. بــود شــده ســرش شــدن داغ باعــث هــم  و افتــاد اتــاق ي پنجــره زیــر تخــت روي پــوش زیــر یــک ب
 موجـب هـم همـین

ــرما ــوردگی س ــی خ ــده مزمن ــود ش ــه ب ــال ک ــابش فع ــتر را اعص ــورد بیش ــی خ ــرد م ـــی. ک ـــت نم  دانس
 را حرصـش میخواهـد
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 او یـی  هرجــا  دوبــاره  اســت  ممکــن  و اســت  عصـبی  سـبا  از دانسـت  مـی  امـا  کنـد  خـالی  چیزي چه سر
 رفتـار ببینـد را

 .دهد نشان نامناسبی

 .مطبی ببینم میخواستم راستش_

 چطور؟_

 ...ولی نباشی مطب شاید و س جمعه شب میدونم.گرفته بدي درد دندون سبا_

 :گفت حرفش میان

 نداري؟ اي دیگه کار. متاسفم. نیستم مطب_

 هنـــوز امـــا گرفــت پــایین را گوشــی کیــارش و گفــت اي گرفتــه نــه. اســت رفتــه وا ســیما بــود معلــوم
 نشـده قطـع تمـاس

 مــی ش عصــبی و بــود گوشــش در او هــاي حــرف هنــوز. زد پلکــی شــد، زده تمــاس پایــان وقتــی. بــود
 ...اما کرد،

 :داد جواب بالفاصله سیما و زد شماره همان روي

 ...جانم_

 .سیما مطبم_

 نیستی؟ گفتی که تو_

 .نداشتم مریض حوصله_

 :کشید راحتی نفس سیما



 میشــه . ترسـوئه  خیلـی  سـبا  فقـط . برسـن  دیگـه  دقیقـه  چنـد  کـنم  فکـر . راهـن  تـو . عزیزم میکنی لطف_
 هواشـو کـم یـه

 باشی؟ داشته

 :زد پوزخندي

 .بایدبرم. دارم مریض_

ــیما ــه س ــال ب ــه خی ــراي او اینک ــرفش ب ــرام ح ــل احت ــود، قائ ــکر میش ــرد تش ــی و ک ــع را گوش ــرد قط  ک
 لحظـه چنـد با کیارش.

 کــه  در صــداي . داد ادامـه  را کـارش  و نشسـت  کنـارش  حـرف  بـی . رفـت  جـوان  دختـر  سـمت  به مکث
 دسـتش آمـد

 بیـرون  و شـد  بلنـد  شـده،  مطـب  داخـل  کسـی  کـرد  حـس  وقتـی  فقـط . نیامـد  بـاال  سـرش  امـا  شد متوقف
 بـا کامران. رفت

 . زد ندید،پوزخند را سبا وقتی. رفت جلو و زد لبخند دیدنش

 .میاري رو سبا گفت سیما_

ــه.آره_ ــدم. پایین ــنم اوم ــتی ببی ــه هس ــایلمو. یان ــه موب ــا خون ــتم ج ــو. گذاش ــم ت ــه ه ــیتو ک ــواب گوش  ج
 .ندادي

 :داد سرتکان
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 .تو بیاد بعد. میشه تموم داره کارم.بشینه باید دقیقه چند_

ــامران ــه ک ــت اي باش ــارش و گف ــمت کی ــاق س ــت ات ــد. برگش ــه چن ــد دقیق ــارش بع ــام ک ــد تم . ش
 و کـرد تشـکر دختـرك

. کــرد موکــول نــو ســال از بعــد بــه را آن کیــارش کــه بگیــرد وقــت دنــدانهایش ي بقیــه بــراي خواســت
 دیـد جوان دختر

 آمـــاده مشـــغول کیـــارش. گیـــرد مـــی تمــاس گفــت و کــرد تشــکر مجــددا فقــط نــدارد حوصــله او کــه
 صـندلی کـردن

ــاق وارد ســبا کــه کشــید مــی را کــاورش.  شــد دیگــري ــد ســر. شــد ات  رنــگ. کــرد نگــاهش و چرخان
 بود سرخ ش چهره

 بنشـــ خواســـت و کـــرد اشـــاره صـــندلی بـــه. نـــدارد هـــم زدن حـــرف تـــوان درد شــدت از فهمیــد و
 میـان کـامران.یند

ــارچوب ــتاده در چه ــود ایس ـــارش. ب ـــت کی ـــایش دس ـــت را ه ـــت شس ـــبا. وبرگش ـــب س ـــت ل  یونی
 کمـی و بـود نشسـته

 :کشید بیرون محفظه از را هایش دستکش و رفت طرفش به.  بود جمع درخودش

 !باشی اتاق تو نباید که میدونی کامران_

ــن ــک لح ــدي و خش ــبا ش ج ــاند را س ــامران. ترس ــی ک ـــی خیل ـــت خب ـــرون و گف ـــت بی ـــارش. رف  کی
 و کشـید را تـابوره

 بــا  و بــود  نشسـته  هنـوز  کـه  کـرد  سـبا  بـه  نگـاهی  نـیم  و گذاشـت  یونیـت  پـایین  را پـایش  یک. نشست
 پـر یی هـا چشـم



 بـــود تلنگـــري منتظـر  انگــار و بــود شـده  جمــع هــایش چشـم  در بــاهم درد و تــرس. کـرد  مــی نگـاهش 
 .بریـزد فـرو کـه

ــدن ثابــت و تالقــی ــراي درهــم نگاهشــان مان ــده را روز آن ي خــاطره کیــارش ب ــی و کــرد زن ـــراي ل  ب
 خـالی حجـم سـبا

 ...را دلش

ــا ،کیــارش دزدیــد را نگــاهش کــه ســبا ــاال اخــم ب  را ش شــانه ، کــرد معطــل او وقتــی. ایســتاد ســرش ب
 هینـی سـبا. کشـید

ــت ــارش و گف ــت روي را او کی ــد یونی ــم. خوابان ــایش چش ــاال ه ــود ب ـــتش و ب ـــوز دس ـــش روي هن  فک
 را دسـتش. بـود

 حفـــره بـــودن خـــالی از ، کنـــد دنــدان بــه اي اشــاره او آنکــه بــدون. کــرد نگــاه را دنــدانش و زد کنــار
 شـد متوجـه ش

 را ســرنگ کیــارش تـا . رفــت دنبـالش  ســبا چشـم  و کــرد رهـایش .  بــود رسـیده  عصــب بـه . اســت کـدام 
 چانـه و برداشت

ــت را ش ــی ، گرف ــار ب ــچ اختی ــتش م ــت را دس ــان.  گرف ــه نگاهش ــم در ک ـــت ه ـــد ثاب ـــارش ، مان  کی
 دلـش چـرا نفهمیـد

 و گذاشــت  یونیـت  کنـار  دسـت  سـبا . کـرد  نگـاه  او انگشـتان  بـه  و شـد  درهـم  هـایش  اخـم . خـورد  تکان
 بلنـد خواسـت

 :داشت نگهش و گرفت را ش شانه کیارش اما شود



 یـا  میمـونی . بنـدازي  عکـس  بایـد  بعـد . شـه  تمـوم  دردت میـزنم  حسـی  بـی . نـدارم  بازیـاتو  بچه حوصله_
 میري؟

 روي کیــارش. بــود خیــره او بــه هنــوز. برگــردد قبــل حالــت روي اختیــار بــی ســبا ، شــد باعــث لحــنش
 شد خم صورتش

 :گفت آرام و

 خصوصـا . میخـوره  هـم  بـه  حـالم  میزنـه  سرشـون  بـه  مزخـرف  فکـراي  گذاشـتن،  قـال  بـا  کـه  آدمایی از_
 جلـب براي که

 .باشه توجه
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 فکــش روي او دســت فشــار کنــد، پیــدا زدن حــرف بــراي فرصــتی ازاینکــه قبــل. آمــد بنــد ســبا نفــس
 صـداي و شـد زیاد

 کیـــارش و شـــد جمـــع درد از چشــمانش. کــرد ریــش را دلــش ، ش لثــه شــدن ســوراخ ضــعیف خــرت
 دوقسـمت در

ــواد دیگــر ــق را م ــرد تزری ــایش. ک ـــرد ره ـــار را دســـتش و ک ـــر کن ـــاي.  گذاشـــت او س ـــبا ابروه  س
 و شـد جمـع ازدرد

ــمانش ــت را چش ــاه. بس ــارش نگ ــراي کی ــه ب ـــاالي از اي لحظ ـــر ب ـــره روي س ـــت او ي چه ـــد ثاب  مان
 هـاي مـژه ي سـایه.



 در نگـــاهش. خـــورد رس اشـــک اي قطـــره آنهـــا میـــان از و بـــود افتـــاده صـــورتش روي بلنـــدش
 روي تـا او اشـک امتـداد

ــاي لــب ــاد ش صــورتی و خــیس ه ــی. افت ــار ب ــتش اختی ــره روي انگش ــکش قط ــد اش ــا و لغزی ـــایین ت  پ
 .شـد کشـیده لـبش

ــال در انگــار ــوع یــک. نبــود خــودش ح  را انگشـــتش عجیــب اي وسوســه.  بــود غریــزي دادن وا ن
 او لـب لمـس بـراي

 نگــــاهش ، شــــد باعــــث خـــوردنش تکـــان. ندیـــد را شـــدنش شـــوك و او پلـــک پریـــدن.  چرخانـــد
 چشـم در و بچرخـد

ــد ثابــت او هــاي ــت تغییــر. بمان ـــی نگـــاهش حال ـــد، ســـبا هـــاي چشـــم از حت ـــا دورنمان ـــه ام  تنهـــا ن
 بلکـه ید، نکشـ پـس

 :شد خم صورتش روي کامل و شد قفل ش چانه دور انگشتانش

 دســـت دیگــه  کــه  کـنم  غـالف  زبونتـو  جـوري  االن همــین میخـواد  دلـم  کـه  م کالفـه  ازدسـتت  اونقـدر _
 بـراي وپـایی

 ...ولی باشی نداشته کردن بازي

 ش گرفتــه حالــت هــاي چشــم روي از ســبا تــرس و بغــض و حیــرت بــه آمیختــه هــاي چشــم مردمــک
 خورد نمی تکان

ــی.  ــت نم ــرا دانس ــاي چ ــان ن ــوردن تک ــدارد خ ــار. ن ــخیر در انگ ــدرت تس ــمان ق ــود او چش ــان. ب  هم
 نفـس بـا کـه جادویی



 لغـــزش یـــک. تـــازه حـــس یــک. بــود تــازه عطــر یــک.  شــد پخــش صــورتش روي و آمیخــت او هــاي
 کـه لرزشـی و

ــرد احســاس.  بــود مجهــول علــتش ــب ک ــم ، تــنش هــم. دارد ت ــازه. صــدایش ه ــی ت  در کـــه خش
 را بـود افتـاده صـدایش

 :شنید

 .زدي بهم خودم با معادالتمو تموم_

 دلچســب نگــاه و لحــن یــا اسـت  مقــابلش دیگــري آدم فهمیــد نمــی.نبـود  خــودش مــال دیگــر ســبا قلـب 
 و تـب پـاي را او

ــذیونی ــر ه ــذارد دیگ ــر. بگ ــاورد او حــرف از س ــا درنی ــه احساســش ام ــاپو ب ــاد تک ـــزي شـــاید ، افت  چی
 او. شـود فهـم قابـل

. بــرود  کــرد  صـدایش  وقتـی . رفـت  فتـوگرافی  اتـاق  سـمت  بـه  و شـد  بلنـد . رفـت  دلـش  و کشـید  عقب
 بـا و حـرف بـی

 عقلــش او حرفهــاي و بــود انداختــه را دردش شــده تزریــق حســی بــی. شــد بلنــد لــرزان وپــایی دســت
 ...را

 :ایستاد سینه به دست روبرویش کیارش شد، تمام که کارش و نشست کوچک اتاق داخل

 بذارم؟ چی پاي رو اینجا اومدنت_

 :دزدید را نگاهش و گذاشت لپش روي دست سبا

 .،نمیومدم بود نشده بد حالم اگه_



 دهم بخش ♣

 صفحه 344

 :گفت آرام سبا اما برگشت در سمت به و افتاد کیارش هاي دست

 ...رفتم نمی بود، نشده بد حالم اونروزم اگه_

.  بــود دیگــري حــرف منتظــر انگــار. شــد خیــره درهمــش ي چهــره بــه و برگشــت. کــرد مکــث کیــارش
 سکوت او وقتی

 :گفت مالیمی لحن با ، کرد

 . بدم انجام کارتو که میذارم نوبت تو برات رو شنبه یک و شنبه_

 :گفت دوباره اما بود سخت سبا براي زدن وحرف داد ادامه راهش به

 ...کنم می خواهش. کن جدا طناز از من واسه خودتو حساب_

 ... تونم نمی_

 چرا؟_

ــون_ ــه چ ــه همیش ــاخته دره ی ــامن س ــه ت ــدفم ب ــم ه ــو االن. برس ــه ت ــن واس ــه م ــته ی ــه...  اي خواس  ن
 !پیشنهاد

ــت ــورتش روي از ســبا دس ــایین ص ــر پ ــورد س ــه نگــاهش و خ ــب. چســبید او ب ــارش امش ــارش ، کی  کی
 میـان. نبود همیشه

ــراري هــایش حــرف ــا بــود اق ــه بنــد ت ــاي ب ــدد دختــرك پ ــبهم ي نقطــه تنهــا. ببن ـــرایش هــم او م  رو ب
 قلـبش تـه. بـود شـده



 حـــاال. کـــرد نمـــی واگـــذار را میـــدان طنــاز مقابــل دیگــر امــا کشــید مــی ســمتش را او کــه بــود حســی
 حسـابش طـرف

 ....نبود او از کمتر حضورش به نیازش که بود دخترکی

♣♣♣♣ 

 نباشی؟ تنها که بیام باهات میخواي_

 :برگشت سیما سمت به و بست سرش پشت محکم را موهایش

 خواســتم  خــودم  یعنـی .مطـب  بـرم  اونـورم  از کـه  داده وقـت  بهـم  جـوري  یـه . بـرس  کـارت  بـه  تـو ! نه_
 وقـت اینجـوري

 .بده

 و داد گوشـــش پشـــت بـــود، مانـــده جـــا بنــد از کــه را او مــوي ي تکــه.  رفــت جلــو و زد لبخنــد ســیما
 هـاي چشـم بـه

 :کرد نگاه براقش

 !خبرم بی و شدي شیر نگو. نترسونتت که کردم سفارش چقدر بگو منو_

ــد ســبا ــایی لبخن ــاید. زد زیب ــر اگــر ش ــان ه ــا زم ــر دیگری ــري پزشــک ه ــود دیگ ــودش ؛ ب ــیما از خ  س
 کـرد مـی خـواهش

ــه ــراهش ک ــرود هم ــا ب ــت االن ام ــت دوس ــد داش ــن از بع ــودش روز دو ای ــرود خ ــار. ب ــاال انگ  او از ح
 ترسـی و بود مطمئن

ــه. داد نمــی آزارش ــاهم. کــرد تشــکر محبــتش بابــت و بوســید را ســیما ي گون  ســیما. رفتنــد بیــرون ب
 خـوراکی نـایلونِ



ــتش را ــفارش و داد دس ــرد س ــب ، ک ــمان مراق ــدانش پانس ــد دن ــوراکی و باش ــاي خ ــفت، ه ــا س  خصوص
 . نخورد شکالت
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ــد ســبا ــایلون. گفــت چشــم و خندی ــداخت دورمچــش را ن ـــداخت ش شــانه روي را شــالش. ان ـــه و ان  ب
 رفـت در سـمت

 :گفت و ایستاد کنارش سیما که پوشید می را هایش کفش داشت.

 مطـب  بخـاطرت  شـب  موقـع  اون کـه  همـین . کـن  تشـکر  ازش فقـط  تـو  ولـی  میکنـه  اخالقـی  بد کیارش_
 وکارتو موند

 .کرده لطف داد، انجام

 :شد تر عمیق لبخندش. شد بلند و انداخت کفشش روي را شلوارش سبا

 شم؟ طلبکار ازش که بیشعورم اینقدر_

 :گفت و کشید سبا صورت به دست. خندید سیما

ــرم قربونــت نــه_ ــاخبرم ، داره طنــاز کــه رفتــارایی و حرفــا از. ب  نزدیــک بهــش بــیش و کــم هــم تــو. ب
 خـوام نمـی. شـدي

 باعــــث کـــه زد حرفـــی کیـــارش احیانـــا اگـــر و باشـــه داشـــته تـــاثیر روت رفتـــارش نکـــرده خـــدایی
 جـواب شـد، ناراحتیـت



 .بدي

 :گفت ش همیشه آرامِ لحنِ با و شد کمرنگ سبا لبخند

 معتقــد چیــزي چنــین بــه ایشــونم فکــرکنم. ســیما نیســت مربــوط مــن بــه کــه شــما خــانوادگی مســائل_
 .باشه

ــر ســیما ــق و داد تکــان س ــه را ح ــد ســبا.داد او ب ــري لبخن ــرد خــداحافظی و زد دیگ ـــوا. ک  اواخـــر ي ه
 هنـوز مـاه اسـفند

 روي پیــاده هــوا درایــن میخواســت دلــش هــا وقــت گــاهی. نبــود ســوز اســتخوان امــا بــود ســرد خیلــی
 کـه االن امـا کنـد

ــازه هــواي و حــال ــرش در اي ت ــود، س  چســب دل و شــده حســاب ســکوت یــک در را او تماشــاي ب
 چند. میداد ترجیح

 نمــی مـدرك  و دلیــل دنبـال  کــه دل امـا  کــرد محکـوم  را احساســی وادادن و بـاوري  زود ایــن عقلـش  بـار 
 بهانـه. گشت

 شــد  مــی  ضــخیم  اي الیــه  هـا  بهانـه  همـین . ایسـتاد  مـی  هـم  بهـایش  پـاي  ، بلغـزد  تـا  کـرد  می پیدا اي
 حقیقـت روي تـا

ــد و بپوشــاند را هــایی ــد فراموشــی را اســمش بع ـــی. اســـت تــر درســت همــین شــاید. بگذران  فراموش
 کـه اسـت اي واژه

 از فـرار  بـراي  کـه  زمـانی  مثـل  درسـت .  بـزنیم  دامـن  اشـتباهات  بـه  تـا  کنـیم  مـی  طراحی خودمان گاهی
 خـود مشکالت

 . کنیم غفلت ادعاي و بزنیم خواب به را



 . ..گرفت دربست و کرد بلند دست تاکسی اولیناولین براي

♣♣♣♣ 

ــاهی ــه نگ ــته در ب ــب ي بس ــرد مط ــا. ک ــب ب ــه تعج ــرافش ب ــاه اط ــرد نگ ــش و ک ــک را گوش  در نزدی
 صدایی هیچ. گذاشت

 کیــارش  کـه  زمـانی  تـا  دقیقـه  ده. کـرد  نگـاه  موبـایلش  سـاعت  بـه . بـود  تعطیـل  کـه  انگـار . آمـد  نمی
 ، بـود کـرده تعیـین

 تمــام منشــی خیــالش بــه. کنــد تعطیــل ســاعت درایــن را مطــب او کــرد نمــی هــم را فکــرش. بــود بــاقی
 توي. داشت وقت

ــش ــورد ذوق ــب. خ ــت عق ــه و رف ــوار ب ــه دی ــی. داد تکی ــد کم ــار در بای ــی انتظ ــد م ـــا مان ـــی ت  و منش
 زمـان. بیایـد دسـتیارش
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 نمـــی دقیقـــه ده ایـــن انگـــار کــرد مــی نگــاه گوشــی ي صــفحه بــه قــدر هرچــه و شــد مــی ســپري کنــد
 عاقبـت. گذشـت

ــته ــد خس ــماره. ش ــارش ي ش ــت را کی ــی.  گرف ــاس وقت ــرار تم ــد، برق ـــی ش ـــار را گوش ـــش کن  گوش
 کـم کـم. گذاشـت

 :گفت و کرد سالم باتعجب. پیچید گوشی در او ي گرفته صداي که شد می قطع داشت

 خوردي؟ سرما_

 :کرد اي سرفه تک کیارش



 شده؟ چیزي خوبی؟. نیست مهم_

 :گفت و کرد نگاه مطب ي بسته در به سبا

 .زدم زنگ که شد این س، بسته اما مطب اومدم راستش_

 :گفت آخی و فشرد را ش پیشانی کیارش

 دیـر  واسـه  گذاشـتم  امـروزم  وقتـاي  تمـومِ . نـرفتم  مطـب  شـب  شـنبه  پـنج  از.  نبـود  بهـت  اصـال  حواسم_
 کن صبر. وقت

 .میام دیگه دقیقه چند تا

 :گفت بالفاصله

 .نمیشه دیر. بعد براي باشه. گردم برمی خونه، بمون_

 ...فعال. گیرم می تماس باهات بیام من.  بشین کافه تو پایین برو_

ــا کنــد اعتراضــی خواســت ســبا  ي صــفحه بــه و شــد نزدیــک هــم بــه ابروهــایش. شــد قطــع تمــاس ام
 .کـرد نگـاه گوشـی

 کـر  سـعی  آمـدو  یـادش  ش گرفتـه  صـداي  امـا  دیـد  او طـرف  از را خیـالی  بـی  ایـن  کـه  شـد  دلخور کمی
 بـازي لـوس د

ــراي را ــد ب ــذارد بع ــایی. بگ ــه اعتن ــرف ب ــرد او ح ــه و نک ـــاي ب ـــتن ج ـــه رف ـــه ب ـــدم ، کاف  در زدن ق
 .داد تـرجیح را خیابـان

ــلوغی ــا ش ــت و خیابانه ــدها و رف ــه روز آم ــترمی روز ب ــد بیش ــی. ش ــات بعض ــاد اوق ـــالِ ی ـــل س  و قب
 و ملیکـا شـوقِ و ذوق



 پیشــنهاد بــه. شــد مــی بیشــترتنگ ودلــش افتــاد مــی شــان روزه هــر هــاي رفــتن بیــرون بــراي مبــین
 آنجـا بـه رفـتن و طنـاز

 اوهـم . بـود  نـزده  طنـاز  بـه  حرفـی  هنـوز  امـا  کـرد  مـی  قـانع  رفـتن  بـراي  را خودش کم کم. کرد می فکر
 هـاي درگیري

ــت را خــودش ــی و داش ــت نم ــیش خواس ــن از ب ــاري ای ــانه روي ب ــایش ش ــد ه ـــال در. باش ـــواي و ح  ه
 کـه بـود خـودش

 او و داد جــواب  را گوشــی . کشــید  عمیقــی  نفــس  ، کیــارش  اســم  بادیــدن . خــورد  زنــگ  موبــایلش 
 :پرسید

 کجایی؟ نیستی، کافه تو_

 .گردم می بر االن. بزنم قدم اومدم_

 بــاز کــه برگشــت مخــالف مســیر ســمت بــه ســبا. کــرد قطــع را تمــاس و گفــت خبــی خیلــی کیــارش
 .خورد زنگ تلفنش

 گفــتن، الـو  بــار چنـد  از بعــد امـا  داد جــواب را گوشـی . خـورد  جــا ناشناسـی  ي شــماره دیـدنِ  بــا بـار  ایـن 
 . شد قطع ارتباط
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ــا ــه تعجــب ب ــی ي صــفحه ب ــی شــماري انگشــت تعــداد جــز. کــرد نگــاه گوش ــن کس ـــماره ای  را ش ش
 خـوش بـا. نداشـت



 مطــب بــه و داد ادامــه راهــش بــه. اســت گرفتــه اشــتباه کســی حتمــا کــه گفــت خــودش پــیش خیــالی
 در بـه بـاز. برگشت

 و کـــرد بـــاز را در کیــارش کــه بگیــرد اوتمــاس بــا دوبــاره خواســت و گفــت اهــی. کــرد برخــورد بســته
 او بـه سـبا نگـاه

 ریــش تــه بــا خصوصــا. زد مــی آشــفتگی بــه بــودن، مرتــب تمــامِ بــا ، ظــاهرش. خــورد جــا حقیقتــا. افتــاد
 بـراي کـه سیاهی

 .بود بد حالش واقعا انگار. دید می بار اولین

 :گفت و داد تکیه در به را ش شانه کیارش

 کنی؟ می نگاه چیو.دیگه تو بیا_

ــبا ــارش از س ــد رد کن ــی ش ــاهش ول ــت او از را نگ ــارش. نگرف ــت را در کی ــه و بس ـــمت ب ـــاق س  ات
 شرشـر صـداي. رفـت

 و رفـت  اتـاق  سـمت  بـه  شـد،  قطـع  آب صـداي  وقتـی . بـود  ایسـتاده  مطـب  میـانِ  مـردد  سبا.  آمد آب
 او دنبـال چشـم بـا

 از آب و بـــود دســتش  حولــه .  آمـــد بیــرون  ســالن  انتهــاي  در کـــوچکی اتاقــک  از کیــارش . گشــت 
 .چکید می صورتش

ــه ثانیــه چنــد را حولــه و نشســت هــا صــندلی از یکــی روي  گوشــه بــه را آن ســپس. فشــرد صــورتش ب
 بـا و کرد پرت اي

ــت دو ــقیقه انگش ــایش ش ــت را ه ــمانش. گرف ــته چش ــود بس ــتانش و ب ــقیقه روي انگش ــایش ش ــی ه  م
 .چرخید



 .بیام تا بشین_

ــو ســبا ــایلون و کیــف. رفــت جل ــزِ روي را ن ــت او می ــه و گذاش  در را انگشـــتانش. برگشـــت طـــرفش ب
 و کـرد فـرو هـم

 :گفت

 ...حالت بااین...  خب_

 دو شـــبیه را هـــایش چشـــم خـــون، رنـــگ ســرخ هــاي رگــه. کــرد نگــاهش و افتــاد کیــارش دســت
 پـر و سـرخ گـوي

 خـودش  روي بـه  امـا  زنـد  مـی  بیـرون  چشـمانش  از تـب  انگـار  کـرد  حـس  سـبا  تـازه . بـود  کرده حرارت
 :آورد نمی

 .کنه نمی فلج آدمو خوردگی سرما.  نترس_

 .کنه می که گیج_

 :زد نیشخندي

 .ندارم کردن بازي حوصله و حال من ، بشین برو_

 .کن استراحت توهم. میام مناسب وقت یه بقیه مثل و میرم خب_

 .شد بلند کیارش که میزبرداشت روي از را وسایلش سبا. کرد نگاهش و نگفت چیزي کیارش

 .ندارم و کسی الکیه دلسوزي ي حوصله. بده توضیح نشین بقیه واسه فقط_
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 اعتنـــا بــی او ولــی کــرد نگــاهش.  بــود دلواپســی بیشــتر. نبــود دلســوزي شــبیه حســی.  ریخــت ســبا دل
 همـان سـمت بـه

 او توانســت نمــی اصــال. شــد آویــزان و آمــد کــش هــایش لــبش. رفــت ســالن انتهــاي کوچــک اتــاقِ
 پیش را وکارهایش

 نگــاه عقـب  بـه  و برگشـت . ایســتاد منشـی  میـز  کنـارِ  و مطــب میـان  امـا  رفـت  بیــرون اتـاق  از. کنـد  بینـی 
 مـی دلـش. کـرد

 امـــا بـــرود و بکشـــد را راهـــش و بگویـــد اي چــه مــن بــه. باشــد مغرورتــر و ســخت کــم یــه خواســت
 یـوار د دلـش بـاز

 اسـتراحت  و برگـردد  خانـه  بـه  شـاید  دهـد،  خـرج  بـه  مالیمـت  کمـی  میتوانسـت  حـداقل . کشـید  مقابلش
 که هرچه. کند

 دانســت نمــی. برگشــت داخــل بــه و گذاشــت منشــی میــز روي را وســایلش. آمــد زودتــر او بخــاطر بــود
 هایش قدم چرا

 اتـــاق، بــه مانــده قــدم یــک. نشــد پشــیمان امــا برگــردد بــود اي بهانــه دنبــال هنــوز انگــار. اســت محتـاط 
 روي زبـان. ایسـتاد

 محتاطانــه. رفــت اتــاق ســمت بــه و کشــید شــالش بــه دســت. کــرد نگــاه بــاز درنیمــه بــه و کشــید لــبش
 اتـاق داخل سرکی

 شـد  باعـث  حضـورش . رفـت  داخـل  بـاالخره  ، او آویـزانِ  پاهـاي  و نفـره  سـه  ي کاناپـه  دیـدن  بـا  و کشید
 کمـی کیارش



.  بـــود تــنش  جـــذب پــوشِ  زیـــر یــک  فقــط.  افتـاد  او ي تنــه نـیم  بــه سـبا  چشــم تـازه . کنــد بلنـد  سـر 
 را نگـاهش فـوري

 :گفت و نشست کیارش که و گرفت

 ؟ نرفتی چرا_

ــود دورگــه و آرام لحــنش . برداشـــت را پیـــراهنش و گفـــت نچــی ســبا فــراري هــاي چشــم بادیــدن.ب
 ي گوشـه از سـبا

ــد و کــرد نگــاهش چشــم ــراهنش کــه دی ــرش روي را پی ــید س ــی نفــس. کش ـــید راحت ـــی و کش  او وقت
 پـایین را پیـراهنش

 :گفت ، کشید

 .کیارش کن استراحت خونه برگرد_

 :کشید درهمش و دار نم موهاي میان دست کیارش

 .نذاشت سرتق مریض یه ولی کنم استراحت هشت تا خواستم می_

 گفت و نشست کاناپه طرف یک کیارش که بگوید چیزي خواست و رفت جلو سبا

 .بشین_

 :ایستاد روبرویش و انداخت سرباال سبا

 .اومدم نمی واال مریضی نگفتی منم به. نمیشه دیر کار واسه_

 حـــالم دیـــدم تـــازه زدي زنـــگ وقتــی. نیــاي کـه  دادم پیــام بهــت هــذیونام وســط دیشــب کــردم فکـر _
 خـراب بـدجور



 .بوده

 دکتر؟ رفتی_

 :گفت آرام. بست را چشمهایش و انداخت مبل پشتی روي را سرش کیارش
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 ...غشو خرگوش تویی میشه چپ که اونی بعدم.  دکترم خودم_

ــه وقتــی ـــن ســـبا. کــرد نگــاه او بــه پلکــش الي از و آمــد کــش کمــی لــبش ، گفــت را ش جمل ـــار ای  ب
 همیشـه بـرخالف

 .گرفت ش خنده

 . پاشو.  افتادي شما فعال که حاال_

 کنی؟ پرستاري میدي قول اونوقت_

 :کرد سربلند کوتاهی ي خنده با کیارش که بگوید چه بود مانده. خورد جا سبا

 آدم از ي ولـــ نـــدارم بـــدنم تـــو جــون ، کــردي فکــر خــودت پــیش وایســادي، اینجــا االنــم کــنم فکــر_
 همیشـه دار تـب

 .درداس ي همه حاللِ چیزا بعضی آخه. بترس

 :کرد اخم. شد داغ سبا صورت

 .نیست بد هم خیلی حالت انگار. نگرانم بیخودي_



 نگران؟_

 :گفت و گرفت نادیده را نگاهش و لحن خاص حالت سبا

 .عفونته نشونه تب میدونی، که خودت. دکتر برو حتما شد، بد حالت اگه. میرم من_

ــا ــاه ب ــره نگ ــت او ي خی ــه دس ــر پاچ ـــد ت ـــداحافظی آرام. ش ـــرد خ ـــی ک ـــیش ول ـــه از پ ـــرود آنک  ، ب
 را دسـتش کیـارش

 شــعله تــنش زیــر انگــار. شــد ســوزن ســوزن او داغ و محکــم انگشــتانِ میــان ســردش انگشــتان. گرفــت
 وقتی. شد روشن

 :گفت آرام و شد جمع دورانگشتانش کیارش انگشتان برگشت،

 .سبا بشین_

 بنـــد بـــه بـــاهم را جـــانش و دل پــاي انگــار انگشــتانش قفــلِ بــا. نشســت کنــارش و جویــد را لــبش ســبا
 او هنـوز. ید کشـ

 کـردنش  قصدتسـلیم  تـنش  ي نقطـه  همـین  از تـب  ایـن  کـرد  مـی  حـس  سـبا . بـود  نکـرده  رها را دستش
 کیارش. دارد را

 بــود  شـده  ترکیـب  عجیـب  حـس  آن بـا  هیجـان . نبـود  آرام امـا  کشـید  عمیقـی  نفـس  ، کـرد  رهـایش  که
 را آرامشـش و

 :اوراشنید آرام صداي. بود کرده حرام

 .میدم انجام ،کارتو بشین دقیقه چند_

 ...که حالت اما_



 .نترس که گفتم. خوبم_

 .اومدم نمی تنها واال ترسم نمی_

 :گذاشت مبل پشتی روي را سرش باز زدو لبخند کیارش
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 .سبا نشستی اینجا میاد خوشم_

 :داد ادامه و رابست چشمهایش کیارش. کرد نگاه نیمرخش به و برگشت طرفش به کمی سبا

 .بچسبه سیما به دستی دو میدم حق کامران ،به کنم می فکر بهت که وقتایی یه_

 :گفت فقط او اما بود احساسی هذیان شاید و حرف یک منتظر سبا

ــین_ ــه ب ــف هــاي گزین ــی ، مختل ــار آدم وقت ــنس از یکــی کن ــو ج ــرار ت ــره، مــی ق ــادگیت جــذبِ گی  س
 .میشه

ــه و شــد دود ســبا حــس تمــام ـــه. رفــت هــوا ب ـــود اي ســـوژه!  مختلـــف هـــاي گزین  بخواهـــد کـــه نب
 .د بشـنو درمـوردش

 گرفــت  را نگـاهش . بشـنود  نداشـت  دوسـت  هـم  را حرفـی  هـر  امـا  داشـت  صـراحت  او کـه  بـود  درست
 آزردگـی بـا و

 :گفت

 جذابه؟ اینقدر بزنی؟ حرف افتخارات از میخواي_

 افتخار؟_



 !مختلف هاي سوژه همون_

ــا را حــرفش ــه ب ــارش. زد طعن ــاز را پلکــش الي کی ــه و کــرد ب ــم نیمــرخ ب ــاه دره ـــرد اونگ ـــت. ک  دس
 هـم در هـم هـایش

ــد مــی بــر را انگشــتانش گــاهی و شــد مــی جمــع  را خـــودش کمـــی. داد مــی صــدا تــق تــق کــه گردان
 و کشـید او سـمت

ــتش ــت را دس ــبا. گرف ــرچرخاند س ــل و س ــرین در ناغاف ــله کمت ــورت از فاص ــد او ص ــا. مان ـــورد ج  و خ
 کمـی را خـودش

 :کرد اخم. برخاست و کرد رها او دست بند از را دستش. کشید عقب

 .کرده راحتت برخوردا تو زیادي مختلف هاي سوژه_

 .نداشتم تومخته که اي رابطه اون کس هیچ با من_

 .نیست مهم برام_

 .معلومه اخمات از_

 .باشه مهم نباید تو براي اینه حداقلش_

 .کنم مطمئنت و بزنم حرف درموردش خواستم نمی نبود مهم_

 :زد پوزخند سبا

 نکنم؟ باور که دارم حق_

 .نبودي اینجا کنی باور خواستی نمی چون! نه_

 .کنه نمی فرقی_



 .شه خبر با بمش و زیر از داره دوست خواد، می یکیو وقتی آدم_
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 .باشه درست باید کردنش ابراز مهمه، نفر یه وقتی_

 :گفت گرفته حالت و شده تنگ هایی چشم با و کشید درهم را ابروهایش کیارش

 ؟ خوبه زبونی_

 :شد کالفه کمی سبا

 ....نیست خوب حالت اگه_

 :گفت و شد بلند او حرف میان کیارش

 .نزن غر اینقدر بشین، برو بیا_

 دیگــر. نداشــت حــالش روي تــاثیري تــبش. اســت کامــل حواســش و هــوش او بــود مطمــئن حــاال ســبا
 ایـن دانست نمی

ــادگی ــم افت ــایش روح از جس ــا روي. میخــورد آب تنه ــه صــندلی تنه ــاور او ک ــید ک ــت کش ـــاق. نشس  ات
 ، تاریـک نیمـه

ــار ــی انگ ــم کم ــرد ه ــده س ــود ش ــید دراز. ب ــتش و کش ــورتش روي را دس ــت ص ــی. گذاش ــارش وقت  کی
 هـایش آمد،چشم



 ي مرتبـه  مثـل  کیـارش . نکـرد  بـاز  را هـایش  چشـم  امـا  شـنید  را صـندلی  شـدن  کشـیده  صـداي . بست را
 را ش چانه قبل

ــه داخــل ســوزن رفــتن فــرو ، بعــد ثانیــه چنــد و گرفــت  روي دســـت. کـــرد جمــع را ش چهــره ش لث
 . گذاشـت فکـش

 :گفت گوشش کنار آرام و کرد خم را سرش کیارش. بود نکرده باز را هایش چشم هنوز

 میاد؟ خوشت زبونی ابرازهاي از نگفتی؟_

 !نه_

 :گفت و کشید پایین را ماسکش کیارش

 بستی؟ چشاتو چرا. شد تموم_

 :گفت و کرد خم کمی را سرش کیارش. نداد جواب. داد قورت را دهانش آب سبا

 ... و خوردم سرما که حیف_

 داشـت  نگـه  را سـرش  دیگـر  طـرف  از کیـارش .  کشـید  کنـار  کمـی  را سـرش .  شـد  بـاز  سـبا  هـاي  چشم
 :گفت آرام و

 .داري فرق مختلف هاي سوژه با کمی یه کنم ثابت ، خودم روش به نمیومد بدم واال_

 را پـــایش مقـــابلش کیـــارش. کــرد حملــه جــانش بــه دنیــا هــاي حــس تمــام. نشســت یونیــت لــب ســبا
 و گذاشـت زمـین

 :گفت



 ایــن  بــه  میلــی  میــدادم  احتمـال  درصـد  یـه  اگـه . بودنتـه  اصـلی  دلیلـه  ایـن . داري فـرق  مـن  با تو ولی _
 ، نـداري رابطـه

 . کردم نمی اصرار داشتنت نگه واسه
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 حـرف  بـااین  خواسـت  مـی  انگـار . شـد  مـی  بـد  حـالش  داشـت . شـد  تـر  محکـم  صـورتش  روي سبا دست
 کند تحقیرش

 :گفت سختی به.  بیاندازد دوشش روي را سنگینی بار و

 معنـی  کـه  نیسـتم  احمـق  اونقـدر .  بکـوبی  سـرم  تـو  و کنـی  چـوب  بخـواي  کـه  نیسـت  گنـاه  من سادگی_
 .نفهم حرفتو

 :برد جلو را سرش کیارش

 بود؟ چی حرفم معنی_

 :برد عقب را سرش باز سبا

 داري؟ من توضیح به نیازي_

 .آره_

 :گفت آزرده سبا

 ...تا کن فکر بشین خودت_

 .جون بچه فهمی کج_



 لـــبش روي شـــیطنتی پـــر لبخنــد. کــرد نگــاه نیمــرخش بــه کیــارش. گردانــد بــر رو و زد پوزخنــد ســبا
 ي شـانه. نشسـت

. ایســتاد ســرش بــاالي کیــارش. برگشــت صــندلی روي او دســت از شــدن رهــا بــراي ســبا و گرفــت اورا
 یونیـت بـازوي

 قـــورت را دهـــانش آب دختـــرك. شـــد بســته ســبا هــاي چشــم. کــرد تنظــیم را نــورش و برگردانــد را
 پشـت نـور. داد

ــایش پلــک ــراي او دســت منتظــر. زد مــی ه ــار شــروع ب ــود ک ــا ب  صــورتش روي او داغ هــاي نفــس ام
 وقتـی و شد پخش

 از باشــد  شـده  وصـل  تـنش  بـه  بـرق  کـه  کسـی  مثـل  شـد،  ،داغ غریـزي  حسـی  حجـم  زیر لبش ي گوشه
 امـا پریـد جـا

ــاي و دســت و کیــارش صــورت ــرزانش پ ــانع ل ــوز او هــاي نفــس. شــد دیگــر حرکتــی از م  تــوي هن
 می پخش صورتش

 :گفت آرام چشمش در چشم که شد

 .کنم روشنت اي دیگه جور مجبورم ، کنی گوش حرف به خواي نمی و بندي می چشم وقتی_

 :لرزید می صدایش شوك و عصبانیت از. شد خیز نیم و زد پس را دستش سبا

 ...کردي فکري هر خودت پیش_

 :داشت نگهش و کشید را دستش کیارش

 .نداشتم توعمرم گرفتم، ازت برگشتی وقتی امروز که آرامشی_



 :بیفتد گریه به راحت بود مانده کم. کشید را دستش سبا

 ... یه. نداري دیدم، که مردایی بقیه با فرقی هیچ ولی کرد اعتماد بهت میشه کردم می فکر_

 .شی پشیمون که نگو چیزي_
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 :گفت بهت و بغض با سبا

ــی_ ــی خیل ــدر... پرروی ــه اونق ــی ک ــی حت ــونم نم ــوردت ت ــرف درم ــزنم ح ــفم. ب ــه متاس ــاي واس  حماقت
 ...خودم

 :گفت بلند کیارش ، رفت در طرف به

 .سبا نیست من کار این کثیفه، الکی گفتناي دارم دوستت که اونقدر_

 :چکید اشکش و برگشت سبا

 هوسشـو  و لـذت  تـا  بـره  راهـی  هـر  از داره عـادت  تـو  جـنس . نمیـده  ثمـر  کـاري  کثافـت  با محبتی هیچ_
 .کنه توجیه

 :بود گرفته درد گلویش باز. رفت جلو کیارش

 ...متاسفم. خب خیلی_

 :گفت و برد پایین را سرش کیارش. داد سرتکان تاسف و بغض با سبا

 .میشه وا اخمات دارم دوستت بگم_



ــه لحــنش ــه تمسخرداشــت، ن ــود شــوخی ن ــا ب ــرپلکش دســت ســبا ام ــی محکــم و کشــید زی ــخت ول  س
 :گفت

 .همین. بودي اشتباه. ببینمت نمیخوام دیگه فقط_

 بـــود بغضـــی. نبـــود او درحــرف اي دخترانــه نــاز. خــورد جـا  واقعــا بــار ایــن. شــد بــاز کیــارش ابروهـاي 
 یـک پشـت کـه

ــود شکســته حســرت ــه. ب ــه درک ـــرش.  زد پلکــی همخــورد، ب ـــی هـــم را فک ـــرد نم ـــه ، ک  ب نتیج
 چنـین شـیطنت یـک

ــی ــرِ از واکنش ــی دخت ــل آرام ــد او مث ــی. باش ــه قلب ــان ک ــورده تک ــود خ ــاال ب ــار ح ــک دچ ـــه ی  ي زلزل
 گسـل شـد، شـدیدتر

 نمــی خــودش و کنــد تغییــر چیزهــایی چــه بــود قــرار. خــورد تکــان شــدت بــه وجــودش درونــی هــاي
 ...دانست؟

♣♣♣♣ 

 افتــاده مســیر در مقصــد بــه رو و بلنــد راه یــک خیــالِ بــا کــه کســی مثــل درســت. نداشــت خــوبی حــال
 مرتبه یک و باشد

 نمــی . بــود  افتـاده  لکنـت  بـه  دلـش  زبـان . بـوده  بسـت  بـن  راه ، ببینـد  و کنـد  برخـورد  مـانعی  با محکم ،
 مـی چـه فهمیـد

 ش سســـتی و ســـادگی و خــودش بــار هــزاران از بــیش شــاید بارهــا،. بفهمــد هــم خواســت نمــی. گویــد
 .کـرد لعنـت را

 .صعود نه ، رسد می سقوط به او با بود معلوم که کشید می داد گوشش در کسی انگار



ــر از را موهــایش ــع صــورتش زی ــتش و کــرد جم ــان را دس ــالش می ــورتش و ب ــرو ص ـــرد ف ـــت. ب  درس
 بـود دنـدانش زیـر

 گوشـه  محکـم  را دسـتش  و نشسـت  سـریع . شـد  مـی  سـوزن  سـوزن  انگـار . بوسـید  او کـه  قسمتی همان.
 کشـید لبش ي

 ســر را شــده ور حملــه احساســش و جــان بــه کــه هــایی حــس تمــام میخواســت عصــبی واکــنش یــک بــا.
 ناخوداگاه. ببرد

 کــه  نشــد  نــزدیکش  آنقـدر  وقـت  هـیچ  او اصـرارِ  تمـام  بـا . افتـاد  مـی  داشـت  بهـزاد  بـا  که روزهایی یاد
 خـط از بتوانـد

 ...  و افتاد دامش در پناه بی اي پرنده مثل که شب همان جز کند عبور قرمزي
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 یــا  او خــودش،  از باشــد؟  عصــبانی  کسـی  چـه  از بایـد  پرسـید  بارهـا  خـودش  از. شـد  پـر  هـایش  چشم
 کـه سرنوشـتی

ــدر ــتی دم اینق ــعیف و دس ــارش ض ــت. آورد ب ــتش پش ــک روي را دس ــایش پل ــید ه ـــر. کش ـــی فک  م
 ي تجربـه دو کـرد

 از هرچـــه فکـــر ایـــن بـــا. اســت خــودش عرضــگی بــی از باشــد، توانســت نمــی بدشانســی از فقــط تلــخ
 مـی در دهـانش

 .نماند باقی دلش در کیارش به نسبت مثبتی حس هیچ تا کرد می خودش نثار آمد،



ــا ــداي ب ــتش دو در ص ــریع را دس ــورتش روي س ـــید ص ـــا. کش ـــت از کیان ـــرك در پش ـــید س . کش
 لبخنـدش او بادیـدن

 :شد اتاق وارد و شد تر عمیق

 .خاله خوابی هنوز کردم فکر_

 :شد بلند و زد اي زورکی لبخند سبا

 .بیرون میومدم داشتم! نه_

 .بودي بیدار دیروقت تا دیشبم. شدي بیدار زود_

 وقتـی . رفـت  بیـرون  صـورتش  و دسـت  شسـتن  بـراي  و داد کیانـا  تحویـلِ  لبخنـدي  فقـط  جـواب  جـاي  به
 کیانا برگشت،

 بــا  کیانــا . ریخــت  پــایین  هــري  دلـش  چـرا  نفهمیـد . بـود  دسـتش  او گوشـی  و بـود  نشسـته  تخـت  لـبِ 
 فـوري او دیـدن

 :گفت

 .نیفتاد شماره. شد قطع فوري ولی خورد زنگ گوشیت_

 آینــه مقابــل و گذاشــت میــز روي ، بــود گرفتــه ســمتش کــه را گوشــی. کشــید راحتــی نفــس اختیــار بــی
 .ایستاد

 .کردي می کوتاه کم یه. شده بلند و دست یه خیلی موهات خاله_

 فــرو او نــرم موهــاي زیــر کیانــا دســت ، ایســتاد ســرش پشــت کیانــا.  مانــد موهــایش میــانِ ســبا دســت
 :رفت



 .نمیشه دست یه و بلند اینقدر موهام بکشمم خودمو من. هست حیفم ولی_

 .کنم کوتاه موهامو نداشت دوست بابام_

 :گفت و داد میزتکیه به کنارش کیانا

 نکردي؟ کوتاه دیگه همین واسه. میگه مامانم. آره_

 . بمونه سالم که سانت چند فقط ولی کردم کوتاه_

. کنـه  کوتـاه  موهاشـو  میگـه  مامـان  بـه  همیشـه  مـن  بابـاي  فقـط . دارن دوسـت  مرتـب  و بلنـد  بـوي  مردا_
 .میاد بهش بیشتر

 را کــامران و رفتنــد بیــرون بــاهم. بســت ســرش پشــت و کــرد جمــع کامــل را موهــایش.  زد لبخنــد ســبا
 دخترهـا. دیدنـد

 صــبحانه میـزِ  پشــت بعـد  دقیقــه چنـد . داد جـواب  همیشــگی لبخنـد  بــا او و گفتنـد  بخیــري صـبح  و سـالم 
 . بودنـد نشسته
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 را کـــوچکی ي لقمـــه سـبا . بــود کـرده  شــروع را تمیزکـاري  ســیما. بــود ریختـه  هــم بـه  کمــی آشـپزخانه 
 دهـانش داخـل

 : گذاشت

 .کنم کمکت کن صبر. نمیرم مطب بیشتر فردا پس تا من_



 : زد لبخند سیما

. میـان  همیشـه  هسـتن  آقـا  و خـانم  یـه . گـرفتم  تمـاس  گیـریم  مـی  کـارگر  ازش همیشـه  کـه  شرکتی با_
 .نمیشم خسته

 :افزود کامران روبه سپس

 .بکشه ش خونه به دستی یه داشت دوست اگه بگو امسال کیارشم به_

 :گفت کامران. داد فرو را آن زور به اما شد سنگ سبا گلوي در لقمه کیارش اسمِ آمدنِ با

 . باشه خودش بده ترجیح مسافره دیگه چندروز چون شاید.نگفت چیزي. بهش گفتم اتفاقا_

ــدانهاي ــدنِ از ســبا دن ــا. ایســتاد لقمــه جوی ــی ام ـــد مکث ـــه چن ـــود اي ثانی ـــودش بالفاصـــله. ب ـــه را خ  ب
 لیـوان.  زد یدن نشـن

 :گفت و کرد نگاه او به مستقیم کامران بار این اما. نوشید اي جرعه و برداشت را چایش

 گفــت کیــارش. بــدي انجــام کــاراتو بقیــه مطــب بــریم کــه دنبالــت میــام خــودم هشــت ســاعت امــروز_
 واسـه میمونه نري

 .میشی اذیت بیشتر و ازعید بعد

 :کرد نگاه سبا به تعجب با سیما

 مونده؟ جلسه چند مگه_

 :گفت کامران. بود شوکه هنوز سبا

 ... که نرفته هنوز_

 :گفت ، زد ذهنش به که فکري اولین با سبا گفت، سیما که وایی با



 .نبود.رفتم_

 :داد ادامه را او حرف کامران

 کنســل و گرفتــه تمــاس منشــیش گفــت. نبــوده پریــروز و دیــروز کــه اومــده پــیش بــراش کــار انگــار_
 سـبا به ولی کرده

 .خودشه دست ش پرونده چون نداده وقت

 :پرسید سیما. شد درهم کمی سبا ي چهره.  بوده بیمار که بود نگفته حتی

 !خوبه گفتی چطوره، دندونت پرسیدم من. سبا نگفتی چیزي چرا پس_

 .نبود مهم خیلی خب_

داد قورت را ش لقمه کیانا و دزدید چشم سبا.کرد تغییر کمی سیما نگاه حالت: 
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 .نگه داره حق کردي، درست که بازاري آشفته این تو مامان خب_

 :خندید کامران

 .میدین ربط چی همه به خودتونو هوایی به سر. دخترا شما ازدست_

 هـا  حسـرت  ایـن  وقـت  هـیچ . شـد  طـوالنی  آنهـا  بـه  سـبا  نگـاه . کـرد  لـوس  پـدرش  بـراي  را خودش کیانا
 .شـد نمـی تمـام

ــا ــداي ب ــالمِ ص ــوان س ــل ، کی ــه از قب ــکش اینک ــرازیر اش ــود س ــی ، ش ــرش و زد پلک ــد س ـــاه. چرخی  نگ
 کـه بغضـی و سـیما



ــرپلکش ــان زی ــود پنه ــش ، ب ــد را دل ــد. لرزان ــت. زد لبخن ــتش روي او دس ــد دس ــالمِ و آم ــوان س  را کی
 .دادند پاسخ

 .نشستی می و کردي می شونه یه موهاتو حداقل_

 :درآورد کیانا براي شکلکی کیوان

 .ترم خوشگل هپلی_

 ســـبا آنهــا هــاي حــرف میــان. کشــید ســر را چــایش از کمــی و خندیــد کیــوان. آورد در را ادایــش کیانــا
 و کـرد تشـکر

 :شد بلند

 .سیما کنم می تمیز رو اتاقا لوازم و کمد من_

 . بزنه اندازه ویترین و کمد برات بیاد نفر یه امروز قراره. باش نداشته کار اتاقت به فعال تو_

 :کرد گرد چشم سبا

 ...ولی من؟ واسه

 .بگم بهت تا نزن دست فعال. کوچیکه اونجا. آره_

 :گفت خنده با کیوان

 .بدین بهش عقد سر کادو بذارین اونو پول_

 از ســـیما. زد کیـــوان کتـــف بــه اي ضــربه پشــت از و شــد ســرخ ســبا صــورت همــه ي خنــده بــا
 و شـد بلنـد میـز پشـت

 :گفت



 .نبودي اومد،تو بعدازظهر دیروز.بوده چطور طرحش میگم بهت میام االن_

 :شد بلند هم کامران

 .سبا نره یادت هشت ساعت_

 :گفت بالفاصله کیوان

 .میام منم کجا؟_

 میري؟.بزنن آمپولش میخوان. دکتر_
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 :کرد کیانا به کوتاهی نگاه کیوان

 ...به بیشتر! الکی دکتر بزنه بهت خانواده آمپول که برو تو_

 !...کیوان_

ــوان ســیما باتشــرِ ــده تــک کی ــه ســبا. شــد ســاکت و کــرد اي خن ــامران ب ـــرد نگــاه ک ـــوز. ک  اخـــم هن
 و بـود درهـم هـایش

 :گفت ، شد متوجهش کامران نگاه وقتی و کرد صدایش آرام. کرد می نگاه را کیوان

 ...بینِ منم. نمیشم مزاحمش. برم دیگه جاي میتونم انگار_

 هـم  تـو . نگـذره  دنـدونت  وقـت  کنـه  یـادآوري  کـه  نمیـزد  زنـگ  مـن  بـه  خـودش  بـودي  مزاحم اگه_
 .نکن تعارف



 :کرد می آماده مربا و کره ي لقمه خودش براي و بود پایین سرش کیوان

 .سبا باشه دور بال. ایشون شده مهربون_

 :گفت کیانا که کرد نگاهش.  است خاصی منظور او حرف پشت کرد حس. خورد تکانی سبا

 .ببینه تونه نمی کی هر شه کور_

 :گفت محکم کامران که آمد باال تهاجمی حالت با کیوان سر

. کـنم  نمـی  هیچیـو  مراعـات  بپـرونین  مـزه  یـا  کنـین  دخالـت  نیسـت  مربـوط  بهتـون  کـه  چیزي تو اینبار_
 فهمیدین؟

 :زد پوزخند کیوان

 بابا؟ شد توهین ولیعهد به باز_

 :شد خم و کوبید میز روي او کنار را دستش. برگشت کیوان سمت به کامران

 .کیوان نمیخونه من صبوري با تو متلکاي ها تازگی_

 :گفت پدرش روي در رو و چرخاند سر کیوان

 زنـدگیم  بـه  بـرم  کـن  کـاري  یـه  نـداري  تحملمـو  اگـه  منتهـا . بابـا  بـذار  میخـواي  هرچـی  و حقیقـت  اسم_
 .برسم

 :گفت کیوان و چسبید هم به کامران ابروهاي

 .هلند برم میخوام_

 :بود مانده قبل حالت درهمان کامران. بود شده میخکوب آنها به همه هاي چشم



 بشه؟ چی که_

 . کنم زیادي غلط هزارتا بقیه مث شما لج از من نه کنین، تحمل منو شما نه که_

 :گفت عصبی سیما

 کنی؟ می چیزیو یه تب یهو چرا تو_
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 .خانم مامان نیست خودم دست حالم. سرده اینجا هواي ازبس_

 :افزود و کرد نگاه کامران به

 جـدیش  ، مهمـه  بـرات  م آینـده  اگـه  پـس . بابـا  میـرم  دیگـه  جـور  نفرسـتیم،  تـو . بـرم  میخـوام  فقط من_
 .بگیرین

 او و کـرد  نگـاه  کـامران  بـه  سـیما . کـرد  مـی  نگاهشـان  حیـرت  بـا  سـبا . رفـت  بیـرون  آشـپزخانه  از سپس
 معلـوم کـه تنی با

 کیانـــا. نشســـت بــود، نشســته کیــوان کــه صــندلی همــان روي ، کنــد مــی ســنگینی پاهــایش روي اســت
 حـالِ دیـدنِ بـا

 :گفت ناراحت ، آنها

 ...یه. بابا خله کیوان_

ــت ــامران دس ــاال ک ــد ب ــا. آم ـــکوت کیان ـــرد س ـــبا. ک ـــب س ـــب عق ـــت عق ـــپزخانه از و رف  ب آش
 روي دسـت. رفـت یـرون



 را ظــاهرش  فقــط  کــه  بـود  کـرده  لـج  چیـزي  بـه  کیـوان . نشسـت  مبـل  اولـین  روي و گذاشت صورتش
 ایـن.دیـد ي مـ

 ...پاشید می ازهم را خانواده این بنیان ظواهرداشت

♣♣♣♣ 

 حنجـــره روي را انگشــتش دو.  کــرد مــی اي ســرفه تــک اوقــات گــاهی و بــود خشــک هنــوز گلــویش
 و گذاشـت ش

 :گفت

 .باشم ایران زمان اون تو میدونم بعید_

 :کشید درهم را هایش ابرو کاوه

 .میشی راهی تازه دهم گفتی توکه مطمئنی؟_

 .افتاده عقب فروردین اوایل تا گفت دکتر که کردن پیدا مشکلی چه دونم نمی_

 :نشست عقب و زد پوزخند کاوه

 .دادي تحویلم نیشخند کرد، حساب نمیشه تو با گذار و گشت روي گفتم من_

 .برو تنها_

 :گفت بعد اي لحظه و کرد مکث

 ترکیه؟ بري سفر یه قراره نگفتی مگه راستی_

! نــه  گفتـی  کـه  میـایم  و میـریم  چهـارروزه  سـه . مونـه  نمـی  راهـی  اسـتانبول  تـا  گفـتم . وان برم بود قرار_
 تنهـا اهـل مـنم



 .نیستم کردن سفر

 :کرد استفاده فرصت از فوري فکراست،کاوه در فهمید کیارش شدن خیره با

 .شدي پشیمون نکنه_
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 :کشید سر را چایش ي مانده باقی و شد عوض کیارش هاي چشم مسیر

 .نیست معلوم هیچی االن ولی میذاشتم برنامه ، شد می زودترمشخص همایشا تکلیف اگه_

 :زد لبخند کاوه

 .ریم می موقع اون.هست ترم قشنگ استانبول اردیبهشت تو. نیست مشکلی_

 :زد پوزخند کیارش

 داره؟ زمستون بهارو رفتن قبرستون_

 :گفت دوستانه و شد خم جلو کاوه

 . کنی نمی پیدا توش از هیچی. قبرستونو اون کن ول_

 .بودي قولش نقل ي واسطه خودت.  شد پیدا چیزا خیلی_

 :نشست عقب و کشید ش چانه به دست کاوه

 .کیارش بکشی خودت دور و کنی درست دیوار یه ازش نیست قرار ولی آره_



 .دربیاره کارم از سر بخواد و سراغت بیاد م عمه که بوده مهم اونقدر_

 :داد سرتکان کاوه

ــود مهــم اگــه.  آره_ ــی. کــردن نمــی پنهــان ازت ســال ســی نب ــن بــه ول  خواســـتن نمـــی کـــن فکــر ای
 تلخشـون ي گذشـته

. کیــارش خانوادگیتونــه شــهرت تغییــر ش نشــونه یــه. کــردن دفــنش گذشــته همــون تــو. بمونــه زنــده
 مهـم پـدرت بـراي

ــوده ــن ب ــم ای ــرار اس ــه تک ــا نش ــا ام ــدر قطع ــخت اونق ــته س ــه گذش ــه ک ــل ي هم ــش فامی ــنن کمک  و ک
 .بدن تغییر شهرتشونو

 :کشید چایش خالی فنجان لب انگشت کاوه و شد خیره روبرو به سکوت در کیارش

 بکنی؟ دل میخواي_

 :ماند ثابت جوان مرد هاي چشم در و آمد باال کیارش چشمهاي

 البرز؟ بودن از_

 :زد کنار را خالی فنجان دستش پشت با و کشید عمیقی نفس کاوه ، او سکوت با

 دوتـا  مختلـف؟  فرهنـگ  دوتـا  بـا ! سـال  همـه  ایـن  از بعـد . کـرد  مـی  حالـت  بـه  فرقی چه بود، گیریم_
 چی بیگانه؟ زبون

 هوم؟ کیارش؟ کرد می تغییر

 :گفت آرام و شد کشیده پیراهنش باز ي دکمه پایین تا ش حنجره روي از کیارش ناخن
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 مـــن درد. گرفــت یــاد میشــه و گــویش و زبــون. کــاوه مینــداخت فاصــله فرهنــگ تــا دو و بــود کــاش_
 یـه بـا بـود ایـن

 دیگــه کــه درکیــه مســافت نیســت، زمــانی مســافت مشــکل. بــزنم حــرف درســت نتونســتم همزبــون
 یکی اون از هیچکی

 .نداره درمون که تنهاییه درد مشکل. نداره

ــایی ایــن تــو نقشــی خــودت کــه بزنــی طعنــه و باشــی طلبکــار میتــونی وقتــی_ ــو.  باشــی نداشــته تنه  ت
 بـا نخواسـتی خودت

 .باشی داشته رابطه درست پدرت

 .نکرده هنوزم. نکرد تالشی اونم چون نخواستم_

 :کرد جمع چهره کاوه

 .فهمم نمی و حرفات_

 .نمیفهمی حالمم چون.فهمی نمی که معلومه_

 :آمد باال بااو کاوه سر و شد بلند

 حاال؟ کجا_

 :گفت و کشید بیرون اسکناس چند سیاهش و چرم کیف میان از

 .باشن رسیده باید االن تا. دارم مریض_

 :زد پس را دستش بگذارد،کاوه میز روي را پول اینکه از قبل



 .کن جمعش.  نمیرم حاال من_

 :زد لبخند بار این کیارش

 .تر گرون تره،هم شیک هم دفترت روبروي رستورانه. بودي من مهمون_

 :خندید کاوه

 ي؟ك. پسر روحت توي_

 :زد برایش چشمکی

 . شب فردا پس_

ــت  از کـــامران شــد، کلینیــک ســاختمانِ وارد کــه همــین. رفــت بیــرون کافــه از و فشــرد را او دس
 یش صـدا سـر پشـت

 بــا  سـبا . بـود  ایسـتاده  ماشـین  کنـار  کـامران . آمـد  پـایین  ، بـود  رفتـه  بـاال  کـه  اي پلـه  تنهـا .  برگشت. زد
 ماشـین در تردیـد

 جلــو  و برگشـت  کـامران  طـرف  بـه  ، او روي کوتـاه  مکثـی  بـا  کیـارش  نگـاه . شـد  پیـاده  و کـرد  باز را
 او دسـت. رفـت

 :گفت و رافشرد

 .نشن مانع که گیرم می تماس. پارکینگ تو برو. نمیاري گیر پارك جاي اینجا_
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 میکشه؟ طول چقدر سبا کار. میکشه طول ساعت نیم. دارم کار کمی یه_

 :گفت و کرد پنهان ش چهره سختی پشت را لبخندش.  خورد جا سبا که دید وضوح به

 .میارمش و خونه باشگاه،میام برم ازاینکه قبل خودم. برنگرد تو. دقیقه چهل شاید_

 :گفت سبا بزند، حرفی ازاینکه قبل اما زد لبخند کامران

 .گردم برمی آژانس با خودم. نمیشم کسی مزاحم_

 خـودش  روي بـه  امـا  ، شـد  طـوالنی  سـبا  روي کیـارش  نگـاه  کـه  خصوصـا .  کـرد  تعجـب  کمی کامران
 لبخند و نیاورد

 :زد

 .میام خودم نبود ماشین اگه. راحتی طور هر_

 ازاینکــه قبــل و کــرد نگــاه کیــارش بــه کــامران.  رفــت عقــب و کــرد تشــکر و زد زورکــی لبخنــدي ســبا
 او دسـت بـرود

 :داشت نگه را

 !امانته. بابا شو مطمئن راننده و ماشین از خودت بیاد، آژانس با شد قرار_

 کـــه کیـــارش.رفـــت و نشســـت ماشـــین داخـــل کـــامران. گفـــت اي باشـــه و داد تکـــان ســـر کیـــارش
 نگـاهش سـبا ، برگشـت

ــت را ــه و گرف ــمت ب ــاختمان س ــت س ــل. رف ــه از قب ــارش اینک ــه کی ــور ب ـــد آسانس ـــت برس  در داش
 اوهـم و شـد ي مـ بسـته



ــانعتی ــرد مم ــارش. نک ــدم کی ــد ق ــرد تن ــل و ک ــه قب ــل در ازاینک ــته کام ــود بس ــایش ش ــان را پ  در می
 اتاقـک وارد و گذاشت

 بســته در وقتــی. بــود افتــاده جــانش بــه بــاهم هیجــان و دلشــوره.  چرخانــد را نگــاهش ســبا. شــد فلــزي
 دست شد،کیارش

 :ایستاد عقب و کرد جیبش در

 میاد؟ بدم بذاره، جام کسی اینکه از بودم نگفته_

 .درك به_

ــن ســبا ــه ای ــدر را جمل ــه زورکــی کــه گفــت آرام انق ــا رســید هــم خــودش گــوش ب  دســت کیــارش ام
 و گذاشـت کنارش

ــرد خــم را ســرش ــاترس او کــه ک ــرودو عقــب ب ــا ب ــی و دلشــوره ب ــاهش نگران ــد نگ ــارش. کن  آرام کی
 :گفت

 . سردرمیارم خوب واکنشات از... پا چهار نه و کورم نه کَرَم، نه_

 :افزود لحن همان با و کرد باز او مقابل را دستش کف

 .شناختمت سادگی همین به_

 مشــت او دســت. بــود زخــم یــک جــاي.  چســبید برجســته خــط یــک روي او دســت کــف ســبا نگــاه
 بـاال نگاهش و شد

 عجیــب  ، بــود  شــده  کشـیده  عمـرش  خطـوط  میـان  کـه  زخمـی  جـاي  همـان  مثـل . زد نمـی  لبخنـد . آمد
 ناشـناخته. بـود
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 نگــاهش چشـم  ي گوشــه از سـبا . داد هـل  عقــب را فلـزي  در و گرفــت فاصـله  کیـارش .شــد بـاز  در. بـود 
 لبخندش. کرد

 .بود باور غیرقابل حاال

 ...بفرمایید_

ــار ــش انگ ــه دل ــت ي بازیچ ــک دس ــودك ی ــازیگوش ک ــده ب ــود ش ــه ب ــر ک ــه ه ــث لحظ ـــک م  ی
 فـوت درونـش سـازدهنی

 دهنــی سـاز  همـین  شکسـتن  بــراي پـیش  سـاعتات  انگـار  نـه  انگــار. آورد مـی  در را صـدایش  و کـرد  مـی 
 وجـودش تمامِ

 بــازي  ایـن  روي را هـایش  نفـس  تمـام  بـاز  کـودك  آن امـا  کنـد  خفـه  را صـدایش  تـا  بـود  کرده بسیج را
 .بـود گذاشـته

 ...شد می گوشنواز داشت ولی نبود ماهرانه شاید که صدایی

ــوابی ــال در ن ــع ح ــردن جم ــایلش ک ــود وس ــین. ب ــه هم ـــاز در ک ـــد ب ـــت ، ش ـــازه خواس ـــتن ي اج  رف
 دیـدنِ بـا امـا بگیـرد

ــار جزیکــی ســال چنــد ایــن طــی در. زد خشــکش جــوان دختــر همــراه ، کیــارش  چنــین شــاهد دوب
 .نبـود او با همراهانی

 امـــا بـــرده ســـویی و ســمت بــه را زنــدگیش دیگــر جــوان مردهــاي از خیلــی مثــل هــم او دانســت مــی
 هـیچ دانسـت مـی



 شــب و زد لبخنــد احـوال  ایــن ي همـه  بــا. نـدارد  کــارش محـل  بــه دوسـتانش  کشــاندن بـه  تمــایلی وقـت 
 سـبا. گفت بخیر

 نـــوابی. گفـــت بخیــر شـب  و گرفــت فاصــله کیـارش  از کمــی. بــود پــیش لحظـاتی  هیجــانِ درگیــر هنـوز 
 در توضـیحاتی

 مانــد  مـی  مطـب  داخـل  فعـال  او دانسـت  مـی  کـه  جـایی  از. داد ش وظیفـه  و وسـایل  کـردن  مرتـب  مورد
 بـراي حتـی و

ــد ــریض چن ــاعت م ــه ده س ــد ب ــت بع ــه در ، داده وق ــت لفاف ــاري گف ــراي ک ـــام ب ـــده دادن انج .  نمان
 در را کـتش کیـارش

 :گفت او توضیحات تمام جوابِ در و آورد

 اومــد مقــرر وقــت از زودتــر کســی و نبــودم مــن اگــر.  بــاش مطــب ونــیم هفــت ســاعت ســر صــبح_
 .منتظرباشه

 :گفت و گذاشت میز روي را شده دسته هاي برگه نوابی

 ... و نرم کال میخواین. دکتر درگیرباشین دوازده تا کنم فکر امشب_

 .اینجا میاد میفته راه نامزدت قبل ي دفعه مث.  برو. نه_

 :رفت اتاق طرف به کیارش.  گفت ببخشیدي زیرلب نوابی

 . س آماده که ها یونیت_

 .نمونده کاري. بله.  بله_

 .بخیر شب. نره یادت. برو.  خب خیلی_



 نفـس  سـبا  ، آمـد  کـه  آب شرشـر  صـداي . رفـت  اتـاق  بـه  ، بمانـد  او سـمت  از جـوابی  منتظـر  اینکـه  بدون
 .کشـید راحتی

ــاق از چشــم ــوابی نگــاه ســنگینی.  گرفــت درات ــد چشــم شــد باعــث ن ــوري جــوان دختــر. بچرخان  ف
 .زد رویش به لبخندي

ــارش از ــدا و شــد رد کن ــافظی خ ــاز ســبا. کــرد ح ـــاره. شــد مضــطرب ب  ایـــن در کـــس هـــیچ دوب
 . نبـود لعنتـی سـاختمانِ
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ــق ســکوتی ــر مطل ــود حــاکم فضــا ب ــف بافــت.  ب ــانتویش روي ظری ــه شــبیه م ــنگین اي وزن ــود س ــه ب  ک
 خواسـت مـی دلش

 تـا  چرخیـد  و فکرنکـرد  کـار  ایـن  عواقـب  بـه . برگـردد  بـود  بهتـر  شـاید . نمیشـد  ولـی  شود رها شرش از
 . برود

 بلدي؟ که کاریه تنها رفتن_

 :آمد او هاي قدم صداي و شد دندانش اسیر لبش پوست. چسبید زمین به پایش

ــایی_ ــه آدم ــوجیهی هــیچ ک ــراي ت ــدارن رفتارشــون ب ــو ، ن ــاب رفتن ــی انتخ ــوري. کــنن م ــه اینج  همیش
 تـا خـوبین ي طعمه

 راحـت  منـو  کـار  و بـودي  خـودت  مقصـر  کـه  پـیش  شـب  سـه  مثـل . انـداخت  گردنشـون  رو تقصـیرا  بشه
 ...کردي



 :گفت حرص با و برگشت درجا حرف بااین

 کنی؟ حفظ آبرومم زیادت روي با کنم خواهش ازت خواي می_

 را ش خنــده سـبا  ولــی کشـید  خیسـش  صــورت روي بـود  دســتش کـه  را کاغـذي  دســتمال چنـد  کیـارش 
 .دید خوبی به

 .خورد حرص بیشتر

ــن_ ــار ای ــو ب ــدي اشــتباه راهت ــودم احمــق چقــدر هــر مــن. اوم ــه ب ــاج کســی ب ــیت از ب ـــروم و شخص  اب
 بـراي میتـونی. نـدادم

 .باشن کمم فکرنکنم. کنی استفاده میزت روي هاي گزینه از قدرتت اثبات

ــا دســتمال کیــارش ــطل ســمت را ه ــه س ــرت ســالن ي گوشــه ي زبال ــاهش و کــرد پ ـــبا. کــرد نگ  از س
 اسـتفاده سـکوتش

 :کرد

 وایســـی اینجـــوري بـــذارم بــود  محــال واال قــائلم بابـات  واســه کــه بــود احترامـی  بخــاطر فقــط اومـدنم _
 ت خنـده بـا و

 .کنی م مسخره

 ي بـــ نگـــاه و برافراشـــته گـــردن. شـــد کشـــیده او همــراه ســبا نگــاه. رفــت جلــوتر قــدم چنــد کیــارش
 از خبـري حیـایش

 مــی چیــزي چــه دنبــال. بودنــد بهتــري گــواه ش زیرلبــی هــاي خنــده. بــود مســخره. داد نمــی پشــیمانی
 گشت؟



 پشیمونی؟ من؟ چشاي تو گردي می چی دنبال_

 :شود تر نزدیک او به تا کرد خم را سرش کمی.  گفت نچی کیارش و خورد جا سبا

 .کنی نمی پیداش. نگرد دنبالش کنم؟ معنیش برات چیه؟ میدونی که نچ معنی_

 :خورد تکان سبا سر

 میخواي؟ چی_

 مـــی چـــین دیــوار احساسـش  مقابــل ســبا اگـر  کــه داشــت حـالتی . شــد جمــع کمـی  کیــارش هــاي چشـم 
 ارتـش و کشـید

ــاز فرســتاد مــی جلــو را ســرخ  حــس دنبــال کــه بــود شــفاف هــایش چشــم آنقــدر. میخــورد شکســت ب
 می آنها در خودش

 دهم بخش ♣

 صفحه 364

ــل درســت. گشــت ــرمِ هــاي شــن مث ــب گ ــه ســاحل ل ـــی ک ـــود م ـــان ش ـــید دراز رویش ـــور از و کش  ن
 و خورشـید مسـتقیم

 خـواهش  ایـن  بـه  و داشـت  جنـگ  سـر  نفـر  یـک  بـا  شـد  مـی  مگـر . بـرد  نظیرلـذت  بـی  امـواجی  هیاهوي
 رسید؟

 بـــاز ي دکمـــه دو روي و کشـــید پـــایین را هــایش چشــم. بــود جــرم ســند یــک مثــل نگــاهش خیرگــی
 گیـر او پیـراهن



 خـــودش کـــه بـــود ســـاخته انـــداز چشــم فاصــله پــر ي دکمــه دو آن میــان ش ســینه از قســمتی. کــرد
 ي مـ تلـه داشـت

. نــداد را فرصــت ایــن او صــداي امــا بــود برگشــتن و هــایش چشــم بســتن ؛ نبــاختن شــرط تنهــا. ســاخت
 :گفت آرام

 .کن نگاه منو_

 :کرد بلند سر و زد پس را هایش حس تمام

ــه_ ــراري ی ــین ق ــا ب ــود م ــه ب ــاال ک ــن ح ــیمونم م ــر.  پش ــی فک ــنم نم ــداقل ک ــن ح ـــدر ای ـــورد ق  درم
 کـرده اشـتباه شخصـیتت

 باشه؟. کنی خراب خودمم به نسبت ذهنیتمو بخواي که باشم

 پلکــی کیارشــی. بــود نامحســوس ترســی شــاید و خــواهش از پــر. بــود مالیــم بــود، آرام دختــرك لحــن
 بـه سـرش و زد

 بـــه نگــاهش.  داد تکیــه منشــی میــز بــه و رفــت موهــایش میــان دســتش. زد چرخــی مخــالف ســمت
 و تیـره پـوش کـف

ــراق ــره ب ــد خی ــبا. ش ــاهش س ــار. کــرد نگ ــی دچ ــد بالتکلیف ــرین. ش ـــت بهت ـــود فرص ـــا ب ـــش ت  را راه
 نـیم.  بـرود و بکشـد

 را ســرش کیــارش. برگــردد هــم ســبا قــدم نــیم همــان تــا کــرد ســربلند کیــارش.  کشــید عقــب قــدمی
 :داد تکان

 دنبالـــه اگــه. باشــم پشــیمون ، نــداره دلیلــی. نیســتم پشــیمون ولــی دارم قبــول بــود بــد مــن کــار نفــس_
 عـذر ي فلسـفه ي



 کـــارتو کـــامران، احتـــرام بــه اومــدي، کــامران احتــرامِ بــه. نیســت گفــتن بــراي حرفــی بیجــایی خــواهی
 نحـو ین بهتـر بـه

 .نکن نگاه و سرت پشت و برو و میدم انجام

ــا انگــار ــی ب ــی چکش ــر آهن ــرق ب ــد ســبا ســر ف ــدر.  کوبیدن ـــرد تمـــامش! رك و صــریح اینق  حـــس. ک
 را قلـبش بـد هـاي

ــرد دوره ــض و ک ــل بغ ــرطان مث ــه س ــره ب ــبید ش حنج ــا چس ــدان ام ــایش دن ــم را ه ــرد به ــت. فش  دس
 . کـرد مشـت را هایش

 بـــاز از پـــیش امــا ، آمــد مــی در جــانش همینجــا واال میــزد حرفــی بایــد. شــد مــی ریختــه اشــکی نبایــد
 یش هـا لـب شـدنِ

 :گفت و کرد بلند دست کیارش

 اگـــه اونوقــت. نکــن پــرش چیــزا بــااین! حیفــه...  پاکــه.. دلــت! حیفــه. نریــز تودلــت. بــده فحــش بلنــد_
 ي یقـه بشـه، خفـه

 .گیره می اول و خودت

 یـک  بهـار  و زمسـتان  میشـد؟  مگـر . شـد  مـی  ورو زیـر  ثانیـه  چنـد  از کمتـر  در دنیـا  هـا  وقـت  گـاهی  چرا
 .نمیشـد کـه جـا

 خـراب  خونـه  امـا .  پیچیـد  هـم  در را هـا  صـدا  کـه  غوغـایی . شـد  سـبا  وجـود  در. شـد  کـه  شد، می قیامت
 مثـل. نبود کن

 توانســـت مـــی آدم یــک... داشــتنی دوســت... حســی... وار نــوازش. گرفــت مــی را تــنش دور حریــري
 داشـته رو چنـد



 باشد؟
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 :گفت و برداشت میز از را ش تکیه کیارش

 نـه  منتهـا  بکشـی  دیگـه  جـاي  بـه  اصـرار  از کـارمو  میتـونی  میـدونم  چـون  کـنم  مـی  اصـرار  بودنت واسه_
 قصـه ایـن شبیه

 بیشـتر .  سـبا  نداشـت  عالقـه  و بـاور  پـی  اصـال  تـو  بـه  شـدن  نزدیـک  واسـه  دالیلـم . میشه افسانه که هایی
 بـا بـازي محضِ

 امــا شـه  کشــیده گنـد  بـه  خــودمم ي نداشـته  آرامـش  کــه نبـود  مهــم بـرام . بـود  بقیــه آرامـش  و اعصـاب 
 میخـواد دلم حاال

 بغــض یــه درگیــرِ فکرمــو جــوره همــه روز و شــب ســه وقتــی...  تــو. بگــردم اطمینــان و آرامــش دنبــال
 غریـب و عجیب

 حـالمم  میتـونی  پـس  کنـی  مـی  عـوض  بـرام  و شـیطنت  یـه  ي نتیجـه  وقتـی  نداشـتم،  توقـع  مـن  که میکنی
 تو. کنی عوض

 قلقلــک  کــامرانو  آرامــش  و کـرد  درسـت  پـر  یـه  باهـاش  میشـه  کـردم  مـی  فکـر  مـن  که نبودي چیزي
 نـذارم کـه. داد

 تنهــایی  کــنم،  انتخــابش  بـه  مجبـور  کـه . خـودم  طـرف  بکشـمش  بیشـتر  بخـوام  کـه . کـنم  راحت خواب
 خـورد بـه رو



 .بدم وجودش

 در کیــارش  هــاي  چشـم  مردمـک . چسـبید  او ي چهـره  بـه  سـبا  ي زده مـات  هـاي  چشـم . رفـت  جلوتر
 بهـت ي چهـره

 :شد میخکوب هایش چشم روي و زد چرخ او ي زده

 تحویـــل مــن وجــود از مــن، از متفــاوت رو یکــی فــردا کــه نفــر یــه. کنــه درکــم باشــه نفــر یــه میخــوام_
 میتـونی. بـده دنیـا

 باشی؟

 قــدم و کشــید گلــویش زیــر دســت.  زد پلــک آهســته کیــارش.  شــد طــوالنی ســبا ســکوت و نگــاه
 .کشید عقب

 ... من ولی کنی قبول نیستی مجبور_

 :داد ادامه دیگري جور را وحرفش کرد مکث

ــی داشــتن دوســت یــاحتی. بــذارم عشــق اســمتو زوده. نمیــذارم عشــق اســم خواســتنی هــر روي_ ...  ول
 بقیـه. میخوامـت

 .خودت با ش

 ســـبا. رفــت اتــاق ســمت بــه و گرفــت را نگــاهش.  شــد گفتــه تــر پرمکــث و تــر ارام ش جملــه انتهــاي
 از دنیـایی و مانـد

ــس ــاي ح ــب ه ــب و عجی ــیج.  غری ــود گ ــان. ب ــه آن می ــی هم ــات گیج ــف احساس ــودش دور مختل  وج
 پاهـایش. زد حلقه



ــت ــت داش ــی سس ــد م ــاهش. ش ــاق از را نگ ــت ات ــت. گرف ــیفش و دس ــا ک ــم ب ـــزان ه ـــد آوی ـــب. ش  ل
 و گرفـت را صـندلی

 ...ولی بود سخت ش باور. باشد داده موضع تغییر او کرد نمی باور. نشست

 ي تیــــره روي هیجــــان و حـــس از گرمـــی عـــرق. شـــد تکـــرار ســـرش در مـــدام اخـــرش ي جملـــه
 پلـک. نشسـت پشـتش

ــت ــت و بس ــورت روي دس ــب ص ــت دارش ت ــراف. گذاش ــرده اعت ــود نک ـــی ب ـــرعکس ول ـــش او، ب  دل
 .بـود داده وا زود

 ... داشت دوست اورا
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ــان را دســتش کــف ــه می ــرد مــی حــس. کشــید ش یق ــبِ یــک. دارد تــب ک ـــی ت ـــل... درون ـــاي مث  دم
 کـه بهـاري هـواي

ــارانی پشــتش و کــرد مــی تــب ناخوداگــاه ــد مــی ب  حســی درگیــر. ســاخت مــی کمــان رنگــین کــه آم
 نمـی.  بـود متناقض

. بزنــد  رو. کنـد  خـواهش  تـا  بـود  گرفتـه  یـاد  کمـی  کـاش .شـود  مـی  چـه  هـا  حـرف  ایـن  عاقبـت  دانست
 هـم کمـی شـاید

 ...اما بشکند

ـــاره، خواهشـــی بــا غــرورش بــت شکســتن. داد تکــان را ســرش  بـــین از را خواســـتن ایـــن بهـــاي دوب
 بـراي.  بـرد مـی



ــتنِ ــرورش شکس ــتر غ ــن بیش ــود زود ازای ــود غافــل. ب ــه ب ــاي زدن دل ک ــش، ه ــی درون ــر انقالب  از پ
 . کـرد پـا بـه خـواهش

 را اســمش کــه بــود خواســتنی ایــن گــیج هنــوز. بــود خــورده زمــین بــه ســرش. بــود خــورده لیــز پــایش
 .گذاشت نمی عشق

 ...بزند زانو دخترك مقابل غرورش بود نمانده چیزي

ــاق ي پنجــره ــاز را ات ــه ســرما زهــر.  کــرد ب ــود شــده گرفت ــا ب ــنش، بخــاطرداغی ام ــرزي ت ـــذرا ل  را گ
 صـداي. کـرد حـس

ــد تقــی ــه ابروهــایش. آم ــد کمــی ســرش. شــد نزدیــک هــم ب ــا چرخی ــوز را عقــب ام ـــد هن ـــا. نمیدی  ب
 خـش خـش صـداي

 و نشســـت یونیـــت لـــب ســـبا. برگشـــت کامـــل و گذاشــت پنجــره لــب را دســتش کــف صــندلی کــاور
 آسـتین سـر بـا

. برداشــت را ســفیدش فــرم و بســت را پنجــره. کــرد فــوت بیــرون را نفســش. رفــت مــی ور مــانتویش
 رفـت او سر باالي

 بــاال را پــایش کــرد اشــاره و کشــید جلــو را صــندلی. کــرد نگــاهش چشــم زیــر از ســبا. کــرد نگــاهش و
 بـی سـبا. بکشـد

 :گفت و کرد رها را یونیت بازوي کیارش. نکشید دراز اما کرد تر جمع کمی را خودش حرف

 بشه؟ انجام کارت نمیخواي امشبم نکنه_

ــا را آســتینش ســبا ــه و کــرد ره ــاه او ب ــگ. کــرد نگ ــراهن متنــاقض رن ــرمش او پی ـــه وف ـــراي ي بهان  ب
 تارهـاي از اسـتفاده



 :شد ش حنجره صوتی

 پوشی؟ می تیره همیشه چرا_

 :کرد نگاهش خیره کیارش

 .شیکه_

 :کرد نگاهش مستقیم و کرد سربلند سبا

 حیفه؟ بقیه واسه سیاه رنگ_

 :برد جلو کمی را سرش و خورد تکان کیارش لب ي گوشه

 ... زودي این به_

 :کشید عقب را سرش و خندید کیارش. شد حائل خودش و او میان سبا دست

 ترسیدي؟_
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 .ترسید باید میره پیش خودش منطق با که آدمی از_

 ...سبا_

 :گفت شمرده و آرام کیارش و خورد تکان سبا سر

 .بمونی کردم نمی خواهش... که نبود نباشه؟ حسی میشه مگه_



ــزي ــودش در چی ــایین وج ــت پ ــت. ریخ ــار دس ــنش کن ــت ت ــرش و گذاش ــک را س ــر نزدی ــرد ت ــه. ب  ب
 شـفافش هـاي چشـم

 شـد  تـر  گـرم  تـنش . بوسـید  و کـرد  تنـدیس  ، آغـوش  یـک  در را احسـاس  ایـن  تـن  شـد  مـی . شد خیره
 :داد ادامه و

 .کنم اطمینان بهش بشه که جوري نه ولی کنی فکر که چیزي از بیشتر.  هست_

 کنم؟ اطمینان چی به من پس__

 .بکشمت اینجا تا و وسط بندازم و کامران کرد مجبور منو که چیزي همون به... خودت به_

 :کشید پس را سرش بعد ثانیه چند و شد طوالنی او به نگاهش

 بگم؟ بازم_

 !نه_

ــم ــایش چش ــی ه ـــع کم ـــد جم ـــبا. ش ـــدش س ـــورت را لبخن ـــت.  داد ق ـــورتش روي دس ـــید ص  و کش
 روي را پاهـایش

 :شد خم کمی و ایستاد سرش باالي کیارش کشید، دراز وقتی. کشید باال صندلی

 ...داري خوبی ي مزه_

ــا ــک ت ــاي پل ـــد او ه ـــدش و پری ـــو لبخن ـــد مح ـــد ش ـــب و ،خندی ـــید عق ـــش. کش ـــت را دستکش  دس
 را سـرنگ و کـرد

ــرون ســینه از راحتــی نفــس ســبا. برداشــت ــا. داد بی ـــدانِ نگــاه ب  جمـــع یواشـــکی را لبخنـــدش ، او خن
 تـازه تـنش. کـرد



 ...میشد گرم اي خاطره یادآوري از داشت

  دهم بخش پایان

 بومرنگ 
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 یازدهم بخش

 :یازدهم بخش

ــرین ــاب آخ ــل را کت ــه داخ ــت قفس ــتمال. گذاش ــم دس ــاالي را دار ن ــد ب ــید کم ــت و کش ــه دس ـــر ب  کم
 اتـاق. آمـد عقـب

 :شنید بیرون از را سیما صداي.  آمد لبش به لبخند. بود کرده تغییر خیلی

 .گردم می بر زود. بشه انجام خوب کارش میخوام کرده، قبول که حاال_

 :گفت کمر به دست کیانا

 ...آخه مامان، میاي دیگه دوساعت بري تو_

 .رفت بیرون و کشید دستش کف را دستمال

 شده؟ چی_

 :کرد نگاه کیانا غرولند به و کرد تشکر سبا. گفت نباشید خسته زدو لبخند او دیدن سیمابا

 .نمیذاري بعد. مامان برم غروب میخوام من_



 .بري بتونی تا کن کار تند_

ــا ــایش کیان ــل را پ ــه مث ــا بچ ــین ه ــد زم ــیما و کوبی ــت س ــبا. برگش ــت س ــی و جلورف ــاره وقت ــر ي اش  پ
 دیـد، را کیانـا التمـاس

 :کرد شل را نیشش

 .کن کیانا کمک کم یه. میکنن چیکار کارگرات ببینم پایین میرم من سیما_

. نبــود  کثیـف  خیلـی . کیـارش  خونـه  فرستادمشـون  امـروز . میشـه  تمـوم  شـب  تـا . نمونـده  کـاري  پایین_
 شـب تـا گفـتن

 ...اون حساسه. نشه کاري کم میخوام. میشه تموم

 .کشید لبش روي زبان سبا

 نیست؟ خودش مگه_

 .افتاد عقب سفرشم که خصوصا. شلوغه سرش گفت کامران آخر روزاي این! نه_

 برم؟ من_

 : گفت تعجب با سیما

 تو؟_

 :گفت فوري کیانا سبا، از قبل

 ...توروخدا. شه تموم من اتاق کاراي ذره یه این بیا هم تو. بره. مامان آره_

 :کشید خواهرش بازوي روي دست و رفت جلوتر سبا. کرد نگاه را کیانا غیظ با سیما
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 خوبه؟. غرنزنه بعدا باشه حواسم خودت مث میدم قول_

 را هــایش  دسـت . گفـت  چشـم  تنـد  تنـد  سـبا . کـرد  سـفارش  حسـابی  ولـی  داد تکـان  سـري  بناچار سیما
 شـالی.  شسـت

 هــا  خانــه  بــین  مسـیر . رفـت  بیـرون  ببنـد  را مـانتویش  هـاي  دکمـه  آنکـه  بـدون  و انـداخت  سرش روي
 هـاي قـدم بـا را

 آور هیجــان بــرایش همــین و رفــت مــی او ي خانــه طــرف بــه. بــود لــبش روي لبخنــد. پیمــود بلنــدتري
 بـود بـاز راه. بود

ــود بازگشــت بــی مســیر ایــن انگــار. رفــت مــی پــیش تاخــت بــه احساســش و  روز بیســـت درایـــن.  ب
 او بـا برخوردهـایش

 بـــراي را بهانـه  هـم  همـین . بـود  درخانــه و بـود  شـده  تعطیـل  پـانزدهم  از مطــب. نشـد  بـار  یـک  از بـیش 
 کـم رفـتن بیـرون

 را ش فاصـله  میشـد  باعـث  هـم  همـین .  اسـت  درگیـر  حسـابی  کیـارش  کـه  بـود  معلـوم  البتـه . بـود  کرده
 ... کند حفظ

 مانــد  منتظـر . کـرد  تماشـا  را خانـه  نمـاي  و ایسـتاد  عقـب  کمـی . زد در بـه  تقـه  چنـد . بـود  بسـته  خانه در
 . شـود بـاز در تـا



 بــود  زود. یـد  کشــ  ش گونــه  بــه  دســت ... حـاال  امـا  اسـت  دلگیـر  خانـه  ایـن  نمـاي  کـرد  مـی  حس قبال
 خیـالش صـاحب

 ...بود زود خیلی هنوز. شود

 گــرمکن  و تیشــرت  بــا  را کیــارش  امـا  بـود  کارگرهـا  از یکـی  دیـدن  منتظـر .  چرخیـد  شـد،  بـاز  که در
 .دیـد راحتـی

 .کرد نگاه را سرش پشت و داد سرتکان کیارش. داد سالم و رفت باال ابروهایش

 شده؟ چیزي_

 : انداخت ش شانه روي را ش شده رها شال سبا

 .سربزنم یه بیام گفت ، نیستی خونه کرد می فکر سیما! نه_

 . کرد نگاهش مستقیم کیارش

 سیما؟_

 :زد لبخند سبا

 .کرده پیدا وسواس حساسیتت رو.  گفتم خودم! نه_

 :گفت و رفت کنار در مقابل از کیارش

 .برس کارت به برو بیا پس_

ــبا ــو س ــت جل ــارش.  رف ــب را در کی ــه عق ـــت نگ ـــارش از او و داش ـــد رد کن ـــالنِ وارد. ش ـــع س  و مرب
 . شـد خانـه مرتـبِ

 .آمد می ها اتاق داخل از اب صداي. شد باز ابروهایش



 !اینجا تمیزه چه_

 .شد جمع فوري. بدن کشش زیادي بخوان که نبود ریخته هم به اونقدر_

 :خورد چرخ سالن در دوباره سبا نگاه
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 .میشه تر مرتب خونه خود به خود. کمه وسایلت_

 .کنه می خورد اعصابمو زیادي ي تخته و تیر_

 :زد چشمکی کیارش و کرد نگاهش سبا

 .نترس. میشه اضافه موقع به_

 :کرد نگاه ها اتاق سمت به و گرفت دندان به را لبش ي گوشه سبا

 !خبره چه ببینم برم_

 داخـل  از اب صـداي . بـود  هـم  کنـار  اتـاق  دو. رفـت  طـرف  آن بـه  سـبا  و داد تکـان  سـر  لبخنـد  با کیارش
 دیگـري اتـاق

. رفـــت طـــرف آن بـــه. بــود بســته در دو و دیگــري اتــاق عریضــی و کوتــاه راهــروي انتهــاي. آمــد مــی
 سـالن بـرعکسِ

 .بود شلوغ اتاق

 .نیست اتاق تو. طرفه این حموم و دستشویی_



 .کرد نگاه بسته درهاي به و برگشت سبا

 بستی؟ درشو که بزرگه اینقدر_

 .میاد بدم. نپاشه بیرون آب گفتم_

 میاد؟ بدت آب از که اي گربه مگه_

 ســیما هرچنــد. میخــوره بهــم حــالم کــاري کثافــت از ولــی میــاد خوشــم زیــادي اتفاقــا! نــه بــازي آب از_
 شناخته طرفشو

 .ور این فرستاده که

 :گفت کیارش که رفت حمام طرف به سبا

 .ببین برو بعد. بیرون میان. میشه تموم االن_

 .زودتربرگردم باید من نداره، دیدن هستی خودت دیگه_

 .گفت خبی خیلی کیارش

 .برو بعد بخور چایی یه_

 داري؟ بیشتردوست که قهوه_

 مکـــث امـــا بــرود دنبــالش خواســت مــی ســبا. برگشــت ســالن ســمت بــه و داد تکــان ســر کیــارش
 اتـاق سـمت بـه. کـرد

ــاره. برگشــت  اتوشــویی از بــود معلــوم کــه هــایی لبــاس و کمــد بــاز نیمــه در. کشــید ســر داخلــش دوب
 مرتب است، آمده



 کــاور  و گزیــد  را لـبش . بزنـد  دسـت  نبـود  درسـت . بـود  کیـارش  شخصـی  وسـایل . خواسـت  مـی  کردن
 را کتـی روي

 ویــک  تخــت  و کمــد  جــز . چرخیــد  اتــاق  در هـایش  چشـم  دوبـاره . کـرد  نگـاه  اتـاق  در بـه . کـرد  باز
 ي وسـیله آینـه
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 حضــور عــدم خــوبی بـه . بــود ســاده اي کرکـره  هــم پــرده حتـی .  خــورد نمــی چشـم  بــه اتــاق در خاصـی 
 مشـهود زن یک

 :ایستاد اتاق درگاه میان کیارش. کرد فوت بیرون را نفسش. بود

 ؟ بود نکرده تعریف برات کیانا_

 :کرد رها را او کت و برگشت سریع

 کیانا؟_

 :گفت بود، ایستاده که طور همان کیارش

 .رفته ش خاله به فضولیش فهمیدم تازه. آورده در چیو همه توي و ته اون قبال. آره_

 از خواســت مــی. گرفــت نادیــده را او لبخنــد و کــرد خــواهی عــذر لــب زیــر. شــد درهــم ســبا ابروهــاي
 شـود رد کنارش

 :ایستاد روبرویش کیارش که



 .اعصابم رو میره. قهرنکن زود_

 :کرد نگاهش و گرفت سرباال سبا

 .هاس بچه کار قهر _

 ...غشو.... خرگوشِ دیگه اي بچه توهم_

 :زد ش چانه زیر انگشت آرام کیارش و زد لبخند سبا

 !شد حاال_

 کنم؟ مرتب کمدتو_

 :رفت باال کیارش ابروي ي گوشه

 تو؟_

 ...که نمیاد خوشت اگه_

 .کنم مرتب شو بقیه. کنم جمع چمدون که گذاشتم رو اینا_

 حاال؟ از_

 .میرم فردا پس_

 :شد عوض کمی سبا ي چهره حالت

 .سالمت به_

 :کرد نگاهش و کرد سرخم کیارش

 .بریم باهم میشه تنگ دلت اگه_
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 :گفت کیارش. کرد نثارش پررویی زیرلب و گرفت ش خنده سبا

 !میگم جدي_

 :کرد نگاهش باتعجب سبا

 خوبه؟ حالت_

 نداري؟ پاس. آره_

 .داره خنده بهش کردن فکر داشتم، اگه حتی! نه_

 ... شاید کامران سراغ میرفتم امشب و داشتی اگه_

 :رفت عقب و خندید سبا گرد هاي چشم با

 یــه  بـا  عـوض  در! یانـه  کنـی  جمـع  چمـدون  یـه  بلـدي  ببیـنم . بچـه  میـدم  دسـتت  کـاري  یـه  دوباره االن_
 خـوب ي قهـوه

 .درمیاد خستگیت

 :برگشت تخت سمت به سبا

 ... و پوشی می چی دونم نمی من_

 .کنم می جمع بعدا خودم خصوصیو خیلی وسایل. تخته روي که همینا_

 :گفت و کرد مکث رفتن بیرون از قبل



ــا گــوش امشــب راســتی_  نمــی حالــت بــه فرقــی اون نفهمیــدن و فهمیــدن. بیــرون بــرو بکــش رو کیان
 .کنه

 امشب؟_

 ...و بخوریم شام یه. ببینمت کنم نمی وقت فردا_

 .دعوتم جا یه. آخه نمیشه امشب_

 :شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 مهمونی؟_

 .کیانامیرم با. من قدیمی دوستاي. س دوستانه دورهمی یه_

 پارتی؟ یا مهمونی_

 .نیستم پارتی اهل من.  س دوستانه جمع یه! نه_

 شب؟ چرا پس_

 چطور؟. باشن همه باشه جوري میخواستن. خورد هم به ها بچه برنامه چندبار_

 :گفت مکث کمی با کیارش
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 .نرو نیستی مطمئن اگه فقط. هیچی_



 .بچگیمن دوستاي. مطمئنم بهشون_

. شــد پررنــگ ســبا لبخنــد. رفــت بیــرون ازاتــاق ســپس.نــزد حرفــی دیگــر. کــرد نگــاهش فقــط کیــارش
 وسـیله طـرف بـه

ــا ــت ه ــه. رف ــایل ي هم ــت روي او وس ــود تخ ــی. ب ــایل حت ــتی وس ــته بهداش ــدي بس ــده بن ــب.  ش  زیرل
 کـرد نثارش پررویی

 را او ي تیــــره پیــــراهن. کــــرد ش احاطــــه غریبـــی حـــس بـــود بـــار اولـــین بـــراي. شـــد مشـــغول و
 آشـنایی عطـر.  برداشـت

ــه را آن کمــی. داشــت ــانش آب. گرفــت کــوبش قلــبش. کــرد نزدیــک مشــامش ب ـــورت را ده . داد ق
 بـود مانـده کـم

 و پخـــش وســـایل بـــه چشــمش. انــداخت اطــراف بــه نگــاهی. ببنــدد احساســش را شــرم وپــاي ،دســت
 میـز روي پالیـی

ــود هــم کاغــذي و خودکــار. افتــاد ــا را لبــاس. ب ــه و کــرد ت  و برداشـــت را خودکــار. رفــت ســمت آن ب
 چشـم اي لحظـه

 قافیـــه اگــر حتــی. بافــت مــی شــعر. آمــد مــی خــودش عشــق. شــد زنجیــر ذهــنش در حــروف. بســت
 دل هـم بـاز نداشـت

 ...دیگر بود دل کارِ. شد می نشین

♣♣♣♣ 

 شد؟ تموم_

 .بود خودشم. آره_



 :گفت سریع سبا.کرد نگاهش باتعجب سیما

 .اومدم من و برگشت. گرده برمی زود گفت. رفت بیرون رفتم، که من_

.  زد صــدایش  آرام سـیما  کـه  بـرود  خواسـت  و دزدیـد  چشـم  سـبا . شـد  نزدیـک  هـم  بـه  سـیما  ابروهاي
 ي بلـه و ایسـتاد

 لحظــه  امــا  بگویــد  چیــزي  کــرد  بـاز  دهـان  حتـی . کـرد  مـزه  مـزه  کمـی  را حـرفش  سیما. گفت آرامی
 جـاي آخـر ي

 .کشید او صورت به دست و داد بیرون را نفسش زدن، حرف

 .نشه دیرتون که برس کارت به زودتر برو. نکنه درد دستت. عزیزم هیچی_

 بهـــاري هـــواي خواســـت نمـــی. کـــرد نگـــاه او رفــتن  مســیر بــه ســیما. گفــت چشــمی و زد لبخنــد سـبا 
 بـه را سـبا حـال

ــود ذهــن از دور. دهــد ربــط کیــارش ــود غیــرممکن کیــارش ســمت از حــداقل امــا نب ــا. ب  فکـــر ایـــن ب
 زیرلـب اسـتغفاري

 ...رفت کارهایش سراغ و گفت

ــه ــایش دور از را حول ــاز موه ــرد ب ــوار. ک ــت را سش ــا برداش ــوز ام ــن را آن هن ــرده روش ــود نک ــه ب  ک
 .خـورد زنـگ تلفنش

ــن ــا ای ــداي روزه ــنش ص ــت بیشــتر را تلف ــریع. داشــت دوس ــت را گوشــی س ــماره. برداش ـــناس ش  ناش
 بـه ابروهـایش. بـود

 جــواب خواســت مــی. بــود همــین هــم قبــل ي دفعــه انگــار. بــود آشــنا شــماره ایــن. شــد نزدیــک هــم
 کنجکـاوي اما ندهد
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 ، پیچیــد گوشــش داخــل صــداي کــه همــین امــا داد جــواب و کشــید اســکرین روي دســت. نــداد اجــازه
 بـود مانـده کم

 :بریزد فرو آواري مثل

 وفا؟ بی عشق چطوري_

 زدن حــرف و واکــنش قــدرت. کــرد حملــه جــانش بــه بنــدان یــخ و ســرما انگــار. زد یــخ عــروقش تمــام
 صداي. نداشت

 .بود فریب دل و لطیف آرام، بهزاد

 ...و شده تنگ برات دلم. سبا کردم پیدا تو شماره بدبختی با_

 انگـــار. کـــرد پــرت تخــت ســمت را آن هــا گرفتــه بــرق مثــل و کــرد قطــع را گوشــی او حــرف میـان 
 هـواي یـک میـان

ــابی ــر صــاعقه آفت ــر و کــرد نصــف وســط از را آن زد، آرامشــش درخــت ب  چــه االن. انــداخت ســرش ب
 این آمدنه وقت

ــود نحــس و وار کــابوس ي ســایه ــد. آمــد چشــمش مقابــل حضــورش و کیــارش. ب  حــرف بهــزاد از بای
 دیر نباید. زد می

 کی؟ اما شد می



 شـــده حـــرامش آرامــش انگــار. گرفــت دســتهایش میــان را ســرش و نشســت تخــت لــب بیچــارگی بــا
 بـدترین بـه. بـود

 را خـــودش امـــا. اوکـــرد نثـــار لعنتـــی و بســـت چشـــم. بـــود شـــده زائـــل هــایش خوشــی ممکــن نحــو
 نصـیب ي بـ هـم

 ...نگذاشت

♣♣♣♣ 

 و کشـــید دســـت موهـــایش زیــر کیانــا. کــرد داد،آویــزان نشــانش الهــام کــه کمــدي داخــل را پــالتویش
 روي را هـا آن

 :آورد ش شانه

 خاله؟ داشتی دوستبچگی همه این_

 :داد تکیه آن به خودش و بست را کمد در سبا

 .شناسم نمی رو بقیه. شناسم می و نفر هشت هفت فقط من_

 :کشید باال را هایش لب کیانا

 .حتما میشیم آشنا.نداره اشکالی_

 هــایش چشــم و بــود کیــف ســر حســابی کیانــا بــرعکس،. نداشــت حوصــله. زد کمرنگــی لبخنــد ســبا
 سـبا. زد مـی بـرق

 درجمـــع اصــوال. بــود داده تــرجیح را اي تیــره شــلوار و کــت. کشــید لباســش بــه دســتی آینــه روبــروي
 نمـی کـه هـایی



 بهـزاد  بـا  همراهـی  سـر  از فقـط  ، بـود  اصـفهان  در وقتـی  هرچنـد؛ . شـد  مـی  ظـاهر  طـور  همـین  ، شناخت
 چند به بار چند

 ... نباشد که کرد دعا البته. نداشت امشب مهمانی به شباهتی اصال که رفت مهمانی
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ــاده افکــارش روي شــوم ي ســایه یــک مثــل بهــزاد منحــوس اســم بعــدازظهر از ــود افت ــال. ب ــه دنب  بهان
 را مهمـانی ایـن بود

ــد کنســل ــا کن ــا همراهــی ام  کــور را او ذوق ، تــالش همــه آن از بعــد خواســت نمــی. شــد مــانعش کیان
 دقیقـه چنـد. کند

 پـــذیرایی وســـایل. شــد مــی بیشــتر کــم کــم تعــداد. رفتنــد بیــرون بــاهم. آمــد سراغشــان الهــام بعــد،
 ي گوشـه میـز روي

 مبــل روي ، ســالن انتهــاي در کیانــا همــراه و برداشــت را پرتقــالی آب لیــوان. بــود شــده چیــده ، ســالن
 دورشان. نشستند

ــعی. گرفتنــد زود را ــاي از را ذهــنش کــرد مــی س ــد جــدا گذشــته و مزخــرف فکره  ش لحظــه از و کن
 امـا کند استفاده

 پشـــیمان شـــدت بــه آمــدنش از بعــد ســاعت یــک کــه طــوري. بــود افتــاده جــانش بــه بــدي ي دلشــوره
 دعـا فقـط و شـد



ــن زودتــر کــرد ــا. برگــردد و بگــذرد ســاعت دوســه ای ــی کیان ــا زود خیل ـــر چنــد ب  و شـــد دوســـت نف
 تکمیـل ش خوشـی

 بـــا و گذاشـــت دهـــانش داخــل مــوز اي تکــه. کشــید عمیقــی نفــس و گرفــت آنهــا از را نگــاهش. شــد
 دنبـال چشـمش

. کــرد بهتــر کمــی را فضــا تحمــل شــد، پخــش فضــا در کــه مالیمــی موزیــک صــداي. نبــود. گشــت الهــام
 سـینه بـه دست

 ســازگاري نـا  ســر قـدر  ایـن  قلــبش چـرا  دانسـت  نمــی امـا  ، بــود راحـت  کیانـا  از خیــالش. نشسـت  عقـب 
 دقیقـه چند. دارد

. میــــداد توضـــیح  بـــرایش  را چیـــزي  تنـــد  تنـــد  انگــار  و بــود  دنبــالش  رضــا . دیــد  را الهــام  بعــد 
 هـم بـه کمـی ابروهـایش

ــزي. ایســتاد الهــام. شــد نزدیــک ــه چی ــه و ایســتاد جــایش ســر او کــه گفــت رضــا ب ــان دســت کالف  می
 رضـا. بـرد موهـایش

 ســـمت بـــه و کـــرد تنـــد قـــدم. شــد بــاز ش چهــره بالفاصــله.  افتــاد ســبا بــه نگــاهش و چرخانــد ســر
 کنجکـاو دختـرك

ــود معلــوم. رفــت  رضــا و برگشــت طــرفش بــه ســبا ، نشســت کنــارش وقتــی. آیــد مــی کــاري بــراي ب
 :گفت سریع

 سبا؟ میکنی لطفی یه_

 شده؟ چی_

 .بره میشه حاضر داره. کرده لج الهام _



 :شد کشیده هم در تعجب با سبا ابروهاي

 چرا؟_

 .کرده لج. نمیاد خوشش که کردم دعوت دوستامو از دوتا یکی من_

 ...میدونی وقتی خب_

 .میکنه قاتی حد این تا میدونستم چه. خودش جون به کردم غلط_

 :داد سرتکان التماس با و کشید ش شده اصالح و صاف صورت به دست سپس

 .درمیاره و جدم پدر باباش، واال بره نذار برو. میمونه بخاطرتو. سبا بمیره تن این_

 یازدهم بخش ♣

 صفحه 376

 بـــه ســـبا و گفـــت غلیظـــی »گـــرم دمــت« رضــا. شــد بلنــد و گفــت خبــی خیلــی. گرفــت ش خنــده ســبا
 ي هـا پلـه طـرف

 قــدم . آمــد  بیــرون  اتـاقی  از کـیفش  و پـالتو  بـا  الهـام  برسـد  هـاي  پلـه  بـاالي  بـه  تـا . رفـت  سـالن  انتهاي
 جلـو و کـرد تنـد

 :گفت اخم با. رفت

 کجا؟_

 :گفت حوصله بی. کند خالی او سر را حرصش خواست نمی اما بود عصبانی الهام

 .اومده ماشین زدم زنگ. برم بایباید االن. میدم توضیح برات بعدا_



ــبا ــت س ــت را او دس ــمت و گرف ــیم س ــت ن ــید س ــام. کش ــدون اله ــت ب ــارش مقاوم ــت کن  و نشس
 :گفت سبا

 ري؟ می داري خودت بعد اینجا کشیدي منو_

 :کرد بغض الهام

 ...ها بچه اکثر که هم رو تو. نیست خوب حالم اصال ولی سبا شرمنده_

 دعــوتم هرجــا دیگــه بــاش مطمــئن ولــی بــرو بــري میخــواي. شناســم نمــی کســو هــیچ تــو بــدون مــن_
 .نمیام کنی،

 !شده چی نمیدونی که تو آخه_

 .بهم گفت رضا_

 :گفت باحرص و گرفت گر الهام

 .دیوارم با انگار ولی نمیاد خوشم آدما این از گفتم بار هزار. جوره همین همیشه ؟ بینی می_

 :گفت مالیمی لحن با و گرفت اورا دست سبا

 .ناراحته خیلی االن ولی داري حق_

 .کنه مشخص اوباش و اراذل این با منو تکلیف باید. ناراحته که جهنم به_

 :گفت ناراحتی با الهام و جاخورد سبا

 بکنم؟ میتونم چیکار دیگه بیفته تاب و تب از که فردا ، نشم حریفش اگه االن_

 ن؟ کیه دوستاش مگه_



 .بدتر معین از پله صد. کنن می غلطی چه نیست معلوم که عیاش آدم تا چند_

 میکنی؟ اشتباه درموردشون شاید_

 :گفت استیصال و ناراحتی با الهام

 .کن ولش... اه... همدیگه دوستاي روي. بگه تونه نمی که چیزیو هر آدم آخه. سبا نه_
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 زد پلکـی  بـود؟  پررنـگ  اینقـدر  امـروز  و امشـب  بهـزاد  اسـم  چـرا .افتـاد  سـبا  تـن  بـه  ثانیـه  چند براي لرز
 آرام کرد سعی و

ــد ــانش آب. باش ــورت را ده ــرماي.  داد ق ــتش س ــام دس ــب اله ــرد رامتعج ــت. ک ــت روي دس ــبا دس  س
 :گفت و کشید

 کردي؟ یخ چرا تو_

ــتش. هیچــی_ ــام داري حــق راس ــی اله ــه...  ول ــن کــاري ی ــه نک ــتر ک ــره بیش  ذاتــش رضــا. سمتشــون ب
 بارهـا خـودت. خوبه

 .کنه می بدترش لجبازي. گفتی

 :زد کمرنگی لبخند سبا. کرد نگاهش ، شده آویزان هایی لب با الهام

 بهـش  تـا  کـنن  پیـدا  بیشـتري  فرصـت  نـذار . نخـور  تکـون  کنـارش  از و بمـون  بـري،  اینکـه  جاي امشب_
 .شن نزدیک



 :گفت باحرص. کرد نگاه را پایین سالن ها پله محافظ کنار از و داد تکان سري الهام

 .اومدن خبرمرگشون_

 :گفت الهام. ندید را واردي تازه اما چرخاند سر سبا

 .نیستن معلوم. اینور اومدن_

 :کشید اورا دست سبا

ــه حواســت فقــط. نکــن نگاشــونم. کــن ولشــون_ ـــذار. باشــه رضــا ب ـــه ب ـــون ب .  بگـــذره خـــوش جفتت
 رهـا تـورو کـه رضـا

 .دوستاش سراغِ بره نمیکنه

. برگردانــد رو غـیظ  بـا  فـوري  الهـام . آمـد  بـاال  هـا  پلـه  از رضـا  کـه  بـود  نشـده  تمـام  سـبا  حـرف  هنـوز 
 گرفت ش خنده سبا

 :گفت و شد بلند سپس. نیست مشکلی که گفت دست ي اشاره با سبا ، داد سرتکان که رضا.

 .میرم منم واال پایین بیا الهام کجاست؟ کیانا ببینم میرم من_

 :شد بلند دنبالش الهام

 .بریم باهم کن صبر_

 .سرجاش بذار لباساتو برو. وایسادم. خب خیلی_

 سـبا . رفـت  او دنبـالِ  خنـده  بـا  و زد بـرایش  چشـمکی  سـبا،  بـه  نگـاهی  بـا  رضـا . رفـت  اتـاق  طرف به الهام
 بـی را بودنش



 بــراي نگــاهش. بــود مشــغول هنــوز. گشــت کیانــا دنبــالِ چشــم بــا. رفــت پــایین هــا پلــه از. دیــد جهــت
 سـمت بـه ثانیه چند

ــد. برگشــت ســبا ــی لبخن ــبا.  زد پهن ــري س ــرایش س ــا برگشــت و داد تکــان ب ــه ت ـــمت ب ـــل س ـــا مب  ه
 دیـوار یـک امـا بـرود

 قـــدم بـا  همزمـان  ولـی  کـرد  لــب زیـر  خـواهی  عـذر  ، کنـد  بلنـد  ســر آنکـه  بـدون .  شـد  مـانعش  انسـانی 
 دسـتی برداشـتنش

 : آمد مقابلش

 . کن نگاه بگیر، باال سرتو حداقل_
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 قفـل  بهـزاد  خنـدانِ  هـاي  چشـم  در و آمـد  بـاال  مکـث  بـی  سـرش . شـد  وصـل  تـنش  به فاز سه برق انگار
 چنـد براي. شد

ــه ــام ثانی ــوارحش و اعضــا تم ــز ، شــد منجمــد ج ــره ج ــام ، او ي چه ــا تم ـــرده دنی ـــه از اي درپ ـــرو م  ف
 بـی دسـتش. رفـت

 پـژواك  درگوشـش  الهـام  هـاي  حـرف . نریـزد  فـرو  کـه  بـود  گـاهی  تکیـه  دنبـال . چسـبید  دیـوار  به اراده
 . شد تکرار وار

ــاورنمی ــرد ب ــب ک ــی امش ــابلش کس ــد مق ــه باش ــاطر ک ــرار بخ ــردن ف ــی او، از ک ــت از خیل ــا حرم  را ه
 ...است شکسته



 حسـاب  قـدر  ایـن  رفتـارش  کـه  بینـد  مـی  را او دانسـت  مـی  قبـل  از انگـار . کـرد  نگـاهش  تفـریح  با بهزاد
 .بود شده

 ...ولی عزیزم ساخته بهت من ندیدن... اومد خوشم. کردي اپدیت خودتو کم یه_

 :بود نداده وا او مقابل وقت هیچ اما بود سست هنوز سبا پاي و دست

 .بودم کرده حماقتی چه فهمیدم تازه شد برداشته زندگی از ت سایه_

ــاال بهــزاد ابــروي ــراي فرصــتی ســبا. رفــت ب  از رضـــا و الهـــام. برگشـــت. نــداد او بــه دیگــري حــرف ب
 مـی یین پـا هـا پلـه

 لــب بــه محــوي لبخنــد الهــام. شــد سســت پــایش آنهــا دیــدن بــا امــا بــرود ســریع خواســت مــی. آمدنــد
 بـه وقتـی اما. داشت

 :پرسید فوري. شد متفاوتش حال متوجه شد، نزدیک او

 شده؟ چی_

 :گفت سربلند پشت از بهزاد اما انداخت باال را سرش

 خوبی؟. خانم الهام. به به_

 :گفت و کرد نگاه سبا به. آمد جلو بهزاد و کشید درهم ابرو الهام

 .شده بد حالش دیده، آشنا سبا _

 و زد کنـــار را الهــام بزنــد، حرفــی آنکــه بــدون ســبا. کردنــد نگاهشــان بهــت و تعجــب بــا رضــا و الهــام
 ي خـواه عـذر بـا



ــه کوتــاهی ــا طــرف ب ـــاده رود مــی گفــت ســریع گوشــش کنــار. رفــت کیان ـــد کـــه شـــود آم .  برگردن
 خواسـت تـا کیانـا

 در تـا . بمانـد  خانـه  ایـن  داخـل  توانسـت  نمـی  ثانیـه  دیگریـک . رفـت  هـا  پلـه  سـمت  بـه  سـبا  بزند، حرفی
 کرد باز را کمد

 بهـــزاد. ایســـتاد حرکــت از قلــبش. دیــد را بهــزاد و چرخیــد ســرش. شــد بســته ســرش پشــت دري ،
 نگـاهش لبخنـد بـا

 :کرد

 .کنی می عوض شماره! کنی می خاموش تلفن.  داري نامزد انگار نه انگار میري؛ میذاري_

 :بکشد پس قدم دو سبا تا رفت پیش قدم یک و کرد پایش سرتا به نگاهی

 نــامزدي تــو تــورو و منــه فــاب رفیــق معــین دونســتی نمــی کــه حیــف ؟ بزنــی دور منــو خواســتی مــثال_
 .دیده

 :گفت رفته تحلیل صدایی با

 ... و ت حلقه. شد تموم ما بین چی همه. بهزاد نزن مفت حرف_
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 :گفت حرفش میان اخم با. ایستاد مقابلش درست و رفت جلو بهزاد

 ...میخوام تورو هنوز من. چنده کیلو حلقه. حلقه باباي گور_



ــا ــه بــه دســت آخــرش ي جملــه ب ــا شــد خــم ، کشــید او ي چان  مـــردن را دادن وا ســـبا. راببوســـد او ت
 بـا.  کـرد تصـور

 . دلد هلش عصبانیت و حرص

 !بزنی دست من به نداري حق_

 :کرد نگاهش جدي بهزاد

 . نامزدمی هنوز_

 :گفت غیظ با و گرفت فاصله سبا

 کــردي نمــی منــو فکــر ، کــردي کــاري کثافــت تــا هــزار و بــودي مســت کــه موقــع اون. کــردي غلــط_
 اومـدي االن بعـد

 بگی؟ چی که

 :کشید باال را هایش لب بهزاد

 خوبه؟... کردم غلط. دیگه گذاشتن وقتا همین واسه کردمو غلط_

 :داشت نگهش و کشید را دستش بهزاد اما. رفت در سمت به سبا

 همـه  نکـن  خـراب . سـبا  نشـو  خـر . میشـه  حـل  چـی  همـه  و گـردونم  مـی  بـرت  میـام  گفـتم  داداشت به_
 !چیو

 :گفت خشم با و کشید بیرون او دست از را دستش سبا

 .بزنم داداشمم قید کردي کاري. ندارم برگشتن واسه هیچی من_

 اموالتو؟ و مال حتی_



 :گفت عصبانیت با الهام. شدند اتاق وارد کیانا و الهام همراه رضا و شد باز در موقع همان

 ...اینجا... یارو هی_

 :گفت بلند بهزاد

 . بگیر و زنت دهن جلو رضا_

 :کوبید او سینه به دست پشت با و رفت جلو. بود تر عصبی رضا

 کردي؟ می غلطی چه اینجا. شو خفه_

 میشم؟ مزاحمت من میکنی خلوت نامزدت با تو_

 بــا الهــام. کنــد ســقوط کــه اســت االن میکــرد احســاس. شــد خــراب ســبا ســر روي زمــان و زمــین انگــار
 کـه هـایی چشـم

 :گفت شکسته صدایی با.  چکید سبا اشک. کرد نگاهشان ، بیاید در حدقه از بود مانده کم
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 .ندارم آشغال این با نسبتی دیگه من_

 او دنبـال  و برداشـت  را هـایش  لبـاس  مکـث  بـی  ، رفـت  سـبا  وقتـی  فقـط . کـرد  مـی  نگـاه  وواج هـاج  کیانا
 صـداي. دوید

 میــان ســبا. باریــد مــی ریــزي بــاران. نــرود دنبالشــان کــرد خــواهش ســبا امــا آمــد سرشــان پشــت الهــام
 کـم. ایسـتاد کوچـه

 :گفت باترس. گرفت را ش شانه کیانا. بیاید بند نفسش هق هق شدت از بود مانده



 خوبی؟... دقیقه یه صبرکن...  خاله_

 ...کیانا بریم فقط... بریم_

 .بیاد داداشم که بود قرار آخه_

 :گفت فوري کیانا. آمد بند هایش اشک. کرد نگاهش ناباوري با. زد خشکش سبا

 .بوده خاموش تو گوشی. بده و هستین که جایی آدرس گفت زد زنگ خودش_

 گـــاز محکـــم را لـــبش کیانـــا. چســـبید ســـرش پشــت دیــوارِ بــه و گذاشــت صــورتش روي دســت ســبا
 وقتـی.  گرفـت

 :گفت دید، را او محض سکوت

 و برگشـتیم  زود مـا  مـیگم  بهـش  میـزنم  زنـگ  نهـایتش . نیومـده  تـا  بـریم . بـود  آژانـس  یـه  انگـار  اینجا_
 .نیاد

 :گفت بیچارگی با سبا

 کیانا؟ زودترنگفتی چرا_

ــو. نشــد وقــت_ ــدي کــه ت ــی دویی ــاال رفت ـــع زدهمــون زنــگ ب ـــن. موق  چـــه اینجـــا دونســـتم نمـــی م
 نمـی و بهـزاد. خبـره

 ...که شناختم

 بـــراي فرصــتی ســبا آنکــه بــدون رفــت مــی پــیش داشــت ســرعت بــا چیــز همــه.  گفــت وایــی اي ســبا
 پیـدا خـود از دفـاع



ــد ــت. کن ــایش دس ـــع را وپ ـــرد جم ـــد راه ک ـــا بیفت ـــی ام ـــین وقت ـــارش ماش ـــه وارد کی ـــد کوچ  ، ش
 یشـان جا سـر هـردو

 بســـته در و کیـــارش ماشـــین بـــه او و کــرد نگــاه ســبا ي آشــفته ي چهــره بــه کیانــا. شــدند میخکــوب
 ي خانـه ي شـده

 ...شده نفرین

 کشـید  صـورتش  بـه  دسـت  سـبا . کـرد  سـالم  فـوري  کیانـا . شـد  پیـاده  و کـرد  ترمـز  آنها دیدن با کیارش
 کم دلشوره از. 

 :پرسید متعجب کیارش. بود بس برایش ، آمد می بهزاد اگر. بخورد هم به حالش بود مانده

 شده؟ چی وایسادین؟ بیرون چرا_

 :گفت مزخرف ي خنده با و کرد باز را ماشین در کیانا

 .سرده بریم. کوچه تو وایساد خورد جا میاي، شما دونست نمی خاله باز هیچی،_
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 بـی  را درعقـب . نداشـت  را کیـارش  بـه  کـردن  نگـاه  جـرات  او امـا  کـرد  مـی  نگـاه  سـبا  بـه  هنـوز  کیارش
 جلو در به توجه

ــا کــه ــراي کیان ــاز نشســتنش ب ــا بود،گشــود کــرده ب ـــا بنشــیند ت ـــزاد صـــداي ام ـــی به ـــمش وقت  را اس
 مثـل کـرد صـدا بلنـد



 یـــارش ك بــه  برگــردد  عقــب  بــه  اینکــه  جـاي  بــه هـایش  چشـم . پیچیـد  وجـودش  در مـرگ  نـاقوس 
 میـان. مانـد خیـره

ــه را اســمش آرام.کــرد تــرش آشــفته متعجــبش نگــاه و درهــم ي چهــره هــوا روشــن و تاریــک  زمزم
 یـک انگـار.  کرد

 قبــل بهــزاد. برگشــت و بســت را ماشــین در کیــارش امــا بــرود و کنــد کمکــش کــه بــود خــواهش جــور
 ماشین به ازاینکه

 جـــا یـــک بدشانســـی آوار. گذاشـــت دســـتش روي را سباســـرش. کــرد برخــورد کیــارش بــا ، برســد
 فـرو سـرش بـر

 ...ریخت

 :گفت خشک و جدي لحنی با کیارش

 .ماشین تو بشینین_

 :کرد نگاه کیارش به عصبانیت با و گرفت سبا از را نگاهش بهزاد

 ...که کنار بکش. تیپ خوش نیست مفتشی وقت االن_

 :گفت خشم با او حرف میان کیارش

 آدم بچـــه مـــث. شـــی الزم جراحــی کــه نمیخــواي. دکــوره ســاز ســاختو تــو کــارم ولــی نیســتم مفــتش_
 همـون تـو بـرو

 .بودي که قبرستونی

 :زد پوزخند بهزاد



 ... ولی زده مخ خوب ، نرسیده تهران به پاش. اومد خوشم_

 :زد کیارش ي شانه به دست

 .زنمه ساله یه. یارو رسیدي دیر_

 بهـزاد  ي خنـده  باعـث  کیـارش  ي چهـره  حالـت  تغییـر . پریـد  گیـرد،  مـی  شـوك  کـه  آدمـی  مثل سبا سر
 بـاالي از و شد

 نـــامردي بـــا. اســـت خبــري کــه شــد دار خبــر شســتش. شــد خیــره ویــرانش حــال و ســبا بــه ش شــانه
 تـر محکـم را پتـک

 :کوبید

 .بابا نداشتم توقع...  کردي پهن دیگه جاي تور نداده، و یکی جواب. سبا گرم دمت_

 تخــت محکــم کیــارش وقتــی ولــی بــود داده دســت از را تکلمــش قــدرت اصــال. بــود شــده الل کــال کیانـا 
 بهزاد ي سینه

 .دوید جلو و کشید اي خفه جیغ کوبید،

 .نکردم خورد دهنتو تا مرتیکه نباف هم به مفت حرف_

 : کشید را کیارش دست کیانا

 یازدهم بخش ♣
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 .بریم بیا. داداش میگه دروغ_

 :خندید بهزاد



 منتهـــا. کـــرد ولـــش چــی واســه کــه بپــرس ســعید از بــزن زنــگ یــه. تیــپ خــوش ازش خــوردي بــد_
 قبـول مـن غیـرت

 و بگــم گنــدگی ایــن بــه دروغ میتــونم نظــرت بــه. ســعیدم زن بــرادر. ببــرمش دنبــالش اومــدم و نکــرد
 شه؟ الل دختره

 :زد داد. برگشت عقب و کشید بیرون کیانا لرزان ازدست را دستش کیارش

 .ماشین تو بتمرگین_

ــا ــد نفســش تــرس از کیان ــد بن ــب عقــب. آم ــارش و رفــت عق ــا کی ــانی حــالی ب ــه رو طوف ـــه بهــزاد ب  ک
 یطان شـ مثـل درسـت

 :گفت میخندید،

 ...مرد ولی گرم دمت کردي، رسانی خبر_

 :زد پوزخند

 ...سبا نه. زدي حراج چوب دنیا وسط خودت ابروي به بوده، هم زنت اگه. عوضی نامرد! نه_

 :داد هلش عقب و زد ش شانه به دست

 و مردونگــی فقـط . درنیـاد  کـال  کـه  بسـوزوننش  جـوري  بـده . دیگـه  نمیـاد  بهـت  نداشـته  سـبیل  و ریـش _
 و زن یـه وقتی

 .بیار یادت ، کردي بغل

 و برگشـــت  ماشـــین  ســمت  کیــارش . نیامــد  در صــدایش  دیگــر  کــه  خــورد  جــا  آنقــدر  بهــزاد
 سـبا.  نشسـت فرمـان پشـت



 :گفت خشکی و سرد صداي با کیارش وقتی و انداخت بهزاد به را آلودش اشک نگاه آخرین

 !بشین_

 ســـرماي از نــه امــا لرزیــد مـی  داشــت.بــود ســرد. شــد وسـوار  مانــد او نیمــرخ روي خیــره هــایش چشـم 
 سـرماي از... هـوا

 ...ببیند ش گریه پر سکوت در را التماس شاید تا برنگشت طرفش به یکبار حتی که نگاهی
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 کـه  بـود  کوتـاه  خـاطراتی  ي شیشـه  بـر  انگشـتی  شـبیه  ؛ اتـاق  ي پنجـره  پشـت  بـاران  چـک  چـک  صداي
 سوهان داشت

 و هـا  کسـی  بـی  کـه  بـود  شـده  گـاهی  تکیـه  ، هـایش  زانـو  ، اتـاق  تاریـک  نیمـه  فضاي در. شد می روحش
 هـاي تلخـی

 و بیایـــد کســی خواســت نمــی دلــش کــه بــود بــد حــالش آنقــدر. کشــید مــی داد را ش ســرگذرانده از
 .کنـد تماشـایش

 صـــداي. دیــد مــی رویــش پــیش را بــزرگ باخــت یــک شــد، مــی بــاز وقتــی و پیچیــد نــی خــود در فقــط
 بهـزاد ي خنـده

ــان ــاخنی هم ــود ن ــه ب ــواره روي ک ــبش ي دی ــیده قل ــی کش ــد م ــن. ش ــه ای ــوایی چ ـــود اي رس ـــه ب  ک
 بـا همـه شـد؟ دچـارش

 بــود؟ جبــران بــراي راهــی یــا کردنــد مــی تــاوان پیشپیشــکش را وجودشــان تمــام اشــتباه، انتخــاب یــک
 بود؟
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 مـــثال کـــه هـــم کیانـــا هـــاي زدن پـــا و دســت و هــا حــرف پایــان در کیــارش. کــرد رهــا را زانوهــایش
 ایـن میخواسـت

ــامد ــع را پیش ــوع و رف ــد، رج ــکوت کن ــرد س ــکوتی. ک ــه س ــبا دل ک ــالی را س ـــرد خ ـــی.  ک ـــدا وقت  ج
 پشـت مـدام شـدند،

 جــا او ي شــانه روي را ســکوت همــان... امــا بپرســد ســوالی یــا کنــد نگــاه او بلکــه کــرد نگــاه را ســرش
 .رفت و گذاشت

 کـــاش. شـد  مـی  صــبح زودتـر  لعنتـی  شـبِ  ایــن کـاش . افتـاد  تخـت  روي و شــد کشـیده  عقـب  گـردنش 
 .شـد مـی تمـام

. شـد  تمـام  طـاقتش  کـه  کـرد  پیـدا  کـش  آنقـدر  امـا  گشـت  نمـی  بـاز  و رفـت  مـی  هـا  شـب  ي همـه  کاش
 یـخ هـاي دست

 و استیصــال. برنداشــت را گوشــی اخــر امــا برگشــت و رفــت بــار چنــد. رفــت گوشــی ســمت بــه ش زده
 پدر درماندگی

ــبش ــاعت. بــود آورده در را قل ـــم. بـــود گذشـــته دو از س ـــایش چش ـــا را ه . پوشـــاند دودســـتش ب
 از هـم زمـان انگـار

. رفـــت مـــی پـــیش و میکنـــد جــان. گذشــت مــی کنــد.  شــد مــی حســاب شــده تلــف وقــت حــاالبرایش
 هـرتیـک میـان



ــه تــاك ــار دلــش شــمار، ثانی ــه یکب ــا و دســت. گرفــت بهان ــه ایــن بلکــه زد مــب پ ـــازه ي بهان ـــراي ت  ب
 مسـلخ بـه زنـدگیش

 ...کرد نمی قضاوتش کیارش کاش. نرود قضاوت
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 در را احساســش از نیمــی ، او جـز  کســی. هسـتند  راحتــی خـواب  در همــه دانسـت  مــی. بـود  صــبح هفـت 
 مرز طرف آن

ــاقی عقــل ـــه آبـــی. رفــت دستشــویی بــه. کنــد مــرخص را خــواب کــه بــود نگذاشــته ب . زد صـــورتش ب
 یـک تـا کیـارش

 ســـرکوب را عصــبانیتش  کــه  بــود  کــافی  بـــرایش صـبح  تـا  شـب  یـک  حتمــا. رفـت  مـی  دیگـر  سـاعت 
 بتواننـد و کنـد

 مـــی تحــویلش  تــازه بهـاري  و گرفــت مـی  را هــایش غـم  ســال از روز اخـرین  ایــن کـاش . بزننــد حـرف 
 بـه نگـاهی. داد

ــرد اطــرافش ــه. ک ــق ســکوتی در غــرق خان ــود مطل ــس. ب ـــت پشــت را هــایش نف ـــان هـــایش دس  پنه
 .رفـت بیـرون. کـرد

 و افتــاد جــانش دور بــال طــوق یــک مثــل دلشــوره بــاز بــرود بــاغ دیگــر ســمت بــه خواســت کــه همــین
 سـمت به را توانش

 .داد ادامه را راهش و بست چشم باالخره. کشید می دیگر سویی و

 جــاي در خانــه، پشــت کیــارش ماشــین. داد فشــار هــایش دنــدان میــان محکــم را لــبش خانــه در پشــت
 پارك ش همیشه



ــود ــاال. ب ــه ح ــه ک ــد ب ــدمی چن ــیده ق ــود رس ــره ، ب ــتر ش دله ــود بیش ـــانش آب. ب ـــورت را ده . داد ق
 یش هـا لـب بـه دسـت

ــا و کشــید ــد آرام دیگــرش دســت پشــت ب ــه ضــربه چن ــد در ب ــا. کوبی ــه کــه اي ضــربه هــر ب  زد، در ب
 .خـورد تکانی قلبش

ــا انقــدر. ایســتاد عقــب کمــی ــود کشــیده را لــبش پوســت دنــدان ب ــده آخــر کــه ب  سوزشـــش.شـــد کن
 انگشـت شـد باعـث

 ...کیارش به نگاهش و ماند لبش روي انگشتش. شد باز در همزمان و بگذارد لبش روي

ــی روز همــان انگــار فقــط. بفهمــد چیــزي توانســت نمــی ش چهــره از  خشـــک،. رادیـــد او کــه بــود اول
 ...غریـب سـرد،

 بـــود، دیـــده مــدت ایــن در کــه را هــایی مهربــانی ي الیــه آن توانســت نمــی دیگــر کــه غریــب آنقــدر
 صـداي بـا. ببینـد

 :بود بدتر نگاهش از لحنش. داد سرتکان کیارش. کرد سالم ضعیفی
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 ؟ کنی می چیکار اینجا_

 :رفت جلو و داد خرج به جرات کمی

 .کیارش بدم توضیح بهت رو چیزایی یه باید_

 :کشید باال را هایش لب کیارش



 .دادي کن فرض_

 :گفت سر پشت از و رفت جلو سریع سبا. برگشت

 ...کیارش _

 :کرد نگاهش و ایستاد

 .نکن ترش خراب برو. سبا نمیاد خوشم زیادي حرف و توجیه از من_

 .نمیدونی چیزي که تو_

 بدونم؟ چیو قراره_

 .رو چیزا خیلی_

 :کرد اشاره خانه داخل به سر با و برداشت در چوب چهار از را دستش کیارش

 ...تو بیا _

 و رفــت  کــانتر  سـمت  بـه  مسـتقیم  کیـارش . شـد  خانـه  وارد مکـث  کمـی  بـا  سـبا . شـد  خانه وارد خودش
 از یکـی روي

 :ایستاد خانه میان اما رفت جلو کمی تردید با سبا. نشست بلند پایه هاي صندلی

 ...دیشب اما بزنم حرف باهات درموردش میخواستم کن باور_

 ش تکیــه انگــار و بــود کــانتر روي آرنجــش. بــود عجیــب ســبا بــراي لبخنــدش.  چرخانــد ســر کیــارش
 :بود طرف آن

 من؟ واسه بود قشنگ چیش دیشب میدونی_



ـــا نگـــاهش. داشــت لــرزه پــیش انگــار. داشــت تمســخر. نبــود لطیــف او آرام لحــن.  گزیــد لــب ســبا  ب
 ش چهـره اجـزاي

 :داد ادامه و کرد بازي

 ســـیب خـــوردن گــاز ســمت فکــرم کــه جــوري بپیچــونی؟ منــو تمیــزي ایــن بــه تونســتی چطــور اینکــه_
 سـرخی ایـن بـه

 .باشه نرفته

ــبا ــدت از س ــوك ش ــش ش ــد پلک ــارش. پری ــا کی ــش ب ــه آرنج ــانتر ب ــار ک ــل و آورد فش ــمت کام  او س
 :برگشت

 ... و شم خم کمرپیشت تا بیام شبونه خواستم می_

 :گفت لرزانی صداي با او حرف میان سبا
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 . نگفتم دروغ وقت هیچ من_

 چیه؟ ش قصه پس ایه دیگه یکی زن اینکه_

 :رفت عقب قدمی اختیار بی و ترسید سبا. شد بلند و شد چفت هم در آنی به ابروهایش

 .کیارش نیست اینجوري_

 :گفت شده جمع اي چهره با و داد سرتکان کیارش



 بــه قدیســه کــردم فکــر احمــق منــه بــود؟ ایــن واســه مطــبم تــو کردنــت داغ نکنــه چیــه؟ پــس هــان؟_
 ... و خورده تورم

 :گفت سریع. دربیاید سبا اشک بود مانده کم

 پیگیـــري اینجـــا اومـــدم کـــه هــم وقتــی. بــود داداشــم اصــرار بــه کــه بــود ماهــه چنــد محرمیــت یــه_
 .شـد باطـل و کـردم

 .بپرسی ت عمه از میتونی

 کمتــرین در روبــرویش و برداشــت قــدم طــرفش بــه آرام. رفــت بــاال ابروهــایش. کــرد مکــث کیــارش
 :ایستاد فاصله

 چند؟! صیغه... طور این که_

 :گفت ویج و گیج سبا

 ...که گفتم چند؟ چی_

 :بود آرامتر صدایش. گرفت محکم را ش چانه کیارش

 !شده تموم بوده بینتون هرچی پس_

ــان ســبا نگــاه ــه می ــم ســرخ هــاي رگ ي تل ــر او هــاي چش ـــرد گی ـــار. ک ـــان انگ ـــه می ـــن از اي تپ  ، ش
 سـرخ خـاك مشـتی

 مـــ قـــل قـــل داشـــت آتشفشـــان ایــن. داشــت آرامــش بــه تظــاهر. نبــود خــوب حــالش. بودنــد پاشــیده
 بخارهـاي. کـرد ي



 را خــودش چــرا، بدانــد آنکــه بــدون. نبــود تــوهم. چرخیــد مــی آتشفشــان ایــن ســر بــاالي خاکســتري
 و کشید جلو کمی

ــت ــورتش روي دس ــت ص ــاس. گذاش ــت احس ــه داش ــرد ش حف ــت. ک ــا داش ــرزي از پ ـــرون م ـــی بی  م
 طـی کـه گذاشـت

 .بود نگذاشته هم بهزاد با محرمیتش ماهها

 ...فقط نبود، هیچی بخدا_

 کـــرد رهـــا را احساســش و حــرف.  آمــد خــودش بــه ش گرفتــه حالــت هــاي چشــم و او ســر تکــان بــا
 عقـب خواسـت.

 :گفت و انداخت پشتش دست کیارش اما بکشد

 جملــه  چهارتـا . نـداره  قـیم  ي اجـازه  بـه  نیـاز  چنـدمم  ي دفعـه . بگیـریم  نیـک  فـال  بـه .  شـد  تـر  راحت_
 همینجـام کـه س

 نه؟. نیست دیگه بساطاي و بند به نیازي و معلومه تکلیفت اینه خوبیش.گفت میشه

 :کرد می سنگینی ش سینه روي داشت نامرئی و حجیم وزن
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 تو؟ میگی داري چی_

 :شد غالب صدایش به وسوسه و کرد بازي لبش روي کیارش انگشت

 !خب. بیاد بدم ازت بیشتر که نیار در و کیلومتر صفر آدماي اداي_



ــاز ســبا ابروهــاي ــا تعــادلش امــا زد پــس را او دســت.  شــد ب . خــورد هــم بــه کمــرش شــدن کشــیده ب
 چشـم در چشم وقتی

 :گفت عصبی شد، او

 .بگی خواست دلت هرچی. بکنی خواست دلت کاري هر اینکه نه ، بدم توضیح بهت اومدم_

 :گفت شده قفل فکی با و رفت پایین کیارش سر

 نمیــاد بــدم مــنم. کنــه مــی تعیــین فــی فقــط ، نــداره توضــیح فرصــت اي خــورده دســت ي میــوه هــیچ_
 احساسم سر وقتی

ــا ــره ت ــاله خرخ ــه، ک ــور رفت ــه ج ـــی دیگ ـــنم تالف ـــا... ک ـــل... منته ـــتم زور اه ـــودت. نیس ـــا خ ـــاي ب  پ
 .میـاي جلـو خـودت

 .اومدي اینجا تا که همونجور

ــه ســر انگــار ســبا ــا ســرش. شــد آویــزان وت  از انگــار کیــارش صــداي و خــورد تکــان عجیبــی حالــت ب
 .آمـد دیگـر دنیایی

 .شد می پخش دخترك هاي لب و گونه روي هایش نفس هرم که بود نزدیک آنقدر

 کــه کتــابم و حســاب اهــل. بــدهکاري بهـم  مــن مغــز کــردن چــپ بابـت  اینــو حــداقل نــه؟.خوبیــه فکـر _
 .هستی

 :داشت نگه را سرش تر محکم کیارش. کشید راعقب سرش سبا

 .درنیار صدامو پس باشه، زده دورم یکی وقتی خصوصا. آبروریزیم آدم من_

 :زد زل او هاي چشم به و برد هجوم سبا هاي گونه به اشک



 کــه اینــه واســه ، کــردم تحمــل و تهمــت و حقــارت همــه ایــن ســنگین بــار و وایســادم جلــوت االن اگــه_
 ، تـو بـرعکس

 .دارم دوستت... من

ــاد ــان احســاس گردب ــد میانش ــارش دســت. پیچی ــدان. شــد سســت کی ـــرد اي غروچـــه دن ـــدر و ک  آنق
 رهـایش خشـمگین

 در درد و برگشــت نــاخنش.  گرفــت دیــوار بــه دســت بالفاصــله. داد ازدســت را تعــادلش ســبا کــه کــرد
 . پیچید دستش

 :بیشترلرزاند را تنش او عصبی و بلند صداي اما

 چــی شـده  خـراب  دنیـاي  ایـن  تـو  بـرش  و دور نمیدونـه  کـه  احمـق  یـه  بـا  طرفـی؟  کـی  بـا  کـردي  فکـر _
 مـن گـذره؟ مـی

 بـــود بچـــه پـــر خونـــه ایـــن تاحــاال بشــم دیگــه بیشــرف یــه ي خــورده دســت مــال عاشــق میخواســتم
 از دم.  جـون دختـر

 .نزن کردم، پاس واحداشو تمام که منی واسه داشتن دوست

 :گفت بغض با و رفت جلو سبا

 . باش داشته انسانیت و وجدان سرسوزن یه حداقل داري، بودن شناس آدم ادعاي که تو_
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 ! من نه باشه، ندیده نمایشتو پرده پشت که کن تعریف یکی واسه رو پرتا و چرت این_

 :گفت و ایستاد سرش پشت سبا

 کـــه اي انــدازه  ایــن  بـــه وقــت  هــیچ  مــاه شـیش  اون تـو  امـا  بــودم محـرم  بهـزاد  بــا مـاه  شـیش  فقـط _
 دادم اجـازه تـو بـه

 . نشد نزدیکم شی، ،نزدیکم

 :داد ادامه سبا و برگشت نیشخند با کیارش

. نبـــودم مجبـــور اگـــه. میــرم و مــیگم و مزخــرف ایــن ولــی. تــوهم.  مفــت حــرف. قصــه بــذار اسمشــو_
 بـی سـر از اگـه

 یـه . سـوخت  مـی  تـنم  تمـام  چنـدروز  تـا  گرفـت  دسـتمو  وقتـی  کـه  کـردم  نمـی  قبـول  آدمیو ، نبود کسیم
 پنـاه، بـی نهـال

 کـه  بـودم  مجبـور ... مـن  مـث .  کنـه  مـی  اعتمـاد  مسـمومم  خـاك  یـه  بـه  نیسـت،  باالسـرش  بـاغبون  وقتی
 ولـی نشـم آواره

 نکــردم کــه گنـاهی  بــه...  بــه حکـم  هــم میکنــه، م آواره هـم  اشــتباه ایــن میدونسـتم  اگــه. شــدم اخرشـم 
 اول روز از میـده،

 .نکنه کرم ، نکرده هرزگی از تو بلند حرفاي حاال که میشدم الل... میشدم الل

 .چکید اشکش. رفت عقب دوقدم سبا. کرد نگاهش و برگشت کیارش

 ایــن. خـرن  مــی پـول  بـا  و نجابــت و حیـا  کــه روزا ایـن  چـون  چــرا؟ میـدونی . داري حــق. میگـی  راسـت _
 سیباي که روزا



ـــاختن مــن مــث پنــاهی و پشــت بــی واســه شــده، ترمیمــی و دوختنــی حقیقــت شــده، پیونــدي ســرخ  ب
 زنـدگیش حقیقـت

ــونی اگــه روزا ایــن. شــده عــادي ــایم پشــتش رو فاجعــه کــه ببــافی دروغ نت ــی ق ــه مــن.  میبــازي ، کن  ن
 بگـم راست تونستم

 .داري حق. کردي لهم همین واسه.  گذاشتی نرخ روم همین واسه. ببافم دروغ کردم جرات ونه

 :گفت تر محکم و کرد بلند او مقابل انگشت

ــو فقــط_ ــادت این ــه، ی ــه ســیب هــر باش ــده، ل ــبلش ش ــه ق ــورده کــرم ن ـــه خ ـــاز بوده،ن ـــط.زده گ  از فق
 بـدون افتـاده درخـت

 !همین. ببینه باغبون اینکه

 سـمت  بـه  تنـد  هـایی  قـدم  بـا  و کشـید  صـورتش  روي دسـت  سـبا . شـد  جمـع  کامـل  کیـارش  ي چهره
 همین اما رفت در

 سـیما  نابـاور  نگـاه . شـد  پـرت  عقـب  و برخـورد  بـزرگ  مـانعی  بـه  انگـار  سـیما  دیـدن  با کرد باز را در که
 صـورت روي

. آمــد مــی ســردي بــاد. کــرد مــی نگــاهش بــاز نیمــه دهــانی و پریــده رنگــی وبــا شــد خشــک او خــیس
 جلـو به قدمی سیما

 ي شـــده خشـــک نگــاه. ایســتاد ســرجایش هــم او وقتــی. رســید ســبا ســر پشــت از کیــارش و برداشــت
 طـرفش بـه سـیما

 چشــم حتــی. نداشــت رفــتن بــراي تــوانی پاهــایش.  گذاشــت هــایش لــب روي دســت ســبا.  برگشــت
 جـرات هم هایش



 شـــد شمشـــیر بـــاز دیگـــري نگـــاه. بــود بــدتر ، بــدش حــال. رانداشــت ســیما بــه کــردن نگــاه ســوي و
 را روانـش روح تـا

 ....بدرد
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 قـــدم چنــد را کیــارش حضــور ، چرخیــد عقــب کمــی ســبا ســر. خــورد چــرخ دو آن میــانِ ســیما نگــاه
 حـس تـر عقـب

. رفـت  پـایین  کـرد،  مـی  جـدا  بـاغ  از را خانـه  کـه  اي پلـه  ازتنهـا . کنـد  نگـاه  او بـه  نتوانست اصال اما ؛ کرد
 نکـرد جرأت

 :گرفت را دستش سیما اما برود ، کرد تند قدم.کند نگاه سیما به

 کنی؟ می چیکار اینجا صبح موقع این تو_

 : داد تکان را او دست سیما. خورد رس ش گونه روي دوباره سبا اشک

 ! توأم با_

 چطـــور را مشــهود رســوایی و خــراب حــال ایــن. بدهــد نداشــت جــوابی.کشــید عقــب را دســتش ســبا
 کـرد؟ مـی جمـع

ــی جمــع ــود کردن ــت، فاصــله ســیما از کــه دوقــدم! نب ــه کــرد شــروع گرف ــدن ب ــبی ســیما. دوی ــه عص  ب
 :کرد نگاه کیارش

 کیارش؟ میخواد چی تو ي خونه تو سبا_



. ریخـــت هـــم بـــه بیشــتر را اعصــابش هــم ســیما نابهنگــام حضــور ایــن. بــود کالفــه و عصــبی کیــارش
 انکـار بـراي دلیـل

 ذهــنش  هنــوز . کنــد  مـی  فکـري  چـه  کـس  هـر  نبـود  مهـم  و بـود  خـط  تـه  انگـار . نکرد هم تالشی.نبود
 کـه اتفاقـاتی از

 .کرد می دنگ دنگ ، افتاد

 نبود؟ واضح ؛ دیدي که چیزي_

 :ایستاد روبرویش و رفت جلو برآشفته سیما

 اتفــاقی هــیچ انگــار کــه رفتــارنکن جــوري. بــود بــدش حــال و خــیس صــورت بــود واضــح کــه چیــزي_
 !نیفتاده

 .بده توضیح بابتش میتونه هم خودش پس ، افتاده اتفاقی اگه _

 حرفـــی آنکـــه از پـــیش و کــرد نگــاهش کیــارش. کشــید را بــازویش شــدت بــه ســیما ، برگشــت وقتــی
 بـا سـیما بزنـد،

 :گفت ، بود انداخته صدایش به لرزه که عصبانیتی

 و بیــاد دســتت اي بهونــه تــا بــودي معطــل میــدونم چــون. شناســمت مــی چــون میخــوام توضــیح تــو، از_
 ناراحتیـت تمـام

 و نشــنیدن و ندیــدن بــه خودتــو. کیــارش اومــد بیــرون آشــفتگی بــا تــو ي خونــه از ســبا. کنــی تالفــی و
 .نزن بیراهه

 :کشید عقب را دستش و زد پوزخند کیارش



 کنی؟ فکرمی موردش در اینجوري ؟ بیراهه _

 .کیارش بده منو جواب_

 میخواي؟ مهرتایید. هم بغل ي چید چیو همه خودت که تو_

 .افتاد می پس داشت سیما

 ... بالیی چه.  بزن حرف درست_
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 :گفت بلند و کرد رها را حرفش

 چیه؟ میدونی امانت. امانته من دست خواهرم_

 نرفته؟ که یادت. بودم امانت دستت خودمم چون. آره_

 چرخیـــدو کامــل . رادیـــد او ي پریــده  رنــگ  کیــارش. افتـاد  مـی  پــس داشـت . رفـت  وا یــخ مثـل  سـیما 
 رخـش در رخ

 :ایستاد

 بـــار چنــد و اشــتباه یــه کنــی؟ قبــول هــم امانــت ، برنمیــاي خــودت مشــکالت پــس از وقتــی مجبــوري_
 تکـرار میخـواي

 سیما؟ کنی

 :رفت جلوتر و شد باز سیما ي زده مات هاي چشم مقابل دستش کف



 یادته؟ اینو_

ــه و شــد خــم کیــارش ســر و آورد بنــد را نفســش ، او دســت کــف کهنــه و قــدیمی زخــم یــک جــاي  ب
 زل او هاي چشم

 کشید؟ می کجا به را بحث تلخ، هایی خاطره یادآوري با داشت. زد

ــه_ ــا یادت ــه ی ــاي! ن ــون ج ــه هم ــه زخمی ـــاطرت ک ـــت از بخ ـــامران دس ـــرار ک ـــردم ف ـــل از و ک ـــا پ  ه
 میـزت. یین پـا افتـادم

 ...و روش افتادم. شکست

 :کشید عقب و شد جمع ش پنجه

 .توگوشم زد محکم ي کشیده یه کنه، نگام و باشه نگرانم اینکه جاي به کامران_

 :داد ادامه او ي شده پر هاي چشم پیش و کشید گوشش سمت انگشت

 و زدم ماســک و اي حاملــه دونســتم نمــی اینکــه واســه فقــط. پریــد چشــمم از بــرق. زد زنــگ گوشــم_
 .ترسیدي

 :شد جمع پوزخندي با هایش چشم.افتاد دستش

 مــیگم بــرات بیشـتر  جزئیاتشــو بخــواي شـنوي؟  مــی بینــی؟ مـی . یادمــه خــوب مـن  ولــی نیســت یـادت _
 ..و

ــارش هــاي ســرکوفت ــل کی ــیما جــان در خنجــري مث ــرو س ــرون و رفــت مــی ف ــد مــی بی ــدایش.آم  ص
 حـرف و بیشترلرزید

 :کرد راقطع او



 کــامران  بــا .  بسـتم  و دسـتت  خـودم  ، زدي پـس  و دکتـر  و کـردي  لـج  وقتـی  کـه  یادمـه  خـوب  اونقدر_
 بحـث اولـین

ــدگیمونو ــداختم راه زن ــع اون. زدم داد. ان ــم موق ــیدم داد ه ــه کش ــن ک ــه ای ــه بچ ــامران و امانت ــم ک  قس
 سیلی از بعد خورد

ــازه زده کــه اي ــده و دســتت ت ــه خــوب. دی ــاد بــرات اگــه دونســتم نمــی. کیــارش یادم  نکـــنم آوري ی
 مثـل میشـه باعـث

ــار ــن ي تیکــه تیکــه و بخــزي م ــو ت ــاوان. بزنــی نــیش من ــدر ســیلی ت ـــو عصــبی پ ـــروي ، ت  خـــواهر آب
 وجـدانت آره؟ منـه؟

 رفته؟ کجا

 یازدهم بخش ♣

 صفحه 390

 !نه _

 :رفت باال سیما صداي

 ... باتو اینجا سبا پس_

 .نمیدم توضیح من اینم بابت. سیما پره چشاش حاال که کرد بازي اعتمادم با! نه بامن_

 :شد عوض حالش.  شد بسته و باز شوك شدت از سیما هاي چشم

 نمیدي؟ توضیح درست چرا چی؟ یعنی_

 .نمیدم توضیح کسی واسه شخصیمو مسائل من _



 داري؟ سبا با اي شخصی مساله چه تو شخصی؟_

 :گفت عصبی سیما و کشید عقب قدم درسکوت کیارش

 کنی؟ می نگاه و زنی می پوزخند هم بابات واسه_

 رو رابطــه  ایــن  کــال  کــه  م دیگــه  تیـزي  یـه  منتظـر  مـن . سـیما  سـراغم  بیـاد  کـی  نیسـت  مهم م واسه_
 اگـه حـاال. ببـرم

 .کردي تر راحت منم کار بکنی، و کار این خودت، امانت اشتباه ي بهونه به خواستی

 ...کیارش_

 نمـی  کـار  ایـن  درد بـه  یعنـی .  نیسـت  خـوبی  آرتیسـت . نـداره  دروغ بـا  فرقـی  بـازیگري  بـده  یاد بهش_
 .خوره

ــان طــرف دو از را دســتش دو. رابســت در و رفــت خانــه داخــل ســپس ـــه و کـــرد فــرو موهــایش می  ب
 آشـپزخانه سـمت

ــندلی روي. رفــت ــت ص ــاهش نشس ــه ونگ ــرو رو ب ــره ب ــد خی ــرف. مان ــاي ح ــبا ه ــم س ــش در دائ  گوش
 حس. شد می تکرار

ــود بــدي ــا.  گذاشــت دســتش روي را ش پیشــانی. ب ـــا کنـــد خـــالی را خــودش خواســت او تحقیــر ب  ام
 هـاي حـرف بـاز

 کـــه فنجــانی زیــر و انــداخت باخشــم را دســتش کــه آمــد فشــار مغــزش بــه آنقــدر. کــرد پــرش ســبا
 .کوبیـد بـود کنـارش

 چشـم  قـاب  شـبیه  بغضـی،  عظـیم  حجـم . شـد  یکـی  سـرش  شـدنِ  پـرت  عقـب  بـا  فنجـان  شکستن صداي
 یـک سـبا هـاي



 ...بود نشسته ش سینه ي قفسه و سر روي درست عجیب، جاي
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 ش زده یــخ تــن دور را پتــو. بــود چســبیده زانــویش ي کاســه بــه هــایش چشــم و درآغوشــش پاهــایش
 امـا بـود پیچیده

 هــاي چشــم شــد، بــاز در وقتــی. بــود نفــوذکرده هــایش اســتخوان و وخــون جــان عمــق بــه ســرما انگــار
 آمـد بـاال خیسش

ــه و ــره ب ــان ي چه ــیما پریش ــان س ــاه می ــاق درگ ــبید ات ــک. چس ــاره اش ــمش از دوب ـــد چش  و چکی
 زانـویش روي را سـرش

ــت ــیما. گذاش ــت س ــه دس ــانی ب ــید ش پیش ــت را در و کش ــرش پش ــت س ــت. بس ــاالي. جلورف ــر ب  او س
 :گفت و ایستاد

 . سبا کن نگاه و من_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣
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ــا ــان او ام ــورد تک ــرم. نخ ــض و ش ــذاب و بغ ــم ع ــده دره ــود پیچی ــت و ب ــاره داش ـــی ش بیچ ـــرد م . ک
 عکـس وقتـی سـیما

 :گفت ناراحتی با و کشید باال را صورتش خودش ، ندید او از العملی

 کیـــارش ســـبا، بــذاره؟ مــن ضــعف نقطــه روي دســت دادي اجــازه چــرا ؟ شــدي نزدیــک بهــش چــرا _
 مـن از اونقـدر



 تـو  دونسـتی؟  نمـی  رو اینـا ! ریخـتم  هیـزم  ومـادرش  پـدر  زنـدگی  جهـنم  تـو  مـن  میکنـه  فکر که دلخوره
 مـدت همه این

 بپرســم؟ چــی تــو از مــن بپــرس؟ خــودش از بــرو میگــه فقــط حرفــام مقابــل کــه نفهمیــدي نفهمیــدي؟
 هان؟

 :گفت التماس با و کشید عقب را سرش سبا

 کــس هــیچ چشــم کــه قبرســتون یــه میــرم کــنم مــی جمــع مــرگم خبــر مــنم. ســیما بــرو االن توروخــدا_
 . نخوره بهم

 :داشت نگه صاف را او و کشید را بازویش عصبانیت با سیما

 میدي؟ تحویلم مفت حرف ، ننداختی کار به عقلتو چرا پرسم می دارم _

 ...شد ولی نخواستم. سیما شد درگیر دلم چون_

 بـــه محکـــم را لـــبش ســبا. نشســت تخــت روي کنــارش و شــد سســت پــایش. شــد بــاز ســیما ابروهــاي
 و گرفـت دنـدان

 :داد سرتکان سیما. انداخت راپایین نگاهش

 ...آخه...  کیارش؟ دلت؟_

 .احمقم خود. بود خودم تقصیر_

ــتباه پــس_ ــودم نکــرده اش ــن. ب ــت ای ــدات و رف ــر... آم ــت تغیی ــه حســابی؟ چــه روي آخــه...  و حال  چ
 بـار یه تو اعتمادي؟

 ...بارم این کردي، اشتباه



 .داشت فرق بهزاد با کیارش_

 داشت؟_

 :گفت باگریه سبا

 ...واال داد تحویلش خواست که جوري رو دروغا و راست ي همه و سروقتم اومد بهزاد_

 :داد ادامه گریه با سبا و کرد می نگاهش دهان به دست سیما

 !شد نمی اینجوري ، بودم گفته بهش اگه_

 ؟ بوده بینتون قراري و قول چه کردي؟ پنهون من از رو چیا تو سبا بهزاد؟_

 و قبـــل شـــب از توضـــیحاتی کنــد، رهــایش ســیما اینکــه بــراي فقــط ، مختصــر و کوتــاه جمالتــی در ســبا
 ي هـا حـرف

 :زدند آتش را سیما انگار. داد کیارش واکنش و بهزاد

 میگی؟ من به االن_

 یازدهم بخش ♣
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 .سیما میشه اینجوري میدونستم چه من_

 حماقـــت و عقلــی بــی همــه ایــن از دســت ســبا میشــه؟ چــی دونســتی نمــی میگــی و میکنــی خطــا دائــم_
 سـکوتت. بـردار

 چقــدر کــردي؟ خــودت پــیش فکــري چــه آخــه. میزنــه ضــربه بهــت جــور یــه داره موضــوعی هــر تــو
 شـناختی و کیارش



 کردي؟ قبول پیشنهادشو که

 :گرفت را دستش و شد خیز نیم بالفاصله سبا.شد بلند سیما که کرد گریه فقط سکوت در سبا

 کجا؟_

 :گفت عصبانیت با سیما

 کــه ایــن از بــدتر. بکنــه میخــواد کــه فکــري هــر و بشــه میخــواد کــه هرچــی جهــنم بــه. بابــاش ســراغ_
 !بشه نیست قرار

 :گفت و نشست زانو روي التماس با سبا

 .نگو کامران به توروخدا. سیما نه_

 ... چه داره پسر این بدونه نباید_

 .سیما کنی می فکر تو که نیست چیزي کیارش_

 :داد ادامه و گرفت ش گریه

 .نگو کامران به خدا تورو_

 :نشست او کنار مبهوت و عصبی و کالفه سیما

 تومیدونی؟ میدونه؟ و عشق مفهوم و معنی اصال اون_

. نکــرد  الکــی  داشـتن  دوسـت  ادعـاي  کـردنم  دلخـوش  بـراي  بـار  یـه  حتـی  میـدونم  فقـط . نمیدونم! نه_
 درکـار فریبـی

 .خواستم خودم سبحان و بابا و مامان روح به... سیما. نبود



ــی اي ســیما ــت وای ــبا و گف ــورتش س ــا را ص ــت دو ب ــاند دس ــدر. پوش ــی آنق ــدا ب ــه و ص ـــک مظلومان  اش
 سـیما کـه ریخـت

 تصـــورش تــرین محــال!...ســبا و کیــارش. بکشــد درآغــوش را ســرش و بدهــد دســت از مقاومــت تــاب
 گوشـش کنـار

 و فهمیــد  مـی  تـازه  بعـد  و بـود  غافـل  همیشـه . بـود  کیـارش  بـا  حـق . مانـد  خبـر  بـی  و رفـت  پیش کجا تا
 ، خـوردن غصـه

 ...کرد نمی دوا را دردي

  یازدهم بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 

 دوازدهم بخش

 

 :دوازدهم بخش

 هــایی حــس مــتالطم امـواج  میــان حواســش و بلـور  تنــگ کوچکــداخل ماهیهــاي بـه  خیــره هــایش چشـم 
 را قلبش که

 ســویی بــه ثانیــه هــر ، غــرور و احســاس و قلــب ي شکســته چنگــال میــان کــه حســی. بــود کــرده دوره
 .شـد مـی کشـیده



 شــبیه. شـد  نمـی  و کنــد ظـاهر  حفـظ  میخواسـت . کــرد مـی  حـس  ش چهــره روي را سـیما  نگـاه  سـنگینی 
 کـه بود بغضی

ــه را دهــان مقابــل محکــم دســت دو فقــط و شکســته ــا گرفت  وقتــی. نزنــد بیــرون هقــش هــق صــداي ت
 و برگشـت کـامران

ــراهنش روي و رفــت میــز زیــر هــایش دســت گرفــت، را کیــارش ســراغِ همــه از قبــل کیانــا  مشــت پی
 کـامران وقتـی. شد

 و شـــد بـاز  ش پنجـه  اســت، خـاموش  هـم  گوشــی و نبـوده  خانـه  کــه داد توضـیح  حوصـلگی  بــی کمـی  بـا 
 هـایش نـاخن

ــایش در ــرو پ ــت ف ــب. رف ــایش ل ــم را ه ــه محک ــم ب ــباند ه ــا چس ــرزد ت ــئن. نل ــود مطم ــري ب  او از خب
 دلخـور.  شـد نخواهـد

 کنــد گلــه هــایش خودخــواهی از و بکشــد داد ســرش شــده هــم یکبــار بــراي خواســت مــی دلــش.  بــود
 دیگـر شـاید اما

ــدا فرصــتی ــد نمــی پی ــکوت از بعــدي. ش ـــنگین س ـــه س ـــاره ، خان ـــا دوب ـــده صـــداي ب  شـــدن خوان
 تحویـل سـال دعـاي

 دنبـال  بـه  ، قبـل  زمسـتانِ  در هنـوز  سـبا  دل ولـی  شـد  گفتـه  تبریـک  نـو  سـال  آغـاز  بعد دقایقی. شکست
 شده چال حسی

 ...بکشد نفس هنوز بلکه کرد، می پا آن و این
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ــاد ــردي ب ــی س ــد م ــار. آم ــه انگ ــت ب ــا و دس ــا زدن پ ــراي روزه ــاي ب ــان احی ــد خودش ــی پوزخن . زد م
 خواسـت نمی زمستان

 ســکوت در را تنهـاییش  کــه زمـانی  تــا. کیـارش  بــراي حـداقل . کنــد جمـع  را بســاطش هـا  زودي ایــن بـه 
 سـنگ ایـن بـا

 فکـرش . زد نمـی  هـم  پلـک  امـا  میخـورد  ش شـده  اصـالح  تـازه  صـورت  بـه  بـاد .  کـرد  می قسمت ، سیاه
 اسـمی میـانِ

 منتظـــر کـــاملش ي خــانواده کنــار االن کــه آدمــی و بــود شــده کنــده روبــرو ســیاه ســنگ روي کــه
 بـود، سـال تحویـل

ــد رفــت ــدگی در.  کــرد مــی وآم  هــم آنهــا. نبــود اســم یــک از بیشــتر ، آدم دو ایــن از کــدام هــیچ زن
 این از بیش برایش

 ... اما نبودند

 بـــود، دلـــزده.  بـــود کــرده ش دلــزده کــه کــرد گیــر تــازه اســمی بــه میــان، آن در احساســش و ذهــن
 هنـوز فکـرش امـا

 همــه .  شــد  قفــل  هـم  در هـایش  پنجـه  و چسـبید  زانـویش  بـاالي  آرنجـش  شـد،  خـم  کمـی . بود درگیر
 اول از را چیـز

 جهنمــی  بــه . داد تکیـه  عقـب  بـه  و شـد  بلنـد . آمـد  مـی  بـدش  بازسـازي  از. شـد  اماخسـته . چید هم کنار
 چیـز همـه نثـار

 .داشت هم خوردن زمین سر رفتن،با تند. کرد



 تشـکر  و جعبـه  بـه  کوتـاهی  نگـاه  بـا . آمـد  مقـابلش  شـیرینی  اي جعبـه  کـه  بـود  خـودش  هواي و حال در
 آن ، مختصري

 : کرد اصرار مسن مرد. کرد رد را

 . نمیره دوري جاي. جوون بده قبور اهل واسه کلی ي فاتحه یه_
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 بــراي  مــرد  ایــن  مثــل  نـه  و خوانـده  فاتحـه  کسـی  بـراي  نـه  سـال  همـه  ایـن  در. کـرد  نگـاهش  کیارش
 مـثال کـه آدمـی

ــود مــادرش ــود، پوســیده خــاك خــروار زیریــک ســالها و ب  نگــاه وقتــی مــرد. گشــت مغفــرت دنبــال ب
 ، دیـد را ش خیره

ـــد ـــه.  زد لبخن ـــواي از اي تک ـــه مق ـــد را جعب ـــیرینی دو ، کن ـــش را ش ـــت روی ـــارش آن و گذاش  راکن
 صـندلی روي

ــا و شــد خــم ســپس. گذاشــت ـــه ضــربه چنــد انگشــت نــوك ب  لـــب زیـــر. زد مرســـده قبـــر ســـنگ ب
 و خوانـد اي فاتحـه

 و کــرد جــا جابــه دســتش در را جعبــه مــرد پیــر. کــرد مــی نگــاهش ســکوت در هنــوز کیــارش. ایســتاد
 :گفت

 .جوون داشتی زیادي معرفت سال آخر. کنه رحمت عزیزتو خدا_

 :شکست» معرفت« ي واژه با کیارش سکوت باالخره



 .باشه نداده خودشو مردن حکمِ مردنش، از قبل که میکنن خرج معرفت کسی واسه_

 :سایید هم به را هایش دست کیارش. خورد جا پیرمرد

ــا_ ــودنِ اینج ــه؛ ب ــرِ از هم ــت س ــت معرف ــاجی نیس ــون. ح ــی چ ــایی از خیل ــه این ــت ک ــن راح ــر ای  زی
 ي فاتحه اول خوابیدن،

 .کنه خرج معرفت تونه نمی هم مرده. خوندن رو ها زنده

 :گفت پیرمرد که برود خواست و گفت خوشی روز. شد بلند

 چیه؟ قبرستون خوبیاي از یکی میدونی_

 :زد پوزخند.ایستاد کیارش

 داره؟ خوبیم قبرستون_

 !نعمت یعنی. جوون مرد قدرت یعنی.  کشی می نفس و ایستادي اینجا که همین_

 فاتحــه دنبــال شــما مثــل بــامعرفتی یــه کــه اونــایی از واال. کــردن عــادت. کــنن مــی ظــاهر حفــظ آدمــا _
 مـی بـراش خون

 .ترن خوشبخت گرده،

 یـــاد از کـــه هســـت اینجـــا. زد دم ازش و ایســتاد قبرســتون بــاالي نبایــد کــه چیزیــه همــون! قضــاوت_
 جـاش نـره آدم

 تـــا نکنــه فکــر هــم، دیگــه طــرف یــه از ، بدونــه رو میــره هــدر داره کــه اي لحظــه ایــن قــدر و کجاســت
 ي مـ نفـس ، ابـد



 بــراش و دلخــوري ازش کــه آدمــی همــون شــاید. جــوون نکــن قضــاوت. داره قضــاوت قــدرت و کشــه
 تشکیل دادگاه

 کــه شــو ســجده و آدم و فرشــته ي قصــه. نگرفتــه ازش اتهــام رفــع بــراي خــوبی وکالــت زبــانش دادي،
 !شنیدي

 میشه؟ نصیبمون چی قصه تکرار از_

ــه_ ــت! تجرب ــاي از دلخوریمــون اونوق ــر کمرنــگ رو اطــراف آدم ــیم مــی ت ــه. کن ــاور ایــن اگ ــانی ب  جه
 هـیچ دیگـه شـه،

ـــد روزاي مقصـــر دنبــال قبرســتون تــو دیگــه اونوقــت. نیســت دعــوایی و دردســر و طمــع  خودمـــون ب
 در. گـردیم نمـی

 .گردیم می صلح و دوستی در دنبال عوض
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 :داشت تازگی کیارش براي مرد هاي حرف

 دارم؟ دعوا باکسی من که میدونی کجا از شما _

 :زد لبخند پیرمرد

 حرصشـــو تــا نمیــاد مــرده ســراغ نگرفتــه، آدمــاش و دنیــا از دلــش تــا آدمیــزاد میــدونم، کــه ازجــایی_
 حتمـا. کنـه خـالی



 و دق بخــواد کــه نداشــته وجــود آدمــی مــرده ایــن جــز نداشــته، وجــود جــایی قبرســتون ایــن از بیــرون
 .کنه خالی دلشو

 بــه حواســمون کــه س نوشــته ســنگ و عکــس قــاب یــه بــا ادمــا عقوبــت نهــایی نمایشــگاه گورســتان
 دنیـا.  باشه خودمون

ــادآوري همــون اومــدنمون داره، جریــان هــا مــرده شــهر از بیــرون ـــورو کـــه معرفتیــه و خــاطرات ی  ت
 واال کشـیده اینجـا

ــه کــه قبرســتونی میرفتــی ــو ســال. نیســتن کمــم و کــردن چــال انســانیت تــوش آدم، جــاي ب ــارك ن  مب
 .پسرم

 نگــاه آنقــدر. کــرد نگــاه مــرد هــاي قــدم مســیر بــه کیــارش. رفــت و زد دیگــري پرمهــر لبخنــد. گفــت
 کـامال او کـه کـرد

ــاد شــدت. شــد دور ـــد تقـــی صــداي. کــرد فــوت رابیــرون نفســش. بــود شــده بیشــتر ب ـــایین. آم  را پ
 زیـر بـاد. کـرد نگـاه

ــا شــیرینی ــود زده ه ــایین و ب ــاده مرســده ســنگ پ ــود افت ــان ســري. ب ــی. داد تک ــراي حرف ــتن ب  گف
 بـه را حق هنوز. نداشت

 بیـــرون زده مـــاتم شــهر آن از بعــد دقیقــه چنــد و برگشــت ماشــینش ســمت بــه.داد نمــی کــس هــیچ
 شـلوغ درمسـیر. زد

 را کــردنش روشــن قصــد و بــود خــاموش هنــوز تلفــنش گوشــی. گذرانــد نظــر از را ســاعتش خیابانهــا،
 می. نداشت هم



ــت ــراي خواس ــدتی ب ــد دور م ــارش و باش ــنجد را افک ــاعتی. بس ــد س ــیطش بع ــک بل ــد چ ـــاه. ش  فرودگ
 بـود شـلوغ آنقـدر

 ، ایســـتاد برقـــی هــاي پلــه روي وقتــی. شــود انجــام وقــت ســر پــرواز کــرد، نمــی هــم را فکــرش کــه
 عقـب کمـی سـرش

 دانســـت نمـــی شــاید پیرمــرد. برگشــت امــا ببینــد بدرقــه هــاي شیشــه پشــت را کســی بلکــه چرخیــد
 میـان هـا آدم بعضـی

ــتان ــایی قبرس ــت ، تنه ــان درس ــالن می ــهري ک ــر و زده دود ش ــن آدم از پ ــده دف ــد ش ــایی. ن ــه آدمه  ک
 و آسمان هفت میان

 دارنــد نگــه روشــن گرفتــه دود فــانوس یــک بــا را تاریکشــان ي خانــه مجبورنــد پرســتاره، هــایی شــب
 کشیدن نفس تل

 ...نکنند فراموش را

♣♣♣♣ 

ــیما ــه س ــورت ب ــه ص ــم و گرفت ــه دره ــامران ي رفت ــاه ک ــرد نگ ــان و ک ــاي فنج ــاي ه ــز روي را چ  می
 :گذاشت

 کامران؟ اي گرفته اینقدر چرا_

 :کرد لمس را فنجان گرم ي بدنه وِ کرد کوتاهی تشکر چاي بابت کامران

 بیــاد الاقــل امســال کــردم مــی فکــر. بــود شــده تــر نزدیــک کیــارش. ســیما بــود بهتــر حــالم مــدت یــه_
 سین هفت سرسفره

 . رفت ؛ نکرده خداحافظی اما بشینه
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ــت ــدر را رف ــا آنق ــه ب ــت غص ــه گف ــبِ ک ــیما قل ــد س ــان.  لرزی ـــبش روي زب ـــید ل ـــامران.  کش ـــق ک  ح
 مـی دلـش. داشـت

 مشکالتشـــان شـــدن جـزاضـــافه دانســت مــی امــا بزنــد حــرف آمــده پــیش ي مســاله درمــورد خواســت
 نمـی دوا ي درد

 :گفت آهسته. شود

 ایـن  خـواد  نمـی  دلـش  کیـارش . کـردي  مـی  اشـتباه  شـاید . ره مـی  سـال  اوایـل  بـود  گفتـه  کـه  قبال خب_
 .شـه پـر فاصـله

 .کامران باشه راحت بذار

 دســـت. گرفــت  ســیما  دل کـــه بــود  عمیــق  چنــان  آهــش. کـرد  نگـاهش  کــامران ، آخـرش  حـرف  بـا 
 او دسـت روي

 :گفت و گذاشت

 خــودش بــذار. نیســت راحــت بــاغ ایــن تــو. کــامران بــزن حــرف باهــاش مفصــل بــرو برگشــت وقتــی_
 .بره میخواد هرجا

 نیست؟ ازش اثري هیچ ببینم ؛ سربچرخونم یهو که_

 ك بـــود؟ کـــرده تاحـــاال ، کنـــه قطـــع تـــو بــا کامــل شــو رابطــه میخواســت اگــه کنــی نمــی بــاور چــرا_
 کـه آدمیـه یـارش



 کنی؟ می فکر اینجوري واقعا باشه؟ مهم براش کسی با رابطه یا ناراحتی

 :شد تر دقیق سیما به نگاهش و شد نزدیک هم به کامران ابروهاي

 !...سیما_

 .کرد جمع کمی را هایش چشم کامران. داد سرتکان آرامی جانم با سیما

 خبرم؟ بی من که شده چیزي_

 :خورد جا سیما

 چطور؟! نه_

ــاطع پاســخ ــامران قلــب تنــدش و ق ــد را ک ـــود حســی جــواب ایــن پشــت. لرزان ـــه ب ـــی ک  گفـــت م
 دوبـاره. نیسـت واقعـی

 :پرسید

 مطمئنی؟_

 اتفاقی؟ چه. آره_

ــارش درمــورد زدنــت حــرف لحــن_ ــبال. شــده عــوض کی ــا ق ــورد ، مــن ب ــا، داشــتنش نگــه درم  همینج
 حاال.بودي موافق

 زنی؟ می و طناز حرف که شده چی

 :کرد تکرار کامران که نوشید اي جرعه. برداشت را چایش فنجان و کرد جمع را دستش سیما

 بدي؟ جواب نیست قرار_



 :گفت آرام سکوت کمی از بعد سیما
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 !که بینی می. جورواجورش اشتباهات ي بهونه شده کیارش. کیوان بخاطر_

 :شد هم در کامران هاي اخم

ـــرش هـــوا. کنــه قیــاس باهــاش خودشــو داشــت، و کیــارش موقعیــت هرموقــع. کــرد بیجــا کیــوان_  ب
 یـه خبر کـه داشـته

 .خبرنداره هیچی از منتها

 خوبه؟ اینجوري.  کیارش از بدتر میشه یکی ، تو گیریاي جبهه با_

 :گفت سیما که شد بلند میز پشت از کامران

 حضــور  کــرد  فکــر  همیشــه  اون کـه  بـااین  نداشـتم،  کیـارش  بـا  مشـکلی  وقـت  هـیچ  میـدونی  خودت_
 هـا وبچـه مـن

 ...و شده تون فاصله باعث

 همیشـــه مثـــل لحـــنش. کـــرد ســـکوت ســـیما کـــه شــد خــم کمــی و میزگذاشــت روي دســت کــامران
 بـا. بـود مالیـم

 :کرد نوازش را سیما صورت ، آزادش دست انگشتانِ

 ،نه؟ دارم دوستت چقدر میدونی خودت_



 :شد تر نزدیک سرش کامران و کرد نگاهش خیره سیما

 کـــه اي زلزلـــه وســـط.  کـــردي جمـــع منـــو ي ریختـــه هـــم بـــه زنــدگی تــو. ســیما میــدونی مطمئــنم_
 رو دنیـا ي همـه

 ...اما مدیونم بهت همیشه بابتش.  بود نجات ي فرشته کرد، سرم،آوار

 :گفت تر آرام. ایستاد حرکت از او صورت روي انگشتش. کرد مکث

 .دور بندازمش دارم تو از که هایی بچه بخاطر نخواه. منه قلب کیارش_

 بلنــد فــوري ســیما کشــید، عقــب گرفتــه صــورتی بــا کــامران. کــرد تغییــر جــا در ســیما ي چهــره رنــگ
 :شد

 ...من ؟ دور بنداز و کیارش گفتم يك من کامران؟ قضاوتیه چه این_

 :کرد بلند دست کامران

 .میخوام معذرت. نیست خوش حالم منم.  سیما نیست شکی تو خانمی تو_

ــت ــپزخانه از و گف ــرون آش ــت بی ــل.رف ــپزخانه در مقاب ــا آش ــبا ب ــرو س ــد روب ــبح. ش ــرش ص ــا را بخی  ب
 امـا داد جـواب لبخنـد

 رفتــنش از مــانع تلفــن صــداي امــا شــود رد ،او کشــید کنــار را خــودش. اســت حوصــله بــی فهمیــد ســبا
 بـه کـامران. شـد

. داد جـــواب آرام را بخیــرش صــبح ، دیــدنش بــا ســیما. شــد آشــپزخانه وارد ســبا و رفــت تلفــن ســمت
 سـیما ي چهـره



. کنـد  درمـوردش  فکـري  چنـین  کـامران  نداشـت  دوسـت  ، بودنـد  کـه  مـوقعیتی  هـر  در. بـود  گرفتـه  هم
 چـاي سـبا براي

 :گفت آرام. شد رفتنش از مانع سبا دست و ریخت

 . بیارم مربا برات میخوام_

 دوازدهم بخش ♣
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 :گفت و انداخت باال را سرش سبا

 ...لطفا. االن همین. بزنیم حرف میخوام_

 :پرسید فوري و نشست کنارش.کرد نگران را سیما ، او پرخواهش و آرام صداي

 شده؟ چی_

 : داد قورت را دهانش آب سبا

 ...اصفهان برگردم بشه اگه میخوام_

 بلنــد صــداي ،از بزنــد حرفــی خواســت تــا امــا کــرد نگــاهش غــافلگیري بــا و شــد بــاز ســیما ابروهــاي
 :خورد جا کامران

 حــد امــا ســعید بــدي خــودت بــه رو خیــالی و فکــر هــر ي اجــازه تــو کــه شــده باعــث مــن رفتــار انگــار_
 .دار نگه خودتو

ــاه ــی نگ ــانِ دلواپس ــواهر دو می ــدل و رد خ ــد ب ــرف.  ش ــان ح ــان از هایش ــت یادش ــی. رف ـــث ب  مک
 بیـرون سـیما. برخاسـتند



ـــه پشـــتش. شـــد خیـــره کــامران بلنــد قامــت بــه آشــپزخانه درگــاه کنــار بــاترس ســبا و دویــد  او ب
 رفـت جلـو سـیما. بـود

 :ایستاد کامران وروبروي

 شده؟ چی_

 :گفت و کرد جا جابه دستش در را گوشی فقط. نشنید انگار کامران

 چـــه اینجـــا زنــت بــرادر اینکــه. حســابی مــرد نیســت مربــوط مــن بــه تــو ي خــانواده خصوصــی حــریم_
 ایجـاد مزاحمتـی

 حــرف مراقــب پــس. منــه دختــر االن ســبا. هســت خــودم دختــر بــه مــن حــواس امــا بمانــد هــم کــرده
 .باش زدنت

ــارموجی ــرماي از انگ ــب س ــور قط ــانی بط ــه ، ناگه ــمت ب ــبا س ــوم س ــرد هج ــتش. ب ــانتر روي دس  ک
 ین زمـ کـه شـد محکـم

 آدمهـایی  حـال . گویـد  مـی  آنهـا  بـراي  را چیـز  همـه  و گـردد  برمـی  بهـزاد  بـود  نکـرده  فکـر  چرا. نخورد
 از که داشت را

 کـــوبش شــدت از او قلــب فقــط. کنــد قلبــی ایســت دردنــاکش ازمــرگ زودتــر و کنــد ســقوط اي نقطــه
 قفسـه داشـت

 فقـــط. شـــد گفتــه  کــامران زبـان  از دیگــري هـاي  حــرف چــه نفهمیـد . کــرد مـی  ســوراخ را ش سـینه  ي
 کـه همانجـایی

ــتاده ــود، ایسـ ــان بـ ــایی میـ ــطراب از دنیـ ــض و اضـ ـــر بغـ ـــتن منتظـ ـــوایی و او برگشـ ـــود رسـ . آخربـ
 روي را نگـاهی سـنگینی



ــا.کــرد خــودحس ــایین مضــطرب کیان ــه پ ــتش پل ــه را ها،دس ـــاظ ب ـــه حف ـــود گرفت ـــ نگـــاهش و ب  ي م
 منتظـر انگـار. کـرد

 .بودند اتم بمب ترکیدن

 :گفت ترس با سیما و کرد پرت مبل روي را تلفن کامران

 شده؟ چی میگم_

 ؟توتهران؟ دیده و بهزاد سبا_
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 هنوزامیـد . شـود  جمـع  مـاجرا  ایـن  کـه  بـود  اي بهانـه  دنبـال . اسـت  قـرار  چـه  از مـاجرا  بـود  فهمیده سیما
 از اسـمی داشت

 و ناراحــت. خــورد ســبا بــه چشــمش و برگشــت کــامران کــه بــود نگفتــه چیــزي. باشــد نیامــده کیــارش
 :بود آزرده

 شده؟ مزاحمت بهزاد نگفتی چرا_

 :گذاشت هم روي را هایش پلک سیما.  آمد نمی در صدایش اصال. لرزید سبا هاي لب

 .کنیم خورد بخاطرش و خودمون اعصاب بخوایم که نبوده مهم اونقدر. همو دیدن اتفاقی_

 :کرد نگاه سیما به کامران



ــا شــدي عــوض تــو یــا_  چندســـال حرفهــاي داره بــرادرت. ســیما نــدارم رفتــارا از درســتی درك مــن ی
 گـوش تـو پیشـو

ــه مــی داد مــن ــا دارم اینکــه. زن ــا دارم مــی نگهــش اینجــا نقشــه ب ــوال ت ــو بکشــم پــدریتو ام  حســاب ت
 پنهـان بـا اونم. خودم

 .غلط و مخفیانه روابط کردن

 :افزود سبا روبه

ــه آبروتــو و باشــه عقالنــی کــه جــایی تــا تــو رفتارهــاي و هــا انتخــاب_ ــوط مــن بــه ننــدازه خطــر ب  مرب
 ...اما سبا نیست

 :داد ادامه و رفت جلو

 ســعید حرفهــاي پیکــان نــوك میــدونی وقتــی حــداقل. نشــو بقیــه ســوتفاهم باعــث کــنم مــی خــواهش_
 طـرف اینجـوري

 .گرده برمی من

 :گفت سیما و انداخت پایین را سرش بابغض سبا

 مـــزاحم چـــرا احمــق ي پســره اون کــه شــدم طلبکــارمی و زدم مــی تلفــن بایــد مــن گفتــه؟ چــی مگــه_
 قصـه بعـد شـده

 شده؟ برعکس

 ...واال زده مزخرف حرف هزار وبهزاد نبوده تنها سبا اینه مشکل_



 تکـــان ســر تاســف بــا کــامران شــد باعــث چشــمهایش در کــرده النــه تــرس. آمــد بــاال جــا در ســبا ســر
 و برگشـت.  دهـد

 خواسـت  کـرد  نگـاه  سـبا  بـه  خونسـردي  بـا  او وقتـی .  کـرد  مکـث  اي لحظـه  هـا  پلـه  روي کیـوان  بادیدن
 ادامـه را راهش

 :چسبید زمین به پایش او حرف با اما دهد

 بودي؟ کیارش با نمیگی چرا خاله خب_

ــاه ــه نگ ــه هم ــبید او ب ــاخن. چس ــبا ن ــوب در س ــانتر چ ــدر ک ــم آنق ــرو محک ــت ف ــه رف ـــداي ک ـــق ص  ت
 نـاخن همـان شکسـتن

 چنــد شـوك  شـدت  از کـامران . بــرود حـال  از بـود  مانـده  کــم و پیچیـد  دسـتش  در درد. آمـد  ش زخمـی 
 سـکوت ثانیه

 :کرد تکرار زده بهت سپس کرد

 کیارش؟_
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 .گفت هومی و آمد پایین ها پله از کیوان

 کیــارش از واضــح بــرو. بابــا شــدي نگــران کــه نبــوده غریبــه بــا. شــب اون اومــدن بــاهم دیــدم خــودم_
 کـه بخواه توضیح

 .نشه متهم کسی



 :گفت سریع کیانا

ــرا_ ــو داري چ ــود ج ــدي بیخ ــل آب. می ــود گ ــده آل ــواي و ش ــاهی میخ ــري؟ م ــب اون بگی ــن ش ـــه م  ب
 ، زدم زنـگ داداش

 .نگو وپرت چرت. دنبالمون اومد دیروقته، و بیرونیم فهمید

 :شد باز کمی کامران صورت

 کیانا؟ يك_

 :شود،گفت زمین نقش بود مانده کم که سبا به کوتاهی نگاه از بعد و داد خرج به جرات کیانا

 اومــدیم  ســریع  مــام . شـد  خالـه  مـزاحم  اونجـا ! بهـزاد  پسـره،  اون.مهمـونی  رفتـیم  سـبا  بـا  که هفته اون
 از داداش. بیـرون

 بهــش زدم زنــگ وقتــی همــین واســه. بیــرون بــریم بیــاد باهــام قرارشــد، مــن خــواهش بــه قــبلش شــب
 سـبام دونسـت نمی

 حــاال. نذاشــت کیــارش خــب کــه آورد مــی وجــود بــه مشــکل داشــت بهــزاد اونجــا. اومــد زود. هســت
 خواسـته هرجـور

 .بابا مانیستیم مقصرباشه، هم کسی. کرده تعریف دایی واسه رفته

 :کرد نگاه کیوان به غیظ با سپس

 ؟ فهمیدي_

 موقعــه بــه دفــاع و کیانــا حرفهــاي از ســبا پاهــاي انگــار. کــرد نگــاه ســبا بــه کــامران. زد پوزخنــد کیــوان
 گرفـت جـان ش



 :گفت حرص با کیانا.  بست را اتاقش در و دوید باال ها پله از وقتی.  شود دور مهلکه از فقط تا

 .کیوان بیشعوري خیلی_

 :کرد نگاه کامران به کیوان

 بابا؟ شده مسوول و مهربون پسرت باورکردي_

 :کرد خالی کیوان سرِ را عصبانیتش ي همه کامران

 .کیوان کنم اي تازه اشتباه ممکنه که نیفته بهت چشمم امروز_

 را دســتش و خندیـد  حــرص بـا  کیــوان. کوبیـد  هــم بـه  را ســاختمان در و رفـت  حیــاط سـمت  بــه کـامران 
 :زد هم به

 .هستین قابلی بازیگراي واقعا. گرم تون همه دم_

 :کرد نگاهش خشم با سیما

 ! شد شروع بد روزمون کافی حد به کیوان؟ یانه کنی بس میخواي_
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 :رفت جلو و کشید درهم را هایش اخم کیوان

 تـا  واال هسـت  کفشـش  بـه  ریگـی  یـه  پسـره  ایـن . خـانم  مامـان  میگـه  دروغ کـی  میـدونی  خوب خودت_
 و خواهر حاال

 .نداشت غیرت



 :داد سرتکان سیما

 .شو ساکت فقط. کیوان شو ساکت_

 ...است بدتر سبا حال میدانست. برگشت ها پله سمت به اما کرد ساختمان درورودي به نگاهی

♣♣♣♣ 

 نــرم  و آرام تــاب و برداشــت زمــین روي از را پــایش. کــرد محکــم ش شــانه دور را ظریفــی شــال
 پرنـده. خورد تکان

 کـه  صـبحی  بـه . کشـید  پـر  کوتـاهی  خـاطرات  سـمت  بـه  ، شـده  تعیـین  مرزهـایی  از اجـازه  بی خیالش ي
 کرد باز چشم

 بــوي  هرچنـد . لرزیـد  خفـا  در دلـش  و شـنید  کـه  هـایی  حـرف  بـه . بـود  ایسـتاده  سـرش  باالي کیارش و
 بـه نـاب حسـی

ــا نرســید مشــامش ــود ســنجاقی ام . نکـــرد رهـــایش دیگـــر و کـــرد گیـــر حســـش تــاروپود بــه کــه ب
 .گذشـت چقـدرزود

. داشـت  بـدتر  مراتـب  بـه  روزهـایی  حـاال  و کنـد  فـرار  بـدش  روزهـاي  از تـا  اینجـا  آمـد . شـد  نمی باورش
 درخانه حداقل

 پــس . بــود  خــودش  مقصـر ! نـه  یغمـا؟ .  بـود  نرفتـه  یغمـا  بـه  حسـش  هـا  سـختی  تمام باوجود سعید، ي
 کـرد توقـع چـرا

!  نــدارد احساســی گفــت کــه او مقــابلش؟ نــه بگیــرد، قــرار کنــارش بهــزاد هــاي حــرف مقابــل کیــارش
 را گلویش بغض



ــه ــز همــه حــاال. کشــید چنــگ ب ــه داشــت را کجــا. میشــد تــر ســخت چی ــرود؟ ک ـــک را؟ کجــا ب  از اش
 چشـمش ي گوشـه

 ي مــ  کــه  بــود  نقطــه  یــک  هـا  وقـت  گـاهی  دنیـا  آخـر  تنهـایی،  تـه . آمـد  پـایین  سـرش  و شـد  سرازیر
 حسـرت و ایسـتی

ــی ــایی روزمرگ ــی را ه ــوري م ــه خ ــران ک ــرایش دیگ ــد ب ــی غرولن ــد م ــل. کن ــرزدن مث ــاي غ ــادر، ه  م
 پـدر، هـاي خسـتگی

 معلـــق ترکــد، مــی ماشــین ي پوســیده الســتیک یــک بــا کــه هــایی داشــته تمــام مثــل. بــرادر آزارهــاي
 منفجـر شـود، مـی

ــد تماشــا کــه هســت ســبایی و میشــود  ش ســـینه در بیشــتر ســرش و ترکیــد بغضــش دفعــه یــک. کن
 هـق هـق. رفـت فـرو

ــردردش و آرام ــانه پ ــایش ش ـــد.  لرزانـــد را ه ـــدر نفهمی ـــه گذشـــت چق ـــت ک  را ش شـــانه ي دس
 محکـم دسـتی. فشـرد

 او ي خانـــه خـــاموش چـــراغ و ومکـــان زمـــان ثانیــه چنــد بــراي بــود، کیــارش حضــور عطــر. ومردانــه
 .رفـت یـادش از

. زد خشـــکش کــامران  دیـــدن امابــا  کــرد  بلنــد سـر  دیــدنش بـراي  مکـث  بــی کـه  کوبیــد چنـان  دلـش 
 چشـم ي گوشـه

ــا کــامران ــاد چــین او خــیسِ صــورت دیــدن ب  دختـــرك صـــورت روي آرام را دســـتش پشـــت. افت
 لحـن بـا و کشـید

 :گفت مالیمی



 .دخترم شم شرمنده خودم بیشتراز که نریز اشک جوري... ولی نیستم خوبی میزبان میدونم _

 :گفت اي گرفته صداي با و کشید صورتش روي را دستش پشت فوري سبا

 دوازدهم بخش ♣
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 ... س بقیه آرامش کردنِ حروم ي شرمنده خودش که آدمی_

 :شود تمام او حرف ، نداد اجازه کامران

 میشه؟. دختر و پدر یه مثل.  بزنیم حرف میخوام_

 :کشید عمیقی نفس و نشست تاب روي کنارش کامران. داد سرتکان سبا

 .نداري فرقی هیچ کیانا با تو اما رفتم تند کم یه ، سبا بودم فشار تحت منم امروز_

 .نیستم ناراحت شما از من_

 :کرد نگاهش و چرخاند سر کامران

 کردي؟ گریه و نشستی تنها اینجا هم شب نصف ، اتاقتی تو صبح از همین واسه_

 دیگــران بــراي مزاحمــت و شــرمندگی همــه ایــن فقــط.  نیســت مــن بدشانســی و مقصــرتنهایی کســی_
 .کرده م خسته

ــه_ ــی واس ــه کس ــش ک ــیچ داري دوس ــت ه ــزاحم وق ـــتی م ـــبا نیس ـــوري. س ـــی اینج  باعـــث فکرکن
 پـس. میشـی آزارش

 .نکن تکرار



 :گفت آرام کند، سربلند آنکه بدون سبا

 .تازه مصیبت شدم هستین،منم مشکالت درگیر خودتون شما_

 ؟ بکشی رخ به م خانواده تو منو مدیریت ضعف میخواد دلت خیلی_

 :زد کمرنگی لبخند کامران بزند حرفی خواست تا. کرد سربلند مکث بی سبا

ــا،حتی.  ســبا باشــی کــرده فکــري چنــین اگــه داري حــق_ ـــه کســانی آدم ـــافی آگـــاهی مـــدعی ک  و ک
 هسـتن، درایـت

 خـــانواده اونـــم. میـــارن کـــم غیـــره و فرهنگـــی و فکـــري ي جامعــه کــوچکترین مــدیریت در گــاهی
 بـرخالف.  س

 چــی همــه چــون خــورن مــی شکســت کوچیــک ي جامعــه اون تــوي بــزرگ، ي جامعــه در پیشرفتشــون
 تلقـی سـاده و

 حـــاال و گـــرفتم ســـاده. بـــود همـــین هــام بچــه بــا مــنم مشــکل.  بگیــرنش ســاده یــامیخوان. کــنن مــی
 مشـکالتم ي گـره

 ...رسیده دندون به باهاشون

 هستی؟ خوبی پدر شما_

 ...واال ندارن تصوري چنین هام بچه اما طوره این ظاهرا_

 : برد موهایش میان دست. کرد مکث

 .دارن تو شبیه درگیریایی بیش و کم همه. نیست مشکل بدون اي خانواده هیچ بدون پس_

 .کرده ضعیف منو نبودنشون. بیشترداشتم خیلی درگیریاي با مو خانواده منم کاش_
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 نمیــدیم اجــازه هــم ســیما و مــن کــه خصوصــا. نیســت هــم تحمــل قابــل غیــر ولــی ســبا نیســت راحــت_
 مطمئن.  باشی تنها

 .باش

 :داد ادامه کامران و زد کمرنگی لبخند سبا

 .کردم صحبت سعید با پیش ساعت یک_

 :گفت کامران و انداخت پایین را سرش ناراحتی با سبا

ــوال از گذشــتن_ ــدریت ام ــهمته. ســخته پ ــی س ــش مــن ول ــنهاد به ــراي دادم پیش ـــالش اینکـــه ب  از خی
 چشـم و مـن بابـت

 ...شما میراث به نداشتنم

 ...خان کامران_

 :گرفت باال را دستش کامران

 هرحـال  بـه . کـرد  مـی  فکـري  چنـین  بـود  سـعید  جـاي  هـرکس  شـاید . سـبا  نـداریم  تعـارف . بده گوش_
 درمـورد نظرش

 بعــد. بمونــه تودســتش ســهام. داره نگــه دســت تــو ازدواج تــا دادم پیشــنهاد بهــش مــن امــا.  اینــه مــن
 برشـون بهـت میتونه



 ... و کنم فوت از من تو ازدواج از قبل تا اینکه مگر. گردونه

 :گفت التماس و ناراحتی با سبا

 .نکنین ناراحت بیشتر منو خدا رو تو_

 :زد لبخند کامران

 .مونده تهش. کن صبر_

 :گفت کامران و کشید هایش چشم به دست سبا

ــا.  داري دوراه_ ــردي ی ــا و برگ ــعید ب ــدگی س ــی زن ــه کن ــورت اون در ک ـــامی ص ـــراث تم ـــدریت می  پ
 .برمیگـرده بهـت

 تحـــت. میمـــونی اینجـــا یــا.  گــردي مــی بــر سـعید  ي خونــه بــه بعــد میشــه اســمت بــه اســناد اول یعنـی 
 تـا. مـن سرپرسـتی

ــان ــت زم ــم ازدواج ــراث ه ــدریتوفراموش می ــی پ ــارت. میکن ــاده بعب ــر س ــه.  ت ــون دیگ ــتی مهم . نیس
 .منی دختر

 :داد سرتکان او و ماند ثابت کامران صورت روي سبا نگاه

ــونی_ ــوب میتـ ــن از اینجـــوري. فکرکنـــی خـ ــردرگمی و تعلیـــق حالـــت ایـ ــاي در سـ ـــت و میـ  تکلیفـ
 هـرکس بعـد. معلومـه

 بخـــوا هـــم اگـــر البتــه .  باشـــیم ســـکوت بـــه مجبـور  مــا و کنــه ایجــاد مزاحمتـی  هــر کنــه نمــی جـرات 
 بـرادرت کنـار ي



 خوشـــحال مــارو و باشــی هــم اینجــا داشــتی دوســت موقــع هــر میتــونی و محترمــه تصــمیمیت برگــردي
 بـدون امـا کنـی

 بهـــم کــه امانــت یــک مثــل. خاصــی تعــارف هــیچ بــدون. بمــونی همینجــا کــه دارم زیــادي ي عالقــه مــن
 . شـده بخشـیده

 دوازدهم بخش ♣
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 باشـــه الزم هرکـــاري و هســتن تــنم ي پــاره هــام بچــه امــا باشــم داشــته ضــعف کــردن پــدري تــو شـاید 
 راحتیشـون بـراي

 .هاس بچه مثل جایگاهت هم تو. میدم انجام

 :گرفت نفسی و کرد مکث

 .باشی داشته موندن به عالقه چقدر که باخودت موضوع باقی دیگه_

 :کشید او ي شانه به دست کامران. انداخت پایین را سرش و گرفت را نگاهش سبا

 .بگیر نظر در چیو همه و کن فکر خوب.  هستی ما عزیز صورت درهر_

 امـــا گرفـــت فاصـــله قــدم چنــد و شــد بلنــد. کشــید عمیقــی نفــس نشکســت، دختــرك ســکوت وقتــی
 سـبا آرام ي صـدا

 :کرد متوقفش

 بــازم شــم مجبـور  رســید نمـی  ذهــنم بـه  وقــت هــیچ ، بیـرون  اومــدم سـعید  ي خونــه از فکـر  بــی وقتـی _
 .کنی انتخاب



 :گفت و ایستاد مقابلش کامران

 .شه مانع نمیتونه کسی. سبا برادرت دیدن بري خواست دلت موقع هر میتونی_

 ... اما دارم آرامش بمونم اینجا_

 :شد بلند و پیچید خودش به تر محکم را شالش

 .شدم خسته بودن سربار حس از دیگه اما_

ـــا ي همــه بمــونی اگــر. نیســتی کــس هــیچ ســربار و مــزاحم تــو. خــوب دختــر اشــتباهه فکــرت_  رو م
 .میکنـی خوشـحال

 .خودمونه ي خواسته یعنی

 میکنه؟ عوض رو قصه اصل از چیزي_

 !کنی،آره عوض حستو اگه_

 :داشت نگهش کامران. ردشد کنارش از کوتاهی خواهی عذر با و داد سرتکان سبا

 .سبا نمیري که کنم متقاعدت دادم قول سیما به من_

 :گفت بغض با سبا

 .نیست غلط که این. بگیرم سعید از خودمو حق میخوام فقط_

 !هست باشه،چرا دخیل اي دیگه موضوع اگر ولی نه ، باشه همین فقط ذهنت تو اگه_

 :کشید درهم ابرو کامران. نداشت کردن انکار براي اصراري سبا

 بري؟ که گردي می اي بهونه چه دنبال... سبا_



 .ببخشید. شدم خسته فقط. هیچی_
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 ســبا رفــتنِ دلیــل ، کــرد نمــی تصــورهم حتــی. کــرد نگــاهش نــاراحتی بــا کــامران. رفــت و کــرد پاتنــد
 امـا باشـد کیـارش

 ...ند کرده پنهان او چشم از را بازي این پازل از تکه یک بود مطمئن

. بــود خســته. بـود  شــده کرخـت  تــنش. کـرد  رد ســرش از را پوشــش زیـر  و انــداخت مبـل  لــب را حولـه 
 چنـد سـفر ایـن

 ســالن در کــه ســاعتی چنــد همــان فقــط امــا شــد مــی حســاب ترقــی ي پلــه بــرایش کــاري بعــد از روزه
 ، بـود هـا همایش

ــاده ــت س ــاقی. گذش ــات ب ــرایش لحظ ــد ب ــیش کن ــت پ ــدر. رف ــد آنق ــه کن ــر ک ــل روز ه ــک مث ــال ی  س
 کالفه آنقدر. گذشت

 او دیـد  وقتـی  امـا  بـود  احـوالش  جویـاي  اسـتاد . شـد  برانگیـز  شـبهه  سـکوتی  باعـث  کـه  بـود  درگم سر و
 میدهـد تـرجیح

. کــرد صــبح ایفــل زیبــاي هــاي خیابــان کنــار زدن قــدم بــا فقــط را هــا شــب. نشــد مــزاحمش باشــد، تنهـا 
 کـه زیبـایی شهر

 کـــه بــود پــر آنقــدر ذهــنش. نداشــت جــذابیتی بــرایش بــود جوانــان از خیلــی ذهــن در ســفرش رویــاي
 گـذرانی خـوش



 زود خیلـــی روزهـــا. بـــرد دارش نــم موهــاي میــان دســت. دهــد نشــانش خــودي و نبینــد خــوش روي
 وحـاال شـد تمـام

ــا ــود اینج ــد. ب ــد بلن ــار.ش ــره کن ــد ي پنج ــتطیل و بلن ــکل مس ــه ش ــا روب ـــتاد دری ـــاهش.  ایس ـــان نگ  می
 بـه کـه آرامـی امـواج

 باشـد  کـه  اینجـا  کـرد  مـی  فکـر . نبـود  آرام دلـش . کـرد  گیـر  گشـت،  مـی  بـر  و میخورد بتونی دیوارهاي
 دلش هرکاري

 حـــس گذاشـــت، خـــاك ایــن  روي را پــایش کــه همـین  امــا رود مــی بخواهــد هرجـا . کنــد مــی بخواهـد 
 تمـام غریبـی

 بلیـــت همـــاهنگی امـــا بمانــد نمیخواســت بیشــتر روز یــک... تعلیــق حــس. گرفــت بــر در را وجــودش
 دوروز بـراي هـا

.  زد پلکـــی. چرخانــد ســر اتــاق تلفــنِ  خــوردنِ زنــگ بــا. داد مــی دیگــر ســخت دوروز از خبــر دیگــر
 تخـت طـرف بـه

ــت ــی و رف ــت را گوش ــد. برداش ــه گفتن ــین ک ــاده ماش ــت آم ــی و اس ــد م ـــرود توان ـــکر. ب ـــرد تش  و ک
 .گذاشـت را گوشـی

 بــــی چـــرا  نفهمیـــد  هــم  خــودش . گذاشـــت تخــت  روي را آن و کشــید  خــود  ســمت  را چمــدانش 
 بهانـه را حوصـلگی

ــرد ــه از و ک ــدان ریخــتن هــم ب ــد منصــرف چم ــراهن. ش ــراهن آخــرین. کــرد نگــاه را هــایش پی  را پی
 باز را آن و برداشت



 و قســمت ي واژه بــه اعتقــادي. داد تکــان ســر... امــا بزنــد لبخنــد ســبا یــاد بــا خواســت مــی دلــش. کــرد
 نداشـت حکمـت

 ضــعیف هـایی  نـاخن  بـا  را دیـواري  خواســت مـی  و زد مـی  دل. فهمیـد  نمـی  را دلــش حـرف  بـار  ایـن  امـا 
 تا کند سوراخ

ــا جســمش و روح. شــود رهــا ــا کــه بــود فرصــتی هنــوز شــاید. شــود رهــا هــم ب ـــد صـــحبت ســبا ب . کن
 داشـت دلـش بـازهم

 ســهمی چــه بفهمــداو تــا کنــد تعریــف خــودش بــراي ابتــدا از را قصــه بــود نیــاز شــاید. میرفــت پــیش
 ...دارد

ــر ــان س ــت و داد تک ــراهن. برخاس ــاال را پی ــا آورد ب ــد ت ــه بپوش ــه ک ـــذ اي تک ـــایش روي کاغ ـــاد پ . افت
 هـم بـه ابروهـایش

 :افتاد مرتب و ظریف خطی به چشمش و کرد باز را تایش. برداشت را کاغذ. شد نزدیک

. باشـه  خـودت  خیـال  از بهتـر  میتونـه  چـی ...  گـرده  مـی  یادگـاري  یـه  دنبـال  قلـبم  ؛ بشـه  خـالی  که جات»
 خیالـت بـا منـو

 .دارم بیشتردوست و خودت... نذار تنها خیلی

 درست راه دیدن مثل عشق

 

 وازدهم

 د بخش

♣ 
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... 

 راهی دو تو

 و تاریکی تو که تو مثل عشق

... 

 ماهی مثل

 لب رو اشک

 شوري مثل عشق

 گاهی از هر

 قشنگ که

 عسل

 طعمِ با

 زهرِ مثل عشق

... 

 جونِ مثل

 شبِ نیمه رویاي مثل عشق

... 



 نمیمونه

 فقط که فقط 

 عشقِ مثل عشق

 مهربونِ

 قلباي

 توي

♪♪♪♪♪♪ 

 غم

 و من

 دلِ درد مثل عشق

 آدم یه خیس

 چشماي مثل

 شدنم راه به سر دلیل

 ام خسته همه از غیرتو یعنی عشق

 هستم مواظبت میگی یعنی منِ نجات راه مثل

 خیس صورت یه لمس مثل عشق

 دستات مثل



 شب دل تو آتیش مثل عشق

 فریاد مثل

♪♪♪♪♪♪ 

 هوا

 دفعهبی یه که مهرتو مثل عشق

 افتاد دلم به

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣
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 ته سرو بی هاي بغض مثل عشق

 غرورت تو

 بیخودیه ي گریه مثل عشق

 خوبه ولی

 سال اول بارون مثل عشق

 ...میکوبه پنجره رو که

 گردي؟ می بر! برگرد زود بگم

ــذار. نمیکــنم خــداحافظی پــس ــن ب ــته و کاغــذ ای ــا فاصــله نوش ــه تمــوم هــم رو ه ــب. کن ــودت مراق  خ
 »!باش



ــکش ــود زده خش ــک. ب ــایش پل ــان ه ــم. نمیخــورد تک ــه هــایش چش ــب ب ــک قل ــایین کوچ  کاغــذ پ
 بـه انگـار. بود چسبیده

ــن جــاي ــذ تکــه ای ــی او صــورت کاغ ــد نقاش ــان. ش ــدي هم ــه لبخن ـــر روز آن ک ـــبش ب ـــود، ل ـــر ب  ح ط
 صـداي بـا.  خـورد

 بـــه توجــه  بـــی. گرفتــه  درد ش ســـینه ي قفســه  دیـد  مــی تـازه . خــورد سـختی  تکــان تلفـن  ي دوبـاره 
 مبـل روي تلفـن

...  خواســـت مــی را او اگــر بــود؟ مــرگش چــه. آورد فشــار هــایش پلــک روي انگشــتش دو و نشســت
 کـار در اگـري

 صـداي . بگیـرد  نادیـده  ایـن  از بـیش  را سـبا  توانسـت  نمـی  ولـی  بـود  سـختی  اعتـراف . خواسـت  می. نبود
 قطـع کـه تلفن

. نبـــود رفـــتن مهمـــانی ســـاعت. بـــود فــروردین نهــم ایــران در امــروز. شــد خیــره اي نقطــه بــه ، شــد
 و برداشـت را تلفـن

ــماره ــبا ي ش ــت را س ــی. گرف ــت نم ــه دانس ــان چ ـــن زم ـــماره ای ـــنش در ش ـــک ذه ـــد ح ـــ ش  ي ول
 .بـود خـاموش دسـتگاه

. کــرد قطـع  خـورد  بــوق یـک  کـه  همـین  امــا گرفـت  را کـامران  ي خانـه  ي شــماره. کـرد  نگـاه  را گوشـی 
 .داد تکـان سر

 ...کرد می تمامش. گشت می دیگرباز دوروز

 کـرد  کوتـاهی  خـواهی  عـذر . گرفتنـد  تمـاس  پـایین  از دوبـاره  کـه  بـود  نگذاشـته  میـز  روي راهنـوز  تلفن
 پـنج تا گفت و



. بــود  آمـده  سـنگ  آن دیـدنِ  یکبـار  بـراي  فقـط . شـد  بلنـد  و نکـرد  معطـل . اسـت  پـایین  دیگـر  ي دقیقه
 بـود بهتـر شـاید

... البــرز  امــا  کنــد  رهـا  هسـت  کـه  جـایی  همـان  را چیـز  همـه  هـا  حقیقـت  شـنیدن  و سـبا  انتخاب از بعد
 اسـمش و البـرز

 ...داد نمی اجازه عجیب حس وآن

ــان از ــانی هم ــه زم ــودش ک ــناخت را خ ــان ، ش ــی زب ــت را ترک ــت دوس ــوز. داش ــیچ هن ــس ه ــر ک  خب
 را زبـان ایـن نداشت

ــدون ــوزش ب ــی آم ــط و خاص ــا فق ــد ب ــی چن ــاد دي س ــت ی ــار. گرف ــش در انگ ــان ذات ـــود پنه ـــی. ب  وقت
 در کـرد تکرارشـان

ــاقی ذهــنش ــد ب ــا راحــت. مان ــده ب ــود داده کــاوه کــه آدرســی همــان و کــرد صــحبت تاکســی رانن  را ب
 یـک. کـرد تکـرار

ــا گذشــت ســاعت ــه ت ــیدند قبرســتان ب ــود غــروب نزدیــک. رس ــاده وقتــی. ب ــب حــس ، شــد پی  و عجی
 وجودش به سنگینی

 دوازدهم بخش ♣
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 زمــانی  از. باریـد  مـی  ریـزي  بـاران . دیـد  را نـازنین  کـه  روزهـایی  همـان  از یکـی  شـبیه  حسـی . کرد نفوذ
 درایـن پـا کـه

 سـنگین  هـوا  آنقـدر . زد اطـراف  در چرخـی  هـایش  چشـم . بـود  باریـده  نفـس  یـک  بـاران  گذاشـت،  شهر
 انگـار که بود



 اي دیـــواره مثـــل بلنـــد و شـــکل مســتطیل هــاي ســنگ. شــد قبرســتان وارد. اســت گرفتــه قلبــی بیمــار
 قلـبش بـه محکـم

 مــی  آشــنایی  چــه  دنبــال  غریبــه  ي مــرده  همــه  آن میـان . شـد  مـی  سـنگین  داشـت  سـرش . میخورد
 صـداي گشـت؟

 :زد زنگ گوشش در کامران

ــال « ــرده دنب ــالهاس کــه گــردي مــی اي م ــراش مــن س ــردم عــزاداراي ب ــارش؟ ک ــرده، کی ــتن م  خواس
 پـاره... البـرز. نـداره

 باعــث م رفتــه دســت از نمیــذارم. رفــت دســتم از امــا ندیــدمش وقــت هــیچ اگــه حتــی.بــود مــن تــن ي
 »بشه توهم رفتنِ

ــوز ــش هن ــگ گوش ــی زن ــه زد م ــمش ک ــه چش ــر ب ــک قب ــاده و کوچ ــاد اي س ــو. افت ــت جل ـــم. رف  چش
 .کـرد ریـز را هـایش

 اســـم بـــه. نشســـت. شــد سســت پــایش. رفــت فــرو تــنش در داغ و آهنــی مــیخ یــک مثــل البــرز اســم
alborz şafak 

 انگــار. شــد جمــع صــورتش. بــود خــودش. تولــد و مــرگ تــاریخ بــه. شــد خیــره قــدیمی و شــده کنــده
 قبـر این بود سالها

. افتـاد  شـماره  بـه  نفسـش . کـرد  بـد  را حـالش  قبـر  ایـن  امـا  چـرا  نفهمیـد . بـود  شـده  رهـا  خودش حال به
 کـه مجرمـی مثل

 کوتـاه  ي دیـواره  کنـار  ، خـودرویی  گیـاه  بـه  هـایش  دسـت . اسـت  شـدن  لـه  حـال  در قاضـی  نگاه زیر
 و کـرد گیـر قبـر



 :کرد زمزمه

 ...البرز_

 بـراي  کـه  بـود  سـنگین  روحـش  چنـان . شـد  نمـی  سـبک ! نـه  امـا  کـرد  زمزمـه  بار ده.  کرد زمزمه دوباره
 گیاه به ایستادن

 ســـمت از حـــواس بـــی ، کنـــد نگــاه را ســرش پشــت آنکــه بــدون. شــد شکســته و آورد فشــار خــودرو
 قبرسـتان دیگـر

 در نفـــر یـــک انگـــار. بـــود گذاشــته دنبــالش مــرگ ي فرشــته انگــار. داشــت بــدي حــال. رفــت بیــرون
 مـی جـانش پـی

 اي انـــرژي مرتبـــه یـــک کـــه کســـی مثــل. بــود گــیج گــیجِ. آمــد رویــش پــیش خلــوتی خیابــان. دویــد
 تـوانش مـاوراي

ــدود میخواســت. باشــد کــرده دریافــت  هــوار خواســت مــی. میشــد کشــیده زمــین روي پاهــایش امــا ب
 صدایش اما بکشد

 عــرض تــا آورد زور پاهــایش بــه و گرفــت گلــویش زیــر دســت. شــد تنــدتر بــاران. بــود مانــده گلــو در
 سـپري را خیابان

 ...بعد ثانیه چند اما کند

ــداي ــغ ص ــتیک جی ــاي الس ــینی ه ــد ماش ــري. آم ــا از درکس ــل ، ن زم ــی مث ــنگینی ش ــد س ــد بلن  از و ش
 انگـار دیگـر سـمت

. آمـــد مـــی عجیبـــی صــداي. آمــد مــی صــدا. شــنید را چیــزي شکســتن صــداي.  کوبیــد زمیــنش کســی
 داغ داغِ سـرش



. کوبیــد مــی تــنش روي و بــود گرفتــه دســتش شــالق آســمان انگــار. بــود ســرد زمــین. بــود خــیس. بــود
 هـایش نفس درد

 شـــود بلنـــد بتوانــد بلکــه آورد فشــار زمــین بــه. بــود رنگــی و خــیس دســتش کــف. کــرد وکمتــر کــم را
 ي آوار مثـل امـا

 و بـــاران میـــان نفســـش. بـــود مانـــده خیـــره ماشـــین بخــار بــه بــازش نیمــه هــاي پلــک. ریخــت فــرو
 .  مانـد جـا ضـرباتش
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ــت ــد نتوانس ــک ببین ــت ی ــم جف ــگ ، چش ــمانش همرن ــیس چش ــد خ ــه. ش ـــض ي آین ـــت بغ ـــا شکس  ت
 ي گوشـه از اشـک

 ...بیفتد هم روي کیارش هاي پلک و بچکد چشمش

  دوازدهم بخش پایان

 

 ...بود خطرناك شوخی

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 



 سیزدهم بخش

 :سیزدهم بخش

 زیــر و گذاشـت  رنــگ سـفید  ي برگــه زیـر  انگشــت. شـد  مــی وپـایین  بــاال شـدت  بــه ش سـینه  ي قفسـه 
 نگـاه را ورویش

ــرد ــس بــه بــاز. ک ــپورت روي آشــناي عک ــد خیــره پاس ــدر. ش  میکــرد حــس کــه مانــد خیــره آنق
 آن از جزیـی چشمهایش

 دوري راه دیــدار بــه. وســرد بــارانی لحظــات آن بــه. برگشــت پــیش ســاعاتی بــه ذهــنش. شــده عکــس
 میسـر باالخره که

ــد ــه. ش ــان ب ــوتی خیاب ــه خل ــاهد ک ــرو ش ــتنِ ف ــی ریخ ــد حرمت ــی.  بودن ــه حرمت ــالها ک ــیش س ــرك پ  ت
 کـه خونی هم. برداشت

ــه ــتال خطرنــاك ویروســی ب ــد مب ــه اي کینــه عفونــت. ش ـــام ک ـــانش تم ـــت را ج  روي دســـت. گرف
 تـا گذاشـت فرمـان

 کــف  بـا  را همـزادش  تـن  کـه  نـداد  را اجـازه  ایـن  دورش مـردم  ریخـتن  امـا  کنـد  تمـام  را کار و برگردد
 خیابـان پـوش

 هـــایش جیـــب بیمارســتان  بـــه او رســاندن  اي بهانــه بـه  و شــد سـرپیاده  بــر کـاله  ناچــار بـه . کنــد یکـی 
 و کـرد خـالی را

 زد، مــی  قهقهـه  بایـد  کـه  حـاال . کنـد  پیـدایش  کسـی  دانسـت  مـی  بعیـد . کـرد  رهـایش  شهر از اي گوشه
 بـه هـم لبخنـد



 از میخواســت  کــه  حــاال . شــد  مــی  داغ گــاهی  و کــرد  مـی  یـخ  گـاهی  روز دو درایـن . آمـد  نمـی  لبش
 روي شـادي

 و شـــود اشـــباع.  بخـــورد مشـــروب تـــا گرفـــت را دورش بــدي حــال کنــد، شــادي و برقصــد پاهــایش
 یسـه ك جـان بـه

 ي مرتبـه  مثـل  و رفـت  نـازنین  سـراغِ  دایـی  قرمـز  خطـوط  بـه  اعتنـا  بـی  قبـل  شـبِ  همین. بیفتد بوکسش
 سـخت شبی قبل

 :گفت زیرلب و شد کشیده عکس روي انگشتش. شد نمی تخلیه بازهم اما زد رقم او براي

 مـن  جـاي  حـاال  چـرا؟  رفتـی؟  مـن  جـاي  تـو  چـرا  جـون؟  بـالي  بشـی  مطمـئن  چی از من قبر سر اومدي_
 ...بمیر

 و رفـت  بـاال  را گـس  و رنـگ  زرد محتـوي  از نیمـی  عکـس  بـه  خیـره . کشـید  کریسـتال  جـام  لـب  انگشت
 .زد پوزخند

 گرفتی؟ پاسپورت_

 کــامال و بســت را کیــارش پاســپورت.  شــد متمایــل شــانه روي مکــث بــی عصــبی تیکــی شــبیه ســرش
 :برگشت

 تو؟ اومدي پایین انداختی سرتو_

 :گفت ایرانی هاي پاسپورت آشناي رنگ به خیره نازنین

 ...من اتاق تو میاي و پایین اندازي می سرتو شب نصفه تو وقتی_

 :زد لبخند و گذاشت او پشت دست و رفت جلو حرفش میان البرز



 ؟ میخواد دلت و گذشته خوش بهت هوم؟_

 :داد هلش عقب و گذاشت او ي سینه روي دست نازنین

 کنم؟ تظاهر داري اصراري چه. بره نمی لذت وحشیانه تجاوز از عاقلی زن هیچ_

 :کرد فرو جینش شلوار جیب داخل را پاسپورت و برد پشتش دست البرز

 . گذره می خوش تو به میدونم اینکه واسه_
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 :شد خیره هایش چشم به نازنین

ــا بخــوابم و کــنم قفــل اتــاقمو در امشــب از قــراره کــه اونقــدري _  خــواهر بگــم بــزرگ بابــا نهایتابــه ی
 .متجاوزه ش زاده

 :رفت باال البرز ابروي

 منو؟ میکنی؟ تهدید_

 !میکنم هرکاري کیه، مال آرمان ماشین تو سیاه خونی کت اون نفهمم وقتی تا_

 کـــرد اســتفاده  فرصـت  از نـازنین . شـد  همــراه عقـب،  بـه  سـرش  شـدن  پــرت بـا  البـرز  ي خنـده  صـداي 
 از را پاسـپورت و

 کیـــارش اســـم توانســـت فقــط. کــرد نگــاه را اول ي صــفحه بجنبــد، البــرز تــا و کشــید بیــرون او جیــب
 وچشـم ببینـد را



 :گرفت چنگ را نازنین وبازوي کشید دستش از را پاسپورت البرز. کند گرد

 

 اکی؟. باشه هار اگه خصوصا. میگیره گاز واال نازنین نمیذارن سگ دم روي پا_

 :گفت کرد، می ساطع حرارت مشروب تاثیر تحت که او سرخ هاي چشم به خیره نازنین

 کردي؟ چیکار_

 :کرد زمزمه او نفس در نفس و جلوبرد را سرش البرز

 . نیست مربوط تو به_

 :لرزید می چشمهایش مردمک. گذاشت او صورت روي دست نازنین

 بــردي، بیــرون ســاعت چنــد کــردي، گــریم کــم یــه دادي، تغییــر و آرمــان ماشــین شناســایی شــماره_
 قـاتال شبیه اومدي

 ....و کیارش اسم به ایرانی پاس یه حاال و ماشینته تو کیارش کت شبیه ، خونی کت بودي،

 :نشست او دست روي دستش. درآمد نازنین آخِ وصداي رفت او فک زیر البرز دست

 .البرز شد خورد فکم_

 داشتی؟ دوسش_

 :داشت اونگه صورت ثانیه چند را سرش البرز. ماند مات نازنین نگاه

 بودي؟ شده عاشقش_

 گرفتـــار او بیــرحم هــاي دســت دامِ در چــون کــرد اشــتباه بزنــداما پــس را او دســت میخواســت نــازنین
 میـز روي و شـد



 البــرز دســت پشــت جــیغش صــداي و افتــاد او ســر ي ضــربه بــا بــود میــز بــاالي کــه دیوارکــوبی. افتــاد
 :شد خفه

  باشه؟ حواست نگفتم_
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 را اطــرافش هــاي پلــک فشــار شــدت از نــازنین هــاي چشــم بــود مانــده شــد،کم بیشــتر دســتش فشــار
 سـنگینی.  کند پاره

 مجنـون  البـرز  و زد چنـگ  او دسـت  بـه  فقـط .  کـرد  تـر  تنـگ  را نفسـش  ، نحـیفش  انـدام  روي البـرز  تن
 هـایش لب وار

 :کشید گردنش زیر را

 کردي؟ فکر بهش کیفت و عشق وسط ، بودي بامن_

 :برد جلو را صورتش و آمد پایین البرز دست مرتبه یک که شد می تمام داشت نازنین نفس

 !جواب_

 :گفت گریه و سرفه و ترس با نازنین

 ...گمشو... گمشو. کشتی می منو داشتی. البرز اي دیوونه_

 زن بـــدن.  بـــرد فـــرو خـــوابش لبـــاس ي دریقــه را صــورتش و کــرد مهــار را او هــاي دســت امــاالبرز
 و نمنـاك جـوان



 شــب مثــل نــازنین.  نبــود بــدهکار حرفــی بــه او گــوش امــا کنــد رهــایش میکــرد التمــاس. بــود منقــبض
 تسلیم درحال قبل

ــود شــدن ــه ب ــه یــک ک ــاق مرتب ــاز درات ــان و شــد ب ــاق وارد کنع ـــایش. شــد ات ـــین را عص ـــد زم .  کوبی
 .چرخانـد سـر البـرز

ــی بادیــدن ــازنین. پریــد ســرش از مســتی. زد خشــکش دای ــاترس ن ـــرد جمـــع را لباســـش ب ـــی. ک  دای
 نگـاه و رفـت جلـو

ــین مرمــوزش ــه هــردو ي ســینه ي قفســه. چرخیــد دو هــر ب ـــی تکـــان شـــدت ب  ســـکوت.  خـــورد م
 دایـی. بـود سـنگینی

. جلـورفـــت. مانـــد حرکـــت بــی نــازنین روي نگــاهش. کوبیــد زمــین تــر محکــم و دوبــاره را عصــایش
 بـاترس نـازنین

 کبــري مــار طــرح کــه او اصــل عصــاي ســر. پیچیــد فضــا در ســنگینی ي ضــربه صــداي امــا کشــید عقــب
 شـقیقه به داشت

 و شــد خفــه هــایش دســت پشــت نــازنین جیــغ صــداي. کــرد پــرت عقــب اورا و کــرد اصــابت البــرز ي
 کـت وار التماس

 :کشید را پیرمرد

 .بابابزرگ_

_büyük baba 

ــازنین درگــوش ســنگینی ســیلی صــداي بــار ایــن  صـــدا امـــا شـــد پخـــش صــورتش در درد و پیچیــد ن
 همیشـه مثـل او ي



 :بود آرام

 ...شو خفه_

kapa çeneni_ 

ــازنین ــرز ســمت کنعــان و گذاشــت دهــانش روي دســت ضــربه از گــیج ن ـــایش. چرخیــد الب  را عص
 بـه و کوبیـد زمـین

 :گفت تر خشک ترو آرام. رفت طرفش

 ... البرز... شه رعایت باید اینجا قرمز خط بودم گفته_
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sana önceden kırmızı çizgiyi burda geçemiceni söylemiştim.. seni _ 

 !uyarmıştım ...alborz 

 :کرد نگاهش خیره البرز

 ...دارم دوسش_

onü seviyorum_ 

 :کرد جمع را ریزش و رنگی هاي چشم دایی

 ...نشدم کار به دست همیشه براي تا... شو خفه_

.kapa çeneni ve beni sonsuza kadar pişman olacağın şeyler yapmaya 

zorlama_ 



ــازنین ــه ن ــرد مــی گری ــه ک ــد کنعــان ک ــی بلن ــایش آدم از یک ــدا را ه ــا. زد ص ــدن ب ــم آم ــنِ اوزان اس  ت
 انگار.  زد یخ نازنین

 و رفـت  جلـو . کـرد  نمـی  حرکتـی  هـیچ . شـد  خیـره  البـرز  بـه . بزنـد  گـردن  تـا  باشـند  کـرده  احضار جالد
 وارد اوزان وقتی

 :انداخت میانشان را خودش ، رفت البرز سمت کنعان بااشاره و شد اتاق

 ...خواستم من... بزرگ بابا بود من تقصیر_

hepsi benim suçum dü büyük baba... ben istedim_ 

 :کرد تکرار او به خیره کنعان

 ...اوزان_

ozan_ 

 را البــرز ي یقــه و کــرد خــم ســر. نداشــت کــودك یــک هــاي کــابوس هــاي غــول بــه شــباهت بــی مــرد
 نـازنین که کشید

 :گرفت را کنعان کت پایین

 ...نمیگم واال بود کجا پیش دوروز بگم تا نبرتش بگو_

.önü götürmelerine izin vermezsen iki gün önce nerde oldunu söylerim_ 

 :کشید داد فارسی زبان به البرز

 ...بکنن میخوان کاري هر بذار...  شو خفه_

 :گفت شده ریز هایی چشم با دایی وقتی اما



 کردي؟ وچیکار کیارش_

?kiareşe ne yaptın_ 

 ...شدند الل هردو

 ♣♣♣♣ 
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ــاکش تــن ــین روي دردن ــاك و ســرد زم ــرده انگــار. نداشــت وجــود حســی.  شــد پــرت نمن ــود م ــا ب  ام
 روي هـایش دسـت

. گذشـــت چشــمش مقابــل از بــرق و رعــد شــبیه تصــویري. بخــورد زمــین صــورتش تــا شــد مــانع زمــین
 ثانیـه چنـد بـراي

 و گشــت بــاز خــودش درد بــه بــاز و زد یــخ جامانــده بــاران زیــر کــه کســی مثــل.  شــد فرامــوش دردش
 اوزان. شـد گرم

 نفســش درد. کشــید زمــین روي را پــایش البــرز.  بــود ایســتاده در مقابــل ســنگی ي مجســمه یــک مثــل
 خودش. برید را

ــوار ي گوشــه را ــان ي ســایه و کشــید دی ــه روي کنع ــا پل ــاد ه ــداي. افت ـــق ص ـــق ت ـــایش ت ـــد عص .  آم
 در مقابـل از اوزان

 بـــه. کـــرد مرخصـــش ســـر ي بااشـــاره و انـــداخت اوزان بـــه نگـــاهی. شـــد وارد کنعــان و رفــت کنــار
البـرز سـمت 



ــت ــون. برگش ــورتش روي خ ــک ص ــده خش ــود ش ــک و ب ــمش ی ــل چش ــود کام ــته و کب ــود بس ــن. ب  ای
 جـان هفـت جوان،

 و نداشـــت راهـــم عزرائیـــل بـــه دادن جـــان قصــد خواســت، نمــی خــودش کــه زمــانی تــا انگــار. داشــت
 ین همـ کنعـان

 :پیچید خالی فضاي در صدایش.  داشت نگهش زنده حال به تا که خواست می را بودنش سخت

?seni o bataklık tan dışarı çekince ne dedim sana alborz_ 

 )البرز؟ بودم گفته چی ، کشیدمت بیرون شده خراب اون از که موقعی(

 و انگشــت و رفتــه در پــاي وجــود بــا حتــی گذشــت، کــه روزهــا ایــن. نشکســت البــرز ســنگین ســکوت
 هـم شکسـته سر

 :کوبید او دردناك سینه به عصا ته با. رفت جلو کنعان.  نیامد در صدایش

?hatayı afetmem demedim mi_ 

 )نگفتم؟.  خطا از گذرم نمی گفتم(

 بــه. داد فشــار ش ســینه بیشــتربه عصــارا مالیمــی، هــیچ بــی کنعــان. کــرد مــی نگــاهش چنــان هــم البــرز
 پـردرد هاي چشم

 :شد خیره استقامتش و او

uzun zamandır nefeslerini nazeninin odasından duyuyorum. sesimi _ 

....çıkarmadım ki zamanında gerekeni yapiyim 

ــازنین اتــاق از نفســات صــداي بــود وقــت خیلــی( ـــه تــا کــردم ســکوت. اومــد مــی ن  حکـــم مـــوقعش ب
 بـدم سـرتو بریـدن



 ...)اما

 :انداخت را عصا

cinsel sorunlarını kendine benzeyen bir it le bertaraf et. Tıpkı o çöplükte _ 

yaptığın gibi. yada bulamıyorsan söyle ben seni dinlendirecek birini her 
gece 

..odana gonderiyim 
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ــکل( ــیتو مش ــل جنس ــانی مث ــه زم ــو ک ــراب اون ت ــده خ ــودي ش ــونی ، ب ــا میت ــه ب ــغال ی ــه آش ــث دیگ  م
 یـا کنـی حـل خـودت

 ، زد واق هــم  ســگ  مــث  اگـه  کـه  جـوري .  شـی  تخلیـه  تـا  بفرسـتم  شـبا  رو نفـر  یـه  و بهـت  کـنم  لطف
 سـراغت ي کسـ

 .) نیاد

 رحـم  بـی .  توانـد  نمـی  و بکشـد  نعـره  میخواهـد  دلـش  دانسـت  مـی . رادیـد  او ي سـینه  ي قفسـه  حرکت
 :گفت تر

Böylece seni o çöplükten benim kurtardığımı hatırlarsın. canın benim 
elimde _ 

..alborz. istersem şimdi burda alırım canını 



 جــونی. البــرز دســتمه جونــت و بیــرون کشــیدمت مــن دونــی ســگ اون از مونــه مــی یــادت اینجــوري(
 االنـم همـین کـه

 . )گیرم نمی و بگیرم تونم می

 .ترس بی. جدي. خشک.آمد البرز ي برداشته خراش ايصد باالخره

.beni ölümle tehdit etme_ 

 !)نترسون مرگ از منو(

 :داشت نگه مقابلش را عصایش و نشست فلزي صندلی روي. داد سرتکان کنعان

nazenin iki gun sonra evlenecek. bakışına , davranışına hakim olucaksın _ 

..yoksa bu kez hatandan geçmem 

ــازنین) ــا ن ــه روز دو ت ــه ازدواج دیگ ــوهمین.  میکن ــه ت ــم خون ــی ه ــه م ــات. مون ــت و نگاه ــاتو و دس  پ
 واال کنی می کنترل

 . (نیست کار در بخششی بار این

 :رادید او هاي مردمک لرزش

.pişman olucaksın dayı_ 

 .(دایی میشی پشیمون)

 :خندید دایی

yüzsüz sun alborz. alireza gibi. kiareşi bulduğun ve o kazayı yaşamasını _ 

...sebeb olduğun için şanslısın yoksa 



ــات مثــل. البــرز پررویــی) ــل. باب ــارش آوردي شــانس. علیرضــا مث ــدا کی ــاد اتفــاق اون و کــردي وپی  افت
 ...(واال

 :کرد مکث

onun canının bir onemi yoktu ama ona ihtiyacım vardı..pilanlarımı suya _ 

.duşurdun. sonuçlarinada katlanacaksın 

 بایـد  حـاال .  بهـم  ریختـی  کـارامو  تـو  امـا . داشـتم  نیـاز  بهـش  ولـی  نداشـت  ارزشـی  هـیچ  پسره اون جون)
 . ( شی آماده
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 :گفت و برخاست

bir müddet geçsin , irana don. pilanlar değişti. ama şunu bil ki bir kez daha 
iş _ 

.batırmaya kalkarsan bu kez ozanı yormam , kendim bir kurşunla işini 

bitiririm 

 بــاال گنــد بــاز کــه کــن جمــع و حواســت امــا دادم تغییــر رو برنامــه... ایــران میــري ، بگــذره مــدت یــه)
 بـار این واال نیاري

 ...(کنم می حرومت گلوله یه اوزان، مشت کردن خسته جاي

♣♣♣♣ 

 ي شــقیقه  کنــار  عـرق  از بـاریکی  جـوي . بـود  عـرق  خـیسِ  تـنش . پریـد  خـواب  از خفیفـی  هـاي  تکان با
 گرفتـه نـبض



 .داد دستش را آب لیوان و کرد نگاهش ترس با سیما.  گرفت راه ش

 !دیدي خواب... کامران_

 بــاال را اب لیــوان و داد ســرتکان ســیما. برگشــت ســیما ســمت بــه کــامران ي زده مــات هــاي چشــم
 :گرفت

 .بخور این از کم یه_

ــامران ــر ک ــان س ــقیقه و داد تک ــایش ش ــرف دو از را ه ــرد ط ــم. فش ــارش اس ــد را کی ــار چن ـــب ب  زیرل
 سـیما.  کـرد زمزمـه

 :گفت و داد سرتکان

 .رفته سفر شاید. پونزدهمه تازه. برمیگرده باورکن_

 :گفت درد با کامران

 وقــت هــیچ ولــی ازش نداشــتم خبــر و ندیــدمش روز بیســت از بیشــتر وقتــا گــاهی مــن ســفري؟ چــه_
 بـد حالم االن مثل

 . افتاده اتفاقی یه. نبود

 :کرد زمزمه تر بیچاره و ترفشرد رامحکم هایش شقیقه

 بابا؟ کجایی!... کیارش آخ_

 بــازوي  روي دسـت .خـورد  سـر  چشـمش  ي گوشـه  از اشـک  کـه  گرفـت  قـرار  تـاثیر  تحـت  آنقـدر  سیما
 و گذاشـت او

 :گفت



ــی_ ــد، وقت ــدش اوم ــن متقاع ــرده ک ــو برگ ــه ت ــون خون ــنم. خودم ــول م ــدم ق ــه می ــا بچ ــاش رو ه  باه
 .کنم هماهنگ

 حـالش  بـا  اي همـاهنگی  کـه  زد لبخنـدي  سـیما . کـرد  نگـاه  او پـر  هـاي  چشـم  بـه  و چرخانـد  سـر  کامران
 :نداشت

 مـی  جـذبش  بتـونم  کـه  حـدي  تـا  مـنم . بـره  کـه  مجبـوره  بعـد  و هسـت  تیـر  تا کیوانم.عاشقشه که کیانا_
 . کنم

 :داد قورت را بغضش و کرد مکث

 . دیگه نیست مشکلی هیچ! ببین. میره صبح و نشد موندن به راضی که سبام_
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ــامران ــانی ک ــب پیش ــس رت دارش ت ــرد لم ــی رو و ک ــار را تخت ــاس. زد کن ــی احس ــت خفگ ــه. داش  ب
 رفـت پنجره طرف

ــا را آن و ــا ت ــاز انته ــاد. کــرد ب ــا آمــد ســردي ب ــه چشــمش ام ــال ب ــد از ســویی کــور دنب ــه امی ــاغ ت  را ب
 نور هیچ. کرد جستجو

 ي شـــماره بـــار هـــزارمین بــراي شــاید و برداشــت را موبــایلش. نبــود کیــارش از خبــري. نبــود امیــدي
 امـا گرفـت را او

ــود خــاموش ــرت تخــت روي را گوشــی و کشــید آه. ب ــه ســیما. کــرد پ  نگــاه گوشــی ســیاه ي صــفحه ب
 ناامیـدي بـا. کرد



ــت ــا برخاس ــا ام ــداي ب ــن ص ــتاد تلف ــب. ایس ــه باتعج ــامران ب ـــاه ک ـــرد نگ ـــامران. ک ـــاعت ک ـــاق س  ات
 . کـرد نگـاه را خـواب

 :گفت باعطش و برداشت را گوشی. برد هجوم تلفن سمت مکث بی. بود صبح سه نزدیک

 ...بابا... کیارش_

 :گفت کوتاهی بخیري شب عماد

 .کیارش دوست. م محبی کاوه. مشفق جناب م شرمنده_

 بود؟ کجا خودش دوست؟

 :باشد آرام کرد سعی

 .کیارشه کردم فکر... بخیر توهم شب. پسرم سالم_

 ...اما شدم مزاحم شب موقع این میخوام عذر_

 :گفت وحشت با کامران ، او مکث با

 شده؟ چیزي_

 :گفت گرفت، می را کامران جانِ داشت که مکث کمی با کاوه

 بود؟ ترکیه کیارش دارین خبر_

 :کرد زمزمه. شد کوبیده مرد سر فرق بر محکمی پتک انگار

 ...ترکیه... اما ، باشه فرانسه بود قرار_



 ي چهـــره بـــه بــاترس . ایســـتاد مقـــابلش و گذاشـت  دهــانش روي دسـت  حــرف ایــن شـنیدن  بــا سـیما 
 ي پریـده رنـگ

 مــرد گفــتن الــو صــداي هنــوز خــورد رس او هــاي دســت میــان از گوشــی وقتــی. شــد خیــره کــامران
 سیما. آمد می جوان

 :گفت دلواپس و گرفت را گوشی مکث بی

 شده؟ چی... کامران_

 بیــرون را قلــبش میخواســت انگــار. زد چنــگ ش ســینه بـه  و افتــاد هــم روي درد بــا کــامران هــاي پلـک 
 وقتـی ، بکشـد

 :کرد زمزمه

 ... قلبم_
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. بــود مــرگ بــه رو و معلــق ، اســت آویــزان ترســناك چــاهی میــان گــردن، از طنــابی بــا کــه کســی مثــل
 فضاي آن آنقدر

ــب ــرد عجی ــوف و س ــود آور خ ـــه ب ـــار ک ـــه انگ ـــور ب ـــان ط ـــه در ي ناگه ـــایی اي چال ـــناس و فض  ناش
 .اسـت افتـاده گیـر

.  آمــد مــی کـش  اصــوات. کیســت بـه  متعلــق و کجاســت از فهمیـد  نمــی درســت امـا  آمــد مــی صـداهایی 
 تیز درگوشش



ــی ــد م ــت آن. ش ــود وق ــه ب ــش ک ــی دل ــت م ــاب آن خواس ــم طن ــود، محک ــردنش ش ــکند، گ ــس بش  نف
 تمـام و ببـرد هـایش

 ...است معلق زندگی و مرگ میان میدانست. شود

 خیــره او زرد و زخمــی صــورت بــه بغــض بــا. کشــید پــایین را ماســکش و گذاشــت تخــت کنــار دســت
 صـورتش. شـد

 :لرزید می صدایش. برد پیش راکمی

 ...بابا...  کیارش_

ــاز ــدا آن ب ــارش ســر در ص ــد کــش کی ــی تــالش. آم ــا کــرد م ــایش دســت ام ــود بســته وپ ــدرت و ب  ق
 بـاز. نداشـت حرکت

 و چســبید او ي شــده پیچــی بانــد ســر بــه هــایش لــب. چکیــد کــامران اشــک.لرزیــد هــایش پلــک فقــط
 :گفت التماس با

 ...من دل به کن رحم. کیارش برنگردون نحس روزاي اون به منو دوباره_

 عقــب بوســیدو را او ســر بانــداژ فقــط دیگــر بــار و بســت چشــم پرســتار تــذکر بــا. گرفــت نمــی جــوابی
 تمـام انگار. کشید

ــودش ــار را وج ــا او کن ــت ج ــت و گذاش ــاق.  برگش ـــاله درات ـــرش از را ک ـــید س ـــندلی روي و کش  ص
 کـاوه. شـد رهـا

 :گذاشت کامران ي شانه روي دست. آمد پیش نازنین همراه

ــین آروم_ ــاب باش ــفق جن ــین. مش ــه هم ــده ک ــده زن ــاي مون ــکرگذاري ج ــک. داره ش ــام روز ی ــر تم  زی
 حاشـیه تـو بـارون



 . س معجزه برگشتنش. بردن رو بوده همراش که چیزایی و مدارك تمام. بوده رها شهر ي

 :بود غرور بی و خیس هایش چشم.  کرد سربلند کامران

 ... نکنه باز چشمشو تا_

 :کرد مداخله نازنین

ــو اول روز. مشــفق آقــاي میــاد هــوش بــه_  خــدا. شــد مــی مغــزي مــرگ داشــت. بــود مطلــق کمــاي ت
 .بوده باهاش

 حـــس تـــا شـــد خیـــره هـــایش چشــم بــه و چرخیــد جــوان دختــر ســمت بــه کــامران هــاي چشــم
 را نـازنین قلـب عجیبـی

ــد ــازه. بلرزان ــی ت ــد م ــدرت فهمی ــم ق ــاي چش ــن ه ــرادر دو ای ــدر از ب ــه وام پ ــده گرفت ــت ش  آب. اس
 و داد قورت را دهانش

 گوشــش در کنعــان هــاي حــرف آمــد، هــایش چشــم پــیش البــرز. بزنــد خونســردي لبخنــد کــرد ســعی
 بغضی.  زد زنگ

 :گفت و زد پس را کشید خنج گلویش به که

 . بیاره دست کاملشوبه هوشیاري آینده، روز دو یکی همین که داره زیادي امید پزشکش_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 419

 :پرسید آرام کامران



 میشناسین؟ کجا از و کیارش شما_

 ...ولی ببینیم اینجا همو تر قبل بود قرار. شدیم آشنا ایران_

 :افزود. داشت زیرنظرش ، دقیق چشمهاي با که انداخت کاوه به نگاهی نیم

 از کــردم مــی فکــر. شــد عــوض قرارمــون کــه اومــد پــیش بــراش شخصــی مشــکالت انگــار خــب ولــی_
 زده حرفـی مـن

 !باشه

 بوده؟ جدي اینقدر تون رابطه_

 :گرفت قلبش مرد ي گرفته صداي از نازنین

. اینجـا  اومـده  نداشـتم  خبـر  حتـی . نبـوده  شـاید . دونـم  نمـی ... کیـارش  بـراي  امـا  ، بـود  جـدي  من براي_
 و اتفـاقی کامال

 و نبـــود جیـــبش تــو هتــل کــارت اگــر.  مســتقربوده هتــل یــه تــو فهمیــدم دوســتانم از یکــی طریــق از
 دیـدنش بـراي مـن

 ... شاید بودم، نرفته

 رفـــت هـــایش لبـــاس تعـــویض بــراي.  برخاســت ســکوت در کــامران. کــرد رهــا را حــرفش ي ادامــه
 نگـاه سـنگینی. 

 :گفت و کرد استفاده فرصت از کاوه. کند نگاهش نازنین که شد باعث کاوه

 ... پس! شما دیدن نه بود، اینجا شخصی ي مساله براي کیارش_

 !یانه اومد من ي خونه تهران بپرسین ازش تونین می اومد که هوش به_



 :شد باز کاوه ابروهاي

 زدین؟ حرف تردید با پدرش مقابل چرا پس ، جدیه اینقدر اگر _

 مـــتهم کــه  نمیشـــد باعـث  شـما  ســوال اگـر  االنــم. بـزنم  جـار  خصوصیشــو مسـائل  ندیــدم دلیلـی  چـون _
 یی دروغگـو بـه

 .بدم توضیح نداشت دلیلی بشم،

 :گفت کاوه که برود برگشت

 اینجایین؟ ساکن که خصوصا. نزده شما از حرفی چطور. خانم منه صمیمی دوست کیارش_

 :انداخت او به خاص نگاهی و برگشت نازنین

 .کنین می اشتباه باهاش صمیمیتتون درمیزان دارین هم شما شاید_

 :گفت نازنین و شد جمع کمی کاوه هاي چشم

 . بخیر شب. گردم می بر دیدنش براي. برم باید من. میده بیشترتوضیح خودش باشه الزم_
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 بـه  شـد  کـه  آسانسـور  وارد. رفـت  پـیش  خونسـردي  بـا  امـا  کـرد  حـس  هـایش  قـدم  پشـت  را کـاوه  نگاه
 فلـزي ي دیـواره

 ضــلع ســه در ســه هــر... البــرز... کــامران...کیــارش. داد مــی دســت از را قــدرتش تمــام داشــت. چســبید
 ایستاده ساختگی



 بنــد  جــایی  بــه  دیگردســتش  امـا  اسـت  دیـده  برایشـان  خـوابی  چـه  کنعـان  کـه  داشـت  خبر او و بودند
 از اشـک. نبـود

. کـرد  نمـی  بـاطلش  وردي هـیچ  کـه  بـود  شـده  طلسـم  هرمـی  شـبیه  قصـه  ایـن . چکیـد  چشمش ي گوشه
 هـیچ دیگـربـه

ــا محــافظ متوجــه شــد، بیمارســتان حیــاط وارد وقتــی. نداشــت اعتقــاد اي معجــزه  ســیاه شــلوار و کــت ب
 نگـاهی نـیم. شد

 یــک  جـاي  بـه  کـه  زنـدانی  یـک  بـود  شـده . رفـت  ماشـین  سـمت  بـه  و انـداخت  او بـه  چشـم  ي گوشه از
 دیـواري چهـار

ــا دور محــدود، ــرایش را دنی ــد کشــیده دار خــار ســیم ب  را در محــافظ همــان. نشســت ماشــین داخــل. ن
 از و بست برایش

 :گفت فارسی به و برگشت عقب آرمان. نشست دیگر سمت

 دیدیش؟_

 :چرخید کامال و انداخت صندلی پشت دست آرمان. گرفت را رویش و نداد جواب نازنین

 .نیست این ش برنامه میدم قول.  نازي بده آزار و البرز که گفت بزرگ بابا_

 :گفت ، کند نگاهش آنکه بی نازنین

 اول میــدونم . کـنم  تـنم  لباسـی  چـه  نمیکنـه  فرقـی  دیگـه  ، بـازي  شـب  خیمـه  عروسـک  یـه  شـدم  وقتی_
 ایـن آخـرش و

 .کنه نمی رحم کس هیچ به اون. میریم می مون همه. میشه پاره طنابا



 :گفت تلخ و سخت و کرد نگاه آرمان به

 .آرمان ایم زنده داره نیاز بهمون وقتی تا.  نیست راهی سر ي بچه دوتا به امیدي_

 :کشید درهم را ابروهایش آرمان

 و حمایـت  ازمـون  هـاش  نـوه  اسـم  بـه  کـه  بینـی  مـی .  مراقبمـونن  بابـا  آدمـاي . مدیونـه  ما پدر به کنعان_
 .کرده حفاظت

 ... که اونقدر_

 اگـــر دونـــی مــی . بــوده قــدرتش و جایگـاه  تحکــیم بخــاطر زده هـم  تــو صــورت تـو  البــرز مقابــل اگـر _
 تـا کافیـه بلغـزه

 !بزنه آتیش رو جا همه البرز همن

 .بزنه آتیش شده نفرین زندگی بااین منم کاش. بزنه کاش_

ــان ــر آرم ــان س ــازنین.  داد تک ـــور ن ـــت و دلخ ـــود ناراح ـــرف و ب ـــی دوا را ي درد زدن ح ـــرد نم . ک
 دسـتور راننـده بـه

 اعتمــاد کنعــان بــه تصــورش حــد از بــیش نــازنین، بــرعکس. گرفــت ش چانــه بــه دســت و داد حرکــت
 ...داشت

 ♣♣♣♣ 

 : گفت و داد دیگرش دست را گوشی دلواپسی با سیما
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 ایران؟ بیاریش تونی نمی کامران؟ چی یعنی_

 :رسید گوشش به تر گرفته کامران صداي

 .میرم می دارم ، کرد نفرین منو انگار که آسمونی طاق این زیر... واال نمیشه. سیما ریسکه_

 :نلرزد صدایش کرد سعی. کشید اشکش هاي قطره روي انگشت سیما

 .مطمئنم من. میاد هوش به_

 .بیقراره دلم اینجا اینقدر چرا دونم نمی اما گفت همینو دکترشم_

 :گفت تر آرام و چسباند دستش کف به را ش پیشانی

 ... و مرد که مرسده حال به خوش. سیما نکردم پیدا البرزو قبر حتی_

 :کشید گیري نفس آه. کند رها را حرفش کامران تا کرد صدا را او اسم وخواهش بغض با سیما

 نیومده؟ پیش مشکلی چطورن؟ ها بچه_

 .اینجا میاد مطب بعداز طنازم. خوبه چی همه. راحت خیالت_

 ؟ رفت سبا_

 یــدنِ شـــن بـــا ش چهـــره از کـــه رنگـــی هنـــوز. گرفــت گلــویش بــه دســت ســیما ســبا، اســم آمــدنِ بــا
 ، پریـد حادثـه خبـر

 :گفت ،کامران سکوتش با. گرفت می را جانش داشت سکوت این و بود ساکت. بود برنگشته

 شد؟ قطع!... سیما_



 :آمد حرف به سیما

 میخــواد  فعــال  گفــت  امـا  دنبـالش  بیـاد  خـودش  گرفـت  تمـاس  سـعید . هسـت  هنـوز  سـبا . میشنوم! نه_
 تـا شـاید. بمونـه

 .بمونه ، برگردین شما وقتی

 .موند و شد متقاعد شاید. بزن حرف بیشترباهاش و کن استفاده فرصت از_

ــه_ ــامران. باش ــا.. ک ــر لطف ــع ه ــبانه از موق ــه روز ش ــم ی ــر ک ــد بهت ــم ، ش ــر به ــده خب ــاورکن. ب ــم ب  دل
 بخـاطر اگـه. اونجاسـت

 .اومدم می حتما نبود، ها بچه

 .میذارمت چی همه جریان در حتما. تره راحت خیالم باشی اونجا تو_

 صـــورتش  روي دســـت. کــرد  قطــع را تمــاس  دیگــر ي جملــه چنــد  از بعــد و کــرد  تشــکر ســیما
 سـاعت بـه و گذاشـت

 از. کشــید عمیقــی نفــس. نداشــت درنظــر شــام بــراي چیــزي هنــوز و بــود گذشــته هشــت از. کــرد نگــاه
 بلنـد مبـل روي

 ســنگینی. بــود خیــره اي نقطــه بــه نگــاهش و بــود نشســته هــا پلــه روي. افتــاد ســبا بــه چشــمش.  شــد
 متوجه را سبا نگاهش،

 و گرفـت  را محـافظ  سـبا  کـه  برداشـت  طـرفش  بـه  قـدمی .  بـود  پـر  هـایش  چشـم . کـرد  بلنـد  سـر . کرد
 . برگشـت اتـاق به

 سیزدهم بخش ♣
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 بــراي دانســت نمــی حتــی. ایســتاد ســرجایش ســیما نیامــد، اتــاق در شــدن بســته صــداي کــه زمــانی تــا
 یواشکی هاي بغض

 مـرغ  میشـد  آمـاده  تـر  دردسـر  بـی  کـه  غـذایی  تنهـا . رفـت  آشـپزخانه  بـه  بـد  حالی با! کند چه دختر این
 هـاي بسـته. بود

 میـــز پشـــت. کنـــد آمـــاده بـــاهم را همــه تــا برداشــت را هــا زمینــی ســیب و گذاشــت بیــرون را مــرغ
 را چـاقو و نشسـت

ــت ــه برداش ــداي ک ــالم ص ــوان آرام س ــنید را کی ــیم. ش ــاهی ن ــه نگ ــداخت او ب ــوابش آرام و ان . داد را ج
 آبی لیوان کیوان

 داخـــل را لیـــوان.  کـــرد نگـــاه ش گرفتـــه ي چهــره و ســیما بــه تردیــد بــا. کشــید ســر و کــرد پــر را
 و گذاشـت سـینک

 :گفت مکث کمی با و ایستاد آشپزخانه درگاه میان اما برود خواست

 نشد؟ خبري بابا از_

 :کرد نگاهش کوتاه اي لحظه سیما

 .زد زنگ پیش ساعت نیم_

 خبربود؟ چه_

 .هیچی_



ــور ــوان منظ ــده را کی ــود فهمی ــا ب ــه ام ــد ب ــت عم ــواب درس ــی ج ــن. داد نم ــدروز درای ــل چن ــط اوای  فق
 کـرد نگاه درسکوت

 درســـت هـــم حدســـش. شـــد مـــی تمـــام داشــت طــاقتش کــم کــم انگــار امــا نــداد نشــان واکنشــی و
 داخـل کیـوان. بـود

 :نشست میز پشت مادرش، روي روبه و برگشت آشپزخانه

 خبر؟ چه کیارش از مامان_

 :گفت کردن بلند سر بدون سیما

 مهمه؟ تو واسه مگه_

 :گفت کالف کیوان

 نپرسم؟ حالشم_

 :کرد نگاهش ناراحتی با و فشرد انگشتانش میان را چاقو سیما

 روي اونقــدر بــود، دشــمنت کیــارش ، بــودي کــرده خــورد رو همــه اعصــاب رفتــارت بــا کــه موقــع اون_
 مـن اعصاب

 غصــه و نــاراحتی همــه ایــن بــین تــا بابــات پــیش بــرم رفتــارم بخــاطر کشــم مــی خجالــت االن کــه رفتــی
 . نباشه تنها

 :برخاست و داد عقب را صندلی ناراحتی با کیوان

 .کردي پیدا زدن سرکوفت واسه وقتی خوب هم تو_



 را ســـرش و گذاشــت ظــرف روي را چــاقو خــورد، اعصــابی بــا ســیما. رفــت بیــرون آشــپزخانه از ســپس
 دسـتش روي

 درگیــرش همــه حــاال امــا بــود کــرده زنــدگی تنهــا بــاغ ایــن ي گوشــه پــر را عمــري کیــارش. گذاشــت
 فقط انگار. بودند
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 رنــگ  بــود،  کمرنــگ  حضـورش  کـه  حـاال  امـا  نبیننـد  اورا تـا  زدنـد  کـوري  بـه  را خودشـان  که بود کسی
 پریـده همـه

 .بود

 بـا  طنـاز .  افتـاد  پیتـزا  ي بسـته  چنـد  بـه  چشـمش . کـرد  سـربلند  سـیما  هـایی  نـایلون  خش خش صداي با
 کمرنگـی لبخند

 ي چهـره  بادیـدن  طنـاز . بـود  سـخت  واقعـا  امـا  بزنـد  لبخنـد  کـرد  سـعی  سـیما . کـرد  سـالم  ، کیانـا  همراه
 بـه نسـبت کـه او

 .رفت پیش نگران ، بود تر درهم قبل روزهاي

 سیما؟ شده چیزي_

 .نیست جدیدي خبر.  نه_

 اي؟ ریخته هم به قدر این چرا پس_



 :کشید آه سیما

ــارش_ ــوز کی ــه هن ــوش ب ــده ه ــامران. نیوم ــی ک ــاس خیل ــو.اونجــا تنه ـــه حســـابی خودش ـــرف. باخت  ح
 مـی صـداش میزنـه

 .لرزه

 :شد پر سیما هاي چشم ، رفت بیرون آشپزخانه از کیانا وقتی

ــین_ ــون فقــط کیــارش! بب ــه برام ــود همســایه ی ــی ب ـــم نمـــی االن ول ـــا. کـــنم آروم و کـــی دون  رو کیان
 داره دلـم...  ببـین

 .طناز میترکه

 :گرفت را دستش و نشست سیما کنار.رفت جلو تر آرام ولی هم در اي چهره با طناز

ــال_ ــارش ح ــی کی ــد خیل ــیما نیســت ب ــامرانم. س ــه ک ــی ک ــر شــاااهللا ان! میشناس ــه زودت ــاد هــوش ب . می
 .نباش نگران

 .طناز شده روز ده_

 تـو  سـال  چنـد  حتـی  و سـال  یـه  کـه  بـودن  آدمـایی . کـرد  بینـی  پـیش  نمیشـه  و هیچـی  پزشـکی  علم تو_
 بعـد و بودن کما

 .شده خوب کامال حالشون

 .خدا واي... واال طناز بکشه طول اینقدر نکنه خدا_

 .باشه راحت خیالت. میاد هوش به. زدم حرف تلفنی دکترش با من_

 :گرفت اورا دست طناز که برداشت را چاقو لرزان هایی دست با سیما



 ، برگــردن  مسـافرامون  تـا . کنـی  آشـپزي  حالـت  ایـن  بـا  نیسـت  الزم اصـال . گـرفتم  پیتـزا  کـه  بینـی  می_
 آشـپزخونه ایـن

 ...و من ي خونه بریم اصال. تعطیله

ــاز ولــی طنــاز نکنــه درد دســتت_  اینجــا بیــاد خــانمم مهــري بگــو میخــواي. تــره گــرم ســرم توخونــه ب
 .باشیم هم پیش

 . شد بلند و گفت "خبی خیلی" طناز

 سیزدهم بخش ♣
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 .کنم صدا رو ها بچه برم من. جاش سر بذار وسایلتو امشب پس_

ــد ســیما ــم لبخن ــانی ک ــکر زد، ج ــاز. کــرد تش ــاس طن ــایش لب ــاال و برداشــت را ه ــت ب ــراغ. رف ــا س  کیان
 حدسـش طبق. رفت

 کیــوان.  فرســتاد راپــایین او ســپس شــود آرام کمــی تــا زد حــرف مهربــانی بــا.کــرد مــی گریــه یواشــکی
 . زد صـدا راهم

 :کرد دستی پیش طناز که برود سبا سراغ میخواست کیانا

 .میام سبا با االن منم مامانت، پایین،کمک برو تو_

ــا ــاز. کــرد اطاعــت کیان ــه اي ضــربه تــک طن ــاق وارد و زد در ب ـــی. شــد او ات  ي ســـجاده ســـر را او وقت
 دیـد، کـوچکی



 ، شـــد طـــوالنی ش ســـجده و شــد  خــم مهــر بوسـیدن  بــراي وقتــی.  کـرد  نگــاهش و ایســتاد. زد لبخنـد 
 .ریخـت دلـش

 را دراتـــاق. دیــد ســرش پشــت را ســیما. رفــت بیــرون و داد تکــان ســر. زد چنــگ گلــویش بــه بغــض
 را بغضـش. بسـت

 :داد قورت

 .میخونه نماز داره_

 :گفت باتعجب سیما

 .میخوند داشت دیدم االن؟_

 ...یا میکنه اشتباه شاید_

 :داد سرتکان و کشید آهی سیما

 .س چیزدیگه قصه. طناز نه_

 :گفت آرام سیما و کرد جمع کمی را هایش چشم طناز

 ... ولی نبود باور قابل واسم اصال_

 سیما؟ آره!... کیارش با نکنه_

 :داد سرتکان سیما

 .آره ولی آوردم می در شاخ تعجب از داشتم خودمم_

 :گفت کنجکاو و پایین صدایی با طناز



 .برادرتون پیش گشت می بر داشت که سبا. سوتفاهمه شاید_

 .اومد پیش بینشون مشکلی یه_

 :گفت باناباوري طناز

 خبرداشتی؟ تو_

 . فهمیدم ، شد تموم بینشون چی همه وقتی ولی کردم شک_
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 بوده؟ جدي چقدر_

 .کنه صحبت باهامون بوده جدي کیارش...  انگار ولی دونم نمی_

 دونه؟ می کامران _

 ... شاید.. شاید...  بیاد و شه خوب کیارش اگه ولی! نه_

 :گفت دهنده هشدار و جدي و گرفت را او دست طناز

. آدمــه همــون ، باشــه شــده هــم جــا جابــه مغــزش تصــادف ایــن تــو کیــارش. ســیما نکــن فکــرم بهــش_
 دسـتی دو رو سـبا

 .نیستن هم مناسب اصال اینا. نکنی بدبخت

 : داد تکان طرف دو به را سرش سیما



 ...بعد براي باشه لطفا. طناز کنه نمی کار اصال مغزم فعال_

 ازاو را دیگــري حـرف  فرصـت  و برگشــت سـبا  اتـاق  ســمت بـه  سـیما  امــا صـداکرد  را اسـمش  آرام طنـاز 
 ...گرفت

 ♣♣♣♣ 

. کــرد ســنگین را ش ،ســینه هــوا کمبــود و خــالء حــس.  آمــد کــش ســرش در جیــغ صــداي آن دوبــاره
 هـایش چشم به

 دسـت  دو کـه  کشـید  بـاال  را آن کمـی  امـا  بـود  تـوان  کـم  دسـتش . شـد  بـاز  هـایش  پلک الي. آورد فشار
 ، معطلـی بی

 :کرد ترش هوشیار کامران، آشناي صداي. داشت نگه را انگشتانش

 ...کیارش_

 روي لبخنـــد. نشســت  کـــامران ي چهــره  روي رمقـــش بــی  هـــاي چشــم . چرخانـــد کمــی  را ســرش 
 و نشسـت او صـورت

 :بود مالیم لحنش. کشید صورتش روي دست

 نداري؟ درد.  بهتري خداروشکر_

 چهــره  کمـی  شـد  باعـث  درد و ضـعف . کشـید  بـاال  کمـی  را سـرش  و گذاشـت  هـم  روي را هـایش  پلک
 جمـع را ش

 :شد جمع کمی ش گونه و کشید خشکش لب روي زبان. کند

 بود؟ کی... زد بهم که اونی_



ــرعکسِ. خــورد جــا او ســوال ازایــن کــامران ــی پــیش ب  کیــارش ي حافظــه در خللــی اصــال پزشــک بین
 .بود نیامده پیش

 .بود موقعیتش گیجی در چندساعت فقط. شناخت را کامران آمدن، هوش به از بعد بالفاصله

 .نکردن پیدا رو راننده. دونم نمی_

 کــتفش روي دســت و نشســت کنــارش کــامران. چرخانــد ســر و بســت را هــایش چشــم کیــارش
 :گذاشت

 . شن مزاحمت ندادم اجازه و بودي خواب ولی اومده چندبار پلیس_
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 :گفت کند، باز چشم آنکه بدون

 .ندارم شکایت بگو بهشون_

 ...آخه. بابا بردن و مدارکت تمام_

 ...کن لطفی یه فقط. نیست مهم_

 :افزود تر آرام و گرفت نفس

 .بیاد. دارم کارش بگو محبی به_

 .گفت آرامی ي باشه و داد سرتکان کامران

 نمیخواي؟ چیزي_



 هست؟...  موبایلم_

 میخواي؟ منو موبایل. کیارش نبوده باهات هتل کارت جزیه هیچی_

 :گفت مکث ثانیه چند از بعد کامران. گفت اي خفه "نه"

 بهتـــرین از یکـــی تـــو اونجـــا. کیـــارش ایـــران گــردیم برمــی شــد، بهتــر حالــت کــه دیگــه چنــدروز_
 پیگیـر بیمارسـتانا

 س ترکیــه بیمارســتاناي بهتــرین از یکــی بیمارســتانم ایــن کــردن مطمئــنم کــه هرچنــد. میشــیم کــارت
 ...ولی

 ... البرز قبر سر رفتم_

 درد. کـــرد لمـــس را ش دیـــده ضـــرب پیشـــانی. کـــرد بلنــد دســت کیــارش.آمــد بنــد کــامران صــداي
 در لمـس بـااین

 :کرد صبوري اما شد بیشتر سرش

 کجاست؟ میدونی اصال رفتی؟ حاال تا_

 :کشید عمیقی نفس کیارش کامران سکوت با

ــر_ ــی فک ــردم م ــن ک ــریبم م ــامران غ ــا ک ــرز ام ــه... الب ــت ی ــابی قبردرس ــداره حس ــو. ن ــاي دورش  ج
 . گرفته هرز گل،علف

 :کرد نگاه کامران به و کرد باز چشم

 بوده؟ همین حقش_

 :گفت ازهمیشه تر تلخ کیارش و کرد نگاهش فقط کامران



 چشـماي  اون کـه . شـه  خفـه  مـن  سـر  تـوي  جیـغِ  صـداي  ایـن  کـه  اونقـدر  ، بـدي  داشتی جوابی یه کاش_
 پـاك عجیب

 .شه

 :گفت تري عجیب لحن با و کرد مکث

 جونمــو قصــد و نشســت فرمــون پشــت روز اون کــه کســی فکــرنکنم و بــره ذهــنم از تــوهم ایــن کــه_
 . البرزه کرد،
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 :بیشترپرید کامران پیشانی از رنگ

 زیـــرورو رو گذشـــته ي شـــده نفـــرین قبـــر ایــن. کشــیدم عــذاب کــافی حــد بــه. کیــارش کــن بــس_
 .مـرد البـرز. نکـن

ــون ــع هم ــه موق ــورو ک ــا ت ــی ب ــدبختی کل ــی و ب ــم دلتنگ ــی. دادن بغل ــدر میفهم ــودن پ ــودن دور و ب  و ب
 بـراي شـدن عزادار

 چیه؟ تنت از تیکه یه

 البرزه؟ قبره، اون تو که اونی مطمئنی بگو کلمه یه فقط. بفهمم خوامم نمی! نه_

 .آره_

 .شود بسته کیارش هاي پلک شد باعث کامران محکمِ جواب



 .شی بلند تخت این روي از بذار. زنیم می حرف باهم. کیارش_

 ...زودتربرگردم میخوام. بیاد محبی بگو فقط_

. کــرد مــی تــر بیقــرار را دلــش کــه داشــت حــالی کیــارش. داد بیــرون را ش شــده حــبس نفــس کــامران
 خیلـی" یـک بـا

. داشـــت حــق کیــارش. نشســت صــندلی روي بیــرون. بــود ســنگین ســرش. گرفــت فاصــله او از "خــب
 از مظلـوم البـرز

 بــراي نــاحقی ایــن ي نتیجــه امــروزش حــال شــاید. دانســت نمــی هــم را قبــرش جــاي حتــی. رفــت بــین
 بـود پسـري همـان

 ...رفت ازیادش زندگی هاي درگیري میان زود که

♣♣♣♣ 

. ندیــد ضـرب  پاهـایش  آوردکــه شـانس . پوشـید  را کــتش و داشـت  نگـه  بــاال کمـی  را مجـروحش  دسـت 
 افتادگی پا از

 ســـر. خـــورد اتـــاق در بـــه اي ضـــربه کـــه پوشـــید را کفشـــش. بــود بــرایش دنیــا ایــن عــذاب آخــرین
 مثـل و چرخانـد

 :رفت جلو لبخند با نازنین. شد نزدیک هم به کمی ابروهایش. دید را نازنین اخیر چندروز

 داري؟ پرواز امشب بگی نباید. بخیر شب_

 روي ســـپس. گفـــت وســـردي کوتـــاه بخیــر شــب و کشــید را چمــدانش زیــپ آزاد دســت بــا کیــارش
 و نشسـت مبـل

 :گفت



 .بزنم حرف بخوام نمیدیدم دلیلی_

 :کشید درهم چهره نازنین

 ...ولی گذاشتم ماه یه این تو مریضیت و خستگی حساب به رفتارتو_

 کـــه لطفــی  بخـاطر  میکـنم  پوشـی  چشـم  غرضـت  و قصـد  از مـن  فقـط . خـانم  نـازنین  نـذار  هیچـی  پـاي _
 بهـم ناخواسـته

 .کردي

 : خورد جا نازنین
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 غرضی؟ و قصد چه_

 درسته؟.کنم معرفیت پدرم به بخوام که بود نگرفته شکل ما بین اي رابطه_

 ...که رفته یادت انگار_

 وادامـه  ایجـاد  بـه  تمـایلی  یعنـی  نداشـتم  باهـات  تماسـی  هـم  وقتـی . نیومـدم  تـو  دیـدن  واسـه  اینجـا  من_
 کـه اي رابطـه ي

 .نده جهت رویاهات با فکراتو پس. نداشتم ، شد چینی زمینه براش

 :گفت آرام نازنین.  شود بلند تا کشید را چمدانش کوتاه مکثی با

 خــط شــون گذشــته ارتباطــات تمــام روي میخــوان و شــدن عاشــق کــه زنــی مــی حــرف مردایــی شــبیه_
 نکنه.قرمزبکشن



 داده؟ دستت کار شه، کات بود قرار که اي رابطه همون

 :کرد جوان دختر به کوتاهی نگاه کیارش

 کســی بــراي شخصــیمو مســائل نــدارم عــادتم.  بکشــم خــط روش بخــوام کــه نداشــتم تــو بــا ارتبــاطی_
 ولـی بدم توضیح

 .بیا کنار راحتی که باهرکدومش. فکرکنی داشتی دوست که هرجوري میتونی تو

 !کنی ازدواج میخواي پس_

 :گفت محکم و سخت و کرد نگاهش کمی کیارش

 از پـــامو وقتــی  میخـواد  دلــم اینکـه  ضـمن . نــازنین کـن  فکـر  داشــتیم کـه  مکالمـاتی  بــه بیشـتر  کـم  یـه _
 هتـل و اتـاق ایـن

 .نباشه زندگیم تو زا توهم هاي ارتباط اژ اي نشونه دیگه گذاشتم، بیرون

 :برگشت و کرد مکث اي لحظه اما رفت در سمت به

 .ممنونم ، کردي شدنم پیدا براي که هم کمکی بخاطر_

ــازنین ــزد حرفــی ن ـــه نگـــاهش. نشســـت تخـــت لـــب شــد، بســته درکــه. رفــت بیــرون کیــارش و ن  ب
 .بـود خیـره اي نقطـه

 را کــس  هــیچ . باخــت  همــه  از بیشــتر  دلــش  بازیهــا  ایـن  میـان  امـا  بـود  بـازیگري  و بـازي  به محکوم
 جـاي نتوانسـت

 کالمــی  حتـی  دیگـر  کـه  بـود  روزهـا . کـرد  مـی  سـنگینی  قلـبش  روي البـرز  حضـور . کنـد  تصـور  دیگري
 و رد میانشـان



 ...امشب اما نشد بدل

 تماشــا البــرز یــافتن بــراي را بیــرون پــرده ي گوشــه از.برخاســت و کــرد نگــاه پنجــره بــه. چرخانــد ســر
 پیـدایش امـا کـرد

ــود مطمــئن. نکــرد ــالش کــه ب ــا. اســت آمــده دنب ـــل پرســـنل آمــدن ب ـــراي هت ـــت ب ـــاق نظاف  و هـــا ات
 عـذر دادن، یس سـرو

ــایین وقتــی. رفــت بیــرون و کــرد کوتــاهی خــواهی  هـــاي ماشـــین و شـــد بســـته درتـــاکس رســـید، پ
 حرکـت فرودگـاه

ــد ــرش. کردن ــب س ــد عق ــایه. چرخی ــت اي س ــل داش ــیگارالبالي مث ــتانش س ــتر انگش ــی خاکس ــد م . ش
 ریـز را هایش چشم

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 429

ــرز. برگشــت کامــل و کــرد ــایین را کالهــش الب ــیگارش و کشــید پ ــین روي را س ــدم. کــرد پــرت زم  ق
 کسی اما کرد تند

 :گفت نفرت و بغض با. دید را آرمان و برگشت. کشید را سردستش پشت از

 آرمان؟ میکنین چیکار دارین_

 ...کنعان اما هیچی من_

 .برداره البرز سر از دست بزن حرف باهاش توروخدا_



 کسـی  کنعـان  جـز .مهـاره  غیرقابـل  البـرز . نـازنین  نیسـت  مهـم  خودمـون  آرامـش  جـز  هیچـی  من واسه_
 .برنمیاد پسش از

 . کنه نمی کاري هیچ اون_

 کنی؟ انکار هاشو نقشه به دادن تن و ایران تو همکاریتو داري اصرار هنوزم_

 .بگو بهش اینو. آرمان کنم می هرکاري بده ادامه بازیو این بخواد کنعان اگه_

 :گفت او چشم در چشم و برد جلو سر آرمان

 .نازنین باشه جونت و خودت به حواست. بکنه کارخودشو کنعان بذار_

 :چکید اشکش و کشید پس را دستش نازنین

 ي همــه کــه بیفتــه اتفــاقی یــا بیــاد البــرز ســر بالیــی اگــر امــا.  آرمــان میــاد بــدم تــوهم از داره دیگــه_
 گندکاریاي ي سابقه

 ...نگیره کم دست منو. میدم لوش و میخرم جون به و مرگ گردنش، بیفته کنعان

ــاي ــان ابروه ــه آرم ــم ب ــک ه ــد نزدی ــازنین. ش ــا ن ــیظ ب ــس او غ ــارش از و زد راپ ــت کن ــازي. گذش  ب
 تـر خطرنـاك داشـت

 بـود  سـالها  کـه  بافـت  مـی  را داري طنـاب  همـان  هـا  ایـن  مجمـوع ... قبـل  از تـر  اي عقـده  البـرز  و شد می
 را کنعان انتظار

 خــود  خودبــه  چیـز  همـه . شـد  خواهـد  دوبـرادر  ایـن  از یـک  کـدام  نصـیب  نبـود  معلـوم  حاال و کشید می
 ي بـرا داشـت

 ...شد می جور ها فاجعه دادن رخ



♣♣♣♣ 

. اســت  گرفتــه  نــم  بـوي  خانـه  کـرد  مـی  احسـاس .  کـرد  بـاز  را پنجـره . گذاشـت  تخـت  روي را چمدان
 و خـالء بـوي

ــی ــم و کهنگـ ــوي... غـ ــري بـ ــت... دلگیـ ــارچوب روي را آزادش دسـ ـــره چهـ ـــت پنجـ ـــه و گذاشـ  بـ
 زده شـکوفه درختـان

 تجربـه  را اي تـازه  حـال  میشـد  شـاید . شـد  مـی  بیشـتر  تـازگی  و طـراوت  و بـود  بهـار  دوم مـاه . شد خیره
 را سـرش. کـرد

ــی ــرون کم ــرد بی ــا از. ب ــه اینج ــیچ ب ــه ه ــی وج ــد نم ــاختمان ش ــرف س ـــاغ ط ـــد را دیگرب ـــد از. دی  قص
 جـوري را سـاختمان

 .آمد داخل و کشید عقب.  نباشد آنها از نشانی هیچ که ساخت

 کیارش؟ چیکار اینجا اومدي_

 : داد جواب کوتاه و دید اتاق در اورا نگاه زدنِ دور. دید اتاق درگاه میانِ را کامران و برگشت
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 .راحتم_

 تنها؟_

 :افزود و جلورفت ، کیارش ي خیره نگاه با

 .کرده آماده اتاق برات اونور سیما_



 .نیست نیاز کسی لطف به_

 ...االن کیارش، نکن لج_

 .پشیمونیه تهش که نکن کاري اصراربه. نکرده فرقی هیچ قبل با االنم_

 آخه؟ کی تا. نمیاي کوتاه داري که موضعی از وقت هیچ_

 :گفت و کشید ابرویش زخم چسب روي انگشت آینه مقابل کیارش

 .ندارم بعدشو دردسراي ي حوصله. نگرفتم جبهه_

 :داد ادامه و کرد نگاه کامران به

 .راحتم کن باور_

 :کرد باز را هایش دست و کشید عمیقی نفس کامران

 .راحتی جور هر. ندادي انجام کاري من خواست به وقت هیچ_

 دوبـــاره کیـــارش. رفـــت و باشــد خــودش مراقــب خواســت فقــط کــامران. نــزد حرفــی کیــارش
 .برگشـت آینـه سـمت

ــان دســتی ــاه موهــاي می ــید ش شــده کوت ــاز انگشــتش و کش ـــار چســـب روي ب ـــرویش کن ـــیده اب  کش
 .کـرد مکـث. شـد

ــاخن ــر ن ــب زی ــداخت چس ــد را آن و ان ــره. کن ـــی ش چه ـــع کم ـــد جم ـــئن. ش ـــود مطم ـــن ب ـــط ای  خ
 ابـرویش ي گوشـه

ــود مهــم. مانــد خواهــد ــود راضــی ظــاهرش از. نب  حــس آن داد مــی آزارش بیشــتر کــه چیــزي ولــی نب
 آزار و ماننـد گس



 هــاي  دکمـه . بگریـزد  آن از میخواسـت  شـد  کـه  نحـوي  هـر  بـه  امـا  فهمیـد  نمـی  را دلـیلش . بـود  دهنده
 بـاز را پیـراهنش

 تـا  کـرد  مـی  تحمـل  روزي چنـد  بایـد  امـا  داد مـی  آزارش دسـتش  بانـداژ . رفـت  حمـام  سـمت  بـه  و کرد
 .شود باز کامل

 ...شد وریخته شسته بدش حال آن از کمی انگار ریخت، تنش روي که آب

ــه ــرش روي را حول ــید س ــی و کش ــرتش ت ــید را ش ــت روي. پوش ــاد تخ ــنش. افت ــی ت ــک کم ــده خن  ش
 تـر آرام کمـی.بـود

 آن متــر چنــد جیرکــی جیــر صــداي. دوخــت چشــم شــب رنــگ یــک آســمان بــه و چرخانــد ســر. بــود
 .آمد می تر طرف

ــود گذشــته یــک از ســاعت ــوي.  ب ــوي. آمــد مــی آشــنایی حــس ب  کســی انگــار... آشــنا حضــور یــک ب
 پنجـره ایـن پشت

 بـه . چرخانـد  طـرف  دو بـه  را سـرش . ایسـتاد  پنجـره  کنـار  و شـد  بلنـد  مکـث  ثانیـه  چنـد  بـا . بود ایستاده
 اي سـایه وضـوح
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ــه ــودش ک ــان را خ ــد پنه ــتش. کرد،دی ــره روي دس ـــل پنج ـــد قف ـــرش و ش ـــرون را س ـــرد بی ـــاال. ب  ح
 هـاي نفـس صـداي

 :کرد زمزمه آرام. آمد لبش به لبخند. شد می پخش هوا در ش زده هیجان



 ...سبا_

♣♣♣♣ 

 امــا بــود بیقــرار واقعــا دلــش. کوبیــد مــی محکــم قلــبش. افتــاد تخــت روي بغــض بــا و بســت را دراتــاق
 دور از کـه همـین

 گیـرش  دامـن  ،بـاز  مانـدنش  امـا  بکنـد  دل تـا  بـرود  بـود  قـرار . آمـد  یـادش  هـا  دلخـوري  ، دید را قامتش
 کـه حـاال. کـرد

 بازیگوشـی  بیشـتر  دلـش  اگـر  حتـی . رفـت  مـی  بایـد . نبـود  مانـدن  بـراي  راهـی  بـود،  زده حـرف  سعید با
 بـراي و کرد می

 ایـــن مطمـــئن نبــود حادثــه ایــن اگــر.شــد تمــام چیــز همــه پــیش دومــاه. افتــاد مــی التمــاس بــه مانــدن
 زیـر را پـربغض شـب

 اشــک . کــرد  نگــاه  اتــاق  ي گوشـه  ي شـده  جمـع  چمـدان  بـه . کـرد  مـی  صـبح  کوچک اتاق همان طاقِ
 چشـمش از

. گرفــت مـی  بیشـتر  خــداحافظی بـا  دلـش . رفــت مـی  آمـد،  کــه طـور  همـان . بــود رفـتن  وقـت . چکیـد 
 میتوانسـت را بلیـت

 کـار  تـرین  سـخت  مانـدنش،  کیـارش  وجـود  بـا . رفـت  مـی  بـود  کـافی . کنـد  جـا  جابه فردا با راحت خیلی
 ...بود دنیا

 هنــوز هــوا. بــود صــبح شــش. گرفــت درد هــایش چشــم کــه کــرد نگــاه ســاعت هــاي عقربــه بــه آنقــدر
 نشده روشن کامل



 تــا شــود معطــل بیــرون بــود بهتــر. داشــت را آژانــس اشــتراك شــماره. بــود دســتش گوشــی امــا ، بــود
 خانه این سقف زیر

 ي دســــته. انــــداخت ش شــــانه روي را کـــیفش. داد قـــورت را بغضـــش. بترکـــد دلـــش مهـــر پـــر ي
 را کـوچکش سـاك

 ایـن  هـاي  بـرگ  و شـاخ  میـان  کـه  دلـی  و محبـت  همـه  ایـن  وجـود  بـا . ترکیـد  مـی  داشـت  دلـش . گرفت
 خـانواده و خانـه

 نتیجــه  امــا  بکنـد  دل تـا  داد مـی  نفـس  کنـد،  مـی  جـان  داشـت  برمـی  کـه  هرقـدمی  بـا  انگار بود، گرفتار
 ایـن ي همـه ي

.  نـــرود و بمانــد میکــرد التمــاس ، کــرد مــی تقــال کــه بــود احساســی شــدن زخمــی هــا زدن پــا و دســت
 بهانـه یـک کـاش

 ...بهانه یک فقط... بماند تا بود

 خانـه  از کـه  حـالی  و کجـا  حـالش  ایـن  امـا  داشـت  بغـض  و تـرس  و غربـت  حـس  هـم  آمـد  می که زمانی
 مـی سـعید ي

 کجا؟ آمد

 کـاش .  داد تکـان  دم و ایسـتاد  فقـط  دیـد  وقتـی  کـه  بـود  کـرده  عـادت  وجـودش  بـه  آنقـدر  کیـوان  سگ
 کنـار را تـرس

 و غــل  کــه  ســگی  مقابـل  پـرش  و خـورده  تـرس  نگـاه  بـا . رفـت  جلـو . لرزیـد  هـایش  لـب . گذاشـت  می
 آزاد زنجیـرش



ــود ــتاد ب ــتش. ایس ــا دس ــرس ب ــو ت ــت جل ــب و رف ــد عق ــا آم ــت ام ــا درنهای ــرز ب ــوش روي آرام ل  او گ
 صداي سگ و نشست

 کــرد پیـدا  را ش گونـه  راه دوبــاره اشـک  ترسـید؟  نمــی دیگـر  چـرا . داد آشــنایی نشـان  بـه  کوتـاهی  واق
 :گفت آرام و

 .سخته. کنم خداحافظی که تونم نمی...  یعنی سیاه، کنم خداحافظی هیچکس از نشد_

 : شد تندتر اشکش
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 ...اومدم نمی اصال کاش_

 ...اومدي که حاال_

 بـــا کیـــارش پاهـــاي صـــداي. زد خشـــکش بـــود کـــه حـــالتی درهمـــان. خـــورد صــاعقه بــرتنش انگــار
 آرامـش لحـن

 :شد هماهنگ

 کجا؟ دوباره پس_

ــدون ــه ب ــردد آنک ــتش ، برگ ــته روي دس ــدانش ي دس ــم چم ــد محک ــی را آن. ش ــم.  دکش ــایش چش  ه
 پس را عقلش تشر

 نمــــی. داد ادامـــه ســـیاه کنـــار از را راهـــش ، کنـــد نگـــاهش آنکـــه از پـــیش چرخیـــداما عقـــب و زد
 دو. برگـردد خواسـت



 روي او از زودتـر  کیـارش  دسـت  امـا  گذاشـت  رنـگ  قرمـز  شاسـی  روي دسـت  اصـلی  در بـه  مانـده  قدم
 آورد فشار در

 :ایستاد روبرویش و زد دور. داشت نگه را در و

 ... حرفایی ازاین تر مهربون میکردم فکر_

 بـــی کشـــیدو ش گونـــه روي دســـت. بــود کــرده یــخ صــورتش.داد قــورت بغضــش بــا را دهــانش آب
 نگـاهش آنکـه

 :گفت کند،

 .برم نشده، بیدار کسی تا میخوام کنار؟ بري میشه_

 کجا؟_

 .مربوطه خودم به_

ــارش ــرش کی ــی را س ــایین کم ــید پ ــا کش ــبا ت ــدمی س ــب ق ــرود عق ــوکه و ب ــاهش ش ـــد نگ ـــازه. کن  ت
 ي چهـره بـه چشـمش

 خــوبی  بــه .  بــود  دوســانت  نهایتــا  حــاال  بلنـدش  موهـاي . بـود  شـده  الغرتـر  صـورتش . افتـاد  او متغیـر 
 و بیمـاري آثـار

ــه چنــد بــراي. بــود مشــخص ش چهــره در آزردگــی ــرویش کنــار زخــم بــه نگــاهش ثانی  کــرد گیــر اب
 و شـد مچاله دلش.

 لبخنـد  کیـارش . بـود  ش شـده  بسـته  دسـت  کـرد،  معطلـش  همـه  از بیشـتر  کـه  چیـزي . شـد  شل دستش
 آرام لحـنش. زد



 :بود

 نه؟ یا بیاد در دیشبم تالفی که کردي نگا خوب_

 :گفت و داد قورت را بغضش سبا

 .نیستن خودت مثل همه_

 .شن بیدار اهالیش تا رفتم راه ساختمون وبر دور تااالن حالم، این با همین واسه. دونم می_

 :گرفت را نگاهش سبا

 . بدون قدرشونو کم یه االن حداقل. خوبه_
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 .نبوده کسی از دانی قدر بخاطر_

 :داد سرتکان فقط و کرد او به کوتاهی نگاه. شد جمع سبا ي چهره

 .خودخواهی خیلی_

 :گفت بغض با سبا و نداد او به شدن رد اجازه باز کیارش

 ...برواونور. برم بعد ببینم رو کیانا و سیما کردن بغض و بمونم تونم نمی. نیستم تو مثل گفتم_

 بـــذارم نکــن  فکــر  درصــد  یــه  ببینمـت،  تـا  شــی بیـدار  منتظـرم  و میـرم  راه تمـوم  سـاعت  چنـد  وقتـی _
 خونـه یـن ا در از



 .بري بیرون

 .کرد کمتر او با را ش فاصله کیارش.  زد خشکش سبا

 .سبا کن نگاه منو_

 :شنید می خوبی به اورا قلب هاي تپش صداي

 .توءم با_

 :گذاشت کرد می حمل را چمدان که دستی روي را دستش کیارش و رفت عقب سبا

 ... مجازي حد همین تا. باغ اونور ي توخونه میاري چمدونو این_

 :گفت دار بغض و تلخ. کشید پس را دستش سبا

 .کشه نمی اونور منو راهی هیچ_

 .کشه می خواستنم و من. چرا_

ــم ــاي چش ــبا ه ــی س ــرد خیرگ ــه و ک ــم ب ــاي چش ــبید او ه ــش. چس ــی دل ـــید م ـــزش. جوش ـــی مغ  م
 داغ حـس ایـن. جوشـید

 ... زد دلش سر بر دستی دو اما کند می را تنش پوست داشت

ــایی_ ــه حرف ــو ک ــه اون ت ــروم ، خون ــیدي داد روب ــیچ کش ــت ه ـــادم وق ـــه ی ـــت،. نرفت ـــت، تهمت  توهین
 گـرفتن بـاال دسـت

 از چیــزا خیلــی و خــورد ضــربه تــو توســر اگــه. کیــارش نرفتــه یــادم کــدوم هــیچ... شکســتنم و غــرورت
 تـو رفتـه، یـادت

 . شکست می سرم دلم، جاي به کاش... اما. نخورده ضربه سرمن



ــد چشــم ســبا. کــرد نگــاهش ســکوت در کیــارش ـــه لـــب. شـــد مـــی دیـــر داشـــت. چرخان ـــدان ب  دن
 و کیـارش.  گرفـت

ــاهش ــد نگ ــا قص ــردنش ره ــتند را ک ــاش. نداش ــی ک ــت م ــرش توانس ــایین را س ــدازد پ ــرود و بن ــا ب  ام
 کیـارش.  کـرد بغض

 :گفت آرام

 .کنیم می صحبت درموردش_

 . مونم نمی من_
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. شـدم  فـرض  احمـق  دلیـل  بـی  کـردم  حـس  چـون  چـرا؟  میـدونی . نبـود  تـو  سکوت بدي به من حرفاي_
 توضیحی هیچ

ــه واســه نداشــتم ــودم حــال خــوردن هــم ب ــدم خ ــیج.ب ــودم گ ـــا ب ـــی... ام ـــو و کاغـــذ تیکـــه اون وقت  ت
 ، ي گذاشـت چمـدونم

 برداره؟ گیجی از دست و شه سربراه دلم کردي می فکرشو

 :گرفت ش چانه زیر دست کیارش. چکید صورتش از و خورد قل سبا اشک

 ســخت دادن فرصــت. نبــود تــو از بهتــر مــنم حــال ولــی ســبا میــدونم شکســت، دل شکســت، غــرورت_
 بـه ،اگـه نیسـت

 .باشی داشته دوستم ها کلمه همون قشنگی و سادگی



 :گفت آرامتر کیارش و شد سست سبا دست

 کـــه اونقـــدر. شــدم درگیــر. دربیــارم و عاشــق آدمــاي اداي میتــونم نــه کــنم، تلــف وقتتــو میخــوام نــه_
 یـه نمیشـد بـاورم

 ...که نه اگرم. بسازي زندگیمو بخوام و وایسم راهت سر بخوام روز

 :کشید او ي گونه روي را شستش انگشت. زد لبخند کیارش.  آمد باال سبا هاي چشم

 ي انـــدازه ، بـــدهکاریم هــم بــه کــه توضــیحی اون.  گــرده مــی بــر ، خــورده ضــربه کــه اعتمــادي ایــن_
 تـو کـه جـایی

ــدا مــن زنــدگی ــداره ارزش کــردي پی ــه. ن ــزام ســري ی  بهـــت شـــدنت روشـــن واســـه کــه هســت چی
 کـه وقتـی امـا میـدم

ــه خواســتم ــام ب ــراره بفهمــونم باب ــده زنشــو امانــت ق  اومــدي کــه راهــی همــین از پــس.  مــن دســت ب
 ...برگرد

 روي دســـت. نبـــود تـــوانش در احســـاس ایـــن مقابـــل ایســتادن. کشــید خیســش لــب روي زبــان ســبا
 داغـش صـورت

 .کشید

 ... بهزاد_

 ...بعد واسه باشه حرفا.دارم باهات اي دیگه کار االن_

 آرام صـــداي. شـــد کشــیده بــازویش روي تــا و کــرد رهــا را صــورتش کیــارش دســت و کــرد نگــاهش
 درگوشـش او



 :پیچید

 ... و شد تنگ دلم که بود بار اولین واسه_

ــا رفــت عقــب. گرگرفــت ســبا ــان ام ــافی او آزاد دســت هم ـــود ک ـــا ب ـــانعش ت  بــپ دورش و شـــود م
 در داغـش تـن. یچـد

 .آمد باال باز و شد آوار که بود ساختمانی همان شده شکسته مرز این...  اما کرد لرز او آغوش

 ...میخواند محرمیت خودش. بستند نمی شده تعیین ي جمله چهار با را مرزش. دیگر بود عشق

 

  سیزدهم بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 

 چهاردهم بخش

 

 :چهاردهم بخش

 بـــه نگـــاهی آینـــه از. بــود کــامران وآمــد رفــت ســاعات بــه حواســش.  کــرد نگــاه ش مچــی ســاعت بــه
 سـاختمان ظـاهر

 آخــرین. گذاشــت مــی مکــان درایــن را پــایش بــود بــار اولــین بــراي ســالها از بعــد.  انــداخت مــدیریت
 صـحبت براي بار



. گذشــت مــی روزهــا آن از ســال یــازده. شــد خــتم شــدید بحثــی بــه کــه بــود آمــده رفتــنش درمــورد
 اطـرافش بـه نگاهی

ــه و بســت را ماشــین در.انــداخت  مقــابلش نگهبــانی و شــد وارد وقتــی. رفــت اصــلی ســاختمان طــرف ب
 فقـط گرفت، را

 همــوار  را راه سـریع  و بایسـتند  پـایش  بـه  تـا  بـود  حقیقـت  گویـاي  ظـاهرش . اسـت  مهنـدس  پسـرِ  گفت
 حـاال امـا کننـد

 از برخــی کنجکــاو نگــاه. دیــد خواهــد العملــی عکــس چــه بنشــیند، کــامران مقابــل اگــر دانســت نمــی
 دیـد را کارمنـدان

 هــا آدم نگــاه کــه بــود هــا مــدت. نباشــد مهــم بــرایش چیــزي کــه بــود خونســرد و رلکــس آنقــدر امــا
 خـط بـرایش دیگـر

 ...کشید نمی ونشان

 منشـــی.  زد در بـــه اي ضـــربه تـــک. کـــرد پیــدا را مــدیریت اتــاق مســیر راهنمــا تــابلوي بــه توجــه بــا
 میـز پشـت جـوانی

 وجـــود پســر و پــدر ایــن میــان کــه شــباهتی امــا خــورد جــا اي لحظــه کیــارش دیــدن بــا. بــود نشســته
 بـه احتیـاجی داشـت،

 راهــش وقــت هــیچ امــا اســت پزشــک کــه دارد پســري ، مهنــدس دانســتند مــی همــه. نداشــت توضــیح
 ي کارخانه سمت

 .کرد مختصرتشکر کیارش. گفت خوشامد و پاایستاد روي جوان زن. افتد نمی پدر

 نیست؟ پیششون که کسی _



 :نداد جواب مودبانه جوان منشی

 .منتظرن. آوردین تشریف که گرفتن تماس پایین از_

ــارش ــرخم کی ــرد س ــه و ک ــمت ب ــت در س ــا برگش ــیش ام ــه از پ ــاق وارد اینک ــود ات ــاز در ، ش ــد ب  و ش
 غـافلگیري با کامران

 :کرد نگاهش

 ...کیارش_

 پشــت را دیگــرش دســت و گرفــت را دســتش فــوري کــامران. بــرد پــیش دســت و گفــت بخیــري روز
 :گذاشت او

 .بده ویژه پذیرایی سفارش خانم...  اومدي خوش_

 اتـاق  وارد. باشـد  شـیرین  اینقـدر  انتهـا  تـا  مـاجرا  ایـن  نبـود  امیـدوار . خـورد  تکـان  کیـارش  لـب  ي گوشه
 مجهـز و شیک

 :گفت و نشست کاناپه روي راحت. رفت رنگ اي قهوه مبلمان طرف به روي او تعارف با و شد

 خوردي؟ جا چرا پس. ومنتظرمی دادن خبر گفت منشی_

 :کرد براندازش ، زد می برق که هایی چشم با و نشست مقابلش کامران

 . کیوانه کردم فکر_
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 :افزود کامران و داد تکیه عقب و رفت باال کیارش ابروي



 .کیارش میکنه م زده ،هیجان نزدیکت قدم هر که بودي شده دور ازم اونقدر_

 :گفت تر آرام ، کیارش ي خیره نگاه با

 ...زودتر کاش_

.  یســـتم ن تـــم پدرانـــه احســـاس تـــو گــذار و گشـت  دنبــال. کجــاس زنــدگیت تــو جــام بگــم نیومـدم _
 اینجـا از میـدونی

 .بیفته بهش بازي خاطره براي گذرم که ندارم خوبی ي خاطره

 .رو روزا اون کن فراموش_

 .اینجام همین واسه. دارم قصدم همین_

 ســـینی بـــا میانســـالی مـــرد و خــورد اتــاق در بــه اي ضــربه.  کــرد نگــاهش شــوق و لبخنــد بــا کــامران
 وسـایل از بزرگـی

 تشـکر  بـا  بعـد  دقیقـه  چنـد . چیـد  میـز  روي را وسـایل  و گفـت  خوشـامد  خاصـی  احتـرام  بـا . آمد پذیرایی
 عقـب کامران

 . رفت

 .... سفارش رستوران به_

 . نده سفارش چیزي من براي_

ــا ــت ب ــامران ، کیــارش دخال ــه چنــد ک ـــدي. کــرد مکــث ثانی ـــدش و زد لبخن ـــرخص را کارمن ـــرد م . ک
 او سـمت سـپس

 :چرخید



 .برو بعد بخور بامن ناهارو_

 کنی؟ پا به ضیافت بعد بدونی اومدنمو دلیل خواي نمی_

 .کیارش س معجزه نیست، دلیل کنه، نزدیکت بهم قدم یه که هرچیزي_

 بـــاالي از. کـــرد پـــر را فنجــانی و شــد خــم.  برگشــت قهــوه ســرویس ســمت بــه کیــارش هــاي چشــم
 کـامران بـه چشـم

 :کرد نگاه

 .باشی داشته دوست تلخ میدونم بعید یعنی.نیست یکی مون ذائقه_

 .بابا باش راحت_

 :کرد نگاه شد باز پیش چندروز که او دست به کامران و برداشت را فنجانش کیارش

 بهتره؟ دستت_

 . میشه بهترم گفت دکتر. خوبه ولی میکنه اذیت سرمریض باال هنوز کم یه. خوبه_
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 روي را فنجـــان و خـــورد انتهـــا تـــا را ش قهـــوه کیـــارش.کــرد شــکر را خــدا عمیقــی نفــس بــا کــامران
 .گذاشـت میـز

 :گفت کیارش که گذاشت او مقابل و ظرف داخل را شکالتی مخصوص کیک از برشی کامران

 .مهمه کارم.  بعد واسه باشه تعارف_



 :کرد جمع کمی را ابروهایش و کشید عقب را دستش کامران

 مهمیه؟ کار چه_

 یکبـــار درمـــوردش وقتـــی اونـــم.اینجـــا بیــام و بگــذرم چیــزا خیلــی روي از کــه هســت مهــم قــدر اون_
 صـریح حـرف

 .نشنیدم

 کیارش؟ چیه منظورت_

 ... ي اندازه تو زندگی و گذشته تو من.  واضحه_

 .کیارش ببند رو قدیمی بحثاي_

 .مربوطه حرفام به. الزمه_

. کـــن درك منـــو کـــم یـــه. کـــن تمــومش االنــم. شــد تمــوم و گذشــت خــوبش و بــد تمــام بــا گذشــته_
 سـاده روزا اون

ــت ــی.نگذش ــاده هیچ ــت س ــدتر. نگذش ــرگ از ب ــرز م ــدینش، و الب ــدتر ندی ــتم از ب ــو شکس ـــار ت  و ک
 مرسـده، بـا زنـدگیم

 آرامــش  بــه  داشــتم  نیـاز  کـه  بـود  ایـن  واسـه  کـردم  ازدواج اگـر . بـود  تـو  بـا  م رابطه تو طوالنیش تاثیر
 ي همـه. برسـم

 و رفــتن بــه حکمــی ســیما ورود... بابــا... کیــارش... بیشــتر مــن شــبیه یکــی. دارن نیــاز آرامــش بــه آدمــا
 .نداد تو از دوري

 :داد سرتکان کیارش



 نمــی بــر هیچـی .  نمیشــه عـوض  هیچــی امـا  بــدم تطبیـق  هــم بـا  ذهــنم روتـو  چیزایــی یـه  میکــنم سـعی _
 ... فقط. گرده

 :کرد نگاه او به و کرد مکث

 .میزنی حرف ازش که حقیم همون دنبال خودت مثل_

 :گفت آرام کامران

 ...بود ترکیه تو که دختره اون_

 .بود خودش توهم. نداشتم باهاش خاصی ارتباط هیچ من_

 !خورد نمی توهم به ، زد می که حرفایی اما_

 شــروع کــه ارتبــاط یــه. شــدم پشــیمون بعــدش کــه گــرفتم تصــمیمی یــه.  س شــده تمــوم بــوده اگــرم_
 .شد تموم نشده،

 ...پس_

 .کنم ازدواج میخوام_
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 : گرفت شکل هایش لب روي کم کم لبخند یک طرح. شد باز هم از کامران ابروهاي

 مطمئنی؟ دختره از چقدر.پسرم خوبه خیلی که این_

 !صددرصد_



 :کرد جمع درهم را هایش دست کامران

 ...که بده ش خانواده از آدرسی یا شماره خب. عالیه_

 :گفت ش چهره به خیره کیارش

 .کنم تموم حرفمو فقط اومدم. کامران بذاري پاپیش برام نیومدم_

ــر ســرد آب انگــار ــدن ب ــامران ب ــل. ریختنــد ک ــه آتشــی مث ــه ک ــد مــی زبان ـــه یــک و کش  ســـیلی مرتب
 و ریـزد مـی برسـرش

 :رفت تحلیل صدایش. شود می خاموش

 چیه؟... منظورت_

 . جدیه تصمیمم اما نیست تاثیر بی انتخابم تو نظرت و تو که نیست این منظورم_

 کیارش؟ میگی قصه_

 !نه_

 کنه؟ گیجم که زنی می حرف جوري یه چرا پس_

 .کنم خواستگاري خودت از رو سبا اومدم ، موقعیت به توجه با اینکه واسه_

 شـــده خشــک  او مصـــمم و خیــره  هــاي  چشـــم در کـامران  هــاي چشـم .کـرد  نگــاهش شـوکه  کـامران 
 سـکوت. بـود

ــا میانشــان ســنگین ــه صــداي ب ــه کــه اي تق ــی. شکســت ، خــورد در ب ــا منش ــاق وارد ت ــامران شــد ات  ،ک
 .کرد بلند دست

 ...خانم بیرون_



 ...خانم اخه_

 :گفت تر بلند

 .نشه مزاحم کس هیچ ، ندادم اجازه تا. بیرون گفتم_

ـــداخت را دســـتش کـــامران. رفـــت بیـــرون و کــرد اطاعــت بــه مجبــور را منشــی محکمــش لحــن  و ان
 را یش هـا چشـم

 :کرد جمع کمی

 ؟ کی_

 :گفت محکم ، معطلی و تردید بدون کیارش

 . سیما خواهر. سبا_
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 ... کیارش گیرم می نشنیده شوخیتو_

 !کنی تلقی شوخی بخواي که باشم کرده گم پامو و دست کنم نمی فکر_

 :کشید درهم را ابروهایش کامران

 .کیارش کن تمومش_

 خـــراب معـــروف نســبت بــااین کــه باشــه خــوب اینقــدر مــون رابطــه نکــنم فکــر. شــده شــروع تــازه_
 المثـل ضـرب شـه،



 .نمیده جواب هم خونی هم دیگه االن. ،کامران شده تکراري نمیشه فامیل باجناق

 :آشفت بر کامران

 . نذاشتی خوبی ي گزینه روي انگشت. ریزي می هم به منو ذهنیت تمام داري_

 بود؟ بدي ي گزینه خواهرش مگه چرا؟_

 .کیارش نگو مزخرف_

 .کنم می و خودم کار من بازم بشی مانع تو اگه حتی چون.  بگیر جدي حرفمو پس_

 سبا؟ چرا_

 باشم؟ شده عاشق خودت مثل تونم نمی_

 :شد خم کمی. ایستاد مبل پشت و برخاست براشفته کامران

 ... عشق... تو. کیارش نشناسمت که نبوده خوبی دلیل فاصله و دور سال همه این_

 :گفت و ایستاد کیارش

 رو تــو آرامــش و شــه وســیله کــه شــد هــوس یــه اولــش. میخــوامش منطقــی! منطــق... کــامران نــه! نــه_
 دلم االن اما بگیرم

 عجیبه؟ تو ذهن تو کجاش این. میخواد عقلم و

 ... ولی بود قشنگ خیلی بود ادعات سادگی به اگه_

 .دارم فرق تو با من. کردي اشتباه رو جا این. نداره معنا من زندگی تو هوس_

 :شد جمع کامران هاي چشم



 ...که گستاخی اینقدر_

 .نمیگم دروغ میدونی فقط. نیست مهم. کن تفسیر خواستی هرجوري صداقتمو و صراحت_

 :داد ادامه کامران سکوت با

 ســنگ  امـا  گفـت  رو هـا  نگفتـه  از خیلـی  ایسـتادنت  همـین  چـون  کنـی،  پـدري  مـن  واسـه  نمیخوام ازت_
 مسـیر جلـوي

 . ننداز زندگیم
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 میشه؟ ثابت بهت معصوم دختر اون شدن بدبخت با تو واسه من پدري_

 :شد جمع قلبش که شد تلخ آنقدر. کیارش برقلب بود خالصی تیر مثل حرفش

 .بپرسی زنت از میتونی.  راضیه بامن شدن بدبخت به خودش_

 :گفت سرد و محکم کیارش. بود گیج. خورد جا. شد باز کامران ي چهره

 رفتـنم  مثـل  سـبا  نـه  ولـی  ، بگـذره  چـی  فکـرت  تـو  نیسـت  مهـم  بـرام .  وایسـم  مقابلـت  دوباره نمیخوام_
 نـه منطقیـه، غیـر

 .بکنم زندگیمو باغ همون ته میخوام فقط. پیشم ساله دوازده ده ي ساده کیارش اون دیگه من

 :گفت کامران که برود برگشت

 . میکنه نابود و خودت اول انتقام_



 :گفت تلخ و رفت جلو کامران.کرد نگاهش و برگشت کیارش

ــدوار_ ــودم امی ــد تخــت اون روي از ب ــرهم شــدي بلن ــم م ــی دل ــارش باش ــا ، کی ــواي اون ام ـــموم ه  مس
 خـراب چیـو همـه

. کیــارش نـذار . کنـه  مـی  مـن  قلــب تـو  هـم  تـورو  عشـق  قبـر  داره البــرز قبـر . شـده  ناامیـد  امیـدم . کـرده 
 میخواي چی... نذار

 تلــخ  و تـر  خـراب  منـو  زنـدگی  تـا  نیسـت  خـوبی  ي وسـیله .. دختـر  ایـن  امـا  بگـم  بـرات  تـا  بگو ؟ بدونی
 کـه اینـی از تـر

 .کنی هست

 :گفت سرد و سخت کامران و کرد جمع کمی را هایش چشم کیارش

 . کنم شک وجدانت به نذار_

ــدگیت نگــران_ ـــت بهــت گــذارم نمــی وقــت. نمیشــه دشــمن نمیشــه، خــراب. نبــاش عشــقت و زن  ثاب
 و گـل چـون کـنم

 خـــودم فقــط بــزنم پــا و دســت گلــم و اب تــو. نمیشــه وزالل صــاف وقــت هــیچ بینمونــه کــه دریــایی الي
 میشـم آلـوده

 ....اما

 :گفت تر محکم و زد زل او هاي چشم به

 خیلــی چــون کــن هضــمش ، کــن فکــر بهــش خــوب. کــامران میخــوام تــورو زن خــون هــم... رو ســبا_
 همـه قراره زود



 ...میذارم چیو

. کـــرد نمـــی بـــاور. بـــود زده خشـــکش ســـرجایش رفت،کـــامران بیـــرون و گرفـــت او از را نگـــاهش
 قابل برایش هیچچیز

 سـرجایش  زمـان  و مکـان  از غافـل  ، رود مـی  خـواب  ذهـنش  و میکنـد  سـکته  کـه  آدمـی  مثـل . نبـود  باور
 . بـود ایسـتاده

 ل داخـــ  و گرفـــت ســـرش  پشـــت از زده حیـــرت را نگـــاهش  طنـــاز. خـــورد تکــان  بــاز درنیمــه
 کـه را کـامران. رفـت

 :رفت جلو دید،نگران

 شده؟ چی... کامران بود؟ اینجا کیارش...  که مون ماهیانه حسابرسی واسه اومدم_
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 کـف . برگشـت  میـز  سـمت  بـه . انـداخت  چنـگ  ش یقـه  بـه  و گذاشـت  هـم  روي را هـایش  پلـک  کامران
 را دستش دو

 جلــو و انــداخت مبــل روي را کــیفش طنــاز. شــد خیــره اتــاق عــریض ي پنجــره بــه و گذاشــت میــز روي
 او کنـار.رفـت

 :ایستاد

 شده؟ چی. کامران توأم با_



 :بود دار خش و آرام صدایش

 .میخواد رو سبا... کیارش_

 آرام طنـاز  و مانـد  خیـره  درهـم  هـردو  نگـاه . برگشـت  طـرفش  بـه  کـامران  سـر  و شـد  بـاز  طناز ابروهاي
 :گفت

 گفت؟ علنا... خودش_

 .میگه دروغ... طناز میگه دروغ_

 :زد چنگ موهایش به کالفه و ایستاد کامران ، بزند حرفی خواست تا طناز

 .کنه نمی کار مغزش. پسر این سر به زده_

 :گرفت باال را هایش دست طناز

 ...واقعا شاید. کامران بده گوش_

 ایــن پــدر کــنم بــاور کــه احمــق یــا م بچــه ســیما؟ خــواهر ســبا؟ بــا کیــارش طنــاز؟ میگــی داري چــی_
 خـواد نمـی و دختر

 .محضه حماقت ، بخوادش اگه حتی دراره؟ داره سیما از که بغضایی جبرانِ به

 .میخواد سبام ولی_

 :کرد نگاهش زده حیرت کامران

 میدونستی؟... تو_

ــدونم_ ــون رابطــه نمی ــی شــکلیه چــه ش ــه اون از بعــد و رفــت کیــارش ول ــه ســبا اونقــدر ، حادث  هـــم ب
 واضـح کـه ریخـت



 .داره حس بهش بود

 :داد سرتکان کامران

 .... و داره خبر اونم. داره خبر... سیما... برمن واي_

 هــم دختــره. میکنــه لــج بگیــري جبهــه اگــه امــا شــه منصــرف کیــارش بایــد فقــط. کــامران بــاش آروم_
 .میخوادش

 ...برادرش پیش بره میفرستم رو سبا. رسه نمی عاشقی و عشق و لجبازي به_

ــایلش و ســوییچ کــامران. شــد شــوکه طنــاز  دهــانش روي دســت طنــاز. رفــت وبیــرون برداشــت را موب
 روي و گذاشـت

 ...رفت وا مبل
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 بـــه. پاشــید صــورتش بــه آب مشــت چنــد. رفــت دستشــویی ســمت بــه. کــرد پــرت میــز راروي ســوییچ
 خـودش تصـویر

 چهـــره. چکیـــد مـــی پـــایین و خـــورد مـــی ـــرس پوســتش روي آب قطــرات. شــد خیــره آینــه در
 صـداي ، کـامران ي

 ســـینه ي قفســـه. آمـــد مــی فــرود ســرش برفــرق و رفــت مــی بــاال پتــک مثــل هــایش حــرف بلنــدش،
 حرکـت تنـدتر ش



 مثــل درســت. کشــید مقــابلش را کــامران گذشــته مثــل کــه دوئلــی. بــود افتــاده راه دوئــل دوبــاره. کــرد
 و غم زمان همان

 و کشــید عقــب را ســرش... و همراهــی حمایــت، توقــع. کــرد داغــش ، قلــبش تــاروپود میــانِ حســرت
 سـفیدي ي حوله

 حتـی . نداشـت  احتیـاج  کـس  هـیچ  بـه . بـود  عصـبی  و داغ نفسـش . کشـید  خشـم  بـا  بـود؛  آویز روي که را
 بـه را اگردنیا

ــم ــی ه ــار ، ریخــت م ــتی اینب ــار در شکس ــاري. نبــود ک ــی و متقابــل رفت ــتی زیــر جنگ  نمــی راه پوس
 را چیـز همـه. انداخت

 ...کرد می تمام

 و کشــــید گــــردنش زیـــر را حولـــه. کـــرد بـــاز را پیـــراهنش اول ي دکمـــه دو و نشســـت مبـــل روي
 شـماره روي انگشـت

 :گفت و داد را سالمش جواب. کرد سالم و داد جواب را گوشی سبا تا کشید طول. کشید

 !دادي جواب دیر_

 :نشست تختش روي و بست را اتاق در سبا

 .شدم نمی متوجه اصال ، سراغش اومدم نمی خودم. بود باال گوشی. بودم پایین_

 :کرد رها را آن حرفش شروع با سپس و کرد حبس ثانیه چند را نفسش کیارش

 .شه تموم حرفا که اونور میام امشب. سبا بابام سراغ رفتم_

 :شد پرت پایین بلند اي نقطه از انگار سبا



 چی؟... یعنی_

 :ریخت هم به را کیارش اعصاب صدایش لرزش و بهت

 چی؟ یعنی چی_

 :گفت گیج سبا

 ..بود قرار آخه_

 .کنم می حلش خودم گفتم منم زدي، برادرت درمورد و حرفات تو. کن ولش و قرار_

 :داد قورت را دهانش آب سبا

 .نمیشه که اینجوري_

 سخته؟ اینقدر. برادرت به ببخش و بابات ارث_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 443

 :گفت دوباره سبا، سکوت با

 ... و بگیرم نظر در برات مالی ي پشتوانه یه شه راحت خیالت اینکه واسه میدم قول من_

 نشــده، حــل مشــکل ایــن کــه زمــانی تــا تــو نبــود قــرار. حقمــه مــن ارث. کیــارش نیســت اعتمــاد بحــث_
 !بزنی حرفی

 :کشید ش پیشانی به دست کیارش



 بــده  نخــواد . میــده  بـده،  و حقـت  بخـواد  بـرادرت . نـدارم  رو بازیـا  ایـن  ي وحوصـله  تحمـل  دیگـه  من_
 ش بهانـه هـم

 .میشه جور

ــاي چشــم ــبا ه ــد س ــه و باالچرخی ــقف ب ــار س ــاق ي شــده ک ــاه ات ــرد نگ ــوب دلــش. ک ــده آش ـــود ش . ب
 مـی درسـت کیـارش

 را سـهمش  تـا  متقاعدکنـد  را سـعید  بتوانـد  جریـان  ایـن  نشـدن  علنـی  از قبـل  اگـر  دانسـت  مـی  امـا  گفت
 بـه ماجرا بدهد،

 .آید می کش دیگر نحوي

 !نه_

 ...یا بزنی اموالتو قید و کنی ریسک که دارم ارزش اینقدر برات من یا! سبا_

 و دلخـــواهم زنــدگی  ي وقتـــ انتخــابم  بــه  مجبـــور چـرا . کنــی مـی  تکلیـف  تعیــین مـن  بــراي فقـط  تـو _
 !...پـدریم سـهم

 !حقمه!... هردو

 !مخالفه کامران اینکه واسه_

 مـات  روبـرو  بـه  نگـاهش . گویـد  مـی  چـه  او فهمیـد  تـازه  انگـار  امـا  بزنـد  حرفـی  بـود  کـرده  بـاز  لـب  سبا
 :گفت و ماند

 !مخالفه_

 .نبوده اشتباه کارم فهمیدم االن که بود ساده قدر اون برام بینیش پیش_



 :گفت رفته تحلیل صدایی با سبا

 چرا؟_

 تــو مـیگم  کــه چیـزي .  میکنـه  تماشــا دور از سـالها  منـو  شــد باعـث  خــودش بقـول  کـه  دلیــل همـون  بـه _
 .نرو دنبالش

 :داد ادامه آرام سبا سکوت با

 یــا ، باشــی باهــام و بزنــی اموالتــو قیــد کــه داره ارزش بــرات اونقــدر مــن بــا زنــدگی ریســک یــا حــاال_
 ...هم

 :پرید سبا گلوي به بغض

 ...اما ، میدونی جوابمو خودت_

 بــذار. بــره بخــوادپیش حــاال کــه نرفتــه پــیش اصــول رو هیچــی مــا واســه. ســبا کــن ولــش و اگــر و امــا_
 . بشه تموم
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 طــوالنی  ســکوت . رفــت  مـی  پـیش  سـخت  بـرایش  چیـز  همـه . کشـید  لـبش  بـه  انگشـت  ناراحتی با سبا
 را کیـارش ش

 :گفت اما آزرد

 . میشه تموم ماجرا این طرف یه باالخره. سبا کنی فکر داري فرصت هنوز. میام شب من_

 :بیفتد ش گونه روي اشک قطره یک تا کرد رها را نفسش سبا



 فهمیـــدم ، شـــدم منصـــرف رفــتن از کــه روزي همــون مــن... امــا باشــه اینجــوري خواســت نمــی دلــم_
 بعضـی انتخـاب

 .داره نمی بر کمی بهاي بهشون، رسیدن و چیزا

 . شد آویزان مبل پشت کیارش سر

 نیست؟ ریسک حسی کاراي ي همه مگه... ولی. میدونم.  بود ریسک برات من انتخاب_

 :گفت آرام سبا

 ...چون کردم کارو این. آره _

 :گفت ، کرد سکوت او وقتی. ماند سقف به خیره کیارش هاي پلک

 مــی  بــدهکار  حسـت  و تـو  بـه  بیشـتر  هربـار  کـنم  مـی  فکـر  ، کشـی  مـی  رخ بـه  داشـتنتو  دوست وقتی _
 . اشـتباهی. شـم

 کــه اي انـدازه  بـه  ، مقابلـت  دونـم  مــی بیـارم،  دسـتت  بـه  قـراره  اینجــوري وقتـی  چـون  اشـتباهه  انتخابـت 
 تـونم نمـی حقته

 .کنم صاف باهات بدهیمو میدم قول...  ولی بکنم خواستنتو ادعاي

 :زد لبخند و کشید عمیقی نفس

 . بشنوي ازم میخواي که حرفی هر جاي بذار اینو_

 .بود عجیبی حس. گرفت ش خنده هم و کرد بغض هم سبا

 .کنه می آدمونترس عشق.  کنم می حساب حرفت روي_

 باشه؟. میام پس_



 .منتظرم_

ــا. بســت را هــایش چشــم. گرفــت آرام مرتبــه یــک کیــارش دل  گوشـــی ســـبا ، آرامــش خــداحافظی ب
 . آورد پـایین را

ــت روي ــه تخ ــو ب ــید دراز پهل ــه.  کش ــمان ب ــاف آس ــاري روز ص ــره به ــد خی ــش. ش ــوب دل ــود آش . ب
 مـی کـامران مخالفت

ــت ــوار توانس ــختی دی ــراي س ــیدن ب ــه رس ــته ب ــد ش خواس ــا باش ـــرش ام ـــم فک ـــی راه ـــرد، نم  او ک
 غـافلگیر را هردویشـان

 ...کند

♣♣♣♣ 
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ــا. دیگــر جــاي حواســش و بــود پخــش حــال در فــیلم بــه چشــمش ـــابلش را چیـــپس ي بســـته کیان  مق
 ي تکـان تـا گرفـت

 :داد تکان مقابلش را بسته کیانا. بخورد

 . س خوشمزه. خاله بخور_

 :زد اي نیمه نصف لبخند

 .ندارم دوست فلفلی که میدونی_



 .پیشش نیاري کم بخور. ها فلفله عاشق داداشم_

 ابـــرو و چشــم  بــا  را کالمــش شـیطنت  وقتـی .  زد عریضـی  لبخنــد کیانـا  و کـرد  نگــاهش تعجـب  بـا  سـبا 
 کـرد، تکمیـل

ــم ــاي چش ــبا ه ــرد س ــد گ ــرارت. ش ــت ح ــوش از داش ــایش گ ــرون ه ـــی بی ـــته. زد م ـــپس بس  را چی
 بـه خواسـت و گرفـت

 :گفت و کرد جاخالی پرشیطنت و بلند اي خنده کیانابا که بزند سرش

 .نري فکر تو هی ، باشی تو تا_

ــا ســیما و کــرد نگــاهش چــپ چــپ ســبا ــی ب ــوه از ظرف ــاي می ــت ه ــده پوس ــد کن ــز روي را آن. آم  می
 لبخنـد با و گذاشت

 :گفت

 کیانا؟ چیه_

 :برداشت را چیپس و انداخت سرباال سبا به نگاهی با کیانا

 .رو اینا خوره نمی. مامان بگیرین لیمو ي مزه همیشه سبا واسه_

 :گفت و نشست کنارشان سیما

 .کنم می خرید کامل خودم برم بار این. دیگه گرفته کیوان_

 .خودم بده و لیستت. فروشگاه ریم می دوتایی سبا با فردا اصال. نفرستش میگم. دیگه همینه_

 !کنی جمع س آلوچه و لواشک چی هر که_

 :گذاشت شکمش روي دست کیانا



 میکنی؟ درست کی پس!  که خري نمی.مامان آخ_

 .بگیرم آلبالو بذار_

 کیانـــا. پیچیـــد خانــه در آیفــون صــداي موقــع همــان. بوســید محکــم را مــادرش ي گونــه ذوق بــا کیانــا
 بزرگـی چیـپس

 :گفت آرام سیما ، شد کشیده دنبالش سبا نگاه. شد بلند و گذاشت دهانش داخل

 کردي؟ فکراتو_

 :کرد نگاه سیما به و برگشت فوري
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 فکري؟ چه_

 نمیگی؟ چرا پس. زنه می زنگ روز هر داره سعید_

 :گفت و دزدید را نگاهش

 .سیما برگردم خوام نمی...  راستش. زنم می زنگ بهش خودم فردا_

ــش ســیما ــود زده را حدس ــدنش. ب ــار فهمی ــختی ک ــود س ــی را خــودش. نب ــه کم ــمت ب ــید ســبا س  و کش
 :پرسید محتاطانه

 داره؟ ربطی کیارش به تصمیمت_

 حالــت از. کــرد ســیمانگاه بــه چشــم زیــر از و شــد ســنگین ش ســینه در نفــس. شــد ســرخ ســبا صــورت
 ش چهـره و نگاه



 گفـــت کیـــارش کـــه خصوصـــا. نبـــود راحـــت زدن حـــرف.  گزیــد لــب. بفهمــد چیــزي توانســت نمــی
 در را کـامران

 زمزمــه آرام را اســمش ســیما. کنــد مــی علنــی کــامال را موضــوع بعــد ســاعت چنــد تــا و گذاشــته جریــان
 سـبا تـا اما کرد

. شـــد خـــالی ســبا دل. اســت آمــده طنــاز داد خبــر و برگشــت ســالن بــه کیانــا ، بگویــد چیــزي خواســت
 داد مـی تـرجیح

 مــی رخ او ي اراده از خــارج اتفاقــات امــا باشــد دور فعــال طنــاز باشــد، صــحبتی واقعــا اســت قــرار اگــر
 دست سیما.  داد

 :گفت و گذاشت سبا بازوي روي

 .زنیم می حرف درموردش بعدا_

 دلـــش بـــه تــرس از مــوجی هیجــانش. داشــت هیجــان ســبا. رفــت طنــاز اســتقبال بــه و شــد بلنــد ســپس
 نمـی. ریخـت مـی

 خــالف بــر کــه بــود گذاشــته درجریــان را چیــزي طنــاز بــا کــامران شــاید. آیــد مــی پــیش چــه دانســت
 هفتـه میان ، همیشه

 و داد قـــورت را دهـــانش آب. بـــود گذشــته شــب هفــت از. کــرد نگــاه ســاعت بــه. آمــد دیدنشــان بــه
 وارد طنـاز وقتـی

ــالن ــد س ــد ، ش ــد بلن ــد و ش ــاز. زد لبخن ــل طن ــه مث ــا همیش ــانی ب ــورتش مهرب ــید را ص ــاي و بوس  جوی
 حس سبا. شد احوالش



 او بـــه ربطـــی کــرد آرزو دل تــه از امــا اســت درگیــر اســت، مشــغول فکــرش کــه زمــانی مثــل او کــرد
 نداشـته وکیـارش

 :برداشت سرش از را شالش و کرد باز را مانتویش هاي دکمه طناز. باشد

 حاضــر زود شــین بلنــد دختــرا. ســیما خــودم پــیش ببــرم رو دختــرا اومــدم نیســت، مهــري بــاز امشــب_
 .شین

 :گفت و رفت او به اي غره چشم سیما.  شد بلند فوري خوشحالی با کیانا

 !بمون تو طناز؟ کاریه چه_

ــه. رفتــه ســر حوصــلمم! نــه_  شـــب اخــر شــاید حــاال. ســینما ببرمشــون میخــوام. اومــده خــوبم فــیلم ی
 جـا همـین برگشـتیم

 .بریم که اومدم االن ولی

 بــه  و بـرود  کـه  زد کیانـا  بـه  چشـمکی  خـاطر  همـین  بـه . کنـد  نمـی  مخالفـت  وقـت  هیچ سیما دانست می
 هنـوز کـه سـبا

 :کرد نگاه ، بود ایستاده
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 .خانم خوشگل دیگه برو_

 :زد لبخند و کرد جمع را پایش و دست سبا



 ...میشه اگه. م حوصله بی کم یه امشب یعنی... من راستش_

 .بگردیم بریم خوام می رفته، سر حوصلتون میدونم اتفاقا_

 .بگذره خوش. کیاناباشین با ولی جون طناز ممنون_

. شــد  برگشــت،  و رفــت  سـیما  سـمت  بـه  کـه  او نگـاه  متوجـه  سـبا . شـد  محـو  طنـاز  لب از کم کم لبخند
 تغییـر حـالش

ــه را پیشــنهاد ایــن انگــار.  نکــرد  را هــایش ،چشــم نگــاهش مانــدن ثابــت بــا. بــود داده خاصــی قصــد ب
 بـا و انداخت پایین

ــذر ــواهی ع ــاهی خ ــه کوت ــمت ب ــپزخانه س ــی آش ــت م ــه رف ــاز ک ــدایش طن ــتاد. زد ص ــه" و ایس  "بل
 بـه طنـاز.گفت کوتاهی

 :گفت و کرد اشاره مبل

 .دارم کارت دقیقه چند میشه، آماده کیانا تا_

 :گفت و گزید لب. کشید خجالت سبا

 ...چایی_

 .دارم کارت. نمیخوام_

 :کرد نگاه سیما به طناز و رفت جلو. شد می قوي داشت سبا حس

 نزده؟ حرف باهات امروز کامران _

 :کشید درهم ابرو سیما. شد نزدیک یقین به تردیدش. ماند جا پیشروي از سبا پاي

 مگه؟ شده چی... ولی...  چرا_



 :کرد نگاه ، بود زده خشکش که سبا به و کرد فوت بیرون را نفسش طناز

 !کرده چیکار کیارش داري خبر خودت یعنی ایستادي وقتی دونم می. سبا بشین_

 :پرسید فوري. کرد نگاهشان حیرت با سیما. پرید سبا رخ از رنگ

 چیه؟ قضیه_

ــه و گفــت ببخشــیدي ســبا ــمت ب ــه س ــا پل ــرجیح. برگشــت ه ــداد ت ـــدي مخالفـــت و حــرف می  از جدی
 طنـاز. نشـنود طنـاز

 :داد تکان سري

 .داشت تعجب موند می اگه_

 :کشید جلو را خودش سیما

 آوردي؟ سبا روي به واضح اینقدر که کرده چیکار کیارش شده؟ چی_
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 دارن؟ رابطه باز نفهمیدي اومده، کیارش که ماهی یه این تو_

 :گزید لب سیما

ــه کــردم نمــی فکرشــو یعنــی...  اصــال کــه ســبام. نیومــده جــا ایــن اصــال کیــارش_  واي...  زودي ایــن ب
 یا شده چی میگی

 نه؟



 نگفتم؟. باشه حواست گفتم بهت من سیما. نگرفته ازشون خدا که و تلفن_

 میزنی؟ حرف واضح_

 .کرده صحبت سبا درمورد علنا و بود کامران پیش امروز کیارش_

 :داد تکیه عقب طناز و شد باز هم از سیما ابروهاي

 . شدید اونم. کردن بحث! نه که صحبت داري، جفتشون از که شناختی به توجه با_

 :فشرد هم در را انگشتانش سیما

 اونجا؟ بودي تو. بده مرگ منو خدا_

ــبانی اونقــدر ولــی بــودي رفتــه رســیدم،کیارش مــن! نــه_  مـــث ندیـــد،کامرانم منــو کــه بــود عص
 ي آمـاده کـه موقعـایی

 .بیرون رفت ، انفجاره

 !خب_

 معلــوم  کــه  کیارشــم . عصــبانیه  کــامران . چنـدروز  بیـاد  مـن  بـا  کـن  راضـی  رو سـبا . سـیما  نداره خب_
 وایسـه. الحالـه

 مــی احتــرامش و وسطشــون میمونــه ســبا میشــه چیــزي یــه یهــو. نیســت مهــم بــراش هیچــی روبروتــون
 نرفتـه یادت. شکنه

 شد؟ چی پیش چندسال که

 :گرفت گاز محکم را لبش سیما

 .طناز بدتره اینجوري. هست حواسش... یعنی. منطقیه کامران... کامران_



 :کرد نگاه او به دقیق هایی چشم با و کشید درهم طنازابرو

 میزنی؟ حرف اینجوري چرا سیما_

 :داد سرتکان سیما

 نمــی . ندیــدم  ازش چیــزي  حـرف  جـز  مـن  حـاال  تـا  ولـی  طنـاز  باشـه  جسـور  و سـرکش  شاید کیارش_
 یعنـی... خـوام

 .کنم مخالفت دلیل بی تونم نمی

 :خورد جا علنا طناز

 ...سیما_
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 کــه  نبــود،چرا  بـد  اگـه  باشـن  نـامزد  مـدت  یـه . فهمـن  مـی  همـو  حـرف . تنهـاتره  کیـارش . تنهاس سبا_
 از بهتـر کـی! نـه

 .میشه ملکه اسمش مثل سبا ، باشه تنش تو کامران از رگ یه کیارش؟

 فـــوري طنــاز.شــد بلنــد و کشــید ش پیشــانی بــه دســت ســیما.  کــرد نگــاهش بــاز نیمــه دهــانی بــا طنــاز
 دسـت و برخاسـت

 :کشید اورا

 شناسیش؟ نمی تو!  کیارش میگم دارم من میگی؟ داري چی معلومه هیچ. سیما ببینمت_



 بــره ، شــده تعریــف ي رابطــه یـه  و زنــدگی تــو وقتــی دونــم نمـی  ولــی! شناســمش مــی! طنازجــان چـرا _
 شاید! مردیه چه

 .باشه پدرش از بهتر یکی

 .س نشده تعریف رویاي یه اینا_

 پــس بگــذره، چیــزا خیلــی از و کنــه اعتــراف کــامران و ســعید مقابــل کــه بخــوادش اونقــدر ســبا وقتــی_
 تعبیـرم رویا این

 اونــم. باشــه کــرده پیــدا عالقــه طــور ایــن و باشــه ندیــده کیــارش از حســی ســبا میــدونم بعیــد. میشــه
 شکسـت بـار یه وقتی

 .کنن می باز بهتر چشماشونو خورده، شکست آدماي. خورده

 :داد سرتکان طناز

 ...واال شناسی نمی کیارشو_

 . کنم می متقاعدش خودم بگه، نه بخواد من بخاطر کامران اگر_

 ...سیما_

 یــه جــاي میتونســت واال س اراده بــا جــوون یــه کــرده ثابــت کیــارش. نیســتم مخــالف مــن. جــان طنــاز_
 یه موفق پزشک

ــاد ــابون، ي گوشــه باشــه معت ــا خی  خــود امــا کــرد جمعــش مختلــف ضــیافتاي از نشــه کــه عیــاش یــه ی
 بارهـا مـن به کامران



ــه،تنها ــریح گفت ــارش تف ــرفت ، کی ــار و پیش ــا و ک ــگ نهایت ـــه کارتین ـــرم. رفتنش ـــیطنتی اگ ـــته ش  داش
 خـودش سـبا حتمـا

 همــو  اگـه . کنـه  مـی  تـر  سـخت  کـارو  فقـط  ، مـن  انـداختن  سـنگ  پـس . اومـده  کنـار  وباهـاش  درجریانه
 اونقـدر بخـوان

 .بیفته اتفاق این خوام نمی منم.برن و بگیرن همو دست که سرخودن

 تــا کــردي دام پســرتو و داشــتی نگــه خواهرمــو ، بفرســته پیغــام مــن بــراي طــرف اون از بــرادرتم کــه_
 تصـاحب اموالمو

 کنی؟

 و انــداخت میـز  روي را بلیتـی . آمـد  جلـو  درهـم  اي چهـره  بــا کـامران . برگشـتد  تعجـب  بـا  سـیما  و طنـاز 
 :گفت

 .اصفهان گرده برمی امشب همین. سیما کنه وسایلشوجمع کن کمک سبا به برو_

ــی ــامران وقت ــل روي ک ــاد مب ــا و افت ــتش دو ب ــقیقه انگش ــایش ش ــرد را ه ــاه فش ـــاور ،نگ ـــیما ناب  از س
 رنـگ آبـی ي برگـه

 :گفت ناباوري با. برگشت او سمت به و شد جدا
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 میگی؟ چی معلومه_

 :رفت فرو رنگش خاکستري موهاي الي انگشتانش و بست چشم کامران



 .بره باید دیگه دوساعت بدم اطالع بهش خودم نیست،میتونم مفهوم شما براي اگه ولی بله_

 ..کامران_

 :گفت محکم و کشید مبل لب را خودش ، کرد باز چشم کامران

...  االن امـــا چشـــمم تخـــم روي گفــتم مــنم کنــه، زنــدگی کنــه، پیشــرفت کــه اینجــا اومــد. میــره ســبا_
 ...سـاعت همـین

 اســم ... یــا  شـم  خفـه  زنـدگیم  و وجـدانم  و وخـودت  خـودم  پـیش  بایـد  عمـر  یـه  بـره،  نکنم راهیش اگه
 بـراي کیارشـو

 .بزنم خط م شناسنامه و زندگی از همیشه

 :گفت ناراحتی با سیما

 و درســــت ش خواســــته از و بیــــاد کیــــارش کنــــی نمــــی صـــبر چـــرا. کـــامران میـــري تنــد  داري_
 بزنـه؟ حـرف منطقـی

ــی رو ســبا چراحــرف ــنوي؟ خــواي نم ــه مــن بش ــازم ب ــتم طن ــذار.  گف ــیم صــحبت ب ــا کن ــون ب . هردوش
 زیر مدت یه نهایتش

 ...بعد باشن نامزد. باشن داشته رابطه خودمون نظر

 کــردن خــراب بــا برســه اینجــا پــاش.  میشناســم و کیــارش کــالم قــدرت مــن ســیما؟ میگــی داري چــی_
 هـم چـی همـه

 و بســته وگــوش چشــم نبــود داغ اگــه. دیــدم هــم رو ســبا داغ ســر.  کنــه مــی خودشــو کــار باشــه، شــده
 چنـدماه درعرض



 رابطـه  و نـامزدي  اسـم  تـو  اونوقـت . کنـه  پیـدا  و بـازي  شـروع  جـرات  کیـارش  کـه  بسـت  نمی دل جوري
 ... کـه میـاري

 ...االااهللا الاله

 :ایستاد میانشان و کرد مداخله طناز

ــامران_ ــو... ک ــی ت ــبی خیل ــدي عص ــی داري حقــم. ش ــتم ول ــت گف ــازي. به ــث و لجب ــط بح ــه فق  ي نتیج
 اگـه. میده عکس

 ...بخوان همو

 .افته نمی اتفاقی چنین من ي توخونه_

 :کرد نگاه کامران به بروبر. وارفت سیما

 ...تو بعد آورده پناه من به سبا_

 :کرد بلند دست کامران

 .بره همیشه براي کیارش بگم من تا بره. بره طناز با امشب. خب خیلی_

 بــرن مـی  رو اضـافه  گوشـت  یــه. نمیـذارن  مایـه  قلبشـون  از بنــدازن، دور رو چیـزي  بخـوان  اگـه  آدمـا __
 تـو مینـدازن و

 . زباله سطل
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ــر ــامران س ــب ک ــد عق ــبا و چرخی ـــالش س ـــانه روي را ش ـــداخت ش ش ـــف. ان ـــوچکش کی ـــک را ک  ی
 . انـداخت طرفـه

 :گفت گرفته صدایی با و زد دور سیما و کامران میان نگاهش

 .نبود من تقصیر... اما بشکنه تون خونه تو بخاطرم حرمتا از خیلی شدم باعث که ببخشین_

 کشــ  دنبــالش  را چپانــده  داخلــش  چــه  دانسـت  نمـی  اصـال  و بـود  شـده  بسـته  نیمـه  نصـفه  کـه  چمدانی
 دسـت سـیما. ید

 رفــتن بــراي کــه بــود ســبا بــه هنــوز مــرد هــاي چشــم. کــرد نگــاه کــامران بــه و گذاشــت دهــانش روي
 یـک. داشت عجله

 .کرد صدایش و شد بلند دفعه

 .سبا کن صبر_

 :کرد نگاهش و برگشت بغض با سبا

 ...اما دارین حق. نیستم ناراحت باورکنین_

 :رفت جلو حرفش میان و کرد بلند دست کامران

 یـــه بـــا خـــودت اینجـــا، اومـــد امشـــب. میشناســم خودموخــوب ي بچــه مــن. غــده. مغــروره کیــارش_
 و منطقـی دلیـل

 دیگـه  امـا . بگیـره  و تـابوتم  زیـر  مـن  روزمـرگ  کـه  گـرده  برنمـی  حتـی  مطمئـنم . بـره  کـه  بگو نه محکم
 طرف و اینجا پا

 باشه؟. نمیذاره تو



 ازاینجــا بیــرون امــا بگیــره تصــمیم موضــوعی درمــورد نــداره حــق کســی تــون خونــه تــو گفتــی شــما_
 که بینم نمی دلیلی

 .نگیرم تصمیم خودم براي خودم

 :گفت برآشفته کامران

 کنین؟ تعبیر خودتون دلخواه به و حرف دارین چراعادت... من عزیز... من دختر آخه_

 :گفت و کرد رها را ساکش ي دسته سبا

 ؟ چرا کنین قانعم شما. شدم سوتفاهم دچار من. باشه_

 ارزش بـــرام غریبـــه یـــک درحـــد سالهاســت. پدرشــم مــن. نــداري کیــارش از درســتی شــناخت تــو_
 یـه. نیسـت قائـل

 عالقــه ابــراز بهــت جـوري  حــاال تــا. بــده جـواب  و نکــن نگــاه منــو. ببنـد  چشــمتو. پرســم مــی ازت سـوال 
 دلـت کـه کرده

 !نه یا داره دوستت گفته یبار بایستی؟ من روي جلوي االن اطمینان با و شه قرص

 تمـــام داشـــت جـــانش شـــرم و هیجــان شــدت از. شــد سســت وپــایش دســت و پریــد ســبا رخ از رنــگ
 کـامران. یشـد م

 :گفت تر آرام و برد او صورت زیر دست

 .منه پسر کیارش... سبا_

 :کوبید ش سینه روي را مشتش
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 ... و بکشی آه بخواي تو اگه ولی گذره نمی قلبش از آدم.  منه قلب_

 :شد قفل کامران فک و چکید او دست روي سبا اشک

 باهــات نـذار . نفهمـن  و شـن  رد کنـارش  از بـازیگر  تـا  صـد  کـه  جـوري . میکنـه  بـازي  ولـی  نمیگـه  دروغ_
 منو. کنه بازي

 .دختر ترنکن شرمنده

 :رفت پس قدمی و کشید عقب را سرش سبا

. خـــان کــامران خــوردم دروغــو داشــتن دوســت و جمــالت بــا بــازي و فریبــی ظــاهر گــول بــار یــه مــن_
 .شـماس بـا حـق

ــارش ــاتی آدم کی ــت احساس ــو. نیس ــم دروغگ ــت ه ــا نیس ــیم اون... ام ــت آدم ــه نیس ــما ک ــو ازش ش  ت
 .ساختین ذهنتون

 سبا؟ داري چی به اصرار_

 بـــاور کـــه نخواســتین چـون . نــداره شــما ذهنیـت  روي تــاثیري هــیچ مطمئــنم ، کـنم  اصــرار هرچــی بـه _
 هرکسـی کنـین

. نیســـت حقـــارتش ي عقـــده از کـــرد، گریـــه یواشــکی خــودش و کــرد بغــض شــد، تنهــا شــد، دور کــه
 از فـرار بـراي

 راهــی هــر دنبــال کــه پســرتون بــه میــدم حــق تــازه امشــب...  حــاال. قضــاوتا همــین. هــاس نگــاه همــین
 . شـه دورتـر تـا بـود



 .کردین قضاوت و دیدین خودتون منطق با همیشه شما چون

 .میخوام صالحتو من اما بذار من حرفاي روي داري دوست هراسمی_

 :لرزید صدایش و کشید چشمش زیر دست سبا

 .ممنون خیلی_

 را ســـاکش ســـبا. شـــد جمـــع کــامران  ي چهـــره.  بـــود تیــر هفـت  تیراخریــک شــبیه بیشــتر تشـکرش 
 را بلیـت. کشـید

. افتــــاد راه و کـــرد  مچالـــه  دســتش  در را بلیــت . زد تلخــی  لبخنــد  و کــرد  نگــاه  آن بــه . برداشــت 
 دسـت کالفـه کـامران

 :کرد نگاه طناز به. کشید گردنش پشت

 فرسـتادمش  مـیگم  کیـارش  بـه  مـنم .  بـزن  حـرف  باهـاش . بگیـر  موبایلشـم . خـودت  پـیش  ببـرش  برو_
 ازسـرش تـا رفت

 ...تا. بیفته

 .کن تمومش کامران_

 :زد فریاد و رفت در کوره از مرتبه یک کامران

ــو ریخــت؟ اشــکی چــه ندیــدي مگــه چیــو؟_  میشــه خفــه احساســش زیــر داره کــه دختــري ایــن... این
 پسـري دسـت بـدم

ــه و یخــه کــوه میــدونم کــه ــاره؟ ر وجــدانمو پــدر جــور یــه لحظــه هــر تــا معطل ــه ســبا آره؟ بی  خواهرت
 ...تـو خـواهر. سـیما



 فهمه؟ نمی هیچکس که س پیچیده اینقدر یا س؟ ساده قصه اینقدر... من زن

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 453

ــیما ــت س ــورتش روي دس ــید ص ــا و کش ــت ب ــاهش به ــرد نگ ــر.ک ــدایش دیگ ــی در ص ـــد نم ـــاز. آم  طن
 را بـرادرش بـازوي

 :کشید

 ...من برادر آروم. کنیا می سکته االن_

 ....بیفته راه تنها نذار.  دنبالش برو تو_

 :کرد نگاه کامران به و چکید سیما اشک. رفت سبا دنبال و داد تکان سري طناز

 .کامران داشته حق کیارش میفهمم حاال_

 .پرم کافی حد به. کن بس سیما_

ــیما ــت س ــه دس ــورتش ب ــید ص ــب و کش ــت عق ــه. رف ــوار ب ــه دی ــه دادو تکی ــره در ب ــد خی ــاز.  مان  طن
 و آمـد سـالن به سراسیمه

 :گفت

 بره؟ داره جایی. بهش نرسیدم. آژانس به بود زده زنگ_

 :گرفت ش گریه سیما

 .ترمینال رفت حتما_



 .گرفت باال را شده مچاله بلیت و کشید صورتش به دست طناز

 . بیرون انداختش ازشیشه_

ــدایی اي ســیما ــت خ ــین روي و گف ــل اول ــو مب ــد ول ــامران. ش ــت عصــبی ک ــره مش ــرده گ  روي را ش ک
 . زد پایش

 .برگرده بگو بگیر شو شماره طناز_

 بــا ســیما داد اطــالع وقتــی. شــد خــاموش گوشــی بعــد ثانیــه چنــد امــا برداشــت را موبــایلش ســریع طنــاز
 :گفت گریه

 ؟ تنها رفت کجا. کامران داده دستت کار ت عجله و قضاوت همیشه_

 و بـــود  شـــده  جمـــع  خـــود در هـــا  پلـــه  روي. رفـــت  کیانـــا ســـراغ  و گفــت  اســتغفاري  کــامران
 ي مـ نگاهشـان بـاترس

 :بود انفجار به رو کامران.کرد

 داري؟ آدرس دوستاش از تو_

 :گفت و رفت جلو طناز. داد سرتکان فقط کیانا

 ...اینجا بفرسته شو رانند بگو. رفت باهاش که آژانسی به بزن زنگ_

ــا ــریع کیان ــم س ــماره اس ــس ي وش ــامران. داد را آژان ــنش ک ــال و درآورد را تلف ــماره درح ــرفتن ش  گ
 همین. رفت بیرون

 ...اوماند درچشم چشم و شد پیاده ماشین از هم ،کیارش کرد باز را در و شد قطع تماسش که
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ــارش ــدمی کی ــیش ق ــت پ ــاط داخــل.  رف ــتاد حی ــامران.  ایس ــاهش و برگشــت ک ــرد نگ ــارش.  ک ــا کی  ب
 کنایـه و آرام لحـن

 :گفت داري

 بودي؟ منتظرم اینقدر_

 زد پوزخنــد کیــارش. آورد را خــدا اســم زیرلــب و چرخانــد آســمان ســمت بــه را هــایش چشــم کــامران
 :گفت و

 بردي؟ پناه زمان و زمین به چرا باز چیه؟_

 :کرد نگاهش و کوبید هم به را در عصبی کامران

 خیلــی تـو  ســیاه ذهـنِ  تــو شـاید  اونوقــت. کیـارش  قبــر اون زیـر  کــردن مـی  منــو مرسـده،  جــاي کـاش _
 مـی عـوض چیزا

 ... که شدم نمی کشیده اینجا به. مردم نمی دستت از بار صد روزي االن اونوقت. شد

 :کرد جمع کمی را هایش چشم کیارش.  کرد مکث

 کـــه شـــده چـــی ت؟ خـــانواده و مـــن خــوب و بــد و انتخــاب ســرازیري تــو افتــادي بــاز شــده؟ چــی_
 جـا یـه بـاالخره

 نداري؟ مرسده از کمی دست که گذاشتی کم برام اونقدر کردي اعتراف

 :داشت خش صدایش و بود سرخ هایش چشم. داد تکان او مقابل را انگشتش کامران

 ... که نزن حرفی کیارش _



 کــه نکـردي  گـوش . کـامران  نیسـت  دلسـوزیات  الیـق  ، گفـتم  بهـت  زد و حـرف  ایـن  کـه  روزي همـون _
 رسیدي االن

 .کشن می صف مقابلت دنیا ي همه که جایی به

 :رسید می نظر به عصبی که کرد نگاه طناز به کیارش

 .مادمازل داره فرق انداختن فاصله و کردن استفاده سو با کشیدن صف_

 : بود تکراري طناز براي کیارش آمیز تمسخر لحن

 .کرد نمیشه رسیده،کاري ذغال سیاهی به مشکل از مغزش که آدمی واسه_

 :کرد تنگ را هایش چشم کیارش

 .بشی کارم و کس بی ، بودن جزبیوه که جوري.نمونه تو واسه روسیاهیش بپا پس_

 :گفت و کرد کامران به رو طناز

. شــده احساســاتی. رســه نمــی عقلــش ســیما. زدي ســینه بـه  کیــو ســنگ مــدت همــه ایــن ببــین خـودت _
 رو سبا دست برو

 .کن روشن ایشونم تکلیف و بیا و بگیر

 دیگــه  کــار  مــن  اوضــاع  ریخـتن  هـم  بـه  واسـه  کشـیدن  سـرك  و مفتشـی  جـز ! توچـه  بـه  مـن  تکلیف_
 یـه نـداري؟ اي

 !  قتل نه ، شد له ماشینش تو علیرضا که بود تو نحس قدم از کن فکر درصد
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 .دکترشه تو مث نفهمی که مملکتی شه خراب_

 :زد داد کامران

 یانه؟ کنین می تمومش_

 :افزود کیارش به رو

 بـــازي واســـه دختـــر اون. نبـــاش ســبا کــردن بــدبخت دنبــال.  زدم بهــت اول امــروز رو آخــرم حــرف_
 بـی زیـادي تـو

 .گناهه

 :گفت کیارش که رفت در سمت به

 ده کیـــارش مــن. کــنن منصــرفم تــونن نمــی هــم دنیــا کــل ، بگیــرم تصــمیم وقتــی مــن. گفــتم بهــت_
 پـیش سـال دوازده

 ...من. کامران نیستم

ـــا شــما مشــکالت و خودخــواهی. بــردار هــا منیــت ایــن از دســت! ... کیــارش_  شـــد باعـــث بـــاهم دوت
 طفـل دختـر اون

 غیـــر افتــاده بینشــون بحــث یــه افتــاده؟ پــس نــاراحتی از ســیما میخواســتی؟ همینــو. بــره بــذاره معصـوم 
 ایـن تـو؟ بحـث از

 میکنه؟ راحتت

 :آمد جلوتر و بست را مانتویش هاي دکمه طناز.  شد باز هم از کیارش ابروهاي



 دیگه،نه؟ میخواستی همینو_

 :رفت باال طناز مقابلِ هم با صدایش و دست

 چــی ببیــنم بگــو دیگــه یبــار جــاش فقــط.  نگیــري خوشــگلی جــواب ممکنــه. بکــش و زبونــت و ترمزپــا_
 شده؟

 :گفت حرص با طناز

 میخواي؟ تکرارشو که اومد خوشت_

 :کرد نگاه کامران به کیارش

 کجا؟ رفته؟ سبا_

 :گفت پوزخند با طناز

 ... و نداري خبر بگی میخواي_

 :گفت عصبی او حرف میان و شد جمع کیارش ابروهاي

 .طناز باشه خودت به حواست_

 خوایش؟ می نکردي ادعا مگه تو. کن پیداش بروبگرد خب. نچیدي برنامه براش تو. باشه_

 چهاردهم بخش ♣

 صفحه 456

 لـرزه . خـورد  کـامران  وجـود  بـر  صـاعقه  مثـل  نگـاهش . برگشـت  کـامران  سـمت  کیـارش  هـاي  چشم
 قلبش ناگهانی اي



 :گفت تلخ لحنی با هایش چشم به خیره کیارش. گرفت را

 ؟ دارم دنباله اشتباه یه ي نتیجه که کنی ثابت من به بار چند قراره_

 ...نگوکه مزخرف_

 :شد کشیده او روي بر شمشیر مثل کیارش صداي

 کجاست؟ سبا میگم مزخرف اگه مزخرف؟_

 چیه؟ کارت این دلیل میدونی خوب خودت.  نکن بازي من با کیارش_

 .بدي حق بهم ، داشتی خودت که حقی اون ي اندازه... بار یه اینکه بدون بودي من دلیل دنبال_

 :زد داد کامران

 بــدم مردمــو امانــت و کــنم بــاور چیتــو آره؟ نــدادي؟ بهــم وقــت هــیچ کــه زنــی مــی ازبــاوري حــرف_
 هان؟ پسر؟ دستت

 :زد او قلب روي را دستش پشت و رفت جلو کیارش

 .آرامشتم مخل میگی که حاال نه قلبتم گفتی که بده جواب موقعی اینو_

 :زد پس را دستش کیارش ولی گرفت را او دست مچ کامران

 ...کردي خراب خودت... بابا کردي خراب دوباره_

ــا ــایی" هــر ب ــد مــی ســروته را کــامران انگــار گفــت مــی کــه "باب ـــه.  کردن .  برگشـــت در ســـمت ب
 صـدایش بلنـد سـیما

 و کشـــید را بــازویش. رســاند او بــه را خــودش ســیما امــا بــرود کــرد بــاز را در اعتنــا بــی کیــارش. کــرد
 .داشـت نگهـش



 :گفت عصبی کیارش

 هـم  تـو  بـه  نبـوده،  نـامردي  غرضـم  و قصـد  شـد  ثابـت  غریبـه  مشـت  یـه  بـه  و کـردم  پیـدا  رو سبا وقتی_
 .میشه ثابت

 :چکید سیما اشک

 بــا مخــالفتی هــیچ مــن. بیــارش کجــاس، میــدونی اگــه. ســبا خــود جــون بــه. کیــارش کــردم بــاور مــن_
 فقـط. ندارم هیچی

ــذار ــرده ن ــفهان برگ ــره. اص ــدگیش ب ــتش از زن ــره دس ـــن. می ـــی م ـــمش م ـــام.  شناس ـــدگیش تم  زن
 واسـه واال احساسشـه

 بخـــواد کـــه نـــداره امیـــدي... بــره بــار ایــن.  کــرد نمــی بــدبخت خودشــو یبــار ســعید از رودربایســتی
 درسـت زندگیشـو

 ...کنم می خواهش. کنه

 بیـــرون ســیما دســت از را بــازویش.  بــود خیــره اي نقطــه بــه کــه چرخیــد کــامران ســمت کیــارش نگــاه
 کـامران. کشـید

 :کرد نگاهش کیارش. نشست کنارش ، شد ماشین سوار تاکیارش و رفت دنبالش

 . کامران کن تمومش_
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 !کیارش میخوایش بخور قسم البرز روح به _

 :گفت اي خیره نگاه با و چرخید سمتش کامران.  شد الل او مقابل بار اولین براي کیارش

 تــاتون ســه جــون بــه... بابــا جــون بــه. میــدونی مقــدس مــن جــون و مرســده خــاك از بیشــتر اونــو روح_
 بخوري قسم اگه

 .میدم بهت خودم آدرسشو ،

 ... کامران کفره نداشته باور به قسم_

 :گفت آشفته بر کامران

 تو؟ مرگته چه پس_

 ...سبا خواستنه نه. البرزه مردنه از م نداشته باور_

 مــی ســرش در بــرق و رعــد مثــل کــه تصــاویري.چرخانــد ســر کیــارش و کــرد نگــاهش خیــره کــامران
 آمـد مـی و رفت

 :بود گرفته نبض ش شقیقه.  زد پس را

... همـــین واســـه. کـــردم تماشـــا دور از و داشـــتی زنـــدگیت تـــوي همیشـــه کـــه م آرامشـــی دنبـــال_
 .خواستمش

 :کشید را او ي شانه و شد خم کامران

 ...بعد داري دوسش بگو کن نگاه چشمم تو_

 .کامران بده آدرسو_

 ...کیارش_



 :گفت و چرخید عصبی حالتی با هایش چشم

 نیســـت حرفـــی ي انــدازه  اینــا زدنـم؟  پــا و دسـت  حــرفم؟ چــی؟ چشـام  میکنــه؟ مطمئنـت  مــن زبـون _
 دروغ میشـه کـه

 باشه؟

 .دارم ایمان این به. نمیگی دروغ تو_

 .نکردي درکش وقت هیچ تو که چیزي. کردنیه باور نیست، زدنی داد من دل حرف_

 :چرخاند سر و بست چشم

 .نیست نشونی اون به نیازي. کنم می پیداش_

 :گفت و برگشت شدن پیاده از قبل. کشید را ماشین ي دستگیره کامران

 ...سعید پیش برگرده میخواد احتماال. رفته ترمینال مقصد به ماشین گفت آژانس_

 ...شد کنده جا از ماشین ، در شدنِ بسته محض به و شد پیاده کامران. نکرد نگاهش کیارش

 چهاردهم بخش ♣
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 دو دســت ي بازیچــه زمینــی میــان کــه کــوچکی تنــیس تــوپ مثــل درســت. بــود ســردرگم ، کالفــه،گیج
 است بازیکن

ــر و ــه ه ــمتی ثانی ــرت س ــی پ ــود م ــا ش ــین ت ــده تعی ــت کنن ــی سرنوش ــد یک ــت. باش ــاه را بلی ـــرد نگ . ک
 کـه داد تـذکر مسـوول



 دســـته و داد تکـــان ســـر فقــط کنــد، تشــکر آنکــه بــدون. کنــد مــی حرکــت ماشــین دیگــر ســاعت یـک 
 را چمـدانش ي

ــاد. رفــت بیــرون. کنــد تحمــل توانســت نمــی. بــود کشــنده ســالن داخــل هــواي. کشــید  مـــی خنکــی ب
 چشـمش بـا. وزیـد

 نیمکـت . بـود  کمتـر  آمـدها  و رفـت  هـا  اتوبـوس  پشـت .افتـاد  راه دیگـر  طـرف  بـه . گشـت  نیمکتـی  دنبال
 دررفتـه زهـوار

. ببینـــد را او شـــود رد کســـی حتــی دانســت مــی بعیــد کــه بــود تاریــک آنقــدر. نشســت و کــرد پیــدا اي
 رهـا را چمـدان

ــرد ــندلی روي و ک ــت ص ــرافش. نشس ــاه را اط ــرد نگ ــت. ک ــد و رف ــاد آم ــود زی ــا ب ــدر را دورش ام  آنق
 بـود گرفتـه تنهایی

. شــد مــی تمــام طــاقتش و کوبیــد مــی ش ســینه ي قفســه بــه مشــتی ، شــد مــی رد هــرکس انگــار کــه
 در را هـایش دسـت

 نجنگـد؟  بخـاطرش  کسـی  کـه  گریخـت  مـی  گریخـت؟  مـی  رفـت؟  مـی  فقـط  بایـد  کـی  تا. کشید آغوش
 بـه آشوبی تا

ــه خــاطرش ــا ب  مــی خــودش. نگیــرد دیگــري رنــگ هــا نگــاه ، آیــد مــی اســمش وقتــی کــه نشــود؟ پ
 خانـه آن از پا دانست

ــرون ــد بی ــد بگذارد،بای ــارش قی ــم را کی ــد ه ــال. بزن ــود مح ــد ب ــوایی بتوان ــازه رس ــل را اي ت ــد تحم . کن
 همـان از هم اسمش



ــبش دور راه ــرم را قل ــی گ ــرد م ـــاید. ک ـــتش ش ـــین سرنوش ـــود هم ـــا دور از. ب ـــردن تماش ـــا و ک  ره
 ي هـا بغـض کـردن

 ...یواشکی

. چکیــد مــانتویش ي تیــره اســتین روي اشــکش. رفــت فــرو ش ســینه در ش چانــه و شــد خــم ســرش
 دوتـا یکی دردش

 شــاید. کــرد مــی نــابودش داشــت کشــمکش همــه ایــن کنــد؟ چــه دلــش بــا دانســت نمــی واقعــا. نبــود
 گوشه یه بود مجبور

 همــین  جـز . برسـد  مـرگش  تـا . کنـد  سـپري  را هـایش  روزمرگـی  ، نفـس  هـم  بـی  و تنهـایی  دنیـا،  ازاین
 کـه وشـبی روز

 بـــود شــده باعــث ، آوارگــی و بالتکلیفــی. بــود نمانــده بــرایش دیگــري شــد،چیز مــی ســپري هــدف بــی
 هـم احساسـش

ــرگیجه ــرد س ــدنش. بگی ــار مان ــارش درکن ــروي و کی ــیما روب ــامران و س ــرین ک ــزي آخ ــود چی ــه ب  ک
 ایـن توقع. میخواست

 غــم . بشــکند  دلـش  بودکـه  جـدي  آنقـدر  قصـه  امـا  بـود  شکسـته  دلـش .  نداشـت  کـامران  از را تندروي
 کـول و سـر از

. بــود بهتــر مانـدن  جــور ایـن  از امــا نداشـت  خــودش همــراه کمـی  درد رفــتن ایـن . رفــت مـی  بــاال دلـش 
 هـا وقـت گـاهی

 هـایی  عشـق  ي همـه . نیافرینـد  نفـرت  تـا  کـرد  پنهـان  هـا  خـاطره  پسـتوي  در را هـا  داشـتن  دوسـت  باید
 مـی نفـرت به که



 ...شکنی حرمت بود بس. بود حرمتی شکستن امتداد در رسید،

 .نمیاد خوشم ومیرن میذارن جات که آدمایی از نگفتم_

 قفــل کیــارش عصــبی هــاي چشــم در و آمــد بــاال نکشــید ثانیــه بــه ســرش.  کنــد مــی اشــتباه کــرد فکــر
 روشـن رنـگ. شد

 و بکشــد نفــس آمــد. کشــید مــی زبانــه تــاریکی در ، آتــش ســرکش ي شــعله یــک مثــل هــایش چشــم
 زمزمه را او اسم
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ــد ــا کن ــس ام ــینه نف ــیچ ش درس ــورد پ ــه و خ ــرفه ب ــاد س ــارش. افت ــف کی ــتش ک ــویش روي را دس  زان
 .شـد خـم و گذاشت

 :بود پرخشم و عصبی ولی آرام لحنش

 چـی  اینجـا  ت دنبالـه  بـااین  شـب،  موقـع  ایـن  کـه  میـدي  توضـیح  سـاده  خیلـی  مـن  واسه ، بشی هم خفه_
 میخواي؟

 و چرخانــــد رو. داد قــــورت را ش شــــده خشــــک دهـــان آب ســـبا. بـــود او چمـــدان بـــه ش اشـــاره
 گلـویش زیـر دسـت

 هـــاي نفـــس کــه بــود نزدیــک آنقــدر صــورتش.  کشــید خــود ســمت بــه را او صــورت کیــارش. کشــید
 مثـل ، گـرمش

 .خورد سبا ي کرده یخ صورت به تازیانه



 !بودم تو با_

 :شد بلند و کشید پس را سرش سبا

 .خیابون تو بچرخم ول میخواد دلم بدم؟ جواب باید چی واسه_

ـــه محکـــم تعــادل بــی ســبا. کشــید خــودش ســمت اورا دســتش حرکــت یــک بــا کیــارش  ش ســـینه ب
 سـربلند تـا. خـورد

 عــرق تــنش تمــام کـه  شــد شــرجی شـهریوري  اردیبهشــت، هــواي. شــد حـبس  ش درســینه نفــس کـرد، 
 قلبش تپش. کرد

 تــنش از گــذرایی لـذت .  شــد جمــع دسـتش  در نیــرویش تمــام. مانـد  جــا ناغافــل و گـرم  اي بوســه میـان 
 عقـب و شد رد

 کســـی مثــل.  مانــد بــاقی کــه بــود قــوایی ي مانــده تــه همــان پــایش و دســت خفیــف لــرزش. داد هلــش
 بهمنـی میـان کـه

 :لرزید صدایش گیرافتاده، سنگین

 ...گمشو_

 :گفت صورتش توي باحرص و گذاشت او پشت دست کیارش

 بایــد  تـو  دهـن  تـو ! نـه  باشـه،  کیـف  و عشـق  واسـه  کـه  م مونـده  کـف  تـو  و بدید ندید اونقدر نکن فکر_
 .زد اینجـوري

 تحویلــت دارم امانــت بابــاي و ســیما بــه دیگــه جــور تــا بــده مــن تحویــل مزخــرف دیگــه یبــار میتــونی
 نـاز بودم گفته. بدم



 .کشم نمی کسیو

 ســـبا. کشـــید خـود  دنبــال را او و گرفـت  را دســتش مــچ فقـط  کیــارش امـا  کنــد رهــایش کـرد  تقــال سـبا 
 پـس را دسـتش

 :کشید

 .داداشم پیش برم میخوام_

 :چرخاند سر کیارش

 .کردي می رفتنو فکر ، کردي پاگیر و من که موقعی_

 بخـدا . داري مشـکل  مـن  خـواهر  بـا . داري مشـکل  بابـات  بـا  تـو ! بفهـم ... تـونم  نمـی . کیـارش  نمیـام  من_
 و مال دیگه اینا

 ... درك به بگم که نیست پدري اموال
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 :کرد زمزمه و چکید اشکش

 هـــیچ کــه  بـــرم راهیــو  اون میخــوام. دور بندازمشـون  مــن... کـه  دور ننــداختن منـو . مــم خـانواده  اونـا _
 پـام جلـو کـس

 .نذاشته

. کوبیـــد مـــی قلـــبش. نشســـت صـــورتش روي دســـتش. نشســـت صـــندلی روي و رفــت عقــب عقــب
 مـی صـورتش



ــوخت ــار. س ــویش در انگ ــه گل ــاي ب ـــس ج ـــرب نف ـــد داغ س ـــک. ریختن ـــایش اش ـــورتش روي ه  ص
 کیـارش. ریخـت

 :کرد نگاهش و ایستاد بود، مانده که همانجا

 نفــع بــه رفتنــت بایــد چــرا پـس  نگرانــه، تــو واســه دلــش نــداره، بـاور  منــو داره، شــک مــن بــه کـامران _
 اگـرم باشـه؟ همـه

 و بنـد  ایـن  و باشـه  تیـزي  یـه  معطلـم  مـن . مـیگم  حـاالم . گفـتم  هـم  قـبال ... مـن  جـز  س همه نفع به. باشه
 تـو نـه. کـنم پاره

ــه همــون ــن کــه تیزی ــار ای ــود و ت  برگــردي و کنــی کــاله و شــال نیســت الزم. بپاشــه هــم از پوســیده پ
 فـرار ازش که جایی

 .کردي

 مقــابلش و کشـید  پـیش  قـدم  کیـارش . کـرد  نگـاه  او بـه  و خـورد  سـر  چشـمش  روي از سـبا  هـاي  دسـت 
 :ایستاد

 بــه رو چیــزا خیلــی تــا گــردم مــی دنبالــت رو محوطــه ایــن ســانت بــه ســانت ودوســاعته اومــدم اینجــا_
 .کـنم ثابـت خودم

ــه ــا اینک ــالق ب ــد اخ ــروري و گن ــه غ ــدر اون ک ــر ق ــواراش روي اج ــتم دی ــا گذاش ــی ت ــه کس ــوش نتون  ت
 هنوز ، بکشه سرك

 .توئه اسم شبیه که حسی.گذاشت حس اسمشو بشه هست وجودش ته چیزي یه

 .زد پوزخند و زد تاریک فضاي در دوري نگاهش. گرفت نفس



ــامران _ ــه ک ــو میگ ــش بگ ــا داري دوس ــو ت ــذارم دستش ــتت؟ ب ــال تودس ــه دنب ــا س تیش ــن ت ــوار ای  دی
 سفت... اما پایین بریزه

 یکـــیش شـــاید. نمیــام پــایین کــدومش هــیچ از... غــرورم ســر و قــولم ســر ســرحرفم،. ســبا وایســادم
 خـراب و یکـی اون

 بـــه تـــا ترباشـــه گویــا زبــونش اومــد، اینجــا تــا کــه پــایی کــردم مــی فکــر چــون نیســت مهــم ولــی کنــه
 تـه دراومـدن صـدا

 همــه  زیـر  بزنـی  میخـواي ... بـرو  پاشـو  ، بـري  میخـواي . گیـره  مـی  جـون  داره تـازه  کـه  حسـی  ي مونده
 مـن! بـزن! چـی

 ...نیستم خودم دنبال کشیدنت آدم... نیستم کردن التماس آدم

 :چرخید خودش سمت انگشتش

 از مــثال تــا میزنــه چشــمم تخــم تــو طنــاز کــه منیتــی بــاهمون. وایســادم چشــمت جلــو کــه همیــنم! مــن_
 خجالـت تـو رفـتن

 سـخت . کنـه  مـی  تـرش  خـراب  کنـه،  نمـی  درسـت  کنـه،  نمـی  عـوض  هیچیـو  ظـاهر  تو رفتن.  کنه م زده
 .کنه می ترش

 .شد سخت بازي بچه با که زندگی از ، بقیه روي از نه اما کشم می خجالتم

 :وگفت کشید سیاهرنگ و شلوغ سالن سمت به را دستش

 . نداره باموندنت فرقی. بري میخواي اگه برو پاشو_
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 :شد بلند سبا که برود چرخاند رو

 .شدم بسته دل. شدم وابسته من تو برعکس_

 .زد می باال داشت کننده رسوا و موذي حس آن.  بست را هایش چشم کیارش

 میکنی؟ رسوا و خودت چی واسه نداره، ارزشی دلبستگی این تصمیمیت تو وقتی_

 .شه یکی رفتنم و موندن ي قصه نمیخوام_

 .نشه نمیدم قول_

 :گفت بغض با سبا

 ...کیارش_

 .چرخید کیارش

 !نمیشه عوض کامران و من بین هیچی. برو خواست دلت هرجا یا بیا، بامن یا_

 چی؟ بقیه بین_

 .بذارم مایه خودم از میتونم فقط. نمیدم نظري بهت بقیه احساس روي من_

 دوقـــدم کـــامران. شـــد نزدیــک هــم بـه  ابروهــایش آمــد، مــی نزدیــک کـه  بلنــدي هــاي قــدم دیــدن بـا 
 تـر کوتـاه را اخـر

 تــنش  تمــام  کــامران  دیــدن  بـا .برگشـت  عقـب  بـه  سـبا  کیـارش،  هـاي  چشـم  مانـدن  ثابت با. برداشت
 قـدمی.  شـد داغ



ــس ــید پ ــا کش ــله ت ــا ش فاص ــارش ب ــظ کی ــود حف ــامران. ش ــه ک ــا ب ــید آنه ــاه. رس ـــان ش آزرده نگ  می
 روي و زد دور هـردو

 .کرد مکث ثانیه چند کیارش ي چهره

 !کیارش نزدي و زدي می باید که حرفی همون پاي بذارم اومدنتو اینجا تا_

 .کشید خود سمت را او و گرفت را سبا دست

 .سبا کن نگاه منو_

 :کرد تکرار و زد ش چانه زیر ست کامران و گرفت دندان به را خیسش لب سبا

 .کن نگاه منو_

 :برد باال را هایش چشم سختی به سبا

 حاضــر اون ، ببــري همــه از شــدي حاضــر و گذاشــتی مایــه تــو قدرکــه اون مــیگم، خــودش چشــم جلــو_
 اعتـراف نشـد

 حرفتی؟ سر هنوز! یانه میخواد رو تو که کنه
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ــایین را چشــمش ســبا ــداخت پ ــه چنــد.ان ـــه یـــک. خـــورد تکـــان ســرش و کــرد مکــث ثانی ـــاد مرتب  ب
 ي سـینه در خنکـی

 عمیقـــی نفـــس کــامران. نمانــد دور کــامران چشــم از کــه درخشــید درچشــمش برقــی. پیچیــد کیــارش
 ریمـوت. کشـید



 :گفت و داد سبا دست را ماشین

 .بشین برو. پارکینگه تو ماشین_

 :کرد تکرار کامران که چرخید کیارش سباسمت نگاه

 .سبا برو_

 زیــــاد آنهــــا بـــا ش فاصـــله وقتـــی.کشـــید را چمـــدانش ي دســـته و انـــداخت پـــایین را ســـرش ســـبا
 کیـارش بـه شـد،کامران

 :گفت ومحکم جدي. کرد نگاه

 بســته و متشــخص آدم یــه مثــل فــردا. کیــارش بــدي نســبت بهــم چــی میخــواي بــاز نیســت مهــم بــرام_
 رسـوم ي همـه بـه

ــه میــاي ــا. خواســتگاري مــن ي خون ـــال شـــهرمیري ایـــن آدمـــاي از خیلـــی مــث تابســتون آخــر ت  دنب
 و عقـد تـدارکات

 هــم بــه چیــو میدارم،همــه نگهــت همونجــا واال کنــی ثابــت خودتــو نیــت حســن میکنــی ســعیم. عروســی
 فهمیدي؟. میزنم

 :داد اخطار جدي لحنی با و رفت جلو کامران. زد پوزخند کیارش

 .نکنی رد قرمز خط پیش ساعت نیم مثل مدت این بگیرتو یاد_

 هیچیــو قــول تــو بــه مــن میــدونی. خــونیم مــی صــیغه نباشــه، پــات گنــاهش و باشــه شــرعی میخــواي_
 .نمیدم

 :کرد فوت بیرون را عمیقش نفس کامران



 .زمین تو نرفتم تو جاي تا وقیح ي پسره کارات دنبال برو_

 پـــر هـــایش چشـــم.انـــداخت او بــه پرمعنــایی نگــاه. کــرد مکــث اي لحظــه دوبــاره امــا برگشــت ســپس
 بـود معطـل. بـود

 رفـــت و کشـید  را راهــش اوهـم  وقتــی امـا  بگیــرد آغوشـش  در ســخت تـا  کنــد احساسـی  ابــراز کیـارش 
 پشـت خیسـی ،

ــش ــس را پلک ــرد ح ــه. ک ــمان ب ــاه آس ــرد نگ ــاد راه و ک ــدبار. افت ـــس چن ـــق نف ـــید عمی ـــل و کش  داخ
 سـبا. نشسـت ماشـین

 کــامران. نمیــداد جــواب و بــود ســیما. لرزیــد مــی دســتش درون گوشــی.کــرد جمــع کمــی را خــودش
 :گفت آرام

 ...تو.  سبا نیست هام بچه خوشبختی از تر مهم من براي هیچی_

 :کرد مکث

 کـــه جـــوري. بســـاز بــراش زنــدگیو و بــاش خــودت مراقــب.  کنــه مــی خودشــو کــار آخــر میدونســتم_
 آرامـش بفهمـه

 !چی یعنی

ــتش ــت روي دس ــرك دس ــت دخت ــبا. نشس ــربلند س ـــرد س ـــاهش و ک ـــرد نگ ـــامران. ک ـــتش ک  را دس
 را سـرش و کشـید

ــد ــاالخره. چرخان ــد پلکــش ي گوشــه از ســمج اشــکی قطــره ب ــد را نگــاهش ســبا. چکی  بغـــض. چرخان
  ش خفـه داشـت
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ــاره ش گوشــی. کــرد مــی ــار ایــن و لرزیــد دوب  پلکــش زیــر دســت. بــود کیــارش ي ازشــماره پیــامی ب
 باز را پیام و کشید

 :کرد

 مــزه. گفــتم دروغ. ،گذشــتم گذاشــتی کــه خطــی از داشــتنت نگــه بــراي کــه شکســتم وقتــی غرورمــو"_
 با تو داشتن ي

ــازم. میمــونی اینجــوري فقــط دونســتم مــی. شــد ثابــت بوســیدنت ــذار رو اینــا ب ـــه اون جـــاي ب  اي جمل
 ازم میخـواي کـه

 " بشنوي

 دودســتش میــان و بســت را گوشــی. پیچیــد وجــودش در خنکــی وبــاد کــرد گیــر لــبش بــه ســبا دنــدان
 تمـام جـاي.  فشرد

 ...کرد تکرار خودش براي را" دارم دوستت "پیچیده هاي جمله این

♣♣♣♣ 

 :گفت و گذاشت میز روي را چاي خالی فنجان کامران

 بدي؟ خبر سعید به خواي نمی_

 : کرد نگاهش کامران.کرد بازي هایش ناخن با زیر به سر سبا

 .باشه خبرداشته الزمه ولی بکنه، بخواد فکري چه نیست مهم_



 :گفت آرام سبا

 .نیست مهم براش میدونم_

 !خب_

. بـود  نشسـته  مقـابلش  کیـارش  بـاز  انگـار  مانـد،  مـی  منتظـر  و گفـت  مـی  "خـب "طـور  ایـن  کـامران  وقتی
 سـر آنکه بدون

 :گفت و کشید عمیقی نفس کند، بلند

ــتم حاضـــر صـــورت هـــر در چـــون_ ـــتش ســــهمم مونـــدن از ســـودي. بگـــذرم چیـــزي از نیسـ  دسـ
 تـو سـال چنـد. نمیخـوام

 ... و بودم ش خونه

 :گفت حرفش میان سیما

 هـــم بـــه و بـــري کیـــارش خـــود بـــا روزه یـــه ســفر یــه میتــونی. ســبا نرنجــون خــودش مثــل و سـعید _
 .کنـی معرفیشـون

 .بزنی حرف هم چی همه درمورد

 :گفت کامران درهمِ هاي اخم دیدن با سیما. چسبید سیما به و آمد باال سبا هاي چشم

 .برن عقد از بعد. نمیشه که محرمیت بدون _

 :کرد فوت بیرون را نفسش کامران
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. ســعیده بودنــه درجریـان  مــن نظــر امـا  میکنــیم صــحبت کیـارش  ازاومدنــه بعــد موضـوع  ایــن درمـورد _
 خـودش به شاید

 ...تهران بیاد خواست و اومد

 :گفت و کرد نگاه سبا به سیما

 گیري؟ می تماس. هست فرصت دیگه چندروز تا هنوز_

 :داد سرتکان سبا

 !دونم نمی_

 :شد خم جلو وکمی گذاشت زانویش روي دست کامران

 درسته؟. بدونی جوابشو اگر حتی سبا، بذاري احترام موظفی تو_

 :نشست عقب و داد سرتکان کامران. گفت آرامی "بله" سبا

 .بگیر تماس باهاش ، شه تموم چی همه اینکه از قبل _

 در کــردن بــاز بـراي  کــامران. چرخیـد  دیگــر سـمت  بــاهم همـه  نگــاه در صـداي  بــا. نـزد  حرفــی سـبا 
 از کیوان اما شد بلند

 :گفت ها پله روي

 .کنم بازمی من_

 :برگشت اخم با سیما نگاه

 میري؟ داري کجا_



 .میام زود. بیرون_

 هنــوز.  شــد بلنــد امــا بــود معــذب ســبا. نــزد حرفــی دیگــر او ي بااشــاره و کــرد نگــاه کــامران بــه ســیما
 بـود برنداشته قدمی

 :گفت کامران که

 .دارم کارتون. تو میاد کیارش. بشین_

 کیـــوان و کیـــارش صـــحبت متوجــه دور از. رفــت بیــرون ســالن از کــامران. کــرد نگــاه تعجــب بــا ســبا
 ثانیـه چنـد. شـد

 آمــد  عجیــب  بـرایش  کـه  چیـزي . شـد  ش متوجـه  کیـارش  کـه  گذاشـت  پـیش  قـدم  وقتـی  و کرد مکث
 خـداحافظی ،

ــود کیــوان آرام ــال کیــارش نگــاه. ب ـــود نشــده دور قــدم چنــد از بــیش هنــوز.  رفــت کیــوان دنب  کـــه ب
 سـمت بـه کیـارش

 :پرسید و برگشت کامران

 سربازي؟ ه بر قراره کی_

 :گفت و کرد باز کامل را در کامران

 .کنم راهیش زودتر هرچه مجبورم. امسال مونه نمی کنکور واسه_
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 افتاده؟ کرمان نگفتی چرا_

 میکنه؟ فرقی_

 .ترباشه نزدیک کنه کاري یه بخوام کاوه از میتونستم_

 :زد کمرنگی لبخند کامران

 .میدونه رو چیزا خیلی قدر. بهتره براش دوري_

 :گفت و شد رد کنارش از کیارش

ــه همیشــه مشــکل_ ــاره دوســتی دوري این ــاره دوریــو همــون. نمی  دامــن المثــل ضــرب ایــن اشــتباه. می
 .شده خیلیا گیر

 :داد سرتکان کامران

 .شدنش دوست نه.  شدنشم عاقل دنبال_

 :برگشت طرفش به کامال کیارش

 نیست؟ تجربه. ایستادم روبروت هنوز من. کن عوض فکرتو طرز کم یه_

 !بقیه گردن بندازي و چی همه بلدي خوب_

 :زد پوزخند کیارش

 ...منم ، بیاد زودتر سبا_

 .دارم کارتون دقیقه چند. نشسته سالن تو سبا_

 :رفت باال کیارش ابروي



 ...که کنم نمی فکر زدیم، پیش هفته دو ماحرفامونو_

 ...تو برو... من نه زدي، حرفتو تو_

ــا و رابســت در ــتش ب ـــرد هـــدایت را او دس ـــارش. ک ـــن کی ـــار ای ـــاد راه و نکـــرد مخـــالفتی ب  روز. افت
 و گفـت بخیـري

 لحظــات توانسـت  مــی خـودش  ي بسـته  خلــوت در دختـر  ایــن. کـرد  گیـر  ســبا محـوِ  لبخنــد بـه  نگـاهش 
 بزند رقم را نابی

. کنـــد حفـــظ حســـابی را فاصـــله هفتــه دو درایــن بــود کــرده ســعی خیلــی کــامران هــاي اولتیمــاتوم بــا. 
 دور را سـاعتش

ــش ــد مچ ــین روي و چرخان ــل اول ــت مب ـــربتی ســیما.  نشس ـــه را ش ـــرده آمـــاده ک ـــود ک ـــرا ب  ي ب
 وقتـی.  آورد پـذیرایی

 :گفت ،کیارش نشست

 .شنوم می مونده باقی حرفی اگر.  زیاده کار_

 :زد لیخند سیما

 .نمیشه دیر.  بخور شربتتو فعال_
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 .ببینه زودتر سبا میخوام. دیدم خونه تا چند_

 :گفت و انداخت مبل ي دسته روي دست کامران. نگفت چیزي و کرد نگاه سبا به سیما



 کیارش؟ داري عجله_

 نکردیم؟ صحبت دیگه ماه یه براي مگه_

 .نکردم موافقت کدومش هیچ با ولی کیارش شنیدم رو تو هاي حرف موقع اون من_

 :گفت کامران شدو نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 .دیگه ماه سه. اواخرتابستون واسه باشه ازدواجتون. گفتم بهت ازاول که همونه حرفم_

 چرا؟_

 :داد جواب صراحت همان به کامران و پرسید وسریع صریح کیارش

 !همین.  کنم می تعیین من چون_

 :داد ادامه کامران و رفت فرو درهم وضوح به کیارش هاي اخم

 الزم هرچـی . باشـه  داشـته  مشـکلی  طـرف  اون ي خونـه  کـنم  نمـی  فکـر . مـونی  مـی  همینجـا  ، هم خونه_
 هزینـه بـا بود

 .باشین دور خوام نمی. کن کم و اضافه من ي

 باشه؟ هوشمند کنترل فاصله این از قراره_

 .برین باغ از نداره دلیلی. کیارش کن فرض اینجوري_

 :گفت و چرخید سبا طرف به کیارش نگاه

 میمونی؟ همینجا چیه؟ خودت نظر_

 :داد سرتکان اراده بی ، بود خورده جا کامران پیشنهادات از که سبا



 .آره_

 .نبود شدنی جمع کیارش اخم دیگر

 شد؟ عوض تصمیم شبه یه چرا_

 :گفت کامران

 .قبل مثل.  باشی همینجا میخواد دلم من. کیارش نیست شبه یه_

 ســاالر پــدر هــم خــودت و بســازي کلبــه بــاغ دور دورتــا بایــد دیگــه چندســال اینجــوري کــردي فکــر_
 شی؟

 :زد لبخند اراده بی کامران
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. کـرد  موافقـت  سـبام  کـه  دیـدي . اجباریـه  مـن  ي خواسـته  ایـن  امـا  کـرد  سـاالري  نمیشـه  شما سر روي_
 تـو نیسـت قرار

 روشنه؟. بذاریش فشار تحت مسائل این

 :شد کشیده باال او با همه چشم.بلندشد و گذاشت مبل روي دست کیارش

 بــراي باشــه،بمونه درکــار جشــنی قــراره اگــر. بشــه انجــام عقــد هفتــه همــین اخــر امــا نیســت حرفــی_
 .اخرتابستون

 ...اما کیارش نیست مشکلی عقد با_



 :شد بدل و رد دو آن میان نگاهش و کرد مکث

 شــد، مــی تــر واضــح ایــن از کــنم نمــی فکــر. ســقف زیریــه بــرین تــا نمیشــه شــروع مشــترکی زنــدگی_
 .داد توضیح

 جمــع ش چهــره. کــرد نگــاهش ،کیــارش پریــد گلــویش بــه کــه شــربت. شــد ســرخ درجــا ســبا صــورت
 :گفت و شد

 هست؟ اي دیگه حرف_

 :برخاست و کرد اندازش بر موشکافانه نگاهی با کامران

 و بگیــر رو وســیله کــد و کــارت خواســت ســبا،هرچیزي جــایی هــر. بــرین هــم وســیله دیــدن بــراي_
 فکـر. بیار من براي

 .باشه سخت خیلی نکنم

 :کرد نگاه سبا به کیارش

 .نباشه بد برسیم، جواهرفروشی یه به فکرکنم. شد دیر_

 در تـا . کردنـد  شـان  بدرقـه  در کنـار  تـا  سـیما  و کـامران . شـد  بلنـد  و کـرد  پـاك  را لـبش  دسـتمال  بـا  سبا
 سـیما ، شد بسته

 :گفت فوري

 ...کیارش که دیدي کامران؟ نزدي رو حرفا این شب همون چرا_

 :برگشت سالن طرف به و کرد بلند دست کامران



ــا صــیغه بگــم بــود معطــل_  هــم کنــه کــه عقــد.  ســیما بیــاره روم تــو شــب اون واســه خودمــو حــرف ت
 تره، جمع حواسش

 نمـی  سـبک  خودشـو  دونـم  مـی  امـا  نـزد  حرفـی  هـیچ  بااینکـه . زنـه  نمـی  گنـد  عـیش  و عشـق  هولِ از هم
 .کنه

 :گفت و رفت دنبالش سیما

 ... ماه بخاطریه.  کنن عروسی و بکنن کاراشونو تا کشید می طول دوماه یکی چیه؟ حرفا این_

 .کردم چیو همه فکر من. سیما اومد سعید ماه سه این تو شاید_

 :کرد نگاه او نگران هاي چشم به و ایستاد روبرویش سیما

 .کامران کن نگاه من به_

 :پرسید چرخید،آرام هایش چشم کامران وقتی
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 اومده؟ پیش مشکلی چه چیه؟ قضیه_

ــامران ــم ک ــایش چش ــم روي را ه ــت ه ــاره و گذاش ــل روي دوب ــت مب ــیما. نشس ــارش س ــت کن  و نشس
 .زد صـدایش آرام

 :گفت و کشید موهایش میان دست کامران

 .ایرانه کنعان. سیما بده زودتر و عقد پیشنهاد خودش خواستم می_

 :پرسید بهت با و شد گرد سیما هاي چشم



 مطمئنی؟! کنعان_

 :داد سرتکان کامران

 ســـبا و کیــارش  از خیــالم اگـر . گــه مـی  کیــارش بـه  چیــو همـه  کــه کـرده  شــروع و تهدیـداش  دوبـاره _
 یـه شـه، راحـت

ــه ــایی برنام ــا.دارم ه ــی ام ــد نم ــل ش ــارش مقاب ــم کی ــد زود ه ـــد. داد آب و بن ـــه بای ـــاه دوس ـــش م  به
 غیـر.  بگـذره سـخت

 .برسه سبا براي و بیاد پایین شیطون خر از مدت این هم سعید دارم امید اینکه

ــواس ــیما ح ــه س ــز ب ــود هیچچی ــز نب ــمت ج ــه قس ــزي برنام ــراي او ری ــان ب ــه. کنع ــین ب ــاطر هم ــا خ  ب
 :پرسید دلواپسی

 داري؟ چیکار کنعان با_

 .داره کار اون_

 کاري؟ چه_

 ...اونوقت. فهمه می ، بفهمه نباید چیزیوکه کیارش واال باج. سیما میخواد باج_

 . شد بلند و گرفت نگاه او از ناراحتی با سیما

 ...که خواستی می ،بازم نبود خودت به کیارش وافر شباهت اگر_

ــواهش_ ــی خ ــنم م ــیما ک ـــتباهات. س ـــانو اون اش ـــه زم ـــار روم ب ـــن. نی ـــت م ـــار تح ـــودم فش ـــه.  ب  ب
 . داشـتم شـک مرسـده

 .برات دادم توضیح صدبار. کرد پنهان رو ها بچه که خصوصا



 کردي؟ موافقت عقد با که کنه تکرار و اشتباه همون کیارش میترسی حاال_

 :گفت آرام و انداخت پایین را سرش کامران

 شـــدم مطمـــئن کــرد، ســکوت امــروز وقتــی. نــداره مــن حماقتــاي و جوونیــا بــه شــباهتی هــیچ کیــارش_
 دوسـت رو سـبا

. شـــه تکـــرار تــاریخ یــه کــاري دســت نیســت قــرار.  بخــوره رقــم مشــابهی ي آینــده نیســت قــرار. داره
 خـوام نمـی فقـط

 !...هوسه یه ي نتیجه بدونه

♣♣♣♣ 
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ــارِ از وقتــی ــازه بــزرگ ویتــرین کن ــان ،نگــاهش گذشــت مغ  زد چـــرخ مختلـــف جــواهرات طبقــات می
 ي هـا لـب ،امـا

ــزانش ــع آوی ــد جم ــل. نش ــه قب ــازه وارد ازاینک ــت مغ ــارش شوند،دس ــت را کی ــارش. گرف ـــاالخره کی  ب
 نگـاهش و ایسـتاد

 :گفت آرام سبا. کرد

 شکالت؟ کافه همون بریم اول میشه_

 :گفت و کشید را در کیارش



 .شده ظهر. ریم می بعدش نیست، بیشتر دیگه ساعت یک تا اینجا_

 .دهه تازه ساعت_

 خریــد خواســت نمــی دلــش. رفــت دنبــالش اجبــار بــه ســبا. شــد مغــازه وارد و نکــرد اعتنــایی کیــارش
 بایـد کـه اي نشانه

 بودنــد، بــاهم کــه ســاعتی نــیم درایــن. باشــد هــوا و حــال درایــن ، کــرد مــی حفــظ حیــاتش ي لحظــه تــا
 فقط را سکوتشان

ــاه ي جملــه چنــد ــود شکســته کوت ـــی عـــذاب را ســـبا ســکوت ایــن و زد نمــی حــرف کیــارش. ب  داد م
 نمـی آن از بـدتر.

 ســـبا ، فروشــنده گــویی خوشــامد بــا و رفتنــد جلــو. بگیــرد حــرف بــه را او کــه بگویــد بایــد چــه دانســت
 گـذرایی لبخنـد

 تـــر صــمیمانه  و آمــد  پـــیش دیگــر  طــرف  از. شــناخت  را کیـــارش دیگــري  ي فروشــنده  انگــار . زد
 نگـاه. گفت خوشامد

 :گفت و چرخید دو آن میان مرد

 دکتر؟ سفارشی ي حلقه_

 کیـارش  بـه  چشـم  ي گوشـه  از سـبا . گفـت  چشـمی  و کـرد  خـم  سـر  مـرد . کـرد  تاییـد  تشـکر،  با کیارش
 : کرد نگاه

 شناختت؟ می_

 :چرخاند سر کیارش



 داره؟ اشکالی_

 جواهر؟ صنف دکترو_

 !ممکنه چی همه_

 :گفت و کشید لبش روي زبان سبا

 .کرد تعریفشو بابات که اومدي دختره همون اون با یبارم نکنه_

 :برگرداند را نگاهش پوزخند با کیارش

 !که جریانی در. کنه می تعریف زیاد من از بابا کال_

 .هستی هم تعریفی اوصاف این با_

 . انداخت دستش روي را تنش سنگینی و گذاشت میز روي آرنج کیارش
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 برگردي؟ میخواي چیه؟_

 :داد قورت را دهانش آب و گرفت او ي یقه از را نگاهش سبا

 !گردون برم ، داري دوست_

 :آمد کیارش لب روي محوي لبخند

 !باشه_

 :فشرد دستش میان را کیفش. زند می پوزخند او کرد حس. رفت باال سبا قلب ضربان_



 .دیگه بریم_

 :گفت و کرد اشاره او سر پشت به ابرو با کیارش

 .خواهرت شوهر دل ور برو بعد بگیر امانتیتو اول_

ــا.  شــد نزدیــک هــم بــه ســبا ابروهــاي  دو فقــط. ایســتاد تــر مرتــب کیــارش فروشــنده آمــدن پــیش ب
 خـودش سبا.بود حلقه

ــاده را ــرد آم ــا ک ــاب ت ــد انتخ ــا کن ــت ام ــاخته جف ــده س ــابلش ي ش ــین مق ـــازه چن ـــی اي اج  دو. داد نم
 کـه سـاده ي حلقـه

 :زد لبخند فروشنده مرد. بود داخلش نگین ردیف دو طرحش تنها

 خانم؟ پسندیدین_

 :کرد نگاه کیارش به زورکی لبخندي با و گرفت ها حلقه از را نگاهش سبا

 !دادي سفارش نگفتی_

 .بده سفارش داري دوست طرحی هر نیومده، خوشت اگه_

 :گفت فورا فروشنده

 ...نیست خانم میل باب اگر بازم.  شیکه ولی س ساده بااینکه کارها این_

 :زد لبخند و کرد کوتاهی خواهی عذر مرد حرف میان سبا

 .قشنگن هم خیلی اتفاقا. ندارم مشکلی من. باشماست حق_

ــد ــنده لبخن ــریض فروش ــر ع ــد ت ــا و ش ــی ب ــرب کم ــانی چ ــک زب ـــت تبری ـــنهاد. گف ـــان داد پیش  امتح
 فقـط کیـارش. کننـد



 :کرد چفت درهم را دستش سبا و برداشت را تر ظریف ي حلقه

 .کنم امتحان نیست الزم. س اندازه_

ــارش ــد کی ــه چن ــث لحظ ــرد مک ــه. ک ــرجایش را حلق ــد س ــاه.  برگردان ــنده نگ ــوز فروش ــا هن ــد ب  تردی
 .چرخیـد مـی میانشان

 :داد ادامه را حرفش و شد مرد نگاه متوجه سبا

 .  درسته شم اندازه حتما میدونی، خوب اینقدر مو سلیقه وقتی_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣

 

 صفحه 471

 :گفت و بست را حلقه مرد

 .هستیم خدمتتون همینجا داشت، مشکی اگر بازم_

ــه نگــاهی ســبا ــرد. زد لبخنــد و کــرد مــرد ب ــا م ــارش.  شــد دور و گفــت اي اجــازه ب ــار کی  گوشــش کن
 :گفت

 کردي؟ تالفی درجا_

 :زد لبخند اراده بی. چسبید او براق هاي چشم مردمک به نگاهش. چرخاند سر سبا

 .کردم کاري خوب_

 .میره یادت کردن تالفی خوایم نمی گفتم و اومد وقتی_

 :شد محو سبا لبخند



 .نیست مهم. بده انجام میدونی الزم هرکاري_

 :گفت محکمی و آرام لحن با. گرفت محکم را دستش کیارش که برود خواست می

 .زنم می حرف اي دیگه جور بار این واال سبا بري نندازي پایین سرتو بگیر یاد_

 :کرد اشاره هایش لب به جدي نگاهی با ، کرد نگاهش سبا وقتی

 امـروز  کـه  کـرده  رصـد  شـب  اون کـامران  منتهـا . اومـده  خوشـت  یواشـکی  بازیـاي  ایـن  از زیـادي  انگار_
 ممنوع صبح

 ...ولی. کرده الحالم

ـــاز فهمیــد کیــارش ، گرفــت را نگــاهش کــه ســبا ـــه دســـت کـــه اســـت االن ب  و بگـــذارد صـــورتش ب
 . دهـد صـدا جـز

 دیگــر  ســمت  بــه  بعـد  کمـی .  خـورد  هـا  جعبـه  بنـدي  بسـته  و فروشـنده  شـدنِ  نزدیـک  بـا  را لبخندش
 بـار ایـن و رفـت

ــراي را ســبا خــود ــی. نکــرد همراهــی ســت انتخــاب ب ــت او وقت ــرین ســبک روي دس ــار ت  گذاشــت، ک
 .گرفـت ش خنده

ــه ــنده هرچ ــعی فروش ــرد س ــرفش ک ــد منص ــبا ، کن ـــابش از س ـــب انتخ ـــینی عق ـــرد نش ـــا و نک  نهایت
 تحویـل را کـار همـان

 :گفت لبخند با رفتند،کیارش بیرون مغازه از وقتی. گرفت

 .آفرین. خرج کم و خوب زن تومیگن به_

 .گرفت لجش سبا



 .خونه برگردم میدم ترجیح. دیگه روز یه واسه باشه خریدات بقیه_

 :گفت و کرد خم را سرش کیارش

 ...لباستو_

 .محضر روز واسه دارم سفید شلوار و مانتو. خوام نمی لباس_

 !کفن_
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 :برگشت غیظ سبابا

 .میخواد دلم. آره_

 :انداخت باال شانه کیارش

 . ندارم زدنم دور ي حوصله! بهتر_

 توانســـت نمـــی وجـــه هـــیچ بــه. کــرد تنــد را هــایش قــدم. آمــد بنــد ســبا هــاي نفــس حــرص شــدت از
 امـروز اورا رفتـار

 کــه ماشــین داخــل. داد نمــی انجــام دیگــري خریــد واقعــا اگــر حتــی. برمیگشــت بــود بهتــر. کنــد تحمـل 
 وسـایل. نشسـت

 بـه  چشـم  ي گوشـه  از. کـرد  نگـاه  معلـق  و کوچـک  هـاي  بسـته  بـه  آینـه  از کیـارش . کـرد  پـرت  عقب را
 کـرد نگـاه سبا



 کــه آنقــدر. برگردانــد کامــل را صــورتش ســبا رفــت، بیــرون پــارك از وقتــی. زد اســتارت حــرف بــی و
 اعتنـایی بـی از

ــی و حــرف بــی ، کــرد ســعی و بســت را هــایش چشــم. نرنجیــد مشــورتش عــدم از رنجیــد، او ــا ب  اعتن
 دقیقـه چنـد. باشـد

 بادیـدن  امـا  باشـد،  خانـه  در مقابـل  بایـد  کـرد  مـی  فکـر . بـازکرد  را پلکـش  الي ، ایسـتاد  ماشـین  کـه  بعد
 آشـناي تـابلوي

 :گفت آرام کیارش که بود نکرده بلند را سرش هنوز. خورد جا شکالت کافه

 .سبا باش باهام گفتم بار اولین واسه همینجا_

 :گفت لبخند با کیارش و داد قورت را دهانش آب. دید اورا کم ي فاصله تازه و چرخید سرش

 ...ولی برگرد ، برگردي داري دوست_

 :گفت آرام حرفش میان سبا

 .بودم رفته پیش هفته دو همون برگردم میخواستم_

ــارش ــت کی ــت دس ــندلی پش ــداخت ص ــته و ان ــک ي بس ــه کوچ ــا حلق ـــت را ه ـــدون. برداش ـــه ب  آنک
 را بزنـد،آن حرفـی

 :گفت و کرد باز سبا چشم مقابل

 کیفیـــت ببیـــنم اومــدم پــیش چنــدروز. کــرد معــرفیم دوســتام از یکــی. بــدم ســفارش نداشــتم قصــد_
 کـه چطـوره کـارا



 زیـــر. داره خـــاص ویژگـــی یـــه دیــدم کــه شــدم مــی رد داشــتم. افتــاد اینــا بــه ژورنــالش تــو چشــمم
 اسـمی هـر نگینـاش

 مغزمـــو دفعـــه یـــه ویژگـــی ایـــن و ش حلقـــه بــودن ســاده امــا بــود فــانتزي زیــادي. میــاد در بخــواي،
 گفـتم. کـرد قفـل

 نمـــاد یـــه فقـــط ســـاده ي حلقــه ایــن کــه راحتــه خیــالم امــا گیــرم مــی حلقــه دوتــا تــو واســه نهــایتش
 چیـزا خیلـی.  نیسـت

 .باهاشه

 :گفت آرامتري لحن با و شد کشیده رویش او انگشت که چسبید اي حلقه به سبا هاي چشم

 .بیاي نظر به ساده و کنی فکر خودت اگه حتی ، نیستی ساده اتفاق یه تو_

 :داد ادامه کیارش کردو اونگاه به سبا
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 نمــاد یــه تــو بــه اتصــالم ي حلقــه قــراره باشــه، بردگــی ي حلقــه کــه نیســت ایــن واســه دســتمه اگــه« _
 نمـیگم. باشـه داشته

ــم ازش ــاد خوش ــبا می ــه.  س ــن از همیش ــداي ای ــی تعه ــالم زورک ــه ح ــم ب ــورده ه ــون خ ــزي چ ــز چی  ج
 اعتمادي بی و تنهایی

 خــوام نمــی. باهامــه همیشــه و کــردم بــاز نســبتو ایــن ي حلقــه ، میخــوام تــورو چــون ولــی نشــده نصــیبم
 کـنم فکر روز یه



 بــه  حواســت . نشـی  دور کـه  کـنم  نمـی  دورش. گـردنم  دور بشـه  طـوقی  حلقـه  ایـن  شـدن،  طوقی بجاي
 ي حلقـه ایـن

 »باشه اعتمادم نازك

 :گرفت نفسی و بست را درجعبه

 ...که پاساژ برگردیم داري دوست اگه بازم_

 :گفت وآرام گذاشت او دست روي را دستش سبا

 .قشنگترنیست نباشم، ساده اتفاق یه تو واسه که ازاین من واسه هیچی_

 :رفت پیش کمی سرش و ماند تو هاي چشم در کیارش ي خیره نگاه

 .نیستم قانع حرف به من_

 چرخیــد او ســر تــا. زد او ي گونــه روي آرامــی ي بوســه و بــرد پــیش را ســرش ، کوتــاهی مکــث بــا ســبا
 و رفت ،عقب

 :گفت آمیزي شیطنت لبخند با. کرد راباز ماشین در

 ؟ دربیاري بازي خسیس خواي می اینجام. گشنمه_

 :گفت بالبخند و گذاشت سرجایش را حلقه ي جعبه کیارش

 .بخیله و خسیس کی میشه معلوم وقتش به. پایین برو_

 :گفت و داد راهل در دلنشین اي خنده با سبا

 .باشه_



 ...کند نفوذ زیرپوستش هیجان تا داد می معنا داد،هزار تکان برایش کیارش که سري

 

  چهاردهم بخش پایان

 بومرنگ 

 محمدي الناز

 

 پانزدهم بخش

 پانزدهم بخش

 ي ولـــ بـــود مختصـــر عقـــد یـــک ، دیگـــر روز دوســه. کشــید رنگــش نبــاتی پیــراهنِ حریــر بــر دســتی
 را کیانـا پیشـنهاد

 دل از دســت امشــب شــاید.  داشــت یادگــاري عکــس چنــد خــاص روز ایــن از شــد مــی. داشــت دوســت
 داشـت می بر

. رفـــت پنجــره کنــار و بســت را کمــد در. کــرد فــوت بیــرون را نفســش. کــرد مــی مطــرح کیــارش بــا و
 نزدیـک سـاعت

ــا. زد قــدم بــاغ درایــن شــد مــی دیگــر ســاعت یــک.  بــود شــده گرمــی بعــدازظهر. بــود پــنج  آبِ در پ
 فـرو استخر خنک

. باشـد  کنـارش  سـعید  داشـت  دوسـت  هنـوز .  شـد  نمـی  آرام چیزهـا  ایـن  بـا  دلـش ... امـا  برد لذت و برد
 شـده اگر حتی



 را پنجــره  افکــار  همــین  بــا . رفـت  مـی  و کـرد  مـی  نگـاهش  دقیقـه  چنـد  اگـر  حتـی . سـاعت  یـک  براي
 بـه و کـرد رهـا

 و کشـــید عمیقـــی نفــس. کــرد بــاز انتهــا تــا را پنجــره و برداشــت را گوشــی. کــرد نگــاه تلفــنش گوشــی
 ي شـماره روي

 انگشـــت و گفـــت الهـــی بســـم. داد قــورت را دهــانش آب. گرفــت کــوبش قلــبش. کــرد مکــث ســعید
 روي لـرزانش

ــا. دهــد جــواب ســعید تــا کشــید طــول. نشســت شــماره  مـــی بــاال تصــاعدي قلــبش تــپش ، بــوق هــر ب
 تمـاس وقتـی. رفـت

 بهنـاز  صـداي  شـنیدن  بـا  بزنـد،  حرفـی  ، کـرد  بـاز  لـب  تـا  امـا . شـد  حـبس  ش درسـینه  نفس ، شد برقرار
 :رفت وا

 .بفرمایین_

 ســختی بــه. بــود شــده خشــک دهــانش. کنــد تکــرار را حــرفش بهنــاز تــا شــد طــوالنی کمــی ســکوتش
 :گفت

 .داداش زن... سالم_

 :نماند جا دادن، نشان العمل عکس از همیشه مثل اما جاخورد بهناز

 !عجب چه. خانم سبا... سالم_

 :گفت و بست چشم سبا

 خوبن؟ مبین و ملیکا خوبین؟_



 برات؟ مهمه_

 :نداد پیشروي ي اجازه بغضش به اما سوخت پلکش پشت و آمد درد به دلش

 ...من ، هست که معلومه_

 .باشی خوش خواهرت کنار خودت بعد و زدي نمی همه زندگی به آتیش بود اگر_

 داداش؟ زن من!  من_

 بیاي؟ میخواي شده دعواتون دوباره ؟ شده چی کی؟ پس_

 :شد جمع تنش ي همه و رفت فرو قلبش در شمشیري مثل سرکوفت این

 کجاست؟ داداش_
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 داري؟ چیکارش_

 .کنم می عقد شنبه پنج. تهران بیاد کنم دعوتش میخوام_

ــاز ســکوت.گفــت مکــث بــی و ســریع را حــرفش ــه دســت ســبا. بــود بهــتش از نشــانی بهن  صــورتش ب
 روي دستش. کشید

 :گفت و شد سفت پنجره درگاه

 ...هام بچه و شما لطفا_



ــاد ســعید_ ــی می ــه هرچ ــداري و داري ک ــت ، ن ــده تحویل ــرس.می ــال. نت ــیم م ــوردن یت ــداره خ ــا. ن  منته
 و چشم کم یه کاش

ــا و دســت همــه اون حیــف...  زحمــت همــه اون حیــف!  داشــتی رو ــدگیت واســه زدنمــون پ  لیاقــت. زن
 .نداشتی

 :گفت لرزان صدایی با سبا

 ...که میدونی خودت شما_

ــه_ ــا اداي. بس ــار رو مظلوم ــین.  درنی ــارا هم ــردي رو ک ــعید ک ــر س ــاطر روز ه ــبش بخ ــتان قل  و بیمارس
 نمـی دیگه. دکتره

 یــه  نمیخــوام . بـزنم  حـرف  باهـاش  خـودم  تـا  زنـی  نمـی  زنـگ  دیگـه . هسـتی  رویـی  و چشم بی چه دونه
 سـرش بالیـی

 .بشن تو لنگه هام بچه فردا و بیاد

 تـــنش از اي وتکــه خــورد مــی اي گوشــه نفــس هــر بــا و بــود افتــاده جــوش آب دیــگ میــان ســبا انگــار
 .شـد مـی کنـده

ــداي ــوق ص ــدي ب ــه ممت ــی ک ــداحافظی ب ــتی و خ ــراي فرص ــاع ب ــش در دف ــد گوش ـــل ، پیچی ـــر مث  تی
 دسـت. بـود خـالص

 بــار چنــد. بــود کــرده گــم راه ش ســینه در نفــس. شــد رهــا دســتش از گوشــی و افتــاد پــایین سســتش
 کـرد باز را دهانش

 وارد لبخنــد بــا سـیما  و شــد بـاز  اتــاق در. گریخـت  مــی فضـا  ایــن از بایـد . شــد نمـی  امــا ببلعـد  را هــوا تـا 
 بـا امـا ، شـد اتاق



ــدن ــره دی ــگ و او ي چه ــی و رن ــه روی ــبیه ک ـــرده بیشترش ـــا م ـــود ه ـــت ب ـــرتا وحش ـــا س ــش پ  را ی
 کـه اي وسـیله. گرفـت

 :رفت جلو و گذاشت میز روي بود دستش

 شده؟ چی ایه؟ قیافه چه این... سبا_

ــک مردمــک ــم خش ــایش چش ــد ه ــد. لرزی ــی آم ــد حرف ــا بزن ــا ام ــزي تنه ــه چی ــینه از ک ــرون ش س  بی
 قطره بعد بودو آمد،آه

 :چکید چشمش از اشک تند هاي

 .شده مریض.... سعید_

 :شد گشاد سیما هاي چشم

 شده؟ چی شده؟ چش_

 ...قلبش... گفت بهناز_

 زدي؟ زنگ. بزن حرف درست سبا_
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 :گفت وار زمزمه و کرد بغل را زانوهایش. نشست زمین روي همانجا و داد تکان را سرش

 ...من...  شد بدتر اومدم... شه آروم زندگیشون اومدم... منه تقصیر... دادم حرصش من_

 :برد صورتش زیر دست و نشست او پاي مقابل سیما



 بهناز؟ زدي؟ حرف کی با_

 :کرد بغل اورا سر و گذاشت هم روي را هایش پلک سیما. داد سرتکان و لرزید هایش لب

 کـــه داره عـــروق گرفتگـــی یـــه ســـعید... ســبا... زنــو ایــن میشناســی توکــه. گفــت مــن بــه بــارم اون_
 دسـت آلـت شـده

 ...تو. برنجونه باهاش رو ما بهنازتا

 ...بعد و شن می یتیم هاش بچه من خاطر به آخرش بگه که اونقدر_

 ...کرد،زنِ بیجا_

 :شد خیره خیسش صورت به. گرفت دستش دو میان را سبا صورت و گفت استغفاري

 بهش؟ گفتی_

 :داد سباسرتکان

 ...ولی بیاد کردم خواهش_

 .زدي می حرف سعید خود با کاش_

ــگ_ ــه زدم زن ــی ب ــودش گوش ــی خ ــواب اون ول ــی.داد ج ــه وقت ـــواب خون ـــه، ،خ ـــاز باش ـــو بهن  تلفنش
 و کنـه ي مـ چـک

 ...خونه بیاد روز وسط میومد پیش کم ولی میده جواب بزنه زنگ کسی

 خوبه؟. باشه راحت خیالت. زنم می زنگ دوباره امشب خودم من_

 .سیما زدم زنگ گذاشته سعید با کامران که قراري و قول بخاطر کرد فکر_



 :گفت حرص با سیما

 کیارشه؟ طرفت گفتی... همیشه. بود همین همیشه. شیطونه خود زن این_

 :برخاست همراهش هم سیما. شد بلند و داد سرتکان.  کشید صورتش به دست سبا

. بــدتره ، کیارشــه بفهمــن وقتــی تــازه. کنــی فکرشــونوعوض طــرز تــونی نمــی توکــه. ســبا نیســت مهــم_
 مهـم برات نباید

 فهمی؟ می.  باشه

 :داشت نگهش سیما که شود رد کنارش از خواست و نزد حرفی سبا

 میري؟ کجا_

 :گفت گرفته خش صدایی با

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣
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 .سیما میاد بند داره نفسم. زنم می قدم. توباغ. بیرون کم یه میرم_

 ...که بیرون برین باهم بگیرم تماس کیارش با میخواي_

 :انداخت سرباال

 دنبالم؟ نیاي میشه... تنها. کنم فکر کم یه میخوام_

 ...سبا_



 فقــط . نباشــه  هـیچکس . باشـه  خلـوت . کـنم  فکـر  و بشـینم  گوشـه  یـه  فقـط . نخـورم  زمیـنم  میـدم  قول_
 تنهـایی کـم یـه

 .همین.میخوام

 رهــا نفســش رســید، بــاغ بــه کــه پــایش. رفــت بیــرون و بوســید را او ي گونــه ســبا.  کــرد ســکوت ســیما
 سـرش گـل. شد

 اشـــک و رفــت راه آنقــدر. رفــت فــرو موهــایش میــان دســتش دو و کشــید بیــرون موهــایش میــان از را
 فکـر و ریخـت

 ...مغزش هم ، هایش چشم هم ، گرفت درد پاهایش هم که کرد

ــه کــوري مثــل رفــت مــی طــرف هــر از . گرفـــت مــی درد تــنش از قســمتی و خــورد مــی بســت بــن ب
 خـودش را پاهـایش

 بــه وقتــی. بریــد را امــانش گیجــه ســر و خــورد مــی چــرخ. رفــت مــی پــیش خــود بــه خــود کشــید، نمــی
 کـه آمـد خـودش

 دردمنـــد را هــایش پلــک ، اشــک خیسـی . زد پلــک بــار چنــد. بـود  کیــارش ســاکت ي خانــه روبـروي 
 کـرده وسـنگین

 ســنگی آویــز زیــر و ورودي کنــار کیــارش کــه را کلیــدي امــا رســید اینجــا بــه چــرا دانســت نمــی. بــود
 گفـت و گذاشت

 را تنهــایی ودیــوارش در...  اي جنبــده هــر از خــالی. بــود خــالی. شــد خانــه وارد. برداشــت اوســت، مــال
 .کشـید می داد



 و ســر و پرشــود آنقــدر خواســت مــی دلــش!  خانــه ایــن مثــل بــود شــده دنیــایش. چرخیــد خــودش دور
 باشد داشته صدا

 اتــاق . رفــت  هـا  اتـاق  سـمت  بـه  و گرفـت  هـا  دیـوار  بـه  دسـت .  نرسـد  گوشـش  به غمی هیچ صداي که
 مثـل کیـارش

ــل ــود قب ــاز. ب ــم ب ــراهن ه ــلواري و پی ــش ش ــاده روی ــود افت ــره. ب ــاز ي پنج ــاق ب ــرف ، ات ــدن از ح  پرش
 سـتاره بـا شـب تنهایی

ــا ــی ه ــبِ. زد م ــت ل ــت تخ ــش. نشس ــت دل ــنت داش ــکنی س ــی ش ــرد م ــک.  ک ــوش ی ـــرم آغ ـــی گ  م
 کـه دسـتی. خواسـت

ــاتش ــد نج ــی. ده ــه کس ــبتش ک ــاري نس ــد اجب ــی. نباش ــه کس ــودنش ک ــت ب ــد، من ــل نباش ــودش مث  خ
 بـه میشد. باشد نیازمند

 شد؟ می بود؟ امیدوار ترکیب این

ــمش ــه چش ــه ب ــاي جعب ــار ه ــت کن ــاد تخ ـــه. افت ـــاي جعب ـــه ه ـــود حلق ـــی. ب ـــت را یک ـــال. برداش  م
 را حلقـه. بـود خـودش

 روي را پاهــایش بــود خــم کــه طــور همــان. شــد گــرم. شــد آرام دلــش انگــار. کــرد دســتش و برداشــت
 کرد جمع تخت

ــراهن.کشــید دراز و ــوي همیشــگی، عطــر بجــاي. برداشــت کنــارش از را او پی ــزي ب ــوي. داد مــی تمی  ب
 بـوي... تـازگی

 اي بهانــه. بــود بهانــه دنبــال. رفــت مــی فــرو نزدیــک و واقعــی رویــایی یــک ي درخلســه داشــت... امیــد
 و سیاهی این که



 را هــایش چشــم. داشــت خیــالی آغــوش ایــن بــه نیــاز. کنــد دور دنیــایش از را تنهــایی کــابوس تــاریکی
 آرامـش. بسـت
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 بــه توجــه بــی کــه کــرد ش خســته آنقــدر پــرش مغــز و هــا چشــم ســنگینی. گرفــت را دورش کــم کــم
 مـوقعیتش و حـال

 ...ببرد خوابش همانجا ساعتی براي و بگردد آرامش دنبالِ

♣♣♣♣ 

 :کرد خاموش را ماشین و کرد جا جابه دردستش را گوشی

 مطمئنی؟ موضوع از چقدر_

 .نزدیک شهرن، یه تو. هست بینشون ارتباطی یه گه می حسی یه. کیارش دونم نمی_

 داره؟ نیهان یا تکین به ربطی نازنین بگی که مناسبیه دلیل این_

 یـه  تـو . شـده  ایـران  وارد تکـین  کنعـان  اسـم  بـه  نفـر  یـه  امـا  نیسـت  درسـتی  و خـوبی  سند و مدرك! نه_
 استثنائا که پرواز

 .باهاشه هم زرگر نازنین

 :گفت او سکوت با کاوه. ماند ماشین ي دستگیره روي کیارش دست

 .فرصته بهترین ، فرصتی معطل اگه. کیا برسونتت جایی یه به میتونه نازنین _

 :بیاید حرف به کاوه دوباره تا کرد سکوت باز کیارش



 دستته؟ گوشی_

 :خورد تکانی

 .نازنین از غیر کن پیدا راهی یه خودت میتونی اگه_

 :گفت آرام کاوه

 ...اما کیارش ازدواجتی جریان تو میدونم_

 میتونی؟. نداره اما_

 :گفت و کشید عمیقی نفس کاوه

 .باشه هفته آخر به حواست فعال. کنم می سعیمو. گرم دمت_

 .بیاي که میفرستم برات و آدرس_

 :خندید کاوه

 .عجب چه_

 :گفت اما بود درگیر کیارش ذهن

 .تابستونه آخر واسه جشن. رستورانه تو شام و مختصر عقد یه_

 ...گفتی توکه_
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 .شده عوض م برنامه_

 .کردي خوبی کار. باشه مبارك_

 .منتظرم شنبه پنج پس_

 .رفیق حتما_

 نشســـت ماشـــین صـــندلی روي همانجـــا ثانیــه چنــد. کــرد قطــع را گوشــی و کــرد خــداحافظی کیــارش
 میـانِ پـایش و

 را چیــز  همــه  خواســت  مــی  کــه  حـاال  شـنید؟  مـی  خبـري  بایـد  چـرا  االن. مانـد  زمـین  روي بـاز  درنیمه
 و بگـذارد جـا

 پیـــاده و زد پســـش قـــدرت ب امــا بــود دلــش تــه دلشــوره شــبیه حســی... کنــد شــروع را تــازه فصــلی
 زودتـر بایـد. شـد

 همـان . کـرد  بـاز  را درخانـه . کنـد  صـحبت  فروشـگاه  درمـورد  تـا  گشـت  مـی  بـر  و کـرد  می عوض لباس
 سالن وسط جا

ــراهنش ــرق.  درآورد را پی ــالن ب ــروي و س ــام راه ــاق و حم ــا ات ــل اول.  زد را ه ــام داخ  آب شــیر حم
 .کـرد بـاز را گرم

ــا برگشــت ــاق داخــل از ت ــه ات ــردارد را حول ــت. ب ــرد دس ــاز را کمربنــدش ب ــد ب ـــا کن ـــتش ام  روي دس
 و کمربنـد سـگک

ــاریکی نــور. زد خشــکش اتــاق درگــاه میــان خــودش ــاده ســبا صــورت روي ب ــه ابروهــایش.  بــود افت  ب
 .شـد نزدیـک هم



ــدون ــه ب ــرق آنک ــاق ب ــد را ات ــت بزن ــاالي و جلورف ــر ب ــتاد او س ــواب. ایس ــواب خ ــود خ ــا.  ب ــدن ب  دی
 کـرده بغل که پیراهنی

 کـــم کـــم. شـــد خــالی پــیش دقــایق هــاي فکروخیــال از ذهــنش تمــام ، دســتش ي حلقــه بــرق و بــود
 لـبش روي لبخنـد

ــروي و آمــد ــالش بلنــدش موهــاي. نشســت او روب ــه کامــل را ب ـــود گرفت  از ي گوشـــه و شـــد خـــم. ب
 میـان را موهـایش

 ي شـــده گــره مشــت. شــد خیــره صــورتش بــه. کشــید دراز روبــرویش صــدا بــی. گرفــت انگشــتانش
 سـینه قفسـه روي

 انگشــت.  گرفــت نــبض حــرارت بــا ، تــنش پوســت زیــر عجیبــی حــس ، شــد باعــث حلقــه بــرق و ش
 موهـایش تـار زیر

ــرد ــو کمــی را ســرش و ب ــمش و کشــید جل ــار را اس ــه گوشــش کن  او از مختصـــري تکــان.  کــرد زمزم
 شـیطنت بـا. دیـد

ــه ــده وسوس ــت از اي کنن ــتفاده موقعی ــرد اس ــت.  ک ــایش دس ــت اورا دور ه ــه و گرف ــان ب ــی هم  آرام
 :گفت

 بغلم؟ میاي_

 ي حلقــه. بــرده خــوابش تخــت روي فکــري چــه در فهمیــد ، کشــید پــیش را خــودش صــدا بــی او وقتــی
 محکم دستش

ــه بــه مــویش تارهــاي میــان از را هــایش لــب وقتــی ، شــد تــر  جمــع خــوبی بــه ، رســاند گوشــش ي الل
 زیـر را او تن شدن



 کــرد  نگــاهش . چرخانــد  ســر  و شـد  بـاز  آرام کـه  بـود  هـایش  چشـم  بـه  حواسـش . کـرد  حس دستش
 هنـوز فهمیـد. 

 از بـــاترس.  گرفـت  بـرق  را سـبا  انگـار  کـه  ببوسـد  را او تــا بـرد  پـیش  را سـرش .  نیسـت  هوشـیار  کـامال 
 بـا امـا پریـد جـا

ــنش روي و کــرد مهــارش دســتش دو حصــار ــان ش زده وحشــت هــاي چشــم. زد خیمــه ت ــاریکی می  ت
 .درخشید اتاق

 اومدي؟ کی تو_
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 :خورد را ش خنده کیارش

 .رسیدم می خدمت زودتر میگفتی. درآمد پیش میگن این به!  وقته خیلی_

 را دلـــش او لبخنـــد. بـــود غافلگیرشـــده. کنـــد ســکته هیجــان و اســترس ازشــدت ســبا بــود مانــده کــم
 تـا و کـرد خـالی

 :گفت و کشید صورتش ،روي بود دستش که پیراهنی رفت پیش دوباره سرش

 .بودم خواب بخدا_

 :ماند فاصله همان در کیارش صورت

 .مراده ش نطلبیده. نداره عیبی_

 :بود خواهش پر سبا صداي



 ...کنار برو_

 آرام گوشــش کنــار ، داشــت نگهــش تــر محکــم او وقتــی بکشــد پــایین تــا گرفــت را پیــراهنش کیــارش
 :گفت

 ...واست کنم تعبیر خوام می خوابمودیدي،_

 :گفت مضطرب و خواهش پر سبا

 !نه االن_

 ...دیگه دوروز.میکنه فرقی چه_

 :آمد می بند داشت سبا نفس

 ...کنم می خواهش_

 !من بده و لباس_

 ...کیارش_

ــن ــار ای ــر محکــم ب ــراهن ت ـــرده عـــرق صــورتش.  کشــید را پی ـــود ک ـــیطنت. ب  دل هـــایش چشـــم ش
 اگـر. لرزانـد را سـبا

 لــب  وقتـی  امـا  شـد  مـی  قـدم  پـیش  او بـا  ش فاصـله  شـدن  تمـام  بـراي  خـودش  شـاید  بود چندروزدیگر
 بـه آرام او هـاي

 ...شد جاري تنش در غریزي آغوش و بوسه یک وراي لذتی چسبید، ش پیشانی

ــم ــایش چش ــا ه ــب ب ــتن عق ــاز او رف ــد ب ــا و ش ــار ت ــت، کن ــوري رف ــت ف ــداي و نشس ــده ص  آرام ي خن
 گوشـش در کیارش



 ...پیچید

 :گرفت را دستش کیارش ولی شد بلند بالفاصله سبا

 حاال؟ بودي کجا؟_

 . برگشت
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 ...سیما و چنده ساعت دونم نمی_

 بــاال تــنش حــرارت دوبــاره. نیســت تــنش ،چیــزي زیرپــوش جــز کــه افتــاد کیــارش بــه چشــمش تــازه
 را پیـراهن.  رفت

 .کرد پرت سرش روي و کشید دستش از

 ... خیلی_

 : برداشت صورتش روي از را پیراهنش کیارش

 !بیشعورم_

 :کرد ش حواله چشمکی کیارش. آورد لبش به لبخند ، ش خنده

 .بشین. بگرده دنبالت دیگه ساعت نیم یه سیما بذار_

 :چرخاند سر آب صداي باشنیدن و نشست همانجا سبا



 بازه؟ آب_

 :زد را اتاق برق تخت باالي از و کشید باالتر کمی را خودش کیارش

 .شه الزم شاید گفتم _

 : شد بلند دوباره سبا

 ...که بگم بابات به بذار_

 .کشید تر محکم را دستش بار این کیارش

 حموم؟ رفتم من و خوابیدي اینجا اومدي تو بگی بابام به میخواي. میخوره سر هی ماهی مث_

 .دزدید را نگاهش سبا

 ...پررو. شه،نمیام کج راهمم دیگه_

 :برگردد که کشید خودش طرف به اورا بازوي و گذاشت زیرتنش دست کیارش

 . اومدي خواسته خود. افتاده راهت نه اومدي، بودي خواب نه پس_

 برم؟ میذاري ببخشید بگم_

 !نباشه همینجا جات دیگه دوروز که میگن وقتی اینو!  نه _

 !نیست_

 را ســـبا نگـــاهش و ســـکوت. نشســـت تخــت لــب وکنــارش شــد دقیــق او ي چهــره بــه کمــی کیــارش
 و حـال از ي کمـ

 :کشید بیرون پیش دقایقی هواي



 کنی؟ می نگام اینجوري چرا_
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 برداري؟ دست خواي نمی_

 :گفت تعجب با سبا

 چی؟ از_

 نمیشی؟ سیر کردن گریه از شده؟ چی باز. کردن گریه_

 در وقتـــی. آورد در خانــه ازایــن ســر کــه شــد چطــور بــود رفتــه یــادش کــال. افتــاد بعــدازظهر یــاد ســبا
 را سـرش سـکوت

 :برد پیش را سرش کیارش ، انداخت پایین

 هان؟ داره؟ هم اي دیگه ي نتیجه کنه، پف چشات بگیره، درد سرت اینکه جز_

 :گفت و کشید لبش روي زبان

 ... مراسم بدون میشه_

ــه از ــرفش ي ادام ــیمان ح ــد پش ــارش. ش ــی کی ــکوت کم ــرد س ــه ک ـــه او بلک ـــد ادام ـــا ده ـــ ام  ي وقت
 ، نـزد حرفـی اودیگـر

 :گفت

 مـــی ، ببینـی  عروسـی  لبـاس  هـر  فـردا  شـه،پس  تمـوم  زودتـر  داري دوسـت  و شـده  عـوض  حالـت  االن_
 بشـینی خـواي



 !کنی گریه سال یه

 :گفت داري معنا لبخند با کیارش و کرد نگاهش گیج سبا

 ...نترس. نداره کاري که کامران پیچوندن_

 میگی؟ داري چی_

 :گفت چشمش در چشم و رفت جلوتر سرش

 ...پیشو دقیقه چند بازي میشه نمیري؟ در بگم تر شفاف_

 :دزدید را هایش چشم و کشید عقب را خودش سبا

 .میخوره ت عمه درد به تفسیرت و توضیح_

 :خندید بلند کیارش

 .شو بیخیال که و اون_

 :گفت لبخند با و کشید لبش دور دست کیارش و گرداند بر را نگاهش فقط سبا

 میــدادم تـرجیح  واال کنـه  غریـب  عجیـب  فکـراي  کــامران نمیخـوام .  نـداره  فایـده  هیچـی  برنامـه  بـدون _
 همـه فردا پس

 . کنارم بیاي راحت توهم. شه تموم چی

 :گفت و کرد نگاهش سبا
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 . کنیم صحبت باهاش_

 . نمیزنم حرفم زیر من! نه_

 : داد سرتکان و کشید عمیقی نفس سبا

 ... و برم باز خوام نمی. برم دیگه_

 ، بشــه همیشــگی اومــدنت وقتــی.  شــد عــوض چــی همــه لحظــه چنــد ، اینجــایی دیــدم اومــدم وقتــی_
 خیلی باش مطمئن

 .کنم می عوض برات رو چیزا

 :برد موهایش زیر را انگشتش و کرد بهتر را کیارش حال سبا لبخند

 نخـوام  کـه  خصوصـا  ، بـده  شـدن  هـوایی . بـرده  خوابـت  اینجـا  چـرا  کـه  نیسـت  سـخت  فهمیـدنش  حاال _
 و بیـاد کامران

 .ارزه می خوب حال این ي همه به اما ، کنه بازخواستم

 :شد خم او صورت مقابل صورتش و شد محکم او گردن و گوش میان دستش

 !خوبه باهات حالم بدجوري_

 گوشــش کــه کوبیــد مــی تنــد آنقــدر قلــبش. گرفــت جــا درآغوشــش و داد قــورت را دهــانش آب ســبا
 مـی کـر داشت

 :گفت گوشش کنار آرام و گرفت را دورش کیارش هاي دست. شد



ــزا خیلــی شــه، تمــوم کــه دوروز ایــن_  ســـه تـــواین صـــبوري اونوقـــت میشـــه، عـــوض مــن واســه چی
 .میشـه سـخت مـاه

 کــردن زنــدگی شـعاري  و عاشــقی و عشــق بـه  اعتقــادي.  نـدارم  بــازي رمانتیــک و خیالبـافی  بــه اعتقـادي 
 وقتی اما ندارم

 . کنم عوض اعتقاداتمم میخواد دلم ، دارم آرامش قدر این کنارت

 :کرد نگاهش و کرد سربلند سبا

 ، زنــی مــی حــرف تــو کــه زبــونی مــث کــدومش هــیچ ولــی مــیگن، زبــون هــزار بــه و داشــتن دوســت_
 .نیست

 . خندید کیارش

 . دارم بیشتردوست عملی_

 :شد بلند جا از فوري سبا. آمد خانه در صداي که بگوید چیزي خواست و رفت عقب سبا

 .سیماس حتما. برسرم خاك_

 .خندید کیارش

 ...گرفت سراغمو اگه حموم میرم من_

 :گفت اضطراب و التماس با سبا

 ...کیارش_
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 .،پوشید بود کرده مچاله سبا که پیراهنی وهمان خندید کیارش

 .بهتره ولی نداره لباسی بی با فرقی ببینه تنم اینم_

 !کو خودت پیرهن خب_

 .ندارم برده خورده که من. بیخیال! دونم نمی_

 ...کیارش_

 رویـــه بـــی کـــه بســت را حمــام اب شــیر ســریع ســبا. رفــت ســالن بــه خیــال بــی و باخنــده کیــارش امــا
 سـپس. رفـت مـی

 کیـــارش. کـــرد بـــاالیی بلنــد ســالم و آمــد داخــل ســریع کیانــا ، کــرد بــاز را در وقتــی.  رفــت دنبــالش
 بـا و بسـت را در

 :گفت اخم

 کجا؟. سالم علیک_

 :بوسید را ش گونه محکم و گرفت را او بازوي کیانا

 کوش؟. خاله دنبال اومدم. سالم.  ببخشید_

 :گفت خنده با کیانا و رفت جلو سبا

ــدو_ ــه ب ــا ک ــراغتو باب ــت س ــن. گرف ــتم م ــاب رو گف ــتی ت ــاب و نشس ــونی کت ــه. میخ ـــاعت ی ـــیش س  پ
 دیـدم دنبالـت اومـدم

 .بریم بدو. پیچوند نمیشه االن دیگه. بودي باغ تو گفتم مامان به الکی. اینجایی فهمیدم نیستی



 بــا. رفــت کیانـا  طــرف بــه و گرفـت  گــاز را لـبش  ســبا. کــرد نگـاه  ســبا بــه و خـورد  را ش خنــده کیـارش 
 از ، بـریم گفـتن

ــه در ــتن از قبــل کیــارش.  رفتنــد بیــرون خان ــا.کشــید داخــل را او رف ـــد کیان ـــد خندی ـــدم وچن ـــو ق  جل
 دسـت سـبا.  رفـت

 :گفت فوري و گرفت را کیارش

 ...که باال برم جوري یه باید االن بخدا_

 .میرن بعد میکنن بهتر چیزي یه با و خوب حال همه این_

 کنم؟ چیکار_

 .بوسید را او ي گونه و گرفت ش خنده دلشوره میان سبا.  کرد خم را سرش کیارش

 برم؟_

 :کرد باز را در و ایستاد عقب کیارش

 .فقط نخوري زمین_

ــراي را دســتش ســبا ــا و داد تکــان او ب ــه را خــودش بلنــد هــایی قــدم ب ــا ب  هـــاي شــیطنت. رســاند کیان
 جـواب بـی را کیانـا

ــا و گذاشــت ــربه نهایت ــی. زد پشــتش محکــم اي ض ــه وقت ــه ب ــت خان ــا گرفــت نفســی در رسیدند،پش  ام
 در آنکـه از پـیش
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ــاز را ــد، ب ــامران کنن ــاز را در ک ــرد ب ـــبا. ک ـــم س ـــد چش ـــالم و دزدی ـــرد س ـــامران. ک ـــا ک ـــانی ب  مهرب
 مـی.  داد را جـوابش

 :کرد صدایش کامران که برود خواست

 گذاشتی؟ جا کتابتو_

 :گفت و کشید لبش روي دست.ندید را خندانش و براق هاي چشم سبا اما بود جدي لحنش

 ...کتاب...  راستش_

 بـه  و گرفـت  را ش خنـده  جلـوي  زحمـت  بـه  کیانـا .  کـرد  نگـاه  را خورد،کیانـا  پـایش  بـه  کـه  اي ضـربه  با
 اشـاره دستش

 و شـــرم شـــدت بـــوداز مانـــده کـــم. بــود دســتش هنــوز حلقــه. کــرد نگــاه دســتش بــه گــیج ســبا. کــرد
 هـوش از حـرارت

 :گفت و رفت جلو کامران. برود

 ...که باشه خودت دست میخواي... اونور میرم دارم من بدي، پسش میخواي_

ــبا ــه س ــتش از را حلق ــا و آورد در انگش ــت ب ــت خجال ــیدي. داد او دس ــت ببخش ــریع و گف ــه س ــمت ب  س
 امـا رفـت اتـاقش

 :گفت خنده با کیانا. ایستاد و گفت هینی ها پله وسط

 چیه؟ باز_

 .بره حموم خواست می که کیارش_



ــا ســبا و گفــت غلیظــی هــان کیانــا  ، زد خنـــده زیـــر بلنـــد او وقتــی کــرد نگــاهش گــرد هــایی چشــم ب
 و پریـد سـبا رنـگ

 را ســوخته دهــان و نخــورده آش حکایــت. شــد ولــو همانجــا خنــده شــدت از کیانــا.کــرد نثــارش کــوفتی
 خـوبی به حاال

 ...فهمید می

♣♣♣♣ 

ــان دســتی ــه. کشــید موهــایش می ــل از را حول ـــمش. برگشـــت و برداشــت کمــد داخ ـــه چش  گلســـر ب
 پـایین کـه ي قرمـز

 بلنـد  مـوي  تـار  چنـد .برداشـت  را سـر  گـل . گرفـت  جـان  بـاز  لبخنـدش  ي مانـده  تـه . خـورد  افتـاد،  تخت
 .بود میانشان سبا

ــازه ــادش ت ــد ی ــان آم ــاي باهم ــان موه ــول و پریش ــت ه ــده. رف ــت ش خن ــافی.  گرف ــود ک ــامران ب  ک
 تـه تا که کند نگاهش

ــط ــرود خ ــدش. ب ــی ب ــد نم ــایی او آم ــیش فکره ــودش پ ــد خ ــرض. کن ــت م ـــئن. داش ـــود مطم ـــه ب  ب
 .آورد خواهـد رویـش

. بگیـــرد پــس را سـرش  گــل برگشـت  ســبا شــاید. شـنید  را خانــه زنـگ  صــداي کــه بـود  افکــار درهمـین 
 بـه فکـر ایـن بـا

ــت در ســمت ــا رف ــا ام ــدن ب ــامران دی ــدش ک ــاي لبخن ــت دیگــري معن ــب. گرف ــري ش ــت بخی  و گف
 فشـردن از بعـد کامران



 گــل بــه چشــمش. انــداخت او ظــاهر بــه ســطحی نگــاهی و شــد خانــه وارد.شــد رد کنــارش از ، دســتش
 دسـت میان سر

 :کرد کوچکی اخم و کرد گیر او

 میکنین،نه؟ عقد فردا پس_
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 :گفت و بنشیند او کرد اشاره کیارش

 .،آره معلوم قرار از_

 :گفت و گرفت او سمت را حلقه. شد بیشتر کامران اخم

 گذاشته؟ جا اینجا هم موهاشو ي گیره درعوض و میخواد چی سبا دست حاال از حلقه اونوقت_

 : گرفت را حلقه. نکرد پنهان را لبخندش کیارش

 .نداره فرقی اونور اینور روز دو_

 .داره فرق بیشترم بعدش. داره_

 :گفت بحث دادنِ ادامه بجاي کیارش

 میخوري؟ چیزي_

 :گفت و نشست کامران

 .برم میخوام! نه_



ــرویش و نکــرد تعــارفی کیــارش ــت روب ـــامران نگــاه. نشس ـــوي بازوهـــاي و کتـــف روي از ک ـــا او ق  ت
 صـورتش روي

 :گفت و شد کشیده

 .باشه اونور به حواست. نیستم روز چند شما عقد از بعد_

 سالمتی؟ به کجا_

 .برمش می. که گفتم. کرمان افتاده کیوان آموزش_

 .خب_

ــاه ــامران نگ ــه ک ــم ب ــاي چش ــگ ه ــده تن ــبید او ي ش ــار. چس ــت انگ ـــال داش ـــري دنب ـــی چیـزدیگ  م
 هوشـش ایـن. گشـت

 .کرد می برابر چند را وحشتش همیشه

 .میکنه ترش طوالنی که دارم هم کاري قرار یه_

 .وکیلت به بسپار و کاري قراره_

 .باشم خودم باید. نمیشه_

 آن بـــا  امــا  آورد ســردرنمی درســت . مــبهم  صــداي چنــد . زد زنــگ  کیــارش گــوش  در صــداهایی
 قـوي صداها،حسـی

 .برد هجوم قلبش به هم

 ...و باشی کرده باز حسابی من رو قبال نمیاد یادم_

 . کیانا و سیما به میدي و حواست ، شده هم سبا خاطر به میدونم االن_
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 :زد تلخی و معنادار لبخند کیارش

 .بسپاري بهم تو خانواده بخواي که اومد وجود به باوري یه باالخره پس_

 :کشید جلو کمی را خودش و گرفت را مبل ي دسته کامران

 ...خودت وقتی کیارش برنداشت من دوش از باري تو باور_

 میده؟ آنتن موبایل میري که جایی فقط هست حواسم. خب خیلی_

 :داد تکیه عقب و کرد فوت بیرون را نفسش کامران. بود کیارش ي جمله در خاصی ي طعنه

ــاطی راه االن. آره_ ــترده ارتب ــر گس ــث کــه جــوري. س گذشــته از ت ــتهم باع ــا شــدن م ــو آدم ــده ت  آین
 .نشه

 :رفت باال او با کیارش نگاه و شد بلند

 داري؟ نگه رو مو گیره این میخواي_

 :آمد کش کیارش لب

 !زن فامیل کنین دعوتم شام شاید کردم فکر_

 :ایستاد روبرویش کیارش و رفت جلو. گرفت ش خنده غم همه آن میانِ کامران

 .پسر داشت و زن فامیل هواي باید که کن جمع حواستو_



 .ندارم غمی که باشه تو مث شانسم_

 :زد او ي شانه به دست کامران

 اون سـبا . نکنـی  عـادت  عشـق  بـه  بگیـر  یـاد  فقـط . بهـت  میـدم  قـول . میشـی  مـن  از تـر  خوشبخت خیلی_
 داره خـالء قـدر

 .بذاره هاش نداشته ي همه جاي تورو بخواد که

 :گفت و شد محو کیارش لب از لبخند

 س کننـده  گـیج  کـه  پیچـه  مـی  اونقـدر  اولـش  تـازه  صـداي  یـه ! نمیشـه  پـر  راحتـی  ایـن  بـه  خالی دنیاي_
 ...ولی

 :گفت آرام حرفش میان و گذاشت او بازوي هردو روي دست بار این کامران

ــاي _ ــو دنی ــر هم ــین پ ــارش کن ــت. کی ــل اونوق ــن مث ــردا م ــرمنده ف ــرت روي ي ش ــابلش پس ــی مق  نم
 اثبـات بـراي تا ایستی

 .کنی گم رو نگفته و گفته حرف هزار داشتنش دوست

 آرام. زد تلخــــی لبخنـــد  نشکســـت، را ســکوتش  او وقتـــی ولــی  بزنـــد حرفــی  کیـــارش بــود  معطــل 
 و فشـرد را او بـازوي

 .افتاد هایش دست

 ... و هست طنازم. طرف اون بیا شام_

 . مطب برم نیست قرار فردا پس و فردا. شب آخر تا درگیرم_
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 .میارن غذاتو پس_

 :زد لبخند

 ...هم رو سبا غذاي بگو سیما به_

 :گفت جدي و کشید مقابلش انگشت کامران

 .پسر بخورم ازت سفت که نمیگیرم شل_

 .کرد اي خنده تک کیارش

 ...که نمیشه فامیل جناق با_

 :زد چشمکی

 میشه؟_

 :داد سرتکان و زد لبخندي اما آمد دردش کامران

 .بخیر شب. برس کارت به برو_

 دو. شـــد مـــی خفـــه داشـــت. بخشــید هــایش ریــه بــه را نفــس آزاد هــواي. بســت را در و رفــت بیــرون
 میـان را دسـتش

ــایش ــید موه ــایلش. کش ــبش در موب ــد جی ــی. لرزی ــاز. درآورد را گوش ــک ب ــماره ی ــه ي ش ــود غریب .  ب
 :کرد باز را پیام

 !ایرانی پدر نکن فراموش و قرارمون_



ــاز ــس آن ب ــد هــاي ح ــه ب ــمتش ب ــوم س ــرد هج ــد عقــب ســرش و بســت را گوشــی. ب ــارش. چرخی  کی
 بغـل را هایش دست

 :گفت لبخند با کیارش. خورد جا. کرد می تماشایش و بود کرده

 .بیام منم که بخورین دیر شامتونو کم یه بگم خواستم_

 :آمد کامران لب به لبخند

 ...تو برو. منتظرتیم_

 گفــت مــی حســش. کوبیــد مــی محکــم قلــبش. رفــت خانــه طــرف بــه کــامران.داد تکــان ســري کیــارش
 حـل چیـز هـیچ

 ...شود می هم خرابتر که شد نخواهد

♣♣♣♣ 

 شــماره. کــرد گوشــی ي صــفحه بــه نگــاهی. خــورد زنــگ تلفــنش کــه کــرد محکــم را کــرواتش ي گــره
 .بـود ناشـناس

. کـرد  نگـاه  تعجـب  بـا . شـد  قطـع  تمـاس  گفـت،  الـو  تـا . برداشـت  را گوشـی  و کشید درهم را ابروهایش
 .نکرد اعتنایی

ــیش ــه از پ ــی آنک ــر را گوش ــایش س ــذارد ج ــاره ، بگ ــنش دوب ـــگ تلف ـــورد زن ـــن. خ ـــار ای ـــر ب  زودت
 صـداي. داد جـواب

 :پیچید گوشش در پیمان
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 ....رفیق سالم_

 :گفت و شد نزدیک هم به ابروهایش

 مونده؟ ما بین علیکی و سالم_

 :گفت پشیمانی لحن با پیمان

 ...کیا کردم غلط.  کردم غلط گفتم بار هزار من_

 .نشه پیدات من پر دم دیگه و نکن اضافه غلط پس. باشه_

 :گفت ،پیمان کند قطع خواست تا

 .نکن قطع برادرت و مادر روح رو تو_

 :گرفت را دورش عظیم آتشی و کرد فرو قلبش در شاخ چهار کسی انگار

 ...که ببند کثیفتو دهن اون_

 هــیچ.  بپــرس خـواهرت  از. شــدم پشــیمون سـگ  مــث ، خــوردم هـی ...گــو یــه مـن  قــران بــه!  کیـارش _
 ...وقت

 ...واال نکن خورد منو اعصاب.  پیمان نزن زیادي زر_

 زدم زنـــگ اون بــه  و کــردم  تعجــب  نبــودي  مطـب  رفـتم . گفـت  نـوابی . میکنـی  عقـد  امـروز  میـدونم _
 .یـدم فهم کـه

 .نکن قطع ، خوشت روزاي همین به تورو.  رفیق مبارکه



 :کشید ش کرده عرق پیشانی به دست کیارش

 باز؟ میخواي چی_

 !همین. ببخشی خوام می_

 .نیست کردنیم فراموش. نیست بخشیدنی نامردي_

 .شم بلند تونم نمی که زمین خوردم جوري من کیا چی؟ مردونگی_

 :گفت منقبض فکی با و بست را هایش چشم کیارش

 .زنم می زنگ بهت خودم فردا. امروزم به نزن گند بیشتر_

 .گرم دمت_

 پشـــت دســـت کالفــه. کــرد قطــع را ،گوشــی باشــد دیگــري حــرف منتظــر یــا بزنــد حرفــی آنکــه بــدون
 .ید کشـ گـردنش

ــاره ـــر ش پنجــه. نشســت تخــت روي و کــرد شــل را کــرواتش ي گــره دوب .  شـــد مشـــت فکـــش زی
 او از هنـوز دلـش

ــود خــالی  فکـــرش. کـــرد نثـــارش اي لعنتــی. کنــد قطــع را گوشــی هــم موقــع همــان نتوانســت امــا نب
 .  بـود شـده مشـغول
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. داد جــواب حوصـله  وبــی درهـم  هــایی اخـم  بــا بـار  ایــن. خـورد  زنــگ تلفـنش  بــاز و گذشـت  چنددقیقـه 
 شـنیدن بـا سبا



 :کرد فوت بیرون را نفسش و زد پلکی کیارش. کرد سالم و رفت وا او روح بی و خشک صداي

 .میفتم راه دیگه دقیقه ده_

 .باش مراقب. نکن عجله_

 کوتــاهی نگـاه  و شــد بلنـد  صــندلی روي از سـبا . کـرد  قطــع را گوشـی  " فعــال"ي کلمـه  گفــتن بـا  کیـارش 
 ي چهـره بـه

 کنــد حــس او صــداي در را صــبح حــرارت بگیــرد تمــاس وقتــی کــرد مــی فکــر. کــرد ش شــده آرایــش
 چیـزي تنهـا اما

 را پیـــراهنش همرنـــگ شـــال و مـــانتو. زد تلخـــی لبخنـــد. بـــود حوصـــلگی بـــی و فهمیـــد،کالفگی کـــه
 بـا انتظـار.  برداشـت

ـــا را رهـــایش و بلنـــد موهـــاي! خورد،کجـــا مــی ذوق در وقتــی و کجــا شــوق  و کـــرد جمـــع دســـت ب
 ش شـانه ي رو

ــت ــانتویش. ریخ ــالش و پوشــید را م ــید ســرش روي را ش ــا آرایشــگر. کش ــد ب ــال لبخن  روي از را ش
 .برداشت سرش

 .باشین راحت میتونین که هست پایین اتاق یه اینجا...  تو بیاد نامزدت بذار کن صبر_

ــبا ــکر س ــرد تش ــندلی روي. ک ــت ص ــه و نشس ــایلش ب ــاه موب ــرد نگ ــا ک ــر ام ــت دیگ ــه ده باگذش  دقیق
 .بگیرد تماس نتوانست

 ...نبود کشید، درباغ یواشکی دیدار و خوابی بی به را قبل شب که ذوقی و شوق از اثري

 آرایشـگر  هـاي  حـرف  بـه  توجـه  بـی . خـورد  زنـگ  هـم  تلفـنش  گوشـی  همزمـان . شـنید  را آیفون صداي
 محبـت بابـت



ــتش ــکر وزحم ــرد تش ــالش. ک ــایش روي را ش ــداخت موه ــرون و ان ـــت بی ـــکر. رف ـــري تش  از مختص
 کـه جـوانی دختـر

ـــار را آویـــز. رفـــت بیــرون در از داد، مــی انجــام را داخلــی هــاي همــاهنگی  مســـتقیم آفتـــاب.  زد کن
 .زد را چشـمش

 قـدمی  و برچیـد  لـب . نبـود  خـودش  از خبـري . دیـد  را کیـارش  ماشـین . گرفـت  شـالش  ي لبـه  بـه  دست
 ماشین طرف به

 :گفت سر پشت از کیارش.  برداشت

 کجا؟_

 او ي یقــه از چشــمهایش. کنــد نگــاهش نتوانســت حتــی امــا گفــت آرامــی ســالم. برگشــت و کــرد مکــث
 .نرفـت باالتر

ــین ــراهن ب ــروات و پی ــراق ک ــیاهش و ب ــر س ــرد گی ــارش. ک ــتش کی ــبش از را دس ــرون جی ــید بی  و کش
 :رفت جلو

 ...که داره اتاق یه اینجا گفت سیما_

 :گفت حرفش میان سبا

 !گرممه بریم؟. بیرون اومدم خودم_

ــه ســبا امــا کــرد خــم کمــی را ســرش کیــارش  کیــارش. نشســت داخلــش و رفــت ماشــین طــرف ب
 انداخت باال را ابرویش

 نشســـت و برداشـــت ، بـــود گرفتـــه کـــه کـــوچکی گــل دســته ماشــین داخــل از. رفــت ســرش پشــت و
 سـبا طـرف بـه. 



 :گفت و برگشت
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 بیرون؟ بندازم ماشین از و گل_

 گـل  کیـارش  کـه  بگیـرد  را آن ، بـرد  پـیش  دسـت  و کـرد  نگـاه  سـفید  رزهـاي  بـه  چشـم  ي گوشه از سبا
 کشید عقب را

 اصـــراري دســـتش کشـــیدنِ بیـــرون بـــراي ولـــی شــد محکــم ســبا انگشــتانِ. داشــت نگــه را دســتش و
 کیـارش. نکـرد

 :گفت آرام و کشید او دست پشت را شستش انگشت

 .نیستا خبرا ازاین فردا. کن ناز ، میخواد دلت چی هر امروز_

 :گفت تلخ سبا

 .نیستی بلد کارا ازاین تو میدونم_

 .گیرم نمی یاد هم کسی قهر و قر با_

ــبا ــت س ــتش خواس ــب را دس ــد عق ــا بکش ــارش ام ــل کی ــایش روي را گ ــت پ ــودش و گذاش ــی را خ  کم
 :کشید او سمت

 .ببین منو_



 مــدل  و رســمی  تیــپ . افتــاد  او همیشــگی  ي چهــره  بــه  چشـمش  تـازه .  کـرد  بلنـد  سـر  مکـث  با سبا
 ي شـده کوتـاه

ــایش ــار موه ــه از انگ ــذاب همیش ــرش ج ــی ت ــرد م ــم. ک ــایش چش ــت را ه ــا گرف ــش ت ــد را ذوق . نبین
 :زد لبخند کیارش

 بمونه؟ استفاده بی خصوصی اتاق اون نبود حیف_

 واسـه  بـاش  نداشـته  توقـع  میفرسـتت،  داره زور بـه  یکـی  انگـار  کـه  زنـی  مـی  حـرف  لحـن  اون بـا  وقتی_
 ... ت

 دســـتش. بـــرد تـــر نزدیـــک را ســرش و گذاشــت صــندلی پشــت دســت کیــارش.  خــورد را حــرفش
او شـالِ سـمت 

 :کشید عقب را سرش سبا که رفت

 .نیست تیره جلو ي شیشه_

 .ببینم موهاتو میخوام. دیواره هم روبرو_

 .نداره دیشب با فرقی هیچ_

 .میگه چیزدیگه یه ت شونه رو که اینی_

 .میشه دیر.  بریم_

 . س دیگه دوساعت واسه قرار_

ـــا کشـــید عقــب ثانیــه چنــد را شــالش کیــارش. کــرد نگــاه او بــه و فرســتاد بیــرون را نفســش ســبا  ام
 روي ش خیـره نگـاه



 :گفت و زد لبخند. بود مانده درشتش و اي قهوه هاي چشم

 .راضیم ازخودم_

 :برد پیش را سرش و کشید او ي چانه به دست کیارش. خورد جا سبا

 پانزدهم بخش ♣

 صفحه 492

 میده؟ پس نم االن یا خوبه جنسش لعابا و رنگ این. خوبه م سلیقه_

 .خودته نفع به کردنتم تعریف_

 :خندید آرام کیارش

 دیشـــب. نیســـت بســـت بـــن کوچــه همــین از بهتــر جــا هــیچ. خیابونــه جــا همــه االن؟ کجــا ببرمــت_
 پـس امتحـانتم کـه

 ... و دادي

 :انداخت پایین سرش کشیدنِ پس با را هایش چشم سبا

 .دیگه برو_

 !زنم می حرف... سبا_

 :برداشت شیطنت از دست بار این کیارش و کرد نگاهش دوباره سبا

 .زد زنگ پیمان که بستم می کروات داشتم. بود خورد خیلی اعصابم زدي زنگ که موقع اون_

 :شد نزدیک هم به سبا ابروهاي



 ...کیانا با که همون پیمان؟_

 ...عوضی همون. آره_

 داره؟ چیکار_

 :انداخت باال را سرش کیارش

ــم_ ــت مه ــط. نیس ــتم فق ــدونی خواس ـــداقل ب ـــروز ح ـــم ام ـــ دل ـــواد ي نم ـــات خ ـــوهم اخم ـــه ت .  باش
 مناسـب زدنـم حـرف

 .میخوام معذرت.نبود

 :زد لبخند. خورد سختی تکان سبا قلب

 ...که افتاده اتفاقی فکرکردم. نداره اشکالی_

 .پابرجاس امشب و امروز بیفته اتفاقی هر_

ــا ــاي را حــرفش ي همــه. دزدیــد را نگــاهش شــب روي او تاکیــد ب ــانش آب و گذاشــت شــیطنت پ  ده
 :داد راقورت

 گرفتی؟ خودت واسه و گل دسته_

 !ببین منو بگم باید هی_

 :کرد نگاهش و گرفت ش خنده سبا

 آوردي؟ گیر وقت_

 :گفت هایش چشم به خیره کیارش
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 سته؟ چی با میدونی.  میاد بهت خیلی آرایشت_

 :داد سرتکان بالبخند سبا

 ...خصوصا.  داشت سرخ لباي که قرمز و سفید پیرهن اون_

 :گفت و کرد اشاره هایش لب به چشم با

 !اینا_

 :گفت و کرد نگاه هایش چشم به دوباره

 .میگم و پیرهن! دیگه دسته دم_

 .بدم پسش میخوام.  ته عمه هدیه_

 .بده پس بعد کن استفاده دور یه_

 عشــق  اصــیل  طعــم  بــاز  و ببنــدد  چشـم  خواسـت  مـی  دلـش . کوبیـد  مـی  عشـق  و هیجـان  بـا  سـبا  قلب
 بـاهم را لـذت و

 ماشــین بــه محکــم پشــت از چیــزي کــه بــود نبوســیده را او هنــوز امــا رفــت پــیش کیــارش ســر.  بچشــد
 وهر کرد برخورد

ــا سرشــان. شــدند پــرت جلــو کمــی دو  ، پژویــی دیــدن بــا کیــارش. برگشــت عقــب حیــرت و شــوك ب
 و گفت اي لعنتی



 بــــا پـــژو ي راننـــده. شـــد وپیـــاده کشـــید را ماشـــین ي دســـتگیره. گذاشـــت ســـبا پـــاي روي را گــل 
 بلنـد دسـت شـرمندگی

 :کرد

 ...باشه هرچی خسارتش. خورد ترمزلیز. داشتم عجله. ارباب شرمنده_

 :کرد فوت بیرون را نفسش کیارش

 ســر ترمــز و باشــی ســرعت تــا چهــل صــدو بــا شــاید. کــن جمــع حواســتو. حســابی مــرد چیــه خسـارت _
 .بخوره

 :گذاشت ش سینه روي دست جوان مرد

 .نخورد خسارت خیلی خداروشکرماشین. چاکرم من_

ــارش ــه کی ــی ب ــه خط ــپرافتاده روي ک ــود س ــاه ب ــرد نگ ــر و ک ــان س ــرد. داد تک ــط م ــاهش فق ــی نگ  م
 سـر کـه کیـارش.کـرد

 :گفت و زد لبخند کرد، بلند

 خورده؟_

 :کشید باال را هایش لب کیارش

 .خوش روز. فقط باش مراقب بیشتر_

 نشســت، وقتــی. برگشــت ماشــین طــرف بــه کیــارش و کــرد تشــکر خــود خــاص لحــن بــا هــم بــاز مــرد
 :گفت فوري سبا

 شد؟ چی_
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 :چرخاند را سوییچ و انداخت سرباال

 .شه تموم زودتر که بریم. مونده خماري تو من مث طرف انگار. هیچی_

 باتمـــام انگـــار. بـــود آرام لبخندشـــان. کشـــید خـــود راســـمت کیـــارش نگــاه ســبا، گفــتنِ خداروشــکر
 روز اتفاقـات

ــود گیقشــن ــان. ب ــد را فرم  لبخنــد. گذاشــت ماشــین کنســول روي را دســتش حرکــت از قبــل و چرخان
 شد تر عمیق سبا

ــریفش انگشــتان و ــانِ ظ ــرو او محکــم ي پنجــه می ــا رفــت ف ــتش احســاس ســالها از بعــد ت ــه کند،پش  ب
 گـرم محکمی دیوار

 ...نبود رویا شبیه دیگر که باوري به... پذیر نا شکست و مردانه قدرت یک به. است

 کالهــش البــرز شــدند، رد کوچــه پــیچ از ووقتــی زد بــرایش بــوقی مــرد. گذشــت پــژو کنــار از کیــارش
 و کشـید باال را

 :چرخاند سر مرد

 داداشین؟. ارباب بود شما شبیه چقدر_

ــرز ــت الب ــت دس ــندلی پش ــاهش و انــداخت ص ــین از را نگ ــت تایرهــایش. و ماش ــاص و آرام. گرف  خ
 :گفت

 نه؟.داشت عجله_



 :خندید مرد

 .کنه عجله بایدم. انگار بود شده دوماد_

 :کشید پایین باز را دارش نقاب کاله. سرچرخاند البرز

 .اومدیم که همونجایی از برو_

 لواسون؟_

 میتونی؟. کن عوض ماشینو اول منتها. آره_

 بازیه؟ گانگستر_

 .بازیش از پولش،هم از هم. میاد خوشت_

 چشــم  امــا  شــد  روشــن  و کــرد  لقـی  لـق  قـدیمی  پـژوي . چرخانـد  را سـوییچ  و داري کـش  چشـم  مرد
 هنـوز یـارش ك

 ســـخت داشـــت بــازي. زد پوزخنــد. افتــاد شیشــه روي کــه بــود محــو اي ســایه و تایرهــا آن رد دنبــالِ
 تـر عجیـب و تـر

 ...کیست دختر این فهمید می باید فقط. میشد

 :گفت لبخند با و فشرد را کیارش دست کاوه

 .کردي خوبی خیلی کار اما دیدم، می بعید یکی تو واسه و روز این_

 :زد لبخند کیارش

 .رسیدي جایی به هم تو بلکه کن باز و چشات_
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 . میاره عکس آلبوم یه هرروزم. کنه بند میخواد مادره دستمونو که رو ما_

 .مونی می البوم الي اخرش پس_

 :زد او ي شانه به اي ضربه و خندید کاوه

 دیگه؟ میکنی کنسل رو دوشنبه و شنبه. بخواد چی خدا تا_

 .زنیم می حرف درموردش بعد حاال. میدونم بعید_

 :گفت و زد او کتف به دست کاوه

 .بینمت می پس! حتما_

 قصـــد و کـــرد جمعـــی خـــداحافظی. گفــت مجــددي تبریــک مودبانــه و چرخیــد ســبا ســمت ســپس
 امـا داشـت رفـتن

. کـرد  خـم  سـر  کـاوه  و زد لبخنـد  طنـاز  مکـثش  بـا . کـرد  گیـر  طنـاز  معنـادارِ  و نافـذ  نگاه به هایش چشم
 مثـل زن ایـن

 ماشــین کنــار تــا کیــارش. مانــد مــی منتظرمطلبــی بایــد نگــاهش بــاهر. بــود پلــیس هــاي نفــوذي از یکــی
 و رفت همراهش

 :گفت باخنده کاوه

 .باهوشه خیلی. باشه نذاشته واست یاب رد میدونم بعید. کیا باش داشته و ت عمه هواي_



 :زد پوزخند کیارش

 .بکن خودتو کار. نباش چیزي نگرانِ تو_

ــاوه ــري ک ــان س ــازه و داد تک ــداد اج ــتر او ن ــراهش آن از بیش ــرود هم ــارش. ب ــت کی ــامران و برگش  ک
 :گفت

 خونه؟ گردي می بر_

 .گردیم می بر خودمون ما. برین شما_

 :گفت سیما و کرد نگاهش کامران

 . بزنی زنگ نیست الزم دیگه ، برگشتی هرموقع. ورودي گل زیر میذارم و کلید من سبا پس_

 :گفت و گذاشت ماشین کاپوت روي آرنج کیوان. گفت چشمی و کرد تشکر سبا

 نمیشه؟. گشتیم برمی بعد رفتیم می دور دور یه_

 :چرخید میانشان کامران نگاه. کرد نگاهش و زد لبخند اختیار بی کیارش

 بود؟ کم. کیوان اومدي اینجا محضرتا از راه همه این _

 :کرد نگاه کیوان به کیارش

 .میري فضایی اینکه با نیست بد فرمونت دست_

 :انداخت باال ابرو لبخند با کیوان
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 .دیگه عروسیه باالخره_

 .کارتینگ ببرمت باید_

 .داري کارت خودت_

 ...که باش آماده و حاضر ده ساعت دوشنبه_

 .ریم می ما یکشنبه_

 .شب هشت ساعت فردا قرارمون پس_

ــوان ــا کی ــد ب ــی لبخن ـــی "ول اي" عمیق ـــت غلیظ ـــف و گف ـــتش ک ـــه را دس ــوب او ب ـــد ک ـــا. ی  کیان
 را خـودش و زد غـري

 .انداخت میانشان

 ...و نداره زنونه مردونه دیگه که اونجا_

 .نزن غر. ریم می باهم ذاریم می قرار_

 :گفت ،کامران گفت کیانا که جونی آخ با

 .ایستادیم خیابون وسط. بریم گذاشتین، قراراتون اگه_

 ي خاصـــ حالـــت بـــا نگـــاهش. رفــت جلــو کــامران. رفتنــد هــا ماشــین طــرف کــامران جــز همگــی
 و چرخیـد آنهـا میـان

 :فشرد را کیارش دست و بوسید را سبا پیشانی آرام. برگشت.کرد مکث کیارش روي درنهایت

 .کیارش نره یادت سفارشام. باشین مراقب. دیروقته_



 وقتـــی .مانـــد ثابــت کیــارش نیمــرخ روي ســبا نگــاه. برگشــت کــامران و داد تکــان ســر کیــارش
 ماشـین داخـل کـامران

ــت، ــبا. کــرد نگــاهش و برگشــت او نشس ــت مــی س . زد لبخنـــد کیـــارش امـــا بزنــد حرفــی خواس
 کـرد بـاز را درماشـین

 :وگفت

 .نگرانه زیادي کامران. برسیم زودتر که بریم_

 و نشســت فرمــان پشــت کیــارش. نشســت ماشــین داخــل و نــزد حرفــی.  نشــد او منظــور متوجــه ســبا
 :گفت سبا

 بریم؟ قراره کجا حاال_

 :زد استارت و کرد نگاهش کیارش

 !خوب جاي یه_

 نپرسم؟ دیگه یعنی_

 . کن صبر کم یه_
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 ي خانـــه دوم ي کوچـــه وارد ماشـــین بعـــد دقیقـــه پــونزده وقتــی.نشســت عقــب و داد تکــان ســر ســبا
 بـا شـد، کـامران



 :کرد نگاه کیارش به تعجب

 خونه؟ ریم می_

 :چرخاند را سرش لبخند با کیارش

 .س خونه ، خاص جاي تنها اول شب. زیاده کردن گردش و گردي خیابون واسه وقت_

 .فرستاد بیرون را ش شده حبس نفسش سبا

 ...که نگفتی بهشون چرا پس_

 .دونن می خودشون _

 مطمئنی؟ قدر این ازکجا_

 .نیست کار در برگشتنی امشب بود مطمئن هم سیما که جایی از_

 مکـث  ثانیـه  چنـد  کیـارش  شـدند،  پیـاده  و شـد  خانـه  وارد ماشـین  وقتـی . گرفـت  دنـدان  بـه  را لـبش  سبا
 :گفت و کرد

 !گفتم دیدي. نیومدن هنوز_

 در جلــــوي همــــان و زد را برقــــی کیــــارش. شــــد خانــــه وارد او از جلـــوتر ســـبا و کـــرد بـــاز را در
 و آورد در را کـتش

 شــل را کــرواتش ي گــره. اســت درهــم ســبا ي چهــره کــرد حــس. انــداخت مبــل ي دســته روي جلــوتر
 از را آن و کرد

 :کرد باز گردنش دور

 توهمه؟ اخمات چرا _



 :زد لبخند سبا

 .خوبم! نه_

 :گفت پنجره کردن باز از بعد و کرد نگاهش کمی کیارش

 .بزنم و ،کولر نیستی سرمایی اگه. شده گرم_

 :بود شده هم آمد،سردش می داخل پنجره از که هوایی و مانتو با. کرد نگاهش تعجب با سبا

 .زوده خیلی کولر. خنکه خیلی هوا_

 وایسی؟ میخواي جوري همین تو.... کافیه ، داخل بیاد هوا همین.نیست مهم حاال. هست دیرم_

 :خورد تکانی سبا

 کنم؟ چیکار_

 :گفت حال همان در و رفت اتاق سمت کیارش
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 .جا همون وایسا_

ــوم ــود معل ــه ب ــی طعن ــد م ــبا. زن ــده س ــت ش خن ــالش. گرف ــانه ازروي را ش ـــت ش ش ـــد و برداش  بن
 .کـرد بـاز را مـانتویش

ـــه ایــن بــه تعلــق حــس یــک. داشــت خاصــی حــس ـــل حتـــی. بـــود معـــذب امـــا ؛ صـــاحبش و خان  مث
 یش پـ شـب دوسـه



ــاس ــی احس ــی راحت ــرد نم ــیلش. ک ــی را دل ــت نم ــش. دانس ــی دل ــور کم ــی ش ـــایش. زد م  روي را موه
 و کشـید ش شـانه

 آمـــاده جــوش قهــوه کنــار ش قهــوه بســاط. رفــت آشــپزخانه طــرف بــه نشــد کیــارش از خبــري وقتــی
 و زد لبخنـد.  بـود

 :گفت کانتر پشت از کیارش که بود گرم سرش. شد مشغول

 !کنی درست قهوه نیاوردمت_

 نگــاهش بالبخنــد. اســت کــرده عــوض لبــاس گفــت، مــی جــذبش و ذغــالی تیشــرت.چرخانــد ســر ســبا
 :گفت و کرد

 .آوردم می تر راحت لباس یه منم خونه، میایم دونستم می_

 بیرون؟ بریم داشتی دوست_

 ســـیما اگـــه تـــازه. شـــد ،بهتـــرم خونـــه اومــدیم. بــودم خســته خــب ولــی کنــه نمــی فرقــی یعنــی! نــه_
 ، آورد نمـی لبـاس

 .اومدم نمی رستورانم

 . بود فکرت به سیما خوبه پس_

 :داد ادامه و شد آشپزخانه وارد

 .میومد بهت پیراهنت_

 :برگشت عقب و گذاشت را فنجان دو سبا

 کنی؟ تعریف کسی از تیکه تیکه داري عادت_



 :گفت هایش چشم به خیره و داد کانترلم به روبرویش کیارش

 .کنم تعریف کسی از ندارم عادت_

 :شد کمرنگ سبا لبخند

 بلدي؟ کردن اخم فقط_

 !حقته اخم این االن_

 :گفت اخم با و گذاشت سینی روي را ها قهوه سبا

 .ممنون خیلی. کنم تشکر باید پس_

 مقابــــل ســــینی بــــا. شــــد رد کنــــارش از تعلــــل کمــــی بـــا ســـبا و کـــرد نگـــاهش زل زل کیـــارش
 ولـی نشسـت تلویزیـون

ــه حواســش ــود او ب ــد کــه ب ــت کنــارش کیــارش.  نشــد طــوالنی انتظــارش. آیــد مــی کــی ، ببین  و نشس
 . برداشت را کنترل
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 !گفتی می میخواست، سینما دلت_

 او ســـمت کــامال سـبا . گفــت "هــومی" و برگشـت  طــرفش بــه هـم  او ســر همزمــان و کـرد  نگــاهش سـبا 
 آرام و چرخیـد

 :گفت



 .کیارش بگیره الکی ي بهونه دلم که نبود ساده اینقدر امروز _

 :کرد نگاهش خیره کیارش

 !توهمه اخمات که جدیه ي قصه یه پس_

 ... از غیر بود عالی همه با رفتارت امشب_

 :کرد نگاه ، شد می پخش تلویزیون از که فیلمی به و گرفت را نگاهش کیارش. کرد مکث

 .نمیشه عوض کامران و من بین چیزي بخاطرتو_

 .انصافی بی مقابلش خیلی میدونی خودتم پس_

 و ســـوال ، اینجـــا مونـــدنت بخـــاطر تــونم نمــی مــن. بــریم پاشــو ، شــه ناراحــت خــواد نمــی دلــت اگــه_
 یـا بشـم جـواب

 .بدم توضیحی

 بغــض  و بهـت . آمـد  بنـد  نفسـش  کـه  محکـم  آنقـدر . خـورد  قلـبش  بـه  محکـم  مشـتی  کـرد  احساس سبا
 را چشـمهایش

 بلنـد  سـبا  ، رفـت  فـرو  هـم  در کـه  هـایش  اخـم . برگردانـد  را کیـارش  ،سـر  نگـاهش  سـنگینی . کرد مات
 را دسـتش. شد

 :گرفت

 میري؟_

 .بهتره برم ، استفاده سو پاي میذاري عادیمو زدن حرف وقتی_



 ســـبا. درازکشـــید کاناپــه همــان روي ، نشســتن بجــاي بــار ایــن و کشــید خــودش ســمت را او کیــارش
 روي تعـادل بـی

ــاد تــنش ــرش و گفــت آخــی. افت ــد کمــی را س ــایش. کــرد بلن ــورت روي موه ـــارش. ریخـــت او ص  کی
 کمـی را سـرش

 :زد کنار را او موهاي و کشید باال

 .ارزشه بی میدونی خودت که اي بهونه با نکن خراب خوبمو حال_

 ...بابات یا من ارزشه؟ بی چی_

 :گفت آرام کیارش

 .بزنه هم به خوشیمو بحثی هیچ نمیخواد دلم امشب یه. نکن خرابش. نکش حرف من زبون از_

 :گفت آرامتر صورتش مقابل. کرد بلند کمی را سرش و کشید او صورت به دست

 هــم بــه هــم تــو کنــار فکــرم ي همــه نــذار. بــودي خــودت داد، بهــم حســو ایــن کــه هــم کســی تنهــا_
 ! خب. بریزه
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 خــوبی بـه  هـردو . آمــد دربـاغ  ماشـین  شـدن  خــاموش صـداي . کـرد  مکـث  او چشــم در سـبا  هـاي  چشـم 
 کیارش. شنیدند

ــم ــت چش ــتش و بس ــت دس ــر پش ــم او س ــد محک ــه. ش ــرم ش بوس ــی گ ــث ول ـــود دار مک ـــت. ب  درس
 خواسـت کـه زمـانی



ـــر چنـــد را اشـــتیاقش و نشســـت ش یقـــه روي ســـبا هـــاي دســت بکــش ســرپس ـــپش. کـــرد براب  ت
 صـداي در قلبشـان

 لــذت و عشــق و شــور امــا بــود نمانــده نفســی. پیچیــد شــد، مــی پخــش تلویزیــون از کــه الیتــی موســیقی
 .آمیخـت درهـم

 ایــن امــا بودنــد گذاشــته جــا نورمــاه و آســمان لبخنــد میــان قبــل شــب را بازیشــان عشــق تجربــه اولــین
 هـر بـا وشـور لذت

 دادن نفــس. کنــد بــازش نتوانــد دنــدانی هــیچ شــاید کــه آنقــدر. میــزد میانشــان کــورتري ي گــره ثانیــه
 از گـرفتن نفس و

ــود بســتگی دل شــرط عشــق، ــا کــه اســت وقــت آن. ب ــدازد مــی پنجــه در پنجــه غــرور ب ــا ان  زمیــنش ت
 .بکوبد

 بیقــراري و هیجـان  و التهــاب. گرفـت  فاصـله  کمــی و شـد  محکــم سـبا  صـورت  دور کیــارش هـاي  دسـت 
 صـدایش در

ــا انــداخت مــوج  ســبا گــوش در را دنیــا موســیقی زیبــاترین انگــار کــه بــود چســب دل و آرام آنقــدر ام
 :نوازند می

 . ببرمت نشده تادیر بري، میخواي اگه_

 :چسبید او ي سینه به سرسبا

 ازت بیخــود تشــریفات ســري یــه خــاطر بــه خــوام نمــی. کیــارش زدي مــی حرفــت زیــر بــار یــه کــاش_
 از بعد. کنه دورم

 ...نیستم تنها. دارم گاه تکیه. محکمه پشتم میکنم احساس سالها



 مــی رخ رابــه خــودش زیــادي ، تنهــایی ســالها از بعــد خــوب حــال ایــن.  بــود مشــهود خــوبی بــه بغضــش
 کیـارش. کشـید

 :گفت و کشید او موهاي به را هایش لب

 خونــه ایــن. نیســت تشــریفات.  گــرده نمــی بــر ونحــس رفتــه روزاي وقــت هــیچ دیگــه بــاش مطمــئن_
 تـاریکی این باید

 .بیایی تو تا شه عوض چیش همه باید. کنه بیرون گرفتگیو تار و

 :زد لبخند کیارش. کرد نگاهش و کشید باال را سرش سبا

ــاس دارم دوســت_ ــو ســفیدت لب ــاق اون ت ــه ات ــاد ی . بشــه یهــویی خوشــبختی ایــن واســه همیشــگی نم
 کنم،خـودم عجلـه

 تــور  بـدون  کـه  ملکـه ... ملکـه ... سـبا . باشـی  اسـمت  مثـل  میخـوام  ، شـی  عروسـک  خـوام  نمـی . بـازم  می
 تخـت و وتـاج

 میشه؟... نمیشه

 :برد هجوم هایش حرف به احساسش و کشید او صورت به دست سبا

 !میشه چی همه باشی تو وقتی_

 بـــراي جســـارتش بـــار ایــن و کشــید کنــارش را او. داشــت فــرق همیشــه بــا. بــود تــازه کیــارش لبخنــد
 او لمـس و حـس

 امـا  شـد  نیمخیـز  سـبا . کـرد  مکـث  ثانیـه  چنـد  بـراي  کیـارش .  شـد  قطـع  مرتبـه  یـک  ها برق.  شد بیشتر
 نگهـش او دسـت



 :گفت گوشش کنار آرام. بود تر عمیق لبخندش. داشت
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 !بهتر_

 کـــرد احســاس ، رفــت او لبــاس زیــر دســتش تــا. کــرد جمــع را ســبا ملتهــب تــن ، گــرمش هــاي نفــس
 مـی جیـغ صـداي

 ســمت نگاهشــان بالفاصــله. اســت شــنیده اوهــم گفــت مــی چرخانــدنش ســر و کیــارش مکــث. شــنود
 سـبا.برگشـت هم

 :گفت باترس

 ...کیاناس_

 الـــو تــا  و زد چنـــگ موبایـل  بــه و شـد  خیــز نـیم  کیـارش . شــد بلنـد  کیــارش تلفـن  صــداي موقـع  همـان 
 بـا یانـا ك گفـت،

 :گفت گریه

 ... بابا... بابا... داداش_

 :گفت محکم و بلند. خورد برسرش محکم اي ضربه انگار

 ...میام االن _

 ...کشید سرش روي دویدن هنگام را شرتش تی فقط کیارش و کرد نگاهش زده وحشت سبا



ــاریکی ــی و ت ــث احتیــاطی ب ــتفش ، شــد باع ــم ک ــارچوب بــه محک ــار. بخــورد ورودي چه  تیــزي انگ
 بـازویش به قسمتی

 و کیانـــا ي گریـــه صــداي بــا ســالن از کمــی نــور. نکــرد اعتنــا امــا شــد جمــع ش چهــره درد از و گرفــت
 گفـتن کـامران

 انگـــار کـامران،  ي خـورده  زمـین  جسـم  دیــدن بـا  رسـید،  کـه  همـین  و رفــت جلـو . آمـد  مـی  سـیما  هـاي 
 تـنش از چیـزي

ــا. شــد کنــده ــود ي چهــره.  شــد وصــل هــا بــرق نشســت، او ســر بــاالي ت ـــامران يِ شــده وجمــع کب  ک
 را نفسـش داشـت

ــی ــت م ــویش. گرف ــین زان ــت رازم ــت و گذاش ــر دس ــرِ زی ــرد او س ــم. ب ــدایش محک ــک و زد ص  او پل
 گریه صداي. لرزید

 را کــامران صــورت و کــرد ساکتشــان محکــم بــادادي. کــرد خــورد بیشــتر را اعصــابش وکیانــا ســیما ي
 :داد تکان

 .کن نگاه منو... بابا_

ــر هــاي پلــک الي ــاز او درد پ ــد ب ــت. ش ــاال کمــی ش کــرده گــره مش ــد ب ــی آم ــدرتش ول ــود کــم ق . ب
 دست دو با کیارش

 :گفت و داشت نگه را صورتش

 !جمله یه. بگو من به چیزي یه_

 :گفت و کرد بلند سر. پرید رخش از رنگ ، ماند ثمر بی او تالش وقتی

 ...اورژانس زدین زنگ_



 :زد می نفس نفس. دوید داخل بیرون از کیوان

 ...میان... االن_

 !بجنب. کیوان بیار اونو. قرصه پر. کوچیکه ي جعبه یه من خواب اتاق کشوي تو_

 پانزدهم بخش ♣
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 ، کـــامران دیـــدن بـــا و شــد خانــه وارد کــه خــورد ســبا بــه محکــم رفتــنش بیــرون بــا همزمــان کیــوان
 دسـت واج و هـاج

 ...شد الل و گذاشت دهان روي

♣♣♣♣ 

ــوب_ ــود خ ــارش ب ــتیم. کی ــوابیم میخواس ــت. بخ ــایین رف ــوره آب پ ــد. بخ ــد از بع ــه چن ـــداي دقیق  ص
 از خـوردنش زمـین

 ...وداد جیغ به کرد شروع و بهش رسید برسم،کیانا من ازاینکه قبل ولی اومد ها پله

 :گفت آرام. کرد نگاه سیما خیس صورت به و کشید صورتش روي را دستش دو کیارش

 داشت؟ سابقه_

 :داد سرتکان سیما

 ...اما ، گرفته درد م معده میگفت دوبار یکی_

.  رفتنـــد طـــرفش بـــه بـــاهم کــردو رهــا کــاره نیمــه را حــرفش ســیما ازاتــاق دکتــر آمــدن بیــرون بــا
 و پرسـیدند را حـالش



 :زد دکترلبخند

ــا. شــده رفــع خطــر شــکر رو خــدا_  و شـــدین حملــه متوجــه زود.  بخــش میشــه منتقــل ازظهــر بعــد ت
 موقـع بـه اورژانسـم

 .بوده یارش شانس. رسیده

 اصــرار ســیما. کردنــد تشــکر دکتـر  از.  شــد همزمــان ســیما گفــتنِ شـکر  و کیــارش عمیــق نفــس صـداي 
 مالقـاتش کـرد

ــد ــی ، کن ــه ب ــم نتیج ــد ه ــد و نمان ــه چن ــد دقیق ـــه بع ـــدنش ب ـــت دی ـــارش. رف ـــب کی ـــت عق ـــا. رف  ب
 صـندلی روي خسـتگی

 تلــخ آنقــدر قبــل شــب بــه فکــر. شــد قفــل درهــم هــایش پنجــه و گذاشــت پــایش روي آرنــج. نشســت
 نمـی اصال که بود

 فقــط دیدنشــان بــا. آمــد طنــاز همــراه کیــوان کــه نگذشــت خیلــی. شــود درگیــرش دیگــر خواســت
 طنـاز. نشسـت عقـب

 :گفت و کرد یو سی سی قرمز و سفید در به نگاهی

 چطوره؟_

 :داد سرتکان

 .خوبه_

 ســـراغ و رفـــت پرســـتاري ایســـتگاه ســمت بــه. دهــد نمــی توضــیح ازایــن بیشــتر او دانســت مــی طنــاز
 . گرفـت را دکتـر



 :گفت و نشست کیارش کنار کیوان

 خوبه؟ بابا مطمئنی_

 :کرد نگاهش چشم ي گوشه از کیارش

 .خوبه میشه؟ عوض چی خوبه، بگم دروغ مثال_
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 :آورد در جیبش از را او گوشی و کشید عمیقی نفس کیوان

 .بودي گذاشته جا. بهش بزن زنگ گفت خاله_

 :گفت دوباره کیوان. کشید آن روي را شستش انگشت و گرفت را گوشی کیارش

 ...مون همه نبودي، تو اگه دیشب_

 شد؟ چی نفهمیدي تو_

 کیــوان بــه دوبــاره و ،گرفــت شـد  مــی دور کــه طنــاز هــاي قـدم  از چشــم کیــارش. کــرد نگــاهش کیـوان 
 :کرد نگاه

 چیکار؟ بیرون رفتی. بودي باغ تو اومدم من_

 .باغه تو یکی کردم احساس_

 :داد ادامه کیوان. شد جمع کیارش هایش چشم



 دیـــدم کــنم صــداش رفــتم دنبــالش مــن. بخــوره آب رفــت کــه موقــع همــون. اومــد بیــرون رفــت بابــا_
 .برگشـت فـوري

ــت برداشــت موبایلشــو ــو.  آشــپزخونه طــرف ،رف ــرق یه ــد قطــع ب ــا. ش ــت ت ــن ، برگش ــتم م ــا گف  حتم
 شـک. پریـده کنتور

ــذاره،من اومــد. بیــرون بــرم بهونــه یــه بــا بــودم کــرده  اســتفاده فرصــت از. زد زنــگ گوشــیش. بــرم ن
 باغ تو. رفتم و کردم

 رفـتم  و گـرفتم  تمـاس  اورژانـس  بـا  فـوري . افتـاده  دیـدم  ، برگشـتم . میـاد  کیمیـا  جیـغ  صـدا  دیـدم  بودم
 انگـار. زدم برقـو

 .بود کرده قطعش یکی

 نمـــی و پیچیـــد مـــی ذهــنش در مختلفــی هــاي حــرف مــدام. داد مــی صــدا دنــگ دنــگ کیــارش مغــز
 در چـرا دانسـت

 بــارانی روز آن از بــرق و رعــد مثــل خاکســتري تصــاویر. رســید مــی نــازنین و کنعــان اســم بــه انتهــایش
 بـه هـم استانبول

 :داد سرتکان کرد،کیارش زمزمه را اسمش کیوان وقتی. میخورد مغزش

 تــو بابــا. گیــرن مــی اشــتباه و قلــب و معــده درد وقتــایی یــه. کــرده مــی درد ش معــده میگــه مامانــت_
 .خطربوده معرض

 ...نساز جنایی ي سناریو

 ...کیارش اما_

 بیام؟ و بزنم تلفن یه برم من هست حواست_



 پنجــه میــان را موبــایلش کیــارش. داد تکــان ســر ، دیگــري حــرف بــر اصــرار جــاي بــه بــار ایــن کیــوان
 بلنـد و فشـرد ش

 و گذاشـــت قلـــبش روي دســـت. پیچیـــد هـــا پلـــه از طنــاز کــه بــود نرفتــه بیــرون ســالن از هنــوز. شــد
 کنـار از خواسـت

 :ایستاد او صداي با اما بگذرد کیارش

 کرده؟ تهدیدش کسی_

 :رفت جلو را فاصله قدم چند کیارش و کرد نگاهش حیرت با طناز
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 ترسیده؟ چی از_

 :گفت اخم با طناز

 پرسی؟ می من از بودین، خونه تو شما_

 !چیه جریان ندونی محاله. ایم غریبه اونجا ماها هستین، انتقامیت هاي ایده و تو وقتی تا_

 .ندارم تو حوصله اصال طرف اون برو کیارش_

 قـــدم پشــت طنــاز. شــد رد حــرف بــی او، ي رفتــه کنــار هــاي چشــم روي دار مکــث نگــاهی بــا کیــارش
 مکـث او هـاي

 امـــا شـــد غـــافلگیر طنـــاز. برگشـــت و ایســـتاد پلـــه پـــیچ در کیــارش. کــرد تماشــا را رفتــنش و کــرد
 خـودش روي بـه



 :گفت آرام فقط.نیاورد

 .نداشت همیشگیت خود به شباهتی هیچ قبلت شب پاچگی دست_

 .نکن فرض خر منو. کنم نمی تو خوشایند واسه کاریو هیچ باش مطمئن_

 منظور؟_

 :زد پوزخند کیارش

 .مونه نمی ابر پشت ماه ، بزن زورتو فعال_

 یکــی  دوتــا  را هـا  پلـه  ، بلنـدش  هـاي  قـدم . داد ادامـه  دیگـر  وکیـارش  رفـت  فـرو  درهـم  طنـاز  ابروهاي
 بـه و کـرد طـی

ــاط ــید حی ــین. رس ــبح اول ــاه ص ــایش و تیرم ــتان گرم ــه را تابس ـــید رخ ب ـــه اول. کش ـــمت ب ـــه س  اي دک
 آب یـک و رفـت

 مکــث بــی کــه گرفــت هــم را ســبا ي شــماره ، کشــید ســر نفــس یــک را نصــفش وقتــی. گرفــت معــدنی
 .داد جواب

 خوبه؟ مطمئنی_

 !آره پرسین؟ می شک با تون همه چرا_

 :افزود و گفت روشکري خدا سبا

 .میایم االن کیانام و من_

 تـــو موقــع اون. بیــاین بگیــرین، آژانــس یــه دو ســاعت. نــداره مالقــات ي اجــازه ظهــر تــا هتلــه؟ مگــه_
 میتـونین و بخشـه



 .ببینینش

 خانــه ماشــینش افتــاد یــادش وقتــی مکــث، ثانیــه چنــد بــا کیــارش.  گفــت "اي باشــه" اعتــراض بــی ســبا
 :گفت است،

 بلدي؟ رانندگی_

 !نه_

 ؟ تو بلدي چی_
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 :کرد فوت بیرون را نفسش کیارش. نزد حرفی اما گرفت سبا دل

 نداري؟ کاري فعال_

 چنــد امــا برگشــت ســالن طــرف بــه و زد صــورتش بــه آبــی کیــارش. کــرد خــداحافظی و گفــت نــه ســبا
 ها پله روي ثانیه

 پـــایین را رفتـــه بـــاال هــاي پلــه. کنــد مــی تعقیــبش اي ســایه کــرد حــس. برگشــت عقــب و کــرد مکــث
 نگـاه و برگشـت

ــه دقیقــی ــود کوچــک محوطــه. انــداخت اطــراف ب  داشـــت، را خـــودش پوشـــش قصــد کســی اگــر و ب
 مشـخص کـامال



ــود ــی. ب ــه وقت ــانه ب ــی ي نش ــورد، خاص ــري برنخ ــان س ــب و داد تک ــت عق ــد. برگش ــک نفهمی ــت ی  جف
 پسِ از همزاد چشمِ

 ...کند می نگاهش خیره رفته، پایین کالهی محوطه،زیر هاي نرده

. بــود ســرش پشــت درســت و گشــت مــی دنبــالش ســالها کــه بــود اي گمشــده. نبــود درکــار اي ســایه
 دنـدان خالل البرز

 جــواب و داد تکیــه درخــت بــه. دیــد را نــازنین ي شــماره. برداشــت را موبــایلش و کــرد تــف بیــرون را
 :داد

 بود؟ خوب شب_

 .نیست بینمون هیچی. خرمنه سر لولو یارو این میدونی خودت. البرز نگو متلک_

 .باورکردم_

 ...بخدا. برو برگرد! کجایی میدونم من کردن شک اینا!  البرز_

 .شماهایین میگرده بر که اونی_

 :گفت حیرت و مکث با نازنین

 !چطور_

 :گفت زده وحشت البرز دارِ صدا پوزخند با

 احمق؟ کردي چیکار باز_

 پــس. نیســت کــامران بــا معاملــه از خبــري. کــن جمــع و خرفــت مرتیکــه اون چمــدون فقــط. شــو خفــه_
 ...افتاد



ــازنین ــا ن ــاوري، ب ــامش ناب ــه را ن ــرد زمزم ــرز و ک ــی الب ـــع را گوش ـــرد قط ـــه. ک ـــمت ب ـــتان س  بیمارس
 لـب زیـر و برگشـت

 :گفت باخودش

 بــــی داغِ داره میــــراث. میخـــوام مـــن کـــه اونجـــوري میـــره، پـــیش مـــن خواســـت مطـــابق برنامـــه_
 خـانِ کـامران ناموسـیتم

 ...ت کرده عزیز با اونم! مشفق

 :گرفت ، بود وصل سرم به که را دستی و رفت جلو سیما کرد، باز را پلکش الي اینکه محض به

 ؟ میخواي چیزي_

 پانزدهم بخش ♣

 صفحه 506

ــایین هــایش چشــم ــد پ ــده رنــگ صــورت. چرخی ــه مثــل ســیما ي پری ــا را صــبوري همیش ــد ب ــه لبخن  ب
 زبـان. کشـید رخش

 :کشید خشکش لب روي

 سیما؟ کو...  موبایلم_

 .خورد جا سیما

 موبایل؟_

 کو؟. بود دستم_

 ...کیارش میگم. باشه خونه باید_



 .بیاره بره طناز بگو! نه کیارش_

 :نشست ش پیشانی روي کامران دست و نشست او تخت لب سیما

 .دارم کار باهاش بگیر طنازو شماره لطفا. میگم بهت بعد. نپرس چیزي االن_

 و رد طنــاز بــا کوتــاه ي جملــه چنـد  کــامران. گرفــت او ســمت را گوشــی. نپرسـید  ســوالی بــار ایــن سـیما 
 کـه کـرد بـدل

 مالقـــات وقـــت تـــا کـــه کـــرد راحـــت را خیــالش طنــاز. ببــرد بــرایش را کرد،موبــایلش تاکیــد فقــط
 قطـع و رسـد ي مـ

 :گفت آرام سیما. گرفت سیما سمت را گوشی و شد تمام حرفش.کرد

 ...کنعان...  دیشب_

ــاز آرامِ صــداي ــد شــدنِ ب ــرف.  درآم ــع ســیما ح ــت و شــد قط ــبا. برگش ــارِ از س ـــر در کن ـــید س  و کش
 بـا. کـرد نگاهشـان

ــاز راکامــل در و زد لبخنــد کــامران بــازِ هــاي چشــم و آنهــا دیــدن ــرد ب  صـــداي امــا داد ســالم. ک
 فـین فـین در سـالمش

ــا ــاق بــه هجــومش و کیان ــا. شــد گــم ، ات ــا کیان ــاالي گریــه ب  ش صــدقه قربــان و ایســتاد کــامران ســرِ ب
 تـذکري سیما. رفت

 اسـت  خـوب  کـه  کـرد  مطمئـنش . فشـرد  ش سـینه  بـه  را او صـورت  و کـرد  بغلـش  کـامران  امـا  داد او به
 مـدتی از بعد و

 :گفت جانی بی لبخند با کامران و کرد پاك دست پشت با را صورتش. رفت عقب کیانا



 ...باباس کنِ گریه دختر میگن_

 :بکشد جیغ ، بود مانده کم کیانا

 . کشیدم چی بدونی اگه. دیگه نگو بابا_

 .نکن گریه دیگه. خوبم که حاال. بابا میدونم_

 کیانـــا و نـــد رســـیده زودتـــر ســـاعتی چطـــور کــه پرســبد آنهــا از. گفــت خداروشــکري ســیما همزمــان
 او داد توضـیح

 کــــامران نگــــاه و گذاشـــت یخچـــال داخـــل را خریدهایشـــان ســـبا. دهنـــد راهشـــان کـــرده التمــاس 
 . شـد یده کشـ دنبـالش
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ــی ــت وقت ــا برگش ــم او ب ــم در چش ــد چش ــویر. ش ــب تص ــیش دیش ــم پ ــامران چش ــان ک ـــت ج  و گرف
 .کوبیـد درد بـا قلـبش

 :گفت آرام و داد قورت را دهانش آب

 ؟ سبا کجاست کیارش_

 .ایستاد کنارش و گذاشت میز روي بود، دستش که اي میوه آب سبا

 .حتما میان... کیوان پیش. بود پایین_

 :زد لبخند جوان دختر و شد طوالنی سبا به نگاهش



 .بود نگران واقعا_

 .کشید عمیقی نفس کامران

 ...که لرزید دلش ته. دونم می_

 :زد دیگري راه به کامران و رفت سبا لب از لبخند. کرد رها کاره نیمه را حرفش

 .من دختر دیگه نمیشه فامیل باجناق میگه خودش_

 :چرخید سیما و او میانِ نگاهش

 !دیگه زدین هم به چیو همه_

 :گفت جمعی باسالمی و شد اتاق وارد طناز

 .نوبره شانسی خوش این به پسر و پدر. بخواد دلتون هم خیلی_

 :زد چشمکی و گذاشت ش شانه روي ،دست کرد نگاه سبا به

 .پسره خصوصا_

 :گفت بالبخند کامران

 !نده جو. من خواهر میراثیه_

 مشــغول  طنـاز . بایسـتد  بـرادرش  کنـار  طنـاز  تـا  رفـت  عقـب  سـبا . کـرد  عـوض  را سـنگین  جـو  حضورش
 پرسـی احـوال

 . شد باهمه

 .خونه میري بمونی روز دو. ندیدي آسیب خیلی خداروشکر. زدم حرف دکترت با_



 فردا؟ یعنی_

 .مجدد آزمایشاي و چکاب از بعد اونم فردا پس. شدي منتقل تازه امروز. خیر نه_

 .دارم کار کلی. کنن مرخص زودتر کن رجوعش و رفع جور یه_

 .نیست سالمتیت از تر واجب هیچی_
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 :گفت دلواپس کامران

 ...که بیاد پیش کاري شاید. پایگاه بره باید کیوان صبح فردا_

 .میره خودش.نیست که بچه_

 :داد ادامه را طناز حرف سیما

 .میفرستمش خودم. میره. نکن رو چیزا این فکر االن تو_

 .کارمه یه کیوان. جاست بی موندنم آخه_

 :گفت محکم طناز

 هــی  کـه  موقـع  اون. کـامران  نمیشـی  نیـاد،ترخیص  آرمایشـات  همـه  جـواب  تـا  بیـاد  زمـین  بـه  آسمون_
 م، معـده گفتـی

ــی چکــاب بــرو گفــتم ــار دو و اشــتباه یــه عاقــل آدم. اینــه ش نتیجــه حــاال گرفتــی، شــوخی ول  تکــرار ب
 .کنه نمی



 :گذاشت میز روي و آورد در کیفش از را او گوشی سپس

 .برادرمن باش صبور. امانتیت اینم_

 آمـــدن پــیش بــا ولــی شــد طــوالنی او صــورت روي کــامران نگــاه. داشــت خاصــی معنــاي انگــار حــرفش
 حـرف و بقیـه

 خبـري  هنـوز  امـا  شـد  مـی  تمـام  داشـت  مالقـات  سـاعت . کـرد  موکـول  بعـد  بـه  را موضوع ، هایشان زدن
 .نبود پسرها از

 راحــت خیــالش تــا ببینــد را کیــارش شــده هــم کوتــاه ي دقیقــه چنــد بــراي خواســت مــی دلــش کــامران
 اگر دیشب. شود

 انتظـــارش داد تــرجیح او انگــار امــا بــود رفتــه تــنش از جــان حتمــا تصــاویر آن دیــدن بــا رســید نمــی او
 چـون ، بکشـد را

 ...است رفته کاري براي کیارش گفت و آمد کیوان بعد دقایقی

♣♣♣♣ 

 را او مثــل مزاحمــی فقــط حوصــلگی بــی و خســتگی درایــن. زد صــدایش پیمــان کــه چرخانــد را کلیــدش
 .داشـت کم

 گـم  را وپـایش  دسـت . بایسـتد  ، بـود  کـه  اي فاصـله  همـان  در پیمـان  شـد  باعـث  دارش زهـر  و تیـز  نگاه
 سالم. بود کرده

 :چرخید طرفش و کرد رها را در کیارش.  کرد

 کنی؟ می غلطی چه اینجا دقیقا بگو؛ اضافه حرف بدون_

 :کرد پا آن و پا این پیمان



 ... و ندادي جواب تلفنتو_

 میخواي؟ چی!... پیمان_

 :بگوید تردید با سپس و کند مکث ثانیه چند پیمان شد باعث ، کیارش جدي و محکم لحن

 . فروشگاه برگردم میخوام_
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 :رفت پیش پیمان که برگشت خانه طرف به و شد درهم کیارش هاي اخم

 ...کیا_

 :گفت باعصبانیت

 واســه. بگیـره  زیرپروبــالتو خجسـته  کــه بـودم  کــرده معرفیـت .  واردي فروشــگاه کـار  بــه تـو . زهرمـار _
 نرفتی؟ چی

 .بست نمی باهام قراردادي هیچ بعدم. کیارش بود کاري اول خرحمالی اونجا میدونی خودت_

 .نداره ربطی من به_

 :رفت جلو پیمان

 نگیــري، دسـتمو  االن! کیــارش. کنم،نشـد  جمــع خودمـو  بتـونم  بلکــه رفـتم  قــرض تـو  خرخــره تـا  بخـدا _
 میلـه پشت جام

 .زندونه ها



 :کرد خواهش پیمان و کرد بلند آسمان به سر کیارش

 ...که اونجا بیام بذار. خودت بنام چی همه اصال. قرصه دلم نبندي دادم قرار باهام تو_

 بپوشونی؟ گندکاریاتو و کنی استفاده فروشگاه اسم از که_

 !همین. میدن مهلت مشغولم ببینن طلبکارا فقط. تو جان به نه_

 چی؟ کردي انبار و داري که اجناسی پس_

 جـان  بـه ... بخـدا . بگـی  تـو  هرچـی  اصـال ... واال میکـنم  رد قیمـت  نصـف  و اونجـا  میـارم  ، کنـی  قبـول  اگه_
 چشم مادرم

 .قبوله بسته

 او بــه بیشــتري جــرات کیــارش ســکوت.  رفــت جلــوتر پیمــان. کــرد مــی نگــاهش درســکوت کیــارش
 :بود داده

 .قسم شرافتم به. کنم می جبران_

 :گفت برنده و تلخ کیارش

 . باشی داشته که بذار مایه چیزي یه از_

 مـــوش بـــاز و بزنـــد ســرش بــه حملــه هــوس کــه اي گربــه مثــل. دیــد را او هــاي چشــم تغییــر حالــت
 تـه بـه دسـت.  شـود

 :کشید نامرتبش ریش

 ...کیا میدم قول. شی پشیمون نمیذارم عزیزترینم جان به_

 .نداره رو کارا این ووقت حوصله اصال االن. میکنم خبرت کنم، می فکرامو_



 :گفت پیمان که برگشت در طرف به

 .فروشگاهم صبح فردا من_
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 :کرد نگاهش و ایستاد کیارش

 .بیا دیگه شنبه. نیستم_

 ...بامرامی خیلی_

 :کشید باال او مقابل را انگشتش کیارش

 ...بگیر جدي اینو.  نمیشی آفتابی من خونه طرف هم دیگه_

 ...بگی هرچی. مخلصتم_

 ...شد کور و محو او ذوق و لبخند ندید و شد خانه وارد. کرد او به را آخر نگاه کیارش

♣♣♣♣ 

ــاز را اتــاق در ـــود رفتــه فــرو مطلــق ســکوتی در ، اتــاق تاریــک نیمــه فضــاي. کــرد ب  داد احتمـــال. ب
 خـواب کـامران کـه

 شــد راحــت خیــالش شـنید،  را او آرامِ هــاي کشــیدن نفـس  صــداي وقتــی.  رفــت پـیش  قــدم چنــد. باشـد 
 .بهتراسـت که

 :کرد متوقفش کامران صداي اما برود برگشت

 ...کیارش_



 :ایستاد کنارش و گفت بخیري شب. برگشت او باز هاي چشم بادیدن و چرخاند سر

 !خوابی کردم فکر_

 .بودم بیدار. بود بسته چشمام_

 :گفت و گذاشت تخت باالي دست کیارش

 صـبح  مـن  کیـوانم . نفعتـه  بـه  بمـونی  امـا  ، گیـرن  مـی  سـخت  کـم  یـه . نکـردن  مرخصت فعال گفت سیما_
 .میبرم

 :گفت آرام و راگرفت دستش سپس. کرد نگاهش کمی کامران

 ...بابا اینجا بشین_

 :نشست تخت روي او مقابل و رفت جلو مکث کمی با کیارش

 ...اما کنم پیچت سوال خوام نمی_

 . افتاد می کار از قلب این ، دیدمت نمی و نبودي دیشب اگه_

 .نباشی من نگران کن عادت_

 :فشرد کمی را او دست کامران

 .بفهمی منو حال تا بده بچه بهت زودتر خدا_

 .  شد عوض کیارش نگاه مسیرِ

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣
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 دچــار مــن حـال  داشــتم،به اي بچـه  اگــر بــذارم خـوام  نمــی چـون . کــنم درك حــالتو ایـن  نمیخــواد دلـم _
 .شه

 ...کیارش_

 مـی  ازش چـرا  پـس . بشـنوم  خـواد  نمـی  دلـم  مـنم . بگـی  بهـم  خـواد  نمـی  دلـت  کـه  هسـت  چیزایـی  یه_
 ترسی؟

 :گذاشت هم روي را هایش پلک ثانیه چند کامران

 .نخواه توضیح_

 .کنم زندگی میخوام فقط حاال چون. خوام نمی دیگه. نخواستم_

 :گفت آرام کیارش و رفت باال کامران هاي پلک

 تکــرار تنهـایی  زنـدگیم  تـو  دیگـه  مـاه  چنـد  خـوام  نمــی دیگـه  کـه  م خسـته  اونقـدر .  شـو  سـرپا  زودتـر _
 .شه

 بگــذرون ســبا بــا وقتــو چنــد ایــن حــداقل.  ســفر بــرو. کــن اســتراحت تــو.  کــارات دنبــال میــرم خــودم_
 هـم خاطره یه که

 .بشه

 :آمد کش کمی کیارش هاي لب

 ...ولی ، کنم سواستفاده حالت از تر محکم که کردم آماده خودمو_

 .ببینم خوشبختیتو میخواد دلم که نکن شک_



 !بینی می_

شد کشیده او ي چانه روي کامران دست: 

 ...و بودم رفتنت نگران زندگیم تمام. کیارش بذار کردنت حفظ پاي هامو نگفته_

ــدم وردلــت_  شــده دق ي آینــه ش نتیجــه و داشــتی اشــتباه انتخــاب یــه جوونیــت نــره یــادت کــه مون
 .دیگه بسه ولی

 :شد خم کمی. گرفت می سر از امید باز و شد می خالی او هاي حرف با کامران دل

 ســبا زنــدگی خالهــاي از شــب اون دیــدي؟ کــم چــرا بــودي؟ کــم چــرا کــنم گلــه میخــواد دلــم تــازه_
 خواسـتی. گفتـی

 .داري و داشتی خالءهایی چه تو نگفتی وقت هیچ اما کنم پرش

 داشـــت بغـــض. درخشــید مــی تــاریکی میــان او چشــمان حــالِ بــی مردمــک.  زد زل او هــاي چشــم بــه
 ي مـ را غـرورش

 :شکست

 . بابا بود خالی همیشه جات_

 :کوبید می محکم داشت قلبش. شد محکم او مچ دور کامران دست

 .بابا کردي دوري خودت اما بذارم کم واست نخواستم_

 :کشید عقب و زد پلکی کیارش
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 .کن استراحت. کن فراموش_

 :داشت نگه را دستش کامران اما شود بلند خواست

 .دیشب مثل. شدم سرپا که بودي تو زندگیم روزاي بدترین تو_

 :افزود کامران و کرد نگاهش کیارش

 .بود بس کردنت تماشا دور از همین. دارم نگهت که بود این واسه بگیري فاصله گذاشتم اگه_

 ...اما نیست هنوزم.  نبود من براي_

 :زد دور صورتش در کامران هاي چشم.کرد مکث

 کیارش؟ چی اما_

 امــا  بگــذرم  چیـزا  خیلـی  از راحـت  نیسـت  قصـه  زنـدگیم . کـردم  عـادت  فاصـله  ایـن  بـه . کـردم  عادت_
 تـرك میخـوام

 .باشه خوبی ي بهونه سبا... شاید.  کنم عادت

 .امیددارم تو به بهونه بدون من_

 نیست؟ بهتر.  باشیم سکوت و صلح تو دوباره جنگ یه جاي به میدم ترجیح_

 :برخاست کیارش و کرد نگاهش آشفتگی با کامران

 بهتــره االن امــا بگــو داشــتی کــاري.هســتم اینجــا موقــع تــااون. میــاد طنــاز دیگــه ســاعت دوســه انگــار_
 .کنی استراحت

 :کشید عمیقی نفس. بست هم کامران براي را بحث کیارش هاي حرف مسیر تغییر



 .برو پاشو. میشی بري،خسته کیوان با صبح بخواي اگه. هست پرستار_

 کــه اي میــوه آب و نشســت همــراه صــندلی روي ســپس. دارم عــادت خــوابی کــم و بیخــوابی بــه مــن_
 ، بـود میز روي

 :برداشت

 بریزم؟_

 :زد لبخند کامران

 .نکنه درد دستت_

 دســـت  را اول لیـــوان. کـــرد  پـــر را هــردو و برداشــت  را مصــرف یکبــار هــاي  لیــوان کیــارش
 آرام او کـه داد کـامران

 :گفت

 خوبه؟ مرداد ي جمعه اولین_

 چی؟ واسه_

 . جشنتون_

 محمدي الناز اثر بومرنگ ♣
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 :آمد پایین دستش و نوشید آن از مکث کمی با. ماند هایش لب مقابل کیارش لیوانِ

 !بهتر زودتر هرچی! خوبه_



 !هول. پسر هولی_

 .کرد اي خنده تک کیارش

 .شمام خدمت در که فعال_

ــه مثــل را آرامــش انگــار. کــرد نگــاه خنــدانش نیمــرخ بــه کــامران ــذر ی . پاشــیدند دلــش خــاك روي ب
 تـا بـرد مـی زمـان

 ...کرد می آبیاري خوبی به را بذرها این داشت امید اما کند ریشه

♣♣♣♣ 

ــنش ــگ تلف ــورد زن ــتش. خ ــوانِ روي دس ــد آب لی ـــا و مان ـــدن ب ـــماره دی ـــامش ش ـــک ک ـــد خش .  ش
 .کـرد قطـع را صـدا

ــار را خــودش . شـــد قطـــع تمــاس امــا دهــد جــواب خواســت ندیــد، را کســی وقتــی.رســاند هــا پلــه کن
 ثانیـه چنـد از بـیش

 : آمد پیامی که نگذشت

!oyunu güzel başlatmadın. istersen don de bir sonuça bak_ 

 . )بندازي ش نتیجه به نگاهی یه نیست بد ولی نکردي شروع قشنگیو بازي(

 نهایــت در و گریــز و تعقیــب شــبیه هــاي عکــس.  آمــد تلفــنش روي کوتــاه چنــدعکس ســرش وپشــت
 واژگون ماشین

 ... بود شده منفجر بعد درعکس که کیارش ي شده



 پشــت اي ســایه. پیچیــد ســرش در اي قهقــه صــداي بعــد بــردو هجــوم قلــبش بــه دنیــا دردهــاي تمــام
 پشـت و آمـد دیوار

 :دیگر پیامی سرش

.alborz toprak altında yalnız.. kardeşini ister..iyi bir işbirlikiydi_ 

 !)بود خوبی همکاري. خواست برادرشو دلش! تنهاس خاك زیر البرز(

ــرق ــه از ع ــقیقه ي گوش ــرخورد ش ش ــا و س ــت ت ــوار خواس ــد ه ــدایش بکش ــانِ ص ــتناکی درد می  وحش
 دنیـاي و شد خفه

 ...شد تار و تیره چشمش پیش

 :گذاشت ش سینه روي دست طناز. پرید و خورد تکان ش شانه

 .بیاد دکتر میگم االن. کامران باش آروم_

 :گفت پردردي صداي با و کشید را دستش کامران ، رفتنش از قبل

 کجاست؟... کیارش_

 ...وقته االن_

 پانزدهم بخش ♣
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 طناز؟ کو کیارش_

 .برد کیوانو. رفت_



 :گفت و گذاشت برادرش ي شانه روي دست طناز. افتاد بالش روي کامران سر

 .دیدي خواب. باش آروم_

ــامران ــک ک ــایش پل ــم روي را ه ــواب. گذاشــت ه ــده خ ــود ندی ــداري در. ب ـــارش بی ـــه را کی ـــرگ ب  م
 و کردنـد تهدیـد

 را گوشــی. شــد خــم زحمــت بــه. آمــد دینگــی رفت،صــداي بیــرون کــه طنــاز. برنیامــد دســتش از کــاري
 شماره. برداشت

 .بود دیگري ي

!doru bir iş yapmadın kamran. polisi işimize bulaştırmayacaktın. 

dönüncem_ 

 . )گردم می بر. شد می ما با بازي وارد نباید پلیس. کامران نبود درست کارت(

ــالش روي ســرش ــاد ب ــرد رهــا را گوشــی. افت ــرون را ســنگینش نفــس و ک  دانســـت نمـــی. فرســتاد بی
 مهـره چنـد درگیـر

 ...چرخد می کسی چه دست به و است شده

♣♣♣♣ 

 دادي؟ لوشون تو_

 :کرد جا جابه دستش در را تلفن و چرخاند دستش میان را اي شیشه جام البرز

 کیو؟_

 اجناســـو حـــامالي یهــو کــه بــرد مــی پــیش خــوبی بــه کارشــو داشــت کنعــان. نــزن راه اون بــه خودتــو_
 مجبـور. گـرفتن



 .نره لو چی همه تا برگرده شده

 ترکید؟ ش محموله... ؟ا_

 .کنه رد خان کامران گذاشته که اونو_

 رفته؟ لو چی پس_

 .گرفت ایران پلیسِ بارشو یه. دیگه هاي طرف با ش معامله ي برنامه_

 !بفرسته ذهنی انحراف واسه میخواست که ارزش بی خاکیاي زیر ي مسخره بار همون البد_

 البرز؟ راه اون به زدي خودتو_

 . م ترکیه من نازي؟ میگی مزخرف چرا_

 :شد الل اما بگوید چیزي میخواست نازنین

 چی؟_
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 دخالـــت کـــارش تــو میــدم تــرجیح. نــدارم کنعــانو بــا دردســر ي حوصــله. برگشــتم وقتــه خیلــی مــن_
 خـودش تـا نکـنم

 .بگیره کامران از باجشو

 :گفت آرام است، ناباوري و شوك و بهت از دانست می که نازنین باسکوت



 .شده تنگ دلم. برگرد زودتر تو فقط_

ــی ــایین را گوش ــت پ ــا و گرف ــی ب ــج لب ــه ک ــع ي دکم ــاس قط ــماره. زد را تم ــري ي ش ــت را دیگ  و گرف
 جـوان مـرد وقتی

 :گفت آرام. گفت محکمی جانِ

 بــه ریخــتم پولــو اولــین. کنــی کــار درســت کــه کــن جمــع حواســتو. اومــد خوشــم.بــود درســت کــارت_
 ...حسابت

  پانزدهم بخش پایان

 محمدي الناز بومرنگ رمان
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 شانزدهم بخش

 در را دستش کیارش. برگشت طرفش به و گذاشت میز روي را ساك کیوان

 او هاي دوره هم به اي اشاره با. زد او بازوي به آرام اي ضربه و کرد فرو جیب

 :رفتند،گفت می داخل و دادند می تحویل را مدارکشان تر عقب کمی که

 . باشه خودت به حواست باید فقط. گذره نمی سخت هم خیلی اینجا_

 اما ، بود معلوم هایش چشم در خستگی. شد طوالنی او ي چهره به کیوان نگاه

 بازویش روي که گذاشت دستی همان روي دست. دید نمی ضعف از اي نشانه

 :بود

 .گذره می من واسه اما کیارش باشه نگذشته سخت شاید تو واسه_



 :گفت و کرد تنگ را هایش چشم کمی کیارش

 چرا؟_

 :گفت باالخره ، کرد پا آن و پا این کمی کیوان

 ...و نبودي وابسته... من مث... تو خب_

 . کیوان نکن قضاوت ظاهرش با و هیچی_

 :گفت کیوان که برگشت و اوزد بازوي روي دیگر اي ضربه

 . کیارش باشه گیر رابطه این به ، بابا ي اندازه هم توِ  دل که سخته باورش_

 :افزود جسورتر کمی کیوان و کرد نگاهش کیارش

 چند بودیم مهم برات ما اگه که نه نگو. نبودي اینجا االنم ، نبود خاله بخاطر_

 .بدي جوش و بود شده کنده که اي رابطه و کنی مهربونی داشتی فرصت سال

 :زد رنگی کم پوزخند کیارش

 . توشه بزرگ مشکل یه فقط!  جون پسر حسابیه حرفات_

 :افزود و شد محو پوزخندش

 . منه نشناختن اونم_

 :کشید مقابلش انگشت و کرد خم کمی را سرش

  اي دیگه بشر بنی هیچ بخاطر نه بابا، بخاطر نه ت، خاله بخاطر نه! من_

 محمدي الناز بومرنگ رمان
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 به ازاین بلکه کن فرو ت کله تو خوب اینو. نمیدم باج. ریزم نمی معرفتِ تاس

 بیشتر بهش ، گیري می رفتنات پر کالغ از بعد که پادردایی و تنهایی تو بعد

 ادما خود به خود. زوده برات که نکن شناسی ادم کفش پاتو. کنی فکر

 تو فقط چی همه بینی می اونوقت. میکنن معرفی بهت خودشون،خودشونو

 . کردنیه حس. نیست دیدنی. نمیشه جا تو چشم

 :انداخت پایین را انگشتش

 . بشینم فرمون پشت و راه همه این باید منم. برو حاالم_

 :رفت پیش قدمی کیوان

 . دیگه چیز یه فقط_

 . آورد در جیبش از را سوییچش کیارش

 .میشنوم_

 ...و تلفن بشناسمت؟ بهتر زیاده، فاصله که شبا این میشه_

 :زد نیشخند کیارش

 !میدونم بعید... تفریح و بازي وقتی ولی کنی پیدا شاید کردن فکر وقت اینجا_

 با وقتی کنی تا بد اینجوري بابا و عمه با تو شده باعث چی بدونم میخوام_

 بابا که شبی نرفته یادم. میره براشون خودت نفس فهمید میشه برخورد تا چند



 ...کرد سکته

 :گفت کیوان حرف میانِ کیارش

 پس. مادرمه اونم.میکنه جدا تو زندگی از منو چیزي یه نکن فراموش_

 !خب. نمیاد خوشم اصال که نکن بیخودي کنجکاوي

 در را سیگارش ي جعبه کیارش.  کرد ساکت را کیوان ، کالمش تحکم و قدرت

 :کرد اشاره پادگان به سر با و کرد لمس جیبش

 .شد دیر که تو برو_

 .رافشرد دستش و زد لبخند بار این کیارش. برد پیش دست کیوان

  می بهت سر یه میاد حتما شه بهتر حالش کامرانم.بزن زنگ خواستی چیزي_
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 .شه راحت خیالش که زنه

 ...گرم دمت_

 زدن گره براي. گرفت آغوشش در مردانه و زد لبخند کیوان. کرد مکث کیارش

 یوسف وبرادران قابیل اگر شاید. نبود دیر وقت هیچ خونی همِ  محبت هاي رگ

 معرفت براي را قبر همانجا از که شد می کشته هابیل داشتند،نه را باور این هم

 سقوط چاه ته یوسف نه و کنند درو را دروغ و کنند خاك را محبت ، بکنند ها



 و بگذارد را بهشت حسادت و حرص و آز سر بر آدمیزاد دیگه یکبار که کرد می

 که است اشتباهِ باور این. است آباد محبت، به بازگشت پل همیشه. شود زمینی

 ...کند می خرابش و ویران

*** 

 دست. کرد خاموش جاسیگاري در را سیگارش فیلتر. ایستاد قرمز چراغ پشت

 کالفه خستگی و گرما. کرد باز را پیراهنش دوم ي دکمه و کشید گردنش پشت

 ، سه دراین. خواست می راحت خواب یک و تخت فقط دلش. بود کرده ش

 قرمزهاي چراغ و ترافیک. بود نخوابیده هم چهارساعت شاید ؛ شب چهار

 که بود نشده تمام تایم هنوز.  کرد ش خسته بیشتر شهرهم وسط متعدد

 را گوشی و کشید عمیقی نفس ، مطب ي شماره بادیدن. خورد زنگ موبایلش

 ، یکی براي گفت مکث بدون کیارش و دارد مریض گفت نوابی. داد جواب

 .شود انجام کارش دارد اصرار خانم آن گفت نوابی اما دهد وقت دیگر دوروز

 و کالفه. بود آورده در را کفرش انداختنش، عقب و بود دندانش آخر ي مرحله

 ساعت نیم تا بگوید خواست نوابی از و کوبید فرمان روي را دستش کف عصبی

 پرت کنارش را موبایل ، شمار ثانیه شدن سبز با همزمان. رسد می دیگر

 ...کرد

*** 
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 باهمان. برخاست صندلی روي از و کشید پایین دهانش مقابل از را ماسکش

 :گفت انعطافش بی و خشک لحن

 من. خانم بگیر نظر در کارت براي رو اي دیگه پزشک دندون بعد به ازاین_

 .ذارم نمی برات اي دیگه وقت

 :برخاست یونیت روي از و گذاشت فکش روي دست جوان دختر

 ...کارام براي که بودم گفته هستین،منم منظمی پزشک شما_

 :آمد حرفش میان ، کند نگاهش آنکه بدون و نشست میزش پشت کیارش

 . نیستم بعد به ازاین_

 :شد هم در جوان دختر هاي اخم

 از خیلی به رو شما من.  نبرین بین از رفتار بااین سوابقتونو نیست بهتر_

 .بودم کرده معرفی همکارانم و دوستان

 :کرد نگاهش تیز کیارش

 . نشستین نمی اینجا بود ازاین غیر. نداره شما محبتاي به ربطی من سوابق_

 چند ش وظیفه طبق کیارش و شد باز تعجب شدت از جوان دختر ابروهاي

 :افزود انتها در و کرد گوشزد را پزشکی کوتاه ي نکته



 . برسم کارام بقیه به باید و م خسته خیلی من که ببرین تشریف حاالم_

 کیارش. رفت و کشید را راهش تشکر بدون و فشرد هم به لب جوان دختر

 به. کرد آویزان صندلی پشت از را سرش. کرد فوت بیرون را ش خسته نفس

 است بهتر و ندارد کاري که گفت و زد صدا را نوابی. آمد می خوابش شدت

 اتاق سمت کیارش. رفت بیرون دقیقه چند از بعد و کرد اطاعت دخترك.برود

 دیگر بود مطمئن. کرد باز را پیراهنش هاي دکمه. رفت استراحتش کوچک

 کمی تا کشید دراز کاناپه روي همانجا. بنشیند ماشین فرمانِ  پشت نمیتواند

  و اعتنانکرد. ندید را آن اما چرخاند چشم موبایلش دنبال ، بیاید در ش خستگی
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 خواب و خستگیِ  دست اسیر که نشد دقیقه دو. گذاشت سرش زیر را دستش

 ...شد

*** 

 الی.  رفت در چشمش زیر از خواب مستی ، نزدیکش خشی خش صداي با

 اما است مطب داخل دانست می و بود هوشیار.  خورد غلتی و کرد باز را پلکش

 ، بود مشغول اي وسیله با میزش روي و بود او به پشتش که جوانی زن

 :گفت تعجب با و شد خیز نیم. رفت یادش از سردردش. نشناخت



 ...سبا_

 براق هایی چشم و لبخند با را نازنین سبا، جاي به اما چرخید سریع دخترك

 که خودکاري نازنین. ماند حالت همان در ثانیه چند که خورد جا آنقدر. دید

 :رفت جلو کمی ، گذاشت سرجایش را بود دستش

 .دکتر جناب خوابیدي خوب_

 . نشست و کشید درهم را ابروهایش کیارش

 کارمیکنی؟ چه اینجا...  تو_

 :رفت پیش زنان لبخند نازنین

 ...که همون جدیدته؟ دختر دوست سبا_

 :گفت و ایستاد کیارش

 داري؟ کلید شاه میکنی؟ کار چه اینجا پرسیدم_

 :گفت و کرد جمع را لبخندش نازنین

 .میشی اخالق بد هات ازبیداري بعد قدر چه. بود باز مطب در_

 ؟ شدي بیدار خواب از من با بار چند_

 :شد درهم هایش اخم نازنین

 گوییته؟ خوشامد عوض_
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 تنگ دلم کردي حس وقت هر باشم، گفته دیدمت که آخر دفعه نمیاد یادم_

 .کن بیدارم خواب از بیا ، شد

 بست را هایش دکمه کیارش و برگشت او ي تنه نیم سمت به نازنین نگاه

 :جاخورد.  افتاد او ي حلقه به دخترك چشم.

 کردي؟ ازدواج جدي_

 :گفت و کشید موهایش میان دست بدهد، را جوابش آنکه بدون کیارش

 . کنم برخورد دیگه جور نمیخوام. نباش اینجا ، برگشتم وقتی_

 البرز اگر. فشرد دستهایش میان را کیفش نازنین و رفت دستشویی سمت به

 او از کاري هیچ کرد؟ می سرهم اي نقشه چه باز ، کرده ازدواج او فهمید می

 ...نبود،حتی بعید

 نبود؟ واضح حرفام_

 :داد قورت را دهانش آب. کرد نگاهش و زد پلکی نازنین

 این تو من خب.  حالته بخاطرِ حرفات کردم فکر. رفتی می ترکیه از وقتی_

 ...که بودم منتظر مدام مدت

 که اومدي راه همه این بیخود.  زنم نمی حرف حالم تاثیر تحت وقت هیچ من_

 بدم؟ بیشتري توضیح. شه سازي شفاف برات بیشتر



 شدي؟ نما خواب...  و ناگهانی ازدواج بعدشم ؟ شدي منصرف یهو چرا_

 کنه؟ می فرقی. شدم عاشق فکرکن تو_

 :داد تکان سر نازنین

 . اومدم بیخود واقعا انگار_

 و کرد جدا را هایش چشم زحمت به نازنین. شد طوالنی او به نگاهش

 چشم. داد تکیه میز لب. آمد در شدنِ بسته صداي. کرد کوتاهی خداحافظی

 اي نکته همان... راز یک شبیه چیزي. داشت پنهان اي مساله دختر این هاي

 .شد باز هم از ابروهایش.  دید مرموز ي خانه آن و وجودش در اول روز از که

  با.  بود آسانسور منتظر هنوز نازنین. رفت بیرون و برداشت را سوییچش سریع
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 .کشید ش ریخته هم به موهاي میان دست کیارش. برگشت در شدنِ باز

 دختر نگاه سنگینی.  بود ایستاده دوم ي طبقه هنوزدر آسانسور. ایستاد کنارش

 :کرد نگاهش و برگشت. کرد حس نیمرخش روي را جوان

 شهرستانی؟ و مطلقه دوست همون ي خونه بري قراره_

 :بزند پس البرز از را ذهنش شفاف تصویر تا زد پلکی نازنین

 برم؟ کجا که میکنه فرقی چه_



 :انداخت باال شانه کیارش

 .بخیر شب. نمیاد باال طبقه این. میرم ها پله از من. نداره فرقی_ 

 :برگشت کیارش و زد صدایش نازنین که بود نرفته قدم چند هنوز

 شد؟ آشنا خانمت سبا با میشه_

 بگی؟ سبام به کردي، تعریف بابام واسم که توهماتی اونوقت_

 :زد نیشخندي نازنین

 .نمیاد بهت ذلیلی زن_

 :کرد نگاه هایش چشم به مستقیم کیارش

 ، بپیچونی و کسی میخواي حداقل. نازنین باشه یادت من از چیزي یه_

 . نیستی خوبی دروغگوي. نکن نگاش مستقیم

 !فهمم نمی_

 تو فرقمون فقط. فهمیم نمی رو همدیگه کاراي دلیل. همه مثل حالمون دقیقا_

 . نفهمی به زدي و خودت تو. چیزه یه

 با کیارش و شد کنده او از نازنین ي زده مات نگاه. آمد آسانسور دینگ صداي

 حرف. برگشت ها پله سمت به خودش و کرد اشاره فلزي اتاقک به پوزخند

 یک شبیه داشت دختر این. بود ذهنش در پرصداییِ  ناقوس باز کاوه هاي

 وقتی. شود کنجکاویش مانع نتوانست که بود عجیب آنقدر. شد می سرنخ



 دنبال دانست نمی هنوز برود، او ماشین دنبالِ خواست و نشست تاکسی داخل

 ...گردد می چیزي چه
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 هم باز.  داد گوش خورد، هم پشت که آزادي هاي بوق به بار چندمین براي

 رها کنارش را گوشی و گذاشت دهانش روي را هایش دست. نگرفت جوابی

 باید می ، زمان احتساب آخرین با. چرخید ساعت سمت به هایش چشم. کرد

 .نبود کیارش از خبري هیچ و بود یک ساعت اما گشت می بر شب هفت

 .شد بلند تخت روي از. زد می شور دلش. نداد جواب غروب از هم را موبایلش

 کوچکترین با که بود شده تیز آنقدر هایش گوش. سرکشید بیرون پنجره از

 و گذشت می ها ماشین تمام اما ، برد می هجوم طرف آن به ماشینی صداي

 .نداد اهمیت اما سوخت لبش. کند دندانش با را لبش پوست. شد نمی باغ وارد

 حالِ بادیدن شدو اتاق وارد سیما. چرخید فوري سرش ، در شدنِ باز صداي با

 :گفت ش آشفته

 نزدي؟ تلفن دیگه_

 :داد تکان سر نگران و کالفه سبا



 ...نکنه... نکنه.  نمیده جواب_

 :گفت اخم با حرفش میان سیما

 هنوز. باشه ترافیک. باشه شده خراب ممکنه. دیگه ماشینه و جاده. خدانکنه_

 .نکن بافی منفی. نکرده دیر

 بد عمر یک میان را خواهرش جان پود و تار تمام ، نداشت خبر سیما انگار

 و دست با سبا.  نکند حذرش بر خیال پاخت و ساخت از حاال تا اند بافته بیاري

 :گفت و نشست تخت روي دوباره ، کرده یخ پایی

 کنه؟ می درست تاخیر همه این خرابی و ترافیک آخه_

 :گفت آرام و گرفت دستش میان را او هاي دست سیما

 .کنه نمی خبر که مشکالت_

 نمیده؟ جواب گوشیشو چرا پس_

 ...و نداره آنتن... نمیدونم یا نداره شارژ شاید_
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 کنارش و رفت سیماجلوتر. بود بریده را امانش دلشوره. داد تکان سر سبا

 :گفت اي کننده دلگرم لحن با و کشید او موهاي روي دست. نشست

 . میاد صبح تا میدم قول_



 ... نیاد اگه_

 هم اتفاقی نکرده خدایی باالخره.پلیس پیش میریم نیومد. بگیر آروم... سبا_

 . نباش نگران. همراهشه چی همه بیفته

 .داشت بریدن دل حکم برایش سفر. ماند خیره اي نقطه به سبا هاي چشم

 و ریخت می آب سرشان پشت همیشه. بود شده نفرین عزیزانش سفرهاي

 نفرین سفري ش خانواده از خاطره آخرین. برگردند تا جوشید می خونش

 ...و سفر هم باز و بود شده

 ش بیقراري تماشاي با سیما. رفت راه باز و شد بلند آشوبه دل با و بیقرار

 :شد تمام طاقتش

 صبح تا اینجوري. پلیس سراغ ریم می باهم.  گیرم می تماس طناز با االن_

 .کنی می ،سکته بمونی

 :شد مانعش اما برود خواست سیما و ایستاد سبا

 . سیما بگی طناز به نمیخواد_

 :کرد نگاهش تعجب با سیما

 چرا؟_

 .کنم می صبر صبح تا.  کنه دخالت کارش تو کسی نمیاد خوشش کیارش_

 .پلیس سراغ میرم نشد،خودم خبري



 :کرد نگاهش زده حیرت سیما

 ...که چیه منظورت_

 :گفت کالفه سبا

 .کنیم صبر فعال گفتی خودت_

 :کرد فوت بیرون را نفسش سیما
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 باورکن ولی دارن مشکل درسته. جان سبا نیست کیارشِ  دشمن که طناز_

 .باهمه دلشون

 . کرد باید کار چه دونم نمی اصال... االن. سیما میدونم_

 . ریم می باهم ، گیریم می آژانس یه. خب خیلی_

 :انداخت باال را سرش سبا

 .میکنه هل بیخودي قلبش؟ وضع بااین بگی؟ چی خان کامران به اینجوري_

 :گفت کالفه سیما

 کنی؟ خودخوري و بري راه صبح تا میخواي پس_

 :گفت مکث کمی با سبا

 برو تو. آرومتره اونجادلم. بیاد مونم می منتظر همونجا.کیارش خونه میرم_



 . بخواب

 :پرسید تردید با سیما

 مطمئنی؟_

 را ،کلید کشو داخل از. برداشت را موبایلش و داد تکان سر فکر بااین سبا

 :گفت و کشید بازویش روي دست سیما. برداشت

 .بده خبر پیام یا تلفن با ، اومد موقع هر. بیدارم من_

 .گفت بخیر شب و بوسید استرس همان با را او صورت. گفت" چشمی "سبا

 پایین فشارش استرس شدت از.کرد نفوذ جانش به ،سرما شد باغ وارد وقتی

 تاریکیِ روي چشم و کرد تند قدم اما میخورد هم به داشت حالش. بود آمده

 هم ها برق. نبود ماشین از خبري ، رسید که خانه مقابل. بست باغ آورِ وحشت

 ، آخر قدمِ چند. شد سست پایش و دست.  شد خالی دلش. بود خاموش

 نمی باز کیارش را خانه این در وقت هیچ دیگر اگر. کشید زمین روي را پایش

 ...کرد

 باز را در. کرد خودشِ  نثار "شویی خفه" بغض با. داد تکان را سرش فوري

 . بود خنک کامال باشد، کرده دم خانه هواي آنکه بجاي. شد خانه وارد و کرد
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 کیارش رفتن از بعد خودش ، شد بیدار که صبح. بود مانده باز ها پنجره انگار

 ...حاال و بست را ها پنجره. کرد مرتبش و زد سر خانه به

 بوي. کرد نگاه اطرافش به و رفت جلو قدم چند. کرد خانه دلش در ترسی

 ها اتاق سمت به ترس با. آمد می بند داشت نفسش. آمد می سیگار توتون

 .بود خانه داخل نفر یک. کرد زمزمه را کیارش نامِ خودش با لب زیر. کرد نگاه

 رفت پیش صدا بی هایی قدم با ها اتاق سمت به اما نداشت جسارتی و جرات

 جلو و بست را هایش چشم. کرد مکث ثانیه چند رسید که اتاق نزدیک به. 

 به ناباورش هاي چشم و ایستاد در چهارچوب میانِ کرد باز که چشم. رفت

 حجم. ماند خیره بود، نشسته تخت لب او به پشت ، لباس بدون که کیارش

 انگار. شد می رها و شد می تکه تکه صورتش کنار از خاکستري دار دنباله هاي

 ...بود شده الل. کشیدند میخ چهار به را قلبش

 سبا وبادیدن چرخاند سر. ایستاده سرش پشت کسی که کرد حس کیارش

 . شد باز هم از ابروهایش

 ، اتاق شدن روشن با همزمان و زد را برق کلید. رفت جلو قدم یک سبا

 حتی. زد خشکش سبا. چرخید سرش و شد بسته اي لحظه کیارش هاي چشم

 :گفت زحمت به.  کند سالم رفت یادش

 ...و کرده عادت تاریکی به چشات که اونقدر...  اومدي؟... وقته خیلی_



 زیر در را سوخته نیمه فیلتر و داد فشار را هایش پلک انگشت دو با کیارش

 حدسش یعنی این و دید هم را شده تمام فیلتر چند سبا. کرد له سیگاري

 :گفت و کرد رها را هایش پلک کیارش. بوده درست

 . م خونه هست دوساعتی ، یکی_

 با و شد بلند. کرد می نگاهش بد حالی با و درسکوت که کرد نگاه سبا به

 :گفت خستگی

 کار؟ چه اینجا اومدي موقع این_ 
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 :خروشید عصبانیت با که زد آتش حرفش این با را سبا انگار

 . همینم خودمم. بیخودیه کارام ي همه کال. بیخودي_

 :شد چفت درهم کیارش ابروهاي

 داره؟ ناراحتی قدر این. بینمت می فردا گفتم و بودم خسته شده؟ چت_

 ش سینه ي قفسه که کوبید می محکم چنان عصبانیت شدت از سبا قلب

 دلواپسی ها ساعت ي نتیجه. شد می پایین و باال تند تند و بود ترکیدن درحال

 :گفت و داد تکان سر.  بود شده طلبکاري یک ، کردنش بغض و

 .نیست مهم هیچی دیگه. باش راحت همیشه مثل تو_ 



 که برود خواست ، کرد می ش خفه داشت که بغضی و عصبانیت با و برگشت

 :کشید را آرنجش سر پشت از ، سالن میانِ کیارش

 کجا؟_

 :کرد نگاهش ناراحتی با

 .نباشم کردنت دود سیگار مزاحم که میرم_

 .نرو اعصابم رو دیگه تو. م کالفه و خسته کافی حد به سبا_

 :رفت باال عصبانیت با سبا صداي

 تا.  کیارش زنم می بال بال سرکنده مرغ مثل ساعت چند نرم؟ اعصابت رو_

 .ریختم آوار مثل شد رد وقتی و پریدم جا از احمقا مثل شنیدم ماشین صداي

 اینجا... تو بعد بیفته، کار از قلبم مونده کم و ساختم کابوس خودم واسه دائم

 آویزون اینقدر من نمیدي؟ جواب تلفنم یه و کشی می سیگار ، نشستی راحت

 هان؟ باشم؟ راحت میخوام نشو مزاحمم بگی کلمه یه میاد زورت که زندگیتم

 نفرت با را بغضش سبا و کرد نگاهش فقط کیارش.  بود شده منفجر بمب مثل

 :آمد تر پایین صدایش. کرد خفه گلو در

 نمی وایساده روت به رو که احمقی آدم به حداقل خوبه کنی؟ می نگاه و چی_

 ...میخواي. باش راحت.  خندي

  ازعصبانیت.  گرفت هایش دست میان را داغش صورت او حرف میانِ کیارش
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 :گفت آرام. بود کرده تغییر صورتش رنگ

 خوبه؟. داري حق_

 :داشت نگهش و کشید را دستش کیارش اما زد عقبش و بست چشم سبا

 . کرد می اذیتم که بود مسائل سري یه درگیره ذهنم. نبود خوب خیلی حالم_

 بذاري؟ خبر بی ساعت چند منو که مهمه اونقدر_

 که پلکی و شد کشیده پس ثانیه چند که سرش از خوبی به سبا. بود کالفه

 . فهمید شد، وباز چرخید طرفش باز و شد بسته

 !خب. نمیکنه دوا رو دردي نگفتنش و گفتن چیزایی یه_

 :کشید پس را سرش سبا

 ي اندازه اگه کنم،حتی موافقت هات خواسته با اول روز از گرفتم یاد_

 ...تا زدي می بهم تلفن یه واال نره یادت جا هیچ که نبودم سیگارتم

 خیره و رفت جلو سرکیارش. کرد پر را ش گالیه زبانِ جاي بغض و کرد مکث

 :گفت تحکم با او هاي چشم در

 با تورو نه ، نکنم خفه سیگار با خودمو دادم ترجیح چون سراغت نیومدم_

 . خستگیام و غرغرام



 .کیارش ظالمی میکنم نگاه طرف هر از_

 باز بگم چی هر من نداره، اومدن کوتاه قصد و چرخیده طرف یه مخت وقتی_

 اولین به ازاین بیشتر خوام نمی ، بدون اینو فقط. میدي تحویل و خودت حرف

 اینجایی االن اگه. شد خراب چی همه کافی حد به. بزنم گند باهمیم که روزایی

 نه باشه، زندگی. باشه آرامش میخواد دلم ، اومدي خودت پاي با وقتی حتی ،

 بذاري اسمشو میخواي حاال. کرده تباه عمرمو حاال تا که دغدغه مشت یه

 . بذار دیگه چیز هر یا ظالم،جالد

 و برداشت بود میز روي که را آبی لیوان. داد بیرون را نفسش و کرد رهایش

 کیارش.گرفت را لیوان و برد پیش دست سبا.کشید سر را ش مانده باقی

 :گفت آرام سبا. کرد نگاهش
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 ...من واال بود بد حالم بخدا_

 دخترك ي چهره. شد خیره او هاي چشم لرزان مردمک به کیارش.  کرد مکث

 دراین که بود اي رفته یغما به معصومیت شبیه سالن روشنِ و تاریک میانِ

 مثل و بست چشم چکید، اشکش ي قطره وقتی. گشت می دنبالش روزها

 فکر لحظه آن در چیز هیچ به. گرفت آغوش در محکم را او ش دارایی آخرین



 اهلش براي آینده و بسوزد ش گذشته تمام خواهد می دلش آنکه جز کرد نمی

 که شود خالصه اي لحظه همان هم آن و لحظه یک در دنیایش. بماند

 نمی راهم آن حاال که بود نشده نصیبش درگمی سر جز چیزي. میخواهد

 ...زد رامی هایش باخته تمام قید برد، می زندگی از را بار یک همین.خواست

 آرامتر هم سبا هاي نفس کرد می حس اما ماند حالت آن در دقیقه چند نفهمید

 را صورتش. آورد باال را سرش و چسباند او موهاي به را هایش لب. است شده

 :گفت و برد او صورت مقابل

 ، خالیه ي خونه یه دنیاش تموم ته میکنه فکر که آدمی خوبه چقدر دونی می_

 چی؟ یعنی تو وجود

 :کشید او صورت روي دست و زد پلکی سبا

 چی؟ یعنی ، باشه ماتم یه عزیزاش سفراي تموم ته آدم، یه اگه میدونی تو_

 :داد فشار هایش دست میان تر محکم را او صورت و زد لبخند کیارش

 . حرفاس این از تر کلفت من پوست_

 . توئه رحمیاي بی و ها سردي از تر ضعیف منم قلب_

 .داشت نگه آغوشش در را او.  نشست مبل روي و رفت عقب قدم چند کیارش

 :گفت دلخوري و بغض با و کشید عقب را خودش سبا

 سراغم؟ اومدي می صبح میگی تو اونوقت کیارش، کردم می سکته داشتم_



 خونه و سالمی که کردي می راحت خیالمو فقط اي؟ خسته چرا گفتم من مگه

 . بود بس برام اي
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 تراشیدي،نه؟ قبرمم سنگ مدل خیالت تو_

 :چکید اشکش و داد تکان سر سبا

 . کیارش خودخواهی و بیشعور خیلی_

 شد؟ خنک دلت االن_

 کیارش.  انداخت باال سر ، شود نمی قانع که آزرده ي دختربچه یک مثل سبا

 . گرفت ش خنده

 ، کشیدم نقشه کامران و تو واسه که اول روزاي همون مثل وقتا اینجور_

 . هم به بپیچونمت میخوام

 حتی!  نیستی که وقتی میاره، سرم بالیی چه حرفات این کنی فکر درصد یه_

 . کردي نمی هم شوخی موضوع این درمورد

 :داد ادامه سبا و شد محو کیارش لبخند

 ...و دلت شدن خنک واسه باشم نقشه از جزیی هنوز اینکه_

 :گفت حرفشِ  میان کیارش



 یا رویایی دورنماي یه بیخود؟ حرف یه روزا؟ این تو شنیدي من از دروغی_

 ! الکی هاي صدقه قربون

 ...نیستی وقتی اما کنم نمی فکر هیچی به کنارمی وقتی_

 :بود شده تر جدي ش چهره.  کرد رهایش کیارش

 .دور بریز و مزخرف فکراي این تموم ، خورد م شناسنامه تو اسمت وقتی_

 پاپس با ذهنم تو جاتو که موقع همون. شد تموم نشده شروع بازي اون

 . کردي عوض کشیدنت

 :گفت و کرد نگاهش

 نباشه، برگشتی شاید بدونم که برم جایی روز یه باشه قرار اگر باش مطمئن_

 .میکنم جدا روازخودم تو زندگی

 دست کالفه کیارش و ماند ثابت او صورت روي نگاهش. پرید سبا رخ از رنگ

کشید گردنش پشت: 
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 ذاره نمی که دروغ مشت یه. بد حس یه. هاس نگفته اون از گوشه یه این_ 

 احمق آدم مشت یه کنم می حس ولی میاد بدم گیجی از. باشه معلوم تکلیفم

 ...و کردن فرضم



 کشید او سمت بیشتر را خودش. گرفت فاصله قبل حالت آن از سبا. کرد مکث

 :گفت و

 کی؟ چیه؟ منظورت_

 :کرد نگاهش کیارش

 . میگم بهت فهمیدم چیزي اگر_

 کیارش؟ نداري اعتماد بهم چرا_

 چند بخونی کتاب یه شده تاحاال.سرگذشته یه بحث. سبا نیست اعتماد بحث_

 منتها. همینه منم زندگی از قسمت این باشه؟ اشتباهی یا نباشه برگش تا

 ي بقیه نمیدونم و خوندم نیمه نصفه ي برگه تا چند فقط من که اینه فرقش

 . گذشته چی عمرم

 مهمه؟ اینقدر گذشته_

 :کرد نگاهش خیره کیارش

 !نه ، باشی نداشته خوردن بازي حس که جایی یه تا_

 و چسباند ش سینه به را او سر بعد ثانیه چند کیارش و کرد نگاهش گیج سبا

 :گفت آرام

 زندگی ازاین داشت حالم که کردم فکر بهش اونقدر االن. میگم برات بعدا_

 .جامونده ماشین تو که بود این واسه ندادم جواب اگه موبایلمم. میخورد هم به



 .اومدم تاکسی با خودم

 :کشید عقب را خودش دوباره ترس با سبا

 کردي؟ تصادف مگه؟ شده چی_

 انجام وقت سر کارش میخواست که داشتم سمج بیمار یه. مطبه پارکینگ تو_

 .برم شدم مجبور. شه
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 نشه؟ اینجوري که بدي خبر یه من به نباید خب_

 ...و بدم کار گزارش ندارم عادت من_

 فهمی؟ می. میدي آزار و من. بردار رفتارات ازاین دست توروخدا... کیارش_

 . کشید او اشک رد روي ش اشاره انگشت با کیارش

 . نکن گریه الکی چیزي، هر واسه اینقدر_ 

 :گفت اي شکننده لحن با و گرفت محکم دستش دو میان را سراو سبا

 فهمی می!  دارم قلب! آدمم من.  کیارش نرون ت گذشته آدماي چوب با منو_

 فهمی می. میشم زنده و میرم می نمیشه، خبري نمیشه، پیدات میري وقتی که

 رو؟ اینا

 :لرزید سبا صداي و کرد نگاهش سکوت در کیارش



 تویی؟ من زندگی االن که کردي باور میفهمی؟_

 :داد ادامه بیشتري بغض با و داد تکان سر

 . بسه برام کنی باور اینو فقط_

 و کشید صورتش روي محکم را دستش پشت. چکید اشکش و کرد رهایش

 کیارشِ  کنار از. افتاد سیما یاد موبایلش دینگ صداي با.  چرخاند را سرش

 مختصر و کوتاه. بود گرفته را کیارش سراغ که دید را سیما پیام و برخاست

 میخواهد اگر که داد پیشنهاد سیما بعد ثانیه چند.  است خانه که داد توضیح

 نگران میام، دیگه دقیقه چند "نوشت تا. نداشت قصدي چنین سبا اما بماند

 کشید کنار را سبا دست. شد مانعش و آمد دستش روي کیارش دست" نباش

 ". میمونم" کرد تایپ کوتاه و

 :سوزاند را گردنش پوست سر پشت از او گرم هاي نفس

 نمی... االن همین مثل.  بده عادتم تو ندارم، دیدن محبت به عادت من_

 . بري خوام

 :کرد نگاهش سبا
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 ...یا خودت بخاطر_



 : گفت آرام کیارش

 و باال تواینجوري وقتی اما. فهمم نمی رو چیزا خیلی. گی می راست_

 همون. تبه شبیه که چیزایی یه. کنه می داغم بدجور چیزي یه پري می پایین

 .میشه شروع تازه تب اون از واقعیت ولی میکنه عرق زود میگن که تب

 .نمیشه شروع تب درجه چهل با یهو هوس مثل وابستگی

 همیشه او حرفهاي اما بود او احساسی سکوت طلسم شکستن منتظر سبا

 .داد می تحویلش اي تازه حس و زد می دور را احساسش

_هم هرکسی. بدونه کردن تیمار که کسی. خواد می پرستار ، کرده تب مرد 

 . دیدنتم ي کالفه که من واسه باشه تو شبیه یکی باید. تونه نمی

 و کرد سرخم.  برد سرش پشت دست ، او ي خیره هاي چشم دیدن با

 ، هایش حرف برخالف. بود وگرم کوتاه. کرد تمام بوسیدنش با را خواستنش

 دست کرد، که رهایش. بود بلد خوب را او خواستن و حس به رسیدن راه

 :گفت و چسبید او ي سینه روي سرش. شد حلقه کمرش دور هایش

 ... بریزي اگه کیارش، میکنم تکیه بهت من که دیواري آخرین تو_

 اون.  زدي تو و ستون اولین. میخوره تر محکم ها ستون خونه این سقف زیر_

 . نکنم فکرم نداشتنت به که محکم قدر

 :برد او گوش کنار را هایش لب



 . شکست طلسمش. نکن فکر رفتن به االنم پس_

 سر از ها بوسه. شد تر محکم دورش او هاي دست و شد بسته سبا هاي چشم

 ریخت هرچه عشق دوباره. بریزد هم به زمان قواعد دیگر یکبارِ تا شد گرفته

 گویا که آنقدر. باشد تر گرمِ  نوازش و بوسه یک نهایتش تا آمد شش جفت

 گاهی. کند سرخ حرارتش را جایش و باشد آتش ي زبانه یک اتصال هر

 و ها نوازش همان روح هاي قلمه که شود می سفیدي بوم شبیه تن اوقات

  می هایی خاطره تصاویر.کنند می خلق را تصاویر رویش جسم هاي سایش
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 گالري یک دوباره عشقبازي باهر و ماند می آویزان نمایشگاه در سالها که شود

 . کند خلق را ها لحظه باهم غریزه و عشق لذت تا سازد می را بزرگ

 یکی براي که بود روح دو میان محکم ي گره یک مثل جسم شدنِ نزدیک

 از زدن نفس نفس شمار ثانیه روي! زمان که جایی. کردند می بیقراري شدن

 را لذت. چسبند می خود فیزیکی قاب روي ها عقربه چرخد، می عشق سر

 زیباتري لبخند با ها ستاره را تن و روح آمیختگی! جسم نه ، کند می معنا حس

 پنجره از شب نیمه خنک هواي ، گرفت آرام که نفس و تن دو. کنند می معنا

 که گرفت آغوشی همان را دخترك تنِ لرزِ.  پیچید تخت یک هاي ملحفه میان



 سر داد اجازه و بوسید لذت با فقط را خواستن سرخ سیب کردن، طمع جاي به

 پشت دستی.  برسد ش شیرینی چیدنِ وقت که زمانی تا بماند ش شاخه

 که زمان همان. کرد می نقاشی هم را حرمت ها نفس این میان داشت پنجره

 ...آمد کنار تعهد مرزبانی با لذت و حرمت و شد بسته ها پلک

 آرام آرام ، گرمش هاي چشم تا شد عاملی ، ها گنجشک جیک جیک صداي

 انگار. افتاد خورشید نور به چشمش و شد باز پلکش الی.  بزند کنار را خواب

 دلچسب و کافی قسمتی فقط گرمایش از تا بودند کرده تکه تکه را نور درختان

 آواز قناري یک اتاق این. دید می هم را ها کنجشگ پرواز. شود اتاق این سهم

 روي نگاهش و چرخید بالش روي سرش. کشید عمیقی نفس. داشت کم خان

 در. چرخید کامل بااحتیاط. ماند ثابت کیارش ي رفته خواب به ي چهره

 او سر باالی از. شود بیدار فعال اي اضافه حرکت با خواست نمی و بود آغوشش

 زیر از دستش اما ببیند را ها عقربه کامل تا کشید گردن کمی. دید را ساعت

 . افتاد بالش روي آخی با و رفت در تنش

 نشدي؟ بیدار زود ، قبل شب تقالی همه اون با_

  نگاهش و رفت باال او هاي پلک.  ماند میخکوب کیارشِ  روي هایش چشم
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 نگاهش غافلگیر سبا. بودند بسته فقط انگار. نبود آلود خواب هایش چشم. کرد

 :داد ادامه کیارش که کرد می

 !جبرانی دنبالِ و شدي پشیمون چیزي از نکنه یا_

 ي رابطه آن تمام گذرا ي ثانیه چند طی انگار ، هم در نگاهشان شدن قفل با

 عبور هردو ذهن از کوتاه برقی و رعد شبیه و شد فیلمی احساسی و پرکشش

 زود تا کوبید استرس و هیجان با سبا قلب ، کیارش کمرنگ بالبخند.  کرد

 ،کیارش شود بلند آمد تا.  بزند کنار بدنش روي از را پتو و بگیرد را نگاهش

 :کشید خود سمت را او و گرفت را ش شانه

 یه باعث وقتی خصوصا! نمیاد خوشم. نذار قال جایی منو نگفتم صدبار_

 شدي؟ طوالنی بیخوابی

 که روزي صبح درست! االن لحن اما بود زده را تشر این بارها شاید. بود گفته

 فرق ، بود دیده ودلچسب گرم آغوشی هم یک در را دیگرش روي دخترك

 شرت تی ي سرشانه بند زیر تا بازو روي از او انگشتانِ حرکت. داشت

 تنش تمام که انداخت می جانش به اي وسوسه داشت ، نامرتبش و عروسکی

 کرد جمع را خودش و کشید ش شانه روي کمی را گردنش. شد سوزن سوزن

 بود فهمیده. کند جمع هم را دلش و غریزه ي شده بیدار پاي و دست بلکه ،

 .شود سبک مقابلش خواست نمی و شناسد می خوب را ومرزها حد کیارش



 !بودي خواب توکه_

 :کرد براندازش دار معنا لبخندي با کیارش

 . پرید می مزهه. نبودم_

 :جوید را لبش سبا

 ...مطب میري هشت ساعت میدونم. کنم آماده صبحونه واسه چیزي یه برم_

 و کرد بیشترجمع را خودش. آمد قلقلکش سبا و آمد گردنش زیر کیارش دست

 را او هاي شانه دست دو با و شد خیز نیم کیارش. داشت نگه اوراِ  دست

 . کشید آغوشش در کامال بار این و گرفت
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 ش واسه بهونه. االنه مال االن حس اما هشت تا داریم وقت ساعت یه_

 . نتراش

 :گفت آرام و گرفت باال کمی را سرش. لرزید سبا دل

 ...که من اي؟ بهونه چه_

 و رفت ش چانه زیر او دست. خورد را حرفش ي بقیه ، کیارش نگاه با

 :کشید باال را صورتش

 .نیست حالیم بهونه بخوام رو چیزي اگه من.  نگرفتی درست منو منظور باز_



 روشنه؟

 روي کامال هایش نفس. شد تر نزدیک کیارش صورت و داد سرتکان سبا

 جادویی ي زمزمه یک شبیه اما بود آرام صدایش. کردند می شیطنت او صورت

 :شد

 اما ذارم نمی اضافه حرف براي جایی من. افته می خودش وقت به اتفاقی هر_

 خوبی اتفاقاي از پر تصورم برعکس. گذشت تو چشاي حالِ خیر از نمیشه االن

 . سبا

 هاي لب.  شد می ساطع تنش از داشت حرارت.  شد سرخ دخترك صورت

 .نشست هایش لب روي کوتاهی ي بوسه و شد کشیده صورتش روي کیارش

 :گفت و کرد نگاهش لبخند با کیارش. دزدید را نگاهش ، رفت عقب که او سر

 . نرسه مرداد ي هفته اولین تا هیچی ازت میترسم واال بگیرم دوش یه میرم_

 :گفت ، کند نگاهش آنکه بدون و کرد جمع دورش را پتو سبا

 ...میام بعد. خونه میرم من_

 وقت خیلی کامران، موافقت با. خوریم می بیرون صبحونه. بري نمیخواد_

 .شه ترازاین طوالنی نمیخوام. نداریم

 ...لباس باید آخه_

 :گفت حرفش میانِ و شد بلند تخت روي از کیارش



  به سر یه میریم برگردیم. اونور بري نیست الزم. داري همینجا چی همه_
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 . مطب میرم من بعد و زنیم می کامران

 .کرد نگاهش تعجب با سبا

 .نداشتم چیزي... اینجا که من_

 :گذاشت باز را مجاورش کمد در و برداشت را ش حوله کیارش

 . نمیشه دقیقه پنج از بیشتر من گرفتن دوش. داري االن_

 لباسش. شد بلند کنجکاوي با سبا. رفت حمام طرف به و زد برایش چشمکی

 بیرون و راحتی لباس دست چند دیدن با. رفت کمد سراغِ و کرد مرتب کمی را

 از یکی داخل. بود مناسب. انداخت ها لباس به نگاهی. آمد لبش به لبخند

 سریع و گرفت گاز را لبش ي گوشه. دید هم مشکی خوابِ لباس یک کشوها

 لب.  برداشت کوچکی ي حوله با همراه را مناسبی لباس. کرد جمع را کشو

 چیز همه وقتی. آمد لبش به لبخند. کرد نگاه ش آشفتگی به و نشست تخت

 تکان با اما داد می آزار را دلش ته عجیب ي دلشوره یک ، بود خوب اینقدر

 ...شد تخت کردنِ مرتب مشغول و شد بلند. زد کنار را خیال ابرهاي سر دادنِ

*** 



 :گفت و داد تکیه عقب به.  داد را مطب آدرس کیارش و نشستند تاکسی داخل

 داري؟ دوست پاچه کله. ریم می و داریم می بر ماشینو_

 :زد لبخند سبا

 ...خیلی_

 .بزنی پاچه کله برمت می صبح جمعه هر باشی خوبی دختر. خوبه_

 !م بدي دختر مگه_

 زمانِ تا اونم که بگیري یاد کاري ریزه باید کوچولو یه فقط کردي ثابت! نه_

 .میدم یادت ،خودم گذاري تاج
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 .فهمید را منظورش تازه زد برایش او که لبخندي از بعد اما شد گیج ابتدا سبا

 هم ش خنده اما برد هجوم جانش به ها زنبور ي دسته مثل شرم و هیجان

 :گفت گوشش کنار و انداخت پشتش دست کیارش. گرفت

 در مشکل همین سر کاریتام ریزه.  نمیاد خوشم بودنا اي خجالتی این از زیاد_

 ...و میره

 ...کیارش_

 رفت یادش از چیز همه. لرزید سبا قلب گفت، جانم وقتی و خندید کیارش



 :گفت آرام و شد خیره هایش چشم به او وقتی

 ...ممنون چی همه بابت. میشم بودنت عاشق دارم_

 . رفت ضعف سبا دل

 با اینقدر میتونی... که نمیشه باورم. کیارش شناسمت می دارم تازه انگار_ 

 .باشی محبت

 :گفت مخصوصی چشمک با و زد لبخند کیارش

 ...غشو خرگوش نگیر جدي_

 .کرد خم را سرش کیارش و وارفت سبا

 چون. کوره زدي احساسم به که اي گره چقدر نمیدونی هنوز چون نگیر جدي_

 این جنس ولی نویسی می غریزه پاي داري و امروز و قبل شب محبت

 . داره فرق خواستن

 :داد ادامه وقتی ، داشت دیگري حس لبخندش. کرد مکث

 اتفاقا و خوب حال این. داره فرق داشتنت دوست جنسِ که فهمم می االن_

 که باشه داشته لذت برام چی همه قدر این نباید االن واال زده دامن بهش فقط

 .بخوري تکون کنارم از نخوام

 بود حسی و قلب قوت دخترك، ظریف انگشتان دور محکمش انگشتان فشار

  چشم. برد باال را صدایش و شد عاصی قبل شب ، بودنش سست ترس از که
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 اطمینان با داشت سالها بعداز انگار. داد تکیه او ي شانه به را سرش و بست

 ...داد می تکیه محکم دیوار یک به

*** 

 را هردویشان سر پشت از صدایی که کرد باز را در و زد را ماشین ریموت

 اخم که کرد نگاه کیارش به فوري. خورد جا پیمان دیدن از سبا. کرد متوقف

 :گفت اي جدي لحن با ، بیاید تر نزدیک پیمان ازاینکه قبل. شد هم در هایش

 .نایست مرتیکه این چشم جلو.ماشین تو بشین_

 رفتارش این از اما دارد پري دل پیمان از کیارش دانست می. خورد جا سبا

 .کرد نگاهش عصبی کمی کیارش که بود ایستاده هنوز. رنجید

 نشنیدي؟. بودم تو با_

 بود صندلی روي که را او موبایل.رفت ماشین طرف به و کرد نگاهش آزرده سبا

 :زد غر لب زیر. نشست و برداشت حرص با

 . کنه خراب چیو همه بعد باشه خوش حرفاش به آدم دل ساعت یه نمیذاره_

 .شد غافلگیر. خورد زنگ همزمان و کرد پرت داشبورد روي را گوشی حرص از

 بحث پیمان با کیارش انگار. کرد نگاه را بیرون و برداشت را گوشی ناخواسته



 که بگذارد سرجایش را گوشی خواست و داد بیرون را ش کالفه نفس. کرد می

 این نازنین ي شماره. ماند جا ش سینه در نفس. خورد نازنین اسم به چشمش

کرد؟ می چه او گوشی روي صبح وقت... 

 از بعد کامران حرفهاي. شد جمع ، شود می مچاله که کاغذي مثل دلش

 بود کرده حس که زد می حرف جوانی دختر از. زد می زنگ درگوشش سفرش

 ي جمله چندِ  کنار اسمش حاال که نامی نازنین از. دارد اي رابطه کیارش با

  ،چشم شد قطع که تماس. شد می روشن و خاموش او گوشی روي قدیمی
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 هاي جنبه تحریک از را ذهنش کرد سعی. انداخت سرجایش را گوشی و بست

 خورد، زنگ دوباره گوشی وقتی اما کشید عمیق نفس بار چند.  بازدارد منفی

 دست پیمان و بود باال سرش. کرد نگاه کیارش به عقب شیشه از و برگشت

 کالفه. کرد می توجیه را چیزي داشت انگار و داد می تکان تند تند را هایش

 قدر این که خواست می او جانِ از چه صبح، اولِ ، دختر این دانست نمی. بود

 روي کیارش گوشی که گشت می جواب دنبال ذهنش هنوز. داشت اصرار هم

 خود سمت را او وحواس شد پخش گوشی از لطیفی صداي. رفت پیغامگیر

 :گفت نازنین کوبیدو قلبش. کشید



 توئه نوبت دیشب مورد در اما ، کیارش نمیدي جواب که باشی خواب شاید_

 ...و بدي توضیح که

 چشم. شد خاموش تلفن و کشید ته گوشی شارژ اما ایستاد سبا براي زمان

 به ش تنه نیم هنوز. ماند حرکت بی خاموش و سیاه ي صفحه روي سبا هاي

آوري دلهره و مشکوك حرفهاي میان خودش و بود عقب هاي صندلی سمت 

 ي خشکیده مردمک. نشست کیارش و شنید را ماشین در صداي. زد می گیج

 .نکرد هم نگاه سبا به. کرد نگاه او عصبی نیمرخ به و خورد تکان هایش چشم

 سرجایش را آن و گفت اَهی ، است خاموش دید وقتی و برداشت را ش گوشی

 هایش اخم کرد نگاهش ثانیه چند و برگشت سبا نگاه سنگینی با. انداخت

 به رسیدن تا. کرد حرکت ماشین و زد استارت. نکرد اعتنایی. بود درهم

 کیارش. کردند سکوت هردو کجاست، دیگر دانست نمی سبا که مقصدي

 سبا طرف به. کند کنترل را خشمش بود کرده سعی انگار.  کرد باز را کمربندش

 :گفت و برگشت

 .باشه یادت اینو. نمیاي جلو تو بود پیمان هرجا_

 :خورد تکان سبا ي خشکیده هاي لب

 چرا؟_

 :شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي
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 نرفته؟ یادت زود دادین، آب کیانا با که گلی دسته اون_ 

 :آمد بیرون ش حنجره از زور به سبا صداي

 . نداشتم عکس اون ارسال تو تقصیري من_

 خوام نمی ، بوده عوضی این گوشی تو شب یه عکست ، بوده که چی هر_

 ... افتاد بهت چشمش وقتی

 :افزود آشفته وکمی کرد مکث

 اینکه مگه اونجا نیا داشتی کاري. منه دفتر تو مدت یه. کن تموم بحثشو_

 .بگم بهت خودم

 .شد پیاده و کشید را ماشین ي دستگیره کیارش و کرد نگاهش سکوت در سبا

 :کرد نگاهش و شد ،خم نشد پیاده سبا و ماند منتظر کوتاهی مدت وقتی

 نمیشی؟ پیاده_

 بوده؟ همراهت ترکیه تو گفت می بابات که س دختره همون نازنین_

 :شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 چطور؟_

 بدي؟ من به خبر یه و ببري گوشیتو رفت یادت که بودي کجا باهاش دیشب_



 :گفت تلخی لبخند با چرخاندو سر سبا. خورد جا کیارش

 که افتاده اتفاقی یه انگار. شد خاموش گوشیت حرفش وسط. گرفت تماس_

 .بدهکارین توضیح بهم و نیومده خوشتون کدومتون هیچ

 :نشست و داشت نگه باز را ماشین در کیارش

 زدي؟ حرف باهاش_

 ...ولی سربکشم وسایلت تو نمیاد خوشت میدونم_

 :شد تر محکم صدایش و کوبید هم به را ماشین در کیارش

 یانه؟ زدي حرف باهاش پرسیدم_

 :گفت باحرص سبا

  الزم توجیه اونقدر اما ، شه زیاد بهت م نداشته بدهی نخواستم چون. خیر نه_
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 . گذاشت صوتی پیغام برات و ندي جوابشو ترسبد می که بود

 :چرخید او سمت کامال کیارش

 .ندارم و نداشتم نازنین با ارتباطی هیچ من_

 اون از تر جالب س؟ ذخیره خودش اسم با ش شماره هنوز همین واسه_

 .س نداشته ارتباط بخاطر ش همه اینا.  مداراشه قرار و گرفتنش تماس



 :گفت اخم با کیارش

 دنبالشو بیخود. نگفتنیه که هست چیزا خیلی. میگم االنم گفتم، بهت دیشب_

 . نگیر

 :زد عصبی و دار صدا پوزخندي سبا

 از. شوهرمه گوشی روي مشکوك زن یه اسم من به موضوع ترین ربط بی_

 . منه پیگیري تر احمقانه همه از و صمیمیشه لحن تر ربط بی اون

 :خورد گره هم به بغض و حرص و زد زل کیارش به

 به نکردي عادت. بکنی میخواي هرکاري آزادي تو! چه من به. میگی راست_

 و دلخوري و توضیح چیه؟ آبرو و زندگی چیه؟ مسوولیت.  بودن متعهد

 .بدي پس رو نکرده اشتباه جواب که نیستی زن. آزاد و مردي چیه؟ سوتفاهم

 . بکن داري دوست هرکاري

 دستش که کشید محکم آنقدر را بازویش کیارش کشید، را در ي دستگیره تا

 :راشنید او عصبی صداي ، شد زده که مرکزي قفل. گرفت درد

 ...تا برو پایین بنداز سرتو دیگه یبار فقط... بار یه_

 عروسک مترسکم؟ زندگیت تو که اینه از بدتر میکنی؟ کارم چه چی؟ تا_

 هست؟ ازاینم بازیم؟بدتر

 :کند متقاعد اورا کردم سعی و زد پلکی کیارش



 .ندارم دختره اون به ربطی. گفتم بهت_

 کنم؟ باور باید حاشیه و حرف و نزدیکی و صمیمیت همه این با_

 .گفتم بهت رو گفتنیا همه من چون! آره_
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 :کرد نگاهش بهت با سبا

 ...که نمیاري درست دلیل یه حتی تو کیارش؟ گفتی و چی_

 رابطه یه فکر تو مدت یه! آره بیارم؟ دلیلی چه نداره وجود که چیزي واسه_

 . نرسید نتیجه به ولی بودم باهاش شده حساب

 ؟ ترکیه رفتی دیدنش براي که بود نتیجه بی اینقدر_

 میگی؟ مزخرف داري چرا_

 پنهانی؟ قرار یه واسه تو نیاوردن دلیل یا منه حرف مزخرف_

 :رفت باال صدایش و رفت در کوره از باالخره کیارش

 شد؟ راحت خیالت.دیشب مطب اومد. گرفتم زن و شدم خر دونست نمی_

 باز. کردم بیرونش احترام درکمال چون نداشت حالم به نفعی هم اومدنش

 ...بگو

 . بیاورد طاقت بیشتر نتوانست.  شد جمع آزردگی شدت از سبا ي چهره



 گردنش زیر دست کالفه کیارش. کرد نگاه را بیرون و گرفت ازاو را نگاهش

 .کشید

 ...که دارم شو شماره دالیلی به. نکن بزرگ اینقدر و بیخود ي مساله یه_ 

 .خونه گردم بر میخوام_

 ...بعد بخور چیزي یه پایین بیا_

 . خودم از جدید لقباي و حرف و حرص کلی. خوردم_

 :گفت آرام و گرفت را ش شانه کیارش

 ... سبا_

 !بکن خواستی هرکاري بعد ،میرم نري_

 هیچ بازهم خانه به رسیدن تا. چرخاند را سوییچ و کشید عقب عصبی کیارش

 :گفت کیارش که شود پیاده خواست سبا. نزدند حرفی کدام

 ...بعد شه آروم اعصابت که کن استراحت کم یه_
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 توقع خریت، میشم من و نگفته حرف میشه دیگران با ت رابطه اسم وقتی_

 ...دکتر جناب باش نداشته آرامشی هیچ

 شد پیاده معطلی بدون سبا.  شد باز کیارش ابروهاي. زد غیظ با را حرفش سبا



 نزدیک ي فاصله این.  کوبید فرمان روي را دستش کف عصبانیت با کیارش. 

 می خاص چهارچوب دریک را سبا داشت تازه انگار. بود برگردانده را ورق

 خیلی. کرد می خورد هم را اعصابش و داشت تازگی برایش که چیزي.شناخت

 اي تازه کند،بحث توجیه را خودش آمد می تا و بود تصوراتش برعکس چیزها

 ...بود دنبالش که نبود آرامشی بحث،آن همه این. آمد می پیش

 :داد تکیه صندلی پشتی رابه سرش و کرد جا به جا دردستش را گوشی

 مادر میگه یبار کاوه؟ داره نقیض و ضد چقدر اطالعاتت میدونی خودت_

 البرزه همون آدم این اصال ترك؟ مادر ایرانی، پدر میگی حاال ترك، پدر ایرانی،

 بود؟ نیمه نصفه قبرشم سنگ که

 :شد خیره او ي حوصله بی و درهم ي چهره به کاوه

 نشونی هزارتا و داشتم اسم یه من! کیارش نیست خوش حالت تو انگار_ 

 خواستی؟ اي ساده چیز دادم؟ می نشونت کدومشو. اسم بااون

 داره؟ شباهت البرز به چقدر_

 .نکردم پیدا ازش عکسی ولی درسته سن_

 :گفت کاوه که برخاست و داد عقب را صندلی. زد پوزخند کیارش

 تغییر سالها از بعد فامیلیشم که تکینه البرزِ همون که شدم مطمئن اینو فقط_

 . داده



 بوده؟ ویهان_

 !نه_

 بوده؟ مشفق یا شفق_

  به! نیست معلوم هیچی. کیارش سوخته داشته بایگانی توي که اي پرونده_
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 !آورد در قبلشو شهرت نمیشه راحتی این

 شده؟ معلوم ایرانیش ي ریشه و رگ چطور پس_

 . شده ثبت این اسنادش توي چون_

 نبود؟ این از تر مسخره دلیل_

 :گفت شده کنترل صدایی با و گذاشت او مقابلِ  میز روي را دودستش کیارش

 ، نیست شفق البرز اگه کاوه؟ گردي می چی دنبال پس ، نبوده ویهان اگه_

 باشیم؟ باید چی پیگیر

 . کیارش نخه سر نازنین. تکین همون یا. زرگر نازنین با ارتباطش_

 بوده؟ زنش_

 ... یا دخترشه دوست. آورده در واسم رو قضیه توي و ته آراز_

 کیه؟ دیگه آراز این_



 .میکنه درد کارا این واسه سرش که عالف بیکارِ یه_

 آوردي؟ گیرم کاوه؟ داره من به ربطی چه تکین البرز دختر دوست_

 . خودش دالیل به و گرده می تو دنبال اونم کن فکر درصد یه_

 :زد داري صدا پوزخند کیارش

 گرفت زیر ترکیه تو منو که هم کسی گیریم می نتیجه بریم پیش اینجوري_

 هان؟. بود البرز کال

 و خورد ش سینه به محکمی مشت انگار. شد خالی یکبار به دلش چرا نفهمید

 جهنم به رو که پرتگاهی حس و غربت در بارانی روز آن یاد. آمد بند نفسش

 و احساس بلکه نیامد؛ باال گلویش از جانش روز آن انگار.  شد زنده باز ، بود

 ، ذهنش در محال ي فرضیه این درد. بریدند سر همزادش به را اطمینانش

 را وارش کابوس و وحشتناك افکار. بود دوري و درگیري سالها تحمل از بیش

 پیدا زدن حرف براي فرصتی کاوه اینکه از قبل و زد چنگ موهایش به.  زد پس

 :گفت ، کند

 .بود یادم حرفات. دنبالش رفتم. اعصابم به زد گند.  بود اینجا نازنین دیشب_
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 :آمد جلو زده هیجان و کشید صندلی لب را دستش دو کاوه



 رفت؟ کجا. خب_

 کجا دونم نمی ولی بودم رفته دنبالش دیگه یبار. بود تهران جنوب طرف_

 ازش که آدرسی همون به رفتم. بودم دنبالش فهمید. کردم گمش که زد دورم

 . بودن کوبیده ساختمونو اون ولی شناختم می

 :برداشت را تبلتش سریع کاوه

 یادته؟ دقیق بود؟ تهران قسمت کدوم_

 :داد تکان سر کیارش

 دوباره میتونم. بهم بود زده زنگ امروز. نیست کارا این به نیازي ولی آره_

 !چیه قصه توي و ته بفهمم که بذارم قرار باهاش

 !خوبه خیلی که این خب_

 :کرد بغل را هایش دست و داد تکیه میز لب کیارش

 . نمیشه اما_

 :خورد جا کاوه

 چرا؟_

 حساب میدم ترجیح. کاوه چیه نمیدونم من که سرشه تو خیاالتی دختر این_

 .ندارم تازه جدل ي حوصله.  برم پیش تر شده

 نقشه و برنامه با اگه حتی. داري نگهش دستت تو موم مث میتونی بخواي تو_



 . باشه اومده پیش

 !کنم و کار این میخوام نه میتونم؛ نه_

 زنی؟ می خودتو حرف فقط یا چرا بدي توضیح میشه_

 . شده حساس سبا_

 نزدیک هم به کیارش ابروهاي. کرد نگاهش گرد و متعجب هایی چشم با کاوه

 :شد

  حرف مدار قرار از شنیده سبا و شده فعال پیغامگیر ، زده زنگ که صبح امروز_
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 . زده

 :بود درهم هنوز هایش اخم اما خورد جا ،کیارش زد خنده زیر که کاوه

 میکنم؟ تعریف جک_

 دست. گذاشت هایش لب روي را انگشتش چهار و رفت عقب کاوه سر

 :گفت ش خنده کنترل با و برد باال تسلیم نشان به را دیگرش

 تو خواهیا خود افسار بتونه شد پیدا دنیا تو یکی کنم فکر. کیا گرم خانمت دم_

 !بکشه رو

 :خورد را ش خنده کاوه و کرد نگاهش چپ چپ و جدي کیارش



 تصورشم کن باور! بود زندگی و زن سر ها کالفگی این تو از تصور آخرین_

 .بود سخت

 !مطلب اصل سر برو ، نداري اي دیگه تصور و آرزو و آمال اگه_

 . کرد اي سرفه تک کاوه

 . داشته چیکار و چیه حسابش حرف ببین بگیر تماس دختره با و بار یه این_

 بشه؟ چی که_

 شده؟ حساس و فهمیده نمیگی مگه.  برو زنت با بذار قرار باهاش اصال_

 هان؟.دیگه شه تموم چی همه تا کن روبروشون

 !کاوه بگو و تهش_

 ...دور راه از کنترلت میشه تهش_

 ابروهایش شدن کشیده باال با کاوه و خورد گره درهم کیارش ابروهاي دوباره

 ...زد لبخند

*** 

 ؟ بگی من به راستشو خواي نمی_

 :شنید خونسرد قبل هاي مرتبه تمامِ مثل را البرز صداي

 چیو؟ راست_
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 !البرز_

 و باشم خودم میدم ترجیح. ندارم دیگه کنعانو با کردن کل کل ي حوصله من_

 .کنم حفظ جونمو

 ...پدرت با نتونه کنعان که کردي کاري یه چرا طوریه این اگه_

 ! نیست من پدر مرتیکه اون_

 نابودیشونی؟ دنبال چرا پس_

 بیرون کنه شوت تفاله مث شو نتیجه بعد بکنه کیفشو و عشق یکی که نمیشه_

 هان؟.

 . میگم حاالم گفتم، هم قبال. البرز نداره خوبی عاقبت کور ي کینه این_

 ...توزي کینه جاي به

 :گفت و زد پوزخندي حرفش میان البرز

 میاي؟ کی بگو االن. کردم قبول منم و زدي و حرفات کن فکر تو_

 .:افتاد مبل روي و گرفت ش پیشانی به دست نازنین

 منم نمیذاره و مونده که کنه چیکار میخواد نمیدونم. نشده تموم کنعان کاراي_

 . برگردم

 !نمیگی که دروغ_



 :گفت برآشفته نازنین

 ...که گفتین دروغ بس از هم مثل تون همه_

 ، دید را صفحه روي اسم وقتی. کرد سکوت ، موبایلش خوردن زنگ با

 میان را گوشی.  راشنید او موبایل صداي خوبی به البرز. زد خشکش

 :داد فشار محکم انگشتانش

 ....و دهیته سرویس نوبت و س مرتیکه اون_

 :گفت حرص با نازنین
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 مترسکم یارو این. فقط بوده تو با کردم خریتی هر من. البرز شو خفه_

 .نیست

 شب؟ وقت این خریه چه پس_

 خوبه؟ رسونم، می بهش سالمتو... تو قلِ_

 تر محکم حرص با را گوشی و کرد عرق البرز دست تمام نکشید ثانیه چند به

 :کرد زمزمه. گرفت

 کیارش؟_

 :گفت البرز که کند قطع میخواست نازنین



 ...نازي بده جوابشو و نکن قطع و گوشی_

 .نمیشه_

 :کشید داد البرز

 . گفتم که همین_

 نفس نفس صداي. کرد نگاه گوشی به و کشید پس را سرش اراده بی نازنین

 روز آن اوهم ذهن در دانست می انگار. شنید می خوب. شنید می را او زدنهاي

 ...است گرفته جریان باز بارانی

 و چرخید دیگر سمت هایش چشم مردمک.  گرفت گوشی از را نگاهش نازنین

 :گفت

 پیش بازم ولی بگیري تماس بدهکاري بهم که توضیحی براي نداشتم توقع_

 .اومد در آب از غلط م بینی

 البرز دانست می که خصوصا. بود خطر زنگ شبیه کیارش محکم و جدي صداي

 . است زخم یک برایش او کالمِ تحکم هر و شنود می

 وقتی اونم بود؟ چی صبح تماسِ  دلیل. مونم بدهکارنمی کسی به اصوال_

 !شد تموم حرفام دیشب

  ي بقیه و کند قفل را اتاق در داد ترجیح. کشید گلویش زیر دست نازنین
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 . کند بازي را نمایشش

 کردي؟ تعقیبم سایه مثل و شد تموم حرفات_

 :گفت مکث ثانیه چند با کیارش

 برات؟ مهمه_

 !توضیح براي گشتم نمی دنبالت واال هست حتما_

 .شو وارد راهش از ، کنی ثابت و چیزي خواستی بعد به ازاین_

 چیه؟ منظورت_

 .ببینمت که میگم بهت وقتی منظورمو_

 :رفت باال نازنین ابروهاي

 چرا؟ و_

 .بدونم صبحو ضروري پیغام و تماس دلیل که میدم جواب وقتی چراشو_

 سوي آن در را البرز میدانست که بود تلفنی به چشمش. کرد مکث نازنین

 دلیل بی بود مطمئن که کیارش حرفهاي به گوشش و کرده عاصی خطش

 :داد قورت را دهانش آب. نیامده دنبالش

 ...قرار این پس ، میخواي منو عذر لحن اون با و کردي ازدواج وقتی_

 قرارم پشت که صدامه تو خاصی دلتنگی و بیقراري یا رفتم ت صدقه قربون_



 باشه؟ معناداري منظور

 به هرکدام برادر دو اینِ  رفتار. داد می آزارش همیشه او صریح و رك لحن

 بود شده باعث البرز به حدش از بیش هاي دادن بها اما ، بود آزاردهنده نوعی

 دلیل حاال که خصوصا.  نباشد برایش هم اي چاره راه و کند گیر میانشان

 همه این چرا دانست نمی و کرد نمی پیدا هم کنعان رفتارهاي درمورد درستی

 :گفت. داد بیرون صدا بی را نفسش.کشد می خود دنبال را او و میکند معطلش

 ببینمت؟ کجا.  میدي توضیح بازیت پلیس این مورد در توهم_

 ...قبل رستورانِ همون_

  آب.  برگشت تلفن سمت نگاهش. شد قطع تماس و گفت "اکی"نازنین
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 آرامی به را البرز و برداشت را گوشی.  بود گرفته استرس. داد قورت را دهانش

 :شنید را او ي گرفته خش صداي. زد صدا

 هان؟. گرفته زن_

 :گفت مالیم لحنی با نازنین

 ...تو.  البرز کرده ازدواج تازه_

 داره؟ دوسش_



 وحشی رنگ توانست می خوبی به نازنین. بود آور دلهره لحنش و ها سوال

 .بلرزد قلبش و کند تصور زدنش حرف هنگام را ش شده تنگِ  چشمان

 خواست می حاال و فهمید را موضوع این تر قبل خیلی او کرد نمی را تصورش

 .بکشد را احساسش روي و زیر

 . کرد نمی ازدواج باهاش که نداشت دوسش اگه_

 نه؟. خودش انتخاب با. خوشبخته پس_

 ...البرز_

 . بود خوشگل. بود قبرستون تو که س دختره همون میدونم. میاره زنشم فردا_

 :داد ادامه البرز. شد خالی قلبش کرد حس نازنین و کرد اي خنده تک

 دخترا این افتادم؟ چی یاد دیدمش میدونی. هست هم سلیقه خوش کثافت_

 ...و کنن بازي رو حرمسرا ي الهه نقش تا میکنن کار روشون که

 ذهنت تو طور این که دیدي بار چند رو دختره مگه تو البرز؟ خوبه حالت_

 ...میشناسم و دیدم من که آدمی این. میکنی اشتباه حتما مونده؟

 احتیاجی. مخمه تو سالهاس کیارش چشاي ولی دیدم یبار رو دختره چشاي_

 . بفهمم حالشو تا ببینمش صدبار نیست

 داري؟ نمی بر دست که دیدي خودت به تنفر حس چشماش تو_

 . نازي بکن و خودت کار تو_



  یک به که بود دیگري موج سوار میانشان حس این. بود چیزدیگري حقیقت اما
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 به که آنقدر. شد پیر و شکننده و سفید زمان گردش در که مویی.بود بند مو تار

 . شود سست موي تار همان آویزان هم کیارش و نیاید البرز چشم

 ...نکنه البرز؟ داره تو به ربطی چه دختره_

 . ندارم زنش به کاري_

 . نداشت ایمان شنید، می که چیزي به نازنین هاي گوش

 پرسی؟ می ازش دائم چرا پس میگی راست اگه_

 نچرخید پشتش سرش و کرد رو دنیا عشقِ من از بیشتر چقدر ببینم میخوام_

 !میکنه نگاش کی ببینه

 مادرت با نباید چرا واال هستی نمیدونن. ندارن تو از خبري واقعا شاید... البرز_

 کردي؟ فکر این به ؟ بردنت می

 تماشاش فقط بقیه و کشیدم که دردي شد تهش اما کنم می فکر ساله سی_

 .بکشن درد که اوناس نوبت حاال. کردن

 :نالید تقریبا نازنین

 بکشیش؟ میخواي هنوز_



 را حالتش تغییر حتما بود مقابلش اگر نازنین.  طوالنی و بلند. خندید البرز

 .شنید می را صدایش فقط لحظه آن در اما میفهمید

 من مث روز یه میخواد دلم فقط.  حرفاس این از تر جون سگ. نه دیگه. نه_

 دیگه اونوقت. میخورم قسم. ندارم بهش کاري دیگه ازاون بعد.کنه زندگی

 .نداره فرقی برام ش مرده و زنده

 :گفت گیجی و دلهره با نازنین

 چیه؟ منظورت چی؟ یعنی_

 .نکن عجله. عزیزم فهمی می_

 :گفت عجله با نازنین و خورد در به ضربه چند

 .بگیر تصمیم و کن فکر بیشتر توروخدا البرز ففط. برم باید. منِ  دنبال اومدن_

  بیام جایی باهات حاضرم بخواي اگه بخدا. نداره شدنتو تباه ارزش چیز هیچ

 محمدي الناز بومرنگ رمان

38 |4 1 6 

 و پشیمونی تهش که نکن کاري یه فقط. نرسه همون کس هیچ دست که

 .باشه عذاب

 :چرخید انگشتانش میان جامی باز و شد کج البرز لب

 .رم نمی هیچجا تو بدون. ریم می باهم. ریم می_



 دستانش میان بلوري جام روي البرز دست فشار و کشید عمیقی نفس نازنین

 .شد تر محکم

 ي شیشه تا شد قدرتی کینه و حرص ، پیچید گوشی در آزاد بوق وقتی

 روي البرز انگشتان البالی از رنگ سرخ مایع. شود خورد او دست میان جام

 و معصوم دخترکی هاي چشم. زد لبخند. شد شراب قاتی خون. چکید زمین

 لذت داشت بازي این. بود چشمانش مقابل قبرها میان کیارش هاي دویدن

 یک بود کافی فقط. شود خالی بود قرار هایش عقده تمام انگار. شد می بخش

 می تمام! بمب... بعد و بنوشد کننده مست ي جرعه یک مثل او زندگی از بار

 ....شود

 .بود غالب کاذب لذت آن اما پیچید درد. رفت فرو دستش کف ها شیشه خورده

 .بزند نیش و شود زاده ماري همزادش تنِ هاي رگ از تا شد سمی ها حقارت

 به هاي رگ همان پادزهر از حواسش. بگیرد را جانش جا در که آلود زهر آنقدر

 ...بود پرت بریده ظاهر

*** 

 :گفت و گرفت را کامران کتف اخم با طناز

 بکش دراز راحت. شناسمت می کافی حد به. بیاري در بازي قلدر نمیخواد_

 .ببینم



 :داد تکیه بالش به و داشت نگه باال را خودش کالفه کامران

 محمدي الناز بومرنگ رمان

39 |4 1 6 

 ؟ بخوابم مدام روز چند من دیدي کی_

 کافی حد به. نده حرص زنت اینقدرم. من برادر بخوابی باید مجبوري وقتی_

 !هست پر دلش

 . کرد نگاه آشپزخانه به و خورد گره درهم کامران ابروهاي

 مگه؟ شده چیزي_

 :برداشت میوه ظرف از را سیبی و انداخت سرباال طناز

 . کرده کیوانو هواي دلش. بابا نه_

 :داد بیرون آه با را نفسش کامران

 .داره حق. چطوره وضعیتش ببینیم و ببریم رو بچه این خودمون نشد_

 :زد داري معنا لبخند ، سیب گرفتن پوست حال در طناز

 .رسوندتش. دیگه خورده درد به جا یه باجناقت_

 ...که نبود کیارش_

 .نترس.خورد نمی مشکل به کیوان ، نبودم_

 راحت اینقدر زنی می حرف درموردش وقتی. منه قلب ي پاره کیارش... طناز_



 .نگو بودونبودش از

 و گذاشت او مقابل ظرف داخل را شده قاچ سیب. شد تر عمیق طناز لبخند

 :گفت

 رفتاراش کم یه. میشه آدم داره که رسیدم نتیجه این به کامران جونِ به_

 . شده تر عاقالنه

 کنارشان و آمد بیرون چاي سینی با سیما. گفت بابایی اي و زد لبخند کامران

 :نشست

 ...اگه کامران اما دیگه برسه باید کیارش.  س آماده شام_

 .خوبم. امشب میخورم شما با_

 .گذاشت طناز براي را چاي و زد لبخند سیما

 پس؟ کجان کیانا و سبا_
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 میگه و نمونده وقت کنکور تا خیلی. مشغوله درس با حسابی اتاقش تو کیانا_

 . میکنه سرخ رو ها زمینی سیب گفت سبام. شم قبول امسال حتما میخوام

 :داد ادامه و زد لبخند

 ي قیمه. بگیرم یاد ،بهتر میکنم تمرین میگه خودش ولی خوبه پختش دست_



 .سباس پخت دست ، امشب

 می نگاه چپ چپ بقیه دارن، شانس گرفتن زن از ما خاندان میگم من! به به_

 .کنن

 :کرد تاکید کامران و خندید سیما

 !لعنت برمنکرش_

 :شد وبلند خورد را چایش طناز

 !حالیه درچه بدونم باشم سبا پیش کمی یه من_

 ...شد بلند و گفت " بااجازه" او لبخند و سیما به دار معنا چشمکی با

 هاي حباب.  کرد می جلیز جلیز داغ روغن داخل ، شده خالل هاي زمینی سیب

 را حال همین درست دلش. افتاد می پایین باز و آمد می باال ازکنارش کوچکی

 را گوشش دلخراشش صداي و بود افتاده داغ روغنی تشت میان انگار. داشت

 کیفش داخل را گوشی. نکرد تابی بی همه این به اعتنایی اما کرد می کر

 وسایل میخواست. بود کرده لج دلش به. بود قطع صدایش حتی و بود گذاشته

 سنگین برایش. دهد خودش به تکانی کیارش بلکه دارد نگه دور را وسوسه

 را زنی هر ي سایه بخواهد که بود خارج توانش از دیگر یکی این. شد تمام

 روحی و صبور دلی هم چقدر هر زن یک. درنیاید صدایش باز و کند تحمل

 شود، نزدیک بالینش هم به که زن یک ي سایه با هم باز ، باشد داشته بزرگ



 آن.کند نفوذ اعتماد و عشق هاي شعله به سرما این که خدانکند. زند می یخ

 خاموش را زندگی آن روشن شمع ، قوي فوتی دنبال به باید که است وقت

 ...کشد می خود پی در هم را فساد هاي کوري ، ها سردي همین. کرد

 محمدي الناز بومرنگ رمان

41 |4 1 6 

 هایش لب طناز. برگشت فوري و خورد تکان ، فشرد را ش شانه که دستی با

 جا جابه تابه داخل را ها زمینی سیب.گرفت او ازدست را قاشق و کشید باال را

 :گفت و کرد

 باشی فکرِ  غرق نباید دیگه که االن. میشه بلند کم کم سوختنش بوي_

 !خانم عروس

 :زد جانی کمِ  لبخند سبا

 .ببخشید اومدي، نبود حواسم_

 :گذاشت کنار را قاشق و کرد کم را تابه زیر طناز

 !کجاست حواست بود معلوم کامال. بدي توضیح نبود الزم_

 چشم ي گوشه از طناز. شد خیره ها زمینی سیب به باز و نگفت چیزي سبا

 کمی را هایش چشم. ندارد خوشی حال او کرد حس. کرد نگاه را او نیمرخ

 :گفت و کرد جمع



 .سبا نیستی سرحال_

 :گفت کوتاه. بزند لبخند کرد سعی و گفت هومی سبا

 .خوبم_

 :گفت و نشست میز پشت طناز

 طوري نه ولی داري نگه خوب همیشه حالتو کن سعی! خوبی که خوبه.  خب_

 .کنی تظاهر شی مجبور که

 .بود کیارش شبیه کامال هایش وحرف لحن. گرفت حرصش او حرف از سبا

 اخم کمی و گرفت قرار مقابل ي جبهه در. کرد می بیداد هایش حرف در طعنه

 :کرد

 .کنم تفسیر و حرفی نباشه قرار اگه مونم می خوب_

 کند پنهان کذایی لبخندي پشت را ش عصبی و بد حال کرد سعی سبا بااینکه

 :گفت و زد لبخندي. شد حالش متوجه خوبی به طناز اما

 ... سبا دارم برات پیشنهاد یه فقط. نمیخواد توجیهم. دیگه معلومه خوب حال_
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 باشه؟. کنی می بودن خوب به تظاهر داري وقتی نزن زل کسی چشم تو حداقل

 خاموش را تابهِ  زیر. برگشت گاز سمت و کرد فوت بیرون را نفسش کالفه سبا



 برود زودتر طناز میخواست دلش. شست سینک داخل را هایش دست و کرد

 می نگاهش لبخند همان با مستقیم و بود نشسته هنوز بود برگشته او وقتی اما

 :بزند لبخند کرد سعی هم باز. کرد

 !بیرون بریم شد، تموم کارم_

 . گرفت را اوِ  دست و کشید جلو کمی را خودش طناز

 . بود شده تنگ باهات زدن حرف براي دلم.  بشین_

 حداقل و داشت دوست را زن این. بود تر واقعی ولی کمرنگ بار این سبا لبخند

 خوشش متقابل محبت این از خیلی کیارش که نبود مهم برایش لحظه درآن

 :گفت محبتش به جواب براي و نشست کنارش. آید نمی

 . بود شده تنگ دلم منم_

 . پیشم بیارتت بگو بپیچون و بدعنق دکتر گوش_

 . بودیم درگیر که مدت این_

 . درگیرمیشی هم تو طبیعتا. درگیره همیشه من مقابل کیارش_

 :زد راه آن به را خودش حال بااین. فهمید خوبی به را طناز منظور

 .درگیره واقعا! نه_

 :گفت و اوکشید دست پشت دست لبخند با طناز

 . میشه درست_



 این طناز.  "امیدوارم" کرد زمزمه لب زیر و شد کشیده دیگر سمتی سباِ  نگاه

 پررنگ لبخند سپس. کرد نگاهش دوباره سبا تا زد او دست روي اي ضربه بار

 :زد تري

 . میشه درست باش مطمئن_ 

 :گرفت ش خنده سبا

 . نشه تر خراب_
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 :نشست عقب و کرد نچی نچ طناز

 .سبا خوند زندگیو ي فاتحه باید بزنه درجا زن زدي؟ جا در زودي این به_

 .باشه حواست

 :شد جمع سبا لبخند

 ...منظورم! نه_

 . باشی فهمیده خوب منو منظور هم تو امیدوارم. فهمیدم خوب منظورتو_

 :گفت طناز و داد تکان سر سبا

 ازش حسابی. نیست طوالنی هم خیلی انگار که داري قشنگی دوران االن_

 .خورده تکونایی یه ها تازگی ظاهرا اما عنقه بد کی هر براي کیارش. ببر لذت



 دیدم، من که هم جایی تا. بوده زندگیش خاصِ تغییرات ي نتیجه تکونشم

 وجود با مستقیم ي رابطه اینم.  بوده تاهلش زندگیش موثر و جدید اتفاق تنها

 .نگیر کم دست حضورموثرتو و موقعیت پس. داره تو

 :کشید عمیقی نفس سبا

 ...کیارش. جون طناز درگیره خیلی فکرم_

 با. شد مانعش عجیب حسی. کند اي اوگلهِ  مقابل خواست نمی.کرد مکث

 را خودش مکث کمی از بعد طناز. کرد رها را حرفش ي ادامه "هیچی"گفتنِ

 :گفت آرامی لحن با و کشید جلو

 .محضه حماقت یک من نظر از زندگی براي کیارش انتخاب_

 :افزود مکث بی و زد لبخند طناز اما کرد یخ سبا

 میتونم که مردي و گیرم نظرمی در خودمو ال ایده دارم من چون حماقته_

 که حسی همون درست. داره وجود هم حس من ال ایده لیست تو. کنم تحمل

 تو نگاه با من نگاه پس هوم؟.گذاشت روش عشقم اسم میشه و توئه وجود تو

 . داره فرق کیارش به حسمون چون. داره فرق
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 ش از من و توعاشقشی که اینه منظورم داره فرق حس میگم نکن فکر



 از من دلخوري البته. میکنه فرق داشتنمون دوست نوع فقط! نه.  متنفرم

 در فقط زندگیش تو میدونم که تاجایی.  گذاشته تاثیر گریم عمه روي کیارش

 .باشه داشته ملسی خور فحش بتونه تا نسبتم یه حد

 :بود حوصله بی و گرفته اما کرد اي خنده تک سبا

 حرفیه؟ چه این_

 بزنم میخوام که حرفی. نیست مهم بحث این االن البته. عزیزم واقعیت_

 اون.سبا گذشت ازش بشه ساده که نیست چیزي ها حس تفاوت این. مهمه

 تغییر عشق اسم به محلول یه با تو براي حماقت اسمشوگذاشتم من که چیزي

 اگر عشق. بذار کنار و خوري خود پس. ال ایده هدف و زندگی یک شد و کرد

 زود عرق و تند تب همون حکایت. محضه حماقته نکشه خودش دنبال عقلو

 ثابت و کنی هماهنگش عقلتم با بتونی سرکشیاش تمام با اگه اما میشه هنگام

 .زمینه همین روي بهشت میکنی حس که میبري ازش لذتی چنان شی، قدم

 . داره ارزششو ولی باشه سخت شاید

 میده؟ جواب طرفه یک تالش_

 کیارشو زود اینقدر بخواي زوده خیلی! طرفه یه عشق یعنی طرفه یه تالش_

 اعصاب رو خیلی بازیش غد و آدم این که خصوصا. کنی قضاوت و احساسش

 خودت درعوض سبا، نگرد کیارش وجود تو فانتزي دارماي دوستت دنبال. میره



 و غرور نه میکنین، تصاحب اونو وحست تو اینجوري.  کن حل وجودش تو و

 .بگیر نظر در زندگیت هاي جنبه ي توهمه اینو. تورو اون،حس سخت ظاهر

 ازمسائل بعضی کنار زندگی تو نتونه مسوولیت احساس وجود با ممکنه حتی

 . گیره می یاد کم کم اما کنه قانعت

 :گفت آرام سبا

 دونستی؟ می کجا از منو دل حرفاي_

 ! کیارش شبیه من و بود تو شبیه علیرضا که اونجا از_
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 دست و زد پسش مغرور و محکم اما بود طناز هاي پلک پشت پنهانی بغض

 کشید سبا بازوي روي

 باشه داشته دوست تو از کمتر میدونم بعید اما سخته.  صریحه. تلخه کیارش_

 .بخوره کور ي گره نفست به نفسش تا کن استفاده میتونی فرصتی هر از. سبا

 . بکشه نفس تو خیال بدون تونه نمی جا هیچ خورد گره اگه

 :افزود و زد لبخند

 خاطره و بازي نامزد ي دوره مردا واسه. نده دست از رو روزا این فرصتاي_

 همین خودتم واسه.میشه موندگار مشترك زندگی بعد از بیشتر خیلی هاش



 یعنی زن که باشه حواستم اما زیردندونش ببر تو مزه خودت سیاست با. طور

 نازنینِ یه.داره فرق قلدري با بودنم محکم. داره فرق قهر با این. نوازش و ناز

 . بینی می خودت شو نتیجه اونوقت. باش محکم

 :گفت آرامتر طناز و رفت فرو فکر در سبا

 بخواد اینکه به برسه چه نمیشه، نزدیکت هم زنی هیچ ي سایه اینجوري_

 . سرت رو بیفته

 :افزود بالبخند طناز و کرد نگاهش زده حیرت سبا

 ي سایه میاره،اونم دلخوري اینقدر شدنا یکی اول روزاي رو چیزي یه فقط_

 .شه نزدیکت نتونه سرمایی که آفتابی و گرم اونقدر. س گذشته شیطنتاي

 درك.  غریزي عادت یه میشه واال درك نیست، تخت فقط هم زندگی گرماي

 هستی اي پخته تودختر ولی وخمه پرپیچ ي جاده یه خودش تنهایی به کیارش

 .کن فکر خوب حرفام به. 

 جاي هزار فکرش و بود طناز ي شده آرایش و درشت هاي چشم به سبا نگاه

 می را فکرش که بود آن از تر سخت هم کیارش درك. نبود ساده زندگی. دیگر

 ...اما کرد

 .اومد کیارش شد؟ آماده جان سبا_

  که کند آماده را شام وسایل میخواست. برخاست و کرد جمع را حواسش سبا
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 .شد مانعش سیما

 .شینه می کیانا میزم بیرون برو. کردي کار کافی حد به امروز_

 با و بود نشسته مبل روي کیارش. رفت بیرون باالخره اما کرد مختصري تعارف

 تمام. ریخت وضوح به قلبش. برگشت او نگاه و کرد سالم. بود مشغول کامران

 و گذاشت میز روي ، بگیرد او مقابل آنکه جاي به را چاي.آمد یادش ها دلخوري

 :گفت کامران که برود خواست

 جان؟ سبا بشینی دقیقه چند نمیخواي_

 ي گوشه از. نشست او کنار تکی مبل روي و گفت چشم.زد کمرنگی لبخند

 را دستش و بود داده لم دونفره ي کاناپه روي راحت. کرد نگاه کیارش به چشم

 لبخند. گرفت حرصش و کرد غافلگیر را نگاهش. بود کرده آویزان پشتی از هم

 لذت او ي ناشیانه و یواشکی هاي نگاه از چطور دانست ونمی ندید را او محو

 براي دلش داشت که حرصی باتمام اما میکند شکار را گیري بهانه و برد می

 بزند افسار احساسش به کرد سعی. رفت ضعف آغوشش در رفتن فرو

 کامال. کُند و سخت وگاهی گذشت می بخش لذت و تند گاهی لحظات

 وجود با و سیماِ  تعارف یک با کیارش که همین نظرش از. بود متناقض حسش



 به بودن تر نزدیک براي بلند قدم یک یعنی کرد تشکر و ماند شام براي طناز

 منتظر تا داشت لذت آنقدر درگیرش قلب و جوان دختر براي موضوع این.  سبا

 و زد درجا قدم این اما ؛ بدود خودش را فاصله ي بقیه و باشد بعدي قدم

 ، غذا خوردنِ هنگام.نشد قدم پیش حرف کالمی گفتنِ براي حتی کیارش

 توانست نمی. کرد می سنگ درگلویش رابدتر لقمه دیگران تمجید و تعریف

 تا کرد نگاهش چشم زیر از و کرد اختیار سکوت که کسی تنها چون ببرد لذت

 با گاهی و کرد می بازي راحت خیلی.بود کیارش بداند را العملش عکس

 که چیزي تنها و شد چشم در چشم طناز با هم یکبار. زد می حرف کامران

  بازي غذایش با بیشتر هم او. بود جانانه ونشان خط یک کرد حس میانشان
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 هم بود،حالش که دلخور. خورد زمینی سیب و گوشت اي تکه از فقط و کرد

 کامران غذاي از اگر که پرسید کیارش از بار چند سیما که خصوصا. شد گرفته

 و کرد مخالفت کیارش اما بیاورد میخورد، ، بود مرغ مخصوص خوراك که هم

 میزِ  سر از و کرد تشکر همه از زودتر. کرد بسنده نیمه نصفه غذاي همان به

 را بشقابش که کرد شکر را خدا.  کرد رها نصفه را غذایش کالفه سبا. شد بلند

 میز کردن خلوت ي بهانه به و کرد تشکر. بدهد پس جواب تا نکرد پر زیاد



 به چشمش کمتر هرچه. رفت آشپزخانه به و برداشت را خالی هاي ظرف

 بینشان نفهمد نبود کسی انگار. خورد می حرص هم میخورد،کمتر کیارش

 بنشین بیشتر و خوردي کم نگفت کسی همیشه برخالف چون. آمده پیش بحث

 ظرف. کردند صرف را شامشان باقی آسوده خیالی با و کردند تشکر فقط همه. 

 بیشتر طناز هاي حرف. نشست میز پشت خودش و گذاشت سینک داخل را ها

 ، خیالش به. نداشت لحظه درآن تاثیري اما رفت می رژه ذهنش در مدام

 شدنِ تمام براي دهد، نمی توضیح اگر حتی و بااوست حق دانست می کیارش

 سرش.  بود کالفه. نبود مهم برایش انگار اما شود می قدم پیش دلخوري این

 چشمش جلوي آنکه براي و کرد باز را موهایش پشت ي گیره. گرفت درد

 و آشپزخانه کردنِ جمع مشغول. زد گوشش پشت را شده رها هاي تکه ، نریزد

 به بقیه و شد جمع میز که نکشید طول خیلی. شد اضافه هاي ظرف شستن

 می تمام داشت کار تقریبا.  ایستاد کنارش کمک براي کیانا. آمدند آشپزخانه

 .برگشت باهم همه سر. زد صدایش آشپزخانه درگاه میان از کیارش که شد

 :کرد نگاه سبا به فقط بقیه به توجه بی کیارش

 .دارم کارت_

 شل نیشی با کیانا.  رفت بیرون و است منتظر گفت مکث ثانیه چند از پس

 :گفت شده



 !قهرینا کردم فکر_

  و گرفت سبا دست از را ظرف. نکرد معطل. رفت کیانا به اي غره چشم سیما
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 :گفت

 .شد تموم. نکنه درد دستتم.  برو_

 آب را هایش دست باالخره اما تراشید اي بهانه ابتدا.  بود درهم سبا هاي اخم

 تراس بازِ درِ دیدنِ با اما رفت سالن سمت به قدم چند. رفت بیرون و کشید

 بی. کرد پر را ش بینی او سیگار توتونِ بوي و زد کنار را پرده. رفت طرف آن

 او ي سرفه صداي با و بود ایستاده تراس لب کیارش. افتاد سرفه به اراده

 و گذاشت گلویش زیر دست سیگار فیلتر به آزرده نگاهی با سبا. برگشت

 :گفت

 . ببر بین از تنهایی خودتو هاي ریه بعد به ازاین داشتی دوست اگه_

 را سوخته نیمه فیلتر و زد سیگارش به عمیقی پک.  زد نیشخندي کیارش

 :گفت و داد لم دیوارك لب. کرد پرت بیرون

 . گذاشت تاثیر روت زود جانم عمه نصیحتاي_

 :شد هم در سبا هاي اخم



 چیه؟ منظورت_

 !کنه تدریس کردم نمی فکر. بلده خوب و کشی شوهر روش و راه_

 :گفت حرص با سبا

 . آورد سرشون بالیی نمیشه.  دارن طوالئی ید کردن مرگ دق تو مردا_

 . کشید سر پشت از را دستش کیارش اما برگشت و گفت

 سرتو که بگیرم نظر در دیگه روش و راه یه باید.  نداره فایده اینجوري_

 !بري و پایین نندازي

 . ببین خودت رفتار تو دلیلشو_

 :شد تر نزدیک او به و برداشت دیوار از را ش تکیه کیارش

 ...که گفتم.  دونم می_

 :کرد جمع کمی را هایش چشم کیارش و کرد نگاهش زل زل سبا

 کنم؟ درست رفتارمو اینی منتظرِ_
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 :زد پوزخند سبا

 !میدونم بعید میتونی؟_

 ي محدوده آن کنج تقریبا و کشید خودِ  سمت بیشتر را او دست کیارش



 را ،منظورش گیرافتاد که دیوار و او آغوش میان سبا. داشت نگهش کوچک

 :گفت محکم لحنی با شود تمام هایشان نفس ي فاصله آنکه از قبل اما فهمید

 سرجامو نشستم می اولم نامزدي همون تو بودم اگه. کیارش نیستم خر من_

 .کنی می فکر که نیست اونقدرا حماقتم و سادگی. کردم نمی آواره خودمو

 و نگاه رنگ کم کم کرد حس سبا. شد طوالنی ش خیره نگاه و کیارش مکث

 دست فشار که شد مطمئن زمانی ودرست شود می عوض او هاي چشم حالت

 . ماند او از فاصله کمترین در صورتش و شد بیشتر فکش روي او

 خوش بهت چقدر بدونم تا نمیاري جلومن رو مرتیکه اون رسم و اسم دیگه_

 !خب.  گذشته

 :گفت جسارت با اما لرزید او لحن از سبا قلب

 براي خوبی ،میزان تلخیش تموم با تا زد حرف باید ها ناگفته بعضی از_

 . باشه حسابگري

 :کرد نگاهش ترسناك و طوالنی کیارش

 !چی یعنی کردن شوخی ناگفته با فهمی می زدم چیو همه قید اونوقت_

 او دست جاي دست سبا.  رفت عقب و کرد رهایش کیارش. شد خالی سبا دل

 :گفت ، کند باز را در کیارش اینکه از قبل و گذاشت ش چانه روي

 دنبال تو چشم جلوي و تاامروز.  شد دفن گذشته همون تو بود چی هر بهزاد_



 چیو همه برات گرفت جلومو اتفاقی جا یه اگر حداقل.  نکشیدمش خودم

 االنم.  دادم حق بهت ، گفتی بهم اومد در دهنت از چی هر وقتی. دادم توضیح

 چیزیو! نمیشه تو با چون. کنم تالفی بخوام که نبود این واسه زدم حرفی اگه

 حتی تو و شدم حالی چه من صبح کنم یادآوري بهت خواستم فقط. کرد تالفی
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 . ندادي خودت به تفاهمم سو رفع یه زحمت

 بیشتر و نکند بغض کرد را ش سعی تمام سبا. کرد نگاهش و برگشت کیارش

 هر که شد می اي بازیچه همان ، ایستاد نمی محکم اگر کیارش مقابل. نشکند

 :افزود او چشم در چشم. کند ش دیوانه روش یک به ، سرگرمی براي روز

 شدن سیاه فقط من براي ازدواج اما باشه سخت برات حرف این شاید_

 تونم نمی حداقل اگه که. تعهده. نیست تو به شدن تر نزدیک و م شناسنامه

 . نباشم عذابتم باعث کنم آرومت جایی

 :شد جمع کمی کیارش چشم ي گوشه

 میخواي؟ توضیح_ 

 :افزود و برگشت را رفته هاي قدم کیارش. کرد نگاهش حرف بی سبا

 نکشی؟ عذاب که میخواي دلیل_



 :گفت و زد پلک سبا

 ...من فقط_

 :گفت حرفش میانِ و ایستاد تر نزدیک کیارش

 ازاین قبل بودي داده جواب تلفنم به اگه.  نشه دوتا حرفت که نیار اگر و اما_

 .بري اعصابم رو اینکه از قبل. شد می رفع تفاهمات سو بازیا

 :داد راقورت دهانش آب سبا

 ...وقتی اونم باشم؟ دلخور ندارم حق_

 . اي دیگه چیزاي شدنِ ثابت دنبال تو ولی دادم صبح توضیحو_

 کیارش و چرخید دیگريِ  سمت سبا هاي چشم! همیشه مثل.بود رك حرفش

 :گفت و داد تکیه دیوار به را بازویش او مقابل

 هنوز چون باشی داشته باید بگم که نیستم احمق اونقدر. بهم نداري اعتماد_

 حل اینا ي همه. کرده سیاه تو شناسنامه کیِ  اسم ، خودت بقول نمیدونی

  هم تو اخماتو و متنفرم قیمه از بدونی نباشه نیاز که میشه حل موقعی. میشه

 محمدي الناز بومرنگ رمان

51 |4 1 6 

 . خوردم کم چرا که کنی

 :گفت تعجب با و چرخید او سمت مکث بی سبا هاي چشم



 ... پس نداري؟ دوست_

 خماش و پیچ تو و خوردم بازي اونقدر.  شه تموم بازي این کردم صدات_

 . ندارم جدید پیچیدگی یه تحمل که بودم

 اونم. کن درك منم ذره یه. کیارش ببندم چشممو چیزي هر تو تونم نمی من_

 ...که میزنه زنگ روزي صبح دختره وقتی

 . میکنم حلش موضوعو این گفتم_

 تکلیف؟ رفع یا درك یعنی این_

 .کن تفسیرش خواستی هرجور. بزرگیه المعارف دایرة تو ذهن تو_

 .کرد نگاهش آزردگی با سبا

 کیارش؟ همین_

 این به ذره یه!  نمیشی قانع ببین بذار هم کنار دالیلو و حرفا ي همه ظاهر تو_

 تا ایستادم نمی اینجا دوساعت االن برم خودمو راه بود قرار اگه که کن فکر

 تکلیفی؟ رفع و درك دنبال هنوز. شه ثابت بهت چیزا خیلی قراره شی قانع

 کیارش. پیچید گوشش در طناز صداي مرتبه یک اما بگوید چیزي خواست سبا

 :زد غر و کشید سرشِ  پشت دست کالفه او سکوت با

 !شد چی و کردم می فکر چی_

 االن چون. کیارش نداري توضیح به نیازي کنی کاري هر کردي می فکر نباید_



 سخت دنبال چرا میکنی درك چیو همه خوب اینقدر که تو. داره فرق وضع

 کردنشی؟

 تغییرش شبه یه نمیتونم. سبا منه اخالق شدن، سخت میگی تو که چیزي_

 . بدم

 .پیچید دخترك ي کرده تب حال و حس میان خنکی نسیم مرتبه یک انگار

 :شد تر نزدیک و گذاشت او صورتِ  کنار دست کیارش
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 . بکشی عذاب نیست قرار که میکنم مطمئنت فقط_

 دخترك سخت التهاب روي آبی مثل که آنقدر. بود مطمئن و محکم لحنش

 :گفت آرام سبا. شد ریخته

 بخواي اگه میدونم اما کیارش ندونم تو ذائقه که نشناسمت اونقدر شاید_

 . ،میدي بدي انجام و کاري

 :کشید عمیقی نفس بار این کیارش

 .جایی بریم باید.دنبالت میام ده ساعت صبح_

 اما کشید عقب و انداخت را دستش کیارش. گفت اي باشه و کرد خم سر سبا

 گونه و کشید جلو را خودش کرد، نگاهش او وقتی و داشت نگه را دستش سبا



 :گفت آرام سبا و چرخید کیارش سر. بوسید را ش

 اي دیگه جور یا کنم پنهان رو چیزا خیلی تونم نمی تو برعکس من_

 رفته دست از تموم جاي داري... که اونقدر. معلومه بهت حسم. بدم توضیحش

 ...همین واسه گیري، می هامو

 "دارم وحشت دیگر زنِ یک سرد ي سایه از "بگوید اینکه جاي وبه کرد مکث

 :گفت آرامتر

 . دارم دوست خیلی_

 .چرخید ش شده رها موهاي ومیان سربرداشت ها درخت ازمیان مالیمی نسیم

 ، بزند کنارشان اینکه از قبل و ریخت صورتش روي موهایش از اي دسته

 دلش هم هنوز. دید را محوي لبخند و آمد صورتش روي کیارشِ  دست

 را هایش نفس بازي ، حرفی هر جاي به اما میخواست را سکوت این شکستنِ

 موهایش میان اي نشده وصف حس با انگشتان وقتی. کرد حس صورتش روي

 که طوالنی و گرم ي بوسه یک. شد گرم هم با وقلبش تن ، خورد وتاب پیچ

 زیر که قلبی تند تپش. کرد تکرار برایش را دخترك حسی ي جمله آن بارها

 براي نه حداقل. باشد غریزه یک هیجان از ناشی توانست نمی ، بود دستش

 !بود درآغوشش که مردي
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 بین را او موهاي. خورد صورتش به سبا موهاي باز و رفت عقب کیارش سر

 :گفت و گرفت انگشتانش

 . نکن جمع موهاتو میاي که فردا_ 

 کجا؟_

 :زد داري معنا لبخند کیارش

 ...داري زنده شب_

 امشب همین هایش شنیده از خیلی مثل او بود منتظر. کرد نگاهش گیج سبا

 موهایش میان دست. برود دیگري راه بود قرار انگار اما باشد کنارش بخواهد

 :گفت و زد او لب به کوتاهی ي بوسه کیارش. کرد جمع را آنها و کشید

 .باش آماده صبح. دارم مهم قراراي فردا بخوابم، زود میخوام امشب_

 دلش اما نبود درست ش بینی پیش که بااین. داد تکان سر و زد لبخند سبا

 ازاین حداقل دیگر حاال. نبود دلیل بی او رفتارهاي از کدام هیچ. شد قرص

 ...بود مطمئن موضوع

 کیارش. انداخت اطراف به نگاهی و چرخاند انگشتانش میانِ را کوچک فنجان

 قهوه. کرد می بیداد رفتارش در کنجکاوي و تعجب. کرد می نگاهش مستقیم

 :گفت آرام و کرد مزه را ش



 رستوران؟ میاي باره اولین_

 شد باعث که داشت کمرنگی لبخند کیارش. کرد نگاهش و خورد جا سبا

 کند گل شیطنتش

 داشت هم شاپ کافی منتها.داشت رستورانم ، اومدم که کوهی اون پشت از_

 .خورد همونجام رو قهوه میشد و

 :رفت باال کیارش ابروي ي گوشه

 .بدي آدرسشو باشه یادت_

 رستوراناشو؟ یا کوه_
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 و بودي کرده قایم بودنت غشو پشت زبونو و رو این که جایی! کدوم هیچ_

 .نبود معلومم

 :زد برایش چشمکی و شد خم جلو کمی

 !بربیاي خودت پس از میتونی باید که جایی کردي ثابت منتها

 داشت زود. را کیارش دل ش خنده و گرفت ش بازي اطراف در سبا هاي چشم

 .دهد رخ وکمال تمام اي زلزله تا آورد می فشار ش درونی هاي گسل میان

 که بود شالش ي گوشه در شده رها وموهاي او نیمرخ به هنوز نگاهش



 فقط نازنین اسم دیدنِ با کیارش و کرد نگاهش سبا. خورد زنگ موبایلش

 مسیر در تعجب با سبا سر. شد متوجهش نازنین و کرد بلند دست. زد لبخند

 شد باعث نازنین مکث. خورد جا جوانی دختر دیدنِ با و چرخید او ي اشاره

 تعجب با سبا. بیاید پیش زودتر شود مجبور او تا کند خم هم را سرش کیارش

 :پرسید و کرد نگاه کیارش به

 کیه؟ ایشون_

 کرد می سازي ظاهر و بود ناراحت و معذب انگار. زد کمرنگی لبخند کیارش

 بیشتر این و دید می کیارش هاي درچشم را حس این بود بار اولین براي.

 او سمت سبا حواس صندلی رفتنِ عقب و نازنین سالمِ صداي با. داد آزارش

 ي چهره. گذاشت رهاتر را آزادش و سفید شال و نشست دخترك. شد کشیده

 لحنی با و کرد نگاه کیارش به مستقیم او که خصوصا. شد جمع وضوح به سبا

 :گفت است شده نازتر پر عمد به میدانست که

 .نشستم تعارف بی همین واسه.دکتر نیستی جنتلمن خیلی میگه تجربه_

 :گفت و داد تکیه صندلی پشتی به کیارش

 . باشی نداشته و نظر این آخرش تا شاید که باش راحت_

 با اما کیست نشسته روبرویش که دختري دانست می. زد پوزخندي نازنین

 :کرد نگاهش لبخند



 . شده نفره سه مالقات کردم تعجب_
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 و میخورد هم به داشت حالش. برود زودتر تا گرفت کیفش بند به دست سبا

 قبل و شد متوجه کیارش. است کیارش کار این پشت اي بازي چه دانست نمی

 :گفت ، دهد نازنین دست اي بهانه او رفتار ازاینکه

 . همسرم سبا،_

 را دستش مکث کمی با و خورد تکانی نازنین ابروي.  ماند سرجایش سبا

 :برد سباِ  سمت

 .نازنینم. خانم سبا خوشحالم دیدنتون از_ 

 او به نازنین نگاه. کرد رهایش هم فوري و فشرد را اوِ  دست زحمت به سبا

 میان. شناخت می خوب را او. پیچید گوشش در البرز صداي و شد طوالنی

 شک.خورد تکان دلش. بود داده نشان ها سادگی به عجیبی میل روابطش

 با. است شده ثبت او ذهن در جزییاتش تمام با دختر این تصویر نداشت

 :چرخید او سمت و شد کنده سبا از نگاهش کیارش صداي

 . تماسم درمورد توضیح منتظر_ 

 :زد لبخند و چرخید سبا سمت به نازنین نگاه دوباره



 ...سوتفاهم باعث تماسم نکنه_

 :گفت حرفش میان کیارش

 مالقات. بیاد پیش مشکل ذهنیتمون و نگاه تو که میاد پیش جایی سوتفاهم_

 هستی؟ که منظورم متوجه. داریم کار کلی ما که نشه طوالنی خیلی

 :گفت و شد جمع نازنین لبخند

 علت ، نداري توش هم تردیدي خودت ي گفته به و کردي ازدواج شما وقتی_

 باشه؟ میتونه چی من تعقیب

 . آشنا اسم یک با همراهی و مشکوك حضور_

 رویش روبه دخترك به فقط مطلق سکوت در سبا.  کرد نگاه تعجب با نازنین

 :گفت و داد بیرون خونسردي با را نفسش کیارش. کرد می نگاه

 !خب_
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 :زد لبخند زورکی نازنین

 آشنایی؟ اسم چه_

 بهش ارتباطی هیچ شما و کردم اشتباه فهمیدم چون نیست مهم اونش_

 .نداري



 .بپرسی خودمم از اینو میتونستی_

 .عقله شرط احتیاط. بگیرم اصلیو جواب میدونستم بعید_

 :درآمد نازنین کفر

 چی؟ دیگران مورد در وقضاوت خودخواهی_

 !میکنه ایجاب زندگی شرایط شاید_

 :زد پوزخند و کرد نگاه سبا به نازنین

 کنی؟ زندگی آدم این با میخواي چطوري_

 :چرخید او سمت نازنین نگاه و کشید جلو را خودش کیارش

 درکه؟ قابل.  مربوطه خودم به من خصوصی زندگی_

 شه؟ ثابت چی که کشیدي تااینجا منو!نه ، نشستنم اینجا ولی آره_

 ذهنتم و گوشی تو که اي شماره. مدلیه این منم حرف اثبات هاي راه از یکی_

 بندازمش بیجا تماس یه بخاطر خواد نمی دلم خصوصیمه زندگی جز هست

 .دور

 .ندادي توضیح واضح شب اون درمورد فقط! نمیکنی ضرر باش مطمئن_

 . نیست توضیحی_

 یه شخصیت و وقت که عقله شرط بازم نکنه!  کنی می قانع آدمو خوب خیلی_

 بگیري؟ بازي به آدمو



 . بود موقعت بی تماس بخاطر اینجایی اگه تو_

 ...من تماس_ 

 مسیرتو که بفهمی موقع همون بدونی کاریو دلیل خواستی اگر باشه یادت_

  اینکه نه. چیبوده جریان بفهمی گیري می تصمیم بعدش روز و میکنی عوض
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 . کنه عمل دام و چاه یک شبیه حضورت

 :گفت تر جدي کیارش و ماند خیره او به آزرده نگاهی با نازنین

 !گفت میشه اینم از تر واضح_

 : شد بلند و داد عقب را صندلی نازنین

 چرخه نمی شما اوامر و خواست روي همیشه زندگی باشه یادت هم تو_

 با تماس جاي به چون ندارم حرفی اما

 اینجا االن تا نوشتم می مزاحمت بابت نامه شکایت یه شب همون باید شما،

 .نباشم

 !مینوشتی میتونستی_

 !بودي اینجا تنها االن مبتونستی اگه توهم که جور همون.درسته_

 به دیگري حرف فرصت آنکه بدون و کرد خالی را حرصش آخرش حرف با



 باالخره سبا و داد تکیه عقب به درهم اي چهره با کیارش. رفت ، دهد کیارش

 :گفت

 بود؟ چی کار ازاین منظورت_

 . نمیشه تکرار دوبار که حرفی شدنه ثابت_

 :گفت ناراحتی با سبا. بود عصبی برگشت سبا سمت وقتی نگاهش

 ...بگی که اینجا کشیدي رو دختره_

 داري؟ شک توش هنوزم. نبوده قرارمداري_

 .بود دار خنده بازي این از بهتر خیلی مختصر توضیح یه ولی! نه_

 .شدم ذلیل زن بفهمه میخواستم فکرکن_

 :گفت بیشتري ناراحتی با سبا! شوخی نه داشت، تمسخر حالت لحنش

 کنایه االن چیه، من منظور کنی درك و کنار بذاري کردنت منم منم از کم یه_

 !شنیدي نمی

 :گفت فقط و شد بلند کیارش

 !خب. کن تمومش دیگه لطفا_
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 رد میانشان حرفی رفتند بیرون تا. برخاست و گرفت را نگاهش ناراحتی با سبا



 کیارش اما رابست در و نشست سبا. زد را ماشین ریموت کیارش.نشد بدل و

 :دید ش گوشی روي را پیامی بنشیند، ازاینکه قبل

 .دنبالشم. کرد تعقیبش.  کیا بود باهاش نفر یه_ 

 :کرد تایپ سریع

 مرد؟ یه_

 :آمد وجواب

 !جوون مرد یه_

 آن بود مطمئن. داد صدا دینگ دینگ ذهنش و ماند صفحه روي کیارش نگاه

 راننده که پیچید فرعی اي درجاده یکباره و نشد تعقیبش متوجه نازنین شب

 شد می سرنخ یک داشت نازنین. بود کاوه با حق انگار. برود دنبالش نتوانست

 داخل و فشرد را ش پیشانی. کرد می گیجش ساز دردسر سرنخ این اما

 . نشست ماشین

 نگاهش سبا کرد؛ حرکت و زد استارت درسکوت و حرفی هیچ بی کیارش وقتی

 بدِ  حال ازاین و بزند حرفی او بود منتظر.  دوخت گذر حالِ در هاي ماشین به را

 خش لحنی با. .آمد سر طاقتش نشنید، حرفی هیچ وقتی اما ، دهد نجاتش

 :گفت برداشته

 درموردش توضیحی هیچ االن که بود راحت قدر این آدم دوتا کردنه مسخره_



 باشی؟ نداشته

 حرفی خواهد نمی هم هنوز گفت می کیارش سکوت اما ماند جوابِ  منتظر

 احساس. فشرد ش شقیقه روي انگشت و بست را هایش چشم سبا. بزند

 گرفت می حرصش بیشتر افتاد می که هایش حرف و نازنین یاد. نداشت خوبی

 .بود تر تحقیرآمیز کیارشِ  سکوت اما کند بازخواست را او خواست می دلش و

  نمی قائل برایش حقی دیگران که کند چیزي به اصرار نخواست وقت هیچ

 محمدي الناز بومرنگ رمان

59 |4 1 6 

 برمی رفتارش ازاین دست کیارش باید و داشت فرق مورد این بااینکه. شدند

 می بازگو تر شفاف را اعتراض ، ها سکوت اوقات گاهی. کرد سکوت اما داشت

 گالیه و بیشتر اعتراض.شد می تر آرام ذهنش و گذشت می کمی باید. کردند

 .نداشت برایش ثمري تشنج جز تر وصدا سر پر هاي

 خانه، جاي به وقتی اما ، شوند جدا هم از و برسند خانه به االن کرد می فکر

 ماشین کیارش.  کرد باز را هایش چشم سبا ، شد مطب پارکینگ وارد ماشین

 :گفت آرام و کرد خاموش را

 .کارا باقی دنبالِ بریم که گردم می بر.  بشین دقیقه چند_

 :پرسید ، کند نگاهش آنکه بدون سبا



 کاري؟ چه_

 :گفت و کرد باز را ماشین در کیارش

 .میاریم کم وقت بخواد، زمان هم دوهفته هرسفارشی. جشن بساط و بند_

 .رفت آسانسور سمت به کیارش و شد بسته درماشین ، بزند حرفی آمد تا سبا

 کسی براي بگیرد یاد نبود قرار مرد این انگار. کرد رها را ش شده حبس نفس

 میتوانست که خرید این زمان. دوخت می و برید می خودش! شود قائل احترام

 سر از میخواست فقط انگار! نداشت اهمیتی برایش باشد، ها لحظه بهترین در

 دیگري برداشت سبا دقایق درآن. شود تمام و کند ز را ازمسائل بعضی خودش

 بی و بود زود قضاوتش که هرچند.باشد داشته او رفتارهاي از توانست نمی

 . شد می دیگري اشتباهات باعث مسائل از ش خبري

 هایش شقیقه روي را دیگرش انگشت دو و گرفت گلویش زیرِ سبادست

 می نظر به پیچیده و سخت آنقدر ، بود رویش پیش که مسیري. کرد محکم

 ش بینی پیش قابل غیر رفتارهاي و کیارش. ترسید می داشت کم کم که آمد

 صداي مدتی براي حداقل تا افتاد تکاپو به ذهنش. زد می دامن برترسش

 جاي نفرت که برسد جایی به هم کیارش با خواست نمی. کند خفه را قلبش

  روز هر و بود کرده خانه مرموز آرامش،ترسی هر کنار. بگیرد را ش عالقه
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 ...شد می تر پررنگ

 به لحظه درآن. شد آسانسور وارد تعلل ثانیه چند از بعد و شد پیاده ماشین از

 حرف کمی و باشد تر نزدیک او به خواست می فقط. کرد نمی فکر چیزي

 . بزنند

*** 

 .گذاشت میز روي را هایش دست حوصله بی کیارش

 معامله رو جنسی هماهنگی بدون بعد به این از ولی خوبه کاال این مرغوبیت_

 روشنه؟! نمیکنی

 :گفت نرمی لحنِ با و کشید سفید ي جعبه به دست پیمان

 چند وتو من. کیا باشه حرفا این از تر روشن کاریم ي سابقه کردم می فکر_

 ...حاال. بود نیومده پیش مشکلی وقت هیچ و کردیم کار اینجا سال

 وقتی تا.  باشه اطمینان سر از هم به نگاهمون که نمیاد پیش مشکلی وقتی تا_

 ! باشه اومده پایین طرف فک تو اینکه نه باشه، محکم رفاقت ي پنجه که

 :شد درهم پیمان ي چهره

 ...موضوع اون که کیارش دادم توضیح برات بار صد من_

 :آمد او حرف میانِ باز کیارش



 راحت و تر تمیز کارش بعد دفعه ، بزنه دور یکیو تمیز بتونه بار یه که آدمی_

 !خب. طرفی خر با نکن فکر. تره

 :کرد باز را هایش دست پوزخندي با پیمان

 .کن تمومش و زیرش بزن لگد یه! رفیق شراکتیه چه این پس_

 لب دست.کشید جلوتر مبل روي را خودش و شد جمع کمی کیارش هاي چشم

 :گفت و گذاشت میز

  چندماه من! بدجور اونم. پیمان متوهمی اینجایی، رفاقت واسه فکرکردي اگه_
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 و معامله و سود حکم بودنت، اینجا. کردم سالخی رو تو با رفاقتم و رابطه پیش

 گزیده دوبار سوراخ یه از که میشناسی منو اونقدر واال داره دلسوزي حدي یه تا

 . بدون خودتو حد توهم. بدم ترجیح بهت و کم سود نکن کاري یه پس. نمیشم

 :داد ادامه و گذاشت میز روي را دستش دو کف و شد بلند

 راهی همون از خودت!  چشمم جلو بذاري معامله،کاال شرایط جاي بعد من_

 !گردي برمی اومدي که

 سرکشی خواهد ونمی است دار خود و محکم که بود آتشفشانی کوه مثل پیمان

 :گفت و زد پلکی. کند



 ...گذشتی بی و اي کینه قدر این دونستم می_

 .باشی بلد کار و اي حرفه قدرم هرچه حاال.نبودي اینجا ، بودم گذشت بی_

 . بده انجام درست کارتو پس

 :داد تکان سر پیمان

 کنم؟ فسخش_

 :گفت او به طوالنی نگاهی با کیارش

 .میخوام شب تا و داد قرار! نه_

 ها قفسه سمت به. نزد هم حرفی اما نیامد خوشش کیارش. گفت چشم پیمان

 بابت و انداخت ابزار ي شده چیده هاي ردیف به دیگري کلی نگاه و رفت

 ، لیست داخل و کرد باز را دفترچه پیمان. داد تذکر وسایل از بعضی کمبود

 صداي که بود نشده تمام هایشان حرف.  نوشت ارزیابی براي را او پیشنهادات

 . چرخید باهم دو هر سر. آمد در

 درهم ابروهاي متوجه وقتی سبا. شد وارد کیارش منشی همراه سبا

 او آمد یادش تازه. کرد پیمان به کوتاهی نگاه بالفاصله شد، کیارش ي کشیده

 . شد گرم کار با سرش و گفت خوشامدي پیمان.  است کرده سفارشی چه
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 پیش. است کرده راهنمایی باال را واو گشته می کیارش دنبال سبا گفت منشی

 :گفت آرام سبا بزند، حرفی کیارش اینکه از

 . مونم می منتظرت مطب تو_

 .کرد نگاه پیمان به چشم ي گوشه از و درهم هایی اخم با کیارش.رفت بیرون

 قفسه روي پیمان دست. رفت پایین و داد اطالع اي اضافه حرف بی را رفتنش

 خوب را دختر این.  بود باز نیمه در به هنوز نگاهش. چرخید سرش و ماند

 ربط بی موضوع این به عجوالنه آمد و رفت این دانست می و بود یادش

 رفاقت و کرد تبر را موضوعی چه کیارش که کند فراموش توانست نمی. نیست

 را وسایل و زد پوزخندي.  کرد قطع تحکم بااین و ریشه از را ساله چندین

 :برداشت را تلفن و نشست میز پشت.کرد رها همانجا

 .کنین ایمیل برام شب تا و داد قرار اصلی متن_

 مثل.زد دورمی وسایل میان چشمش.زد چرخی صندلی با و گذاشت را تلفن

 بااین کیارش. نداشت هیچمشکلی دادها قرار و بود شده چیده مرتب همیشه

 غرور شکستن وبا کند بیشتري نمایی قدرت خواست می ها گیري سخت

 قدرت که است جایی از غفلت همیشه اما کند بیشتري غرور حفظ ، رفیقش

 ما گاهی و است باختن و شکست اصل جا بی غرور. کند می بیشتري نمایی

 ...کنیم می فراموشش آدمها



 می قدم استرس با ، بود اتاق کنج که اي کاناپه تنها و کیارشِ  بلند میز کنار

 روز عجب! لبشِ  پوست به دیگرش ناخن و بود بغلش زیر دستش یک. زد

 دخترکی دنبال و رفت یادش از مهمی آن به ماجراي چطور. بود شده نحسی

 را پایش ي پاشنه حرصی پر و غلیظ اَه با افتاد؟ بود،راه خبر بی جا همه از که

 .کشید ش گونه روي را دستش کف. داد تکیه میز به و کوبید پوش کف روي

 نفس اتاق در صداي با اما کند آرام عمیق نفس چند با را خودش خواست می

  و بزند حرف کرد باز ،دهان شد بسته اتاق در تا و خورد گره ش سینه در
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 نمی را میز اگر.  رفت در پایش و خورد سر کفشش ي پاشنه اما دهد توضیح

 کردو تند قدم کیارش. شد می ولو زمین روي ممکن شکل بدترین به گرفت

 :گرفت را بازویش زیر عصبی

 تونی نمی صافم نداري، منِ  مزخرفاتِ  شنیدن واسه که گوشی چته؟_

 وایسی؟

 :گذاشت دستش روي دست بالفاصله سبا

 ...که دیدي. کیارش نبود حواسم بخدا_

 را هایش پلک.  کرد گیر ش پنجه میان موهایش و کرد رها را دستش کیارش



 جنگ منطقش و عصبانیت و بد حال میانِ انگار. گرفت نفس و بست ثانیه چند

 صداي با و دید را ش شقیقه ي برجسته رگ خوبی به سبا. بود شده پا به

 :افزود تري درمانده و آرامتر

 ...پیمان نمیدونستم یعنی.  اومدم زود که دیدي_

 . فهمیدم. نده توضیح_

 او طرف به. کرد رها را موهایش کیارش و کرد آزاد را ش شده حبس نفس سبا

 :گفت و برگشت

 شکست؟ کفشت پاشنه_

 شده پخش ش پیشانی روي که او موهاي به نگاهش و انداخت باال سر سبا

 .کوبید می محکم قلبش هنوز. بزند اضافه حرف کرد نمی جرات. کرد بود،گیر

 را لیوان و کشید سر را آب.  نشست مبل روي و برداشت آبی لیوان کیارش

 سبا به. داد تکیه پشتی به را سرش.  زد عقب را کتش. کرد رها کنارش تقریبا

 که گرفت گاز محکم آنقدر را لبش سبا. بست را هایش چشم و نکرد نگاه

 بمب مثل االن و است شده حساس او دانست می. نبود احمق. آمد دردش

 خنثی راه. شود منفجر تا خواهد می ریموت یک فقط که است سازي دست

 .شود طاقت بی و کالفه تا ماند حالت آن در دقیقه چند.  نبود بلد هم را کردنش

  کنارِ ثانیه چند. رفت پیش صدا بی و کوتاه هایی گام با و کشید لبش به دست



 محمدي الناز بومرنگ رمان

64 |4 1 6 

 که بگوید چیزي خواست. نشست معذب و مبل لب ، تردید با و کرد مکث او

 :گفت آرامی صداي با کیارش

 .ریم می بعد بشین دقیقه گرفته،چند درد سرم_

 .ببخشید_

 او وروان روح عصبی گرد بر محکم فوتی مثل دفعه یک سبا مظلومِ و آرام لحن

 به نگاهش. شود باز زودتر کیارش هاي پلک الی تا شد خوبی محرك.  شد

 عقب را هایش چشم سبا. کرد گیر او هاي چشم دار بغض و براق مردمک

 او میدانست. کند شکار را حسش تا کرد دنبال را فرارش نگاه کیارش و کشید

 شد ماهري شکارچی که بود کرده رو و زیر اورا آنقدر. کند می اعتراف راحت

 :گفت اي آزاردهنده لحن با و آرام.  بود

 شد؟ خنک دلت_

 ابروهاي. کرد نگاهش زده حیرت و برگشت که نکشید ثانیه به سبا هاي چشم

 :شد نزدیک هم به کیارش

 رخت به عیاشیامو خواستم نمی. داشتم خودمو دلیل اونجا بردمت اگه امروز_

 !کنی تالفی درجا و شه پر دلت که بکشم



 :شد جمع وآزردگی بغض با سبا هاي چشم

 که کردم فکر تو رفتاراي و دختره اون به اینقدر توماشین چون. رفت یادم_

 گشتم، برنمی فوري کنم تالفی خواستم می چیه؟ تالفی. کیارش کردم قاتی

 ...که اومدم می عشوه و ناز کلی و موندم می

 حرفش و ترسید وضوح به. کشید عقب را خودش کیارش نشستن صاف با

 انگار و بود چفت درهم ابروهایش. کرد نگاهش خیره کیارش. ماند نصفه

 :کشید می ونشان خط چشمهایش

 آره؟ ؟ عشوه و ناز_

 :گفت و کشید پس را سرش ساده اي دختربچه مثل سبا

 .میدم توضیح دارم. بخدا نه_
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 لبش دور دست. گرفت می ش خنده داشت ، عصبانیتش تمام وجود با کیارش

 ش چانه تا دستش و کرد خم کمی را گردنش. شود کنترل لبخندش تا کشید

 :آمد پایین

 ِ دنبال اگر من. کن حل امروزم ماجراي با مشکلتو حل راه بااین پس_

 که اینجوري نه کردم، می رفتار دختر بااون اي دیگه جور بودم تو تحقیرکردن



 !خب. بره و کنه بارم تیکه آخرشم

 :گرفت آرام کمی سبا قلب

 نگاهش. بذار میخواي چی هر اسمشو!شم روبرو باهاش نداشتم دوست_

 ...بهت

 پیشکش را احساسش آن از بیشتر تا داد بازي را هایش چشم و کرد مکث

 را حرفش ي دنباله. کند می غرور حفظ سبا که فهمید راحتی به کیارش.نکند

 :گفت خودش و نگرفت

 هر بخاطر تونم مننمی. نشه تکرار بارها دیروز بحث که افتاد اتفاق این_

 اینجایی وقتی تا باشه یادت توهم. کنم حل سوتفاهم و بدم توضیح بهت تلفنم

 ! نمیشه تقسیم من جسم و ذهن

 :گفت آرامتر اي ثانیه چند مکثی از بعد کیارش. ماند خیره او به سبا هاي چشم

 خوردي؟ اعصاب این تو نیستی که عروق و قلب حرف منتظر_

 :داد تکان سر سبا

 ... من ولی درنمیاد جور تو احساس و منطق با میخواد من دل که چیزایی_

 !دونم می_

 نگه را بازویش کیارش اما شود بلند تا گرفت را نگاهش خورده سر سبا

 :داشت



 .ببین منو_

 :گفت جدي کیارش و کرد نگاهش دوباره سبا

 !بلدي ببینم کن ناز ذره یه_
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 :گفت ناراحتی سبابا

 کردي؟ م مسخره_

 . گفت آرامی نه و رفت باال کیارش ابروهاي

 خیرگی با سبا اما برود جلو کرد اشاره سر تکان و زدن پلک با سپس

 .دید را محوي لبخند سبا و خورد چین کیارش پلک ي گوشه. کرد نگاهش فقط

 :گفت و کشید او ي چانه زیر دست کیارش

 .کن ثابت کردن کامل جاي به حرفتو_

 :داد قورت را دهانش آب سبا

 .خوام نمی_

 اما بکشد پس را سرش خواست سبا. کرد نگاهش طوالنی درسکوتی کیارش

 :داشت نگهش کیارش

 کنم؟ درکت نمیخواي مگه_



 ولی هست عمل و عشق اثبات جاي عصبانیت و ناراحتی این وسط چطور_

 این متقابل؟ درك میشه تو ي طرفه یه هاي خواسته این نیست؟ حرف جاي

مشکل؟ حل میشه جانبه یک توضیحات 

 او جاي و بست چشم.  ریخت هم به را کیارش حال سبا صداي بغض و لرزش

 روي را اشکش قطره خوردنِ سر ، او در اشتیاق جاي به. کرد تمام را فاصله

و تر طوالنی ، ش بوسه کردن تمام جاي به اما کرد حس خودش گرمِ پوست 

 پس را سرش. خورد گره ش یقه اوروي دست تا کرد گیرترش نفس

 را حقارت حس و آزردگی.  کرد گیر او دلخور چشمهاي نمِ در چشمش.کشید

 میانِ محکم را او صورت حرفی هر از پیش اما دید سبا ي پریده رنگ در

 :گفت وار زمزمه و گرفت دودستش

 نفهمی بودنم، آدم خطاي روزي یه اگه چون زنم نمی قلبم و حس از حرفی_

 و اولین چون. نمیشه درگیر قلبم ، شد درگیر جسمم حتی و کردم خریت و شد

 . میشم عاشقش دارم بگم میتونم صاف که هستی زنی آخرین
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 :گفت آرامتر کیارش و زد خشکش وضوح به سبا

 عمرم ي همه داره جا کنه، حل من واسه چیو همه ببخشید یه با بلده که آدمی_



 . شه

 جاي. بود شوکه. نداشت زدن حرف قدرت. شد تند سبا قلب هاي تپش و نفس

 کیارش. بود گرفته غافلگیرانه و دلچسب حس یک کاذب هاي حس آن تمام

 :زد کمرنگی لبخند

 . دربیاد آرامش حس اون ي همه تالفی که بود باهم عمل و حرف بار این_

 و شد کشیده او اشک رد روي شستش انگشت. کشید او صورت به دست

 :بود گرفته خواهش رنگ صدایش انگار.  بوسید آرام را گرمش صورت

 مسائل این حل دنبالِ فقط. واست میکنم تالفی جوره همه رو آرامشا این_

 .نباش سخت

 :کرد نگاه او هاي چشم به و رفت عقب کمی سرش

 میتونی؟.باش همین همیشه تو ولی_

 :برچید لب سبا

 ...فقط جاش به_

 را دستش حرف بی سبا.کرد نگاهش ومنتظر داد تکان سر کیارش.کرد مکث

 حس گویاي ، آمد لبشان به که لبخندي. رفت فرو آغوشش در و زد پس

 . کرد می جا میانشان را خودش مشکالت تمام با که بود آرامشی

 گاهی گیرد؟ می کار به خرابی براي را تالشش تمام طوفان گفت می کسی چه



 موهبت یک مثل انتهایش در دلچسبی آرامش تا آید می گردباد و طوفان

 ظهر بعداز در میتوان را نشود دیده بهاري هواي یک در شاید که چیزي.باشد

 بارشی از بعد که کمانی رنگین همان مثل.کرد تجربه پاییزي روز یک بارانی

 ...سازد می صبوري و زیبایی جنس از اي سرسره آسمان میان طوالنی

 کن معجزه و بخند

 شه رد بد روزاى این بذار
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 شه رد باید غصه شباى کن حوصله یکمى

 آرامش یعنى تو لبخند

 کن معجزه و بخند

 شه رد بد روزاى این بذار

 شه رد باید غصه شباى کن حوصله یکمى

 خوامش می تو عشق با رو دنیا

 .رفت نمی کنار لبش از لبخند.  کشید دست پیراهنِ  دامن لطیف ي پارچه روي

 بود شده برعلت مزید هم مزون صاحبِ توضیحات.  بود شکیل و ساده پیراهنی

 هاي حرف به گوشش و بود تماشا محو. بگیرد را لباس بیشتر چشمش تا



 .چرخاند کیارش نظر پرسیدنِ براي را سرش و گذشت دقیقه چند.  فروشنده

 سبا. بود دیگر پیراهنی روي ش خیره نگاه و بود ایستاده عقب جیب در دست

 یک فقط. نکرد جلب را توجهش چیزي اما گرفت را او نگاه مسیر. کرد تعجب

 .کرد صدایش آرام و گرفت فاصله مانکن از. بود قدیمی خیلی مدل با پیراهن

 نگاهش سبا، شدنِ نزدیک با.است پرت کیارش حواس که بود معلوم کامال

 :کشید عمیقی نفس و کرد

 شد؟ چی_

 :گفت و کرد نگاه قدیم طرح با پیراهن به دیگر سبابار

 کنی؟ می نگاه و چی_

 :انداخت باال سر کیارش

 اومد؟ خوشت چیزي از. نیست مهم_

 خوبه؟. دادم نشونت که پیراهنو این. آره_

 :زد کمرنگی لبخند او ي اشاره با کیارش

 .قشنگه_

 :شد نزدیک دوباره فروشنده
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 کنین؟ امتحانش امروز همین میخواین بخوره، بهتون مدل سایز میکنم فکر_

 همراهه سبا وقتی. کرد لبخندموافقت با هم او و کرد نگاه کیارش به سبا

 آن در را آشنا زنی و چرخید پیراهن آن سمت نگاهش دوباره ، رفت فروشنده

 ...کرد تصور

 قدر این اماچرا است ندیده جایی را پیراهن این بود مطمئن. بود عجیبی حس

 .زد صدایش فروشنده که کرد می ورو زیر را افکارش هنوز شد؟ جلب توجهش

 هاي لباس از پر که شد متوسطی سالن وارد. رفت او سمت به و گرفت نفسی

 میان را پیراهن دامن و بود ایستاده آینه اتاقکی حصار در سبا. بود کاره نیمه

 :چرخید و زد لبخند دید، آینه ازداخل را او وقتی. بود هایش پنجه

 کیارش؟ خوبه_

 سرِ پشت از کسی و خورد برق و رعد هایش چشم مقابل کرد حس کیارش

 ...مرسده قدیمی،شبیه لباس همان با زنی. شد رد آینه داخل از و سبا

 !کیارش_

 کابوس دچار داشت انگار بیداري در. شد جمع حواسش سباِ  دلواپس صداي با

 بود؟ اي تازه مصیبت چه دیگر این. شد می

 هاي چشم و سبا. کشید ش پیشانی به دست و داد باال هومی با را ابروهایش

 نگاهی. رفت جلو و زد لبخند. کشید بیرون فضا آن از را حالش ش دلهره از پر



 .ماند ثابت لباس ي برهنه ي باالتنه روي نگاهش و کرد او سرتاپاي به

 . شد تر پررنگ لبخندش

 . تنت تو میشه بیشتر شه،نماش دوخته خودت اندام طرح و سایز وقتی_

 شانه روي را موهایش طرف دو از.کرد رها گیره بند از را او موهاي و برد دست

 :زد برایش چشمکی و ریخت هایش

 !بیاد لباسم این طرح به که بذارن باز و موهات باید_

 با که او دست.  داد تکان سر. آمد خوشش او ي سلیقه و دقت و نظر از سبا

  دخترك. کرد نگاه کیارش سر پشت به لغزید ش سرشانه روي خاصی حالت
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 اما شد خم بوسیدنش براي کیارش کرد تصور که طور همان. نبود فروشنده

 از ، او سر پشت شبحی کرد حس هم باز کیارش که بود فاصله بینشان هنوز

 .گذشت آینه داخل

 برگردد،دست خواست تا اما شد سبا تعجب باعث نگاهش مسیر تغییر و مکث

 که نبود اي بوسه این اما کرد حس را لبهایش گرمی و داشت نگهش او

 .بود تکلیف رفع براي اقدامی انگار. رسید ش وشانه او سرانگشتان تا حرارتش

 :کرد تمامش سریع و کشید پس را سرش کیارش که خصوصا



 باشه؟!دارم قرار باغ و سالن براي جا چند که بریم زودتر_

 ...تور و تاج قراربود آخه_

 !بعد ي مرتبه باشه پس کنی؟ هماهنگ آرایشگرت با اونو نباید مگه_

 چند عرض در فهمید خوبی به. رفت عقب کیارش و کشید عمیقی نفس سبا

 .شد عوض او حال ثانیه

*** 

 لبش ي گوشه. بود جذاب هم تصویر داخل از زن زیباي و جسور هاي چشم

 ي فاصله. گرفت صورتش مقابل را عکس و افتاد تخت روي پشت با. شد کج

 کمی را هایش پلک. بود کرده پر دیگر چشم دو انگار را چشمانش و عکس

 :شد متمایل چپ ي شانه روي سرش و کرد جمع

 جنسش. داره فرق اون ولی بودي خوشگل توهم! مرسده عروست خوشگله_

 !که درجریانی. داره فرق حرصمونم و کامران و من جنس. داره فرق

 نخ یک. آمد دستش زیر سیگار ي جعبه و کشید تخت کنارِِ  میز روي دست

 بازي عکس و نگاهش میان فندك آتش. گذاشت لبش روي و برداشت

 را داغ فندك و کرد خاموش را آتش. زد سیگارش به عمیقی پک. خندید.کرد

 را هایش زخم تک تک سوزن سوزن دوباره. کرد رها ش برهنه ي سینه روي

 .کرد ش دیوانه دردش.ماند دردش اما شد بسته که هایی زخم. میکرد حس



  سالمش روان بر خنجري نبود، گوشتش و پوست سطح فقط زخم این قدرت
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 . بود

 آور دلهره هم ترمیمشان بلکه شوند نمی خوب تنها نه ها زخم بعضی

 .شود می قاتل یک ش درونی عمق و عفونت چون.است

 جوري همین میشه؟ خوشگل عروس لباس توي تو ي اندازه بدونم خوام می_

 ...که

 نامنظم برش به. چرخید پهلو روي و انداخت کنارش را عکس. کرد مکث

 :زد پک سیگارش به دوباره و کرد نگاه عکس

 . شه راضی اونم شاید راضیه، ازم که نازي_

 پایین سرش عکس به خیره و رفت باال هایش چشم مقابل تا خاکستري دود

 :رفت تر

 کنین،پس تقسیم مساوي چیو همه کیارش و من بین ، نبودین عادل که شما_

 مث اونم تن وقتی کنی حال هم تو فکرکنم چطوره؟. میایم کنار باهم خودمون

 هان؟. بسوزه سیگار و سیخ با تیکه تیکه دیوونگی از من

 .خوب خیلی.خوبیه راه. شه برقرار عدالت داره دوست کامرانم



 ...مطمئنم

 جانش در دردها.  پیچید گوشش زدنهادر جیغ صداي. شد تنگ هایش چشم

 شد خاموش ش سینه روي دوباره سیگار. سوخت!  جیز.افتاد سیگار. شد تکرار

 خاکستري و سرخ هاي شعله. خورد سر سرش زیر عکس. آمد در صداي. 

 و بود ایستاده مقابلش ها پیراهن همان از یکی با جوانی زن. گرفت را دورش

 جوان زن. برود جلو کرد اشاره سر با و زد پوزخند. زد می لبخند کمر به دست

 :کرد زمزمه فارسی ترك، غلیظ ي لهجه با. نشست کنارش

 !ایرانی عروس... البرز...خوبه_

 درد باعث انگشتانش حرکت. اوگذاشت گردنِ پشت دست و شد خم سرش

 در هایش نفس.  شد بسته دهانش کند، اعتراض خواست تا اما شد جوان زن

 :شد پخش گوشش
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 !باش ایرانی زن یه امشب_

*** 

 هواي در را ش کرده دم و حرارت پر نفس. برداشت سرش از را کاسکت کاله

 کاله.  نشست نزدیکی همان در نیمکتی روي. کرد فوت بیرون شب اواخر خنک



 چندِ  سریع گذرِ به. کرد رها صندلی پشت را هایش دست و انداخت کنارش را

 سرش. رفتند می دیگري الین در را آخر دور که شد خیره مقابلش از کارت

 مال بد حس این دانست نمی. بود عجیب حالش امشب. شد خم عقب کمی

 در را اتفاقی خرداد اواسط تاریخِ این بود مطمئن اما کجاست مبداش چیست؟

 از سوالی دیگر که بود خورده قسم. نیاورده در سر هنوز او که کرده پنهان خود

 نکندو تعلل که بود ریخته هم به آنقدر وذهنش دل حال واال نپرسد کامران

 هیچوقت که هرچند. دربیاورد را مشکوك تاریخ این توي و ته تا برود او سراغِ

 زمان از بعد که بود آن تر عجیب. نیفتاد ش تله به کامران روزي چنین در

 سالم با کاوه.چرخاند سر کنارش دستی آمدنِ با. کرد می فراموش کوتاهی

 :داد دستش را نسکافه لیوان خندانی

 !پسر بیابون به گذاشتی سر که توخونه نبردي زنتو هنوز_

 :گفت و نشست تر صاف.زد لبخند کیارش

 !من نه. سباس میره، بیابون تا و میذاره پاشو و سر که اونی_

 :رفت باال کاوه ابروهاي

 !خوبه_

 :کشید درهم چهره و خورد را لیوان کیفیت بی محتوي از جرعه کیارش

 گرفتی؟ آشغال چیه؟ این_



 :خندید کاوه

 .چشم گفت نباشه، بیخودي میز چیز.نداره اخالق ما دوماده گفتم یارو به_

 .شیم رد روش از باال سرعت با دور یه بریم بردار کارتتو
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 :زد پوزخند و گذاشت کنارش را لیوان کیارش

 !کاوه شدي بامزه_

 .داره تاثیر خیلی انگار. بشم دومادم خوام می_

 چطور؟_

 هستی تحملی غیرقابل موجود چه میدونی خودت. کرده بین واقع که تورو_

 .شدم پولدار منم شاید! دیدي چه رو خدا.دیگه

 .دارن طمعم دونستم نمی ولی باهوشن وکیال دونستم می_

 :گفت و خورد را نسکافهِ  ته تا کاوه

 نیست؟ حریص کی_

 شده؟ چیزي.اومدي نمی کارتینگ هفته وسط. نکن فلسفیش_

 :چرخید سمتش کامل و گذاشت پشتش دست کاوه

 می اینجا نهایتا پس. نبود دسترس در نبودي،موبایلتم هم نبودي،خونه مطب_



 .کرد پیدات شد

 .خب_

 .رفت تکین همون بعدشم پرواز. رفت پرواز یه با نازنین امشب. رفتن_

 :گفت درهم ابروهاي با کیارش

 دارن؟ نسبتی چه یعنی_

 :زد باال شانه کاوه

 .هست کفششون به ریگی یه ولی دونم نمی هنوز_

 :گفت مکث کمی با کاوه. رفت فرو فکر در کیارش

 .زرگر سراغ بریم باید.کیا جدیه قضیه_

 :گفت کاوه و چرخید سریع کیارش نگاه

 موقعیتش ، باشه دروغ نازنین با نسبتش اگر. برسیم نتیجه به اون از باید_

 .کنه می همکاري اینجوري. بندازم خطر به ومیتونم

 اصال؟ داره برادر_
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 .بهت گفته که دختره خود. مرده. بابا آره_

 !خب_



 چه نازنین بفهمی. باشن کرده درست مدرك میتونن راحت. کیا نداره خب_

 .رسی می شم بقیه به ایه مهره

 البرز؟ یعنی بقیه_

 مگه؟ میخواي این از غیر_

 :گفت آرام سپس. کرد نگاه کاوه به درسکوت ثانیه چند کیارش

 نمیاد؟ کجام،چرا من میدونه اگه_

 شاید. نیست زنده البرز که داري ومدرك سند تو. کیارش نباشه شایدم_

 ...که ترفندین دنبال مادریت خانواده

 که اینه میخوره؟جز دردم چه به واال میخوام البرز با حقیقتو من بازیا این ته_

 گیرن؟ می ازم دارمو االن که اي وخوشی موقت آرامش

 .ایستاد کمر به دست و برخاست عصبی مرتبه یک کیارش. خورد جا کاوه

 مراسم تاریخ به هرچه. بود شده هم بدتر شبح آن دیدن از.بود بد حالش

 خودش و بود گرفته فاصله سبا از. ریخت می هم به بیشتر شدند می تر نزدیک

 بد هاي حس از آواري زیر در کرد می حس فقط. دانست نمی را دلیلش هم

 :برگشت کاوه سمت به و زد چنگ را موهایش. است مدفون

 وقت یه واسه بذار توهم.خونه میرم. بشنوم درموردش چیزي خوام نمی فعال_

 !تر مناسب



 :گفت آرامی لحن با و ایستاد کاوه

 ...که کیا داري مشکلی_

 :داد تکان اوسر حرف میانِ کیارش

 بحث این که بخوره هوا سرم کم یه اومدم امشب. کاراس فشار کم یه! نه_

 . اومد پیش

  بیاورد،لبخند رویش به آنکه جاي به اما. کند می پنهان را چیزي او فهمید کاوه
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 :زد

 سن کم تموم با کردنتو رام راه خانمت درعوض. دیگه همینه شدن داماد_

 . بلده خوب وسالیش

 :گذاشت ش شانه روي دست کاوه.داد تکان سر و زد جانی کم لبخند کیارش

 !رفیق... بهم بگو داشتی کاري_

 این حال و حس درگیر شدت به ذهنش. کرد تشکر و فشرد را کاوه دست

 می. گرفت تماس چندبار هم سبا.بود گذشته نیمه از شب.بود اخیر روزهاي

 . زد لبخند اراده بی. دید خواهد را او برود دانست

 چندروز این که آهنگی ماشین، شدنه روشن محض به و نشست ماشین داخل



 برد باال را صدا کمی و ماند فرمان روي دستش.شد پخش بود کرده گوش زیاد

. 

Bana bırak sevdayı giderken sadece 

 من به بسپر عشقتو سوداي میري داري وقتی

Bana bırak acısını hallederim içimde 

 میکنم هضمش قلبم توي,من به بسپر زخمشو و درد

Bana bırak sevdayı giderken sadece 

 من به بسپر عشقتو سوداي میري داري وقتی

Bana bırak acısını hallederim içimde 

 میکنم هضمش قلبم توي,من به بسپر زخمشو و درد

Ben senden öncede yaşıyordum senden sonrada 

yaşarım 

 میکنم زندگی هم تو از بعد و میکردم زندگی تو از قبل من

tüm dünyayla tek başıma savaşırım Hiç 

düşünme 

 جنگم می تنهایی به دنیا تموم با دارم که نده اهمیتی اصال

Ben zaten hep savaşıyorum senden sonrada  
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savaşırım 

 جنگید خواهم هم رفتنت بعد و جنگم می دارم

Hiç düşünme hayatımla elbet bir gün uzlaşırım 

 میشم روبرو سرنوشتم با روز یه حتما نده اهمیتی

Bana bırak söndürürüm içimdeki yangınını 

 من به بسپرش میکنم خاموش وجودمو درون شده ور شعله آتیش

Bana bırak ben hallederim aşkımın acısını 

 من به بسپرش میکنم مداواش عشقمو زخم

 .برو کرد اشاره بالبخند کاوه.آمد خودش به خورد شیشه به که اي ضربه با

 اینروزها.شد می پخش داشت هنوز آهنک.زد بوق برایش و داد تکان سري

 ...ش مادري اصلی زبان با هایی ترانه.داشت ترانه این شنیدن به عجیبی میل

 .کرد نگاه خاموشش ي صفحه به باز و کرد جا به جا دستش در را گوشی

 به مالیمی نسیم. کرد باز آزاد هواي تنفس براي را اتاق کوچک ي پنجره

 می سرکشی با و کرد می لج موهایش از اي دسته همیشه. خورد صورتش

 درهم این براي اي وحوصله حال سبا اما کند بازي تاب صورتش روي خواست

 شده آنقدر ش وابستگی. برود کیارش سراغِ میخواست دلش. نداشت ریختگی

 اما بود کشیده ساعت شمارش به کارش روزها، این شدنِ تمام براي که بود

 .بود دور اي افسانه یلداي شب شب، هر و بود گرفته ش بازي هم زمان انگار



 حال چه در کیارش ي خانه اوضاع ببیند توانست نمی فاصله این ا وقت هیچ

 نمی بیدار ازاین بیشتر کیارش هفته میانی روزهاي و بود یک ساعت. است

 و کرد می هم نگاهش که همین. داشت را خانه کلید. زد سرش به فکري. ماند

 همین با. زد لبخند. شد می براه سر ،دلش کشید می بو را عطرش یواشکی

 با اما کرد کج قدم باغ دیگر سمت به مستقیم. رفت بیرون محتاطانه ، فکر

 می تاب و آالچیقِ  طرف از. داد گوش خوب. ایستاد آرام، موزیک یک شنیدنِ

  تاجایی را هایش قدم حال بااین. شد کنجکاو اما ندهد اهمیت خواست می. آمد
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 به را ترکی موزیک ، رسید که آالچیق پشت. برداشت آهسته توانست می که

 خانه و ماشین در کم را آهنگ این امثال. خورد جا. بود کیارش. شناخت خوبی

 آرامِ خوانی هم. رفت جلو آرام قدم همان با چرا؟ شب موقع این اما بود نشنیده

 سوز تنهایی به آهنگِ  خود. ریخت دلش به عجیبی حس خواننده با کیارش

 سر که برسد او به بود مانده قدم چند. کرد ترش گذار تاثیر او صداي ، داشت

 صداي کیارش. رفت جلو بخیر شب با و زد لبخند سبا. برگشت عقب کیارش

 ِ کنار را او و گرفت را دستش ایستاد، نزدیکش سبا وقتی.کرد کمتر را آهنگ

 :نشاند خود



 .بود خاموش برقا.اتاقت پنجره زیر اومدم پیش دقیقه ده_

 . نشد اما بخوابم کردم می سعی_

 چرا؟_

 :کشید باال را ش شانه سبا

 .دیگه نبرد_

 :گفت گوشش زیر آرام و انداخت ش شانه دور دست کیارش

 من؟ پیشِ اومدي می_

 انگار کرد، می که تظاهري و آرام لحن برخالف. کرد نگاهش مستقیم سبا

 :گفت و گذاشت کنار را عشوه و ناز. بود آشوب درونش

 . اومدم می زودتر شدي، خواب بی دونستم می. آره_

 تر گیج باز اما شد ترش عمیق هاي بازدم با کیارش عمیق هاي نفس متوجه

 :پرسید محتاطانه. شد

 شده؟ چیزي_

 :زد کمرنگی لبخند کیارش

 اتفاقی؟ دنبال همیشه چرا! نه_

 جاي میدي، گوش ،آهنگ نشستی باغ وسط و باشی خواب باید که وقتی_

 نداره؟ سوال
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 :رفت فرو سبا موهاي میان کیارشِ بازیگوش هاي انگشت

 طول در منتها.  نداره کتاب و حساب هیچش میاد دنیا که وقتی از آدمیزاد_

 اختیار، و درك عدم میشه نوزاده تا. میشه عوض اسمش نامنظمی این زمان

 خواب. مختلف هاي بهونه میشه پیدامیکنی اختیار و ودرك میشی که تر بزرگ

 .دیگه واجور جور ي بهونه هزار...  و خیال و فکر خستگی، زدگی،

 :کرد خم کمی را سرش سبا

 .دونم می حالمونو تغییر دلیل اینه نوزاد با ما فرق_

 معلوم سبا براي حالش. کرد نگاه سبا هاي چشم به. شد متوقف کیارش دست

 که آنقدر. بود وپنهان پیدا. عجیب آشفتگی یک. بود آشفته امشب.  شد تر

 :گفت کیارش تا بیاورد او روي به خواست نمی دلش

 . فهمم نمی مو وآشفته بد حال دلیل وقتا بعضی. سبا دونم نمی_

 و زد لبخند. کند هدایت دیگر سمتی به را غریب حس این حجم کرد سعی سبا

 :گرفت هایش دست میانِ را اوِ  دست

 . روزام این نگران که منم فقط کردم می فکر_

 :زد گذرا لبخندي کیارش



 . شدنه بزرگتر ي بهونه همون از این. میشه تموم باالخره. نداره نگرانی_

 .میکنه خالی گریه با چیو همه. نوزاد حال به خوش_

 .سبا میشم ناامید ازت که باشه این نگاهت سطح_

 :خندید سبا

 !که من نه دکتري تو_

 .خودت راحتی واسه حتی.نکن استقبال حماقت از وقت هیچ_

 :شد محو سبا لبخند

 چیه؟ منظورت_

 و مغز هاي آشوب تمامِ جاي به. گذراند نظر از را او صورت جز به جز کیارش

 :زد لبخند دلش
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 .بچه گریه مخصوصا.میاد بدم گریه از من_

 :شد هم در کمی ابروهایش. خورد جا سبا

 چی؟ یعنی_

 شد عاقل و بزرگ. خواهرت خونه بري می ونگشو ونگ اومد اي بچه وقتی_

 .من پیش میاریش



 :کرد قفل ذهنش که بود جدي آنقدر کیارش.شد گرد سبا هاي چشم

 چی؟ یعنی_

 :کرد جمع را لبخندش کیارش

 . دیگه ندارم اعصاب_

 :گفت اخم با سبا

 شما واسه مزاحمی.هستم که همینم االن. نمیارم خواهرم خونه از که بچه_

 من؟ِ  بغل کنی می شوتش بعدها که هست

 :گرفت ش خنده بار این کیارش

 حرفتو این جواب واال شه شروع زودتر وسازش ساخت نمیخواد دلم حیف_

 .دادم می دیگه جور

 :گفت و کشید عقب را خودش سبا

 .کیارش سرت به زده بیخوابی از_

 :داد باال را هایش لب کیارش

 اومدنه دنیا به موقع اونقدرکه. اومد می بدم بچه گریه از همیشه ولی شاید_

 نمی دلمم البته. کردم می پنبه توگوشام و اتاق تو رفتن می وکیانا کیوان

 . موقع اون بشنوم صداشونو خواست

 .بدجنس_



 . کنه تو گمشده ي تیکه یه ي بهونه دلت که نبودي من جاي_

 :ماند ثابت او هاي لب روي سبا هاي چشم

 گمشده؟ ي تیکه_
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 :نشست عقب و برد موهایش میانِ دست کالفه کیارش

 جاي میخواست دلم.بودم بچه. دارم دوقلو برادر یه فهمیدم اول از_

 .نبود وقت هیچ که باشه البرزي کیوان، و کیانا

 ...برادرت که شنیدم من... اما_

 ...اما میدونم! مرده_

 :زد تلخی لبخند.کرد نگاه سبا به. کرد مکث

 . باشه میخواست دلم فقط. سبا بودم بچه_

 :گفت آرام و کشید او سمت را خودش سبا

 !کردي عوض حرفتو نفهمیدم فکرنکن_

گفت و کشید دراز پهن صندلی روي تقریبا.  شد تر پررنگ کیارش لبخند: 

 .شدي باهوش_

 ...ولی بودم_



 :گفت آرام سبا. کشید خود سمت را او و گرفت را دستش کیارش.کرد مکث

 !زمین افتم می_

 .سپرته محکمی این به آدم. نمیشه هیچیت_

 :گفت و داشت نگه اورا هاي دست سبا

 فرق خوره می باتوم یه مث محکم حرفاش؛ کردنِ عوض با یهو سپر همین_

 ! سرم

 :بگیرد درآغوش را او بتواند تا شد خیز نیم و کشید اوِ  صورت به دست کیارش

 .شده عوض که نداشته فرقی برات شنیدنش حتما. سبا نیست چیزي چنین_

 .نمیکنه خورد و غرورت کردن ودل درد_

 .نیست دیگه االن که بود بد حس یه فقط. نیست دردي_

 میگی؟ دروغ_

 .بغلمه ش نتیجه! نه_
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 را صورتش دور دستش و شد تمام او لب روي کوتاه اي بوسه با حرفش

 :داد ادامه لب به لبخند. گرفت

 شد؟ حل_ 



 :کشید عمیقی نفس سبا

 بري میخواي که جایی تا منو بلدي خوب اما کیارش فهمم نمی نکن فکر_

 !،بکشی

 نمیاي؟ خودت بگی میخواي_

 :گرفت را اوِ  دست مچ و زد لبخند سبا

 ...ولی میام باشی تو جا هر_

 :شد کمتر ش فاصله و گذاشت او سر پشت دست کیارش

 .االنه مهم. کن ولش دیگه رو ولی_

 .نکرد بیشتر مقاومت براي تالشی همیشه مثل سبا و ماند منتظر و کرد نگاهش

 اینها ي همه فهمید می اما باشد خواستن حس این منکر که توانست نمی

 هاي حس این میخواست که همین.اوست اصلی احساس بر سرپوشی

 برایش کند، حل احساسی ي رابطه این میان را شان منفی موج و نامفهوم

 ...بود بیشتر دل و درد براي زبانش قفل شدنٍ باز براي زمانی حتما.بود کافی

 :گفت آرام و داشت نگه را در سبا

 .میکنم بیدارت صبح خودم. تو بریم بیا_

 خیلی فردا. میشه تر سخت قصه دیگه باشی که هم تو. بره نمی خوابم اینجا_

 .برو تو. بخوابم میخوام و دارم کار



 که در. شد کشیده عقب هایش قدم و گفت بخیر شب.نکرد اصرار دیگر سبا

 سالنِ به نگاهی. شنید هم را کیارش هاي قدم شدنِ دور صداي شد بسته

 محو اي سایه و رفت ها پله سمت به.  بود گرفته خوابش. انداخت خانه تاریک

 سالن در سوخته سیگار بوي وقتی. برگشت داخل تراس داخل از که ندید را

 ...بود خواب دخترك که شد پخش
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 میانِ را سرش و نشست صندلی روي درد پر اي سینه و خراب حال با کامران

 هاي خوابی بی وباز شد تکرار هم باز تلخ شبِ این. گرفت هایش دست

 .شد مانع دستی که بزند سیگارش به دیگري پک خواست می. رادید کیارش

 :گفت و کرد خاموش سیگاري زیر داخل را سیگار سیما

 . سمه. کامران نیست خوب قلبت واسه_

 :گفت آرام و کرد بلند سر کامران

 .خطرناکه میکنه خوابش وبی میشه تکرار سال هر کیارش حس تو که سمی_

 . سیما بیداره بازم

 :گرفت را نگاهش ناراحتی با سیما

 خودت فکر به لطفا. خوبه حالش اون. برگشت االن همین.بود پیشش سبا_



 .باش

 با کامران و کرد نگاهش دوباره سیما. گرفت را دستش کامران اما برگشت

 :گفت درماندگی

 ...که نبودم مقصر من_

 :آمد حرفش میانِ آرام سیما

 چیزي اون براي. کنه درك تونه می بفهمه کیارشم حتما. کامران دونم می_

 . کن فراموشش.بردار دست تاریخ و کابوس این از هم تو. نمیکنه تغییر

 :افزود مکث کمی با

 . میده آزار منم چون_

 اتاق به نرفت، کنارش که زمانی تا اما کشید بیرون کامران دست از را دستش

 .نرفت همسرش سر زیر کامران دست حتی شب آن در هرسال مثل. نرفت

 و سهم سیاه شب این. شود تمام و کند طلوع خورشید تا کشید می عذاب

 ...بود بزرگ اشتباه یک از ش ساله هر عذاب

**** 

 . کرد مکث ثانیه چند کنعان، و ها صحبت صداي شنیدن با. کرد باز را سالن در
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 پله راه به نگاهی. آمد لبش روي مرموزي لبخند.  خورد چین چشمش ي گوشه

 متوجه و آمد عمارت دیگر طرف از آرمان که برود خواست و کرد بیرون هاي

 .جلورفت و شد عمیقی لبخند پوزخندش.  فرستاد برایش لعنتی زیرلب.شد ش

 ...گرفت آغوشش در کوتاه بعد ثانیه چند و کرد بلند دست برایش آرمان

 آب لیوان و بود نشسته ش فرضی نامزد کنار که کرد نگاه نازنین به چشمی زیر

 ش آنی جنون و قبل شب یاد. چرخاند می بلندش انگشتانِ  میان را ش میوه

 وعقده حرص غریبه یک با که نیامد بدش.  شد کج لبش. افتاد زن آن مقابل

 نگاه سنگینی. داشت فرق برایش نازنین جایگاه. کرد خالی را ش هرساله هاي

 را جامش ي مانده ته. نیاورد خودش روي به اما کرد حس را کنعان ي خیره

 :برگشت آنها سمت و کشید سر

_çabuk donmenize ve kotu bir şey olmadığına 

sevindim dayı 

 )دایی نیفتاد بدتري اتفاق و برگشتین زودتر خوشحالم(

 پیش دست از سیگاري. گذاشت میز روي را جامش خونسردي با کنعان

 :کرد نگاهش مستقیم و گرفت خدمت

_seni şaşırtan başka kazalar olucaktı 

 (شی غافلگیر... که بیفته اي دیگه بوداتفاقاي قرار)

 :زد نیشخندي البرز



_zaten siz beni hep şaşırtıyorsunuz.. çabuk 

donmeniz de beni şaşirtdı 

 (بود کننده غافلگیر هم ناگهانیتون اومدن. کنی می شماغافلگیرم همیشه)

 و هایش چشم جسارت. بود کرده تغییر لحنش حتی.بود شده عوض البرز

 سالها که بود شده تابلویی شبیه. دیدند می وضوح به را کالمش ي کنایه

 ي پرده پس از که حاال و نبیند او از واضحی تصویر کسی تا افتاد پرده رویش

 برهنگی هم هربار. شدند می رو یکی یکی ها زخم بکشد، سر خواست می جبر

  هایش سرکشی نازنین به ش دوباره نگاه. بود بیشتر هایش چشم جسارت و
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 خشک جایش سر کنعان حرف با که برگشت اتاقش سمت به و کرد تایید را

 :شد

_tam senin tersin.. senin aksin ama ikizinin aynısı 

 (تو خودِ  خود همزاد ولی... تو برخالف... تو برعکس)

 شیطانی هاي چشم به و برگشت اما رفت می باید. بود گري ناشی مکثش

 یعنی این. کوبید هم به مکث با را دستش کف بار سه کنعان. کرد نگاه کنعان

 نگاه. اوست مخاطب که شخصی جز کنند ترك را سالن باید حاضرین تمام

 سر حتی اما کرد حس را ها نگاه سنگینی. بود میخکوب او به هنوز البرز



 مقابلش لب به سیگار و رفت جلو کنعان شد، خلوت دورشان وقتی. نچرخاند

 را فندك و کرد جیب در دست البرز.کرد نگاهش منتظر هاي چشم با. ایستاد

 البرز حال داشت ریزش و آبی چشمهاي.زد پوزخند کنعان. گرفت او سیگارِ زیر

 آخرین خواست می دلش واال داشت عادت خودداري به اما کرد می منقلب را

 جانی. باشد ش جانی بی و سرخی به بیند،مات می را ها چشم این که باري

 خون! حسرت خون! دل خون. بودند داده خوردش به خون. نبود بالفطره بودن

 می لجن به را دنیا اسمش با که جهنمی. بود جهنم! کثافت و ریا و دروغ

 ...کشید

 :کرد رها فضا در را سیگارش غلیظ دود و برگرداند را نگاهش کنعان

_Eğer önü öldürmek için çabalamasaydın kan 

gozlerini çekmiş derdim ama... 

 کشیده چشاتو خونش گفتم می بودي، نشده قدم پیش کشتنش واسه اگه)

 ...( ولی

 :برگشت و زد سیگارش به دیگري پک.کرد مکث

_önü gördüm. sanki bir elmanın iki yarısı fakat.. 

 ...(فقط! شدین نیم دو که سیبه همون. دیدمش)

 او کردنه تحقیر براي را سیگارش با انگشت و زد سیگارش به دیگري پک



 :داد تکان سمتش
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_kurtlanmış tarafı bize kısmet oldu. kamran zekice 

davrandı ve akılı tarafı götürdü 

 ( برد رو عاقل و بود زرنگ کامران. شد ما نصیب خورده کرم ي نیمه همون)

 را نرمش لحن اما بود ونشان خط شبیه. دید را خطرش کنعان. زد پوزخند البرز

 درعوض اما کند نثارش غلیظ"اي حرامزاده"خواست می دلش. داشت هنوز

 :گفت

_kamranin hedefine ulaşdiğı ve mersedenin bir kaç 

kadeh le kendinden geçtiği o gece , kiaraşin burda 

kalması gerekiyordu ama olmadı 

 هاي عشوه و پیک چندتا با رسیدو ش خواسته به کامران که شبی همون)

 (نشد اما باشه اینجا کیارش بود قرار شد، بیخود خودش از مرسده

 :شد می تر محکم سیگار به پکهایش کنعان و بود خیره او به هنوز البرز

_kiareşin kadınını istiyorum. önü getiriceksin 

 (اینجا میاریش. میخوام کیارشو زن)_

 منعکس گوشش در ممتد طور به او هاي حرف. کرد صدا ثانیه چند البرز مغزِ

 :شد خیره او هاي چشم به و رفت جلو. کرد نگاهش خیره کنعان. شد



_ne yaparsan yap. fakat oğlanı öldürmek için fazla 

vaktin yok. artık önü istemiyorum. kızı onun yerine 

buraya getiriceksin. bunu sen yapıcaksın. ama oyle 

ki kimse bir şey anlamıyacak. 

 آب زیر رو پسره سر داري وقت کوتاه مدت یه فقط. بکن میخواي غلطی هر)

 دختره. کیارش جاي به. اینجا میاري رو دختره ولی خوامش نمی دیگه. کنی

 !( کس هیچ.نبره بو کس هیچ که جوري.میکنی کارو این خودتم.میاد

 :گفت بلند البرز که برود خواست و کرد له سیگارش زیر داخل را سیگارش

_neden kamranı burakmıyorsun? 
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 ( کنی؟ نمی ول کامرانو چرا)

 :گفت ترسناك و آرام. کرد نگاهش و برگشت کنعان

_sanırım kiareşin sahip olduklarına el koymak gibi 

ustun bir zevk yok senin için. bir yol daha var. onu 

buraya getir ve gözünün onunde kadınıyla beraber 

ol. elmanin zeki tarafını kullan. senin kurtlanmış 

yanin artik pislik ve leş olmuş. fazla vaktin yok. en 

çok kaç ay. yükleme lerin irana ulaştiği zamana 

kadar sana fırsat 



 دیگه راه یه. برات باشه کیارش هاي داشته تصاحب از باالتر لذتی نکنم فکر)

 این از. بگیري انتقام بازنش میخواي که اونجوري و اینجا بکشیش. داري هم

 کشیده زدگی گند به داره خوردگیت کرم دیگه. کن استفاده سیب ي نیمه

 وقت ایران به بعدیم ي محموله و بار تا. چندماه نهایتا. نیست وقت خیلی.میشه

 (داري

 اطمینان که بود کرده سرکوبش آنقدر اما. دید می او هاي چشم در را آتش

 به البرز هاي لب. رفت و شد آمیزتر تحقیر پوزخندش.کند نمی فوران داشت

 همان.کرد خطا.  کوبید بار روي محکمی مشت او رفتنِ از پس. شد فشرده هم

 خورد چکید چشمش ي گوشه از که اشکی به توجه بی باران، زیر که زمان

 خواست نمی. کرد حس ماشین هاي چرخ زیر را کیارش شدن وله شدن

 نقطه اما باشد او آدمِ خواست نمی. شود آمیخته انتقامش به شیطان اینِ  دست

 از را خودش بتواند تا تراشید می بهانه و میکرد صبر باید. بود شده رو ضعفش

 این. زد می آتش را خودش و میشد جرقه واال کند ارضاء انتقام حس این

 قصد هم حاال انگار و کرد روشن باهم حسادت و گناه را سوزاند می که آتشی

 فکر کنعان که بکند را کاري همان است قرار دانست نمی... نداشت خاموشی

 دو این بود قرار بازهم و شد می تکرار قصه. کرده حقش در کامران کرد می

 ...نداشت خبر کسی و باشند قربانی پسر
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 روي صدا بی را اتاق در و انداخت تاریک نیمه سالنِ به احتیاط سرِ از نگاهی

 ازاینکه قبل. رساند البرز اتاقِ به صدا کمترین با را خودش. گذاشت هم

 .شد اتاقِ  وارد بعد و انداخت اطراف به نگاهی بازهم ، بچرخاند را دستگیره

 را دلیلش اما دانست می خوبی به را این. بود مراقبش جا همه چشم جفت یک

 ...فهمید نمی

 البرز. آمد بند ثانیه چند نفسش که بود شده خاکستر اتاق داخلِ سیگار آنقدر

 پنجره بالفاصله نازنین. نینداخت او به هم نگاهی نیم حتی.بود ولو تخت روي

 :چرخید طرفش به عصبانیت با و کرد باز را اتاق ي

 ...و کشیدي باکس چند. هست هم تري ساده راه بکشی، خودتو میخواي_

 نگاهش زده حیرت هایی چشم با. شد الل ، آمد باال او دست میان که تیغی با

 :گفت اي دورگه صداي با البرز.کرد

 ! همینه بمیرم، باهاش خواد نمی دلم که چیزي تنها_

 .نشست تختِ  لب کنارش و رفت جلو. کرد آزاد را ش شده حبس نفس نازنین

 :گفت آرامی لحنِ با



 ...که کردم وحشت لحظه چند_

 :وگفت انداخت کنارشِ  میز روي را تیغ

 .دارم کار هنوز.  کنم نمی خودکشی. نترس_

 به هنوز اما داد بیرون زیادي تاخیر با را دودش و زد سیگارش به محکمی پک

 :پرسید محتاطانه مکث، کمی با نازنین. کرد نمی نگاه نازنین

 ...که خواست می چی بزرگ پدر_

 .بود عجیب باز او هاي چشمِ  حالت. ترسید. کرد سکوت البرز، نگاه برگشتنِ با

 . است مخرب اي زلزله دنبالش به بود مطمئن که ناك خوف آرامش یک شبیه
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 تقریبا سکوتی از بعد البرز. نشست همانجا و نگرفت فاصله او از حال بااین

 که لبخندي. زد لبخند شود، کنده او از خواست نمی انگار که نگاهی و طوالنی

 ِ زیر را آرنجش. بود شده تمام سیگارش. داشت خوانی هم نگاهشِ  نوع با

 قالبی مثل کمرشِ  دور او دست بود منتظر نازنین. شد خیز نیم و گذاشت تنش

 سر صورتش روي او انگشتانِ که دید ناباوري درکمالِ اما کند صیدش و بیفتد

 :گفت خاصی لحنِ با و خورد

 ...سادهِ  ماموریت یه همیشه مثل.نداشت کاري_



 :شد خم کمی نازنین سر

 . زد می حرف کیارش از داشت پدربزرگ البرز؟ کنم باور داري توقع_

 هر نازنین. شد قفل او ي چانه زیرِ انگشتانش و کشید باال را هایش لب البرز

 تمرینِ دنبالِ تئاتر بازیگر یک شبیه البرز اما بود او شدنِ منفجر منتظر ثانیه

 . بود نقشش

 . نکن فکر بهش_

 :گفت اختیار بی نازنین

 ...شبیهه خیلی. البرز هستی تر داشتنی دوست خیلی ، آرومی قدر این وقتی_

 البرز ، برگرداند را منظورش خواست تا و گرفت درز را حرفش مرتبه یک

 :گفت

 شم؟ شبیهش داري دوست هم تو_

_وقتی خودتم باورکن. دارم دوستت بیشتر اینجوري فقط من کی؟ شبیه 

 . تري راحت ، آرومتري

لبخندي چنین وقت هیچ بااینکه.  نبود عادي البرز نماي دندان و عریض لبخند 

 شباهت همه این. دید روبرویش کامال ثانیه چند براي را او اما ندید کیارش از

 از آرزویی.  گفت می سخن سخت ایامی گذر از باطن در تفاوت و ظاهري

 البرزي شاید آنوقت کردند، می رشد هم کنار آنها کاش اي که گذشت دلش



  او مثل دختري که مستقل و موفق مرد یک. بود کیارشِ  مثل اما نبود مقابلش
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 میانِ. بگردد او از پایی رد دنبالِ به ذهنش در البرز، به وابستگی وجود با حتی

 همه کرد سعی و گرفت نادیده چشمهایش به را البرز هوشِ نفوذ افکار این

 :کشید دراز دوباره و زد پلکی البرز. کند فراموش را چیز

 . سال یه واسه شاید. ایران برم دیگه ماه چند شده قرار_

 ...یا کار واسه بازم_

 وداداشم؟ بابا دیدنِ یا_

 :شد خم و اوگذاشت کنار دست.کرد استفاده فرصت از نازنین

 نمیري؟ چرا. سراغشون برو. بده نشون خودتو. البرز آره_

 .برم خوام می اتفاقا_

 :زد شور دلش.  خورد جا نازنین

 دیگه؟ زدن حرف و دیدن واسه_

 عقب. شد باز نازنین ابروهاي. کشید پایین محکمی تایید با را سرش البرز

 :گفت و شد تنگ کمی هایش چشم.  گرفت محکم را دستش البرز که رفت

 فهمیدي؟. فهمه نمی چیزي آرمان حرفامون از_



 ...که یهو شده چت. بگو من به راستشو فقط. البرز فهمه نمی که معلومه_

 جایی ریم می هم با فهمیدم وقتی. خبره چه بفهمم باید. عجیبه چیزایی یه_

 . نرسه مونم سایه به کنعان که

 :کرد نگاهش اعتمادي بی با نازنین

 زنی؟ می حرف چی درمورد_

 دید؟ چطوري کیارشو کنعان، بگو فقط_

 خیلی لحظه اون از اما نشد متوجهش اصال کیارش که دور اونقدر. دور راه از_

 پشت از کیارشو صداي که وقتی خصوصا. شد جوري یه حالش. شد عوض

 . شنید تلفن

 :داد ادامه البرز ونگاه سکوت با

 ...یعنی. البرز نبوده شکستش و عملیات یه فقط موضوع منم نظر به_
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 شد خیز نیم البرز. شد باز در و کشید عقب را خودش فوري نازنین در صداي با

 :گفت و انداخت دو هر به اي عصبی نگاه. آمد جلو آرمان و

 میکنی غلطی چه اینجا تو.  شده حساس بزرگ پدر نه؟ میخاره جفتتون تن_

 نازي؟



 :گفت پرخشمی لحن با و برخاست نازنین

 ...و مربوطه خودم به_

 زیر. بیرون برین. باهمنباشین اینجا حداقل ولی میدونم.مربوطه خودت به_

 نامزدي بازي سیاه با اونم میذاري؟ قرمزش خط رو پا داري باز پدربزرگ دماغ

 انداخته؟ راه برات که اي

 :گفت حرص با نازنین

 دلش که نگهبانی سگ مث شدي چون چرا؟ میدونی. آرمان میاد بدم ازت_

 ... اما کنه فا و همه به میخواد

 :گفت نرمی لحن با و گذاشت او لب روي انگشت آرمان

 هیچ براي که باورکن ولی میاد بدت ازم پدربزرگ با بخاطرِهمراهی دونم می_

 نهایتش. بده انجام باید که داره کوچیک کار یه البرز. خوام نمی بد کدومتون

 . کنم می جور موقعیتتونو خودم بعدش کنی تحمل باید دیگه سال یه

 :زد پس را دستش نازنین

 ...و ایران ماموریت همون حتما_

 .نفعته به نکنی دخالت موارد تواین_

 :گفت و ایستاد البرز.چرخید آرمان و البرز میانِ نازنین نگاه

 .آرمانه با حق. نازي برو_



 و کرد نگاهش کمی نازنین. داد می کسی به را حق البرز که بود باز اولین براي

 :گفت

 .میرم.البرز نیست کار در اي بازي بگو فقط_
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 .نیست_

 :کرد نگاه آرمان به نازنین

 .میدي جوابمو که نبودم تو با_

 پاتو رد و سراغت نیومده کسی تا برو بیا.  دارم خبر قصه از چون دادم جواب_

 !نزده اینجا تا

 :گفت و کشید نازنین کمر پشت دست البرز

 ...برو فعال. همیشگی جاي همون میریم فردا_

 عقب عقب آرمان ، شد بسته درکه. رفت باالخره و کرد مکث ثانیه چند نازنین

 را انگشتش و کرد اتاق ي گوشه به نگاهی. ایستاد کرداما راباز در و رفت

 وپیش رابست در دوباره. کرد خاموش را دوربین ریموت،. فشرد جیبش داخل

 :آمد

 ازهیچی اون. نکن استفاده نفوذي عنوان به نازنین از. البرز کن جمع حواستو_



 .شد ظلم بهش کافی حد به. بازي شب خیمه عروسک شده. نداره درستی خبر

 فهمی؟ می رو اینا

 ...نمیگی راستشو وقتی_

 . برو همیشه واسه بعدم. بده انجام گفته که کاري تو داره؟ فرقی چه تو واسه_

 !وسط گذاشتی تو بازیو این. نیستم خر من. آرمان کمه وسط این چیزي یه_

 این. باهاته دلش نازنین اما خودت مث م مجموعه زیر یه منم ؟ اي دیوانه_

 میدونی. برو و بده انجام و کارت خوایش می واقعا اگر.خواد نمی هم رو زندگی

 .نزدم حرف نامطمئن هیچوقت

 :گفت مستقیم نگاهی با و کرد جمع را هایش چشم.رفت جلو البرز

 منم که کن جمع حواستو فقط. میگی کنعان با بازیتو و کینه دلیل رفتنم از قبل_

 ...باشی نداده بازي

 :گفت و زد او ي گونه روي دست. زد کجی لبخند آرمان
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 بقیه مثل. میکنم بازي رو من. البرز میگی مزخرف داري باال زده خونت الکلِ_

 .نیستم

 .شود روشن البرز ذهنِ در چراغی باز تا کرد مکث "بقیه"ي واژه روي تعمدا



 را ریموت. رفت بیرون و شد تر عمیق لبخندش شد تر باریک اوکه هاي چشم

 خفه گلویش در ش زمزمه. شد محو لبخندش و کرد نگاه نازنین اتاقِ به.  زد

 ...باشی دیگري قربانی تو گذارم نمی که گذشت دلش از فقط و شد

 که قدرتی از استفاده ي لحظه به. شد می نزدیک هدف به داشت سالها از بعد

 البرز وجنون قدرت فقط که حقی به. بود پرداخته عزیزانش مرگ با را بهایش

 ...کند محققش توانست می

**** 

 هفدهم بخش

 که بود چندروز.نبود همیشه مثل انگار. کرد نگاه کامران به چشمِ  زیر از سبا

 لحن با و برداشت کردن دل دل از دست باالخره. نداشت خوبی روز و حال

 :پرسید محتاطی

 رفتین؟ دکتر پیش ، ویزیت واسه ماه این شما_

 :گفت مهري پر لبخند با جوابش در و کرد بلند سر کامران

 .خوبه اوضاع روشکر خدا. رفتم_

 بیشتري اصرار دید ادب از دور اما ظاهراست حفظ هم باز کرد می حس سبا

 کامران. گذشت سکوت در دقیقه چند. گفت شکر را خدا و زد لبخند فقط. کند

 :گفت و کرد کمتر را تلویزیون صداي



 یانه؟ دادین سفارش کارت. جان سبا شد تموم کاراتون_

کرد خم سر و شد تر عمیق سبا لبخند: 

 .بیاره کیارش امشب بود قرار کنم فکر_

 :گفت و جوید را سیبش کیانا
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 متوجه خودم. ها خونه اومد پیش ونیمه ساعت یه ، ساعت یه تقریبا داداش_

 .شدم

 .خورد جا سبا

 !طرف این بیاد مستقیم بود قرار_

 :گفت لبخند با سیما

 .این خونه صبح از شماها. بره می زمان دربیاد خستگیش و بگیره دوش یه تا_

 و شود بلند بالفاصله بود معذب کمی. گرفت دندان به را لبش ي گوشه سبا

 و بگوید بخیر شب خواب ي بهانه به بعد ساعت یک داد ترجیح. برود او سراغ

 شد بلند کامران که بود افکار همین در. افتاد شور به دلش بیخودي. برود زودتر

 :گفت و

 . زنم می کیارش به سر یه_



 :برخاست هم سیما و کشید عمیقی نفس سبا

 ...و نمیاد که اینجا. ببر گذاشتم، براش غذا ذره یه کن صبر_

 :گفت لبخند با کامران

 .گردم می بر زود من. ببره عروسم بده اونو_

 میانشان خوبی خیلی و مثبت موج مهربان لبخند آن و سبا به کوتاهش نگاه

 نگاهش لب به لبخند سبا و گفت چشم پرخنده لحنی با سیما وقتی. انداخت

 هایش ریه انگار. خورد صورتش به آزاد هواي. رفت بیرون در از کامران کرد،

 به حالش و حس روزها این.کرد استشمام را تازه هواي ولع با و گرفت جان

 با ش خاطره تاریخ از بعد دوروز یکی همیشه. بود کالفه و گیج. ریخت می هم

 همان حالش و حس باز و بود روز چندین االن اما آمد می جا حالش ، مرسده

 هم بار یک براي را کیارش و بیابد اي بهانه خواست می دلش روزها این. بود

 یا. نبود او اما شود آرام رنجورش قلبِ بگیرد،شاید آغوش در محکم شده که

 و کند نگاه ش مردانه بازوهاي و سینه به کشیده حسرت فقط که آمد می زمانی

 . رسید خانه به و گذشت ها درخت میانِ از. نیابد بوسیدنش براي فرصتی
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 خواست تا. کرد می تایید را کیانا حرف خانه، روشن هاي برق و ماشینش



 این از کیارش.کرد تعجب. شد خانه باز درنیمه متوجه ، بگذارد زنگ روي دست

 میز روي و سالنِ  میان.شد خانه وارد و داد هل را در. کرد نمی ها مراعاتی بی

 ها اتاق سمت به وقتی. نگرفت جوابی و زد صدایش آرام. رادید او وسایل

 دلش.آمد نمی هم حمام آب صداي. است خاموش برقشان که شد رفت،متوجه

 کشید، ذهنش که جایی اولین و زد صدایش بلندتر.افتاد وخروش جوش به

 تخت روي او به پشت اما ببیند خوابِ  غرق اورا کرد نمی فکر. بود اوِ  اتاق

 نیمه را قلبش ، دیگري ي سکته بود مانده کم. کشید عمیقی نفس.  بود افتاده

 کودکی از کیارش که آمد یادش. شد اتاق وارد.برگردد نیامد دلش. کند جان

 خسته آنقدر یعنی. بود خواب فقط االن اما کشید می پهلویش روي فقط را پتو

 برده؟ خوابش زودي همین به که بود

 در. شد تر دقیق هایش چشم. دید را او سر نامحسوسه تکانِ رفت، که جلوتر

 ش پیشانی روي هم را عرق درشت هاي قطره اتاق تاریک نیمه فضاي

 کنار از عرق وقتی. شد خم ش شانه گرفتنِ با و رفت جلو.نکرد معطل.دید

 آرام ، شنید را نامفهومی ي زمزمه و خورد سر صورتش روي ش شقیقه

 بلند وقتی بود التماس بفهمد آنکه بی صدایش انتهاي. زد صدایش.داد تکانش

 سرخی وضوح به ، رفت باال او هاي پلک وقتی "...بابا... کیارش"گفت تر

 :شد خم نگران. دید هایش چشم در را التهاب و وحشت



 بابا؟ خوبی_

 با کامران. چرخید اطراف به نگاهش و شد خیز نیم.شد هوشیار تازه کیارش

 ، برگشت وقتی. ریخت آب لیوانی و رفت بیرون. کرد نگاهش نگرانی و حیرت

 ِ برق.فشرد می محکم را هایش شقیقه و بود هایش دستِ  میان کیارش سرِ

 با کیارش.گرفت طرفش به را لیوان و ایستاد روبرویش. کرد روشن را اتاق

 روي دست و شد خم کامران.نوشید اي جرعه آ گرفت را لیوان،آن به نگاهی

 :گذاشت ش شانه
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 دیدي؟ خواب_

 :رافشرد هایش پلک کیارش

 ...اینا اما خبریه بی که خواب. کابوسن_

 :کرد نگاه کامران به و کرد سربلند. کرد مکث

 اومدي؟ کی_

 :کشید عمیقی نفس کامران

 .بود باز در. س دقیقه چند_

 بلند کیارش بزند، حرفی او آنکه از پیش اما خورد جا کیارش که دید وضوح به



 :گفت شدو

 . نکردم دقت.خونه تو اومدم وقتی کرد می درد سرم_

 وارد او وقتی.رفت دنبالش کامران. رفت بیرون و گذاشت میز روي را لیوان

 اي صحنه. نشست ها مبل از یکی روي و رفت سالن طرف به ، شد دستشویی

 حال چرا. کوبید سخت قلبش. آمد چشمش پیش پرید، خواب از کیارش که

 بود؟ خبر چه. بود بد زمان از برهه یک در هردو

 کجاست؟ سبا_

 و کشید می صورتش روي را حوله. کرد سربلند او ي گرفته خش صداي با

 :چرخید سمتش کامال. بود خیس پوشش زیر ي یقه از کمی

 .طرف اون فعال باشه؟ باید کجا_

 :نشست روبرویش و زد کجیِ  لبخند کیارش

 اومدي؟ تنها که مونده تبصره و اصل بازم_

 در که کشید بلندش موهاي میانِ دست کیارش و کرد نگاهش کمی کامران

 عقبشان انگشت حرکت با باز و ریخت ش پیشانی روي ریخته هم به نهایت

 :آورد حرف به را کیارش باز نگاهش سنگینی. زد

 ...اگه_

 بهتره؟ حالت_
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 :داد تکان سر اي ثانیه چند سکوتی با کیارش

 شده؟ چی. خوبم_

 بودي؟ پریشون قدر اون که دیدي خواب چی_

 از خواست. ماند پدرش هاي درچشم ش خیره نگاه. کرد سکوت باز کیارش

 را صورتش از نیمی که اي چهره دو مرد از.  بزند حرفی خاکستري تصاویر آن

 :داد سرتکان. شد منصرف اما درید گرگ

 بهتر باید. داري تجربه دوبار که تو. زیاده آشفتگی و خستگی از. نیست مهم_

 .بخواي توضیح اینکه نه.بدونی

 دردش کامران که داشت زهري اما ببرد طنز سمت به میخواست را کالمش

 :زد لبخند حال بااین. نبود روزش و حال مناسبِ تلخ طنزِ این. آمد

 .باباجان نکنم جوابت و سوال که نخواستی راهنمایی ازم_

 .شدم کفا خود. دیره رفتن راهنما دنبال کم یه_

 .کیارش دارمت که کنم می شکر هزاربار روزي رو خدا_

 مقابلِ صریح شکرگذاري این از غیر بود حرفی هر منتظر انگار.خورد جا کیارش

 غریب حسی با او که شد متوجه و شد خیره کامران هاي چشم به. چشمانش



 کامران. حسرت کامران براي و بود غریب کیارش براي که حسی. جنگد می

 :زد لبخند و داد قورت را دهانش آب

 با همیشه مثل اما بخواي کمکی بودم منتظر. گیرم می کاراتونو سراغ سبا از_

 واقعا بعد به جایی یه از. نداري من به نیازي که کشیدي رخم به رویات تک

 .نداشتی

 :شد بلند و انداخت میز روي را حوله کیارش

 . باشم محتاج بخوام که ندارم توقعی ازت دیگه_

 برداشت را سیگارش ي جعبه.  شد خم. رفت موهایش میانِ دوباره دستش

 با کامران و شد قفل هم در نگاهشان. گذاشت دستش روي دست کامران که

 :گفت پرخواهش لحنی
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 . بابا کن سمی خودتو خون کمتر_

 ...نترس.کامران رسه نمی ریشه به سم این_

 . بندازتت پا از تا کنی تماشا کافیه. نیست خوردنی سمی هر_

 چشم. ایستاد و داشت نگه را دستش مچ کامران و کرد رها را سیگار کیارش

 :گفت اوِ  چشم در



 ي ریشه میتونه تو میدونم. مسمومم کافی حد به ولی توأم تن ي ریشه من_

 . میشی خودت از جدید نسل یه ي پایه خودت میدونم. کیارش بزنی جدا

 حصار ت ریشه دور فقط. زنه نمی بهت تیشه هیچی که مطمئنم و میدونم

 . نتونی و کنی زدایی سم بخواي من مثل روز یه که قوي حصار یه. بکش

 تا. داد بیرون پرحسرتی نفس کامران و شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 :رفت جلوتر ،کیارش کشید او ریش ته به دست

 ؟ ترسی می گفتنش از عمره یه که چیه خطا اون_

 :گذاشت هم روي پلک کیارش و زد دودو کامران هاي چشم مردمک

 . باشی بازم میخوام. هستی ولی دوري اگه حتی_

 :شد خیره کامران پرِ هاي چشم به و کرد باز چشم

 و دنبالت برم هرجایی که گذاشتی کم اونقدر ولی نداشتم و کسی تو جز_

 نگفته سري یه بخاطر. نداره تمومی وقت هیچ که کابوسایی به برسم آخرش

 ...که

 .کیارش نباش نگفته دنبال_

 یه بفرستی و من میخواي که کرده سمیت اینجوري چی بدونم نیست حقم_

 دیگه؟ طرف

 :افزود وکیارش شد باز کامران ابروهاي



 بفرستیم بتونی تا زنی می وپایی دست جور همه داري که رسید بهم خبرش_

 .کامران هات زاده عمه پسر پیش اونور

 :رفت راه قدم چند و کشید صورتش به دست کامران
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 بري که فرصته بهترین باسبا االن. نبود وقتش که بري میخواستی زمانی یه_

 .کنی شروع تازه فصل یه با زندگیتو و

 :ایستاد روبرویش و زد دور کیارش

 که روبروته آدمی یه االن.  مرد بود هوا و باد از پر سرش که کیارش اون_

 بذار. نکن زهرم دیگه روزامو این خوشی. باشه داشته آرامش ذره یه میخواد

 .شه تموم

 باز چشم آنکه بی سپس. گذاشت هم روي را هایش چشم ثانیه چند کامران

 .خورد تکان کیارش قلب. کشید درآغوشش محکم و گرفت اورا کتف کند

 :لرزید گوشش کامران،کنار صداي

 .بابا باش خوشبخت فقط تو. کیارش تو مال من وخوشی زندگی ي همه_

 !همین

 کج کامران سر. گذاشت او پشت و برد باال دست مکث ثانیه چند با کیارش



 هاي کند،دست رهایش خواست تا. بوسید را او گردن از اي گوشه و شد

 یک. کند تمام را فاصله تا بود اي بهانه دنبال انگار. شد تر محکم کیارش

 کامران. بود قوي بخش آرام یک مثل آزردگی و دوري سالها از بعد تنگ آغوش

 .رفت عقب و گذاشت او ي شانه روي دست

 .باش خودت مراقب روز چند این. میاره سبا حتما.گذاشته غذا برات سیما_

 .کیارش باشی کسل زندگیت شب بهترین تو خوام نمی

 :زد کمرنگی لبخند کیارش

 اون خصوصا.نیست درکار کسالتی خونه، این تو آوردي خودت که اي بالقمه_

 ..شب

 :زد او ي گونه به آرام ي ضربه چند.گرفت ش خنده کامران

 ...پسر نیست بد حیا کم یه_

 کنم؟ انکار. متنفرم دروغ و تظاهر از_

 .خندید کامران
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 .کیوان دنبالِ میرم هستم،بعد شنبه سه تا ، داشتی کاري_

 ...یا بیاد خودش بزن زنگ_



 و زده تلفن.کنن رد مرخصی براش بتونن که برم آشنا یه با باید. نمیشه_

 . بهتره حضوري.کنه کاري نتونسته

 . گفت "خب خیلی" و داد تکان سر کیارش

 آن درگیر فکرش. خشکید سرش پشت کیارش لبخند و رفت کامران

 نیمه دلیلِ. بود دیده برایش که خوابی و کامران هاي تلنگرحرف و بود کابوس

 نمی بازهم و کرد می وجو جست حرفها همین میانِ را درید گرگ که صورتی ي

 ...است دربین رازي چه فهمید

*** 

 که بچرخاند قفل در را کلید خواست و کرد جا جابه دستش روي را ها ظرف

 کشید عقب را خودش و گفت هینی ترس از. چرخاند را کلید و آمد جلو دستی

 دیگر بادست و پیچید دورش او دست و رفت فرو کیارش آغوش در درست اما

 :گرفت را ها ظرف زیر

 .گرسنمه بدجور. رو اینا نریزي_

 . فرستاد بیرون را نفسش و گذاشت هم روي را هایش پلک چندثانیه سبا

 .کیارش میدي سکته منو آخر_

 :کشید او گوش زیرِ را هایش لب خنده با کیارش

 ...غشو_



 :برگشت و رفت جلوتر کمی. کرد آزاد او دست حصار از را خودش سبا

 کردي؟ می چیکار بیرون نبود؟ پیشت بابات مگه_

 دزد؟ دنبال اومدم فکرکن_

 :شد گرد سبا هاي چشم
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 دزد؟_

 :چرخید خانهِ  طرف به و گرفت را او ي شانه. خندید کیارش

 .کردن غش واسه معطلی. تو برو_

 !ته عمه بگم که کنه غش خوره نمی عمتم به_

 :گفت و نشست مبل روي کیارش

 .نخورد دردي هیچ به.  نیومده من کار به جا هیچ_

 دست کیارش. زد صدا را اسمش ومعترض گذاشت کانتر روي را ها ظرف سبا

 :گفت هومی و انداخت مبل پشت را هایش

 خورده؟_

 :کشید باال را هایش لب و داد تکیه کانتر به سبا

 .اصلشی برابر کپی نخورده؟ چرا_



 :کرد اخم سبا. داد تکان سر خنده با بعد و کرد نگاهش ثانیه چند کیارش

 داشت؟ خنده_

 .است تر انگیز غم گریه از من تلخ ي خنده_

 .نمیاد نظر به اینجوري_

 پیش بفرستم رو تو باید دیگه سال سه.باشم طناز شبیه من کن فکر_

 .علیرضا

 زانوهایش روي آرنجش کردنِ ستون با و خندید دوباره کیارش کردو اخم سبا

 :گفت و کرد نگاهش

 .یکی عشق خدایکی، میگیم حداقل. نترس_

 :کرد برانداز آزرده نگاهی با اورا سبا

 !میشی مدهوش عاشقی شدت از داري که تو_

 :گفت و شد بلند کیارش

 بده؟_

 .میکنی تعیین تاریخ کردنم دفن واسه داري علنا که خوبه اینقدر.نه_
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 :برد جلو کمی را سرش و گذاشت او بازوي روي دست کیارش



 .راحت خیالت. نیستم طناز شبیه من_

 :کشید عقب را خودش کمی سبا

 ...شوهرش مرگ از بعد حداقل طناز. نیستی که معلومه_

 !که روشنه. نمیري جا هیچ تو هستم من تا_

 فرستی؟ نمی خودت مطمئنی_

 :انداخت باال ابرو و کرد خم سر کیارش

 !نه.باشی خوبی دختر_

 نگهش و کرد حلقه او دور را دستش کیارش که افتاد می کانتر روي تقریبا سبا

 :گفت داري معنا بالحن.داشت

 .نکن تکراریش. میکنم استفاده دیگه جور ازاینجابعدا_

 گردنش پوست روي آرام کیارش هاي لب و کرد نگاهش تعجب با سبا

 پایین و خورد ظرفی به اراده بی دستش و کشید عقب را خودش سبا. نشست

 هم با دو هر سر.آمد خانه ي پنجره پشت از کسی افتادن صداي همزمان. افتاد

 کرد باز را پنجره. رفت پنجره سمت مکث بی و کرد رارها سبا کیارش.برگشت

 سبا. پرید بیرون همانجا از. دوید ها درخت میانِ از کسی که دید وضوح به و

 پیچید باغ سکوت در صدایش وقتی. زد صدایش و دوید دنبالش باترس

 هنوز اما رفت،دوید کیارش که درمسیري. دوید بیرون وحشت با نشد، وخبري



 به و شد تند هایش قدم. دید باغ میانِ سرگردان را کیارش که بود نرفته خیلی

گفت زنان نفس و گذاشت بازویش روي دست.رفت او سمت: 

 کیارش؟ بود کی_

 :کشید صورتش روي دست کیارش

 .دیگه نبود شبح.  بود یکی مطمئنم ولی دونم نمی_

 :گفت باترس سبا

  شبح؟_
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 :داد تکان سر وسبا کرد نگاهش سردرگم و کالفه کیارش

 آخه؟ میگی داري چی_

 :ماند گردنش زیر دستش درنهایت و کشید صورتش به دست بار چند کیارش

 . میکنم اشتباه و بود چیزي اي گربه شایدم. دونم نمی_

 .کرد تند قدم خانه طرف به سپس.  شد باز ابروهایش و کرد مکث ثانیه چند

 در. رفت اتاقها از یکی سمت به مستقیم کیارش.رفت دنبالش دوباره گیج سبا

 دستی کیف داخل که مدارکش از نیمی و بود باز ها دیواري کمد از یکی

 درگاه میان هم سبا. زد خشکش. بود ولو زمین روي داشت می نگه مخصوصی



 زمین روي زانو یک با مدارك کنار کیارش. بود مانده دهان به دست اتاق

 .کشید سر کمد داخل. بود نشده کم چیزي. کرد بررسی را آنها و نشست

 و سیما همراه کامران که نگذشت چیزي.  بود بسته کوچکش ي صندوقچه

 :رفت جلو وکامران شدند اتاق وارد کیانا

 کیارش؟ شده چی_

 :بود درهم هایش اخم.  چرخاند سر کیارش

 فهمیدین؟ کجا از شما_

 . شنید که بود توتراس کیانا رو سبا صداي_

 :افزود خالی کیف به نگاهی با و نشست کنارش

 بوده؟ ت خونه تو دزد_

 :گفت مردد لحنی با و کرد رو زیرو را مدارك کیارش

 ... ظاهراولی_

 :فشرد مشتش میان را آنها و کرد نگاه خوب مدارك به. کرد مکث

 .کنه باز نتونسته صندوقم در.نشده کم هیچی. زده کاهدون به که بوده دزدي_

 نفهمیدم؟ چطور... من اما خوره نمی دردش به که مدارکم

 :پیچاند هم به را هایش دست استرس با سیما

 کنی؟ نمی اشتباه کیارش؟ تو اومده دزدگیر و سگ وجود با چطوري_
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 پازل از گمشده ي تکه یک دنبالِ. بود خیره اي نقطه به فقط سکوت در کیارش

 :گفت کیانا که گشت می

 مشکلی کسی با هست؟ اونا. داداش بودن چیزي چکی دسته دنبال شاید_

 کنه؟ استفاده مدرکت از بخواد که نداري

 بلند و داد بیرون را عمیقش نفس لحظه چند از بعد.  شد باز کیارش ابروهاي

 :شد

 شده پنهان اینجا احتماال. اطرافه همین واسه شاید که بوده دزد همون! نه_

 .بوده

 :گفت کامران

 میگن وقته خیلی.  کالنتري میرم فردا_

 آورد می سرتون بالیی.خطرناکه خیلی دیگه مدل این اما شده زیاد دزد اینجا

 چی؟

 :انداخت اتاق باز ي پنجره به نگاهی سیما

 .گذشت گوشتون بیخ از خطر. جان کیارش بذار اینا واسه حفاظ یه_

 :داد تکان سر و کرد نگاه باز ي پنجره به کیارش



 . میدم ترتیبشو حتما وسایل ازرسیدن قبل_

*** 

 ...که ترسم می. کیارش بخواب من اتاق بریم بیا امشب_

 .میدم چیو همه ترتیب صبح. افته نمی اتفاقی. نترس_

 :گفت خواهش با و کرد کج را گردنش سبا

 .پس میمونم من_

 :کشید او صورت به دست و زد لبخند کیارش

 .دیگه گذاشتیم قرار_

 منم. نمیاي که خودت. صبح تا میرم می نگرانی از امشب من... قرارو کن ول_
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 اصرار. طرف اون خصوصا. بره نمی خوابم درست خودم خونه از غیر جایی_

 وسیله شب فردا. باشیم حرفمون سر باید هم مونده باقی روز چهار سه. نکن

 اینجام. نده هدر خودتو انرژي الکی. چیدنش واسه داري کار کلی میاد ها

 . بره نمی خوابت بمونی

 :کرد نگاهش ناراحتی با سبا



 ...باهات میکنم تالفی ولی. میام خودم زود صبح_

 دست با و گذاشت او گردنِِ  پشت دست. کرد کوتاهی ي خنده کیارش

 :گرفت را ش چانه دیگرش

 مگه؟ میتونی تالفی؟ تو؟_

 سد هایش اشک مقابل غرور با که فهمید و دید می او هاي درچشم را بغض

 :داد تکان سر. است کشیده

 !بینی می حاال_

 :ماند خیره هایش چشم به و کرد خم او صورت مقابل را سرش کیارش

 .سبا خوامت می بیشتر میکنه لجبازي اینجوري وقتی چشمات_

 :لرزید سبا لب

 ...که بدي خیلی_

 سر کیارش. چکید اشکش قطره و زد پلک حرفش ي ادامه جاي به. کرد مکث

 . بوسید را او کوتاه و داد تکان

 . افته نمی اتفاقی هیچ. عزیزم بخواب برو_

 کیارش. گفت بخیر شب اجبار به سپس و ماند آغوشش در ثانیه چند سبا

 سر شدن باخم. کرد تعلل چندثانیه در کنار سبا. شود خانه وارد او تا ایستاد

 به و رفت عقب عقب. رابست در و رفت داخل. داد تکان دست باالخره کیارش



مکث بی. برگشت خانه سمت با را پیمان ي شماره. نشست تابش لب پشت 

  وقتی. کند برقرار تصویري تماس خواست داد جواب او تا و گرفت موبایل
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 عقب و کشید عمیقی نفس دید ش خانه داخل را او ي ریخته هم به چهره

 :نشست

 کیارش؟ شده چیزي_

 :داد تکان سر کیارش

 ببینم میخواستم. بود تو شبیه دیدم جایی پیش ساعت یه نفرو یه!  نه_

 !کجایی

 دیدي؟ کجا. خونه اومدم دفتر از من_

 . گرفتم اشتباه ، خوردم شام سبا با جا یه_

 :کشید جلو را وخودش خندید پیمان

 گیري؟ می تماس خونه ري می ببینی منو اگه اونوقت_

 .بده بهم و قرارداد حتما فردام. بخواب برو.افتاد یادم یهو_

 .باشه امري. رییس چشم_

 با. چسبید مبل پشت به سرش. کرد قطع را تماس و گفت بخیري شب کیارش



 مدارکش. بود تلنگر کیانا حرف اما نداشت او به شک براي دلیلی پیمان دیدنِ

 میخورد؟ دیگري کس چه درد به

 ي شماره. آمد موبایلش صداي که بود درهم هاي خیال و فکر درهمان هنوز

 :بود نوشته که دید را سبا

 "خوابیدي؟"

 و برداشت را گوشی. آورد لبش به را لبخند انتهایش دار غصه شکلک دو

 :نوشت

 "میذاري؟ "

 " بشینم حتی نمیتونم. بریده امانمو دلشوره باورکن "

 "آالچیق تو بیا. خوشگله خرگوش که نمیذاري"

 رسیده آالچیق داخل زودتر او که فهمید ، آمد ها پیام پایین که بوسه شکلکه دو

 ...است
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 ش چانه به دست نیشخند با و انداخت کاناپه روي اي گوشه را موبایلش

 پوزخندش. کرد نگاه یکی یکی را ها فایل و نشست تابش لب پشت. گرفت



 آن روي رمز. فرستاد خودش ایمیل به را مدارك ي همه و شد تر عمیق

 کوچک موبایل. رفت پیش میخواست که طور همان کار اینجا تا. گذاشت

 ثانیه چند. کرد مکث شده سیو ي شماره اولین روي و برداشت را وسیاهرنگ

 :گرفت را شماره بعد

 . شد اکی بودي خواسته که چیزایی_

 ولوم ي دکمه روي دست و شد ولو کاناپه روي.  شد کج البرز هاي لب

 :گذاشت تلویزیون

 بودي؟ ماشین تو نفهمید. خوبه_

 کاراي دنبال میره دونستم می درضمن.بود پرت حسابی حواسش امروز! نه_

 خودمو بازي ارتیست کلی با بعد ، رفتم دنبالش تاکسی یه با اول.  عروسیش

 . باهوشه کیارش. داشت دردسر کلی پیشنهادت ولی کردم جا ماشین عقب

 .نشد متوجه چطور نمیدونم

 .نیاوردي سرراه از که جونتو. شد می نبایدم_

 !نه که معلومه_

 !هستی زرنگی ادم.ازت اومد خوشم_

 :بود داده سر قهقه درونش شیطان. زد لبخند پیمان

 .میره کاله سرش فوري ولی داره زرنگی ادعاي_



 .باهوشه. شناسمش می خوب من. نگیرش ساده_

 .زنشه ذکرش و فکر همه االن. نباشه درگیر که میده جواب موقعی هوشش_

 محمدي الناز بومرنگ رمان

107 |4 1 6 

 چشم و شد دست هم ش کینه با پیمان شیطانی خوي.  کرد سکوت البرز

 :شد جمع و سرخ اي شده نفرین جادوگر شبیه هایش

 .دارم هم دیگه پیشنهاد یه من اما_

 :گفت که بود اوِ  آخر هاي حرف فکر در هنوز.  شد خیره تلویزیون به البرز

 .بگو_

 روي را ش خیره نگاه و کرد زوم دخترکی عکس روي هایش فایل میان پیمان

 :داد بازي اوِ  گر وسوسه اندامِ

 با داره خوبی به یکیش که داره وجود کیارش کردن نابود واسه راه تا چند_

 . میره پیش خودت پیشنهاد

 .بگو و تهش_

 .داره غیرت خیلی ناموسش رو_

 .شد خالی البرز مغز در انگار شد، شلیک تلویزیون فیلم در که تیري صداي

 اي جرعه و برداشت دستش کنار از را چایش لیوان و داد تکیه عقب پیمان



 :نوشید

 و شیم تیم یه بتونیم تا کرد معرفی بهت منو کی و هستی کی تو دونم نمی_

 . کنه نمی خنک منو دل مالی ضرر فقط اما پایین بریزیم غرورو کوه این

 :بود برداشته خش اراده بی صدایش.  کرد تنگ چشم البرز

 !تهش گفتم_

 دختره. میفرستم برات دارم ازش عکس یه. اونه ضعفش نقطه! زنش_

 .ببره تیغت و باشه راست ادعات اگه البته. خورد دردت به شاید. خوشگله

 داره؟ سود الشخوري_

 ...شب یه کافیه فقط. نمیزنم دختره به دست من. رفیق نگیر اشتباه! نه_

 .بکن کاراتو فعال. گیرم می تصمیم خودم درموردش_

 !موافقی پس_

 .میشه سفید پیشونی گاو زنش. احمق باش هم کردن گم رد دنبال_
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 :خندید بلند پیمان

 خوشت. بگم طراحیشو بذار. بودم کرده باز اي دیگه حساب روت.بابا اي_

 اکی؟. شو خیال بی.نیومد



 خون را صورتش از نیمی. شد خیره تلویزیون درون زخمی گرگ به البرز

 چشمانش. بود خورده او مغز و هدف به صاف گلوله همان. بود پوشانده سرش

 هاي حرف وقتی. بود سیاه جا همه.دید نمی هم خاکستري حتی ثانیه آن در

 :گفت تر خشن لحنی با شد، تموم پیمان

 !عکس اول_

 .بابا فرستادم_

 لب شفاف قاب و کرد باز را آن. بود رسیده ایمیلی. کرد نگاه تاب لب به البرز

 به ش غریزه دید، می را تصویر آن مردي هر شاید. کرد پر سبا تصویر را تاب

 یک و ذهن براي اي العاده فوق ال ایده دختر این. افتاد می خروش و جوش

 و وحشی هاي گرگ از اي دسته ي حمله شبیه اماحسی بود العاده فوق شب

 ودوست معصوم ي چهره روي خیرگی با نگاهش. افتاد جانش به دردنده

 همان. کرد می را تصورش که چیزي همان درست. بود باقی دخترك داشتنی

 ...جذابیت وهمان چهره

 شنیدي؟_

 :زد پلکی

 .درنره دستت از قضیه ور اون فعال_

 از نگاهش. کرد قطع را گوشی و گفت فعال البرز.گفت اي کشیده چشم پیمان



 کمی و نشست تاب لب طرف دو دستش دو. شد نمی جدا سبا هاي چشم

 :کرد زمزمه و شد جمع هایش چشم. کشید جلو را خودش

 ... تو حتی. شد اون نصیب بود، حسابی و خوبِ  حق چی هر_

 و راند عقب ش یقه کشیدنِ پیش با را آور هجوم حس آن. شد کج لبش

  ش زمزمه و گرفت باال عکس مقابل پیروزي ي نشانه به را شستش انگشت
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 :کرد پیدا ادامه

 !حق بی حق بگو داداش خان به پس. کرد تر راحت شرف بی این کارمو_

 سر و بست را تاب لب در. خورد در به اي ضربه. کشید وعقب افتاد دستش

 جلو و نیاورد خودش روي به. شد او کاري پنهان متوجه نازنین ولی چرخاند

 :زد لبخند. رفت

 کلوپ اون. مراقبه آرمان. بریم نیومده تا بجنب. نیست بزرگ بابا امشب_

 . شده شروع کارش تازه معروف

 :گفت او ي گونه روي کوتاه اي بوسه با و زد لبخند البرز

 بگیرم؟ دوش یه میشینی_

 :گفت لبخند با نازنین



 . بیا میشم حاضر من تا_

 حمام به او شدن وارد از پیش نازنین. کشید بیرون سرش از را پیراهنش البرز

 شر صداي.کشید سر اتاق داخل احتیاط با بعد لحظه چند.رفت بیرون اتاق از ،

 باز را آن. رفت تاب لب سراغِ باعجله. کوبید می محکم قلبش. آمد می آب شر

 باز که هایی فایل سراغ و کرد وارد را آن استرس با. دانست می را رمز. کرد

 . شد آوار سرش روي دنیا کند حس تا شد باز فایل آخرین. رفت بود مانده

 می تصور که بود چیزي آخرین کننده وسوسهِ لباس آن با سبا عکس

 تاب لب روي البرز خیسِ دست که آمد می بند داشت نفسش. ببیند کرد

 هایی چشم با البرز. کرد نگاهش بد حالی با نازنین. بست را آن و نشست

 و بابغض و داد تکان سر نازنین. بود شده وحشی گرگ یک شبیه حاال سرخ

 :کرد زمزمه نفرت

 ... که فهمی می ؟ پستی چقدر فهمی می میکنی؟ غلطی چه فهمی می_

 :نشست دخترك لب روي او گرم انگشت

 !همین.عکسه یه فقط_
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 :زد پس را او دست نازنین



 هم به ازت بیشتر حالم که نیار در کیارشو اداي قدر این. البرز شو خفه_

 که بدبختیایی تمام ي نتیجه ري؟ می فرو کثافت تو خرخره تا داري. بخوره

 ؟ شی حیوون یه که اینه؟ کشیدي

 :رفت پیش قدمی و زد پوزخند البرز

 .بپرس ازش برو. خواست نشونیشو بزرگت بابا. ندارم کاري دختر بااین من_

 .شد باز نازنین ابروهاي

 چرا؟ پدربزرگ؟ سبا؟_

 . خوشگله اسمشم سبا؟_

 :رفت باال نازنین صداي

 .مانعتون میشم من بري و راه این بخواي بخدا... البرز_

 :کوبید ش سینه روي انگشت

 فهمی؟ می! من_

 کنی؟ می بازي فداکارو دختر نقش_

 :انداخت باال سر نازنین

 نبینه تا میخواد مرگ االن همین دلش که میکنم بازي بدبختو زن یه نقش! نه_

 ... اما نیست حالیش و خوره می وول لجنی چه تو. شده کثافتی چه عاشق

 :افزود و لرزید صدایش.کرد بغض



 سبا به دستتون نمیذارم البرز، قسم دادم دست از تو بخاطر که معصومیتی به_

 .کن جمع حواستو. برسه

 :کرد بغل سر پشت از را او و کشید را دستش البرز اما برود برگرداند رو

 . ندارم بهش کاري. زنم نمی قولم زیر من. نازنین دادم قول بهت_

 :داد تکان سر نازنین

 ! میگی دروغ_

 !نه_
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 :داد نشان را تاب لب انگشت با و برگشت نازنین

 هان؟ میکنه؟ چیکار دستت اون عکس پس_

 وقتی. بود دستم ساعت چند که موبایلی همون. برداشتم کیارش موبایل تو از_

 عکس این بده،یاد انجام کارشو و باشن اینجا باهم میخواد گفت پدربزرگت

 دیدنِ محض به چون شدم پشیمون اما بدم نشونش خواستم می. افتادم

 میشناسیش. بیارن براش رو دختره تا کنه می اجیر ایران توي و یکی عکس

 . بیان باهم میخوام من اما! که

 :برچید لب نازنین



 به ربطی دختر این. میگین دروغ سگ مث تون همه. البرز میگی دروغ_

 ...و نداره بازیتون

 :آمد حرفش میانِ خونسردي با البرز

 . بریم شو حاضر برو_

 تخت روي عصبانیت با اتاق داخل.رفت بیرون و کشید پس را دستش نازنین

 نمی. بود بیقرار و کالفه. زد چنگ گلویش به. کرد پرت را بالشش و نشست

 حرف است؟ نفهمیده ابتدا از چرا دارد سبا درمورد اي برنامه اگر البرز فهمید

 پیش حد تااین که کرد نمی هم را فکرش اما بود آور دلهره و مشکوك هایش

 به را آن تا برداشت را گوشی.دید را البرز ي شماره.خورد زنگ موبایلش. برود

 .شد می پاره او با رابطه بند نباید. شد خشک هوا در دستش اما بکوبد دیوار

 می دور ماجرا از فقط اوضاع دراین. چیست هدفش که آورد می در سر باید

 را اي فاجعه مقابل موقع به توانست می شد، می حفظ رابطه اگر اما ماند

 صفحه روي انگشت. کرد نگاه شده قطع تماس به و آمد پایین دستش.بگیرد

 :داد جواب البرز و کشید

 ...یا میاي_

 .میام.کن صبر دقیقه چند_

  می خفه داشت. کشید پلکش زیر انگشت. خورد سر دستش میان از گوشی
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 البرز درونِ ابلیس با همدست ، هم مرد می اگر حتی اما بود بخیل هوا و شد

 ...شد نمی

**** 

 را دستش درون دستمال و گذاشت بلند پایه هاي شمعدانی روي را ها شمع

 سپس ؛ کرد نگاه آنها به و رفت عقب قدم چند لبخند با.  کشید ها پایه روي

 پایین که کیارش صورت روي نهایت در و خورد چرخ اتاق فضاي در نگاهش

 :شد تر عمیق لبخندش. ماند حرکت بی ، کرد می نگاهش و بود نشسته تخت

 میکنی؟ نگاه چیو_

 :شد ستون بدنش پشت هایش دست و داد باال ابرو کیارش

 روشن رو اینا خواي نمی که شب نمیاد، خوشم پارافین سوختن بوي از من_

 کنی؟

 شب؟_

 :کرد اشاره ساعت به انگشت با کیارش

 .کنن دوزکت بزك که باشی آرایشگاه باید هشتم.صبحه سه_

 :شد کمرنگ سبا لبخند



 شدي؟ حال ضد تو باز_

 . خندید کیارش

 .مونه نمی ضدحال واسه جایی برسه، حالش به بذار تو_

 دستمال. چرخاند را ،چشمهایش کیارشِ  دار معنا نگاه با و گفت بابایی برو سبا

 :گفت و کرد تا را

 میره؟ پیش خوب چی همه نظرت به_

 :شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 نره؟ قراره مگه_

 :گفت آرامی لحنِ با و کرد نگاهش چشم زیر از سبا
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 ...که منتظرم ش همه زنه، می شور دلم. دونم نمی_

 :گفت و شد بلند او حرف میانِ کیارش

 کسالت ي بهونه خودت واسه الکی اینکه جاي به االنم. افته نمی اتفاقی هیچ_

 . باشی سرحال فردا که بخواب و بگیر دوش یه برو ، کنی درست

 این رنگ ته ، کرد می حس سبا اما بود محکم مالیمت درعین اوِ  لحن اینکه با

 :کشید عمیقی نفس. هست نگرانی و تردید هنوز اعتماد



 کاراتو.  هست جزیی تزیینی کاراي سري یه ، اینجا میان کیانا و سیما صبح_

 . بدي انجام زود باید

 :کرد خم گردن و کرد گرمکنش شلوار جیب در دست کیارش

 !دیگه_

 ... که باش مراقب امشبم توروخدا فقط. هیچی_

 :افزود درماندگی با و انداخت را هایش دست و کرد رها را حرفش

 . کیارش خب میزنه شور دلم_

 :گفت و برد ، بود صورتش روي که او موهایی زیر دست.  رفت جلو کیارش

 . افته می نباشی و باشی تو بیفته، اتفاقی باشه قرار_

 روشن رنگ با او ي شده مرتب موهاي روي را شستش انگشت زدو لبخند

 :کشید تري

 . میاد بهت خیلی ولی نبودم راضی بااینکه_

 نگاه در کیارش هاي چشم. زد صدا را نامش آرام و گرفت را او دست سبا

 بغل را او و گذاشت کتفش پشت دست و کرد رها را مویش. شد قفل او نگران

 انگار.  بوسید را سرش روي ، شد قفل کمرش پشت که سبا هاي دست. کرد

 روي پا نامعلومی دلیل به خواست نمی دلش اما بود نیاز آغوشی هم یک به

 آرام و کرد جمع گرم آغوش همین با را حالش و حس. بگذارد بینشان حریم



 :گفت

  کم یه که اینه واسه میدونم ولی سبا س دلشوره حس یه دلم ته تو مث منم_

 محمدي الناز بومرنگ رمان

114 |4 1 6 

 نفر یه کردم نمی تصورشم موقع این پارسال تو مث. افتاد اتفاق زود چی همه

 . بمونه همیشه واسه بخواد و شه زندگیم وارد

 از را او هاي دست شدنِ باز. رفت عقب کمی و کشید سبا بازوي روي دست

 :داد ادامه و گرفت باال را صورتش. کرد حس کمرش پشت

 سال سیزده دوازده شاید. کردم عادت خونه این سکوت و تنهایی عمر یه به_

 اطرافم آدماي و من بین سکوتش و ساال این قدر اون اما نیست عمرم ي همه

 قشنگ شدي تو وقتی ولی شد. شد محکم دیوار یه به تبدیل تا گذاشت خشت

 . پایین ریختیش و شدي تیشه اشتباه، ترین

 اشتباه؟ میگی همیشه چرا_

 عحیب تموم با که بودم خطا دنبال. شد باز زندگیم به اشتباهی پات چون_

 .شد اتفاق بهترین بودنش،

 نمیشه؟.  کن فراموش_

 رو گذشته زخماي میخوام تازه. کنم زندگی میخوام تازه من!... سبا! میشه_



 . کنم فراموش دردش تموم با تو بخاطر

 :افزود و زد سرش کنار به انگشت

 جایی بیفته کلیدش و فراموشی اسم به صندوقچه یه ته بره تو این از میخواد_

 دنبال که دنیام با بازي عشق وسط دیگه. برام ندارم معنا تنهایی دیگه که

 بریز رو نگرانیا و توهما این تموم توهم. بگردم خوامم نمی! گردم نمی تنهایی

 .افته نمی اتفاقی هیچ پس. کنیم تالفی باهم! دوتایی رو چیزا خیلی قراره.  دور

 .میدم قول

 هم را کیارش ي سینه آمد، سبا لب به آسوده نفسی از بعد نرم نرم که لبخند

 :کرد سرخم و زد پلک. کرد سبک

 . شد حاال_

 :گفت آرام سبا

 . کیارش اي گذشته آدم همون نمیشه باورم که خوبی قدر این وقتا بعضی_
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 ...دیگران با چرا

 این تو خواد نمی. نیست دیگه. نیست اي دیگه کس هیچ جاي من زندگی تو_

 وسط من که زمانی چون. بشه که نداره هم دلیلی. باشه سهیم کسی آرامش



 .نبود م واسه جایی بقیه خوشبختی تو بودم، تنهاییم و کابوس بازار آشفته

 آرومی و نزدیک قدر این االن ازاینکه هم بقیه بخدا.. کیارش اما_

 . آرومن.خوشحالن

 .دارن تو سر صدقه از اینم_

 !انصاف بی_

 ته چون موندم.موندم نمی باجناقم دل ور اینجا که بودم اگه. نیستم_

 زیرورو دیگه توهم. باشه بیشتر ازاین فاصله خواد نمی که دیدم چشماش

 .نکش

 :زد لبخند سپس. کرد نگاهش ثانیه چند سبا

 .فهمیدن خودشونم مطمئنم. بسه داري دوسشون تودلت که همین_

 :زد او بینی به آرام اي ضربه لبخند با کیارش

 .باشی ول و شل خوام نمی اصال فردا که برو ، شد راحت خیالت که حاال_

 :شد جدا آغوشش از و زد او بازوي به جان کم اي ضربه آرام، اي خنده با سبا

 .نمونی خواب خودت. حاضرم هفت_

 :گفت و ایستاد رویش روبه درست رفت، دنبالش کیارش وقتی

 . ترسم نمی تاریکی از دیگه. بیاي خوام نمی_

 مطمئنی؟_



 شب و بوسید را ش گونه.  برداشت بود میز روي که وسایل. داد سرتکان سبا

 را سرش پشت و برگشت رفت، بیرون کیارش دید مقابل از وقتی. گفت بخیر

 اما زد می شور هنوز دلش.داد ادامه راهش به و کشید عمیقی نفس. کرد نگاه

  در باز او بداند آنکه بدون. بود کرده بهتر خیلی را حالش کیارش حرفهاي
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 به طوالنی ي فاصله یک در همزادش که را حسی تب. است کرده تب تنهایی

 ...کند می آماده فاصله کردن کم براي را خودش و دارد تن

*** 

 می حسی دلش ته. چرخید مهمانها بین سالن در آخر ي لحظه تا نگاهش

 می تماس دوباره خودش بود گفته سیما. داشت می بر سر بغض و جوشید

 را ها تماس تمام فهمیدچرا نمی اما اندازد نمی گوشِ  پشت بود مطمئن.  گیرد

 هم هایش خواهر صداي شنیدنِ به تمایلی حتی سعید و دهد می جواب بهناز

 حرف میان پررنگ محبت از را این سبا و بود شده حالش متوجه کیارش. ندارد

 بهناز اگر دانست می. شد ناامید کامال سعید آمدن از دیگر. فهمید می هایش

 سبا تماس از بعد حتما ملیکا ، است داشته نگه دور او گوش از را مراسم هم

 . کند تمامش خواست نمی سعید یعنی نیامدن واین رساند می او به چیزي



 شنل سرخوشی با کیانا. رفتند می تشکرشان و خوشبختی آرزوي از بعد همه

 :گفت زده ذوق و داد کیارش دست را سبا

 .خونه نرین مستقیم. داداش ها زدنه دور دور به عروسی ي مزه ي همه_

 باشه؟

 :زد کیانا براي چشمکی و پوشید را شنل تا کرد کمک سبا به بالبخند کیارش

 .کنم می سعیمو_

 دست کیارش. بوسید را ش گونه محکم و انداخت او گردنِ دور دست کیانا

 :کرد نگاه ، بود صورتی که دستش کف و کشید ش گونه روي

 !کردین رنگی منو صورت مدام امشب و امروز_

 .نکردم بوست بیشتر دوبار که من_

 خنده به ، شد بدل و رد سبا و کیارش میانِ که نگاهی با کیانا ي شده شل نیش

 .شد تبدیل شیطنت پر اي

 :زد او ي گونه به آرام اي ضربه کیارش

 .گیرم می تحویل خودت از که باشه تابلوها به حواست برو_
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 .ماشین تو برد کیوان دادم. ها بچه راحت خیالتون_



 :داشت رانگه دستش و داد دست سبا با طناز و شد نزدیک طناز همراه سیما

 نیستی؟ که خسته_

 :داد تکان سر و زد لبخند سبا

 !زیاد نه_

 :گفت کیارش به نگاهی با و زد لبخند طناز

 .دارم کار باهاتون دقیقه چند رفتن از قبل_

 :زد کجی لبخند و کشید کرواتش گره به دست کیارش

 .زیاده بعد روزاي وقت_

 :کرد نگاهش چپ چپ طناز

 داد؟ توضیح تو واسه باید. س زنونه_

 از طناز. کرد نگاه سبا به و گفت "نه"خاص لحنی با و داد باال ابرو کیارش

 :گفت و گرفت او سمت را دستش. گرفت ش خنده او پررویی

 .باشین خوشبخت. باش گلمون دختر مراقب! خوبه_

 و نشد معلوم ارتباط این در صمیمیتی هیچ. فشرد کوتاه را او دست کیارش

 در را امشب فقط. شود صاف باهم دلشان نبود قرار. شد کمرنگ طناز لبخند

 روي دست طناز. کرد تشکر و نداد جواب پرکنایه و تند لحنی با حرف هر جواب

 سالن در از عجله با کیوان ، بزند حرفی ازاینکه قبل و گذاشت سبا بازوي



 .داد نمی خوبی خبر ش چهره نگرانی. زد صدا را سیما بلند باصداي و واردشد

 :پرسید و رفت جلو سیما همراه هم کیارش

 شده؟ چی_

 :گفت محتاطانه ، مکث کمی از بعد. چرخید آنها میان کیوانِ  نگاه

 . باغه تو سعید دایی_

 با اما ، گرفت را گریبانش عجیب اي دلشوره اینکه با. رفت جلو بالفاصله سبا

 :گفت ذوق
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 کیوان؟ میگی راست_

 ...که باباس پیش.خاله آره_

 سر پشت از طناز که برود بیرون خواست و اونشد حرف شدنِ تمام منتظر سبا

 :گرفت را بازویش

 وسیما کیوان با من بذار. ببینیش خوب تونی نمی که جمعیت وسط. کن صبر_

 ...همینجا بیان که میرم

 تا. بود هایش لب روي انگشتانش که کرد نگاه سیما به سپس و طناز به سبا

 با سعید.  رفت عقب اراده بی. شنیدند را هایی قدم صداي بگوید، چیزي آمد



 می دنبالش فاصله قدم چند با کامران و بود افتاده پیش ومحکم بلند هاي قدم

 و برسد او به زودتر تا رفت جلو دوقدم هم باز اما افتاد سبا جان به ترس. آمد

 ش برزخی هاي چشم.ایستاد مقابلشان سعید. شد قدم پیش گفتن سالم در

 پشت سبا حال بااین نداشت، دخترك ي دلشوره همه آن براي آرامشی هیچ

 لبخند کرد سعی ، بگیرد را سالمش جواب آنکه بدون و کرد نگاه را او سرِ

 :بزند

 مشکلی توراه. بیاي زودتر بودم منتظر خیلی من داداش؟ اومدن هام بچه_

 رسیدین؟ دیر که بود اومده پیش

 به و ایستاد دخترك روبروي. آمد تر پیش قدمی. شد جمع سعید هاي چشم

 ابروهاي و برگشت کیارش سمت نگاهش. شد خیره متفاوتش ي چهره

 :زد پوزخند. شد باز درهمش

 ! خوبه_

 :باخت رنگ عمیقی خشم مقابل لبخندش و کرد نگاه سبا به

 از تر احمق. داشت خونی هم شون برنامه با کردن تعیین که شروطی و شرط_

 ...و بپوشونن زندگیشونو گنداي که نکردن پیدا شماها

 یه که نکن قضاوت جوري. سعید بود خودت نکردن پیگیري تواز ناآگاهی_

 . بمونه شرمندگیش فقط دیگه مدت
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 :کرد می نگاهش نگرانی با که برگشت سیما سمت سعید پرخشم نگاه

 بپوشونه؟ قراره کی ، بپوشونی و گند این روي نخواي تو_

 :رفت جلو سیما

 ...بهناز اما گرفتیم تماس بارها سبا و من_

 .شد تموم من براي سبا بود، کامران پسر از غیر م کی هر_

 طرفش به را آن و برگشت سبا سمت که بود دستش کوچک ي پوشه یک

 :گرفت

 تر بدبخت و زدي حماقت به اینجا تا خودتو بخاطرش که چیزي ي همه اینم_

 . شدي قبل از

 :شد نکشید،پر ثانیه به سبا هاي چشم

 ...و اومدم چرا من میدونی خودت سعید_

 :شد ساکت سبا و آمد باال پوشه با سعید دست

 بغل توروهم میکنم فکر ندارم، سیما اسم به خواهري سالهاس که جور همون_

 . کردم دفن پدرومادرم

 . شد بیشتر سعید هاي چشم سرخ هاي رگه.چکید سبا اشک



 ، ماند دستش در شه پو لحظه چند وقتی. بود بیشتري فشار تحت انگار

 :گفت لرزان صدایی با سبا که برگشت و انداخت سبا کنار صندلی روي را آن

 داداش؟ ایه رحمی بی چه این. سخته چقدر کسی بی میدونی که تو_

 . شد تموم من دشمن ي خونه تو کسیت بی_

 :افزود آمیز تحقیر نگاهی با و چرخاند سر

 بهزاد و دروغات درمورد بهناز حرفاي فهمیدم و نکشید سال به که اونقدر_

 .رسیدي نمی اینجا االن واال راسته

 :گفت متحیر و معترض سیما

 !بکش خجالت... سعید_
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 هاي چشم.زد صدایش کیارش که افتاد وراه کرد ش حواله پوزخندي سعید

 اما گرفت را بازویش سبا.  برداشت را پوشه کیارش و چرخید ترس با سبا

 نمی که کامران.رفت جلو و کرد رها او انگشتان ضعیف ازبند را دستش کیارش

 :ایستاد میانشان باشد بیشتر تشنج خواست

 .کیارش نکن دخالت برادر و خواهر ي رابطه تو_

 :چرخید پدرش سمت کیارش عصبی نگاه



 راهت. تازه بافی یاوه یه شده ش نتیجه و کردي سکوت تو سال بیست_

 حرف بشه خودم کندن جون تهش که میدي؟ پیشنهاد منم به که بوده درست

 رسیدم؟ جایی به لوحم ساده زن ي خورده ارث قبل از که ؟ دیگه عده یه مفت

 ...کیارش_

 مقابل را پوشه. گرفت باال سر سعید روبروي و کشید کنار را کامران ، کیارش

 :گرفت هایش چشم

 تو میره ، پاش جلو میندازي منت کلی با تو و سباس حق که چیزي برابر چند_

 پدریت مال به بیشتر تو. زنمه چون حقشه تحقیر، و منت سر از نه.  حسابش

 تر گنده زنت چشم پیش و بگیري چشمتو سرخی بتونی حداقل که داري نیاز

 .داره ارزش دنیا ي اندازه پدریش ارث از ریال یه بدون من واسه سبا. شی

 کردي حساب چقدر سباس مال که حقی روي بگذرم که بیخودت حرفاي از_

 میدي؟ من تحویل گنده حرفاي حاال که

 که سفید ي پوشه این نه میدم، بهش من که خوشبختیه سبا حق حق؟_

 . کرده ناحقش حریص عده یه چشماي

 :چرخید کمی سرش کیارش و " کیارش" کرد زمزمه بابغض سبا

 ! سبا بیشتره خوشبختیت حق سهم، این بدون_

 او هاي شانه طناز. گرفت را هایش پلک روي انگشتانش و افتاد پایین سبا سر



 :گفت گوشش زیر و گرفت بغل را

 . کیارشه با حق. سبا بره برادرت بذار_
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 تا کرد نمی پیدا چیزي انگار اما گشت می کلمات دنبال به.بود خورده جا سعید

 :گفت عصبی کامران. بگوید

 ...کیارش کن بس_

 :زد پوزخند و کرد رها سعید ي سینه روي را پوشه کیارش

 .شد تموم_

 که اي پوشه به سعید. گذشت همه کنار از و گرفت را سبا دست. برگشت

 :ایستاد مقابلش گریه با سیما. ماند خیره شد رها پایش جلوي

 ...شو ما ي همه منکر راحت خیال با حاال.  اومدي نمی امروزم کاش_

*** 

 گل ي جاده میانِ از و گرفت سردش هاي دست میان را بلندش دامن پایین

 را برق کیارش.  بود خاموش ها برق. گذشت بود وکیانا سیما کار که هایی

 ذهنش و حس معادالت تمام.  اونماند منتظر سبا. شد وارد و زد سرش پشت

 راه در که اشکی همه آن با که بود پر آنقدر. بود پر دلش و بود ریخته هم به



 :داد تکیه مبل به سالن داخل کیارش. نشد تمام هم ریخت

 .شد خراب چی همه کافی حد به. کن تموم و کردن گریه_

 :برگشت طرفش به و ایستاد سبا

 ...اما کیارش خوبت شب شدن خراب واسه متاسفم_

 :گفت آرام و رفت جلو کیارش

 . نداشت و حرف عمر یه ارزش پدریت ارث_

 ...تو بود، سکوتم و تحقیر سالها و پدرم رنج دست ارزشش_

 جبران نبودنشو کاغذا اون. نیست دیگه بودنش عزیز ي همه با پدرت سبا_

 . کرد نمی

 :چکید سبا اشک

 ...اما کرد نمی! نه_

 .شد تموم. دیگه دور بریز اماشو_
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 .کرد تماشا را او رفتن کیارش و شد اتاق وارد. رفت عقب و تکان سر سبا

 کردن شل با و انداخت مبل لب را کتش. زد آتش سیگاري. نبود آرام اعصابش

 . داد بیرون سیگار خاکستري رنگهاي با را بازدمش ، کرواتش ي گره



 را بهتري بستر انگار اتاق تاریکی. نشست تخت لب لباس و شنل همان با

 و کرد فرو هایش دست میان را صورتش. کرد مهیا بغضش کردنِ خالی براي

 .ریخت اشک صدا بی

 حال در نفسش که داشت درد آنقدر ومادر پدر حضور خالء و تحقیر و تنهایی

 .همه از. بود آزرده. کرد پنهان هایش دست پشت را هقش هق. بود آمدن بند

 ...کیارش حتی

 .کرد حس ش شانه روي را کیارشِ  دست آمدن اما گذشت چقدر نفهمید

 و شکل استوانه شمع و بود مطلق تاریکی در خانه. گرفت باال کمی را سرش

 شده باز همیشه مثل هم اتاق ي وپنجره سوخت می کیارشِ  دست میان سفید

 :گفت آرام او ملتهب چشمهاي و چهره به اي خیره نگاه با کیارش. بود

 واال دونست نمی حق و حق اون برادرت... اما سبا ناراحتی من از میدونم_

 نمی حرف زیر رو بوده بینمون حاال تا حداقل که خوبی حس تمام بخاطرش

 . نیستم کامران مث من. برد

 :گفت گرفته صداي با و داد قورت را دهانش آب سبا

 .میدونم_

 را آن تا کرد کمکش. کرد باز را او شنل ي گره. کشید عمیقی نفس کیارش

 :گفت آرام و درآورد



 . شه آروم کم یه ذهنت تا بخواب و بگیر دوش یه.کن عوض لباساتو پاشو_

 :گفت آرام سبا ، شد بلند وقتی

 .تاریکه االن حموم_

 :داد ادامه بودو شمع نور به سبا هاي چشم.  کرد نگاهش ایستادو کیارش

 نمیاد؟ خوشت پارافین سوختن بوي از نگفتی دیشب مگه_
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 بلندش و گرفت اورا دست. آمد کیارش لب روي کمرنگی لبخند بعد ثانیه چند

 چشم وآن کم نور در که نیمرخش به و گرفت او ي چهره مقابل را شمع.کرد

 :شد خیره ، بود شده تر معصوم سرخ هاي

 و کنم نگات امشب سیر دل یه میخواست دلم. رفت عقدمون شب مث برقا_

... 

 :داد ادامه و کشید او پلک زیر به دست و برد پیش کمی را سرش

 !نکن گریه_

 آغوشش در آرام. چرخید طرفش به و گذاشت تخت کنار میز روي را شمع

 :شد قفل او کمرِ  دور هایش دست. چسبید او ي سینه به سبا صورت. گرفت

 می که چیزي حتی. کیارش نباشی کنارم تو که نداره اینو ارزش هیچی_



 ...حقمه دونستم

 :بوسید را او سر و کرد خم سر کیارش

 .کنم جبرانش میدم قول. نبوده اول از چیزي انگار. کن فراموش پس_

 :برد صورتش مقابل سر کیارش.کرد نگاهش و کرد سربلند سبا

 باشه؟_

 :آمد سبا لب به کمرنگی لبخند

 !باشه_

 .بوسید را ش پیشانی محبت با و گرفت هایش دست رامیان او صورت کیارش

 نیم ي شده سرکوب حس که طوالنی و دلچسب و احساس پر اي بوسه

 نگاه سبا هاي چشم به رفت، عقب کمی سرش وقتی. کرد زنده را پیش ساعت

 :گفت نشینی دل لحن با و کرد

 یانه؟ شه ادا باید خوب حس این حق. خوبه شناسی حق_

 را کیارش گرم هاي دست نگاهش فرارکردن و سبا ي گرفته حالت هاي چشم

 دست بازي. داد می خواستن طعم ش بوسه بار این. شد خم. گرفت بازي به

  جایش ، سنگین و سپید پیراهن وقتی. زد می فاصله شدن تمام از حرف هایش
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 فرو عشق از بستري در تنشان داد، خواستن و خواهش از پوشی تن به را

 را سرش. زد لبخند کیارش. شد بسته دخترك ي شرمزده هاي چشم. رفت

 .کرد خاموش آرامی فوت با را شمع رقصان ي شعله.گرفت باال کمی

 رفت، فرو موهایش اومیان دست وقتی. بود گرم و پراحساس نرم، ش بوسه

 . گرفت راه او احساس و تن روي خروش پر رود یک مثل هایش بوسه

 همه آن تسلیم زود خیلی تا کرد تداعی دخترك براي را قداست حس دستانش

 احساس موجهاي. شود تاب بی رسیدن براي هایش دست و شود خواستن

 .شود تمام فاصله و بگیرد اوج لذت تا کرد اسیر را تنشان

 درد از شده مشت ي پنجهِ  میان بالش کنار ي شده پر پر هاي گل وقتی

 و پوشاند را تنش اي ملحفه. پیچید اتاق در خنکی نسیم رفت، فرو دخترك

 ها ستاره و آسمان لبخند بازش نیمه هاي پلک بین از. گرفت آرام هایش نفس

 بستر ي ناله و آغوشی هم. کرد نمی تاب بی را عشق هوس. کرد تماشا را

 . بود واقعی عشق ي کننده تکمیل ، ي رابطه یک بلندي و پستی در عشق

 احساس. بایستد باید تکامل براي ش زاویه هر و است مثلث یک عشق

 یک تواند می فقط ها زاویه ازاین کدام هر بدون... آغوشی هم و اعتماد ،

 و ادعاباشد

 ، نظیر بی حس یک با راه آغاز



 ...بود تر زیبا

**** 

 ي گوشه دست ، لبخند با و کشید هایش لب روي را رنگی خوش رژ آینه مقابل

 را گیره و کشید موهایش به دستی. بود راضی خودش ظاهر از.  گذاشت لبش

  تمام کارش کند،هنوز جمع سرش کنار را آنها ، جدیدي بافت با تا برداشت
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 حوله بادیدنِ و کرد نگاهش آینه داخل از. شد اتاق وارد کیارش که بود نشده

 :چرخاند وسر گذاشت میز روي را گیره ، گردنش دورِ ي

 !نیستی آماده که هنوز_

 زیر دست و زد لبخند. گذراند نظر از کامل را او ي چهره و رفت جلو کیارش

 :گذاشت او ي چانه

 .داریم وقت شام تا ساعت دوسه هنوز_

 :گفت و شد محو سبا لبخند

 ...که میکشه طول دوساعت_

 که کرد اي بامزه اخم. شد معنایش پر حرف متوجه ، فهمید مکثش،کیارش با

 را میز کشوي.رفت عقب و بوسید را او لب کوتاه. کرد خم سر و خندید کیارش



 ي جعبه وقتی. رفت اوِ  دست دنبال کنجکاوي با سبا هاي چشم.  بازکرد

 را او و گرفت را ش شانه کیارش وقتی اما آمد لبش به لبخند ، دید را کوچکی

 و زنجیر با همراه او هاي دست. شد تر عمیق لبخندش ، چرخاند آینه سمت به

 سرماي و گردنش پشت کیارش هاي دست گرماي. شد رد سرش روي از آویز

 در اي فیروزه نگین. شود بهتر حالش تا بود دلچسبی تضاد پوستش روي فلز

 آرایش زیباترین انگار دایره، یک طرح ترین ساده در برلیان هاي نگین قاب

 دنیا کردنِ زیباتر براي همین. مادیات و جواهر نه ، بود دخیل عشق دست. بود

 :کرد تشکر و لمس ذوق با را آویز. بود کافی

 !خوشگله چه_

 همان کوچک هاي گوشواره. ایستاد کنارش و کرد نگاهش آینه داخل از کیارش

 :گفت و انداخت او گوش به هم را آویز

 . شد تر خوشگل حاال_

 و کرد لمس را گوشش ي ،اهللا بردارد زیبا ست نیم و آینه از چشم آنکه بی سبا

 :گفت بود، ساطع هایش چشم برق در بیشتر که ذوقی و لبخند با

 .داد بهم خوبی حس خیلی ولی کیارش شدم غافلگیر_
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 پایین او گوش کنارِ تا هایش لب و شد محکم او هاي شانه روي کیارش دست

 :آمد

 ،نه؟ کردم عمل سلیقه خوش بار این ها حلقه تالفی به_

 :کرد نگاهش و چرخاند سر تعجب با سبا

 تالفی؟_

 و خورد سر آویز روي از سبا انگشت. گفت هومی و رفت باال کیارش ابروهاي

 . باخت رنگ لبخندش

 .تالفی نه ، است هدیه کردم فکر من_

 :کرد تنگ را هایش چشم بدجنسی با کیارش

 داد؟ کادو ، تالفی خاطر به نمیشه_

 آینه داخل از کیارش. کرد مکث کمی و چرخاند را نگاهش حرف بی سبا

 .چرخاند سر اي تازه لبخند با سبا که بود واکنشش منتظر و کرد نگاهش

 کیارش. بوسید و گرفت باال را آویز او هاي چشم مقابل سبا و خورد جا کیارش

 :گفت و برد تر پایین را سرش کجی لبخند با

 شد؟ چی_

 !نیستی که اي دیگه چیز منتظر.  پیروزي مدال بوسیدن میشه تالفی جواب_

 کنارِ دستش تا داد قلقلک هم را کیارش ، هایش چشم در کردن النهِ  شیطنت



 :بگوید و شود کشیده او گردن پوست

 نداد،نه؟ اي دیگه حس تالفی_

 :گفت و کشید باال را سرش سبا

 .دارم نگهش خفا تو میدم ترجیح که درخفاس باشه داده اگرم_

 :کشید گردنش دور از را حوله و ایستاد کیارش

 نه؟. جداس عشق و تالفی حکم پس_

 روي را حوله و کشید باال لب کیارش.  گفت داري کش ي بله و خندید سبا

  وقتی اما خندید شیطنت سبابا "خوبه"گفت وقتی.کرد رها صندلی ي دسته
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 کشیده حمام طرف به و کرد گیر او هاي دست میانِ وپایش دست غافلگیرانه

 پوش کف روي پاهایش وقتی.  پیچید او گوش در ش خفه جیغ صداي ، شد

و کرد گیر او دستهاي میان اما کند فرار خواست گرفت قرار حمام سرد 

 :شنید را صدایش

 . نگرد فرار راه دنبال. کردم یکی زور با حکمشو من_

 غافل نا گرم آب اما کند تمامش است کرده اشتباه که جمله یک با خواست می

 . زد صدا را کیارش نام معترض و شد بسته هایش چشم. ریخت سرش روي



 .کرد باز که چشم.  کشید عقب را خودش و ریخت دورش دوباره موهایش

 ضربه و گرفت ش خنده اختیار بی. بود روبرویش کیارش ي پرخنده هاي چشم

 :برود عقب تا زد او ي سینه به اي

 ...شم آماده باید ساعت یه دوباره. بدي خیلی_

 !االن نه ولی میشی_

 را گوشش ي زیراهللا و کشید خودِ  سمت را او کیارش.افتاد تکاپو به قلبش

 .آمد باال او ي چانه کنار تا نشست گردنبند قفل روي دیگرش ي بوسه. بوسید

 :گفت آرام و شکارکرد را ملتهبش هاي چشم

 ! تالفی حکم اون روي تایید مهر اینم_

 :داد ادامه آرامتر و کشید لبش روي انگشت

 ...حساب بی حساب حاال پس_

 پرمه شبی در اي ستاره شبیه آب بخار میانِ.خورد سر خیسش تن روي زنجیر

 ...زد می برق

*** 

 .بود خاصی آرامش دلش ته. کرد نگاه سبا شاداب ظاهر به لبخند با سیما

 ست نیم همین امروزش ي هدیه که گفت کیانا جواب در سبا وقتی خصوصا

 اما باشد خوب اول روزهاي براي توانست می ست نیم این زیبایی. زیباست



  تازگی که کیارشِ  خاص آرامش کنار را سبا دل ته از لبخند و ها چشم وقتی
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 و کشید عمیقی نفس. فهمید می بیشتر را ها لحظه ارزش داد، می قرار داشت،

 که را بغضی سیما و کرد تشکر سبا. گذاشت دو آن دست میان را خورش ظرف

 :کرد دفن لبخندش زیر بود، آورده هجوم ش سینه به خوشی از

 میشین؟ راهی کی سالمتی به_

 :کشید لبش روي را دستمال کیارش و کرد نگاه کیارش به سبا

 شنبه پنج واسه بلیط ولی کنم وجور جمع باید که دارم کار کم یه_

 . گرفتم

 :وگفت گذاشت کیارش کتف روي دست کامران

 . پسرعمه پیش برین چندروز بشه اگه که بگیر براتون بلیط یه میخوام_

 .باشه شهریور آخر ي دوهفته احتماال که کن روبراه کاراتو

 .شلوغه سرم آخرشهریور روزاي.  تونم نمی_

 :کرد مداخه سیما

 .نمیشه که دیر.برین مهر تو_

 را او نظر آنکه جاي به اما کرد، نگاه سبا به و کشید باال را هایش لب کیارش



 :گفت کامران جوابِ در بپرسد

 .حاال کنیم می صحبت درموردش_

 :زد لبخند کامران

 .شد خوشحال خیلی فهمید وقتی.بري داشت اصرار یوسف_

 :زد لبخند و نشست عقب کیارش

 .کامران گیري تاثیر نه چندروزه، همون بریم اگرم_

 کنجکاوي با سبا. شد محکم او کتف روي دستش و داد سرتکان کامران

 بلند شام میز سر از هنوز. نپرسد چیزي فعال داد ترجیح اما کرد می نگاهشان

 .شو بلند همه از زودتر کیانا. پیچید درخانه آیفون صداي که بودند نشده

  و دخترك دیدن با اما است طناز عمه حتما که گفت بلند صداي با را حدسش
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 تا و برداشت را گوشی.کرد تعجب اي ساله هشت هفت ي بچه پسر

 :گفت ذوق با بچه پسر "بله"گفت

 اینجاس؟ ش خونه سبا عمه_

 سعی و زد بچه پسر به آرام اي ضربه همراهش دختر. گردشد کیانا هاي چشم

 :بگوید مودبانه کرد



 مشفق؟ منزلِ_

 زاده دایی پسربچه، و دختر کرد نمی باور.بود گرد هایش چشم هنوز کیانا

 :گفت تردید با. باشند هایش

 مبین؟ و ملیکا_

 . نکشد جیغ تا گرفت را دهانش جلوي کیانا گفت، بله و زد لبخند تا دخترك

 ومنتظر متعجب همه.  دوید سالن طرف به.گفت خوشامد و زد را در فوري

 :گفت غریب وحالی حس با که کردند نگاهش

 ...تنها. سعیدن دایی هاي بچه_

 آنها اسم ناباوري با سبا. برخاست دنبالش به هم سیما و پرید جا از تقریبا سبا

 ...دوید حیاط طرف به ، شود مانعش کسی اینکه از قبل و کرد زمزمه را

 صدا را نامش بغض با ملیکا و انداخت سبا آغوش در را خودش ذوق با مبین

 بد و خوب روزهاي وجود با.  کرد بغل دلتنگی وبا محکم را دو هر سبا. کرد

 .شود غافل آنها یاد از نتوانست وقت هیچ اما گذراند خانه این در که زیادي

 زده ذوق آنقدر غافلگیرانه مالقات امااین میزد حرف ملیکا با پنهانی هرازگاهی

 اما کرد می دلتنگی اظهار مبین. نبود خودش دست حالش دیگر که کرد ش

 می بهتر را ش عمه حال دختر این. میکرد نگاهش فقط بغض با ملیکا

 به و رفت جلو بابغض سیما. رفتند بیرون سبا آغوش واز گذشت مدتی.فهمید



 مبین که کند بغلشان برد جلو دست مهربانی با. کرد نگاه هایش زاده برادر

 :گفت و کرد نگاه سبا به مبین. جاخورد سیما.  کشید کنار را خودش
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 بیاي تو گفت که ندارم دوسش. دیدم بود بابام آلبوم تو خانم این عکس_

 .پیشش

 :زد تشر ملیکا

 .نبوده سیما عمه تقصیر. مبین شو ساکت_

 :رفت جلو و برگشت سیماِ  طرف به خجالت با ملیکا و برچید لب مبین

 . دیگه س بچه. جون عمه ببخشید_

 :گفت آرام و کرد بلند دست. داد تکان تایید نشان به را سرش سیما

 !ببینم بیا_

 سبا به که را مهري بود مسلم. گرفت آغوش در را ش عمه زدو لبخند ملیکا

 چیزهایی مدت دراین. داشت دوست راهم او اما ندارد بزرگش ي عمه به ، دارد

 وقت هیچ ، داشت بهتري رفتار مادرشان اگر شاید دانست می که بود فهمیده

 . شد نمی قطع سیما با شان رابطه

 :گفت و گذاشت مقابلشان را میوه ظرف سیما



 ها؟ بچه خوردین شام_

 کمی ها بچه بود معلوم. نشست کنارشان سیما و داد جواب ازمبین زودتر ملیکا

 سبا. کنند پنهان نمیتوانستند را سبا دیدن ذوق اما میکنند غریبی جمع آن در

 :کرد نگاه ملیکا به داشت درآغوش کنارش را مبین که همانطور

 کی؟ با اومدین؟ کی_

 . دوتا خودمون. امروز_

 :جاخورد سبا

 تنهایی؟_

 :داد تکان را ملیکاسرش

 من. نیومد مامانم ولی بیایم امروزباهم که مامانم به زد زنگ دیشب بابام_

 .کرد قبول بابا. بیام مبین با میتونم گفتم

 اومدین؟ تنها راه همه این که شده چیزي_
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 :کرد نگاه سبا به و کرد سربلند مبین

 و من ولی کرد دعوامون خیلی مامان. عمه بود شده تنگ ت واسه دلمون_

 .مادرجونم خونه رفت مامانمم.اومدیم ملیکا



 فهمید خوبی به سبا.  بود داده آب را بند پسرك اما زد تشر مبین به ملیکا باز

 بوسید را مبین سر روي.  شد سرازیر دلش به غم.  است رفته قهر به بهناز باز

 :کرد نگاه سبا به دوباره ، کیارش به چشمی زیر نگاهی با ملیکا و

 .نشد... ولی بخداعمه بیام عروسی واسه داشتم دوست من_

 :گفت بامحبت و گرفت را او دست سبا

 میشه ناراحت مامانت که وقتی ندارم دوست ولی بود خالی خیلی جاتون_

 .بیاي

 :زد لبخند ملیکا

 فوري من زد زنگ بابا تا. بود شده تنگ واقعا دلمون. بعدا درمیاد ازدلش_

 .شدم حاضر

 چه دانست نمی. است کشیده تهران تا را آنها سعیدچرا که بود گیج کمی سبا

 از وکوچک رنگ سفید دار دکمه ي پوشه همان شبیه اي پوشه ملیکا که بگوید

 را ملیکاآن. شد کشیده پوشه دنبال سبا چشم.  درآورد بود همراهش که نایلونی

 :گفت و گذاشت سبا پاي روي

 . بهتون بدیم اینو ،هم ببینیم رو شما بیایم هم گفت بابا_

 :داد ادامه ملیکا بزند حرفی خواست سبا تا

 می صاحبش بایدبه و بوده امانت پیشش اینا که بهت بگم حتما اینم گفت_



 .منت بی اونم برسه صاحبش دست باید حق. رسیده

 .کرد می نگاهش فقط کیارش.شد کشیده کیارش سمت نگاهش. شد سباالل

 نایلون ملیکا وقتی. سپرده خودش به را چیز همه حاال که میدید هایش درچشم

 .شد کشیده آنها سمت نگاهش گذاشت، میز روي کوچک ي بسته چند با را

  کشید سیما سمت را نایلون لبخند با ملیکا
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 .شهرمونه خوراکی خورده یه.عمه بخرم خوب سوغاتی نتونستم شدم هل_

 :بوسید را صورتش مهربانی با.  کرد نگاه دخترك دستهاي به ذوق با سیما

 عزیزم بود من واسه غاتیسو بهترین سال همه این از بعد تووبرادرت دیدن_

. 

 سمت سپس. داد خوشحالی با را او ي بوسه وجواب شد تر عمیق ملیکا لبخند

 :چرخید سبا

 قاب یه.  گرفتم ها خوشمزه آردي همون از. داري دوست خیلی گز میدونم

 .توش بذار عروسیتو عکسا از یکی حتما. گرفتم برات هم ساز دست کوچولوي

 به وقتی.بود بهتر دلش حال. کرد بغل محکم را دخترك. چکید سبا اشک

 ...دید راهم او محو لبخند کرد، نگاه کیارش



*** 

 سعید با خواست می دلش. دیگر جاي هزار وفکرش بود پوشه به نگاهش

 روي حاال اما بود خودش حق ارث این ي همه. توانست نمی بزنداما حرف

 . بود سنگین دوشش

 میکنی؟ فکر چی به_

 نگاهش و کرد بلند تاپ لب روي از را سرش کیارش. برگشت و کرد بلند سر

 :کرد

 چیه؟ باهاش مشکلت. س پوشه به شدن خیره همین فازت دیشب از_

 .کیارش ندارم بهش خوبی حس_

 :گفت و چرخید مبل روي کامل سبا. رفت باال کیارش ابروي

 گردونم؟ برش

 .بگیر تصمیم خودت_

 بدي؟ فکري هم خواي نمی_

 واسه زدم حرف دیدي اگه عروسیم شب.کنم نمی دخالت ولی چرا فکري هم_

 حال درهر.  بودم من حرفش هدف و بود برداشته دور خیلی برادرت که بود این

 .گرفتی که گرفتی می باید. حقته اینا
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 :کشید درهم ابرو سبا

 باید؟_

 دوست. بده نشون نیست بلد فقط.  هست مهربونم. سبا مغروره سعید_

 که هاش بچه دست بده حقتو اینکه نه. کنار ذاشتت می فقط سیما مث نداشت

 .میده نشون بودنشم غد که زده نشونو چند و تیرانداخته یه. بیارن

 :کشید عمیقی نفس سبا

 ...که کشید زحمت برام اونقدر_

 :انداخت اي گوشه را پوشه.گرفت حرصش.پرید گلویش به بغض

 غدین؟ قدر این مردا شما چرا.اومد می خودش اینا جاي کاش_

 .نکن یکی رو همه_

 :کرد نگاهش سبا

 !اصالنیستی که تو_

 :بست را تاب لب. خندید کیارش

 .شه خالی دلت کن گریه_

 :شد بلند و فشرد هم به را هایش لب سبا

 ...کنی درکم ذره یه. نیست بازي بامزه و گفتن متلک وقت االن_



 :وگفت شد بلند اوِ  حرف میانِ کیارش

 شی؟ راحت تا کن گریه عزیزم بگم و بدم دلت به دل یعنی درك_

 . نخند بهم بده، حالم من وقتی فقط! نه_

 . کرد نگاه ش نمزده هاي چشم به. ایستاد روبرویش و رفت جلو کیارش

 :گفت آرام و کشید او پلک زیر انگشت

 .ساخت نمی کشتی سال هزار دو از بعد نوح ، بود ساز چاره اگر کردن گریه_

 و نبود راهی دیگه وقتی. کن پیدا چاره براش و کن فکر درست چیزي هر به

 نیست توش مرده که قبري سر. بگیر عزا براش بشین باتالقه تهش دیدي

 !وقت هیچ. نکن گریه
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 :کشید صورتش به دست. کرد نگاهش کمی سبا

 همه این باشه رابطه دنبال خواست می اگه. نمیاد راه زندگیم و من با سعید_

 .زد نمی رو سیما قید سال

 :نشستند کاناپه روي باهم و گرفت را او دست کیارش

 .تره شماراحت بدون شاید_

 .نیست میدونم. نیست_



 !شه خسته که وقتی تا خودش حال به بذارش پس_

 :کرد جمع را هایش لب سبا

 ...برادرمه.  نمیاد دلم_

 کی هر.  بخون فاتحه براش کرد خراب حالتو که اي رابطه هر. کنار بذار دلتو_

 . نمیکنه فرق برادرت یا من. باشه میخواد

 :کرد نگاهش زده حیرت سبا

 کیارش؟ راحت اینقدر_

 بهشون رسیدن براي نخواستنت که رسیدي جایی به وقتی ولی نیست. نه_

 میشی. میکنه خفه توش ارزشاتو ي همه که باتالقی میشه چون. پانزن و دست

 تو و خودت قدر خودت. میزنه بهت لگدم یه برسه راه از هرکی که جنازه یه

 .بدون روابط

 :زد لبخند کیارش و کرد نگاهش سکوت در سبا

 کنی؟ می فکر وعاقبتی آخر چه به داري_

 . کیارش داره ترس حرفات_

 از حرف من. داره فرق شدن دلسرد با چیزي یه شدنه تموم چون نترس_

 باعث فقط قبر نبش اما کرد گرم میشه هم رو سرد دل. زنم می شدن تموم

 معنیش مرگم. مرگ جز کرد پیدا میشه چاره چی همه واسه. میشه تهوع حالت



 باهاش هنوز نفر یه مرگ از بعد وقتا بعضی. نیست رفتن خاك زیر و مردن

  مردن از ، نداره هیچی طرف دو واسه عذاب جز که اي رابطه اما هست رابطه
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 .بدتره

 :زد لبخند کیارش که کرد نگاهش خیره خیره سبا

 دیده؟ خوابی چه کامران فهمیدي_

 :کرد اخم کیارش. کرد نگاهش گیج سبا

 نیستی؟ که استثنا. دارن دوست سفرو اصوال زنا_

 :گفت و زد پلکی. کند عوض را بحث کرده قصد او شد متوجه تازه سبا

 .ندارم دوست. ندارم خوبی ي خاطره سفر از_

 .نکردي ش تجربه من با چون_

 :زد کمرنگی لبخند سبا

 !شیفته خود_

 ي عمه پسر یوسف. هلند بریم سفر یه حتما چینم می برنامه کیش از بعد_

 .میشه خوبی سفر احتماال.  داره پسر و دختر یه میدونم من که تاجایی. کامرانه

 شناسیشون؟ نمی خودتم یعنی_



 .موندم می خونه من اینجا اومدن می وقتی که بودن مهمونایی تنها. چرا_

 .کمه اطالعاتت انگار که میزنی حرف جوري یه چرا پس_

 میاد خوشم ازشون دونه می کامرانم. ندیدمشون ساله ده از بیشتر چون کمه_

 . کشیده اونورو طرح که

 چی؟ یعنی_

 :خندید کیارش

 .بزنیم دور یه بریم شو حاضر پوشه این به شدن خیره جاي به پاشو.  هیچی_

 ...بخر خواستی چیزي اگه راهم تو واسه

*** 

 هجدهم بخش
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از را ماسک بند کرد جا جابه دستش در را گوشی و کرد رها گوشش پشت: 

 مهمه؟ قدر این_

 :گفت و نفرستد داخل را کسی کرد اشاره منشی به کیارش. گفت هومی سبا

 آره؟! هوم_

 :خندید سبا



 .میکنم آماده شامم. گردم می بر بیاي تو اینکه از قبل. ببخشید. بود پر دهنم_

 !راحت خیالت

 :گفت بدجنسی با و شد کج کیارش لب

 !دیگه فسنجون_

 :گفت و زد کمر به دست. کرد تصور را او حالت خوبی به سبا

 میخوري؟ فسنجون شب تو_

 خورم؟ نمی چرا_

 .باال میره داره وزنت نگفتی مگه_

 .نمیشه شب هزار شب یه_

 چند از بعد بیرون برم دوستم با خواستم روز یه. دیگه داري شیشه خورده_

 !ماه

 این. بود پهن صورتش روي وضوح به لبخندش اما ، خورد را ش خنده کیارش

 توانست می خوبی به. بود کرده برابر چندین او به نسبت را شناختش ماه سه

 . کند تصور را هایش چشم ي خورده فرو حرص و برگشته هاي لب

 عزیزم؟ نرو گفتم من_

 !تري سنگین نرو بگی_

 . نرو خب_



 :انداخت ش خنده به گفت سبا که حرصی پر و غلیظ "چشم"

 . سبا میشی تر داشتنی دوست جویی می تو از و لپات و میخوري حرص_
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 !دیگه مریضی بگو_

 !کن ولز جلز بعد بده گوش لحنم به کم یه خوردن حرص جا! نه_

 اصال؟ معلومه تو جدي و شوخی_

 باور شه، پیدا من شبیه یکی و کنن آب زیر سرمنو فردا پس فردا کنم فکر_

 !کنی

 :کرد فوت رابیرون عمیقش نفس سبا

 حرف تا بزنیم،چهار حرف بیشتر. میذارم فسنجونتم.  میرم دیگه ساعت یه_

 !میگی هم دیگه

 :خندید آرام کیارش

 فردا باشه فسنجون. دنبالت بیام شام که میري کجا بگو فقط. خب خیلی_

 .ظهر

 !کن اذیت فقط_

 !نگفتی_



 همیشه که جایی همون. پاساژا تو زنیم می دور کمی یه و ریم می کافه یه_

 .ریم می باهم

 .میکنم تلفن بهت هشت ساعت_

 از و کرد نگاه ساعت به. کرد خداحافظی باالخره کیارش و گفت " باشه" سبا

 و گذاشت جریان در دیگر مراجع فرستادن براي را نوابی. شد بلند میز پشت

 ...شد آماده خودش

 و کرد عوض را لباسش. بود گذشته شب ونیم هفت از ، شد تمام کارش وقتی

 از کیارش. شد مطب وارد پیمان دخترك، رفتنِ محضِ به. کرد مرخص را نوابی

 میز روي از را موبایلش. داد جواب را نباشیدش خسته و کرد نگاهش چشم زیر

 :پرسید و برداشت

 شد؟ چی_

 . داد او دست را دي سی پیمان
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 وکیفش کم از که کن سرچ برو. هست هم سایت اسم. اینه رو ش همه_

 !بهتره کدوم ببین خودت. شی مطمئن

 :کرد نگاه را دي سی کیارشی



 چیه؟ خودت نظر_

 :زد نیشخندي پیمان

 مهمه؟_

 :کرد نگاهش چشم زیر از کیارش

 . پرسیدم نمی ، نبود_

 .اومد نمی کش کار همه این که بود اگه_

 :کرد نگاهش مستقیم و چرخاند دستش میان را دي سی کیارش

 . نیستی مستثنی قاعده ازاین هم تو. میده خودشو اشتباه تاوان هرکس_

 :کرد عوض را بحث. رفت در سمت به کیارش و کرد سکوت پیمان

 زیاد نذار اومده، خریدا بار این. بود راضی. زد زنگ کرمان از امروز نصیري_

 . برسون دستش دوروزه. شه معطل

 مشغول با و گفت بخیر شب. کرد قفل را در کیارش.گفت خبی خیلی پیمان

 با ، رفته پایین او شد مطمئن وقتی پیمان. داد ترجیح را ها پله ، آسانسور بودنِ

 :گفت حرص

 !بد.  من با کردي بدتا. میده اشتباهشو تاوان کی هر. رفیق داري حق_

 عذر بالفاصله و زد او به اي تنه جوان مردي. شد وارد و شد باز آسانسور در

 :پرسید فوري جوان مرد که برود خواست و نداد جوابی پیمان. کرد خواهی



 اینجاست؟ مشفق دکتر مطب_

 :کرد نگاهش کمی پیمان

 شده؟ چیزي.همکارشم. همینجاس_

 اسم و پزشکی دندان تابلوي روي و چرخید واحدها سمت به جوان مرد سر

 :گفت رفت، می سمت آن به که حال درهمان.ماند ثابت کیارش
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 .بگیرن تحویل باید. دارن بسته یه_

 :رفت بیرون آسانسور از پیمان

 با مدیریتش که ایشونه به متعلق هم پایین فروشگاه ولی! نیستن که االن_

 .بگیرم تحویل رو بسته میتونم. منه

 :گرفت او سمت را بسته و زد لبخند جوان مرد

 .بدین تحویل امشب همین و بگیرین تماس باهاشون حتما پس_

 به نگاهی پیک ازرفتنِ بعد. گرفت را بسته "حتما" گفتنِ با و زد لبخند پیمان

 دیدن با. کرد باز کامل را آن و زد نیشخندي بلیط دو بادیدن. انداخت بسته

 اسم کنار و شد تنگ هایش چشم. کرد تعلل لحظه چند.  خورد جا کمی مقصد

 پوزخند.  بود کنارهم دوبرادر اسم. برداشت را تلفنش. خورد درشتی تیک البرز



 ...کشید انگشت بزرگتر قل اسم روي و زد

*** 

 .نبود خوب حالش. کشید را آنها ریشه از و شد جمع موهایش میانِ ش پنجه

 که غریب و وحشت حسِ یک. بود چسبیده گلویش بیخ نگرانی از فراتر حسی

 رو. بکشد بیرون سینه از هم را قلبش خواست می بلکه داد، می آزارش تنها نه

 نفس. کرد بیرون آن از را سرش و رها را موهایش.  برگشت باز ي پنجره به

 همه این و بیاید که نفسی. تر عمیق بازدمی با عمیق نفس یک. خواست می

 بیمارستان باز محیط در چشمش. بکشد بیرون قلبش از را تلخی و دلشوره

 وکاله سرنشین یک با بود سیاه موتور همان. زد خشکش مرتبه یک و چرخید

 ...مخصوصش

 می هم را درودیوار.  خورد مختلف هاي آدم به. دوید فقط اما شد چه نفهمید

 سرجایش آرامش با سوار موتور و رسید. برسد زودتر و بکند جا از خواست

 ي یقه و چسبید هم روي هایش دندان. بود سرش کاله همان و بود نشسته

  میان وسایل. بود رسیده موقع همان طناز. کشید سر پشت از را سوار موتور
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 :زد داد ترس با سوار موتور مرد. دوید او سمت به و کرد رها را دستش



 روانی؟ چته_

 :چسبید دستی دو را ش یقه و کشید سرش از باضرب را او کاله کیارش

 ...و سبا به زدي تو_

 :کشید عقبش و گرفت دستی دو را بازویش ،طناز حرفش میان

 داري؟ چیکار خدا بنده این به. کیارش کن ولش_

 خراب حالی با. کشید بیشتر را جوان مرد ي یقه و زد پس را ش عمه کیارش

 :زد داد

 لعنتی؟ بیارم حرفت به یا هستی کی میگی_

 از را او تا رسیدند سر نفر دو که بود شده الل شوك و ازترس جوان مرد

 . دهند نجات کیارش دستان

 .گرده بر منتظر حاالم.رسونده نفرو یه. بود موتور پیک خدا بنده این جان آقا_

 گرفتیش؟ اشتباه کی با

 :گفت کیارش و کشید عقب را کیارش مرد کمک با طناز

 ...من شده؟ پیک موتور بااین_

 :گفت تشر با طناز

 تو؟ چته.باشه میتونه پیکم شن، می موتور این سوار اوباش و دزد وقتی_

 اما نیست لعنتی سوار موتور جوان،آن این که فهمید می. دانست می کیارش



 ...دانست نمی چرا؟ دانست نمی.  بود گیج.بود پر

 :گفت ترس با و گرفت نفسی مرد

 .منو گرفتی اشتباه. آوردم امروز. داداش امانته موتور این بخدا واال_

 دورش که جمعیتی به نگاه با. رفت فرو موهایش بین دوباره کیارش هاي دست

 وسایلش سریع طناز. برگشت بیمارستان طرف و زد کنار را همه بود، گرفته را

 کرد سعی تند هایی قدم با کیارش اما زد صدایش. دوید دنبالش و برداشت را

  سر پشت از دوباره طناز وقتی.شود آرام کمی بلکه برود دیگري فضاي به
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 :برگشت طغیان و خشم با ، کشید را دستش

 .ندارم رو یکی تو حوصله. طناز نیا من له اعصاب رو_

 :گفت عصبی طناز

 که مربوط چه کسی به اي؟ دیوونه تو چه مردم به ولی. نداري که درك به_

 این و بخور یخ اب لیوان یه خودت شده خراب تو برو کشی؟ می شو یقه میري

 . شی خفه تا بکش سیگار قدر

 :کرد ریز چشم کیارش

 ؟ تو اخالق؟ معلم شدي تو_



 همه اعصاب رو فقط موجودیتت االن فقط نیستم هیچی تو از بدتر من نه_

 . زنت سراغ برگرد شدي آدم وقتی برو. س

 :کشید مقابلش انگشت کیارش

 .میکنم خالی سرت هامو عقده تمام واال طناز نکن دخالت من کار تو_

 و جو. بیهوشه اتاق اون تو هنوز سبا! نفهم ي پسره ولی داریم عادت ما_

 .مملکتی این دکتر سرت خیر. بیرون کنن پرتت زودتر بخوان که نکن متشنج

 .کشیدن هوار و کردن وراجی جاي باش داشته درك توموقعیت ذره یه

 :گفت و کرد مشت را هایش دست کیارش

 .نیا سراغم و چاك به داري،بزن موقعیت درك_

 وا او به دادن جواب از تا شد فرصتی وهمین خورد جا او ادبیات از حقیقتا طناز

 :گفت لب زیر باحرص طناز. شود دور کیارش و بماند

 . نفهم ي پسره_

 .کرد برخورد پله راه میان سیما با و برگشت بیمارستان ساختمانِ سمت به

 :گفت سریع سیما

 رفت؟ کجا کیارش_

 داري؟ چیکارش_

 .ببینتش گفتم. شده بیدار سبا_
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 :گرداند برش و گرفت اورا بازوي طناز

 .نباشه تنها باال بریم ما. بینه می میاد_

*** 

 می بوداما گیج و داشت تهوع حالت. کرد می ذوق ذوق ش دیده آسیب بازوي

 میان از که را سیاهی هاي چشم آن بود محال.  آمده سرش بر چه دانست

 بی.  کرد باز را هایش پلک الی.  بود آشنا عجیب. کند فراموش دید کاسکت

 :گفت آرام ، راببیند اطرافش آنکه

 نیومد؟ کیارش_

 لحن با و گذاشت تخت روي او سر کنار را هایش دست.  رفت جلو کیارش

 :گفت آرامی

 خوبی؟. اینجام_

 دارو اثر هنوز اما دارد نگه باز کامل را هایش چشم بتواند بلکه زد پلک بار چند

 . بود نرفته ازبین کامال

 دیدي؟... رو موتورسوار. نبودي اومدم هوش به_

 :گرفت نفسی و شد مشت اوِ  تن کنار کیارش دست



 ... و شرف بی میکنم پیداش_

 :داد تکان سر سبا

 .کیارش بود آشنا میکنم حس_

 :کوبید قلبش. کردند آویزان سروته را کیارش انگار

 آشنا؟_

 :افزود ، بگوید چیزي سبا اینکه از وقبل

 ؟ بود شکلی چه_

 . لحظه یه دیدم چشاشو فقط. مشکی ابروي و چشم با مرد یه_

 :شد جمع کیارش هاي چشم

 مشکی؟_
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 و رفت هایش چشم سمت اراده بی کیارش دست. کرد تایید و گفت آخی سبا

 مشکی؟؟ هاي چشم. کشید را پلکش ي گوشه

 .کرد ناله کمی سبا

 . میخوام آب ذره یه_

 و خورد جرعه چند سبا. گذاشت سرش زیر دست و کرد پر را آب لیوان کیارش



 :گذاشت بالش روي را سرش

 کنن؟ می مرخصم_

 دست رامیان او ي دیده آسیب دست و نشست تخت لب کنارش کیارش

 :گرفت هایش

 !آره باشه خوب عمومیت حال اگه صبح_

 سبا هاي چشم. بوسید را ش کرده یخ دست پشت کیارش و گفت اهی سبا

 :گفت آرام ، کند نگاهش آنکه بدون کیارش. چرخید طرفش

 دیگه رو شده خراب اون نمیشه اصال ولی پیشت بمونه میخواست سیما_

 .برمت می شده جور هر صبح. کرد تحمل

 .بزند لبخند تا کرد گرم را سبا دل خاصی ذوق درد، و ضعف بد حس آن میانِ

 :کرد نگاهش عمیقی نفس با کیارش

 خندي؟ می اراده بی منه به_

 :انداخت باال سر سبا

 چیه؟ خنده. میکنم ذوق زندگیم ي همه واسه_

 کنار. کشید او ي گونه روي را انگشتش پشت و کشید جلو را خودش کیارش

 که واضح آنقدر. دید را تري عجیب وابستگی سبا ، عجیب نوازش حس یک

 .باشد آغوشش در بتواند که نبود حالش بند و ضعف درگیر خواست می دلش



 مهم اما کرده پر را جایش او با که شده تهی چیزي چه از کیارش دانست نمی

 نگاه و نوازش یک با را وانرژي عشق و کرد می نگاهش اینگونه او وقتی. نبود

  خوب حس همه این ي نتیجه وقتی. بود بس گرداند، می بر ضعیفش تن به
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 .کند غارتش کسی بود قرار انگار. لرزید کیارش قلب شد، تر عمیق لبخند یک

 گرفت خود به تري غریب حس لحنش و شد جمع او ي گونه روي انگشتانش

 :گفت وار زمزمه و آرام. 

 .برم ت خنده قربونِ_

 و محکم هایش لب. بست چشم فقط کیارش اما شد او هاي لب میخ سبا

 تمام روي که خطري. کرد می حس خطر. چسبید او پیشانی به طوالنی

 ...بود کشیده قرمز خط غرورش

 روي ساعت تاك تیک. کشید ش شده کوتاه موهاي روي از را رنگ سیاه کاله

 دستش که نایلونی و کیف. خراشید رامی اعصابش که بود ناخنی مثل ، دیوار

 و ها الستیک جیغ صداي.  کرد پرت اتاق ي گوشه ي کاناپه تنها روي را بود

 را خون بوي.  بود درگوشش ساعت چند از بعد هنوز دخترك درد پر هاي نفس

 و گذاشت ش شده سخت صورت روي را دستش دو. کرد می حس هنوز



 و ایستاد برداشته ترك و کوچک ي آینه مقابل. کشید پایین کمی را انگشتانش

 درست. داشت تکراري حسی. بود سرخ. کرد نگاه ش شده سیاه ها چشم به

 ... گذشته در بارانی روز یک مثل

 هاي تکه همه آن شر از خواست و انداخت ش چانه سخت ي پوسته زیر ناخن

 . چرخاند فوري را سرش صدایی که شود راحت چسبیده

 :گفت و افتاد پیش مرموزي لبخند با. مالید هم به را هایش دست کف پیمان

 گفت می آیالر که چشاش رنگ کنه، تغییر کیارش تیپ کردم می فکر همیشه_

 مرتب اصال یا مرتب نا سبیل و ریش کم یه ، شه تر تیره کشه دختر و داره آن

 !میشه شکلی چه بذاره

 باال را هایش لب و انداخت مقابلش مرد پوش مشکی تاپاي سر به نگاهی

 :کشید
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 ! کارت پشت میشینه که شده تیپی مث تقریبا_

 :داد ادامه و آمد باال ش شده جمع هاي چشم تا او هاي لباس از نگاهش

 کمی آدم با حداقل. اومده خوشم خودم از. جذابه باشه مدلی هر المصب ولی_

 . نشدم دشمن



 :گفت اي رگه دو صداي با البرز

 کنی؟ می غلطی چه اینجا_

 را البرز سوال انگار. نشست شده رها هاي وسایل کنار و کاناپه روي پیمان

 .کشید بیرون را رنگ شکالتی لباس حریر. برداشت را نایلون. است نشنیده

 تحریک لحن با و گرفت خودش مقابل کامل را آن. زد لبخند رنگش بادیدن

 :گفت اي کننده

 ...که وقتی بشه، مالی عجب دختره_

 جا. چسبید برداشته ترك ي آینه همان به و شد کشیده ش یقه حرفش میان

 :غرید البرز و خورد

 مرتیکه؟ میخوري ي...ه...گ چه اینجا گفتم_

 :گفت و گرفت را او هاي دست مچ پیمان

 پنجه از. خان البرز بیشتره بزرگت داداش از تو قدرت اما اونه مثل قدرتتم_

 و ضربه سرعت، جاي و نشندي تیتیش اون مث فهمید میشه سفتت هاي

 .کردي انتخاب و بوکس

 کنم؟ خاصیتت بی ي کله حروم مشت یه یا ، میکنی تموم وروراتون_

 از منو پس کردم قمار خودمم جون رو ، کیارش به کردم پشت وقتی من_

 در نمیتونی و نیستی طرف خر با بفهمی اومدم. کوچیکه داداش نترسون چیزي



 پدر به اگه چون بابات نمیگم. بخوري تنهایی و مشفق مال غاز چندر مقابل

 !نبود ریختت و سر این االن داشتی قبولش گیري

 :کرد رهایش ضرب با البرز

 کردي؟ پیدا کجا از رو اینجا_
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 ...حاال_

 ... یا میگی_

 تا معطلم که منی واسه. پلکی می مطبش و برخونه و دور خیلی روزه چند_

 . نبود سخت بزنم ازت ردي

 نبود زرنگ کم رویش روبه مرد این. زد قدم و کشید صورتش به دست البرز

 ویادش بود داده گاف کجا.  کند پیدا را دنیا از نقطه این بتواند بود محال اما

 :داد تکیه مبل به و کرد صاف را ش یقه پیمان. آمد نمی

 کیارش و تو بین قدر این میدونم بعید. بکن صورتت از رو آشغاال و آت این_

 .باشه تفاوت

 !نزن زر_

 :چرخید پیمان سمت و کرد بغل را هایش دست. بود محکم لحنش



 آوردي؟ کجا از اطالعاتو همه این_

 و زدي زنگ وقتی.بود زده ش مرده دوقلوي برادر از حرفایی یه کیارش_

 .بود ترکیه مال خطت که خصوصا. زدم حدسایی یه ، بود آشنا قدر این صداتم

 یه دست کف درشت رقم تا چند شد ناشناس ت شماره و اومدي که بار این

 !سادگی همین به. هستی کی فهمیدم و گذاشتم هکر

 گریم همه این با حتی شباهتی چه دید وضوح به پیمان و کرد کج گردن البرز

 :کرد جمع را هایش چشم البرز. دارد وجود برادر دو این بین

 میدونی کجا از تو. بیاره دست به میتونه کی هر. پیمان دستیه دم اطالعا این_

 کوچیکترم؟ من

 :کرد اي خنده تک پیمان

 .شدم امیدوار خودم به! نه! کوچیکتري پس_

 .بده جواب گفتن چرت جاي به_

 اما جسوره کیارشم. ترن جسور و تر سرکش کم یه تر کوچیک قالی_

 . بزرگتره تو از رو دقیقه ده حداقل زنه می داد رفتارش تو بزرگتریش
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 :اوکشید چشمِ سمت انگشت. رفت جلو. کرد کوتاهی مکث



 !کشه می داد شباهتتون و آشنایی تیره لنزاي این با حتی_

 :گفت و چرخاند رو البرز

 شد؟ عوض چی! فهمیدي و دیدي حاال_

 . چیزا خیلی_

 کوچک ي بسته پیراهنش داخل از پیمان و کرد نگاهش چشم ي گوشه از البرز

 :کشید بیرون را ها بلیط

 . اینا بخاطر_

 :گفت پیمان و کرد نگاه ها بلیط به البرز

 ماه بري زنش با جاش بتونی که میخوره دردت به مدارکت از عکس اون حاال_

 !عسل

 :کرد ها بلیط به طوالنی نگاهی البرز

 !بزن حرف دختره اون درمورد اول_

 .بذارم قرار تونم می برات کیارش بشی_

 میاد؟ مطمئنی_

 اتفاقی اگه االن ، شد می کور داشت گریه از عروسیش شب که دختري_

 !میده نشون العملی عکس چه ببینتش

 ...و نیستم کیارش که بفهمه اگه_



 ...رو بلیطا. حرفاس این از تر احمق روشنک. فهمه نمی_

 :گفت محکم و سخت همیشه مثل پیمان حرف میان

 .میخوام بلیطاش از عکس فقط. گیرم می تصمیم من موضوع اون درمورد_

 :خاراند را ش چانه پیمان

 ؟ میري_

 .بده انجام میگم که کاري.نداره ربط تو به اینا گفتم_
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 :کرد جمع را ها بلیط. نگفت چیزي پیمان

 .بزن زنگ داشتی کاري. خب خیلی_

 :ایستاد روبرویش و رفت جلو البرز

 !بگم خودم شد الزم اگه تا نمیشه پیدات اینجا هم دیگه_

 نیام؟ کتابم حساب واسه_

 .حسابت به میره سروقتش اون_

 بیرون متروك ي باغچه از و کرد خداحافظی. کرد سرخم کجی لبخند با پیمان

 نیمی چرخید، که سرش. بود شده سنگین نفسش. بست را پنجره البرز. رفت

 صورتش از نیمی ضخیم ي الیه و انداخت دست. دید آینه داخل را صورتش از



 که بود مانده چروك هنوز صورتش نصف. شد جدا سبیلش و ریش. کند را

 روشن و وحشی رنگ. آورد در چشمش از را سیاه لنز. ایستاد آینه مقابل

 .ماند خیره دیگرش چشم ي شده سیاه مردمک به. سوزاند را دلش چشمش

 ...صورت یک در چهره دو

 ...هوا دو و بام یک شبیه

 ...روح دو و جسم یک

 ...هم کنار سفید و سیاه

 این البرز. نداشت وجود مطلق چیز هیچ. بود مانده جا به خاکستري رنگی

 خراشیده را روانش کافی حد به مشترك قالب یک. خواست نمی را آمیختگی

 سوزاندن. خواست نمی را روشن چشم این صاحبِ کردن دفن حتی دیگر. بود

 ...میخواست را شدنش خاکستر و

 یک شبیه چیزي پاشیده ازهم روح آن از کوچک، ي خانه آن از کینه فضاي

 تمام جهنم این آتش شکنان هیزم که بود ساخته عذاب ي ملکه و جهنم

 حسرت و حسادت.بودند گرفته کار به بیشترش سوزاندن براي را خود تالش

 ...نداشت پادزهري هیچ زهرش که بود ساخته معجونی
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 سیما. کرد باز را مانتویش ي دکمه و کشید بیرون کیانا دست از را دستش

 :تکرارکرد را درخواستش باز و کرد نگاهش

 !خودت خونه برگرد اومد که کیارش.طرف اون بیا شب تا صبح_

 بااین.  کرد می هم بدتر را حالش بدنش ضعف و بیمارستان فضاي. بود کسل

 :بزند لبخند کرد سعی احوال،

 !که نشده چیزي. ترم راحت اینجا_

 :گفت ناراحتی با سیما

 ؟ داري جون چقدر مگه. خورده بخیه کلی بازوت_

 .نیست بدتر لعنتی تصادف اون زخماي از که زخم این. سیما خوبم بخدا_

 !سطحیه گفت دکترم که دیدي

 :داد قورت را بغضش سیما

 ...که الهی نبینه خیر_

 :زد لبخند سبا. کرد سکوت اراده بی

 .کن ولش. سیما نمیشد دزد که بود دیده خیر زندگیش از اگه طرف__

 :کرد نگاه مادرش به و بوسید را سبا ي گونه کیانا

 موفق خیلی شاید االن که داشت درستی زندگی اگه! مامان دیگه میگه راست_

 !بود هم



 :کشید آهی سیما

 . نیست امکانات و موقعیت به چی همه_

 .هست که خانواده و تربیت به_

 :داد تکان سر سیما

 تو درست درك نداشتن و پول داشتن. نیست درد پولیه بی. هست که معلومه_

 بی دزد این داد، آگاهی مامور به کیارش که موتوري بااون! درده ازش استفاده

 .نیست پول
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 :کرد نگاه تعجب با سبا

 !کنه نمی شکایت گفت_

 :گفت کیانا

 اینجوري اونوقت کرده، زخمیت و برات کشیده چاقو زده،هم کیفتو هم خاله_

 میگی؟

 تیره و عجیب چشمهاي آن غریب حس از نتوانست. کرد نگاه کیانا به سبا

 :داد توضیح فقط اما بگوید

 شاید کنیم؟ خوش چی به دل بیخودي. نمیشه پیدا دیگه که دزد و کیف اون_



 .بوده دزدي موتورشم

 :داد باال ابرو کیانا

 .زیاده احتمالش_

 :داد ادامه کیانا به رو و گفت"خبی خیلی" سیما

 . کنم آماده چیزي سوپی میرم من. بیاد کیارش تا بمون تو_

 :کشید باال تخت روي را خودش کمی سبا

 ...سیما،من نکش زحمت_

 هم غذا پاشو ت نداشته حال و پاره تیکه دست بااین. سبا زدي،نزدیا حرف_

 .کن درست

 :کرد آرامی ي خنده سبا

 .نکنه درد دستت! منو نزن_

 :بوسید را او سر روي و شد خم.زد لبخند. کشید عمیقی نفس سیما

 قربونت باش مراقب بیشتر. سبا برام توموندي ، م خانواده و دنیا ي همه از_

 .برم

 :گفت دل ته از و انداخت او ي شانه دور را سالمش دست سبا

 . شده تموم تنهاییم روزاي اون عزاداري هستی تو وقتی از بخدا_

  خواهرش پرمهر و محکم. اوچسباند نرم صورت به محکم را هایش لب سیما
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 . رفت ش صدقه قربان باز و بوسید را

 ؟ کمکت بیام بگیري؟ دوش میخواي_

 :داد تکان سر سبا

 . هست حواسم. کنم نمی خیس دستمو_

 و کشید کنار آنها براي را اتاق ي پرده. باشد خودش مراقب کرد تاکید باز سیما

 گوشه تک ي کاناپه روي را مانتویش و کرد فوت بیرون را نفسش کیانا. رفت

 را دستش او اما کند کمک لباسش تغییر براي سبا به خواست. گذاشت اتاق ي

 :گفت و گرفت

 برام؟ میاري آب لیوان یه. بگیرم دوش میخوام_

 را آن. بازگشت آبمیوه لیوانِ با بعد دقیقه چند و رفت. گفت چشم فوري کیانا

 :گفت لبخند با و داد سبا دست

 !هست چی همه به حواسش چه. کرده پر یخچالو داداش_

 پا این کمی با و نشست کنارش کیانا. خورد را آبمیوه از اي جرعه لبخند با سبا

 :گفت کردن پا آن و

 ؟ شد عاشقت قدر این یهو چطوري_



 :خندید کیانا.چرخید او سمت دست به لیوان و خورد جا سبا

 .کرده قاتی کیارش باز که کرد می غرغر بابا به یواشکی دوباره داشت عمه_

 .بزنه رو همه میخواست بیرون بیارنت و شه تموم دستت زدن بخیه تا

 :خندید سبا

 . ندارن همو اعصاب. همن شبیه کیارش و ت عمه خب_

 !خاله بود جدي سوالم_

 :خورد را ش آبمیوه از دیگر اي جرعه و کرد خم شانه روي سر سبا

 . نمیدونم هنوز_

 :گفت و ،خندید مکث اي بالحظه

  خواب شبیه چی همه انگار. میکنم چیکار کیارش ي توخونه نمیدونم هنوزم_
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 .شدم زمان ماشین سوار یا.بود

 :زد ش چانه زیر دست کیانا

 نبود؟ رویا شبیه خوابش_

 او دست را لیوان. کشید لبش روي ،زبان شد خیره ش خواهرزاده به کمی سبا

 :گفت و داد



 زندگی تويِ بالتکلیفی از بدتر هیچی. کیانا بود درهم هم واسه کابوس و رویا_

 و چسبه می قلبتو ي یقه زندگی، بلبشوي وسط که حسیه ازهمه بدتر. نیست

 من... راستش. نیست بودنش درست به اطمینانی هیچ که حسی. کنه نمی ولتم

 .شدم عاشق زودتر خیلی

 :کرد باز جا کم کم سبا لب روي لبخند. زد برق و شد باز کیانا چشماي

 جاها خیلی همین واسه. شد ولی اومد پیش چرا نفهمیدم که کورکورانه عشق_

 . اومدم کوتاه مقابلش

 اومدي؟ کنار باهاش یعنی_

 .داد می معنی یه اومدن کوتاه خب... وقتام بعضی ولی آره شد می که تاجایی_

 !شدن یکسان باخاك مث

 مهمونی؟ ماجراي از بعد مثال_

 :زد ش زیرچانه دست کیانا. داد سرتکان سبا

 ولی بدونم قبلیت نامزد حرفاي از بعد و کیارش واکنش میخواست دلم خیلی_

 وقتی کردم نمی فکرشم راستش... اما نبوده دیدنی فهمیدم رفت که بعدش

 کردم می حس. بودم تون رابطه شدن تموم منتظر. بزنه حرف بابا با برگرده

 .کردم می اشتباه ولی شناسمش می خوب

 .کیانا کنی قضاوت و بدي کامل نظر برادرت حتی کسی، درمورد بخواي زوده_



 . میخواد تجربه خیلی آدما شناخت

 :زد لبخند و شد خیره او به
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 .کنی شناختشون و آدما درگیر خودتو بخواي زوده خیلی هنوز_

 کردي؟ چرا تو پس_

 .بودن بسته منو شناسی آدم ي کتابچه چون بودم مجبور من_

 :داد ادامه آرام و گرفت نفس

 .کیانا آدما شناختن واسه معتبرن کتاب یه مث هاشون تجربه و مادر و پدر_

 .نکردم پیدا براشون هم جایگزینی و رفت دستم از زود من هاي سرمایه

 نبود کسی تنها نه! احمقانه ریسکاي. کنم ریسک جاها خیلی شدم مجبور

 . شدم تشویقم بلکه بشه مانعم

 روي دست سبا. کرد نگاهش ناراحتی با و خورد سر ش چانه زیر از کیانا دست

 داده جا درخود را بغض ي شکسته هاي تکه که لحنی با و گذاشت کیانا دست

 :گفت بود،

 حتی. بشه نصیبت حسرت فقط من مث ممکنه روز یه واال بدون قدرشونو_

 و کنم درست غذا میخواد دلم وقتا یه باشم، هم خوشبختی قصر وسط وقتی



 میخواد دلم!  به به. گله،هنرمنده دسته که، نیست دختر بگه تا باشه بابام

 بیاد سبحان.  بزنه برق وچشاش ببینه مو سلیقه و خونه دکوراي تا باشه مامانم

 . بده حرصم و کردیم غالبت شد خوب! شلخته چه.  اه اه بگه اینا ي همه با و

 :کرد زمزمه و آورد کیانا دست به فشاري

 مهمونی الکی و نذاري رنگی بشقاباي شون واسه تنهایی وقتی تا بدون قدر_

 .نگیري تورویا

 شد باعث کیانا گفتن خاله. چکید سبا اشک قطره و کرد نگاهش بغض با کیانا

 . برود حمام سمت و بکشد ش گونه روي دست

 !میام زود و گیرم می دوش یه_

  پوشیدن ازخیر. گرفت ضعفه دل. انداخت بازویش روي عریض زخم به نگاهی
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 اینکه از. پیچید تنش دور دست یک با را کوچکی ي حوله و گذشت پوش تن

 اتاق داخل کسی. رفت بیرون. نبود اي چاره اما شد پشیمان ، بود نیاورده لباس

 حس. فشرد خودش به بیشتر کمی را حوله و نشست کاناپه روي ضعف با. نبود

 دهانش آب. بگیرد نفسش مانده کم و برداشته سر دستش در درد کرد می

 جوابی اما کرد صدا را کیانا نام آرام و کشید لبش روي زبان. شد خشک



 را زخمش باالی و گرفت کتفش روي دست.  شد رها درد سر از آهش. نگرفت

 گیر درهمان. نداشت فایده اما شود آرام کمی اینکه امید به. داشت نگه محکم

 پریده رنگ و ریخته هم به حال بادیدن. شد اتاق وارد کیارش ، بدش حال ودار

 . انداخت بدنش دور دست و رفت جلو پوستش ي

 سبا؟ آب زیر بري بعد بیام تا کنی صبر تونستی نمی_

 :گفت آرام و بست را هایش چشم سبا

 .میخورد هم به داشت حالم_

 او بازوي روي زخم به نگاهش. نشاند تخت لب را او و داد تکان سر کیارش

 دورش هاي کبودي و پاره پوست آن انگار. شد سرخ ش چهره رنگ و افتاد

 لباس ، باشد سبا از حرفی منتظر آنکه بدون. پیچید گلویش دور و شد طوقی

 :پرسید آرام سبا. گرفت او ي حوله به دست و برداشت برایش

 کو؟ کیانا_

گفت کوتاهی مکث با. شد متوقف کیارش دست: 

 باهاش؟ داري کاري. رفت فرستادمش_

 زودتر کرد کمکش فقط ، دیگري بحث جاي به کیارش و انداخت باال سر سبا

 پتو سبا.  کرد پانسمان خودش را زخم هم بالفاصله. بپوشد را کوتاهی پیراهن

 :کرد خواهش و کشید پاهایش روي را



 بگیرم؟ مسکن یه میشه_

 :کرد نگاه پرش هاي چشم به و نشست رویش به رو کیارش

 ! باشه تحمل قابل غیر نباید_
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 به دوباره کیارش. چسباند تخت تاخ به را سرش و بست را هایش چشم سبا

 لحن با و کشید جلو را خودش کمی. کرد نگاه او دست ي تازه پانسمان

 :گفت مهربانی

 .میشه کمتر خیلی دردش فردا از کنی تحمل امروزم_

 :چکید اشکش و شد باز سبا پلک الی

 !شده بد خیلی_

 :خورد جا کیارش

 چی؟_

 :کرد اشاره بازویش به سبا

 ...اونوقت. پوستم رو میمونه جاش. شد بد حالم دیدم زخمشو_

 :گفت حرفش میان کیارش

 .جون نازي دنبال میرم ، میدم طالقت اونوقت_



 بدون و گذاشت ش پیشانی باالی دست. بزند گریه زیر تا بود تلنگر منتظر سبا

 را دلش از دیگري داغ هم کیانا با هایش حرف. بود پر دلش. کشید دراز حرف

 تخت روي از کیارش فهمید که ریخت می اشک صدا بی و آرام. بود کرده تازه

 بعد دقیقه چند.  گرفت خودش دور بیشتر کمی را پتو. نکرد اعتنا.شد بلند

 باز را هایش چشم اما نشست روبریش او فهمید. خورد تکان تخت دوباره

 :گفت و برد او صورت کنار را سرش کیارش. نکرد

 ...بخواب بعد.بخور قرص یه_

 و ها قرص. کشید باال را خودش کمی. نبود کردن ناز جاي. داشت درد واقعا

 کیارش دست که بکشد دراز دوباره میخواست. خورد و گرفت او از را آب لیوان

 و چسبید او کتف به سبا سر. کشید خود سمت را او احتیاط با و رفت تنش زیر

 :کرد زمزمه ناراحتی با

 .خانمت نازي سراغ بري میتونی حاالم همین از_

 :گرفت ش خنده کیارش
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 . دسته دم مجروحم غشوي خرگوش فقظ االن_

 و پریده رنگ. کرد نگاه صورتش توي و کرد خم سر کیارش. نگفت چیزي سبا



 براي زیادي حرفهاي لرزانش هاي لب و درهم ابروهاي ، ش بسته هاي چشم

 سد هایش اشک مقابل طور این سبا وقتی. ماند لبش رو لبخند.  داشت گفتن

 پلک به خیره. تپید می بیشتر دلش کند، غرور حفظ و کند لجبازي تا کشید می

 سرد هایش لب. رفت تر پیش شود باز نمیخواست که لجبازي و لرزان هاي

 تک.  شده غافلگیر فهمید خورد، سبا که تکانی با و بوسید را او آرام. بود شده

 رفت عقب. کند می حسش خوبی به سبا دانست می که بود پرمهري ي بوسه

 خیسش موها. بود بسته هایش چشم هنوز ولی رادید او هاي لبِ  شدن جمع و

 :گذاشت بالش روي را سرش و زد کنار صورتش روي از را

 .سبا ببندي چشاتو تا نکردم تعطیل کار کلی با چیو همه فردا و امروز_

 :داد قورت را دهانش سباآب

 .بندازم زندگی و کار از و کسی که نخورده چاقو باهم پام و دست. برو پاشو_

 :زد او ي چانه زیر دست کیارش

 .بودن بهتر براي س حاشیه ش بقیه. بغلمه االن من زندگی و کار_

 لبخند کیارش. کرد نگاهش و کرد باز چشم. بیاید کوتاه سبا تا بود کافی همین

 :زد

 !بهتري االن فکرکنم ولی. بهت بودم نداده مسکن_

 .بیوتیکه انتی هردوش فهمیدم_



 .میشدم ناامید که فهمیدي نمی_

 :کشید ش گونه روي دست کیارش و زد کمرنگی لبخند سبا

 .سرجاش میاد کامال حالت دیگه شب. برات بهتره. بخواب کمی یه_

 !نمیري توکه_

 . گردم می بر خوابی تا ولی کالنتري میرم دیگه ساعت یه_

 نکنی؟ شکایت نبود قرار مگه_
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 . دید را کیارش لبخند شدن خشک وضوح به

 سبا؟ داره واست فرقی_

 کارت شناسایی کارت فقط. نکن شکایت گفتم نمی که داشت فرق اگه_

 .بود کیفم تو بانکی

 .رفتم نمی دنبالش باش مطمئن ، انداخت نمی خطر به و جونت_

 میکنه؟ فرقی چه االن_

 . کارتا دنبال رم می صبح. هیچی_

 !خب_

 !کیه آدم این بدونم باید ولی_



 :کشید لبش روي زبان سبا

 هم وقت هیچ. بود توهم انگار... ولی کیارش که گفتم. آشناس کردم حس_

 .مطمئنم. ندیدم رو خاصی چشماي چین

 :کشید او موهاي روي دست کیارش

 .شه می پیدا. نباش نگران_

 .بشه خوام نمی من_

 زده حرفی چه اراده بی فهمید اوتازه و شد قفل سبا هاي چشم در کیارش نگاه

 :داد توضیح شد،خودش جمع کمی کیارش هاي چشم وقتی. است

 .کن ولش میگم همین واسه.موضوع این به ندارم خوبی حس اصال_

 هایش چشم و چسباند او آغوش به سر سبا. کرد طوالنی سکوتی کیارش

 .بود عجیب سارق مرد این. پرید سرش از خواب و شد درگیر فکرش. رابست

 .بود ترسناك و مبهم راز یک مثل که شد تزریق وجودش به حسی درست

 :زد صدایش کیارش

 برد؟ خوابت_

 :کرد ونگاهش شد باز سبا هاي چشم

 ! نه_
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 :گفت و زد لبخند سبا تصور برخالف کیارش

 باشیم مسافر هفته اخر بود قرار. شی خوب باید زودتر. کن استراحت بهتر_

 .کنم عوض بلیطو تاریخ باید تو روز و حال با اما

 کجا؟_

 !ریم می بودم گفته! هلند_

 االن؟_

 .نداري منم دل با اومدن راه حال که االن_

 . گرفت ش خنده سبا

 ندارم؟ چرا_

 .شد باز کمی کیارش هاي چشم

 . گرمم گرمه من ، سردي تو هرچی. سبا نذار من سر به سر_

 . میدونم_

 :آمد جلو کمی کیارش سر

 میکنی؟ ادعا کی واسه حاال رفتی، می حال از داشتی پیش ساعت نیم تا_

 . تو واسه_

 .بوسید را او و برد جلو را سرش پررویی با سبا. کرد نگاهش کمی کیارش



 . گرفت آغوشش در آرام کیارش

 ...بعد سبا باشم داشته دستتو هواي تونم نمی_

 !خوبه من حال بخدا! فقط شکایت اون دنبال نرو. نیست مهم دستم_

 :گذاشت بالش روي او کنار را دستش کیارش

 تو؟ هستی چی نگران_

 ...نرو دنبالش فقط. دونم نمی_

 :کشید باال را خودش کمی سبا و کرد نگاه سکوت در کیارش

 ... من بخاطر_

  زیر دست. بوسید را او ي آمده پیش صورت. بست چشم. بود کالفه کیارش
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 .گرفت شکل میانشان عجیبی حس. گرداند برش تخت روي و اوگذاشت سر

 التهاب میانشان ي رابطه اما! آرام کیارش روانِ نه بود، مناسب سبا حال نه

 رمز اتفاق چه ترس از دانستند نمی هم خودشان که التهابی. گرفت عجیبی

 یکی تا شد باعث همین.  بود ترسناك. بود مشترك که بود حسی. است آلودي

 تا شود تر عمیق بوسه هر. شود ساز دست حصار یک بافتنِ شبیه شدنشان

 میان فقط تعلق این شود راحت خیالشان که کور آنقدر. بخورد کورتر اي گره



 . است خودشان

 تب. گذاشت کنارش را سرش و خورد سر او بازوي روي آرام کیارش هاي لب

 کالفه را او و شد خیز نیم. خورد تکان سرش. دید سبا هاي چشم در را درد

 گرفت بغل

 ...که بهت گفتم_

 :گفت آرام حرفش میان سبا

 ...بهترم همیشه از باش مطمئن_

**** 

 صفر ساعت بود قرار روز از ساعت این. انداخت گوشی روي ساعت به نگاهی

 .نشکافت را مسکوت ي کوچه آن فضاي سیاهرنگی ماشین هیچ اما باشد زمان

 . شد خیره کوچه انتهاي به و کشید باال ش پیشانی روي تا را کاله البرز

 زمین روي از را پایش و کرد پرت زمین روي بود دستش که را بطري و کیف

 نخواهد کالنتري این مقابل او که دانست می اما بود غریبی حس. برداشت

 ...آمد

 .انداخت بیرون شطرنج ي صفحه از را اي مهره البرز وباز کرد حرکت موتور

 ... باشد محافظ هاي مهره دون مبارزه میدان این بود قرار انگار

*** 
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 جلو را خودش آن برداشتن براي و شد باز هم از ابروهایش سبا کیفِ  دیدن با

 :کشید

 کردین؟ پیدا و سارق_

 :داد تکان سر و داد تکیه صندلی به سروان

 هاي ماشین پارکینگ که جایی درواقع مرکز، پشت ي کوچه کیف این! نه_

 همسر کیف که شد معلوم داخلش محتویات از. شده پیدا هاس کننده مراجعه

 .شماس

 :پرسید متعجب کیارش

 کردن؟ رها اطراف این ، بزنن دست بهش اینکهِ  بدون و کیف یعنی_

 .میکنن کارو همین سارقین از خیلی. شده خالی پول کیف فقط. طوره همین_

 محل به توجه با. میکنن رها مراکز نزدیک و کیف و میکنن خالی و محتویات

 . بوده مرکز ترین نزدیک مرکز، این هم حادثه

 نگاه و مکث ثانیه چند از پس سروان. شد خیره کیف به سکوت در کیارش

 :آمد او طرف به و برخاست میز پشت از کیارش به کوتاهی

 !مشفق آقاي مشکوکه داستان این کم یه اما_



 وادامه داد میز به تکیه او.  کرد نگاه سروان به و چرخاند سر. زد پلکی کیارش

 :داد

 !دشمنی واقع در ندارین؟ مشکلی کسی با_

 :شد نزدیک هم به دوباره کیارش ابروهاي

 ! نه دشمنی؟_

 چطور؟ خانمتون_

 چیه؟ بخاطر سواال این_

 :گفت تر مالیم و کرد خم سر کمی سینه به دست سروان

 !مهمه.بدین جواب لطفا_
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 ! نه_

 بگیرین؟ باهاشون تماس یه میخواین مطمئنین؟_

 :گفت محکم و جدي کیارش

 دشمن دغدغه یه استرسه، از پر وجودش که شرایط این توي میدم ترجیح_

 .هستم شما توضیحات منتظر من. نشه اضافه بهش جدید تراشی

 نایلون آن زیر از و برگشت میز سمت کیارش به طوالنی نگاهی با سروان



 :گفت و گذاشت میز روي کیارش مقابل را آن. برداشت را بزرگی و سفید

 ! یکه درجه اسید لیتر دو حاوي رنگ سیاه ي شیشه این_

 :افزود سروان. ماند خیره شیشه به و خورد تکانی وضوح به کیارش

 رو اینا ما پیش دوروز. بود افتاده زمین روي خانمت کیف از تر نیم ي فاصله با_

 . فرستادیم نگاري انگشت براي سریع شرایط به توجه با و کردیم پیدا

 :گفت و کرد نگاهش دلواپس کیارش

 پیش؟ روز دو_

 .ازظهر بعد چهار ساعت دقیقا_

 از روز آن در خواست نمی که پیچید کیارش درگوش سبا خواهش پر صداي

 تب فردایش صبح تا شد باعث که اي رابطه شد نهایتش و برود بیرون خانه

 می نگاهش بادقت او که دید و کرد نگاه سروان به.  کرد مکث ثانیه چند.  کند

 :گفت و گرفت نفسی. کند

 کردین؟ پیدا انگشت اثر_

 پاشی اسید به تهدید که دادن نشون وضوح به! نیست کافی این اما! نه_

 خانواده حتی یا خودتون،خانمتون. کنین فکر خوب گفتم خاطر همین به. کردن

 ! کوچیک حتی نداره، مشکلی کسی با هاتون

 کیارش مقابل رنگ سیاه و چرم صندلی روي و کرد باز را هایش دست



 :نشست

  زندگیتون تو قبل از کسی. انکاره قابل غیر روزا این وپسر دختر بین روابط_

 محمدي الناز بومرنگ رمان

162 |4 1 6 

 ...خصوصاخانمتون کنه؟ تالفی بخواد حاال که نبوده

 درمورد سبا هاي حرف و حس آن. شد خیره بطري به و کرد سکوت کیارش

 می سروان هاي حرف روي نامرئی تایید مهر خودش عجیب حال و سوار موتور

 :نشست عقب سروان ، شد طوالنی که سکوتش. زد

 . بدین مشخصاتشو مشکوکین، کسی به واقعا اگر و باشین مراقب بیشتر_

 :کرد سروان به کوتاهی نگاه کیارش

 هم به که بوده کوتاه نامزدي یه خانمم درمورد. نداریم بشناسم که دشمنی_

 بی حاال از ، کردن می زندگی اصفهان قبال. نیستن اینجا ایشون اما خورده

 .خبرم

 :اوگرفت سمت کاغذي و خودکار و داد تکان سر سروان

 هر و نشانی و آدرس برگشته، مدت کوتاه هاي رابطه همین به موارد از خیلی_

 . بنویسین دونین می درموردش که چی

 سپس. کرد معطل لحظه چند. چرخاند انگشتش دو میان را خودکار کیارش



 :شد بلند و گذاشت برگه و میز روي را خودکار

 .شدم منصرف. شه پیگیري نمیخوام فعال. باشه پسر این کار میدونم بعید_

 :گفت و کرد نگاه سروان کنجکاو و متعجب هاي چشم به

 آگاهی بدون خوام نمی. کنم می اقدام حتما کردم، حس تهدیدي واقعا اگر_

 خانمم اقوام از پسر این. شه درست همسرم ي خانواده با اي تازه مشکل

 .بودن

 :وبرخاست کرد باز را هایش دست سروان

 .نیاد پیش اي تازه مشکل امیدوارم. خودتونه میل طور هر_

 در نگاهش رفت، بیرون کالنتري از وقتی. کرد تشکر و برد پیش دست کیارش

 ! سوارش و موتور یک نه ، بود آشنا ي چهره یک دنبال. چرخید اطراف

 سالها که است همانی گردد، می دنبالش که آدمی کرد نمی هم را فکرش

 . کرد خواهد بازهم و کرده پنهان را خودش
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 :کرد جا به جا دستش در را گوشی

 نداري؟ مشکلی مطمئنی_



 با اما زد می ذوقش توي جراحت جاي. کرد نگاه آینه داخل دستش به سبا

 :گفت خاطر اطمینان

 . بخوره م کله به بادي یه میخواد دلم منم نداري، مشکلی تو اگه_

 :آمد کیارش لب به لبخند

 !میخوره بري تجریشم تا که بخوره ت کله به باد میخواي اگه_

 :شد شل سبا نیش

 .داره خارجه مسافرت. که نداره کالس تجریش_

 :کرد اي خنده تک کیارش

 بعدش روز دو تا که نداره رنگارنگ فشاریاي لواشک او از خارجه مسافرتاي_

 .کنه شارژت

 :گفت اراده بی سبا

 و تجریش طرف بریم بگم سیما به امشب اصال. لواشک گفتی کیارش آخ_

 !باشیم بیرون شامم

 کامران؟ یا من حساب به_

 .بیا کنار! بابات با اونشو_

 :گفت سبا به بعد بنشیند، کرد اشاره کیارش و شد اتاق وارد پیمان

 . نیست حرفی. باشه نداشتن کاري اگه_



 داد سر میز روي را گوشی کیارش. کرد قطع و گفت "اي باشه" انرژي با سبا

 :گفت حال درهمان. کشید سر پشت از را هایش دست و

 چیه؟ مشکل! خب_

 محمدي الناز بومرنگ رمان

164 |4 1 6 

 .خورده مشکل به شرکت! دیگه هفته دو واسه افتاده بارا رسیدن_

 :شد چفت درهم کیارش ابروهاي

 چی؟ یعنی_

 باال اطالعی بی ي نشانه به هم را هایش لب و انداخت باال شانه پیمان

 :داد مختصري توضیح.کشید

 تصمیم گفتم منم. میکنن تقبل شد، متوجه ضرري اگه گفتن فقط من به_

 .تویی نهایی گیرنده

 اما گشت می دروغ از نشانی یا رد دنبال انگار. کرد نگاه او به کمی کیارش

 کرد می نگاهش خیره سکوت در هم پیمان. داد نمی نشان چیزي او هاي چشم

 :گرفت ش چانه به دست کیارش و گذشت مدتی. 

 !نمیشه اینجوري. کنم اساسی فکر یه باید_

 چیه؟ واسه ت عجله. کیارش پره که انبار_



 .عقب بندازم تونم نمی باز. شده اکی دیگه روز پنج واسه بلیطم_

 می لحظه درجریان اینترنتی و گیرم می تحویل. هستم که من. ننداز خب_

 .ذارمت

 :برخاست و کرد کوتاهی مکث پیمان ، کیارش طوالنی نگاه با

 .بگیر تصمیم خودت.  س دیگه جاي مشکل البته_

 :زد صدایش کیارش که برود خواست و گذاشت میز روي را ها برگه

 کمکت. پیمان کردم پیدا بهت که بدیه حس ها اعتمادي بی این تموم دلیل_

 .کن پیدا خودت واسه جایگزین یه قبلش ولی بنداز راه کار یه میکنم

 :زد پوزخند. کرد نگاهش کمی پیمان

 .کردي رفاقت بخورم زمین نذاشتی که همین. گرم دمت همینجاشم تا_

 . ببندم و بارم درست بار این میتونم

 :برخاست میز پشت از کیارش

  وسعت و کار و کنم کار باهاشون بتونم که کردم صحبت معتبر شرکت یه با_
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 . کنم جمع رو اینجا میخوام همین واسه. بدم

 نمیداري؟ نگه شرکت همون نمایندگی بعنوان هم رو اینجا چرا_



 .کنم نمی وقت_

 :گفت تعلل کمی با پیمان

 . من به بفروش امتیازشو_

 :کشید گردنش پشت دست پیمان. رفت باال کیارش ابروي

 نگرفتی، آخرشم ریال تا. بدم بهت خورد میتونم.نداري احتیاج توکه... یعنی_

 . میکنم کار واست دارم قبل مث انگار. نده بهم امتیاز

 :کرد کج را لبش کیارش

 !میشه تموم من بنام کردي کاري اگه اونوقت_

 :زد راه آن به را خودش پیمان

 مثال؟ کاري چه_

 !خودتی پیمان برو_

 :کرد فوت بیرون را نفسش پیمان

 زحمت ش واسه خودمم که اینه بخاطر دارم دوست رو جا این اگه من_

 .ندارم حرفی منم تري، راحت ، بدي دیگه یکی به فروشگاهتو اگه. کشیدم

 بامن؟ نداري کاري. داري حق بگی هرچی

 !نه_

 را کیارش جوابگویی سرعت و صراحت حداقل هایش حرف داشت توقع پیمان



 گفتن با. تر سیاه دلش و شد بیشتر هایش اخم. خورد جا حقیقتا اما کند کم

 آماده بعدي بیمار که گفت و آمد داخل نوابی. رفت بیرون کیارش اتاق از فعال

 کاوه پیش فکرش. بفرستد داخل را او خواست و داد تکان سر کیارش.است

 آن داد قرار بعد و کرد می صبر شهرش از او گشت باز زمان تا باید. بود

  نقش فروشگاه رونق اودر.کرد می فکر هم پیمان به باید. بست می را شرکت
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 با امتیاز این واگذاري شاید.بماند مدیونش خواست نمی و داشت اي عمده

 ...کرد می سبک را ش شانه خاص شرایط

*** 

 فرو جیبش در را هایش دست و شد جمع خودش در کمی سبا. زد می باران نم

 هر دل و بودند ردیف که رنگارنگی و رونق پر هاي مغازه سمت نگاهش. کرد

 و برد پایین کمی را سرش کیارش. بود خیره ، انداخت می هوس به را عابري

 :گفت گوشش کنار

 .ببریم سوغاتم که جلو برو کم یه جان، نخورده_

 :بود لبش روي لبخند ولی کرد نگاهش تعجب با سبا

 ببریم؟ سوغات آلوچه و لواشک_



 بده؟_

 ! نیست که کافی خب ولی نه_

 !میذاري چی رو دست ببینم جلو برو. روش ذاریم می اشانتیونم_

 :پرید جلو کیانا که بود نشده تمام حرفش هنوز

 ریم می بعد. بگیریم ترشکا این از ذره یه بریم بیا. گرفتم غشه دل من خاله_

 ...شام

 :انداخت او بازوي در دست و گرفت ش خنده سبا

 ...بریم. دربیاد خجالتمون از حسابی قراره داداشت_

 ي گونه محکم بیفتدد، راه سبا با اینکه از قبل و گفت غلیظی جون آخ کیانا

 روي کامال رژ.  کشید صورتش روي را دستش کف کیارش. بوسید را کیارش

 :کرد اخم.  بود مانده صورتش

 !بچه شد نمی نمیزدي مهر کال_

 :گفت پررویی با کیانا

 داداش؟ شی گلی لپ بزنم اونورت هم یکی میخواي_
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 سبا گوش کنار و گفت اي بامزه اخ اخ کیانا سیما تشر و کیارش درهم اخم با



 :گفت

 .کن داري میون میشم، الوچه شکل خودم االن_

 !دار نگه زبونتو! چه من به_

 :گفت معترض کیانا

 !خاله بدي خیلی_

 :افتاد راه کنارش کیارش و خندید سبا

 .درنیار خیابون تو بازیا بچه این از دیگه.  کیانا نزن غر_

 . ایستاد اي مغازه مقابل جلوتر کیارش. شد آویزان کیانا لبهاي واقعا بار این

 خنده با سبا. آمد بیرون سبا دست از دستش و شد شل پاهایش ناخوادگاه کیانا

 :کرد نگاهش

 .کن وا اخماتو. حاال نداره عیبی_

 :گفت تشر با سیما

 میکنی؟ چیه بازیا بچه این. کیارش میگه راست_

 :گرفت حرصش کیانا

 .برگردین خواستین موقع هر شما. بابا پیش میرم. اصال نخواستم_

 سیما که برود دنبالش خواست سبا. برگشت کیانا و گفت وایی تعجب با سبا

 :گفت و گرفت را دستش



 .نشه ناراحت بیشتر کیارش پیش توبرو. شده لوس خیلی. کن ولش_

 !سیما نشد چیزي آخه_

 . برو تو.نداره عیبی_

 نگاه رفتشان مسیر به هنوز. رفت کیانا دنبال سیما و کرد نگاهش باناراحتی سبا

 :گفت کیارش که کرد می

 رفتن؟ کجا_
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 :کرد جمع را هایش لب سبا

 !شد ناراحت. خب زدي حرف اونجوري کیانا با چرا_

 بود؟ اولش دفعه_

 !خب س بچه_

 ناز تالفی که گذاشته اینا االلی به لی بس از کامران! لوسه.  نیست بچه_

 .اومده در منم نکردناي

 :کرد نگاه تعجب با سبا

 کیارش؟ شده چی_

 :کرد نگاهش کالفه کیارش



 .بریم که بخر میخواي هرچی بیا. هیچی_

 ...نداري حوصله اگه_

 را اناري هاي لواشک از بزرگی ي بسته شود،کیارش تمام حرفش اینکه از قبل

 :برداشت

 داره؟ دوست انار کیانا_

 :زد لبخند و ایستاد کنارش.رفت سباجلوتر

 ...زرد آلو! نه_

 :کرد سبا به کوتاهی نگاه کیارش

 چی؟ خودت_

 :گفت شوخی به و خندید سبا

 ...ش همه_

 :کرد نگاه فروشنده به جدي کیارش

 ...بذار ش همه از_

 :کرد گرد چشم سبا

 ...کیارش زیاده هم سوغاتی واسه چیکار؟ میخوایم_

 .نمیشه خراب.نداره عیبی_
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 و کرد تشکر سبا. گرفت سبا سمت را وآن برید را لواشک از قسمتی فروشنده

 دهانش داخل را قسمتی سبا و کرد رد او اما کرد تعارف کیارش سمت به

 که چرخید می لعاب و رنگ خوش هاي خوردنی روي هنوز چشمش.گذاشت

 سر که بود مانده زبانش زیر انار لواشک اي تکه. کرد حس را نگاهی سنگینی

 چرا نفهمید سبا. افتاد دستش از لواشک اي بسته و گرفت رو مردي. چرخاند

 ماندن خیره. شد کشیده دنبالش سبا هاي چشم شدو دور مرد. ریخت قلبش

 :خورد تکانی سبا و چرخاند سر. کرد جلب را کیارش نظر ، نگاهش

 شده؟ چی_

 .نشد متوجه انگار. افتاد جوون مرد یه دست از لواشک بسته یه. هیچی_

 متوجه فروشنده. برداشت زمین روي از را بسته و رفت طرف آن خودش بعد

 :گفت و شد

 . باالتره مغازه دوتا مال بندي بسته این_

 :گفت فوري سبا

 .برگردن شاید.اونجا میبرم من_

 مغازه دو و کرد استفاده فرصت از سبا و بود کردن حساب مشغول کیارش

 :گفت بالفاصله او که داد نشان مرد به را نایلون. رفت باالتر



 ...خرید االن اقایی یه رو انار لواشک بسته این_

 روي را آن و کرد بسته به نگاهی. خورد جا انار اسم باشنیدن چرا نفهمید سبا

 :بود شده شل کمی.گذاشت میز

 .گذاشتن جا میکنن فکر. میان سراغتون حتما پس_

 عمدي بسته کردن رها این گفت می حسی. برگشت سبا و کرد تشکر مرد

 سینه نفر یک با مرتبه یک که بود پایین سرش. بود آشنا حسش. اتفاقی بود،نه

 :گرفت را دستش وکیارش گفت هینی.شد سینه به

 شده؟ چی_

 :گفت آرام سپس شود آرام کمی تاقلبش گذاشت هم روي پلک سبا
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 .،ترسیدم شدي سبز چشمم پیش لحظه یه. هیچی_

 :بزند لبخند کرد سعی

 .گرسنگی از مردم.زودتر بریم_

 نمیخواي؟ اي دیگه چیز_

 !نه_

 داخل از سرعت به سواري موتور. برگشتند هم با و داد تکان سري کیارش



 .کردند نگاه هم به اراده بی بعد و چرخاند باهم را دو هر نگاه و گذشت خیابان

 :گفت آرام کیارش و داد تکان سر سبا

 .میاد بدم موتوره چی هر از_

 فضا. پیچید او ي شانه دور کیارش دست و گرفت دندان به را پایینش لب سبا

 می خودشان فقط را این کردند می حس هرکدام و بود عجیب و سنگین خیلی

 ...فهمند

 می عجیب و دار کاله مرد همان شبیه هایش وآدم شهر این تمام ها تازگی

 پر لحظات همین به چسبیدن و بودن هم با بیشتر دلشان ها تازگی. شدند

 .داشت دلیل ها این ي همه ولی خواست می را بهانه

 کنج در انتقام و نفرت رنگ تیره ي سایه زیر روشن، نگاهی ها تازگی

 ...بود کرده کمین هم به محبتشان

*** 

 140 بومرنگ

 آویزان کیارش، با بحث از ش لوچه و لب هنوز و کرد می بازي ساالدش با کیانا

 این. کرد نمی اعتنایی. کرد کیارش به نگاهی چشم ي گوشه از سبا. بود

 نشان راي خود و خواه خود آدمی را او ها وقت گاهی ، ظاهرش خونسردي

 باطن در و بود توجه بی آدم یک ظاهرش فقط. نبود طور این واقع در که میداد



  باز و داد تکان سري. کند جبران تا بود راهی دنبال ، سکوت همه آن میان ،
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 جاي خوردن غذا میان. خورد را شامش باقی و انداخت کیانا به گذرایی نگاه

 از زودتر کامران.  شود صحبت دقیقه چند براي اي بهانه تا کرد خالی را کیوان

 :کرد نگاه کیارش به و گذاشت کنار را غذایش همه

 نیستین؟ وقت چند_

 :داد جواب و خورد آب مقداري کامران، به کوتاهی نگاه با کیارش

 .هفته دو نهایتا روز، ده شاید. کشه نمی طول خیلی_

 :گفت کرد، می درکش خوبی به کیارش که اي محتاطانه و آرام لحن با کامران

 بهتون بیشتر ها بچه و یوسف با شاید. اونجا بچرخ و بمون بیشتر کم یه_

 . بگذره خوش

 . کردم کنسل رو چیزا خیلی هم هفته دو همین. دارم کار_

 ي مکالمه به حواسش که کرد نگاه سبا به. داد بیرون عمیق را نفسش کامران

 نشان مشغول غذا با را خودش و زد لبخند سبا. ماند او روي نگاهش. بود آنها

 پارکینگ از را ماشین تا گفت و شد بلند زودتر کیارش بعد دقیقه چند. داد

 حساب هم را شام میز رفتن از قبل. بروند هم آنها برد، می بیرون رستوران



 ، رفتند آنها وقتی. دارد نیاز دستشویی به گفت و شد بلند سیما همراه کیانا. کرد

 و کرد نگاهش کنجکاو سبا. نشست سبا کنار و کرد عوض را جایش کامران

 :گفت کامران

 اي متوجه. بفهمه کیارش نیست قرار اما سبا بزنم حرف باهات مفصل باید_

 دخترم؟

 :شد نگران سبا

 شده؟ چیزي_

 :گرفت ، بود میز روي که را او دست و زد لبخند کامران

 . کوچیکه صحبت یه فقط. نباش نگران عزیزم، نه_

 :کرد خم شانه روي سر سبا

 خوبه؟ فردا. چشم_
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 .بینمت می رفت، کیارش که صبح. آره_

 با. کرد تشکر و آورد او دست به فشاري کامران که گفت چشمی مجددا سبا

 کیارش ماشین دنبال نگاهشان. رفتند بیرون و شدند بلند کیانا و سیما آمدنِ

 به. شدند ماشین سوار و رفتند طرف آن.  داد چراغ دیدنشان با او که چرخید



 :گفت کیارش ، ماشین در شدن بسته و کامران نشستن محض

 .ندادي جواب زده زنگ! داشت کارت انگار. من به زد زنگ کیوان_

 :کشید راجلو خودش کمی بزند،سیما حرفی کامران ازاینکه قبل

 ؟ کیارش افتاده اتفاقی_

 خشک و تلخ کمی لحنش. کرد نگاه او نگران ي چهره به و چرخاند سر کیارش

 :شد

 . اونجا از شده خسته فقط انگار.  اومد نمی نظر به_

 :زد استارت و کرد نگاه برو رو به

 .برگرده هست جوري هر میخواد و نداره دوري طاقت_

 اعتنایی بی به و است گلویش در بغض بود معلوم.  کرد نگاه کامران به سیما

 .معترض همسرش

 !کامران تهران بیاد کنی نمی درست کارشو چرا میتونی که تو_

 و سکوت با اما بداند را او واکنش میخواست.  بود کیارش متوجه کامران نگاه

 :گفت سیما جواب در رو روبه ي جاده به او ي خیره نگاه

 دلم؟ کنار بیاد که بندازم رو نفر صد به الزمه. میکنه خدمتشو همونجا داره_

 ...تا بگی سرهنگ به کافیه صدنفر؟_

 :گفت و آمد او حرف میان کامران



 . بشه مرد باید. کنه خدمت درست بذار_ 

 . بکنه خدمتشو میتونه همینجام خب غربت؟ تو_

 کجاست؟ مگه سیما؟ چیه غربت_

 :گفت کیارش که بگوید چیزي خواست سیما
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 .بکنم براش کاري یه کاوه، طریق از بتونم شاید من_

 :کرد نگاه او به کامران

 .باشه همونجا میدم ترجیح ولی بدم انجام و کار این میتونم خودمم_

 شدن؟ مرد بخاطر_

 .کیارش خودشه براي دید صالح و ذهنی ترجیحات سري یه_

 :دوخت چشم جاده به دوباره و کرد نگاهش چشم ي گوشه از کیارش

 .نیست بیشتر لجبازي لجباز، آدماي صالح_

 :افزود و کرد کوتاهی مکث

 .نیست خانواده از موندن دور به غریبی و غربت که جور همون_

 مثل ماشین راهنماي تیک تیک صداي. شد حاکم فضا در محضی سکوت

 میان را سکوتی تا بود قضاوتش ي. صفحه روي بر قاضی یک هاي چکش



 اشتباه کامران که قانونی. چیست قانون اصل بدانند و کند برقرار دعوا طرفین

 خود حاال که حکمی. بود کشیده را ش شکنجه طعم وکیارش بود فهمیده

 .کند اجرایش میخواست ناچاري سر از هم باز و داد می آزار هم را ش مجري

*** 

 صحبت او با آرام آرام و گرفت را کیانا دست سبا. شدند پیاده ماشین از هم با

 شب هم کیانا.شدند ساختمان داخل بخیري شب با کامران و سیما.  کرد می

 او سمت به بود دستش که اي بسته. کرد صدایش کیارش که برود گفت بخیر

 :گفت جدي او که کرد نگاهش کیانا. گرفت

 . نمیاد خوشم میکنن قهر فوري که دخترایی از اصال_

 :داد ادامه کیارش و کرد لواشک ي بسته به نگاهی کیانا

 .کشی منت ي بهونه نه سوغاتیه کن فکر! بگیر_

 :کرد نگاه سبا به کیارش و گرفت را بسته کیانا

 بریم؟_

  برود خواست و رافشرد کیانا دست. داد تکان سر و چرخید آنها میان سبا نگاه
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 :شد متوقف کیانا ناراحت و آرام صداي با که



 ...یعنی کیارش، کنم ناراحتت خواستم نمی من خب_

 وسط جاش محبتی نوع هر ولی محبته سر از کارت فهمیدم. نشدم ناراحت_

 . خوب دختر نیست خیابون

 بدم؟ توضیح برات تر واضح. تو مث خوشگل دختر یه واسه مخصوصا

 دندان به را لبش کیانا شد باعث کیارش آخر هاي جمله در نهفته طنز و نرمش

 روي آرام را دستش. زد کمرنگی لبخند کیارش.دهد سرتکان فقط و بگیرد

 :زد او ي گونه

 برات خودمم ي سلیقه منداز ولی داري دوست بیشتر آلو لواشک گفت سبا_

 .بدون قدرمو بعد بخور. گذاشتم

 :گفت و نشست کیانا لب روي پهنی لبخند

 .اناره میدونم ندیده،_

 :کرد کوتاهی ي خنده کیارش

 ...تو به آفرین_

 :زد شالش زیر را مویش و رفت جلو کیانا

 ...داداش میگم_

 دیگر طرف و رفت جلو مکث کمی با کیانا و کرد نگاهش هومی با کیارش

 رفت عقب ،کیانا شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي وقتی. بوسید را او صورت



 :خندید و

 .شد گلی لپت هم ، شد خنک دلم هم بعدشم. نیست خیابون وسط که اینجا_

 روي دست. نیاورد خودش روي به اما گرفت ش خنده او پررویی از کیارش

 :کشید صورتش

 !کنی نکردم،قهر دعوات دوباره تا برو_

  سمت به و گفت انرژي پر بخیري شب و بوسید راهم سبا صورت.خندید کیانا
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 خودشان ساختمان طرف وبه افتاد راه سبا کنار کیارش. دوید ساختمان

 ...رفتند

*** 

 لباس باز که کرد نگاه سبا به. گذاشت تخت کنار میز روي را آب لیوان کیارش

 برسی مثال. کرد می نگاه بازویش روي زخم به آینه مقابل و بود کرده عوض

 دیگري جاي حواسش بود معلوم اما کرد می شانه را موهایش و بود دستش

 پشت و شد بلند ، نکرد اعتنایی او وقتی اما کرد معطل کمی کیارش.  است

 دیگر سمت فوري را برس. افتاد او به آینه داخل از سبا نگاه. ایستاد سرش

 :زد لبخند و کشید موهایش



 . کیارش کنم رنگ موهامو گرفتم وقت فردا_

 ماه؟ هر خبره نکردي،چه ترمیم تازه مگه_

 برش تخت سمت و گرفت را او دست وکیارش کرد نگاهش تعجب با سبا

 :گرداند

 بهت هم خوشگله، هم بزنی، رنگش به دست نمیخواد.  کن مرتب برو فقط_

 !میاد

 :کرد نگاهش و نشست سبا

 خب؟ چرا_

 . زد کنار ش شانه سر از را موهایش و نشست کنارش کیارش

 !حیفه. میره بین از کنی رنگ مرتب و موهات_

 :کند جمع را موهایش تا کرد بلند را دستش ، کمرنگ لبخندي با سبا

 .شم خوشگل ، اونجا میریم گفتم آخه_

 بیرون انگشتانش میان از را سبا موهاي و گرفت را او دست ساعد کیارش

 :ریخت ش شانه پشت و کشید

 ! خوشگلی اضافه کار و حرف بی تو_
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 بعد و نشست موهایش روي اول کیارش هاي لب و شد تر پررنگ سبا لبخند

 شد جمع که سبا ي شانه. شد کشیده گردنش رگ شاه تا موهایش الی البه از

 روي وقتی. کشید دراز تخت روي و پیچید او دور را دستش.  گرفت ش خنده ،

 ش خنده شد، جمع خود در کوچکی ي پرنده مثل او و کرد اصرار ضعفش نقطه

 .بود شده عوض کمی سبا صورت رنگ. کرد رهایش باالخره و شد تر عمیق

 :کند کنترل را ملتهبش نفس کرد می سعی

 بدجنس تو مث کاش! کیارش حساسم چی به توگفتم به کردم غلطی عجب_

 !بودم

 :گفت و کشید او گردن روي شیطنت رد بر دست کیارش

 . خواستمت نمی که نبودي صادق و صاف قدر این! دیگه نه_

 با مثل به مقابل اخالقشون که میشن اي عده عاشق آدما میگی یعنی_

 خودشونه؟

 :کشید دراز پهلو روي و کرد تنش ستون را دستش کیارش

 اسم خیلیا البته. بگیرن آرامش باهاش که میشن کسی عاشق قاعدتا! نه_

 هم عذاب باعث! هیچ گیرن، نمی که آرامش چون. عشق میذارن حماقتشونو

 !هستن هم دیگه

 ...مثال_



 . شناسی نمی زیاد و کسی من بریاي و دور از_

 :گفت او به نگاه کمی با و کشید لبش روي زبان سبا

 !نمیاریم در سر روابط بعضی از ما_

 چی؟ خودمون ي رابطه از_

 چیه؟ منظورت_

 برجسته کمی هنوز که زخمش روي تا و نشست بازوي روي آرام کیارش دست

 :شد کشیده ، بود

 . سبا نکن نگاه زخم این به یواشکی قدر این_
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 را او صورت کیارش دست همان که برگشت بازویش سمت سبا هاي چشم

 :داشت نگه خود سمت

 خیالت. کرد نمی کم تو قشنگی از افتاد،هیچی می صورتتم روي خط این_

 لیزر با نهایتا یا بده بهت کرم دوتا. زیبایی پزشک پیش ري می بعدم. راحت

 !خب. میره بین از باریکم خط همین

 .آمد بیرون ش سینه از آرامشی پر نفس فهمید کیارش و کرد نگاهش سبا

 زخمی که دستی همان. داد نشان سبا به را دستش کف و کشید دراز باز طاق



 . بود

 شون خاطره شه، خوب جاشونم اگه حتی که نمونن این مثل زخما کاش_

 !شه کم دردش نمیذاره

 :گرفت را او دست و چرخید کامال سبا بار این

 کیارش؟ زخمیه چه جاي این_

 :کرد،گفت می نگاه دستش به که طور همان کیارش

 فرار اومدم بچگی سرکشی یه تو. اومدن دنیا تازه وکیوانم کیانا.  بودم بچه_

 . زمین افتادم و میز به خوردم ، کنم

 ادامه خاصی لحن با و کرد لمس را خورده بخیه و عمیق خط روي انگشتش با

 :داد

 ...و بودم سرکش منم. نداشت درمون و درست اعصاب کامران روزا اون_

 :کرد اضافه کوتاهی مکث با

 اون ندید حتی کامران. دستم تو رفت سانت چند بزرگ و تیز ي شیشه یه_

 گوشمو ي پرده ،لرزیدن میاد یادم هنوز که گوشم تو زد چنان. دستم تو شیشه

 . نشدم کر چرا نمیدونم. کنم می حس

 :کرد زمزمه و کرد نگاهش بهت با سبا

 بابات؟_



 :زد تلخی پوزخند کیارش
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 دق ي آینه براش اسمم و وجودم که کامرانیه.نیست بابام ها خاطره این تو_

 . سبا بود

 درشت و ریز زخماي این پر من روح و تن که بشه بابا خواست وقتی

 به و اومد نمی در من دست از هم شیشه اون شاید نبود روز اون سیما. بود

 . کردم می جان نوش هم دیگه سیلی چهارتا جاش

 :گفت آرام سبا

 ...از بیشتر خیلی میکنم حس من. داره دوستت خیلی بابات اما_

 . گیره نمی منو ي خاطره بد هاي بچگی جاي پدري و محبت ي ادعا_

 .کیارش کن فراموش_

 اسم به چیزي. خودشون کردن توجیه براي آدما ذهنی بازي فراموشی_

 اومدن کنار به فقط گذشت، ها بدي از نمیشه وقت هیچ. نداره وجود فراموشی

 .فراموشی میذاریم اسمشم.کنیم می عادت باهاش

 چرخید کیارش. گذاشت صورتش روي دست.  ماند خیره او نیمرخ به کمی سبا

 :گفت آرام سبا.کرد نگاهش و



 این قدر اون. باشه داشته میتونه کسی کمتر که داري مهربون قلب یه تو_

 مهربون قلب این. فهمید تا کرد زندگی باهات باید فقط که خالصه مهربونیت

 !کنه فراموش نتونه اگه گذره،حتی می راحت

 .سبا متنفرم دادن شعار از_

 .افته می هم کالممون با اتفاقی یه کنیم باور تا بدیم شعار الزمه وقتا بعضی_

 . کیارش باورکن

 :زد او ي گونه روي دست. زد لبخند کیارش

 . نشو خرگوش نزن فلسفی و سیاسی حرفاي_

 :گذاشت او ي سینه روي دست و شد خیز نیم. خندید سبا

  حماقت بااینکه منم ، کردي رعایت حسابی رو قاعده عشق بازي تو که تو_
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 !چی همه از م راضی االن ولی کردم

 :آورد باال کمی را گردنش.  رفت باال کیارش ابروي

 حماقت،نه؟_

 شد بلند او تا.  داد تکان تایید نشان به سر و شد فرار ي آماده خنده با سبا

 و افتاد گیر کیارش ي شده قفل هاي دست میان اما کشید عقب را خودش



 :شنید را آمیزش تهدید صداي

 !نکنی اشتباه دیگه فهمی دادي،می حماقتتو تاوان حاال_

 طرف به جانش پیش ساعت نمی مثل دوباره تا کرد جمع را خودش سبا

 ش پیشانی رو مهري پر ي بوسه تصورش برخالف اما نشود کشیده گردنش

 آرام آرام لبخندش. دید را کیارش پرمهر نگاه و شد باز چشمش.  نشست

 :گفت کیارش و گرفت بیشتري جان

 نه کنارشه، دنیا کنه احساس فقط طرف که میدن جوري و آرامش جواب_

 ! جهنم

 وسط. زد می تایید مهر روزهایش این بودن بهشتی روي سبا لبخند و نگاه

 سیر مهر همه این کردن تماشا از دلش هنوز. نداشت معنایی جهنم که بهشت

 شرط ، تالطم پر و گرم اي بوسه با و برد پایین را سرش کیارش که بود نشده

 جفت ریختند، می بار هر را تاس این. کرد رو دوباره را بازي عشق همیشگی

 تن میان هم شد نمی. بودند پیشتاز فعال احساس هاي مهره. آوردند می شش

 ي کشنده سرماي دنبال کرد، می تب لذت و محبت و خواستن از که هایی

 ...گشت شکست از ترس

*** 

 :نشست هم خودش و گذاشت میز روي را مربا ظرف سبا



 .ببینم هم اونجا رانندگیتو دارم دوست. ببر منو بارم یه_

 :خورد را چایش از اي جرعه کیارش
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 .نیستم اي حرفه_

 :گرفت او سمت و کرد آماده را کره و مربا از کوچکی ي لقمه سبا

 .هستی من واسه_

 :گرفت او دست از را لقمه و زد کمرنگی لبخند کیارش

 . شی مامان نمیاد بدت انگار_

 چطور؟_

 .گذاشت دهانش داخل را آن و کرد لقمه به اي ابرواشاره و چشم با کیارش

 :زد نمایی دندان لبخند سبا

 .بود هل بگن نمیاد خوشم ولی دارم دوست که بچه_

 !چه کسی به_

 :کاوید را او هاي چشم کنجکاوي با سبا

 چی؟ یعنی_

 :کشید باال را هایش لب و زد مرموزي لبخند کیارش



 نیستی؟ بلد معنیشم_

 . فهمم نمی وقتا یه رو تو نگاهاي و لبخندا معنی_

 :شد بلند و گذاشت میز روي را فنجان کیارش

 می ، بفهمی باشه قرار که چیزي. نکن درگیر ذهنتو. نداره خاصی معنی_

 !فهمی

 و شد بلند دنبالش سبا.برداشت را کتش کیارش شدو کشیده دنبالش سبا نگاه

 :گفت

 یانه؟ داري دوست بچه باالخره تو بفهمم کی قراره_

 :شد نزدیک او به و پوشید را کتش.کرد نگاهش خنده با کیارش

 ...االن ولی نداشتم_

 :گذاشت او صورت روي دست و کرد مکث

 . میخواد باهم جدیدا رو چیزا خیلی دلم_
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 . بوسید را او کوتاه و شد خم ، دید را سبا ي پرخنده هاي وچشم ها لب وقتی

 که میام غروب تا. شده تموم تقریبا کارا.مطب میرم که روزیه آخرین امروز_

 . بکن و خریدات بقیه. بیرون بریم



 .دیگه سوغاتاس اشانتیون منظورت_

 !شد دیر کافی حد به که برم فعال!چی هر_

 !باشه_

 ماشین. رفت بیرون و کرد خداحافظی. خورد سر صورتش روي کیارش دست

 حس. ایستاد در مقابل شود دور نظرش از کیارش تا و بود باغ دیگر طرف

 .داشت او بازگشت از هایش استقبال و صبح به صبح هاي بدرقه این از خوبی

 خواست نمی دلش وقت هیچ که بود زیاد آنقدر دیواري چهار این امنیت حس

 هم را فکرش قبال. داشت دوست را سفر او برخالف کیارش اما کند، ترکش

 ذهنش در حاال که معناي با را نفره دو هاي گذرانی خوش دلش که کرد نمی

 درونی ابعاد از یکی ساعت هر هم شاید ، روز هر اما ، بطلبد بود، شده تثبیت

 است شناسی باستان انگار که آمد می خوشش هم قدر آن. کرد می کشف اورا

 می کشف را مهمش قسمت یک روز هر و یافته را ارزش پر ي گنجینه یک که

 سر از که خودش به مخصوص هاي سختی و او تنهایی به دختري براي. کند

 خواست نمی و بود ارزشمند آ بزرگ ي گنجینه همان بود،کیارش گذرانده

 خالی قلبش دفدفعه یک چرا نفهمید. دهد قرارش هم دیگران اختیار در راحت

 حرصش ، کودکانه تصور این از کند؟ غارت را او کسی بود قرار مگر. شد

 می سر را چایش ي مانده باقی. رفت آشپزخانه طرف به و بست را در. گرفت



 دیدن با. برداشت را گوشی و شد بلند کنجکاو. خورد زنگ موبایلش که کشید

 سالم و داد جواب فوري. آورد خاطر به را قبلش شب درخواست ، کامران اسمِ

 :گفت و داد را جوابش مهربانی با کامران. گفت بخیر صبح و

 !بیاي میشم ممنون. رفت کیارش_

  شد قطع که تماس.  کرد تشکر مجددا کامران و گفت چشم بالفاصله سبا
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 بعد و کرد جمع را میز فوري. رفت مهم وموضوع کار این سمت سبا فکر تمام

 آنقدر. رفت و کرد عوض را هایش لباس ، آشپزخانه سري سر کردن مرتب از

 کیانا رسید، ساختمان مقابل وقتی. بردارد تندتر را هایش قدم که بود کنجکاو

 همراهش هم سیما. برود که پوشید می وکفش انداخته شانه روي را ش کوله

 با کیانا. شد بدل و رد میانشان بخیري صبح و زد وپهنی پت لبخند کیانا. بود

 :گفت خوشی سر لبخند

 !رفت االن که کیارشم. خاله شدي خیز سحر_

 .بزنیم خروج و ورود کارت تو پیش بیایم باید_

 ندیدي؟ فضول همسایه_

 :خندید سبا



 هم دیگه سال واال نشده دیرت داداشت مث هم تو تا برو بیا. دیدم االن چرا_

 !درمیاري آموزشگاه سراز دانشگاه جاي

 . بدم جلوه موجه عذرمو که میرم مامانم با من_

 :کرد نگاه ش آماده ظاهر و سیما به سبا

 میري؟ هم تو مگه_

 :گفت و بست را زیپش کیفش، داخل کلید دسته گذاشتن از بعد سیما

 . س خونه کامران. تو برو تو اما دارم کارش.طناز مطب برم میخوام. آره_

 اي باشه و زد لبخند سبا. توست منتظر یعنی که فهماند سبا به سیما لحن

 سبا که بخورد جا همین حتما نخورده صبحانه اگر که کرد سفارش سیما. گفت

 می سر کامران به اي دقیقه چند گفت کیانا مقابل ظاهر حفظ براي و کرد تشکر

 سبا رفتند، آنها وقتی.کرد خداحافظی و زد لبخند فقط سیما. گردد می بر و زند

 دانست نمی. بود فرما حکم خانه فضاي بر سنگینی سکوت. شد ساختمان وارد

 با هم کامران همزمان. شد سالن وارد و کشید عمیقی نفس. زد شور دلش چرا

 و گرفت ش خنده اراده بی او دیدن با سبا.  آمد بیرون چاي از کوچکی سینی

  دست با کامران که بگیرد او از را سینی خواست و گفت بخیر صبح. رفت جلو
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 :کرد هدایت را او آزادش

 باباش از کم یه بگو کیارش به بخور،بعد من دست از ساز خاطره چایی یه_

 .بگیره یاد

 :نشستند نشیمن داخل هاي مبل روي باهم و خندید سبا

 !میکنه درست خوب رو چایی و قهوه کیارش_

 !باشه خوب باید پختشم دست_

 :داد تکان سر سبا

 غذاها رو که حساسیتی به توجه با ولی! نشده کار به دست حاال تا_

 !باشه باید داره

 نمی انتظار این از کمتر باشه، غریب خودش ي خانواده وسط که اي بچه از_

 .ره

 را چاي فنجان. زد تلخی لبخند کامران. شد کمرنگ ولبخندش جاخورد سبا

 :گفت و گذاشت سبا مقابل

 .بوده من از کوتاهی. داره حق بگه کنایه با و مستقیم چی هر_

 :گفت اي دلجویانه لحن با سبا

 !نداره منظوري کنین باور...  خودش اما تلخه زبونش کیارش_

 میشه من نشدن ناراحت براي تو توجیه چون.داره یعنی داره حق میگم وقتی_



 ! من براي پسرم اخالقی خصوصیات کردن رو

 .بیاد پیش ها خانواده ي همه تو ممکنه اختالف_

 کیارش حاضرم که داره فرق اونقدر. داره فرق ش قصه ما بین اما درسته_

 !باشه ولی باشه دور ازم همیشه براي

 :شد نزدیک هم به سبا ابروهاي

 !نمیشم منظورتون متوجه_

 ظاهرش تو و بارزش خصوصیات. نشناسمش شاید. منه پسر کیارش... سبا_

  ترجیح اما نادرست یا درست. کنم قضاوتش که شه باعث همین شاید. ببینم
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 .کنم دورش خطر از دارم ازش که اطالعاتی همین با میدم

 :زد برق نگرانی از سبا هاي چشم

 خطري؟ چه_

 او ي خورده گره درهم دست روي دست و کشید جلو کمی را خودش کامران

 :گذاشت

 .کنیم می صحبت درموردش اما نیست مهم. نترس_

 :کرد چاي به اشاره کامران.کرد نگاهش دلشوره با و منتظر سبا



 .بزنیم حرف تا بخور. کرد یخ_

 :نوشید اي جرعه و برداشت را فنجان سبا

 نیست؟.زیاده خوردن چایی واسه وقت چون ؟ باشه کافی همین میشه_ 

 :نشست عقب و کشید عمیقی نفس کامران

 خواست دلتون اگر و باشین اونجا مدت یه که دادم ترتیب سفرتونو ي برنامه_

 !شین ساکن

 .کرد نگاه تعجب با سبا

 چرا؟ هلند؟_

 مادري ي خانواده و من مشکالت به که هست گذشته در مسائل سري یه_

 کیارش خورد به رو واقعیاتی اینه درصدد داییش که مدتیه. گرده می بر کیارش

 . ببرتش خودش با بتونه تا بده

 کجا؟_

 سر از نه. بیفته اتفاق این خوام نمی من ولی هستن که جا هر. دونم نمی_

 خود با درموردش نتونستم وقت هیچ من و دارن که مشکالتی بخاطر. لجبازي

 .کنم صحبت کیارش

 ...خودش با چرا_

 :گفت او حرف میان کامران



  تونه نمی ، داره زندگیش تو که هایی ناگفته بخاطر هم دنیا آخر تا کیارش_
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 فقط. سبا ندارم ازش دقیقی شناخت هنوز من که طور همون. کنه درك منو

 از نهایت بی باعشق. میکنیم زندگی هم کنار که ایم همسایه دوتا مثل االن

 بخواد که بگم چیزایی از اثباتش براي این از بیشتر خوام نمی که من طرف

 !کنه دور ازم و کیارش کامال

 :گفت گیج سبا

 نگرانشین؟ قدر این که داره وجود هایی ناگفته چه مگه.فهمم نمی_

 :پرسید حاشیه ي و آرام مکث ثانیه چند با کامران

 سبا؟ داري دوسش_

 :کشید لبش روي زبان و زد پلک بار چند. خورد یکه سبا

 !معلومه... خب_

 به خودت کنی، زندگی میتونی اونجا دیدي اگر. بده گوش من حرف به پس_

 چند شده اگر حتی. بمونه تا کنه قبول که جوري یه. کن تمایل اظهار کیارش

 . سال

 چیه؟ داستان واقعا نمیگین حتی بعد میخواین اینو شما_



 خوام؟ نمی چیزي خوشبختیتون و جزصالح من میکنی باور_

 ...اما آره_

 کوتاه مهاجرت یه و زندگیت به کار، این اماي به کردن فکر جاي به پس_

 دور زندگیتون استحکام براي تا مجبورین چندسال کن فکر. کن فکر مدت

 .داره رو گذشته ریختن دور و آینده کردن باور قابلیت تو با االن کیارش. باشین

 سازي داستان بند و قید از کال ، بشه تر متعهد و بگیره دورشو بچه دوتا وقتی

 . میشه آزاد خطرناك هاي

 میکنین؟ فکري چنین چرا_

 !شه مرده برادر و گذشته بند تو کیارش هنوز چون_

 :شد گرد هایش چشم و شد باز سبا ابروهاي

 چیه؟ منظورتون_
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 نمیدونم.  مرد مطمئنم من که اي بچه. گرده می البرز دنبال چندساله کیارش_

 یه ولی ریخته همش به و س زنده البرز که انداخته سرش تو کی و فکر این

 . کرد چندسال این که همونجور.کنه دورترش من از تا بزرگه دروغ

 !نداره رابطه کسی با کیارش_



 اتفاق اون که نرفته ترکیه دلیل بی کیارش. سبا کن فکر خوب ولی! میدونم_

 ...و افتاد ش واسه

 می شدت به کرد می احساس. گذاشت قلبش روي دست اراده بی سبا

 :کشید جلو را خودش باز کامران. گرفت را وجودش تمام ترس.کوبد

 اینکه براي. بود خودتون راحتی براي من حرفاي ي همه. سبا نباش نگران_

 !همین. باشه دور محیط این از کیارش

 :گرفت هایش دست میان را او دست کامران و کرد نگاهش خیره سبا

 اجباري هیچ.نکن مطرحشم حتی نداشتی دوست اگه. کن فکر بهش فقط_

 عزیزم؟ اي متوجه.نبره حرفا این از بویی کیارش فقط. نیست

 . داد تکان آرام را سرش سبا

 بدونم؟ بیشتر میشه_

 :گفت آرام کامران

 چیو همه براتون خودم روز یه میدم قول اما نیست شنیدن و گفتن وقت االن_

 !بگم

 نمی. بگوید باید چه دانست نمی. شد خیره او هاي دست به سکوت در سبا

 کامران وقتی. افتاد شور به دلش اما چیست درخواست این واقعی دلیل فهمید

 :گفت آرام و کرد بلند سر زد، صدایش



 تحت راحت...  کیارش ولی اعتماددارم بهتون چون. میکنم خودمو سعی من_

 .گیره نمی قرار تاثیر

 .مطمئنم من. تونی می بخواي اگه تو_
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 .نیست ساده چی همه آخه_

 :زد لبخند کامران

 دلت اگه.  بسنجی و ببینی رو اونجا سفر این توي تو فقط شد قرار_

 .میدین ادامه همینجا زندگیتونو که نه اگرم.کن مطرح کیارش با خواست،

 شود جدیدي محیط وارد کیارش میخواست کامران.بود ساده چیز همه ظاهر در

 در سر آن از سبا که دالیلی به مادري ي خانواده تا. کند فراموش را گذشته تا

 که است پیچیده قدر آن موضوع کرد می حس اما نکنند استفاده سو آورد نمی

 او دامن به دست و دهد توصیح کیارش خود براي را آن حتی نمیتواند کامران

 میدانست بعید احوال این تمام با. برود پیش کار و دهد ش جلوه ساده تا شده

 ...باشد گذار تاثیر کیارش روي موردي چنین در بتواند

**** 

 ها لباس به آنکه بدون و ایستاد پوشاك ویترین مقابل جیب در دست کیارش



 :چرخید سبا سمت به ، کند نگاه

 . میشه پیدا هم اونجا کفش و عطر و پوشاك_

 :چرخید کیارش طرف به و داد باال ابرو سبا

 زیتون و لواشک چمدون یه با میشه روت تو ولی میشه پیدا دارشم مارك! بله_

 بري؟ شمال

 :زد لبخند کیارش

 توکه. اینا جا بگیر دستی ي وسیله تیکه تا چهار اینه منظورم. زیاده روم من_

 .باشه حواست بیشتر باید ، کردي زندگی اصفهان سال چند

 . کرد اي خنده تک کیارش و گفت آهانی سبا

 سراغ خوب جاي یه بریم بیا! باشیم کی سایه زیر عمر یه قراره ما ببین_

 . دارم

 :افتاد راه کنارش سبا

 ؟ بگی زودتر تونستی نمی_
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 .بسنجم تو کیو آي میخواستم_

 او سمت کمی را سرش.  خورد را ش خنده کیارش. کرد نگاهش چپ چپ سبا



 :وگفت کرد کج

 .درمیام خودم دل و خودت خجالت از یهو ، و بیاي ابرو و چش دیگه ذره یه_

 !که مفهومه

 و نشستند ماشین داخل. کرد نثارش لب زیر پررویی و گرفت ش خنده سبا

 فروشگاه چند دیدن با سبا. کرد توقف دیگري پاساژ مقابل کیارش بعد ربع یک

 :کرد باز را کمربندش و زد لبخند بزرگ ي مغازه و

 !ها آوردي در سر جا همه از خوب_

 :زد کجی لبخند کیارش

 . اینجا اومدم یبار فقط و اتفاقی_

 !بخري هدیه میخواستی حتما_

 .داشتم کار. نبودم خریدن هدیه اهل_

 اومدي؟ مطب واسه_

 !نه_

 دادن هدیه رو مطب اتاق تو میزي رو وچوب خاص ي مجمسه اون پس_

 بهت؟

 !آره تقریبا_

 میدي؟ جواب تقریبی چیو همه چرا_



 .نمونم کسی دین زیر تا کنم حساب پولشو دادم ترجیح ولی دادن هدیه آخه_

 .شد موندگار اتاق تو همینم واسه

 :گفت او به خاصی نگاه با سبا

 بوده؟ دوستات هدیه_

 :کرد اي خنده تک کیارش

 بربیام؟ نفر چند پس از تنه یه که کردي فرض پهلوون منو دوستام؟_
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 :کرد گرد چشم سبا

 !کیارش_

 :کرد اي شرمانه بی ي خنده کیارش

 باریک جاهاي به که ندي ادامه خواستم.خب نمیکنی ول نکنی شفافش تا تو_

 !بکشه

 :شد درهم سبا هاي اخم و داشت ادامه ش خنده

 ...و بده توضیح کامل میخواي! وقت یه نکشی خجالت_

 !شده تموم بوده چی هر!  کن فکر کم یه خودي بی خوردن حرص جاي به_

 ...من اگه حاال_



 :کرد قطع را او حرف و ایستاد ها ویترین از یکی کنار کیارش

 سر بیخودي نیستم، خبر بی ازش منم. شد تموم بود چی هر هم تو گذشته_

 !خب. نکنیم تلخ همو اوقات بازي بچه

 تو؟ یا من اوقات_

 من از پس سبا گذشته بیخود ي رابطه سمت کشیدي و بحث خودت تو_

 .نباش طلبکار

 :گرفت حرصش سبا

 !مونه نمی من اعتراض واسه جایی که جانبی به حق قدر این_

 !چیه مطلب اصل میدونی خودت نیست، من جانبی به حق_

 مغازه سمت به و گذشت بود ایستاده کیارش که ویترینی کنار از حرص با سبا

 سبا که بود معلوم و رفتند راه کمی. رفت دنبالش و زد لبخند. رفت دیگر ي

 دست او کمر روي کیارش ایستادند، بزرگی ي مغازه مقابل وقتی. است دلخور

 :گذاشت

 بخري؟ داخل نمیخواي_

 :بود حوصله بی. گفت کیارش به گذرایی نگاه چشم ي گوشه از سبا

 . نمیدونم_
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 . نکن خسته و خودت بیخود نمیدونی اگه_

 ...و بیاي خودت داري وقت_

 نمیدونی؟ واقعا. رم نمی جا هیچ تو بدون من_

 هایی ازهمان. داد می محبت بوي کیارش جدي لحن. کرد نگاهش کمی سبا

 :زد کمرنگی لبخند. ساخت می ناب ي خاطره یک رسید، می خلوت به اگر که

 از یکی.  بود جواهر و کوچیک عطراي مخصوص ساز دست ي صندوقچه یه_

 !بود قشنگ. باشه خوب خانمش واسه شاید. داشت بیرون هاي مغازه

 :گفت مکث کمی با کیارش

 مغازه؟ کدوم_

 .بود سیسمونی بزرگ فروشگاه کنارش_

 !نایستادي زیاد که اونجا_

 بریم؟. بود ویترینش پشت ولی نه_

 :کشید دهانش دور دست اما کند مخالفت کرد باز دهان کیارش

 ندیدي؟ چیزي اینجا بقیه واسه_

 یوسف خود واسه چیه نظرت بگو بریم. بود هم ساز دست قلمی جا یه. چرا_

 !خان



 .اتفاقا میاد خیلی یوسف به! خان_

 :پرسید کنجکاوي با سبا

 چطور؟_

 . بود قدیم هاي خان سیبیل مث سیبیلش یادمه بچگی از آخه_

 ببینم؟ نداري عکسشو. جالب چه_

 !دوره که یوسف. ندارم بابامم عکس! نه_

 مشغول ذهنش دوباره. افتاد او صبح هاي حرف یاد سبا کامران، اسم آمدن با

 گیج واقعا اما کند صحبت کیارش با مناسب فرصت در میخواست دلش. شد

  لحظه آن در! چیست کامران خواهش این اصلی دلیل دانست نمی و بود

 محمدي الناز بومرنگ رمان

191 |4 1 6 

 قلمدان همان از پسرش و یوسف براي خرید از بعد. دید تر مناسب را سکوت

 خواست نمی دلش کیارش. رفتند عطر باکس خریدن براي رومیزي و دستی

 ي کار بی مواقع بعضی روشنک قبال دانست می که خصوصا.شود مغازه آن وارد

 نمی اما ، کند می سر فروشنده بعنوان پدرش کنار و فروشگاه دراین را ش

 رادید باکس ویترین پشت از وقتی. بیاید پیش باسبا اي تازه بحث خواست

 :گفت و زد لبخند



 باشه؟. بیام و بزنم تلفن یه من. بگیر همین از. باهاته که کارت_

 باز را تلفنش و کشید اي آسوده نفس کیارش. نکرد مخالفتی و زد لبخند سبا

 انگار.  نداد جواب قبلش تماس چند طبق او اما گرفت را کاوه ي شماره. کرد

 که همین. بفرستد پیام برایش بار این داد ترجیح. بود شده شلوغ خیلی سرش

 . کرد صدا را اسمش ضعیفی و آشنا صداي ، بست را گوشی

 بر لعنتی دل در ناباورش هاي چشم و روشنک دیدن با و برگشت

 کجا ش سلیقه قالب مغازه همه آن میان هم سبا. فرستاد اشتباهش و خودش

 !کرد گیر

 روي نگاهش. رفت جلو و چالند ، بود انگشتانش میان که را خودکاري روشنک

 :بود خشم و حسرت از پر لحنش. بود شده میخکوب کیارش صورت

 ترسیدي؟ تو؟ نیومدي زنت با چرا_

 :کرد جمع کمی را هایش چشم کیارش

 چی؟ از ترس؟_

 داشتم؟ باهات قراري چه و بودم کی من بفهمه زنت اینکه_

 :گفت و شد خیره او به تحکم و جدیت با کیارش

 یادآوري ، میشه پاره طرف یه رسوایی با و رسه نمی سرانجام به که قراري_

 !نداره ارزشی چون. نداره



 !داره که ظاهریو خوشبختی این ریختن هم به ارزش_
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 :کرد نگاه او سرتاپاي وبه زد نیشخند کیارش

 تونی؟ می_

 :آورد در باهم را روشنک اشک و حرص ، کیارش ظاهر خونسردي

 زدي یهو و کردي فکر که نبودم چیزي اون من کیارش، کردي تا بد من با_

 ...من!چی همه زیر

 :کرد بلند دست حرفش میان کیارش

 ي خاطره من. کن ثابت دیگه یکی به جسمتو و روح سالمت حرفا این جا_

 . تکرارش از کنم ذوق حاال که نداشتم تو با خوشی

 :داد تکان سر روشنک

 همین؟_

 .بزنی حرف حتی نکن تالش که موندي اگه موندي؟ خاصی جواب منتظر_

 !پوچی پوچ. دیگه نداري ارزش هم مطب جلوي روز اون اندازه چون

 :افزود و کرد کوتاهی مکث

 با ش معامله االن احتماال که میشه خالصه ادمی وجود تو دیگه من زندگی_



 . شد تموم ش مغازه داخل ، تو پدر

 و آمد بیرون سبا ، شود مغازه وارد ازاینکه قبل. گذشت او کنار از و گفت را این

 او ورود از بعد که دخترکی دار حالت و خاص نگاههاي متوجه خوبی به. رادید او

 گرفتن از بعد او و کرد نگاه کیارش به تعجب با. آمد،شد بیرون مغازه، به

 :پرسید وسایل

 بریم؟ ؟ شد تموم_

 دخترك نگاه سنگینی. افتاد راه دستش گرفتن با کیارش و داد تکان سر سبا

 درمیان را نگاهش کیارش اما کند نگاهش برگردد تا نشست سبا ي سینه روي

 :گفت او به خیره و کرد متوقف راه

 !سبا نیست تماشایی اونور چیزي_

 ...دختره این_
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 سطل تو اندازم مب و گردم می بر االن همین رو مجسمه اون باش مطمئن_

 .ندارم تزیینی وسایل و مجسمه و قاب به نیازي توهستی تا. آشغال

 دختر این فهمید تازه. شد عجیب حالی دچار سبا دل. فشرد محکم را دستش

 که کرد می ش وسوسه کسی.  بپرسد درموردش خواست می دلش. کیست



 که بود محکم و گرم آنقدر کیارش دست اما کند نگاه را سرش پشت برگردد

 که اي آینده بود،چون محض حماقتی گذشته جستجوي. نداد او به اي اجازه

 خواست نمی. بود عجین ، آمد می راه کنارش که مردي با بخورد، رقم بود قرار

 و کند یکی به دست خوشی همه این از ترس و حسادت و زنانه حس دوباره

 میان دنیا ته تا او دست االن بود، این مهم. بیاندازد راه اي تازه روانی جنگ

 .فرستاد او محکم انگشتان میان را انگشتانش و گرفت نفس. بود دستش

 کنار و کند بغلش محکم میخواست دلش.  زد لبخند سبا. کرد نگاهش کیارش

 ي رادریچه ها چشم باید ها وقت گاهی اما بگوید نهایتش بی عشق از گوشش

 بلند، سکوت این فریاد از که کرد نگاه صادق و عمیق آنقدر. کرد دل هاي حرف

 ...شود تاثیر بی هم دنیا ي همهمه

*** 

 نوزدهم بخش

 خروجی هاي پله روي قدم ،وقتی هوایی راه نیم و ساعت پنج تقریبا از بعد

 هایش ریه به عمیقی نفس و برد پیراهنش باز ي یقه میان دست گذاشت،

 با سبا حین همان در و کند معطل نتواند خیلی شد باعث سرد هواي. کشید

 :گفت مرتعش صدایی

 .قطب اومدیم انگار! سرده چه. خدا واي_



 نزدیک هم به را او پالتوي ي طرفه دو و برگشت طرفش به لبخند با کیارش

 :کرد

 !سرده اینجا بودم گفته

 :گفت و کشید ش زده یخ بینی روي دست سبا
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 . باشه سرد حد این تا ظهر سر کردم نمی فکر ولی آره_

 کنار.کشید را چمدانشان ي دسته و انداخت او ي شانه دور دست کیارش

 :گفت آرام گوشش

 !میکنم گرمت هتل،خودم برسیم. نترس_

 پروا بی او که خصوصا. نشد اما کند پنهان را ،لبخندش اخم با میخواست سبا

 تاکسی دنبال چشم با. فشرد خود به بیشتر اورا و زد لبش ي گوشه اي بوسه

 بر هم با و ایستادند. زد صدا را کیارش اسم سر پشت از کسی که گشتند می

 به دیگري جوان مرد از جلوتر جوگندمی موهاي با میانسالی مرد. گشتند

 و پهن هاي سبیل با مردي دنبال سبا. داشت می بر بلند هاي قدم سمتشان

 . ندید خصوصیت این با کسی اما کند شناسایی را یوسف تا گشت می بلند

 شده بسته مرتب و محکم. کرد جلب را نظرش که بود موهایش سبیل از بیشتر



 لبخند با ،کیارش شدند نزدیک آنها وقتی.بود آویزان مرد گردن پشت و بودند

 :گفت و کرد شل سبا ي شانه دور از دست

 .تراشیده رو سیبیال اون باالخره_

 و بلند صداي با آنها به مانده قدم چند همزمان یوسف و گرفت ش خنده سبا

 :گفت سرخوش

 این با کجا. جان دکتر بشناسمت بود فرستاد،محال نمی عکس کامران_

 عجله؟

 آغوشش در یوسف که بفشارد اورا دست میخواست و رفت جلو قدمی کیارش

 ، بود خودش به مختص انگار که لحنی با و زد کتفش پشت ضربه چند و گرفت

 نگاه سبا به کامران از گرفتن سراغ حین و رفت عقب سپس. گفت خوشامد

 :گفت لبخند با ، کیارش تشکر و پاسخ از بعد و کرد

 ازایران و سالشی و سن هم شما فهمید وقتی تینا. خانم سبا اومدي خوش_

 .ببینتت زودتر مشتاقه خیلی ، میاي

 :زد محجوبی لبخند سبا

 محمدي الناز بومرنگ رمان

195 |4 1 6 

 . دارین لطف_



 .نباشن منتظر بیشتر تا بریم پس_

 :گفت کیارش که بودند نرفته قدمی هنوز

 ...بعد کنیم می استراحت کم یه هتل، میریم ما_

 :گفت کیارش حرف میان یوسف

 می کمتر پول فقط. راهه به سرویسش. نداره فرقی هیچ هتل با مام خونه_

 . گیریم

 !خان یوسف بود همین اول از قرارمون_

 .برو بود،فردا هتل از کمتر و گذشت بد اگه بیا. ما بوده،نه خودت با قرارت_

 سمت به یوسف دست هدایت با. نزد هم حرفی دیگر اما نبود راضی کیارش

 خانه به تا گذشت ساعتی. بود آن ،راننده همراهش مرد که رفتند ماشینی

 میکردند استفاده قطارها از اگر که داد توضیحمی یوسف راه میان. برسند

 گرفته را شرکت ماشین آنها بیشتر راحتی براي اما برسند هم زودتر بود ممکن

 با سبا.  کرد می صحبت هلندي ي راننده با جمله چند هم گاهی چند هراز. بود

 کانال همه آن وجود با متفاوت شهري دیدن از. کرد می نگاه را بیرون اشتیاق

 لبخند داد، می انجام هم نقل و حمل کار گویا که درونش هاي قایق و آبی هاي

 سکوت بود،کیارش ظواهرش و شهر آنالیز حال در که او برعکس. آمد لبش به

 ...زدند می حرف یوسف با گاهی فقط و کرده



*** 

 بگیرد خو جمع به سبا زود خیلی شد باعث یوسف دختر و همسرِ  گرم استقبال

 و کامران از دادن اطالعات و یوسف با صحبت مشغول بیشتر هم کیارش. 

 همسر پخت دست حاصل که خانگی کیک با را شان قهوه وقتی. بود ایران

 کنند استراحت ساعتی و رفته اتاق به آنها خواست یوسف ، بود،خوردند یوسف

. 

*** 

  وروي گذاشت کنارش را هدیه هاي بسته. گذاشت کمد کنار را چمدان سبا
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 :کرد نگاه بود، کشیده دراز که کیارش به و کشید عمیقی نفس.  نشست تخت

 .بینمشون می باره اولین که انگار نه انگار. ن گرمی خون خانواده چه_

 :برداشت سرش زیر از را دستش و زد لبخند کیارش

 سالش و سن کردم می فکر. راحته زیادي البته. بود همینجوري اول از یوسف_

 !نشده عوض چیزي انگار اما کرده تغییر کم یه و باال رفته

 .کیارش داره بو حرفات_

 .نباشه اروپایی ي روحیه با جوونیش ورژن پسرش دارم شک_



 چی؟ یعنی_

 :کشید باال را سرش و کرد نگاهش کمی کیارش

 . هیچی_

 :کشید خود سمت و گرفت را او دست سپس

 .بیرون بریم کن استراحت ذره یه_

 :انداخت کمرش دور دست و کشید دراز روبرویش سبا

 .نمیاد خوابم االن که من_

 بیرون؟ بریم پس_

 نیستی؟ خسته خودت_

 !نه_

 و گفت خبی خیلی کیارش. ندارد حرفی یعنی که داد حالت را هایش لب سبا

 را آنها چککردنشان از بعد و رفت ها سوغاتی ي بسته سراغ سبا. شد بلند

 :کرد تاکید کیارش.  برداشت

 .یوسف دست میدم پسرشم واسه. بردار رو همه سوغاتی_

 ...شد همراهش لبخند با کیارش و گرفت او سمت را بسته دو سبا

 . گذاشتم قرارو_

 کرده؟ باور_



  حسابی ، باشم گذاشته کارش سر اگه که کشید برام نشون و خط کلی! نه_
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 .بیاره جا حالمو

 قدیمی ي پنجره چهارچوب روي آرنج و زد سیگارش به محکمی پک البرز

 :گذاشت

 خرابه؟ ش سابقه چطور؟_

 قلت؟ سابقه_

 . بزن حرف آدم مث_

 :کرد اي خنده تک پیمان

 زده گند حسابی و دیدتش پیش هفته یه گفت رفیقمه که ش دخترخاله. آره_

 . کشیده رخش به زنشو و هیکلش کل به

 .آمد چشمش مقابل سبا ي چهره تصویر و شد تنگ کمی البرز هاي چشم

 و شد کج لبش. داغ سرب یک مثل درست. رفت پوستش زیر عجیب حسی

 :شنید دوباره را پیمان صداي

 مارك همون با جا یه. بود تنش پاییز اغلب که داشت مشکی چرم کت یه_

 . کردم پیداش برات



 بود؟ باهاش پاییز تو دختره_

 کنه عقدش میخواست. نبود رابطه اهل کیارش ولی نشد بیشتر چندماه. آره_

 !چی همه زیر زد و شد چی نمیدونم که

 :شد جمع البرز پوزخند

 نداشت؟ دختر دوست_

 این بود محال واال کاراش داشت چوب چهار. تو و من مث نه ولی داشت_

 .برداره سرش از دست دختره

 عکس با هم رو کافه اسم. میدم که ادرسی به بفرست پیک با و بخر و کت_

 !بگو ازش بیشتر حاالم. بفرست دختره

 مقابل البرز و زد حرف پیمان. بست را پنجره و کرد پرت بیرون را سیگارش

  تا بود شده الغرتر.شد خیره تنش روي ي برجسته خطوط به.ایستاد آینه
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 بیشتر تنش روي دردناك نقوش حاال.برسد مو باریکی به کیارش به شباهتش

 چهار او براي زندگی.زد می زنگ سرش در او صداي. داد می نشان را خودش

 و شکسته اي شیشه با نحس دیواري چهار یک میان او و داشت چوب

 صداي هنوز.  کرد می درد تنش هنوز. شد کشیده کثافت به کثیف نوجوانی



 شب همان میان درست. بود یادش او ي کرده عرق تن هاي زدن نفس نفس

 هفت از که هایی کابوس و خوفناك و سرد ي خانه یتیم آن میان که هایی

 خرابه پشت در دیگر گروهی تعدي هجوم مورد برنداشت، دست ش سالگی

 مردانگی.  مرد البرز. مرد ش بچگی. گرفت قرار ها سرویس بار کثافت هاي

 .کرد زندگی و ساخت چوب چهار پدرش کنار کیارش و مرد حسش.مرد ش

 را نگاهش آینه شکستن صداي. آمد فرود آینه روي مشتش و شد قطع تلفن

 فخر زنش کنار کیارش و کرد می درد تنش. کرد می درد دستش. کشید باال

 لجنزار در اوهنوز و چرخید می وار شاهزاده ش زندگی میان. فروخت می

 معلوم ها زخم هنوز آینه ي شکسته شیارهاي ازمیان. زد می پا و دست کودکی

 می چکه خون.چرخاند را مشتش. خورد سر ش شقیقه کنار از گرمی عرق. بود

 .بود معلوم خون این میان کیارش اسم. شد کج لبش. کرد

*** 

 شرفی بی زدو کجی پوزخند. بود خیره کت آستین روي ومحو معروف مارك به

 اصل روي دست باید هم شاهانه زندگی آن کردن بازي نقش براي. کرد نثارش

 قهوه فنجان روي را شستش انگشت. فیک و قالبی اجناس نه گذاشت می ها

 درورودي به نگاهش و داد زهرمار طعم قهوه. گرفت کت از را چشمش و کشید

 دنبال و چرخاند می چشم االن بود قاب میان دیشب که دخترکی. چسبید



 خیره او به ونگاهش کرد جمع کمی را هایش چشم. گشت می او همزاد

 توانسته قدر چه و باشد موثر میتواند قدر چه قالب این بداند خواست می.ماند

 گیر البرز منتظر نگاه در دخترك هاي چشم که نگذشت خیلی. کند کاري بدل

  می کار خوب عقلش اما داد می تکان را البرز داشت تعللش چندثانیه. کرد
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 قالب در بیشتر را خودش. است غرور کوه کیارش که آمد یادش. بود ماهر.کرد

 به دخترك هاي قدم چشید را قهوه تلخ طعم دوم بار براي وقتی و کرد فرو

 ...آمد سمتش

 :کرد نگاهش ناباور هایی چشم با و ایستاد میز کنار روشنک

 نگفته؟ دروغ پیمان کیارش؟ بینم می درست_

 :گفت محکمی لحن با و گذاشت میز روي را فنجان البرز

 .نبوده درکار دروغی ولی دیدي خواب کنی فکر میتونی. بري و نشینی میتونی_

 رو و زیر البرز حس. نشست صندلی روي و شد سست روشنک

 هاي چشم لرزان مردمک وقتی.  چسبید دخترك ناباور نگاه به چشمهایش.شد

 زیر دستش و شد هم همان. شد دستش آمدن پیش منتظر کرد، تحلیل اورا

 ...آمد البرز و رفت کیارش. شد شروع بازي. زد یخ دخترك انگشتان سرماي



*** 

 :نشست کاناپه روي و انداخت ساده اتاق مختلف زوایاي به نگاهی روشنک

 اینجا؟ چرا_

 :دوخت او به را ش خیره نگاه و نشست کنارش البرز

 !زنم و بابام چشم جلو ببرمت داشتی توقع_

 :کشید شعله جوان دختر هاي چشم از آتش

 ...جوري اون که شب اون_

 :گفت حرفش میان البرز

 چه گفت پیمان وقتی. کنم موقعیت حفظ بتونم که منه ي برنده برگ سبا_

 .ببینمت گرفتم تصمیم کردي فکرایی

 کیارش؟ مزخرفت فکر طرز همون با_

 و کشید جلو را خودش. کردند می سروته اسم بااین را البرز انگار! کیارش

 :گفت

 .نداره معنی خیلی من واسه زندگی_
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 ...،زنت باشی من با قراره اگه ولی بودم دیده رفتارات تو هم قبال اینو_



 !ش موقعه به تا فهمه نمی_

 باشم؟ انتقام واسه دستت آلت قراره_

 نداري؟ دوستم مگه_

 :گفت و گرفت دودست با را او دست.چرخید سمتش کامل روشنک

 فقط. کیارش نبودم کنارت افتاده دور ي خونه واین اتاق تواین االن نبودم_

 میدونم. دارم باورت چون. نیست مهم بعدش هیچی دیگه. باشم امیدوار بگو

 !هستی قولت سر بدي قول اگه

 :کرد زمزمه آرام و شد خیره دختر هاي چشم به البرز

 .میشی من مال. میخورم قسم_

 احساسش. شد روشن که بود آتشی ي جرقه جوان دختر هاي چشم برق

 دست. جایبگیرد ودرآغوشش بیاندازد او گردن دور دست تا شکست را فاصله

 قدم اولین این. شد تند هایش نفس. نشست دخترك کمر گودي روي البرز

 .گرفت را دورش شومی وحس لبخند.کند تصاحب را وجایگاهش کیارش تا بود

 کشیده گردنش کنار به هایش لب. رفت دخترك موهاي البالی و باال دستش

 هاي چشم به و برد صورتش زیر ،دست شد تحرك بی دخترك وقتی. شد

 از فقط البرز و کرد زمزمه را کیارش اسم آرام روشنک. شد خیره متعجبش

 :کرد استفاده اسم این قالب



 !شه تر جدي باید قرارمون_

 :بود زده بهت روشنک

 شیم؟ محرم... منو زنت،میخواي باوجود_

 !نفهمه کسی_

 :گفت تر آرام البرز و کرد نگاهش روشنک

 !خب_
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 و حماقت. بود کیارش مخصوص فقط ها گفتن خب این. خورد تکان روشنک

 .آمیخت هم به شقع و هوس و هوا

 .آیالر و پیمان حتی.فهمه نمی کسی_

 ...شد تکرار گوشش زیر کوتاه جمالتی و داد تکان سر

*** 

 زیر باز تا کرد نگاهش کیارش. گرفت را کیارش بازوي سبا و خورد تکانی قایق

 او پرت حواس و براق هاي چشم بادیدن اما دهد نسبتش غشو به گوشش

 هاي جاذبه همه این از او ي اندازه چرا دانست نمی. کرد سکوت و زد لبخند

 که حسی یک. خورد می تکان دلش ته چیزي. برد نمی لذت تاریخی و طبیعی



 .بگیرد را حالش میخواست و رسید می راه از معلق اجل مثل ها خوشی عین در

 را لذت نهایت لحظاتش تمام از نداشت خاطر به که بود این دلیلش شاید

 میخواست که حاال و کرده تلف گذشت جستجوي در را روزهایش همیشه. ببرد

 کرده گیر مردابش میان پایش انگار بگذارد، سر پشت را ها تلخی و ببرد لذت

 .شود رها توانست نمی راحتی این به و بود

 و کند می پر را جایش مصیبت. کند می تلف را لذت آدمیزاد. است همین دنیا

 را دنیا شود،بعد رها ش چسبنده تارهاي از تا دهد رخ اي معجزه باید دیگر

 کرده خود که رود می یادشان دیگر. خواهی می چه جانمان از که میکند متهم

 !نیست تدبیر را

 :گفت شعف با سبا. کرد نگاهش و زد پلکی سبا صداي با

 فکرشم شدیم پیاده فرودگاه تو وقتی ولی بودم شنیده زیاد اینجا درمورد قبال_

 !بگذره خوش بهم قدر این کردم نمی

 و برد فرو پالتویش جیب در را هایش دست.زد گوش راپشت موهایش تینا

 :گفت

 باهات میخوام دارم هلندي دوست کلی تازه. بریم جاهام بقیه بمونین بیشتر_

 .شن آشنا
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 .میاد پیش چی ببینیم باید ولی دارم دوست که من_

 :گفت و زد چشمکی تینا

 . بیارین پیش باید خودتون_

 :بود ساکت که کرد نگاه کیارش به سبا

 .ایشونه دست ما ي برنامه_

 :شکست سکوتش باالخره و شد تر پررنگ کیارش لبخند

 .نباش نگران. نیست اي بگذره،برنامه خوش تو به وقتی_

 ببوسدش. کند بغلش لحظه همان میخواست دلش.  رادید سبا هاي چشم برق

 جواب بازویش فشردن با اورا ي خیره نگاه سبا. شده مرگش چه دانست نمی. 

 :گفت سرخوشی لحن با و داد

 ...ولی فکرمی به میدونم_

 . عزیزم فکرنکن االن ش ولی به_

 بروز راحت را احساسش و بود پدرش مثل. بود شده آنها ي رابطه عاشق تینا

 :گفت شیطنت با. میداد

 .کنم پیدا دوست ایران، بیام کنم جمع منم میکنین کاري یه دارین_

 :گفت لبخند با کیارش و خندید سبا



 .میکنن حفظ خودشونو احساسی خصلت جا همه ایرانیا_

 م احساسی گفت میشه. مهربونن خیلی هام هلندي. اینجا مخصوصا. آره_

 .هستن

 زود واسه دلیلی میتونه همینم و زیاده اینجا قومیت تعدد که بگیر نظر در اینم_

 .بشه بودنشون جوش

 .خان کیارش نمیشه عوض مکان تغییر با آدما خصلت خودت بقول_

 :داد باال ابرو کیارش

 !درسته_

 :برد را استفاده نهایت فرصت از تینا
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 میدي؟ قرض من به رو سبا هفته اخر حاال_

 . شد کمرنگ کیارش لبخند

 .خانم تینا نمیدم قرض کسی به عشقمو من_

 :گفت و گرفت را کیارش ي کنایه سبا ولی خندید تینا

 ...گفتم که من جون تینا_

 :گفت سباِ  حرف میان تینا



 میخواد کردم،دلشون دوستام پیش تعریفتو بس از.  س دخترونه دورهمی یه_

 . ببیننت

 :داد ادامه کیارش به رو سپس

 .هستن Patriarchyهمه ایرانیا بگن میخواین نکنه_

 :شد جدي کیارش

 باشه چیزي هر مختلف جوامع در ممکنه حرمتا و همراهی روي گذاشتن اسم_

 . باش مطمئن. نمیشم مانعی باشه،من باهات بخواد خودش سبا اگه اما

 :گفت کیارش به آرامش با او که کرد نگاه سبا به و زد لبخند تینا

 . بگذره خوش بهم خودت با میدم ترجیح_

 :افزود و کرد نگاه بود رفته وا که تینا به

 . نمیشی ناراحت تو مطمئنم_

 :کشید باال را هایش لب تینا

 ! نه که معلومه_

 :زد لبخند سپس

 .میشین عاشقش من مث میدونم! ریم می که گل بازار_

 :گفت لبخند با سبا

 . داد مزه خیلی دیشب. گیریم می دوچرخه دوباره بعدش_



 :داد تکان سر و مالید هم به را هایش دست تینا

 این؟ از بهتر چی_

 محمدي الناز بومرنگ رمان

204 |4 1 6 

 .کرد موافقت اضافه حرف بی بار این او و کرد نگاه کیارش به سبا

*** 

 سبا. نبود آنجا باز کیارش حواس. کوبید می تراس ي شیشه به جان کم باران

 کوچک رویمیز را آن و کشید برس را موهایش ي دسته آخرین. شد متوجه

 چرخاند سر کیارش.  خورد مختصري تکان وتخت نشست. گذاشت تخت کنار

 :داد تکان سر سبا. کرد نگاهش و

 فکري؟ تو قدر این چرا_

 :کشید درهم کمی را ابروهایش کیارش

 .بمونیم بیشتر روز چند کنم هماهنگ بتونم اگه میخوام. نیست چیزي-

 :زد لبخند سبا

 داري؟ کار نگفتی مگه_

 .انداخت عقب بیشتر روز چند میشه_

 :داد ادامه کوتاهی مکث با



 جمع حواست فقط. ندارم حرفی من ، مهمونی بري تینا با میخواي اگرم_

 . باشه

 !بودي مخالف که تو اما_

 از بیشتر دیدم که بگیري تصمیم خودت کردم سکوت فقط. نکردم مخالفتی_

 !کنی می فکر من به خوشیت

 :گذاشت صورتش زیر دست و کشید دراز و زد را برق سبا

 باشی؟ باهام خوشیا ي همه تو دارم دوست نمیدونی_

 بهت بیشتر خیلی من با بدونی تا باشی من بدون الزمه یهوقتا ولی چرا_

 .گذره می خوش

 سرش زیر از را دستش کیارش. انداخت او بدن روي دست و خندید سبا

 . کرد بغلش و برداشت

 اینجا؟ از اومد خوشت_
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 فهمیدم مامانش و تینا حرفاي از من که جور این. قشنگیه و خوب کشور_

 !داره خوبی آدماي هم خیلی

 !خب_



 :گفت و کرد مکث کمی سبا

 ...دیگه،حاال کشور یه بري میخواستی که تو_

 !بزنی مخمو خواسته کامران_

 :رفت وا سبا

 !شکیار_

 خودش به بیشتر را او و انداخت او تن دور ودست گرفت ش خنده کیارش

 :فشرد

 .کرده سفارش تونسته که کی هر به همین واسه. نشناخته منو هنوز کامران_

 !راحتی که باشی جایی میخواد. میذاره پا زیر شرطاشو داره مستقیم غیر خب_

 :گفت سبا به اي خیره نگاه با کیارش

 ناراحتی؟ تو. راحتم خونه توهمون من_

 !نه که معلومه_

 خب؟.نکن سیاه منو پس بگیرتت هم اروپا برق و زرق میدونم بعید_

 :زد لبخند سبا

 . نیستم بلد پیچوندن هم تو مث. روراستم تو با من_

 :آمد کش کیارش لب ي گوشه

 . میدونم_



 :کرد اخم سبا

 .ها شدي جوري یه جدیدا_

 :گفت خاصی لحن با و رفت جلو کیارش سر

 .خب بپیچونمت میخوام_
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 :بوسید را لبش ي گوشه آرام و خندید سبا گفتن وا با

 .نمیاد بدت میدونم_

 بذاري؟ سرم کاله قراره_

 . رفت او ي سرشانه بند سمت دستش و زد چشمکی کیارش

 .باشم گذاشته شایدم_

 اما بگوید چیزي خواست و گرفت را او ي شانه. گوید می چه فهمید تازه سبا

 گوشش کنار.  چسبید او ي سرشانه به هایش ولب گرفت را دستش کیارش

 :گفت

 . بخوره بینمون تر محکم ي گره یه میخوام_

 خاصی حالت هایش چشم.شد خیره او به اتاق وروشن تاریک میان سبا

 بغض چرا دانست نمی. رفت فرو او موهاي میان دستش. ریخت قلبش. داشت



 :گفت آرامی همان به اما کرد

 .بخوره گره بودنت به نفسم مونده کم دیگه_

 :نشست او لب روي نوازشگرکیارش انگشت

 . رسیده کور ي گره به من حس_

 :بوسید احساسش تمام با را او و برد جلو را سرش

 خودت مثل.  بده نفس بهم اسمش میخواد دلم.  جونم میشه این از کورتر_

 . بده زندگی

 براي. بست را هایش چشم.  بود مطمئن کیارش انگار.داشت غریبی حس سبا

 هم براي روز هر. شد می سرکشی باعث عشق و بیتابی هم، وجود در شدن حل

 زمان هر عشق این ي ثمره که بودند مطمئن. شدند می تر تازه.داشتند تازگی

 ...شود می برسد،نفسشان که

 سر از فقط خواستن این. بود غافل کیارش عجیب حس از سبا میان این فقط

 ...چیست دلیلش دانست نمی و بود ترسیده. نبود عشق
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 روي را مهر. برد رو از را مدارك چککردن مامور زلش و خیره هاي چشم

 .زد کمرنگی لبخند. گرفت طرفش به را آن و کوبید پاسپورت آخر ي صفحه



 دیگر سمت به و کشید را چمدانش ي دسته.برگشت. بود پوزخند شبیه بیشتر

 .کرد نگاه را موبایلش و داد تحویل را چمدان.بود نمانده پرواز به چیزي. رفت

 و دختر این. کشید لبش روي زبان. روشنکدید طرف از را پیام آخرین

 کیارش انداختن دردسر به براي قالب بهترین مزخرف عشقی سر از اشتباهش

 و خندید می باید االن. شود خراب سرش روي دنیا تا برگردد بود کافی. بود

 باال را پالتویش ي یقه بعد ساعتی. نیامد لبش به هم لبخند اما کرد می کیف

 باید. برگردند تا بود یدکی قالبی شبیه دخترك این فعال. برخاست و کشید

 نزدیک فاجعه. رفت سمت آن به. شد اعالم پرواز ي شماره. کرد می حفظش

 .بود

*** 

 به. شده گرمش سرد هواي آن وجود با چرا دانست نمی. شد کالفه بیخوابی از

 را نفسش. بود غرق راحتی درخواب و بود پتو زیر گردنش تا. کرد نگاه سبا

 یک. ایستاد اتاق عریض و بلند ي پنجره پشت. شد بلند و کرد فوت بیرون

 دائم. نداشت خوبی حس. شد نمی پیدا گرفته آسمان این در امشب هم ستاره

 آنکه بدون. وپوشید برداشت را پیراهنش. زد می وپا دست دلهره و دلشوره در

 خیلی سبا بخاطر. برداشت را سیگارش و کرد رهایش ببند را هایش دکمه

 وارد و رفت بیرون اتاق از.نبود کردنی ترك عادت این اما بود کرده کمترش



 در را دودش پر نفس و زد سیگار زیر فندکرا. شد سالن انتهاي در تراسی

 .آمد می آشنا نفس یک بوي. کرد رها غریب شهر آن ي زده یخ هواي

 به ابروهایش. رادید اي سایه که برگشت داخل و کشید را پیراهنش طرف دو

 شد فراخ هایش چشم. شد می تر نزدیک آنها اتاق به جوانکی.شد نزدیک هم

 کند باز را اتاق در جوان ازاینکه قبل. برداشت سریعی و بلند هاي قدم و

 :گفت عصبی و ایستاد روبرویش کیارش

 محمدي الناز بومرنگ رمان

208 |4 1 6 

 ؟ کجا_

 شباهت. خورد جا کیارش. انداخت کیارش به متعجبی نگاه جوان مرد

 بود معلوم اما شناخت را او بالفاصله.  بود نشدنی انکار یوسف به پسرجوان

 تر عقب کمی را او خشونت بدون و گذاشت کتفش روي دست. است مست

 :فرستاد

 .اومدي اشتباه اتاقو. نیما نیست خوش حالت انگار_

 :گفت ، آمده کش لحنی با پسرك

 جنابعالی؟_

 .کیارشم_



 :گفت اي کشیده و بلند صداي با نیما

 .اتاق تو دارم کار کنار بکش! چه من به.خب باش_

 پوشش بدون یوسف و شد روشن راهرو برق که بگوید چیزي خواست کیارش

 :آمد جلو و کرد نگاه آنها به آلود خواب هایی چشم با. آمد بیرون کامل

 شده؟ چی_

 :گفت لحن همان با نیما

 دادي؟ اجاره نبودم،اتاقمو دوهفته_

 .شده عصبی او کرد حس بار اولین براي وکیارش کشید اورا کتف یوسف

 میاري؟ باال داري که خوردي قدر این باز. بچه اونوره اتاقت_

 هایی اخم با کیارش. شد اتاق وارد هم خودش و داد هل اتاقی داخل اورا سپس

 او دیدن با. جود می ناخن و نشسته شدکه سبا متوجه و شد اتاق وارد درهم

 :پرسید فورا

 کیارش؟ شده چی_

 :نشست تخت ولب رفت جلو کیارش

 شدي؟ بیدار پسره این ي نکره صداي از_

 بودي؟ توکجا کیه؟.آره_
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 .نبود حالیش هیچی بود مست بس از.  س چیکاره نیست معلوم.یوسفه پسر_

 :برگرداند او تن روي را پتو کیارش که کرد می نگاهش گیج سبا

 . بخواب.نترس_

 تو؟ شده چت. نترسیدم_

 :گفت آرامی صداي با

 .هیچی_

 یوسف صداي و خورد در به آرام اي ضربه که کرد می نگاهش هنوز سبا

 معلوم و شنید را آرامشان صداي سبا. رفت بیرون و شد بلند کیارش. راشنیدند

 منتظر و کشید دراز. دارد توجیه قصد و کند می خواهی عذر یوسف که بود

 :،پرسید کشید دراز کنارش و بازگشت کهاو بعد چنددقیقه. ماند کیارش

 ریم؟ می صبح_

 :گرفت آغوش در آرام اورا و چرخید سمتش کیارش

 .آره_

 :کشید عقب را سرش کمی سبا

 کشیدي؟ سیگار_

 :پرسید آرام سبا.کرد نگاهش و کرد چشمباز کیارش



 شبی؟ نصف_

 .صبح واسه باشه. ندارمسبا حوصله_

 . است افتاده اتفاقی بود مطمئن اما نگفت چیزي دیگر سبا

*** 

 وقتی بعدم.  سازه نمی بهش هم اصال و میکنه روي زیاده وقتایی یه نیما_

 میخواسته دیشب همین واسه. میخواد بیشتر دلش میشه، اینجوري و میخوره

 وقتی تا و بره شد قرار و کرد بحث باهاش کلی بابام صبح. شما اتاق تو بیاد

 .نیاد شماهستین

 :گزید لب سبا
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 ...نیست،ما درست که اینجوري آخه_

 :گفت شرمندگی با و گذاشت سبا دست روي دست یوسف شیرین،همسر

 .نکنین مون زده خجالت بیشتر دیگه شما. عزیزم شدیم شرمنده ما_

 :زد لبخند سبا

 خیلی بگیره،من تصمیمی کیارش اگه ولی داشتین لطف خیلی مدت این شما_

 .کنم مخالفت تونم نمی



 :گفت فوري تینا

 .بمونی میخواد دلت بگو هم تو.سبا میکنه راضی بابام کیارشو_

 اوکی تینا. زد گفتن،لبخند باشه با فقط و کشید خجالت آنها اصرار از سبا

 :کشید جلو کمی را خودش و گفت غلیظی

 بخرم؟ خوب لباس یه من فردا واسه بریم نیومدن تا_

 :شد غافلگیر سبا

 دوتایی؟_

 و بریم مام.بیرون برد کردن راضی بهونه به کیارشو بابام که فعال. دیگه آره_

 .پاشو. بیایم زود

 ناچار به سبا و اوشد کردن مخالفت مانع عمال سبا دست گرفتن با تینا

 را کیارش ي شود،شماره حاضر اینکه از قبل. رفت اتاق به و زد لبخند

 در موبایل.گرفت

 برمی زود اینکه فکر با. کشید باال استیصال با را هایش لب. نبود دسترس

 .گذاشت برایش هم کوچکی یادداشت و پوشید گردند،لباس

 بخوریم؟ چیزي یه بریم_

 :گفت لبخند وبا گرفت اطراف تماشاي از را نگاهش سبا

 !بعد بریم راه قدم دو بذار_



  و خاص بناي و نما از حتما.  بینیم می رو اونجا اول.  کوئینز کاخ بریم پس_
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 بعدش. داره هم چی همه.خوبه فروشگاه یه پشتشم.میاد خوشت تاریخیش

 چطوره؟. میخوریم بستنی یه همونجا

 :داد باال را ابروهایش سبا

 ...میخواي. ببینم کیارش با جارو همه داشتم دوست من فقط.عالیه_

 :گفت حرفش میان تینا

 کم یه هم با میخوایم االن. بکنین خریدم کلی برین و بیاین باهمم خب_

 . اي وابسته کیارش به تو چقدر. بگذرونیم خوش

 :زد لبخند سبا

 .گذره نمی خوش بهم اون بدون منم. نمیره جایی من بدون اون_

 :داد باال را ابروهایش تینا

 مگه؟ رسیدین هم به تا بودین هم عاشق چندسال_

 :گرفت ش خنده سبا

 !نشد سالم یه دواجمون از تا آشنایی زمان از کال_

 :خورد جا تینا



 ؟ نگرفتین تصمیم زود_

 !نه ما شرایط تو_

 مگه؟ بود چطور شرایطتون_

 عین در تینا.  بگوید چیزي نداشت دوست. افتاد اتفاقات و قبل سال یاد سبا

 هم حد از بیش آمد می نظر بود،به اي داشتنی دوست دختر بسیار اینکه

 به بازگشت. دهد توضیح را چیز همه خواست نمی دلش سبا و است کنجکاو

 .نداشت دوست را تلخی همه آن

 همسر خواهرم. بودیم آشنا هم با قدیم از ولی بود سال یک از کمتر خب_

 . کیارشه پدره

 :گفت هیجان با و شد گرد تینا چشمهاي

 !جالب چه میگی؟ راست_
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 :گفت و سایید هم به را هایش دست کف تینا. داد تکان سر و زد لبخند سبا

 !میشه شوهرتم خواهرت،مادر. بود بامزه_

 :گفت و رفت دوچرخه هاي ایستگاه از یکی سمت به تینا. گرفت ش خنده سبا

 !داري دوست خیلی من مث هم تو کنم فکر_



 همیشه و دادیم می مسابقه سبحان با بچگیهامون. سواریم دوچرخه عاشق_

 .میخوردم زمین من هم

 .داره پاتی قاتی ایرانی برادراي جنس کال_

 تنگ سعید براي خیلی دلش. بیفتد یادگذشته مدام سبا بود قرار امروز انگار

 کوچکی کند،لیست فکر سعید دست ش هدیه رسیدن به آنکه بدون. بود شده

 .نمانند نصیب بی سوغاتی از آنها تا کرد تهیه

*** 

 را ش گوشی تینا. نشست خستگی با و گذاشت صندلی کنار را خریدها نایلون

 . کرد باز را ش بارانی ي دکمه و گذاشت میز روي

 .موندیم فروشگاه تو شد خوب. نمیاد بند دیگه میشه شروع بارونش وقتی_

 :کرد ساعت به نگاهی سبا

 .میشه دیر خیلی داره.بریم و بخوریم قهوه_

 وقتی.  بستنی خودش براي و داد سفارش قهوه سبا براي. کرد موافقت تینا

 وسوسه و رنگ رنگا هاي گلوله روي سبا نگاه گذاشتند، میز روي را ها سفارش

 چرا شد پشیمان و کشید ش قهوه فنجان دور انگشت. ماند خیره بستنی انگیز

 سبا نگاه با اما ببرد دهان به تا کرد پر قاشقی تینا. نداده سفارش بستنی هم او

 :شد خشک دستش



 میخوري؟_

 :کرد نگاهش و خورد جا سبا

 هوم؟_

 :گرفت ش خنده تینا
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 پایین من گلوي از کنی، می نگاه تو که اینجوري خوري؟ می بستنی میگم_

 . ره نمی

 :گرفت ش خنده سبا

 ...ولی ندارم دوست اي میوه بستنی_

 :گفت شدن بلند حال در تینا

 .شی می بخور،عاشقش. نداره حرف اینجا بستنیاي_

 کنار را قهوه فنجان و داد تکان سر سبا. رفت سفارش براي خودش بار واین

 یعنی. رفت پوستش زیر خوشایندي و ناگهانی حس. بود شده دله کامال. زد

 شدت به قلبش باشد؟ رفته سرش زودي همین به گشاد کاله آن بود ممکن

 .داد قورت ذوق از بار این را دهانش آب و تپید

 :گفت تعجب با و کرد تا را خرید کاغذ برگشت، تیناوقتی



 . کیارشودیدم کردم فکر_

 :جاخورد سبا

 کجا؟ کیارش؟_

 کردم؟ دیر نفهمیدي_

 .بودم توفکر راستش. نه_

 :کشید باال را هایش لب تینا

 دنبالش. کردم وصداش دیدمش سر پشت از ولی کنم می اشتباه من شایدم_

 .نبود اما رفتم

 :خندید تینا و شد نزدیک هم به سبا ابروهاي

 همزاد تا بریم زودتر که بخور بستنیتو.  گرفتم ،توهم آوردي اسمشو بس از_

 .نساختم ش واسه

 :پرسید کنجکاوي با سبا

 ؟ مطمئنی_

 .داد می جوابمو که بود اون اگه واال کردم اشتباه شاید میگم. دونم نمی_
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 به. شد پرت سبا حواس. خورد زنگ تینا تلفن که بگوید چیزي خواست سبا



 . گرفت سمتش را گوشی او و کرد نگاه تینا

 .کیارشه. بودم شده متوهم_

 :داد را جوابش کیارش و داد سالم. گرفت را گوشی و زد لبخند سبا

 رفتی؟ کجا.سبا هتل بریم بود قرار_

 .کنیم صحبت بیام میشه_

 .برس تفریحت به فعال. آره_

 :گفت و شد جمع سبا لبخند

 ...به من_

 .بیا زودتر فقط. میکنیم صحبت بیا_

 .باشه_

 را سبا بستنی. شد متوجه تینا. شد درهم کامل ش ،چهره شد قطع که تماس

 :گفت و داد هل سمتش

 .انگار نیست اومدنی بند بارون. بریم بخور_

 .کرد صحبت لحن این با کیارش چرا فهمید نمی. بزند لبخند کرد سعی سبا

 از کمی.بزند حرف تشر با بخواهد که باشد بد کارش قدر این کرد نمی فکر

 سمت فکرش فقط. نبرد لذت آن از اما بود طعم خوش. خورد را ش بستنی

 تینا همراه. بود شده دلخور. نداشت رودربایستی خودش با.  رفت می کیارش



 فروشگاه به چشمش که رفتند می تاکسی سمت به.  رفتند بیرون فروشگاه از

 ونمی دانست نمی خوبی زبان اینجا. گرفت گاز را لبش. افتاد بهداشتی بزرگ

 :دید را او نگاه تینا. بخواهد باید چه فهمید

 داري؟ احتیاج چیزي_

 :کرد نگاهش سبا

 .بریم. نه_
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 :گرفت را بازویش سبا که برداشت را قدم اولین تینا

 .افتضاحه زبانم. بگم باید چی دونم نمی دقیق فقط. دارم الزم چیزي یه_

 .زد لبخند تینا

 . بگیر بریم خب_

 را سبا که چیزي ولی بود شلوغ. رفتند فروشگاه سمت باهم و کرد تشکر سبا

 وسایل روي نگاهش. بود خرید لوازم بودن دسترس در کرد، خوشحال

 طرف آن و دید را کوچکی هاي بسته زود خیلی. رفت جلو و چرخید بهداشتی

 :گفت گرد هایی چشم با برداشت چه سبا دید وقتی و رفت دنبالش تینا. رفت

 ...یا جدي_



 و خندید تینا.افتاد زمین روي چندتا و خورد ها بسته به دستش. کرد هول سبا

 :گرفت باال را هایش دست

 . م بچه عاشق من. ببخشید_

 :زد لبخند و گرفت نفسی سبا

 !میشه چی جوابش ببینم تا نگو چیزي کسی به فقط_

 را یکی و کرد جمع را شده ریخته هاي بسته سریع.  گفت غلیظی اکی تینا

 که رفت دنبالش و داد تکان سري سبا. رفت دیگر سمت و برداشت سبا براي

 .کرد برخورد بردارد، زمین از را اي بسته تا بود شده خم که مردي به ناخواسته

 و ایستاد مرد.  کرد خواهی عذر شکسته وپا دست کند سربلند مرد ازاینکه قبل

 چشم از. شد آشوب دلش. چسبید او ي چهره به ثانیه چند سبا نگاه. زد لبخند

 آنقدر قلبش. شد رد کنارش از و داد قورت را دهانش آب. ترسید می سیاه هاي

 آنکه بدون. زند می بیرون سینه ي قفسه از االن کرد می حس که زد می تند

 آنها که سمتی به البرز. رفت بیرون باتینا کند نگاه را سرش پشت و برگردد

 را آن. بود افتاده زمین روي هنوز کوچک ي بسته یک.بودند،رفت ایستاده

 دنبال نگاهش.  شد جمع ش چهره چرا نفهمید. کرد رانگاه رویش و برداشت

 . کرد نگاه آن به باز و کرد مکث ولی گذاشت سرجایش را بسته. رفت آنها
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 ...نبود مذاب مواد به شباهت بی که میخورد وول سرش در افکاري

*** 

 اما بیاید اتاق به کیارش تا ماند منتظر کمی و گذاشت تخت روي را وسایلش

 بیشتر اما بود بیخودي شاید.زد می شور دلش. اونشد از خبري و گذشت مدتی

 به که اي ضربه و سارق آن یاد اختیار بی. بود ترسیده بزند شور آنکه از

 چشم آن.شد خیره اتاق در به و نشست تخت روي.،افتاد بود خورده بازویش

 پشت. شد بلند باز و داد تکان سر کالفه. بود آشنا انگار لبخند و عجیب هاي

 او با پس. هستند صحبت مشغول که دید یوسف کنار را کیارش. رفت پنجره

 سر ، اتاق در به اي ضربه صداي با که گذشت دقیقه چند.نیامد که بود سرگرم

 :گفت لبخند با و کشید اتاق به درگاه و در میان از را سرش تینا. چرخاند

 شد؟ چی_

 :کرد تعجب سبا

 چی؟_

 :کشید درهم ابرو و داد جلو را هایش لب.شد اتاق وارد تینا

 نزدي؟ و تست_

 .انداخت باال سر و سایید هم به را هایش لب سبا



 !نه_

 پس؟ چرا_

 . نمیشه دیر_

 .ها بیشتره تو از من ذوق انگار_

 :افزود تینا و خندید سبا

 .باالتره فضولیم دز البته_

 :گفت و نشست تخت روي سبا

 .میدم خبر تو بگیرم،به نتیجه و باشم هرجا باش مطمئن_

 .داده من به رو کردنت،خبرا هوس بستنی اون_
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 .داشت عجیبی ذوق.  آمد کش بیشتر سبا لب

 !باشه خواسته چی خدا تا_

 :گفت شیطنت با و نشست کنارش تینا

 !دیگه زنه می برق تو چشماي که خواسته شم بنده حتما_

 :گفت تینا و خندید او شیطنت به باز سبا

 زده؟ سرش به برگشتن هوس شماها دیدن با بابام میدونی_



 :خورد جا سبا

 جدي؟_

 نداره موندن موقعیت دیگه اصال. شرایطش و نیما خاطر به خصوصا. آره_

 . اینجا

 بکشه؟ دست روي زیاده از تا میکنه بهش کمکی اومدنتون مطمئنی_

 :انداخت باال شانه تینا

 تازه که ها بچه سري یه. باشه،میکنه کنه،هرجا کاري بخواد اگه میگم که من_

 پیش بابا نمیدونم دیگه.  بود تر خراب اوضاعشون نیما اومدن،از ایران از

 وقتایی یه هست سالی دوسه. س بهونه نظرم به ولی کرده فکري چه خودش

 .برگرده میخواد شنوم می مامان با حرفاش میون

 برگردي؟ نداري دوست تو_

 . شدم دلبسته خیلی. دارم خوبی احساس هم اینجا. نداره واسم فرقی_

 :کرد نگاه سبا به لبخند با و کرد مکث

 هرروزمون چهارساله سه. دارم دوسش خیلی. هست دوستمم بخاطر البته_

 .گذره می باهم

 :زد لبخند سبا

 کنین؟ نمی ازدواج چرا_



 واسه.زوده میگفتم اما داره ازدواج به اصرار هست دوسالی سم راستش_

 . خوردم کردي،جا ازدواج زود چقدر گفتی تو وقتی همین
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 شدي؟ معطل چی واسه داري دوسش و مطمئنی بهش اگه_

 از همین واسه. سبا ترسم می شکست از. بخورم شکست ندارم دوست_

 .دارم دوست خیلی رو سم واال کرده دورم ازدواج از که اینه. ترسم می تعهدم

 .شدم مطمئن بهش هم کافی حد به

 :گذاشت او دست روي دست سبا

 .بیاد پیش برات صالحته به چی هر امیدوارم_

 دل در خوب داشتنی دوست دختر این.  داد تکان سر اي بامزه حالت با تینا

 هنوز. شود می دلتنگش خیلی برگردد وقتی دانست می و بود کرده باز جا سبا

 خیري به شب و برخاست تینا. شد اتاق وارد کیارش که بودند صحبت مشغول

 که شدند متوجه وضوح به دختر دو وهر داد را جوابش کوتاه کیارش. گفت او به

 را نگاهش و شد هم در گیري سخت همه این از سبا اخم. است حوصله بی

 :گفت کوتاه ،کیارش شد بسته در و رفت بیرون تینا وقتی. گرفت

 !هتل میریم شام از بعد. کن جمع وسایلتو_



 :گفت ناراحتی با و چرخید طرفش به سبا. کشید دراز تخت روي وخودش

 احترامی بی رفتنمون کنی نمی فکر نوازي مهمون و پذیرایی همه ازاین بعد_

 ؟ باشه

 .باشیم هتل بود قرار ازاول_

 :چرخید او سمت کامل سبا

 ...که س دوهفته االن اما آره اول از_

 .سبا نکن بحث من با_

 :برآشفت سبا

 ؟ چشم بگم باید فقط_

 :برگشت عصبی حالتی با کیارش سر

 هست؟ مهمم برات من حرف.بمون گذشته خوش بهت اگه! نه_

 :شد بلند و فشرد هم به لب سبا
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 . باشه. دیگه بگی نخواي هرچی که بشنوي میخواي همینو! چشم_

 وسایل. برداشت کمد داخل از را چمدان سبا و کرد نگاهش تر عصبی کیارش

 اما کرده لج چیزي چه به کیارش دانست نمی. ریخت می داخلش حرص با را



 چهل. کشید می عذاب شدت به شد می گیر سخت و پیله بد قدر این وقتی

 .ایستاد پنجره ،کنار کند نگاه او به آنکه بدون و کشید را چمدان زیپ بعد دقیقه

 دلخور او رفتار از خودش اما است خاطر چه به کیارش عصبانیت فهمید نمی

 .بود

*** 

 نوازي مهموان بابت و ماند حرفش سر ،کیارش یوسف ي دوباره اصرار باتمام

 گفت یوسف. بمانند هتل در را مانده باقی روز چند شد قرار و کرد تشکر آنها

 شهر از کامال و باشند باهم باید اما نیست آنها ماندن به اصراري روز چند این

 میهمانی به هم با بودند گذاشته قرار دخترها که روزي از غیر البته.کنند دیدن

 از و گرفت آغوشش در یوسف.  کرد موافقت و زد لبخند بار این کیارش. بروند

 سوییت داخل بعد ساعتی. بوده میزبانشان که بوده خوشحال گفت دل ته

 پیش بحثی هم کیارش و زد نمی حرفی سبا. بودند ها هتل از یکی در مجهزي

 . نکشید

 چشم کیارش.  خوابید کیارش به ،پشت رفت تخت روي وقتی بار اولین براي

 .گذاشت هایش پلک روي دست و بست را هایش

 کالفه.چرخید می دیگر پهلوي به پهلویی از بود دوساعت از بیشتر

 گذاشت صورتش زیر را دستش. نداشت آرامش احساس.برد نمی خوابش.بود



 و

 :شنید را کیارش صداي. کشید خود طرف بیشتر را پتو

 درگیري؟ هنوز یا بخوابم میذاري_

 .کشید رویش را پتو و شد جمع درخود بیشتر.  نداد را جوابش.گرفت حرصش

  خنک دلش بلکه بزند پس را او باحرص و بگذارد پاپیش کیارش خواست می
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 :گفت جدي و محکم او اما شود

 .نباش کشی منت منتظر پس. نمیاد خوشم کردنت وپشت کردن قهر از_

 :زد غر لب زیر

 !بلدي اینکه نه_

 !بگو بلند_

 :گفت و فشرد هم به را هایش دندان باحرص سبا

 .نمیخواد دلم_

 و شه عوض باید خاطره بدون ،تخت بره پیش اینجوري. نخور تکون پس_

 . بدم ضرر

 :افتاد او لبخند به چشمش که بدهد را جوابش برگشت اراده بی سبا



 .میدونم.میخواد منو فقط االن دلت_

 :داد تکان سر سبا

 .کیارش بدجنسی خیلی_

 :گفت و کشید خود سمت کامل اورا کیارش

 !بره می خوابت راحت کنی فکر و نکنی من به و پشتت دیگه توباشی تا_

 و کشید او بازوي روي را ناخنش. شد مستقر راحتی جاي در تازه انگار سبا

 :چسباند کتفش به را سرش

 !نخوابیدي چرا خودت_

 .نمیره خوابم نباشی بغلم. شدم معتاد_

 :کرد نگاهش بااخم و کرد بلند سر سبا

 .اي دنده یه خیلی_

 .باش نداشته توقعی میکنی قهر بیخودي وقتی_

 :کرد نگاهش خیره و شد خیز نیم سبا

 کردي؟ رفتار چطور رفته یادت بیخودي؟_

 !رفتی گذاشتی بیخبر و من حساسیت تمام با نرفته یادمم ولی نه_
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 م دربایستی رو تو تینا بخدا. گذاشتم یادداشت ولی نگرفت موبایلت خب_

 .نمیرم جا هیچ تو بدون میدونی توکه. رفتم نمی واال گذاشت

 :کشید خودش سمت اورا و گرفت را دستش. کرد نگاهش کمی کیارش

 نري،نمیري؟ فردا بخوام اگه_

 :گفت آرام مکث کمی با سبا

 .نمیرم_

 :چسبید او موهاي به کیارش لبهاي

 . کنم اکی دیگه دوروز واسه و بلیط میخوام ولی برو رو فردا_

 :گفت بگوید،آرامتر چیزي سبا اینکه از قبل

 .ندارم آرامش اینجا دیگه_

 او براي باز فهمید نمی. آمد بند سبا نفس. چسباند ش سینه به بیشتر اورا سر

 او بدون که را بدي حس تا نیامد پیش فرصتی شد خوب. افتاده اتفاقی چه

 ...آمد خواهد پیش چه دانست نمی هنوز.  کند بازگو کردبرایش تجربه

 چشم از این و نخوابیدند آرام کدام هیچ اما شد برقرار صلح اینکه با قبل شب

 انگار. بود معلوم دو هر وکالفگی کیارش سردرد و سبا ي حوصله کم هاي

 موهایش الی البه انگشت کیارش.نخوابند آسوده که بود شده بسته طلسمی

 :گفت سرش پشت دادن ماساژ حال در و فرستاد



 داري؟ قرار کی-

 . ده ساعت-

 :برخاست تخت روي از کیارش

 .شو توحاضر بزنم صورتم و دست به آبی یه من تا پس-

 !کیارش گیره،نمیرم نمی ت حوصله اگه-

 لبخند. بود مستاصل سبا انگار. چرخید او سمت و کرد مکث اي لحظه کیارش

 :بود مهر پراز اما کمرنگ هرچند.  زد

 داره؟ من حوصله به ربطی چه ؛ بري میخواي تو-

 محمدي الناز بومرنگ رمان

222 |4 1 6 

 !باشی تنها روزآخري نمیخواد دلم-

 .گذاشتم قرار یوسف با که دیدي. نیستم تنها-

 :گفت و رفت طرفش به سبا

 برین؟ میخواین کجا-

 .نمیدن راه رو غشوها خرگوش که جا یه-

 و زد پلکی سبا.کشید او درهم موهاي به دستی سبا آرام ي خنده با و گفت

 :کرد لوس را خودش



 گذره؟ می خوش بهت اصال من بدون-

 !میشم حالی چه که گفتم-

 :کرد دارتري جان ي خنده سبا

 !نرو،نمیرم بگی اگه میگم همین گیره،واسه می درد بدنت میدونم-

 :بوسید را ش گونه و زد عقب ش شانه ازروي را او بلند موهاي کیارش

 می چون زودتربیا غروب عوضش.برو دادي قول چون ولی بري خواد نمی دلم-

 .بگردیم فقط غروب تا فردا و امشب کنیم خرید کلی خوام

 :نگذاشت جواب بی را ش بوسه و کشید باال را خودش کمی سبا

 .بیام زود و بگیرم دوش یه برم من پس-

 هوا بی که بود نگرفته دوش هنوز. رفت حمام طرف به سبا و زد لبخند کیارش

تا خواهد نمی دلش چرا دانست نمی.گرفت تپش قلبش. افتاد تست آن یاد 

 کند تالفی میخواست شاید.کند مطلع اقدامش ازاین را کیارش ، نشده مطمئن

 هم خودش اگر هرچند. کرده غافلگیر تصمیمی چنین از را او هوا بی چرا که

 پیش مدتها است ممکن کیارش خود قول به شد می ،متوجه کرد می دقت

 هم شک ، بود نگرفته جدي را او حرف که آنجایی از اما باشد رفته کاله سرش

 با. کند تلقی جدي باید هم شوخی به اورا هاي حرف تمام فهمید می حاال. نکرد

 کند امتحان را تست آن تا نبود دلش توي دل. داد تاب را انگشتانش دلشوره



  تنش و کرد باز را آب بنابراین. کرد می را کار این گرفتن دوش از بعد باید اما
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 لباس. آمد بیرون و پیچید دورش را حوله. سپرد ولرم هاي آب هجوم به را

 لبخند. نیست کیارش که دید تعجب درکمال. بود آماده تخت روي هایش

 ...رفت سرویس به و برداشت را بسته کیفش از فوري. بود فرصت بهترین.زد

*** 

 از و کشید باال را هایش لب. ندید البی در را کسی. انداخت اطرافش به نگاهی

 خواهان کسی است مطمئن که پرسید انگلیسی زبان به دوباره هتل متصدي

 به تاکید حتی.کرد مطمئنش و داد تکان سر متصدي که یانه بوده او دیدن

 درآورد را تلفنش. کرد بود آمده دنبالشان که هم فردي و آنها بودن ایرانی

 بست را ،گوشی نگرفته شماره کیارش. کرد صدایش تینا اما بگیرد اي شماره

 با کیارش. گفت بخیر صبح و رفت جلو لبخند با تینا. چرخید او سمت وبه

 :داد را جوابش رویی خوش

 .بوده دام ومیدان ده ساعت قرارتون گفت سبا_

 زودتر منم.گذاشت اختیارمون در امروز ماشین و کرد لطف بابا ولی آره_

 نیست؟ آماده نکنه. رسیدم



 . حاضره االن تا حتما.بگیره دوش بود رفته_

 باال؟ برم میتونم_

 :زد لبخند کیارش

 !باشه نداشته مشکلی اینجا قانون اگه_

 .باشین مطمئن. نداره_

 .بفرمایید پس_:گفت و کرد اشاره آسانسور به دست با کیارش

 نمیاي؟ شما_

 .بفرمایین شما.میام دیگه دقیقه چند_

 حس ارضاي براي کیارش. رفت آسانسور طرف به و کرد تشکر تینا

 تقاضاي مرد یک بود گفته متصدي. کشید سرك بیرون فضاي به کنجکاویش

  ندید،توهماتش را کسی هم وباز زد دور فضا در وقتی اما داشته را دیدنشان
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 چه بداند آنکه بی.برگشت هتل به و زد کنار را نقیضش و ضد احساسات وتمام

 .است درراه خبري

*** 

 :گفت ذوق با تینا



 .بده بهش خبرو و بمون! مهمونی بیخیالِ_

 .داد قورت را دهانش آب. دهد بروز چطور را احساسش دانست نمی دقیقا سبا

 .بیفتد اتفاق زود قدر این کرد نمی هم را فکرش اما بود کرده حس بااینکه

 :لرزید می هیجان شدت از صدایش. کشید صورتش روي را هایش دست

 .کنم غافلگیرش خودش مث میشد کاش...  میخواست دلم یعنی. نمیدونم_

 :زد پهنی و پت لبخند تفکر کمی با تینا

 .کن غافلگیرش خب_

 چطوري؟_

 توزودتر. کنی کار چه میگم بهت بعد. بریم بامن بیا. نیار خودت روي به االن_

 .بیفت جلو قدم یه و بگو تبریک بهش

 اي خاطره خواست می. شد نمی بهتر ازاین. افتاد برق بیشتر سبا هاي چشم

 شد می گفته تند تند که تینا هاي حرف به.  بماند جاودانه همیشه که بسازد

 و مادرانه،کودکانه ست یک تا کوچک کیک جعبه یک خریدن از. کرد گوش

 می پیش خوب قدر همین چیز همه کاش.کرد ذوق بیشتر شنید که پدرانه

 ...رفت

*** 

 اما بود آشوب دلش.کرد سبا به دیگري نگاه ماشین در بستن از قبل کیارش



 :گفت فقط لبخند با بنابراین. بیاورد او روي به خواست نمی

 تماس باهام ،حتما نبودم من و برگشتی هم موقع هر. باش خودت مراقب_

 .بیام زود که بگیر

 پاي آرامِ ي ضربه با بنابراین. داشت نیاز وقت به ش برنامه پیشبرد براي سبا

 :گفت و زد لبخند تینا
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 می تلفن برگشتم حتما.باش راحت توهم.گردم برمی بعدازظهر تا احتماال_

 .زنم

 خودش مراقب تا کرد سفارش و فشرد را او دست خاصی وسواس با کیارش

 در خبري هیچ. کرد نگاه اطرافش به. ایستاد عقب و بست را درماشین.باشد

 طرفش به و زد لبخند.رسید یوسف اما برگردد داخل خواست می. نبود ظاهر

 :فشرد را دستش. رفت

 !کردي دیر.  گشتم برمی داشتم دیگه_

 .رفتن تازه ها بچه انگار_

 . موند سبا منتظر خیلی تینا. آره_

 .دارم کار مخت و باخودت هم کلی. برگردي سروقت هم تو که بریم پس_



 هاي شاخه میان کنارش از درست که نشد اي سایه متوجه و خندید کیارش

 وضوح به و رفت فرو طبیعی سار شاخه بر شده تعبیه هلندي هاي گل بلند

 :زد زنگ دار نقاب مرد درگوش صدایش

 .بگو ولی کنم نمی قبول و مهاجرت مورد در باز میدونم بااینکه_

 .شدم مطمئن دیگه حاال. پسر عاشقته کامران_

 و نشود تصور ذوق تا نبود معلوم سر پشت از ش چهره اما زد پوزخند کیارش

 البرز. نکشد احساس یک سرکش هاي شعله به حسادت و خشم ي زبانه

 کرم ي نیمه بود شده. نگذاشت هم لنز حتی امروز. کرد مشت را ش پنجه

 سالم ظاهري قالب در. شده گندیده کردند می فکر همه که سیبی ي خورده

 .بود کیارش البرز،خود امروز. رفت فرو

*** 

 :گفت و داد کیارش دست را چرخه دو یوسف

 .میکنم جوونی تو کنار من کم یه.بردن ها بچه که ماشینو_

 :زد کجی لبخند کیارش

 !سالمیه شهر_
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 حتی و سالمت و زندگی و طبیعت به. کیارش سالمن نسبت به آدماشم_

 .میدن اهمیت روابطشونم

 .همینه نرمال و عادي آدماي زندگی خب_

 :افتاد راه کیارش کنار و شد دوچرخه سوار یوسف

 .نیست طبیعی چیزي یه بزنه،یعنی لنک اینا از یکی وقتی ولی آره_

 .زد می حرف مستقیم ،خودش شما جاي به کامران که بود اگه_

 :گرفت دست به را سخنش و دوچرخه فرمان فوري اما خورد جا یوسف

 میخوام چی از گرفتی تیز قدر این کجا از پس بوده نکرده اشاره کامران اگه_

 بزنم؟ حرف

 . داده ولو خودش همیشه که جایی از_

 . باشی زبل خیلی باید پس_

 :گفت یوسف. شد باز هم از هایش لب ولی تلخ.خندید کیارش

 دنبال االن منم خود. کنه می اشتیاه بفرستت اگه گفتم بهش منم راستش_

 سرم به ایران هواي بیشتر اومدین، وسبام تو که موقعی از. برگردم م بهونه

 .باشم برگشتن فکر تو و بزنم حرف ها بابچه میخوام. زده

 :شد خیره روبرویش به کیارش

 یا. برنگرد. ندون محق و خودت نبودن راضی هات بچه اگه! خان یوسف_



 ازاین غیر باش مطمئن. باشین هم کنار فقط. کنن قانعت بذار یا کن قانعشون

 .هات بچه ،هم بینی می آسیب خودت هم باشه

 .کرده رهات خودت حال به سالها کامران انگار که زنی می حرف جور یه_

 :داد ادامه مکث کمی با یوسف و کرد سکوت کیارش

 اسمتو وقتی نمیدونی. پسر میره در برات بابات جون که بخورم قسم حاضرم_

 ...میاره

 .نیست مردش کس هر که عملیه به.نیست تظاهر به فقط عشق_

  درهم اي چهره با کیارش. خورد جا یوسف کیارش کالم صراحت از
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 . سرچرخاند

 یه واسه...  شوهر یا باشه پدر میخواد حاال.هست دادنم عشق به مردونگی_

 خالی جاشو یهو که مهم قدر اون.مهمه گاه تکیه اون بودن محکم بچه یه و زن

 .نکنه حس

 کیارش؟ کمگذاشته برات چی کامران_

 ...صداقتشو_

 کمیلغزنده زمین. رکابکوبید روي پا کیارش اما گذاشت زمین روي پا یوسف



 آسمان به یوسف. شد تند یهو که بارانی.بارید می نرمی باران و بود شده

 مسابقه سواري دوچرخه پیست در انگار که کیارشی به و کرد نگاهی

 سعی.  باش مراقب زد صدا بلند.برداشت زمین روي از پا و شد نگران.میداد

 از سرعت بخاطر را تعادلش شیب یک در اما برساند او به را خودش کرد

 مقابل و نگرفت چرخ ترمز که شود او افتادن مانع خواست کیارش.داد دست

 کیارش بدشانسی ته محافظی شدن کنده اما خوردند زمین باهم ماشین یک

 از دمار ش شکستگی از قسمتی و بیفتد طرفش به فلزي ي شاخه سه تا شد

 یک. شود کبود درد از و برود سیاهی چشمانش که تاجایی.دربیاورد پهلویش

 کسی حواس.گرفت اورا خوردن زمین رد. کرد می نگاهش دار نقاب مرد

 ...شد ناپدید دقیقه دو عرض در کیارش موبایل.نبود

*** 

 باران. بست نقش لبش ي گوشه پوزخندي. کشید سرش از را کاله البرز

 .داده رخ چه دانست ونمی نبود کیارش همراه سبا.میخورد موهایش به مستقیم

 ....تا بود داده هم دست به دست چیز همه. گشت برمی هتل آن به باید

 چشم این سبا. کشید سرش روي را کاله دوباره و بست دستش کف را موبایل

 ...داشت؛پس هراس و شناخت می را ها

 دراین هیزم تا بود مهیا چیز همه...ترسناك.ترسناك. وترسناك بود باهوش



 ...بسوزاند را همه و بریزد آتش
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 مرد به انعامی و کرد تشکر. برد باال ها خدمت پیش از یکی کمک با را وسایل

 قرار اما برسد ش مهمانی به تا رفت سم با در جلوي همان از تینا. داد جوان

 داد قول سبا. بگوید را سورپرایز این ي نتیجه و بگیرد تماس سبا شب آخر شد

 میان که را کیکی. کردند خداحافظی هم بوسیدن با و گرفت خواهد تماس حتما

 که را سیاهی و سفید بادکنک چند. گذاشت یخچال داخل بود کوچکی ي بسته

 منظره به شیشه پشت از. زد اتاق کنج و بزرگ ي کاناپه باالی ؛ بود کرده تهیه

 اما سردتر قبل روزهاي به نسبت هوا و بود شده تند باران.شد خیره بیرون ي

 .ایستاد آینه مقابل سریع و کرد مرتب را ها بادکنک. بود گرم گرمِ سبا

 کیارش.کند جمع را آنها خواست نمی. ریخت دورش که کرد باز را موهایش

 از و برد می میانشان دست آنوقت. داشت دوست رها و باز را موهایش همیشه

 .گرفت را تنش تمام عجیب لذتی حس. نمیشد خسته تارش به تار بوسیدن

 حالت را چشمش ي گوشه مشکی مداد با و زد کرم کمی شفافش پوست روي

 پشت را محوي ي سایه. کرد می زیبایش هم همیشه و داشت عادت. داد

 خوب هایش گونه ي برجسته حالت ولی بود محو ش گونه رژ.  کشید پلکش



 به را هایش لب و کشید هایش لب روي را براقش و سرخ لب رژ. شد معلوم

 دنیا یک وسعت به لبخند. برد موهایش میان دست.  رفت عقب. سایید هم

 لباس دست یک. کرد نگاه تخت روي هاي لباس به. نشست لبش روي خوشی

 پیرهن و کودکانه اسپرت لباس دست یک با مردانه، ومشکی سفید اسپرت

 آن و برداشت را پیراهن. زدند می چشمک بود خریده خودش براي که کوتاهی

 این دیدن محض به تینا.ها لباس خرید براي رفتند وقتی. گرفت مقابلش را

 :گفت داد نشان سبا به را آن وقتی. کرد رویش و زیر و برداشت را آن پیراهن،

 ولی میشه کیپ کامل االن پشتش بنداي. بپوشی اینو بتونی ماه نه میدم قول_

 نمیذاره هم سینه قسمت زیر هاي پلیسه.  کنی تنظیم میتونی بارداري طول در

  که باش مراقبش خیلی فقط. میاد بهت ،هم خوشگله هم. بیاد فشار شکمت به
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 قلمبه شکم جاي اونوقت. کنی تنت اینم کردي، تنش لباسشو و اومد دنیا وقتی

 .میکنی کیف و بغلته ت خوشگله نی نی ، ت

 خوشبختی. شد خوش و گرم وجودش بند بند عکسی و صحنه چنین تصور از

 لحظه آن در. شده او سهم که گفت می و بود کرده علم قد مقابلش سخاوت با

 در ،فقط بود کرده تسخیر را وجودش که عشقی و روزه چند ي یکنطفه با دنیا



 و نیامده کودك ي صدقه قربان و چرخید خود دور که لحظاتی. بود او آغوش

 شانه روي را موهایش.ایستاد آینه مقابل و پوشید را لباس. رفت خدا بزرگی

 می نشان را خودش امروز هایش زیبایی تمام خودش نظر به. کرد رها ش

 و کرد جمع سریع را اتاق. پوشید را سفید هاي صندل و زد خود دور چرخی.داد

 شماره.خورد زنگ ،گوشی بگیرد شماره آنکه از پیش اما برداشت را موبایلش

 :داد جواب و شناخت خوبی به را کیارش ي

 کجایی؟.کیارش سالم_

 گوشش به دار خش کمی صدا. بگوید الو کرد مجبور را سبا و مکثداشت صدا

 . نشنید سالمی جواب. رسید

 برگشتی؟_

 نیشش.ندهد تشخیص کلمه این با را صدا جزیی تفاوت که بود زده ذوق آنقدر

 :کرد می نگاه را خودش آینه مقابل و بود باز بناگوش تا

 !دارم کارت میاي؟ زود. آره_

 بخوري تا.میدم سفارش وکیک قهوه یه ت واسه. بکشه طول... کم یه شاید_

 .اومدم منم... 

 :گفت فقط. نشنید درست سبا و میشد وصل و قطع صدا

 .بیا زودتر. منتظرم.باشه_



 داخل را سفید رزهاي سبا. شد قطع خط سوي آن از دیگري حرف بدون تماس

 و بندبازي و زد کلی با تینا که را آزمایش جواب و کرد جا جابه کوچک گلدان

  ش کننده سرمست عطر و بویید را ها گل. گذاشت میانش بود گرفته سریع
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 پیدایش کم کم کیارش بود ومطمئن گذشت ساعتی نیم. کرد پر را هایش ریه

 و بود گرفته را دودست کودك یک. گذاشت میز روي و آورد در را کیک. میشود

 شکمش روي را دستش دو. شد شروع رفتنش صدقه قربان دوباره. خندید می

 نمی باورش هنوز. نشست کیارش منتظر و کیک به کاناپه،خیره روي و گذاشت

 بگیرد را دورش آرامش بود وقتش. بود نشسته زیبا ثمري به عشق این. شد

 ...،اما

 پشت ها خدمت پیش از یکی اما است کیارش کرد فکر. خورد در به تقه چند

 گل دسته با اما پوشاند را بدنش و کرد کار فکرش کرد شکر را خدا. بود در

 توانست نمی که بود زیبا آنقدر رزها. خورد جا قهوه و کیک سینی و زرد رزهاي

 تخت لب.  کرد بغل را ها گل و کرد مرتب دوباره را لباسش. بگیرد را نگاهش

 چرا که گذشت ذهنش از سوال این.کرد نگاه قهوه و کیک سینی به و نشست

 ها گل این دیدن با چرا دانست نمی بود؟ فهمیده چیزي یعنی. نیامد خودش



 کرد سعی! زرد؟ امارز داشت دوست خیلی رز گل. شد عوض حالش و حس

 ها گل زیبایی به فقط او کند فکر این به و نیاندازد مختلف مسیر در را افکارش

 ها گل به را مشامش. ندارد اهمیتی برایش ش فانتزي معناي و کرده فکر

 بلند حال بااین. کرد اخم و کشید هم در چهره تندش عطر از. کرد نزدیک

 سرش آنی به بگذارداما خودش سفید رزهايِ  کنار را ها گل از شاخه شدتاچند

 یک. بگیرد دیوار به دست و شود خم خودش کنترل براي شد مجبور. رفت گیج

 . نشست سرش روي کوهی انگار مرتبه

 آرام و رفت طرف آن. بود پا روي هنوز. شنید خورد در به که را تقی تق صداي

 .پرسید

 تویی؟ کیارش_

 بازوبسته در تا. رفت عقب و کشید در کنار را کارت.گرفت جواب او صداي با

 :گفت بیحال و گیج و رفت موهایش میان دستش ، شد
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 ...چرا... اومدي،نمیدونم شد خوب_

 کیارش خیالش به. بود حس بیِ  حس بی. افتاد زمین روي نشده تمام حرفش

 هایش چشم اما شود بلند دستش کمک با خواست می.  نشست کنارش



 ...و چرخید

 پس آمد طرفش که را دستی اختیار بی. ریخت قلبش چرا پس ؟ بود کیارش

 لبخند و چهره این.  گرفت را نفسش نشست او هاي لب روي که لبخندي و زد

 احوال بااین که بپرسد سوالی میخواست. نبود کیارش به متعلق ولی بود آشنا

 هایش چشم باالخره و شد بلند دست روي و نشد. نشد خندي؟ می چرا من

 ...افتاد هم روي

**** 

 انگار که حالتی. بود دور انگار اما شنید می را صدایی. بود سنگین هایش پلک

 میخواست. کند می صدایش تاریک ي حلقه آن باالی از کسی و است چاه ته

 وقتی. شد نمی هم باز اما بزند حرف میخواست. شد نمی اما کند بلند دست

 .آمد طرفش به چاه باالی سمت از ، نور از روزنی انگار کردند صدایش دوباره

 انگار. شناخت می خوب را کیارش صداي. بود کیارش.شد تر واضح صدا

 افتاده دور دنیاي آن از را خودش توانست و برداشتند پلکش پشت از چسبی

 نگران و دلواپس چشمهاي به بازش،نگاهش نیمه هاي پلک میان از. برهاند

 :شنید را صدایش و بود صورتش کنار درست دستش. افتاد کیارش

 ... سبا_

 افتاد هم روي هایش چشم. سبا گفت گوشش در کسی. پیچید سرش در صدا



 بود حس بی آمد یادش. بود غریبه آشنایی درعین صدا. شنید می گوشش ولی

 و گرفت قرار نرمی سطح روي.  نداشت کشیدن عقب و پرسیدن توان ودیگر

 هایی لب و دست لغزیدن آن از بعد و کرد حس تنش روي را شوم اي سایه

 و زد پلک مرتبه یک. بود مشامش در هنوز غریبه بوي. اندامش و صورت روي

  و خورد جا کیارش که کرد را کار این غافلگیرانه آنقدر. کشید عقب را خودش
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 .افتاد می زمین روي تخت دیگر سمت از بود نداشته نگه را او موقع به اگر

 بلند کیارش.  میکرد درد دستش پشت رگ. بود تند و سخت هایش نفس

 :چرخید سمتش و زد صدا را پرستار

 !سبا_

 پیچید گوشش در که صدایی اما بود کیارش مخصوصِ ها گفتن سبا این

 به دست ؟ دید کابوس یعنی. داد نمی را کیارش بوي حتی. نبود کیارش صداي

 :گفت هشیاري نیمه و بهت میان حالتی با و گرفت کیارش ي یقه

 خندیدي؟ بده حالم دیدي چرا_

 :گفت نفس نیمه سبا.  شد باز هم از کیارش ابروهاي

 !کن صدا اسممو... کیارش_



 . گرفت هایش دست میان اورا صورت کیارش

 شده؟ چت سبا؟ چیه_

 اجازه گفت انگلیسی به. کشید عقبش و گرفت را کیارش بازوي دستی همزمان

 در ماده آن اثر هنوز. بود گیج و شوکه سبا.  شود رسیدگی بیمار به که دهند

 کرد لمسش که دستی آن. بود صورتش روي نفس هرم آن هنوز. بود جانش

 کیارش. خورد تکان طرف دو به افتادو بالش روي سرش... یا بود کیارش

 و مرتبه یک اما بود دور او از چندساعت. کرد می نگاهش دلواپس و مبهوت

 !شد می خراب خانه داشت عمر یک ي اندازه

*** 

 با صحبت مشغول کیارش. کرد نگاه پدرش به و جوید را لبش ي گوشه تینا

 .شد جویا را او حال و جلورفت مکث بی تینا آمد، بیرون پرستار وقتی.  بود دکتر

 و گرفت عمیقی نفس تینا.است خواب و گذاشته تاثیر بخش آرام گفت پرستار

 :آمد سرش باالی یوسف که نشست صندلی روي. کرد تشکر سر تکان با

 تینا؟ اي ریخته هم به قدر این چرا تو_

 :دوخت پدرش به را ش ترسخورده نگاه تینا
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 ...سبا_

 :نشست کنارش یوسف مکثش با که کرد مکث

 زنی؟ نمی حرف چرا چی؟ سبا_

 و اتاق ي ریخته هم در ظاهر از توانست نمی. داد قورت را دهانش آب تینا

 که کیارش به گذرا نگاهی با و گرفت دندان به لب. بزند حرفی سبا وضعیت

 :گفت بود،آرام مشغول هنوز

 !مضره بخش ارام و دارو همه این. بابا س حامله سبا_

 :رفت باال یوسف ابروي

 میدونی؟ کجا از تو_

 !گفت من به و فهمید صبح دیروز_

 .نداره خبر کیارش یعنی_

 :گرفت را پدرش دست تینا. برخاست بالفاصله یوسف و داد تکان سر تینا

 . بابا نگو چیزي_

 :گفت کرده بق تینا و کرد نگاه تعجب با یوسف

 ... اما. بگه خواست می سبا خود_

 .شد خیره اتاق باز نیمه در به و گذاشت هایش لب روي دست. کرد مکث

 او و شد جدا شوق و ذوق کلی با او از سبا. برگشت غروب دیروز به ذهنش



 تینا با یوسف که بود نگذشته هم ساعت یک هنوز. رفت میهمانی به سم همراه

 بیمارستان به رسیدگی براي و شده حادثه دچار کیارش گفت و گرفت تماس

 تینا.  کند خبرش او و دهد نمی جواب و ند گرفته تماس سبا با گفت. اند رفته

 از و گفت چشم بالفاصله. بگیرند تماس هتل با آنها تا نیست او با سبا نگفت

 برساند هتل به را خودش سریع کرد سعی سم همراه. شد جدا دوستانش جمع

 و سنگین باران آن وجود با تقریبا. رسید،نترسد سبا به خبري احیانا اگر و

 او و بماند پایین خواست سم از.رسید هتل به تا کشید طول ساعت یک ترافیک

  گرفت را سبا گوشی. نداد جواب کسی و زد در چندباري. رفت سبا اتاق سراغ
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 مسوولین از یکی با بالفاصله.برگشت پایین و شد نگران.نگرفت پاسخی باز و

 و داد او به را اتاق کارت مسوول. کنند ش همراهی خواست و کرد صحبت

 یا بوده اوحمام شاید کرد فکر اي لحظه خودش پیش تینا. رفت همراهش

 .دارد پوشش به حساسیت سبا دانست می مدت دراین. ندارد مناسبی پوشش

 رابست در و شد اتاق وارد. برود اتاق داخل خودش اول کرد خواهش بنابراین

 اطرافش. نبود اتاق داخل کسی و بود باز تراس در. چسبید زمین به پایش اما

 .شد آشوب دلش. کرد پیدا شده چروك زمین روي را سبا پیراهن و کرد نگاه را



 آن فوري. افتاد تخت دیگر سمت او صندل به نگاهش اما برگردد خواست

 کسی انگار. بود افتاده زمین روي بیرونش هاي لباس با تقریبا سبا.دوید طرف

 و کرد صدا را مسوولین فوري. ببرد جایی را او داشت قصد یا بود کرده حمله

 . کرد بلند زمین روي از را سرش و کشید او روي را تختی رو خودش

 صورتش روي تازه بود مطمئن که اي ریخته هم به ارایش و صورت قرمزي

 را حرمتش به زدن دستبرد قصد کسی انگار.آورد بند را نفسش ، نشسته

 اما رساند بیمارستان به را او بیقراري و گریه با. بود کرده را کار این... یا داشت

 .بوده بد او حال و رسیده گفت فقط! دیده چه که بگوید نداشت جرات هنوز

 !همین

 که گرفت کمک را خدا دلش ته از. فشرد دست دو با را هایش پلک پشت تینا

 شده تهوع و گیجی دچار هتل به ورود محض به سبا و باشد کرده اشتباه فقط

 کنار در باورش. باشد انداخته روز و حال آن به اورا فشارش بودن پایین و باشد

 نمی کس هیچ. نبود محال چیز هیچ. داد تکان سر... اما بود محال دلیل هم آن

 با. کند ،خراب دید کوتاه مدت دراین او که خوشبختی و عشق این توانست

 وارد و شد رد روبرویش از کیارش. کرد سربلند هایی قدم شدنِ نزدیک صداي

 هم به اوضاع. نگیرد ش گریه تا داد بیرون سختی به را نفسش. شد سبا اتاق

  آرام صدایی با ، کرد لمس را ش شانه که یوسف دست. بود بغرنجی و ریخته



 محمدي الناز بومرنگ رمان

235 |4 1 6 

 :گفت

 اینا که اصال اومد چی واسه. بابا خونه اومد نمی و میشکست نیما پاي کاش_

 ...و هتل برن بخوان

 !تینا_

 به و شد بلند. کرد رها نیمه نصفه را حرفش ، بود پدرش صداي در که بهتی با

 روي آرنجش و بود ایستاده تختش دیگر سمت کیارش.رفت سبا اتاقِ  سمت

 و چسبیده سبا صورت روي ونگران دلواپس هایش چشم. بود تا تخت ي لبه

 .ریخت هم به بیشتر کیارش و گرفت بخش آرام سبا. بود فکر در غرق انگار

 با. بود،آمد زده را ستونش تازه که اي کاشانه سر بر بالیی چه فهمید نمی

 را دهانش آب جوان دختر. رفت باال کیارش هاي چشم ، تیناِ  نگاه سنگینی

 به و ایستاد تخت دیگر سمت و کیارش روبروي. شد اتاق وارد و داد قورت

 :گفت آرام.کرد نگاه سبا ي پریده رنگ ي چهره و بسته هاي چشم

 رنگ زود خیلی وقتی ولی کنم می ذوق کلی میاد، ایران از ایرانی یه وقت هر_

 هم سبا و میاین شما گفت بابام وقتی. شم می دلزده ازشون ، کنن می عوض

 باهاش بیشتر و موندین وقتی. کردم ذوق همیشه مثل دوباره منه وسال سن



 یا باشین بیشتر. بمونین همینجا که بیفته اتفاقی یه خواست دلم شدم دوست

 اتفاقا این رفتنتون از قبل کردم نمی فکرشم ولی بمونین همیشه واسه حتی... 

 .بگیره اینجوري دلم و بیفته

 از. کرد بلند سر. کشید گردنش به دست وتینا کرد می نگاهش هنوز کیارش

 دختر.  داد قورت را دهانش آب. لرزید دلش مرد این هاي چشم حالت

 طرفی از و بود دیده زوج این میان که هایی حساسیت با اما بود خونسردي

 براي. بگیرد را گریبانش دلشوره شد باعث بود کرده پیدا سبا به که محبتی

 :،گفت شود رها او گیر نفس نگاه بند از بتواند و باشد زده حرفی اینکه

 بعد بگیري ودوش کنی استراحت کم یه ؟بهتره هتل بري خواي نمی شما_

  باید و خورده ضربه پهلوتم گفت بابا. اي ریخته هم به خیلی. برگردي
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 .کنی استراحت

 :ایستاد تر صاف و زد پلکی کیارش

 مونی؟ می پیشش_

 :کرد استقبال فورا تینا

 !حتما_



 :کرد تشکر و داد تکان سر کیارش

 ...شد بیدار اگر. گردم می بر دیگه ساعت یک تا_

 .گیرم می تماس حتما شد اگه.شه بیدار زودي این به میدونم بعید_

 :بود هتل به مربوط. گرفت سمتش را کارتی کیارش

 !روشه هتل ي شماره. شد ناپدید که گوشیم_

 پیشانی آرام و شد خم سبا به دیگري نگاه با کیارش.گرفت را کارت تینا

 . برود جایی تنها او داد نخواهد اجازه هرگز دیگر بود مطمئن.بوسید را سردش

 و میرود مرگ مرز تا ،خودش شود می سرد او تن که بار هر کرد می احساس

 تشکري با.دانست می را این خودش و بود شده جانش سبا. گردد می بر

 باران که گفت می بیمارستان حیاط خیس ي محوطه. رفت بیرون تینا از مجدد

 زمین ي حادثه در دیروز کتش. دارد باریدن قصد هم باز و باریده ریز یک

 اما بود سرد هوا. بود تنش پاییزه پیراهن یک فقط االن و شد پاره خوردنش

 فکر که بود دیده توهماتش در را کسی چه سبا.  داشت تب کیارش ذهن تمام

 تایید را مسمومیتی که نشده دیده خونش در چیزي بود گفته دکتر اوست؟ کرد

 .کشید صورتش به دست. نداشت خبر خودش و بود باردار او فقط.  کند

 با. نداشت اهمیت سبا سالمت و آرامش جز چیز هیچ لحظه آن در برایش

 انگار. گرفت قلبش ،فقط نزد برق هایش چشم بود منتظرش که خبري شنیدن



 و شد هتل وارد. بود کم سروته بی دنیاي این در ها زدگی ذوق از سهمش واقعا

 کارت.  بود برنگشته دیگر رفت بیرون که ازدیروز.رفت اتاقِ سمت به مستقیم

  بست سرش راپشت در حواس بی. شد اتاق وارد و کشید محافظش داخل را
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 و کوچک میز. خورد جا بود روبرویش که اي صحنه دیدن از مرتبه یک اما

 حرف بود کنارش که هایی لباس و گل کوچک گلدان شده، تزیین هاي بادکنک

 .رفت جلو و گرفت ش پیشانی به دست. زد می سبا اطالعی بی از غیر هایی

 نمانده چیزي کیک زیبایی از و بود مانده باقی شده آب کیک روي عروسک یک

 اسپرت پیراهن بادیدن. برداشت را آنها و کشید ها لباس به دست. بود

 بود،هم کنارش کوچکی سر وگل تل هم. آمد لبش روي کمرنگی لبخند کودکانه

 مشکی و سفید اسپرت شلوار و پیراهن یک. پسرانه هاي بندینه و کروات

 .برگشت تخت سمت و کشید کودك پیراهنِ عروسک به دست. بود هم مردانه

 زمزمه آرام. برداشت را پیراهن و نشست همانجا. دید را سبا سفید پیراهن

 :کرد

 .میدم قول.میدم قول. سبا شه خراب خوبت حس همه این نمیذارم_

 از کودك لباسهاي چرا نفهمید. کرد نزدیک مشامش به را پیراهن



 کرد می آرام را ش زده پس قلب که چیزي تنها لحظه آن در. افتاد دستش

 براي و گرفت می دوش باید. شد بلند و گرفت نفسی.  بود کنارش سبا حضور

 نیمه میان در او داشت حتم دیگر. رفت می خوبِ  حال با سبا برگرداندن

 .نمانده معمایی و دیده خندان را صورتش هشیاري

*** 

 با تینا تا بود فرصت بهترین شد، آرامتر کمی و شد بیدار خواب از سبا وقتی

 . ایستاد کنارش. کند رها دلشوره همه آن شر از را بقیه و خودش سوال چند

 :کرد نگاهش نگرانی با. شد خم سمتش وکمی گذاشت سبا دست روي دست

 جان؟ سبا خوبی_

 :بود بیقرار و دلواپس.کرد نگاهش گیجی با سبا

 کجاست؟ کیارش_
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 .گرده می بر زود. کنه عوض لباس و بگیره دوش یه هتل رفت_

 دانست نمی. پیچید گوشش در صداها و گذاشت هم روي پلک خستگی با سبا

 .آورد نمی در آن از سر که داده رخ اتفاقی واقعا یا دیده کابوس.دیده خواب

 تینا به. ند کرده منتقل بیمارستان به چطور را او دانست نمی و آمد نمی یادش



 :داد قورت را دهانش ي شده تلخ آب و کرد نگاه

 بیمارستان؟ آورد منو خودش...  کیارش_

 . سبا آوردمت من_

 داشت ش معده محتوي تمام. چسبید تینا دلواپسِ ي چهره به سبا هاي چشم

 :آورد می هجوم گلویش به

 نیاورد؟ خودش چرا. بود اونجا کیارش_

 :فشرد دودستش میان را او دست و نشست تخت لب تینا

 .میکنی اشتباه شاید. موقع اون بود کلینیک تو. سبا بود خورده زمین کیارش_

 :گذاشت ش پیشانی روي و کشید بیرون او دست از را دستش سبا

 فرسته؟ می کیک برام که زد زنگ من به کی... پس نبود؟ بود؟ خورده زمین_

 .رفتم حال از وقتی بود کرده بغل منو کیارش تینا...  تینا فرستاد؟ گل کی

 رزهایی جز است ندیده آنجا گلی بود مطمئن ولی پرید دخترك رخ از رنگ

 .کند می صحبت چیزي چه از سبا فهمید نمی. خریدند باهم که سفیدي

 سرگیجه حتما. نبود اونجا کسی خدا به خوراکی؟ و گل کدوم. سبا آروم_

 ...شده باعث تهوع وحالت

 هاي دست ساعد به و کشید باال را خودش بیقراري با او حرف میانِ سبا

 :زد چنگ دخترك



 . بود غنچه ش همه. بود بزرگ گل دسته یه! ومخصوص زرد گالی اون_ 

 . کرد نگاهش گیج تینا

 !مطمئنم. سبا نبود_

  نمی حال اون تو من به کیارش کردم فکر بوده؟ کی...پس!تینا چی یعنی_
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 شده؟ چی. تینا شده مرگم چه! خنده

 سبا تصورش حد از بیش. کند آرام را او کرد سعی و داد قورت را بغضش تینا

 در دانست نمی دیگر.  کند حفظ را ظاهرش کرد سعی. ریخت می بههم داشت

 منطقش تا زده دورش عجیبی احساس و برپاست بزرگ کودتاي یک او وجود

 آن اما کند معنا کابوس را حادثه آن ي همه تا بود سرنخی دنبال. کند خفت را

 به کند خوش دل تینا مثل داد نمی اجازه و کرد می علم قد مقابلش حس

 .گوید می چه او ببیند تا داد گوش خوب!بیجا توهماي

 ...پس ، بودي نکرده عوض بیرونتم لباساي توحتی. نشده هیچی_

 :رفت حرفش میان عجله با و زد برق هایش چشم

 تنم بیرون لباس چطور. کردم آرایش.  رسیدم خودم به. پوشیدم لباسمو من-

 .میشم دیوونه دارم من خدا به تینا. بوده



 :گرفت را او دودست گریه با سبا. کرد نگاهش دلواپس و مبهوت تینا

 .بیاد بگو تینا. زده زنگ خودش بگه بیاد بگو... بیاد کیارش بگو

 :چکید تینا اشک

 . کرده گم گوشیشو روز همون کیارش. بزنه زنگ بهت که نبوده موبایلی_

 .افتاد بالش روي سرش و شد باز ش چهره شدن تر رنگ بی با سبا ابروهاي

 :گذاشت صورتش روي دست و شد خم طرفش به تینا

 دادي؟ راهش اتاق تو و کیارش جاي دیدي و کی سبا_

 تلنگر آشنا هاي چشم آن. پیچید درگوشش آشنا صداي.خورد تکان سبا سر

 محکم را گلویش کسی انگار. آمد چشمش پیش سیاه هایی چشم دوباره. زد

 ؟ کشید سر حریمش به کیارش جاي کسی چه. رفت بند نفسش.داد فشار

 کبود از تینا. شده اشتباه که بکشد فریاد و کند گریه تا آمد نمی باال نفسش

 .کرد صدایش و زد صورتش به گشاد هایی چشم با ضربه چند. ترسید او شدن

 صدا هنوز. بود شده خشک چوبی تکه مثل. گرفتند می را او جان داشتند انگار

  سختی کار لحظه آن در مردن... کیارش صداي شبیه صدا یک. بود گوشش در
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 .پیچید وجودش تمام در درد و کرد عمل بمب مثل ش درسینه چیزي. نبود



*** 

 ساختمان سمت به. داد دیگرش دست را ها گل و شد پیاده ماشین از کیارش

 زل اي نقطه به و بود نشسته نیمکتی روي. دید را تینا که رفت می بیمارستان

 .گرفت دلشوره کیارش. نشد کیارش حضور متوجه که بود فکر در آنقدر.بود زده

 دست. شد متوجه تازه تینا.  شد نزدیک او به و کرد طی را مانده باقی قدم چند

 از کیارش ي چهره. نداشت سبا از کمی دست حالش.  بود حس بی پایش و

 :بود درهم نگرانی

 نشستی؟ اینجا اینجوري چرا خوبی؟_

 از. توانست نمی واقعا اما بزند حرفی کرد سعی. داد قورت را دهانش آب تینا

 ...و گرفت نمی خوبی ي نتیجه سبا هاي حرف

 ...نکنه خوبه؟ سبا_

 :وگفت آمد حرف به

 اینجا کم یه اومدم و شدم خسته. خوابید باز. گرفت سراغتو شد بیدار! خوبه_

 .بشینم

 سمت فوري او به نگاهی با. نکرده باور را حرفش کیارش که بود معلوم

 دید وقتی. رسید لبش به برسد،جان او اتاق به تا و رفت بیمارستانِ  ساختمان

 کنارش میز روي را گل. کشید راحتی نفس است، خواب تینا ي گفته طبق او



 و رنگ هنوز. شد خیره ش چهره به. گذاشت تخت لب را دستش دو و گذاشت

 آرام ش دلهره شدن کمتر براي و کشید سبا صورت به دست. نداشت رو

 برد، عقب که سر.  گذاشت هم روي را هایش پلک. بوسید را لبش ي گوشه

 . شد اتاق وارد پرستارها از یکی

 تکان سر او عمومی حال چک با پرستار و پرسید را سبا حال کیارش

 :داد

  ازدست جنینشو ممکنه اونوقت. نشه عصبی ي حمله دچار دوباره امیدوارم_
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 .بده

 :کرد نگاه جوان زن به دلهره با کیارش

 ...باز مگه_

 :داد تکان سر زن

 . بود همین دکترهم نظر. ترسه می چیزي یه از انگار_

 سبا سمت نگاهش. بهت از دنیایی و ماند کیارش.شد،رفت تمام کارش وقتی

 آنقدر. افتاده اتفاقی چه واقعا که خورد می را مغزش داشت سوال این. چرخید

 .نیست پیدایش است وقت خیلی تینا نبود حواسش که بود نگران و درگیر



به داشت شهر این در خوبش روزهاي. ایستاد شهر به مشرف ي پنجره پشت 

 دست کار داشت انگار لعنتی ي دلشوره آن. شد می تمام ممکن نحو بدترین

 فوري. چرخاند مکث بی را نگاهش سبا آرام ي سرفه صداي. داد می جفتشان

 را دستش و ایستاد کنارش کیارش. رفت باال سبا هاي پلک و رفت او سمت به

 تمام ها نحسی این بگذارد،بلکه سرش سربه و بزند لبخند کرد سعی. گرفت

 :شود

 ...و نبودم چندساعت. آخه خوره برمی بهت که غشو بگم بهت_

 :شود ساکت کیارش تا ریخت پایین چشمش ي گوشه از سبا هاي اشک

 !کیارش نبودي تو_

 :گذاشت او صورت کنار دست و شد خم سمتش کیارش

 ترسی؟ می چی از سبا؟ شده چی_

 نیومدي؟. شد بد حالم که اتاق تو اومدي تو_

 :کرد نگاهش حیرت با کیارش

 کی؟_

 مچ کیارش. گرفت گلویش به دست. گرفت می سبا نفس داشت دوباره

 :کرد نگاه هایش چشم به التماس با و گرفت را دستش

 !برم قربونت شده؟بگو چی... سبا_
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 .بود شبیه فقط. بود کیارش صداي شبیه صدا آن. افتاد هم روي سبا هاي پلک

 بیشتر کیارش. است کرده گیر باتالقی چه میانِ فهمید نمی و مرد می داشت

 :گرفت را صورتش طرف دو و شد خم

 ... سبا_

 هایش چشم به التماس با. شد جمع مشتش و گرفت او ي یقه به دست سبا

 :کشید خود سمت کمی را او و شد خیره

 !بریم...  کیارش. خودمون خونه بریم اینجا از خدا تورو. بریم_

 .کرد بغلش فقط جواب و سوال بی دید اورا حال وقتی.بود کرده تب هم کیارش

 کرد خفه او ي شانه در را صدایش بی هق هق. بود لحظه همین دنبال سبا انگار

 می. دارد نگهش محکمتر خواست او گردن دور دستش شدن حلقه با فقط و

 ...نباشد دیگر گاه تکیه این و برسد طوفان ترسید

 مرگ ي سایه که گویند می راست.است ترسناك.است غریبی ي واژه! ترس

 .شود می شدن کشته و کشتن باعث کند پیشروي جنون مرز تا وقتی. است

 تنگ گوري زده،میان سرما شبی در آنکه جز. کرد معنا راحت شود نمی را ترس

 دور از. کنی معنایش بتوانی شاید آوردي، بیرون سالمت سر اگر و بخوابی



 .کند نمی دوا دردي واژه این لغوي معناي و کردن تماشا

*** 

 حرفی کرد نمی جرات کس هیچ انگار.  گذشت کامل سکوت در روزهایشان

 چنان هم که سبا به و گذاشت در نزدیک ، رفتن براي را چمدان کیارش. بزند

 نگاه بود، شده خیره روبرویش به و بود نشسته تخت لب پریده رویی و رنگ با

 .خورد در به کوتاه ي ضربه چند که بزند حرفی و برود جلو خواست می.کرد

 لبخند با دستش در پاکتی و بزرگ گلی دسته با را تینا و کرد باز را در کیارش

 اما نبود نگر ساده کیارش. بود قبل روزهاي از بهتر امروز انگار جوان دختر. دید

  داخل را او. نکرد کنکاش و داد ربط سبا حال شدن بهتر به را او متغیر حال
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 کشیدن یا و رفت سبا سمت به بالفاصله تینا.کرد تشکر تینا و کرد دعوت

 دید خوبی به. بود سبا به کیارش حواس. گرفت آغوشش در محکم او دست

 تینا هاي شانه دور را دستش و خورد قل سبا هاي پلک الی از اشک قطره چند

 هم از آنها وقتی. نیاورد خود روي به اما داد می آزار را دلش حسی. کرد جمع

 حساب تسویه تا رود می پایین دقیقه چند که گفت تینا به کیارش شدند، جدا

 منتظر پایین هم پدرش که گفت تینا. گردد می باز بعد. بگیرد تاکسی و کند



 بیرون سبا به دیگري نگاه و سر تکان با و زد کمرنگی لبخند کیارش. اوست

 را دستش تینا که رفت در سمت به اختیار بس سبا شد بسته در تا. رفت

 :گرفت

 میري؟ کجا_

 .دید را هایش چشم لرزان و ترسیده هاي مردمک خوبی به برگشت سبا وقتی

 :گفت آرام اما بترسد داشت حق

 .نترس. سبا پیشتم که من_

 کنارش تینا. نشست تخت لب دوباره و کشید ش پیشانی روي دست سبا

 :زد کنار صورتش روي از را او موي و نشست

 .پرسیدم شب اون درمورد هتل مسووالی از من جان سبا_

 :داد ادامه را حرفش فوري تینا که برگشت مکث بی سبا سر

 راحت خیالت. نیومده اتاق تو کسم هیچ. نگرفته تماس هتل با کسی روز اون_

 !باشه

 :گفت بغض با سبا

 ...خودم...  من میشه؟ مگه_

 !دیدي توهم و شده بد حالت.  بوده توهم_

 :گفت وتینا بود ساکت سبا



 ...،پس نداشته تماسی که خودتم تلفن و هتل تلفن_

 ....کیارش و بود توهم شاید. رابست هایش چشم سبا
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 :گفت تینا وبه شد بلند.  داد تکان سر

 پایین؟ بریم میشه. باشم اینجا دیگه خوام نمی_

 .فرودگاه بریم میگم کیارش به_.  مونده پروازتون تا خیلی هنوز_

 را کیارش رفتند پایین وقتی. شد همراهش و داد تکان سر. نکرد مخالفتی تینا

 سوالی ازاینکه وقبل آمد سمتشان تعجب با کیارش. دیدند مشغول یوسف با

 :گفت بپرسد،سبا

 !کیارش بریم. ازاینجا شدم خسته_

 :گفت و داد تکان سر فقط حرفی هر گفتن جاي به. کرد نگاهش کمی کیارش

 .بگیرم تحویل وسایلو من تا بشین_

 و تن. نبود تماشایی چیزي برایش دیگر. نشست هایی مبل روي تینا کنار سبا

 که خشک سرماي یک اما.  شد می سرد شهر این هواي حد در داشت روحش

 تا همه بود قرار انگار و بود آمده دیدنشان براي هم یوسف همسر. بود خطرناك

 زحمات بابت و داد تکان را زبانش ادب رسم به فقط. کنند شان بدرقه فرودگاه



 تکه تعارفی و فهمیدند می خوب را سبا حال. کرد تشکر مختصر و کوتاه آنها

 تاثیر تحت کردند می فکر. بزند حرف بیشتر باشد مجبور او که نکردند پاره

 حتی که بود آتشفشانی سبا درون اما است حال بی کمی هنوز ها بخش آرام

 می ساعات آن در فقط. گیرد می شکل درونش دیگر نفس یک کرد فراموش

 راه در گاهی که دانست نمی. کند فرار خاطراتش و کشور آن از زودتر خواست

 منتظر و کرده باز دهان درنده اژدهاي یک مثل عمیق و بزرگ چاهی فرار

 صورت کردن پاك فرار.کند می جلوه وارونه که است هایی حقیقت بلعیدن

 الینحل کردن پاك از بعد را حل قابل ي مساله همان شاید که است اي مساله

 .کند

*** 

 .گردند می بر زودي این به که بودند نگفته.  بود سرد هوا و آمد می ریزي باران

  ماندگار هفته پایان تا که بودند گفته ایران با آخرشان تماس در هردو درواقع
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 را خانواده ندید صالح کیارش هم اتفاقات آن از بعد. آیند می بعد و هستند

 چیز همه گفت گرفتند تماس هتل با وقتی خاطر همین به. برگردند تا کند مطلع

 کسی اما یود انداخته شک به را سیما آرامش صداي که هرچند.  است خوب



 کسی خاطر همین به. داده رخ اتفاقاتی چه آنجا در که کرد نمی هم را فکرش

 سکوتی در باغ ي همه و بود شب نیمه از بعد سه ساعت. نبود منتظرشان

 را شومینه و زد را ها برق ، خانه به ورود از بعد کیارش. بود رفته فرو مطلق

 سپس. شود گرم زودتر خانه تا کرد زیاد و روشن هم را ها شوفاژ. کرد روشن

 :ایستاد سبا روبروي

 از خستگی بذار.تو میارم وسایلو من تا بگیر گرم آب دوش یه برو االن همین_

 .دربیاد تنت

 :گفت آرام سبا

 چی؟ تو_

 . کرد باز را او پالتوي ي دکمه خودش و زد لبخند کیارش

 !برو. میام تو بیارم رو اینا منم_

 تخت طرف به.  بود سرد. رفت اتاق سمت به و گرفت دستش از را پالتو سبا

 بیرون از را ها چمدان شدن کشیدن صداي. گذاشت را وشالش پالتو و رفت

 .نکرد روشن هم را اتاق برق حتی. نشست تخت روي خستگی با.شنید می

 ثانیه چند او دیدن با.  زد را برق و شد اتاق وارد کیارش بعد ربع یک تقریبا

 :گفت سپس و ماند برق کلید روي دستش

 نرفتی؟ چرا پس_



 .ندارم شو حوصله_

 و خورد تکانی سبا هاي پلک. نشست پایش مقابل و رفت جلو کیارش

 که لرزید می سبا هاي چشم مردمک در اشک. کرد نگاهش فقط کیارش

 :گرفت را هایش دست کیارش
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 بهتري؟_

 . آورد انگشتانش به آرامی فشار کیارش و خورد تکان سبا سر

 هستی؟ چی نگران.  میدم قول. میشه آروم قبل روزاي مث چی همه_

 :لرزید لبش و سرخورد چشمش ي گوشه از سبا اشک قطره

 !نیستم دیگه هیچی ،نگران بدي قول تو وقتی_

 او اما دهد ادامه را هایش حرف سبا بود منتظر.کرد نگاهش سکوت در کیارش

 کیارش. چشمشکشید روي و کشید بیرون کیارش دست از را دستش فقط

 در اي جرقه و کرد نگاهش کمی. کرد بلندش و گرفت را سبا دست ایستاد

 :شود تمام تلخ لحظات این زودتر میخواست دلش. خورد ذهنش

 چی همه.نکن حوصلگی بی ي بهونه.  باشی نداشته ادا که میگم بهت حاال از_

 .دم می پسش سوغاتیتو واال باشه خودش جاي سر باید



 اما برد حمام سمت به را او و زد لبخند کیارش. کرد نگاهش و خورد جا سبا

 :برگشت او و ایستاد سبا

 سوغاتی؟_

 ي پریده رنگ صورت. کرد کم او با را ش فاصله. کرد مکث ثانیه چند کیارش

 :گفت آرام و کرد لمس را او

 شده وپاخت ساخت و دردسر پر سوغاتی یه که گفت بیمارستان تو دکتر_

 !زندگیمون وسط میاد داره

 :داد ادامه کیارش و ماند مات سبا

 ... دیدم، اتاقو و هتل برگشتم وقتی اما دونی نمی فکرکردم_

 :کرد بغلش و انداخت دورش دست کیارش چکید چشمسبا از که اشک

 . سبا دور ریخت گذشته تو و چی همه که نمیشه بهتر این از اي بهونه_

 :بوسید را خیسش ي گونه و برد عقب سر

 تو ریخته هم به ضیافت خودم ، شه راحت چیش همه از خیالم و دکتر بریم_

 . کنم جبران
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 . لرزید سبا هاي لب



 ...داروها اون اگه_

 :آمد حرفش میان کیارش

 . میاد پیش قدرتی خودم مث مطمئنم. نشده هیچی_

 :کشید سبا اشک روي انگشت و زد لبخند

 !زاره من کار که باشه غشو تو مث باشه قرار_

 محکم را او. کشید عمیقی نفس کیارش و زد لبخند باالخره بغضش میان سبا

 :گفت گوشش کنار آرام و گرفت آغوش در قبل از تر

 دیگه حتی. سبا نمیخوام شماها با کوچیکم دنیاي این ي اندازه رو هیچی_

 . نفسمو

 از کیارش هاي لب. پیچید او کمر دور محکم اما داشت ضعف سبا هاي دست

 یک براي دلش که کرد زمزمه آرامتر و رسید لبش ي گوشه تا او صورت کنار

 او از سالهاس کرد می حس. بود بدتر او از سبا حال. شده تنگ راحت خواب

 صداي بعد دقیقه چند. چرخید سرش و آمد حمام در تیک صداي. مانده دور

 .پیچید میانشان پرحرارت فضاي در آب شرشر میانِ دارش تب هاي نفس

 و نیست ازت خبري هیچ دوماهه میکنی؟ چیکار کجایی؟ هست معلوم هیچ_

 اومدي؟ اینجوري... حاال

 سنگی ي مجسمه یک مثل. ریخت می اشک و لرزید می نازنین صداي



 و رفت سمتش به برآشفته نازنین. کرد می نگاهش و بود نشسته روبرویش

 :گرفت چنگ را پیراهنش ي یقه

 !بده جواب. البرز بده منو جواب_

 :برد تر نزدیک را صورتش و گرفت مچ از اورا دست دو البرز

 ! من عشق کنن نمی دلتنگی اظهار جوري این_

 :داد سرتکان و زد عقبش نازنین
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 .دارم وحشت ازت. البرز دیگه ترسم می ازت_

 :شد بلند و گذاشت هم روي پلک البرز

 .برو پاشو. بخوابم میخوام. نازي م خسته_

 روي سرش، از پیراهنش کشیدنِ بیرون با البرز و کرد نگاهش شوکه نازنین

 و برگرداند رو البرز که کرد می نگاهش هنوز ناباوري با نازنین. افتاد تخت

 :کرد او به پشت

 !رفتی کن خاموش برقم_

 کوبید هم به محکم چنان را در. رفت بیرون و فشرد هم به لب حرص با نازنین

 و شد محو البرز لبخند. بریزد پایین مجاورش هاي شیشه بود مانده کم که



 می فرو هایش چشم توي میخ مثل روشن هاي برق. چرخید عقب سرش

 خوابش ها شب که بود روز چند. شد باز طاق و زد تخت باالی از را کلید. رفت

 دیوار آرامشش مقابل دخترك بازه نیمه هاي چشم و بست می چشم. برد نمی

 کشید پاتختی کنار دست. کرد زمزمه را کیارش اسم وقتی خصوصا. کشید می

 پک سیگار کردن روشن از بعد و نشست. برداشت را سیگارش ي بسته و

 بارانی روز آن یاد و گرفت چشمش مقابل را سیگار. زد آن به عمیقی

 ....و خورد زمین کیارش.افتاد

**** 

 همیشه که او برعکس. زد پوزخند.کرد نگاه رویش آبی تصویر و موبایل به

 انتخاب رنگهایی نبیند،کیارش را جایی و شود غرق تا بود سیاه تصاویر دنبال

 گوشی و آورد دست به راحت را موبایلش رمز. داد می زندگی شوق که کرد می

 .گرفت درپیش را مخالف مسیر زنان قدم و کشید پایین را کالهش. شد باز

 در سر پشت از را سبا کاخ روبروي! یکی نبود،جز عکس از ي خبر درگالري

 باز رفتن از پاهایش. بود هایش لب بر پرآرامشی لبخند و داشت آغوش

 هر هاي چشم. آورد تر نزدیک را ها چهره و کشید صفحه روي انگشت. ایستاد

  چند.  بود بهشتی حالشان اما بود سرخ سرما از صورتشان. درخشید می دو
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 میان را گوشی. چرخید کیارش سمت بعد و ماند سبا روي هایش چشم ثانیه

 تازه. نبود هتل تا زیادي راه.رفت ها دوچرخه سمت به و فشرد هایش دست

 .نشود ش متوجه تا کشید عقب. دید البی در خرید کلی با را سبا که بود رسیده

 صداي. شد تنگ هایش چشم ، رفت موبور پسر یک با همراهش دخترك وقتی

 و ظاهرش از استفاده با تا بود فرصت بهترین.  پیچید گوشش در کنعان

 ...دردسر بدون و راحت. ببرد خود با را او مسموم چاي یک خوراندن

 را چشمش زرد هاي گل. کرد لمس بود جیبش داخل که را کوچکی ي بسته دو

 .زد لبخند. آمد بیرون محوطه پشتی درهاي از کارگري ي پسربچه. گرفت

 . چید هم کنار پازل مثل را اتفاقات ي همه و برگشت

 براي باید گفت سپس. خواست اي قهوه و کیک و رفت جلو اي کافه در

 رز بزرگی ي کردند،دسته آماده را وسایلش آنها تا. باشد سورپرایز همسرش

 از. نبود کشنده پودر. دراورد جیبش از را شکل اي استوانه اي بسته.  خرید زرد

 .چیست از دهد تشخیص توانست نمی هم وکسی شد می وارد تنفس راه

 به. نداشت شک. بود احساسی دختر. کند می بو را گلها سبا بود مطمئن

 گوشه راه میان. گرفت را قهوه و کیک و پاشید پودر میانی گلهاي از تعدادي

 بود حامله سبا. ریخت را مواد از دوقطره فقط دوم ي شیشه از و شد پنهان اي



 و او با داشت کار. رفت می بین از ش بچه نباید. دانست می خوبی به را این و

 ! ش بچه

 این گفت و گذاشت لباسش داخل پول اي دسته. کرد پیدا را پسربچه همان

 چشم.است راز یک واین بفهمد نباید کسی اما ببرد ش معشوقه براي را هدایا

 کارش اگر داد قول البرز و درخشید پولها از ؛ همه از خبر بی ي پسربچه هاي

 فوري بچه پسر. داد خواهد دوباره را پول این دوبرابر دهد انجام درست را

 منتظر گفت البرز و رساند خواهد صاحبش دست به را آنها گفت و کرد اطاعت

 و برگشت و رفت پسربچه که نشد ساعت ربع یک از بیش. برگردد تا ماند می

 . برود آشپزخانه در از او شود می اگر حاال گفت و کرد وفا عهدش به البرز
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 وارد بعد ي دقیقه پنح.  شود خلوت آشپزخانه تا کند صبر گفت پسربچه

 او صداي وقتی. راگرفت سبا ي وشماره کرد کمین راهرویی در. شد آسانسور

 و کرد نزدیک و دور را صدایش عمد به.جوشد می خونش کرد حس شنید را

 مکث چندثانیه. رفت باال ها پله از بالفاصله بعد و شد انجام کوتاهی ي مکالمه

 تند قدم بنابراین. برسد سر او کامل شدن بیهوش از قبل خواست نمی. کرد

 اتاق وارد. شد باز او ي شده سست صداي در تاخیر کمی با در. زد در به و کرد



 مثل و داشت تن به کوتاهی سفید پیراهن دخترك. برداشت را کالهش و شد

 کمرش زیر تا و داشت بلندي موج موهایش. میخورد درودیوار به مست یک

 که بود او قدمی یک.  شد می گرمش داشت. رفت پیش قدمی. بود آویزان

 . چرخاند خود سمت را صورتش. خورد زمین و گرفت دیوار به دست

 البرز به بازش نیمه هاي چشم و بود پوشانده را صورتش تمام عرق

 چشم بعد و زد پسش بد حال آن در دخترك ولی زد لبخند اراده بی. ماند خیره

 زیر دست. نکرد توجه البرز اما زد می حرف لب زیر.شد بسته و باز هایش

 خیرش از بردنش از قبل بتواند بود محال.  کرد وبلندش انداخت پاهایش

 .بود حس بی اماکامال شنید می او از صداهایی هنوز. بود عجیبی حس. بگذرد

 سیاهی. بود صورتش روي موهایش از بیشتري نیم کرد رهایش که تخت روي

 حسی دیگر. کرد تنگ و جمع را هایش چشم هایش لب براقی و هایش مژه

 فقط. کشید بیرون سرش از کاپشنش با و گرفت را بلوزش ي یقه. نداشت

 هایش پلک. برد او موهاي میان دست و شد خم. بود تنش جذب رکابی یک

 و کشید او موهاي میان را صورتش. کشید تنش زیر کبریت کسی انگار. لرزید

 تارها این تراکم تعداد به که هایی دست بوي. آمد می آشنایی بوي. کرد بو

 .شد معنی بی لذت دیگر. بود خاکستري دیگر جا همه. بود کرده نوازششان

 ...کینه... کینه...کینه. داشت حرص



  مثل.  شد خم او صورت روي و کشید گري وحشی به نوازش از کارش دوباره
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 .ببوسد را او نتوانست حتی اما ببلعد را چیز همه میخواهد بودکه شده اژدها یک

 بوسیدنش و لذت از خواست و کشید ش یقه به دست. کرد عرق تنش تمام

 ...اما برسد کارش آخر به فقط و بگذرد

 و نشست. کند رها را او شد باعث درخورد به که متوالی هاي ضربه صداي

 صدا را سبا. شد تنگ هایش چشم. بود دخترك همان صداي.داد گوش خوب

 دست دست. فرستاد چیز همه به لعنتی. خواست می کمک کسی از و کرد می

 همیشگی البرز همان نگذاشت چرا دانست نمی که اي خواسته به االن واال کرد

 .بود رسیده ، باشد

 بلوزي. آورد در را سبا پیراهن و پوشید را لباسش. نبود کردن تلف براي وقت

 هاي پله از تا کرد اورابغل.  پوشاند را پالتویش و کرد تنش دستی دم

 زمین او با چطور ونفهمید کرد زردگیر رزهاي به پایش اما برود اضطراري

 و برداشت را سینی و ها گل که چرخید می قفل در داشت کلید.نبود وقتی. خورد

 سبا سبا گرفت،صداي پناه مجاور اتاق کوتاه دیوارك پشت وقتی. دوید بیرون

 ...شنید می خوبی به را تینا گفتن



*** 

 دو میان و بود شده تمام سیگار.چرخید نگاهش انگشتش دو سوختن با

 روي طور همان که کرد رها را سیگار.  شد جمع ش چهره. بود سیاه انگشتش

 احساسات از کدام هیچ دیگر. افتاد تخت روي سر پشت از دوباره. افتاد زمین

 و مانده ناکام که بود البرزي همان دقیقا. نداشت را لحظات آن نقیض و ضد

 االن کرد نمی تعلل اگر. بود عصبی خودش از. رفته دستش از طالیی فرصتی

 در روز چند این که فکري با اما کنارش او و بود زنش یافتن در دربه کیارش

 کسی بود فهمیده او مسلما. آمد لبش به لبخند دوباره بود شده پررنگ ذهنش

 آن با میتوانست که بود اي برنده برگ این. نبوده آمده،کیارش وقتش سر که

  سیگاري دوباره. ذخیره هم او ي شماره و بود دستش هنوز موبایل. برود پیش
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 ش حسودي. کرد دود را آن بود کشیده دراز باز طاق که طور همان و زد آتش

 .بود خواستنی هم ش بسته هاي چشم با دختر آن. سالها این تمام مثل. شد

 از دختر این. کشید می حسرت او بودو همزادش براي ها بهترین تمام باز

 عکس یک مثل ، کرد نگاهش قبري سنگ سر باالی و قبرستان در که روزي

 این اگر بود مطمئن. بیشتر رفته دست از شب آن از و ماند ذهنش در ماندگار



 .داشت نخواهد گرفتنش پس براي فرصتی آورد،کیارش دست به را او بار

 کند تصاحب را او تمامِ تا رسید می وقتش باالخره...کیارش. شد محو لبخندش

 می درد تنش باز.  گذاشت هم روي را هایش چشم.شود آماده مردن براي و

 .کرد

*** 

 اي لحظه البرز دیدن با. شد وارد کنعان که بود انداخته پا روي پا سالن داخل

 درهم ثانیه چند نگاهشان. چرخید عقب به سرش و شد متوجه البرز.ایستاد

 .داد تکان سر کنعان. داد سالم و شد بلند همیشه مثل البرز باالخره و ماند قفل

 دست اشاره با و انداخت بود سرش پشت که هیکلی قوي مرد به نگاهی

 با. نشود مزاحمشان کسی کرد یادآوري برود اینکه از قبل اما کرد مرخصش

 :گفت و برداشت البرزِ  سمت به قدمی کنعان رفتنش، و مرد اطاعت

_ ne zaman geldin? 

 (رسیدي؟ کی)

 :داد پاسخ کوتاه البرز

_ iki gece once! 

 !(پیش دوشب)

 :شد نزدیک هم به کنعان ابروهاي



_ sana geldiginde haber ver demistim. onu getirdin 

mi? 

 (آوردیش؟! بده خبر رسیدي گفتم)

 :گفت فقط اي اضافه حرکت هیچ بدون مکث اي لحظه با البرز

_ hayir! 
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 !(نه)

 هم البرز بار این اما بشنود بیشتري توضیح تا کرد نگاهش سکوت در کنعان

 سیگار و رفت راه مقابلش قدم چند شرایط دیدن با کنعان. نشکست را سکوت

 تمسخر لحنی با و زدنش آتش درحال.  برداشت سیگارش ي بسته از برگی

 :،گفت داشت را او تحقیر قصد که آمیز

_ onu getiricem demistin 

 !(میاریش گفتی)

 جواب البرز اما است عرضه بی که بیاورد رویش به خواست. نپرسید سوالی

 :داد

_ getiricem! 

 !(میارمش)



 :داد فشار انگشتش دو بین را آن و کرد نگاهش سیگار دود باالی از کنعان

_ artik sana guvenmiyorum. 

 .( کنم نمی حسابی روت دیگه)

 :گفت البرز که برود برگشت

_ benden sonra kimse ona yaklasamaz dayi. 

 !(دایی شه نزدیک اون به نداره حق من جز کس هیچ) 

 :کرد نگاهش شده تنگ هایی چشم با و ایستاد سرجایش کنعان

_ o ? kiaresh? 

 (کیارش؟ اون؟)

 :خورد تکان البرز سر

_ onun olusu ve ya dirisi sana fark etmiyor dayi. 

ama benim icin onemli. 

 !(مهمه من ايبر. دایی نمیکنه فرقی برات او ي زنده و مرده)

 :افزود تکراري لحنی وبا کرد مکث

_ getiricem! 

 !(میارمش)
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_ sana bir firsaf daha veriyorum alborz. ama yine 

eline yuzune bulastirirsan.... 

 ...(بدي دستش از اگه. البرز داري دیگه فرصت یه)

 :رفت پیش و کرد بلند دست کنعان حرف میان البرز

_ sana neden kiareshin esi diye sormuyorum. ama 

sende firsat ver. benden baska her kimse o kiza 

yaklasirsa her sey mahv olur. inan bana. 

 .بده فرصت توهم! دایی نمیشم پاپیچ!  خواستی و کیارش زن چرا پرسم نمی)

 باش مطمئن. میشه خراب چی همه شه نزدیک دختر اون به من جاي هرکس

 !(میشه خراب که

 چشم در جوشید می درونش که را حسی البرز. بود میخکوب هم در نگاهشان

 آنقدر. داشت عادت احساسات زدن کنار این به اما آمد بند نفسش. دید او هاي

 انگشت. شد می ترسناك قاتل روبات یک مثل وقتها گاهی که بود شده عادي

 :آمد باال مقابلش کنعان

_ her seyi mahv etme alborz. yoksa 

.. 

 ... (واال البرز نکن خراب)



 کریستالی جام البرز اما گرفت او سمت را برگش سیگار. زد لبخند و کرد مکث

 .بود او با برد اینبار. کشید عقب لبخند با و کرد بلند بود دستش که را

*** 

 بیستم بخش

 خش صداي هنوز.کرد نگاه اتاق طرف به و گذاشت میز روي را تلفن کیارش

 بود خریده که را هایی بسته سبا. رفت سمت آن به و زد لبخند. آمد می خش

 :گفت و زد چوب چهار به را دستش کیارش. کرد می پیچ کادو حوصله با
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 . توش بذار گیرم می کادو جعبه و ساك تا چند برگشت راه تو. بریم پاشو_

 می نظر به حوصله بی لبخندهایش هنوز. زد لبخند و کرد او به نگاهی سبا

 :رسید

 بسته همونجا واال کنم کادوشون خودم دارم دوست. تره قشنگ اینجوري_

 .داشت خوبی هاي بندي

 ي بسته به و نشست تخت لب او کنار. رفت جلو و انداخت را دستش کیارش

 رنگ عنابی الک. کیاناس براي دانست می. کرد می نگاه دار مارك آرایش

 :کرد آن به نگاهی و رابرداشت



 .کنار بذارم براش باید حاال از_

 :کرد نگاهش تعجب با سبا

 چی؟

 :زد عمیقی لبخند کیارش

 !بچهم واسه... و خوشگل خوشگل الکاي_

 :گفت و آمد سبا لب به لبخند

 شد؟ معلوم جنسیتشم_

 و گذاشت الکش رنگ هم نوارهاي با اي شیشه ي بسته داخل را الک کیارش

 :گفت

 !گفتم خودمو دلخواه من! نه_

 !بخواد دختر دلت کردم نمی فکر_

 :کرد اي خنده تک کیارش

 عروسک یه خواد می دلم که اینه. بیاد سرم ترسم می چزوندم بابامو بس از_

 !زیر اون شد له. بزن خیمه بچه این رو کمم!خرگوشی موهاي با باشه

 :چسبید او ي چهره به کیارش نگاه و شد آرامباز اي خنده با سبا لبهاي

 !شده تنگ خندیدنت اینجوري واسه دلم که حاالس تا کی از نمیدونم_

 . ماند صورتش روي لبخند از اي سایه فقط و شد جمع آرام آرام سبا هاي لب
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 :گذاشت او صورت روي دست و کشید پیش را خودش کیارش

 ...اومد پیش هلند توي که مسائلی مورد در باید_

 :دوید او حرف میان سبا

 !میکنم خواهش. کیارش دیگه نزنیم حرف درموردش_

 شدنش خوب به کمکی اي دیگه چیز هر یا ،توهم خواب یه از کردن فرار_

 به کارت و شی حاملگی پرتنش هاي دوره اسیر ترسم می. سبا کنه نمی

 ! بکشه افسردگی

 :کرد نگاهش التماس با سبا

 !خوبم االن که من_

 خندي؟ می زورکی چرا پس_

 گذاشته تاثیر روش که بخش آرام و دارو همه اون نگران. نگرانم_

 ... باید اونوقت... اونوقت!باشه

 .کشید کنار او مقابل از را خودش و داد تکان سر حرفش دادن ادامه جاي به

 :گفت و کرد دنبالش نگاه با کیارش

 . نیست تو و من دست ونبودش بود_



 :کرد باز زده حیرت را هایش دست و برگشت ترس با سبا

 کیارش؟ راحتی همین به_

 . میشه ترم راحت ازاین کنیم، قبول چیزیو یه شیم مجبور وقتی_

 :رفت طرفش وبه شد بلند کیارش و شد جمع سبا ي چهره

 حتی خواد نمی دلم چون زدم صدا رو خدا کلی قسم خودت جون به_

 ...اگر ولی باشه داشته مشکلی کوچکترین

 :گفت بابغض و چسبید او لب روي سبا دست

 !باشه. نگو هیچی دیگه_

 :کشید پایین صورتش روي از را او دست کیارش

  از امروز باالخره هام بچه و کامران شاید. بریم شو حاضر برو حاال. باشه_
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 .بدم شدنشو دار نوه خبر خودم تا نمیگی هیچی. بیان کرمان

 هایش چشم به. گذاشت بازوهایش روي دست کیارش و زد پلک بار چند سبا

 :گفت تر آرام و شد خیره

 بابا دارم بگم بهش خوام می خودم! دیگه سال چند دیگه،چه چندماه چه_

 .میشم



 مشکلی بچه این خواست نمی. رفت فرو او آغوش در.  لرزید سبا هاي لب

 شد می باز اگر که بود زده آنها میان حضورش با اي گره انگار. باشد داشته

 را سرش و خورد سر او کمر روي کیارش دست. شد می سست پودي تارو

 سبا و شنید خوب خبر فقط او اما نداشت سبا از کمی دست حالش. بوسید

 .بداند یکی باهم را حالشان بود انصافی بی نباشد بود قرار اگر. کرد حسش

 شنیدن ي آماده خواست می فقط. فهمید می سبا نباید اما زد می شور دلش

 ...بریزد هم به کمتر که باشد هرخبري

*** 

 را فکرش. کرد نگاه کیارش به تعجب با سبا ایستادند، کلینیک روبروي وقتی

 سمت به را او و گرفت را بازویش کیارش. بیاورد اینجا را او کرد نمی هم

 :کرد هدایت کلینیک

 زودتر کارمونم. خوبه کارش خودش خالف بر متاسفانه. نکن نگاه اینجوري_

 . اندازه می راه

 ...حداقل که نگفتی چرا خب_

 میشه پا میکشه زحمت. برم قربونت که نیست آوردن سوغاتی جاي مطب_

 !بده بهش خودت طرف از کادوشم بعد گویی خوشامد میاد

 برداري؟ ت عمه با مشکل از دست میخواي کی_



 ...و داره بازي دغل و رو تا هفتاد مدارا سیاست مث چون وقت هیچ_

 ...کیارش_

 :کرد نگاهش لبخند با کیارش
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 .تو برو کردن بحث جا به پس_

 بار دومین براي سبا. رفتند بود طناز مطب که اي طبقه به و شدند کلینیک وارد

 .بود نشده عوض هم منشی و بود کرده جزیی تغییرات اما رفت می آنجا بود

 کیارش، وقتی اما شناسد می را آنها که کرد شک منشی شد وارد کیارش وقتی

 تازه.کرد تعجب سبا خودش، نه کرد، معرفی خودش شهرت یک با را سبا

 تلفن حداقل یا نیامده سروقتش تلفنی وقت گرفتن ز بعدا طناز چرا فهمید

 :گفت آرام سبا و نشستند ها صندلی روي هم با. نزده

 . باشه مونده طناز یاد فامیلیم نکنم فکر_

 . میشه سورپرایز بینه می االن. نیست مهم_

 :داد ادامه و زد لبخند سبا نگاه با

 و سیما که خصوصا. کنیم داري مهمون خستگی این تو نداشتم حوصله_

 . نیستن فعال کامرانم



 :داد سرتکان سبا

 .کیارش بدجنسی خیلی

 او ذهن دقایقی خواست فقط کار این با دانست می هم خودش. خندید فقط واو

 ...باشد کمتر استرسش تا بکشاند دیگر اي مسالهِ  سمت را

 باز طناز اتاق در. بودند نشسته که بود ساعتی نیم. بود شلوغ حسابی طناز سر

 باز در اگر که بود کرده انتخاب را اتاق کنار هاي صندلی عمد به کیارش. شد

 اتاق از او خود همراه بار این طناز مراجعین از یکی.  نشود متوجه شد،طناز

 نام که اي بیمه قرارداد طرف سونوگرافی با که گفت ش منشی به و آمد بیرون

 او و دهد انجام را بیمارش سونوي اورژانسی طور به بگوید و بگیرد تماس برد

 با و گذاشت جوان زن پشت دست طناز و گفت چشمی منشی. گرداند باز را

 استرس از جوان زن. گذرد می بخیر شااهلل ان و نباشد نگران گفت لبخند

  هم همراهشم مرد.کند مختصري تشکر توانست فقط و افتاد می پس داشت
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 و شد آشوب سبا دل. بود بهتر خیلی حالش اما نداشت همسرش از کمی دست

 . آمد دستش روي کیارش دست که شد مشت شکمش روي دستش اراده بی

 را هایش پلک اي کننده دلگرم لبخند با فقط او و داد قورت را دهانش آب سبا



 بودند، رسیده خودشان ویزیت نوبت سر که مراجعی دوسه. گذاشت هم روي

 به و داد تکان سري طناز. کردند بدرقه چشم با را آنها نگرانی و متاثر نگاه با

 که دیگري جوان زن شدن بلند با همزمان و بفرستد را بعدي نفر گفت منشی

 بارداري از اي نشانه و داشت دست یک و صاف شکمی قبلی زن برخالف

 .زد خشکش وضوح به و افتاد سبا به اول چشمش و برگشت هم طناز نداشت،

 سالم و ایستاد. زد لبخند سبا و کرد مکث ثانیه چند شده گرد هایی چشم با

 را سبا باشگفتی.  رفت طرفشان به و کرد نگاه کیارش به بار این طناز.  کرد

 .است خوشحال آنها دیدن از حسابی بود معلوم. بوسید را صورتش و کرد بغل

 اینجا؟...  یهو. بودین هلند که شما_

 :گفت آرام کیارش

 خانم؟ عمه کنی می ویزیت انتظار سالن وسط مراجعینو ي همه_

 :گفت و کرد نگاه او به لبخند با ولی چپ چپ طناز

 !داخل بیاین!میکنی پر و مریضات دندون سالن وسط تو البد_

 :بود ایستاده هنوز که کرد اشاره جوان زن همان به کیارش

 !ایشونه از بعد ما ویزیت نوبت_

 :زد لبخند فوري جوان زن

 .ندارم اي عجله من. بفرمایید شما. نداره اشکالی_



 که را در. شدند اتاق وارد لبخند با و کرد تشکر بیمارش از آنها از زودتر طناز

 .شده تنگ حسابی دلش که گفت و گرفت درآغوش را سبا دوباره ،طناز بست

 دوجانبه محبتی و داشت دوست را زن این حقیقتا. کرد دلتنگی اظهار هم سبا

 و مرتب تشکیالت که کمی و نشست خونسردي با اما کیارش. بود میانشان

 :گفت. کرد نگاه را طناز کامل
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 که خونه واسه بذار شو بقیه و بشین. سبا منتظرن بیرون خانم عمه مراجعاي_

 رسیدن بقیه بریم تا ما

 :زد گوشش پشت را شالش و داشت دست در هنوز را سبا دست طناز

 گل الی کم یه زبونتو حداقل.بیاد و بذاره جا رواونجا تو نداشت عرضه که سبا_

 !النحس بخت شه لطیف مالیدي می گیاها و

 :زد لبخند کیارش

 .خرزهره الزمه که اونی و میشه لطیف باید که اونی واسه_

 :کرد نگاه سبا به و کرد اخم طناز

 بلده؟ لطافت این واقعا بگو من به و نکن نگا اونو_

 :گرفت ش خنده سبا



 !میمونه گل مث همیشه من پیش ولی نیست که االن_

 :گفت و رفت باال ته تا طناز ابروهاي

 گذشت؟سوغاتی خوش خوبین؟ خب! توئه نوبت حاال.کرد لوسش کم کامران_

 خسیس؟ گرفتی من واسه

 :گفت کیارش

 خیابون؟ تو بیفتم راه بگیرم دستم داشتی توقع. بگیر تحویل خونه بیا_

 مالی ماست مطبم به بار واسهاولین اومدنتو خالی دست خواستم اخالق بی_

 .کنم

 دسته بعدم. سوزونی می ریشه از میزنی. خانم طناز نرو کشی ماله کار تو کال_

 پسر اینه مهم ولی باشه خرزهره که گیرم. چشمته جلو گندگی این به گل

 !کامرانه

 !جوابی وحاضر پررو قدر این که کیارش بزنه مار زبونتو_

 :گفت کیارش و بود گرفته ش خنده سبا

 .نشم پشیمون تا کن توجه مراجعت به حاال خب_

  و ببینم مریضو چندتا این من تا ، کناري اتاق بریم. کردیم که احوال و حال_
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 ...که بیام

 :گفت طناز حرف میان کیارش

 تنگ واست منم دل میدونی. اومد می خودش بود شده تنگ اگه سبا دل_

 !خانم عمه نیست درکار بازدید و دید پس. نمیشه

 :پرسید کنجکاو متعجب و شد درهم طناز هاي اخم

 شده؟ چی_

 آرام و گرفت دندان به را لبش ي گوشه سبا.کرد نگاه سبا به کوتاهی مکث با و

 :گفت

 ...بگم چطور...  راستش_

 :گفت طناز که کرد نگاه کیارش به

 بزنی؟ حرف تر راحت که بره کیارش میخواي_

 :داد جواب سبا جاي به کیارش

 !شوهرش جانِ عمه تا ترع راحت شوهرش با باش مطمئن_

 رسید ذهنش به که فکري تنها با و داد نمی دردسر از خبري کیارش سرخوشی

 :کرد گرد ،چشم

 سبا؟ شدي باردار نکنه_

 با طناز تعجب کیارش، ي رفته باال ابروي و خیره نگاه و سبا کمرنگ لبخند با



 :شد عجین خوشحالی

 !باشه مبارك.نمیگین زودتر چرا. جانم اي_

 :گفت خنده با آرام گوشش کنار و گرفت آغوش در را سبا

 !پس برامون آوردین سوغاتی! هل ي دختره_

 :کرد نگاه کیارش به طناز و کشید عقب لبخندي با سبا

 .باشه مبارکت.تخس ي پسره شه کج طرفی این تو راه دلیل بی محاله گفتم_

 تایید سبا که نه یا ند داده مطمئنی آزمایش پرسید طناز و کرد تشکر کیارش

 . شد روبرو او نماي دندان لبخند با و کرد
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 از را اولیه سواالت طناز اینکه از بعد و کشید جلو را خودش کمی کیارش

 :گرفت،گفت جواب و پرسید سبا

 .گرفت قوي بخش آرامش تا چند و بود بیمارستان روز چند اونجا سبا!  طناز_

 ریختن هم به درحال بود معلوم که سبا به نگاهی با و شد محو طناز لبخند

 :پرسید اطمینان براي است

 کورتن؟ بخش؟ آرام_

 از که اندازه همان به.  کرد نگاه سبا به دوباره طناز و داد تکان سر کیارش



 خوددار کرد سعی اما ریخت هم به آنی شد،به خوشحال او بارداري خبر شنیدن

 :پرسید و ترسید بیشتر آنها نگاه از سبا. باشد

 طنازجون؟ میاد پیش مشکلی_

 سونو دستگاه که تختی طرف و گرفت اوراِ  دست. شد بلند و زد لبخند طناز

 .نشاند تخت لب را او و رفت بود کنارش

 پر ت مثانه تا بیاره برات آب میگم منشی به. نیست مهم هم خیلی. نترس_

 . آزمایش برو و میگیرم سونو یه بعد. شه

به نگاهی با و کشید سبا صورت روي دست طناز. بود طناز روي کیارش نگاه 

 سبا کنار و شد اتاق وارد آب بطري با منشی بعد اي دقیقه. رفت بیرون کیارش

 . ایستاد

 آزمایشگاه مسوول با پایین رفتن.  برین راه و بخورین آب همینجا گفتن دکتر_

 .کنن هماهنگ رو شما آزمایش انگار

 موقع همان. شد بلند هم او که کرد نگاه کیارش به و زد کمرنگی لبخند سبا

 را موبایل کیارش. برود پایین بود گفته بودکه طناز از. آمد موبایلش روي پیامی

 :گفت کجا؟ پرسید سبا تا. شد بلند و بست دستش در

 !چیه ش هزینه و آزمایشگاه جریان ببینم. بیفته زحمت به خیلی طناز نمیخوام_

 !االن ،میام بمون تو



  یکی دوتا را ها پله.  رفت بیرون اتاق از کیارش و گفت اي باشه مطیعانه سبا
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 چسبید ها پله به پاهایش. دید ناراحتی با آزمایشگاه مقابل را طناز و رفت پایین

 خبري هر تا بود کرده آماده را خودش بااینکه. ماند حالت همان در ثانیه چند و

 :آمد جلو طناز. کرد می ش بیچاره داشت ودلواپسی آشوب االن اما بشنود را

 شده؟ چش مگه گرفته؟ بخش آرام مطمئنی_

 :ایستاد او مقابل و رفت پایین را مانده باقی ي دوپله کیارش

 .بود ترسیده چیزي یه از. شدن مجبور و شد بد حالش یهو_

 س؟ حامله داشتی خبر_

 . فهمیدم که بود گرفته و تزریق قبلش. فهمیدم بیمارستان تو_

 :گفت و کشید صورتش به دست طناز

 کردن؟ تزریق چندبار_ 

 . بار دوسه_ 

 اطالعاتت باید توکه. کیارش خطرناکه و ممنوع کامال ماه سه زیر بخش آرام_

 . باشه باال

 !اي هقته چند بچه یه تا بود تر مهم برام خودش حال اونموقع_



 به بخش ارام. کنه ریسک نباید که بگو بهش جور یه خودت االنم پس خب_

 وقتی ممکنه نده نشون هم ازمایش تو اگه حتی و میده جهت جنین کروموزماي

 ...و منگولیسم به که بشه ذهنی یا ظاهري مختلف اختااللت دچار بیاد دنیا

 :کرد قطع را حرفش ،طناز آمد باال که کیارش دست

 !دیگه فهمیدم_

 پشت. رفت موهایش میان کیارش دست و کرد نگاهش ناراحتی با طناز

 :کرد نگاه طناز به طوالنی تقریبا سکوتی از بعد و داد فشار محکم را گردنش

 کنه؟ سقطش...  باید کی_

 :گذاشت او بازوي روي دست. گرفت درد طناز قلب. بود گرفته و خفه صدایش

 ...بده،شاید آزمایششو بذار_

  تاهمینجاشم. شه وابسته بیشتر روز یه بیخودي واگر اما و شاید با نمیخوام_
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 .هست سخت کافی حد به

 ...و بدم بهش دارو یه من و بهش نگی میخواي_

 :بود دلخور و تیز کیارش نگاه

 !میکنه بدتر حالشو فقط دروغ. بذارم کاله سرشو میاد بدم_



 :گفت آرام.  نگذاشت سرش سربه اوضاع آن در طناز

 آزمایشش اگه. نداره اي فایده چهارماه زیر سونو. بشه بایدانجام آزمایشاش_

 انحام که مختصره تزریق یه و میکنم بستریش بیمارستان داد،صبح نشون

 !میشه

 نخواهد راحت اینقدر سبا براي دانست می! مختصر گفت لب زیر کیارش

 ...سبا رسدبه چه بود سخت هم او براي حتی.بود

 چهره به نگاهی کیارش. کرد می تماشا فقط و بود نشسته مبهوت و مات سبا

 در و آمده باال گلویش تا قلبش کرد می حس. انداخت او ي پریده رنگ ي

 کرده تجربه زندگی در را حال این بار چند دانست نمی. کرده گیر نقطه همان

 وقتش االن اما بکشد هوار و کند پیدا بزرگ دره یک فقط خواست می دلش اما

 که آمد کش آنقدر سکوت. نبود سبا درکنار بودن جز چیز هیچ وقت. نبود

 آرام.  گرفت را سبا ي کرده یخ دست و شد خم. شد می خفه داشت کیارش

 آرام را او کیارش. چرخید سمتش او ي خشکیده هاي چشم و کرد صدایش

هاي لب. ماند هایش دست میان جا بی عروسکی مثل سبا و کشید خود سمت 

 مدتی. بود بهتر برایش زد، می حرف کمتر هرچه.  چسبید موهایش به او

 و کشید کنار را خودش. کشید بیرون او دست میان از را دستش سبا. گذشت

 حنجره به زخم انگار که صدایی با.  شد رفت،بلند دنبالش کیارش نگاه وقتی



 :بیاید،گفت بیرون تا بود زده ش

 بخوابم؟ بریم میاي_

 :گفت آرام و کرد نگاهش مستقیم کیارش
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 .بیمارستان بریم که شی بلند زودترم باید صبح. آره_

 :خورد تکان سبا سر

 بینی پیش کاراي بعضی پاي ذارمش می.  بود اي مزه بی شوخی حرفات_

 .همین. کیارش ت نشده

 :کرد تکرار و کرد بلند او براي را دستش

 !همین_

 :گفت ناراحتی با و ایستاد کیارش

 کنم؟ شوخی چیزي همچین با بخوام احمقم قدر این من سبا شوخی؟_

 !هستی شاید. باشی شاید.دونم نمی_

 !سبا_

 :رفت عقب و چکید سبا چشم ي گوشه از اشک

 . کشم می دستی دستی مو بچه شماها خوشایند الکی،محضِ نکن فکر_



 .رفت فرو میانموهایش هایش دست و گرفت سقف به رو را سرش کیارش

 :باشد قبل از تر مالیم کرد سعی. کرد نگاه سبا به دوباره و گرفت نفسی

 که داد نمی نشون آزمایشم اگه حتی. سبا کرد ریسک نمیشه اما ناراحتم منم_

 ...شی روبرو بچه یه با اومدنش دنیا به از بعد بود کرده،ممکن پیدا مشکل

 :پرید حرفش میان سبا

 .دارم نگهش میخوام بشه که چی هر! چی هر_

 :افزود گریه با و داد تکان کیارش سمت انگشت

 !ذارم نمی فهمیدي؟!نمیذارم. بکشیش تونی نمی هم تو_

 هم به محکم را در و رفت اتاق طرف به سبا اما رفت سمتش به قدمی کیارش

 کانتر به و کوبید ش پیشانی به محکم را دستش دو عصبانیت با کیارش. کوبید

 و ایستاد هرازگاهی و رفت رژه سالن میانِ. شود دیوانه بود مانده کم.داد تکیه

 او با دوباره تا کرد جزم را عزمش باالخره. کرد نگاه اتاق ي شده بسته در به

  اول کرد باز را در وقتی. بودند برگشته بقیه حتما. زدند را در زنگ که بزند حرف
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 جلو سیما. را کامران درهم ي چهره هم بعد و دید را سیما خیس هاي چشم

 :گذاشت او بازوي روي دست و رفت



 کیارش شده چی. رسیدیم االن همین و افتادیم راه کرج از داد خبر طناز تا_

 جان؟

 :گذاشت سیما ي شانه روي دست کامران

 .سیما بده مهلت دقیقه دو_

 .کرد دعوت داخل را آنها و رفت کنار در جلوي از کیارش.داد تکان سري سیما

 آنقدر کیارش حواس. کشید آغوشش در آرام و رفت کیارش طرف به کامران

 هاي چشم. نشست آنها روبروي فقط و نگرفت هم را کیانا سراغ که بود پرت

 :کرد نگاه کیارش به دوباره و چرخید خانه سالن در بیقراري با سیما

 کجاست؟ سبا_

 :گفت و کرد ها اتاق به نگاهی کیارش

 . نمیاد بیرونم اتاق تو رفته_

 روي دست بار هزارمین براي و کالفه کیارش. رفت اتاق طرف به سیما

 :نشست او نزدیک و شد بلند کامران.داد تکیه وعقب کشید صورتش

 کنه؟ سقط رو بچه باید چرا بابا؟ چیه قصه! کیارش_

 .آمد بند کامران نفس که سنگین و طوالنی آنقدر. کرد او به نگاهی کیارش

 و فهمید را او حال کامران. داد مختصري توضیح و گرفت را نگاهش باالخره

 را زنگ دوباره که بود مطلق سکوتی در خانه. نپرسد چیزي دیگر داد ترجیح



 کیانا. برگشت وکیانا طناز با همراه بعد اي دقیقه و شد بلند کامران بار این.زدند

 اي بوسه اما بود حوصله بی کیارش. کرد بغلش و رفت کیارش سمت فوري

 آنکه جاي به کیارش و گرفت را سبا سراغ طناز. رفت کنار و زد او سر روي

 :پرسید دهد، جواب

 شد؟ قطعی_

 :گفت و داد سرتکان طناز
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 بهش؟ گفتی. گفتم بهت که بعدازظهر_

 !بیمارستان نمیاد دردسر بی_

 :نشست او روبروي و شد هم در طناز هاي اخم

 چی؟ یعنی_

 :گفت تلخ کیارش

 ...ولی دادم توضیح چندبار. شوبکشم بچه میخوام من میکنه فکر_

 :گفت طناز و مکثکرد

 حاال. بیارش و کن نرمش جوري یه خودت. کیارش کنه می اذیتش اجبار_

 !بیاد خودش بذار ولی. دیگه دوروز! نه فردا



 و کرد کامران به نگاهی طناز. شد خیره اي نقطه به فقط و حرفینزد کیارش

 خود سرجاي پدرش ي اشاره با که برود خواست می هم کیانا. شد بلند

 :کرد نگاهش و برگشت کیارش که رفت اتاق سمت به طناز. نشست

 بگم نمیتونم این از بیشتر من. طناز بده توضیح بهش خودت زبون با خودت_

. 

 .رفت بیرون و شد بلند دیگر بار این وکیارش کرد نگاه او به تعجب با طناز

 ناراحتی با کامران. میخورد هم به وعصبی دلگیر فضاي این از داشت حالش

 :گفت آرام طناز و کرد نگاه شد بسته درکه به

 .نداره سبا از کمی دست اینم حال انگار. حرفبزن باهاش کم یه تو برو_

 :گفت و شد بلند عمیقی نفس با کامران

 شرایط بدترین تو سبا. شده حروم بچه این به خوشی چرا دونم نمی_

 بخش آرام شه مجبور که برسه جایی به کارش باید چرا اصال... حاال و مقاومه

 بگیره؟

 !کامران نیست حرفا این وقت االن_

 :داد تکان چندبار را سرش کامران

 ... ولی میدونم_
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 .است ندیده حالی چنین به را کیارش حال به تا ولی میداند نگفت. کرد مکث

 دود سیگار و بود نشسته سگش کنار کیارش. رفت بیرون و نزد حرفی دیگر

 نفس و شد حضورش متوجه کیارش. ایستاد سرش پشت و رفت جلو. کرد می

 :کشید عمیقی

 !کامران برم نمیخواست دلت چرا میفهمم تازه_

 :نشست دیگري چوبی ي تنه روي روبرویش و گرفت کامران قلب

 دار بچه دوباره گذشت دوره یه شااهلل ان! باباجان نداره غصه اینهمه_

 . میشین

 :شد اوقفل ي غمزده هاي چشم در و آمد باال کیارش هاي چشم

 بابا؟ دیدي و البرز_

 :گفت دوباره کیارش و داد تکان سر کامران

 !باشه تو از بیشتر بهش حسم مگهمیشه ولی ندیدمش وقت هیچ منم_

 :شد خم او سمت و گذاشت رویزانو دست کامران

 ...ولی بابا فهمم می خودت جون به. کیارش فهمم می_

 :آمد باال کبارش دست

 یه دستم از نذاشتمتو چون سرماومد بال این حسمیکنم. بابا نده ولیتوادامه_



 م؟ چی بفهمم تا سرمبیاد گفتی قدر چه. باشی داشته خوش روز

 :برآشفت کامران

 قیاس نیومده دنیا به ي بچه یه با داري و خودت تو کیارش؟ شدي احمق چرا_

 و نکردي لمسم تو بچه تو میدي؟ تحویلم مزخرف داري که اونقدر میکنی؟

 انصاف میخواي کی پسر... که میگی بعد سوزي می جوري این براش داري

 باشی؟ داشنه

 :شد بلند و داد تکان سر کیارش

 .کردم نمی فکرشم که اونقدر.م ریخته هم به_

 !بذاري سر پشت باید رو اینا از بدتر! محکمی.کیارش مردي تو_
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 .بمونین سبا پیش نیومدم تا. باشم تنها کم یه میخوام همین واسه! میدونم_

 دانست می حال بااین. نگرفت جوابی ولی کجا پرسید آرام کامران افتاد که راه

 .کند خالی یواشکی را بغضش بتواند که رود می جایی او

 وقتی. بود طناز بود مانده که کسی تنها. شد وارد و کرد باز را خانه در کیارش

 :گفت و شد بلند دید را کیارش

 به سبارو بیشتر که ببرنش گفتم کیانا و کامران به. بود ناراحت خیلی سیما_



 !نریزه هم

 را او بازوي طناز. کرد ها اتاق راهروي به نگاهی و داد تکان سر آرام کیارش

 :گفت آرام و گرفت

 .دارم کارت.  بشین_

 :کشید هم در چهره کیارش

 ...ي حوصله_

 :گفت حالش درك با و کرد بلند دست مقابلش طناز

 خواي نمی مگه. کنیم صحبت باید ولی االن نداري هیچیو ي حوصله میدونم_

 شه؟ حل تر راحت مشکلت

 :نشست نزدیکش مبل اولین روي ؛ طناز و نشست حرف بی بار این کیارش

 .بیاد پانمیشه راحتی این به. میده نشون واکنش داره و شوکه تو خیلی سبا_

 :کرد نگاه طناز به اخم با کیارش

 !خب_

 ...خودت. کن تزریق بهش خونه تو میدم دارو من_

 منم حال نیست حالیش! بکشم شو بچه میخوام من میگه جوریش همین_

 !ریخته هم به خودش اندازه

 به که هرموناش. بدتره خیلی سبا االناوضاع اما! کیارش ناراحتی دونم می_



  نطفه یه فقط بچه اون تو واسه. کرده ترش نازك دل و تر حساس ریخته هم
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 حسش. نداره فرقی هیچ گذاشتن، بغلش که اي بچه با سبا واسه ولی س

 چی؟ یعنی دونی می مادري حس. کرده

 :کشید موهایش میانِ دست کیارش

 و ناقص بچه یه طاقت هم سبا ؟ بیارمش و ببندم پاشو و کنم؟دست کار چه_

 !ندارم باشه،من داشته

 ماه سه زیر تا قانون باشه یادت ولی. نیست درست اصال که داشتنش نگه_

 ! کنه اقدام غیرقانونی باید بشه چهارماه. میده موارد این تو رو سقط مجوز

 !میارمش_

 بدخلقی هم تو. بگذره مدت یه بذار. بده زمان بهش اما میاریش دونم می_

 . بیرون میاد هیجان و شوك این از دیگه خورده یه. کن صحبت. باهاش نکن

 و سونو دوباره و ببرش هم دیگه متخصص چندتا اطمینانش خاطر محض

 هستی؟ منظورم متوجه!بدبینه مون همه به االن! بده آزمایش

 :گفت و داد بیرون را ش کالفه نفس کیارش

 .بذار برام و دکتر تا چند آدرس! آره_



 .فردا گیرم می وقت براتون خودم_

 :اوکرد به کوتاهی نگاه رفتنش از قبل. ایستاد طناز و داد تکان سر کیارش

 از این توقع تو مث اي دنده یه و غد آدم از من. باش تر محکم کم یه هم تو_

 !نداشتما پاشیدنو هم

 :زد کتفش روي دست لبخند با او و کرد طناز به طوالنی نگاهی کیارش

 !که ندارین مشکلی. میشی بابا دوباره دیگه ماه چهار سه خدا امید به_

 خداحافظی طناز و چرخاند دیگر سمتی را چشمش مردمک و زد پلکی کیارش

 به و کرد خاموش را ها برق.شد بلند کیارش ؛ شد بسته در وقتی. رفت و کرد

به کیارش اما بود کشیده دراز تخت روي در به پشت سبا. رفت اتاق سمت 

 آباژور کردنِ خاموش از بعد و کرد عوض را لباسش. است بیدار فهمید خوبی

  وستاره ماه نور حتی ، خواست می دلش مواقع از بعضی. رفت تخت سمت به
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 احساس مطلق تاریکی در. نباشد معلوم چیزي و شود خاموش هم شب هاي

 و قهر به مگر مدت این در.  کرد سبا به نگاهی. بگیرد آرامش تواند می کرد می

 گرفته پیش در ترفندي بار هر کیارش و کرد می او به را پشتش کوتاه نازي

 نشود سرد شان رابطه و نکنند عادت ها کردن پشت این به و برگردد او تا بود



 ... شب آن اما

 .گرفت آغوشش در و کشید او سمت کمی را خودش.  داد قورت را دهانش آب

 حس. کرد فرو او آغوش در بیشتر را خودش و رفت باال سبا خیس هاي پلک

 هم براي و نداشت وجود غروري مشترکشان بستر در اینکه. گرفت می امنیت

 شاید.  شد می حل مشکلشان از نیمی بودند؛ دیدن قابل و شفاف اي اینه مثل

 زمان از اي لحظه در اما نشود پیدا زناشویی متفاوت دنیاي براي خاصی معناي

 .شود می عوض دنیا حالت است، دونفر به متعلق فقط که دنیا از اي نقطه در و

 .ندارد وجود _ امکاناتی و موقعیتی هر با_وخانه اتاق همان جز چیزي که انگار

 هیچ را حس این. نشست ش سینه زیر کیارش دست دو روي سبا هاي دست

 سراغشان خواب. باشند هم کنار فقط طوالنی سکوتی در اینکه. نداشتند وقت

 را خودش ، یواشکی هاي باآه دیگري و مشهود بغضی با یکی فقط و نیاید

 و بوسید را او موهاي کنار آرام و بست چشم باالخره کیارش. کند خالی

 صورت به و شد باز هایش چشم. چرخید سبا که بکشد عقب سر خواست

 در تیغی مثل و زد می برق اتاق تاریکی در هایش اشک. شد خیره او خیس

 .بود ملتمس او نگاه. نگوید چیزي هم باز داد ترجیح. میرفت فرو وجودش

 می خودشان به مختص همدردي و دلداري جور یک انگار. بود سنگین قلبش

 بلکه گذاشتند می جسم درگرو را دل باید که بود هایی لحظه آن از. خواستند



 در. بود شده ثابت برایشان خوب چیز یک. بفهمند بهتر را هم احساس حرف

 و آغوش آمیختن هم به مطلق سکوتی در حتی شرایط بهترین و بدترین

 زدن حرف دیگر شب آن.کرد می ترشان آرام وابستگی سر از احساسشان

  به آرام ضرباتی هایشان نفس فقط که سکوتی و بود بیداري. بود بس
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 .زد می سکوتش

*** 

 ي خانه وسط درست انگار زمستان. بود سرد. گرفت دورش را اشارپش سبا

 اما دهد ادامه را دیگران هاي حرف قبل شب کیارش بود منتظر. بود آنها

 عمیقی نفس. کرد بهتر را حالش نشده بینی پیش اتفاقات هم بعد و سکوتش

 .رفت بیرون و کشید

 چاي لیوانِ و بود نشسته کانتر پشت رفتن بیرون ي آماده کیارش

 هایش چشم. کرد نگاهش و کرد بلند سر او سالم آرام صداي با. بود مقابلش

 یادش سبا و ماند حرکت بی ثانیه چند سبا موهاي روي کوچک ي حوله روي

 تا کند می استفاده بازویش زور و ها شیطنت از مواقع این همیشه او که آمد

 :نشست صندلی روي کنارش و رفت طرفش به. شود پیروز



 مطب؟ میري_

 . کنم تنظیم رو کارا روز چند که میرم_

 خونه؟ میمونی بعد_

 !آره_

 :کشید لبش روي زبان بعد و کرد سکوت ثانیه چند سبا

 ...یعنی... دیشب حرفام_

 !بود بد حالت میدونم. کن فراموش_

 :کشید پلکش ي گوشه انگشت و انداخت پایین را سرش سبا

 !میخوام معذرت_

 :گذاشت او صورت زیر دست و کرد رها را لیوان کیارش

 !سبا کن نگاه منو_

 از اشک قطره دو بالفاصله. دید را او پر هاي چشم کیارش و کرد بلند سر سبا

 :کشید او پلک زیر انگشت کیارش و خورد سر پلکش پایین

  اما رفت براش دلم منم. دارم دوسش منم! سبا قسم خودت جون به! خدا به_
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 به امیدي حتی. کنه می تر خراب چیو همه فقط مشکلش وبعدم موندنش



 نگهش خواستی تو اگه احوال این با. نیست سختی همه این از بعد موندنش

 اینو. باشه راحت خیالت. هستم پشتتم. کنم نمی مخالفتی دیگه من داري؛

 چیزي هیچ! هیچی زنم می حرف و نشستم که جایی االن، بدونی که میگم

 . ندارم تو از تر باارزش

 او موهاي روي از را حوله. کشید عمیقی نفس کیارش. کرد نگاهش فقط سبا

 که او شامپوي بوي.  چسباند او دار نم تارهاي به را هایش لب و کشید پایین

 موهایش. پیچید درمشامش بود، کرده استفاده قهوه اسانس از پیشنهادش به

 :گفت گوشش زیر و بوسید کوتاه و هم پشت بار چند را

 !گذشت شد نمی موها این خیر از واال دارم قرار و برم باید که حیف_

 را دستش سبا کشید، که عقب! نه لحنش ولی بود همیشه مثل هایش حرف

 :گفت آرام و گرفت

 هستی؟ ،کنارم بگیرم تصمیمی هر_

 بزنم؟ حرفم زیر شده_

 :گفت کیارش و داد سرتکان سبا

 !افته نمی اتفاقی نخواي، تو تا. س همیشه مث اینبارم_

 !بمونه میخوام من_

 او پر هاي چشم مقابل و کرد خم سر کیارش. لرزید می و بود آرام صدایش



 :کرد مکث

 ! عزیزم فکرکن ش اینده به بیشتر کم یه میکنم خواهش فقط سبا هستم_

 سبا. رفت و برداشت را کتش. کرد خداحافظی ش پیشانی بوسیدن با هم بعد

 ي آینده تردید و برزخ میان تنهایی در تا گفت او که آخري ي جمله و ماند

 .بزند پا و دست کودکش نامعلوم

  از حتی که بود کجا مدت این در او دانست نمی. دید را کاوه مدتها از بعد
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 از ماجرا چقدر آمد یادش تازه کیارش بود که االن ولی داد نمی خبري خودش

 و بود کرده بلندتر کمی را موهایش کاوه. نبوده کنارش کسی و گذرانده سر

 وقتی. بود شده مورتی توبیس شبیه کمی ش پرفسوري ریش ته با ش چهره

 را معروف و پلیسی فیلم همان درست خواست ومی کرد می نگاهش ریز

 را ش العاده خارق سگ کنار باهوش کارگاه یک نقش که کرد می تداعی

 را کارتهایشان تا رفتند هم همراه و کشید باال را رالی لباس زیپ. داشت

 :کرد جا جابه دردستش را کاله کاوه. بگیرند تحویل

 اونم! رالی تا داد می حال بیشتر اسکی یه دیزین رفتیم می برف این تو_

 ، طرف این راحت خودتو میتونی و هستی ترم سبک تازه. دیگه داشت سرعت



 !شی ولو و بکوبی طرف اون

 :کرد نگاهش پوزخند با کیارش

 بودي؟ حول و حال دنبال و گذشته خوش خیلی بهت مدت این انگار_

 :خندید کاوه

 کردم؟ من حولو و حال! عسل ماه رفتی تو_

 !کاوه ببند_

 رو؟ کجا_

 .کمربندتو سگک_

 :خندید باز کاوه

 شل هفته دو این تو کرد هرکاري مامانم. قرصه و سفت دکی جون که اون_

 !نشد که نشد

 !نشد که بهتر همون_

 و کشید درهم کنجکاوي کمی با را ابروهایش اما کرد حفظ را لبخندش کاوه

 :کرد نگاهش تر دقیق

 !باشی تر سرحال ببینمت کردم می فکر! تو شدي مدلی یه_

 !هستم کن فکر تو_
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 هوسشو یا که اینجا میاي وقتایی یه یادمه همیشه! نیستی. رفیق دیگه نه_

 ازدواجت از بعد. کنی ش تخلیه سرعت با میخواي و پري چیزي یه از یا کردي

 ...حاال اما بود هوسی اونم که نیومدي بیشتر دوبار یکی

 !هستی خوبی آنالیزور_

 بدم؟ حرفه تغییر نظرت به ا؟_

 !بهتره ، باش کمربندت فکر به.  شی حروم ترسم می_

 اتفاقی واقعا انگار.کرد نگاه او به بیشتري دقت وبا شد تر کمرنگ کاوه لبخند

 دانست می که بود کرده جمع خبر کلی مدت دراین.بود خبر بی او و بود افتاده

 اما کند می راحت مسائل از خیلی بابت را خودش خیال شنیدنش با کیارش

 .بود کرده علم قد دوروبرش دیگري جدي قصه انگار االن

 یک هم کاوه.  گرفت تحویل را خودش کارت و داد نشان را مدارکش کیارش

 را کالهش کیارش.گرفتند قرار هم کنار مسیر اول در و کرد اجاره موقت کارت

 :ایستاد او کارت کنارِ لباسش زیپ کشیدن باال با کاوه و چرخاند دستش در

 !اي آینده نگران و شدي بابا نکنه کیا؟ شده چی_

 بگوید خواست تا و زد لبخند کاوه. کرد او به اي وپرمعنی دار زمان نگاه کیارش

 :داد تکان سر کردم،کیارش شوخی



 !شدم نمی کاش_

 کارتش داخل هنوز کاوه. کرد فیکس سرش روي را کاله کیارش. خورد جا کاوه

 زوزه کارت و فشرد پایش زیر کوچک پدال روي را پایش او که بود ننشسته

 . کرد عبور الینِ  اول پیچ و چشمانش مقابل از کشان

*** 

 توانست نمی هم تکان. نشست وبرهمش درهم افکار میانِ ساعتی براي

 و فکر و فکر. بود همین ش زندگی بود روز چند. کشید عمیقی نفس. بخورد

 ایستاد آینه مقابل. بگیرد گذاشت نمی احساسش وقت هیچ که اي نتیجه و فکر

  ظلم بچه این حق در شدن احساساتی با واقعا اگر. کرد نگاه تختش شکم به و
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 مشکل این در که کند راضی بعدها را خودش خواست می چطور کرد، می

 دهد گوش بقیه حرف به که گرفت می تصمیم سخت اي لحظه نداشته؟ نقشی

 شد چنگ مشتش میانِ پیراهنش.  توانست نمی واقعا. داد می تکان سر باز اما

 فقط. بود نزده هایش لباس به دست هنوز مدت این در. برگشت کمد سمت و

 ذوق خیلی خریدشان موقع. داد را بقیه هاي سوغاتی کیارش با شب یک

 و بود خودش حال در رساند صاحبشان دست به را آنها که موقعی ولی داشت



 براي. بیاید جا حالش زمان چه نبود معلوم ، بوسید نمی را صورتش کیانا اگر

 هم بعد. کرد پلی را آهنگی و سیستمرفت سمت شود راحت فکروخیال از اینکه

 این که انگار نه انگار. کرد باز را زیپش و کشید بیرون تخت زیر از را چمدان

 کرد نمی را فکرش اما بود مرتب همیشه البته. بود بسته کیارش را چمدان

 ردیف یک. کرده را کار این خودش کند فکر سبا که بچیند چمدان طوري دقیقا

 بسته کامال. خورد آشنایی خرید ي کیسه به ،چشمش برداشت که را وسایل

 می دلش. انداخت چنگ قلبش به ترس حس.  بود اول روز مثل ش بندي

 دلش ، برد هجوم ذهنش به که فکري با اما نکند هم نگاه را ها لباس خواست

 روي کامل را پاکت. زد آلودي بغض لبخند. خواست را کوچک ضیافت همان

 اولین. برداشت داخلش از را ها لباس.  کرد باز را ابتدایش بند و گذاشت تخت

 پشت. بود مشکی و سفید کوچک وشلوار بلوز همان آمد دستش زیر که لباسی

 می و درآورد را وسایل بقیه. فشرد ش سینه به را لباس و سوخت پلکش

 ي شده خشک ي غنچه دو. زد خشکش مرتبه یک که بردارد را تلفن خواست

 که آنقدر. رفت فرو وجودش در سمی اي شاخه چند مثل وسایل میانِ زرد رز

 اکو سرش در کیارش هاي حرف. جوشید دلش ته.گرفته سرگیجه کرد حس

 دنیاي در ناآشنا و تلخ عطر یک با هایی دست گرمی باز و کرد می انکار. شد

 گفت می او ولی بود کیارش مال که هایی زمزمه. پیچید افکارش وار کابوس



 روي داشت که دنیایی و شدند عزرائیل شبیه زرد رز بغل ویک مرد یک. نبود

 . شد می خراب سرش

 محمدي الناز بومرنگ رمان

277 |4 1 6 

 و چرخید اتاق در ش زده وحشت هاي چشم. افتاد دستش از ها لباس

 روي

 میانِ را سرش. نبود و بود خودش. بود کیارش شبیه او. ماند ثابت تخت

 دیوار به. کشید عقب قدم ش لبی زیر و زبانی هاي نفی با و گرفت دستانش

 را دستش دو. پیچید کمرش در بدي درد. کشید جیغی. خورد سرش پشت

 کسی ي سینه به محکم. دوید بیرون اتاق از و گرفت دهانش روي محکم

 میان را او اي لحظه براي سبا اما داشت نگهش ترس با کیارش. کرد برخورد

 تر محکم را هایش دست کیارش. داد هولش و ندید ش درونی و روانی جنگ

 :گفت بلند و گرفت

 سبا؟ چته_

 نگاه و بود شده تند هایش نفس. خورد می تکان تند تند سبا ي سینه ي قفسه

 مثل درست حالش. شد قفل کیارش گیج و نگران نگاه در ش زده وحشت

 و لب پشت عرق و بود کرده تب.پریده خواب از و دیده کابوس که بود کسی



 صورت وروي رفت باال کیارش دست.داشت بدش حال از حکابت ش پیشانی

 عقب را خودش مزمن ترسی با سبا بگیرد درآغوشش خواست تا اما نشست او

 قدمی تا و شد باز هم از کیارش ابروهاي. خورد تکان طرف دو سرش و کشید

 :چکید اشکش و آمد باال مقابلش سبا رفت،دودست سمتش

 .کیارش نزن من به دست_

 اما خورد دیوار به و برگشت تعادل بی سبا. کرد نگاهش زده بهت کیارش

مثل کیارش.بست راهم در و رفت دیگري اتاق به. نرفت خودشان اتاق سمت 

 چه. ماند خیره شد بسته رویش که دري به و بود چسبیده زمین به اي مجسمه

 بود؟ افتاده اتفاقی

*** 

 در قدر چه فهمید نمی. گذشته زمان قدر چه دانست نمی و بود نشسته مبل لب

  رفت می سرش در مدام سبا صداي. است کرده ش مسخره خانه این دیوار و
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 را رفتارش این داد نمی اجازه بار این که حسی. داشت بدي حس و آمد می و

 هاي وچشم حال چه هر. بگذارد وفشارها مشکالت و اخیر هاي خستگی پاي

 روند یک ي نتیجه به کرد؛ می تفسیر خودش به شدنش نزدیک هنگام را سبا



 در حتی سبا اگر که داشت را شرایط درك توان. نبود احمق. رسید نمی طبیعی

 تحمیلی داشت، کراهت او به شدن نزدیک از منطقی غیر و سخت بارداري این

 ... حاال اما نباشد

 او به شبه یک سبا که بود این بگیرد توانست می که اي نتیجه ترین مسخره

 .بود ترسیده شدت به که وقتی هم آن. زند می کنارش و کرده پیدا حساسیت

 نگاهش. نشست صاف و شد باز هم از ابروهایش مرتبه یک... ترس... ترس

خودش علت این.  بود ترسیده چیزي یک از سبا. شد کشیده ها اتاق سمت 

 محکم تصمیمی با وبعد ماند خیره ها اتاق راهروي به ثانیه چند چشمانش بود؟

 آرام کمی بلکه گرفت نفسی. ایستاد در پشت و رفت اتاق سمت به. برخاست

 . داد فشار را در ي دستگیره سپس.شود

 .بود خیره زمین به پریده رنگی با و بود نشسته زمین روي اتاق ي گوشه سبا

 کمی و نشست مقابلش. نکرد هم نگاهش اصال او ولی رفت وجلو کرد رها را در

 صداها. چرخید او سمت هایش چشم مردمک و زد پلکی سبا.  کرد نگاهش

 آن که بود شده منکر کیارش. داشت خفگی حس. رفت می رژه سرش در هنوز

 اوهام دچار و دیده توهم کرد تصور خیالی خوش با.  آمده اتاق داخلِ شب

 بیاید یادش تا بود قوي یکمحرك مثل زرد هاي گل آن اما شده حاملگی

 بود یادش خوب. بود کرده حس سرد آغوشی در را تلخی عطر. ندیده کابوس



 مثل ش سینه مستقیم نگاه. شد می تر پررنگ حس این گذشت می هرچه و

 پاهاي روي ش پیشانی. کرد می بدتر را حالش و بود ش سینه روي اي وزنه

 ، زانویش به او سر چسبیدنِ از قبل کیارشِ  دست اما آمد فرو ش شده جمع

 با و کرد بلند را او صورت. چکید دستش روي سباِ  اشک و گرفت را صورتش

 :گفت آرام ولی ناراحتی

 محمدي الناز بومرنگ رمان

279 |4 1 6 

 سبا؟ زنی نمی حرف درست چرا_

 :کرد پر را سبا صورت اشک

 . بود شده خشک. بود وسایلمون توي زرد رز شاخه تا چند_

 !خب_

 :گفت و داد تکان سر. لرزید سبا هاي لب

 من واسه هیچی گفتی تو! نخریدي که تو کیارش؟ اومده کجا از آشغاال اون_

 !روز اون نخریدي

 نیست؟ یادت مگه. سبا بودي کرده خرید خودت_

 . زرد نه. خریدم سفید رز فقط من_

 موضوع این به بدبینی و شک و بد احساس شدیدا.کشید عمیقی نفس کیارش



 .کند حل معمایی توانست نمی روز و حال این با سبا اما کرد درگیر را ذهنش

 :گفت بنابراین

 چیو همه چرا. کرده تغییر رنگش و شده خشک که زرده رزاي همون حتما_

 کردي؟ کابوس شبیه خودت واسه

 :گفت شده منقبض فکی با و شد خیره او هاي چشم به سبا

 اره؟.شدم دیوونه کردي فکر_

 :شد عصبی کمی کیارش

 !سبا کن بس_

 او همراه کیارش هاي چشم. ایستاد دیوار به تکیه با و زد پس را او دست سبا

 :گفت دوباره سبا و شد کشیده باال

 سرم؟ به زده کردي فکر کیارش؟ اره_

 دست همان با سبا اما کند بغلش تا رفت جلو او به دادن جواب بدون کیارش

 با کیارش هاي چشم مقابل از. کشید عقب را خودش و زد کنارش لرزان

 عصبی حالتی با را دستش دو کیارش. رفت خودشان اتاق به و شد دور سرعت

  شکستن اما بکوبد دیوار به را سرش بود کممانده.  برد فرو موهایش میان
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 چند با سبا که برود بیرون میخواست. کرد نمی دوا مشکالتش از دردي سرش

 رز چند. گرفت باال را ها گل سبا. خورد جا. برگشت دوباره خشکیده گل شاخه

 جلوي لرزان هایی دست با را آنها. بود دستانش در سفید رز و خشکیده زرد

 :گفت و گرفت باال او چشم

 .نیست سفید اینا! کیارش ببین_

 :رفت جلو عصبی کیارش

 ...اینا شاید. میشه تر تیره رنگش مرطوب محیط توي بشه که خشک گل_

 می خودش نشدن دیوانه براي انگار. گذاشت کیارش دست کف را ها گل سبا

 :کند ثابت او به را باور قابل غیر حتی موضوع یک خواست

 . تره خشک سفیدا اون از حتی. خشکه خشکه. بزن گلبرگاش به دست_

 چی؟ که سبا؟ چی که_

 :گفت بلند و کرد رها را ها گل سبا

 نیومدي؟ میگی چرا. نیومدي میگی ولی هتل اومدي روز اون_

 :کشید اي کالفه نفس کیارش

 ! دکتر پیش بریم باید. سبا نداره فایده اینجوري_

 دکتر؟_

 توي داره و بودي عصبی فشاراي و بد دوران این تاثیر تحت تو. شناس روان_



 ...باید. میذاره تاثیر روانت و روح

 نه؟ ش همه بود نقشه_

 و کرد پر را میانشان ي فاصله سبا. رفت یادش را حرفش و شد شوکه کیارش

 :ایستاد او قدمی یک

 !بگیري انتقام بچزونی؟ باباتو و سیما که بدي جلوه دیوونه منو میخواي_

 داغ و سرخ گوي دو شبیه چشمهایش. برگشت آنی به کیارش ي چهره رنگ

 :لرزید عصبی و خش پر صدایش. شد

 !سبا نزن مفت حرف_
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 :بود زده سرش به واقعا انگار. رفت باال سبا صداي

 !من سراغ اومدي چی واسه که گفتی خودت. گفتی خودت تو مفت؟ حرف_

 .بشم دیوونه من کردي کاري حاال. پره ازشون دلت قدر چه گفتی خودت

 کبودش ي چهره در و کرد گیر لرزانش انگشتان میان محکم کیارش ي یقه

 :زد داد

 مکنی؟ دیوونه اینجوري بخواي که نکردي پیدا کارتر و کس بی من از_

 ...و کردي خودت رو کارا اون همهی



 از خواست شده جمع اي چهره با و زد پس عصبی حالتی با را او کیارش

 :زد داد و کشید را بازویش سبا اما شود رد کنارش

 بچه به تو کنی؟ می نابودم داري که کیارش آدمی تو ؟ بدي نداري جوابی_

 ...تو کردي؟ رحم خودت

 نهی و حرف هر جاي اما شد چه نفهمید. شد تنگ کیارش به عرصه دیگر انگار

 و شد پرت عقب سبا که ناگهانی آنقدر. داد سنگینی سیلی با را او ،جواب

 سرازیري در اشک. آمد نمی باال درست نفسش. چسبید زمین به خودش

 .چسبید او سرخ و خیس ي چهره به کیارش کبود نگاه و خشکید سبا صورت

 :غرید پرخشم صدایی با و شد کشیده هم روي دندانهایش

 !شو خفه دیگه_

 در. رفت بیرون و کرد تند قدم که بود بهاو هنوز سبا ي زده مات هاي چشم

 و افتادن صداي. لرزید پایش زیر زمین که کوبید هم به محکم چنان را خانه

 .نبود بیشتر دلش شدن شکسته صداي از قطعا اما آمد هم چیزي شکستن

 یخ تن و گذاشت سرش پشت دیوار به را دستش کف.  کرد می درد ش گونه

 خیس. گذاشت لبش ي گوشه دستش. نشست زمین روي و خورد سر ش زده

 االن کرد حس ثانیه چند براي. ترکید می داشت بغض شدت از ش سینه. بود

 . خورد تکان طرف دو سرش. کند گریه توانست نمی حتی. بمیرد که است
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 پیش را مرگش نفسی بی در لحظه چند. بود شده دیوانه. داشت اوحق

 ي گریه صداي. خورد سختی تکان ش سینه ي قفسه بعد و دید چشمش

 یک ي بازمانده ،تنها دادند خبر که داشت را روزي حس. پیچید اتاق در تلخش

 تکیه که دیواري کرد می حس. ندارد را کسی دیگر و است وحشتناك ي حادثه

 .ریخت فرو سرش روي ضربه یک با بود گاهش

 بد حالش. آمد می در صدایی ش گوشه هر از. بود مسگرها بازار شبیه ذهنش

 به خواست نمی. کرد می بدترش هم سرش داخلِ سروصداي همه این و بود

 در بود دار خنده که گشت می آرامش براي دلیلی دنبال فقط. کند فکر چیزي

 نمی فکر هم سبا غریب و عجیب هاي حرف به حتی. کند پیدا جهنمی حال آن

 ، اخیر روز چند این در و بود نشده متالطم ش زندگی چنین این بود مدتها. کرد

 هاي پایه به و بود گرفته دست تبري بزرگ غول یک مثل ها تنش تمام انگار

 میانش را سبا وقتی که اي خانه همان پاي به. کوبید می ش زندگی و آرامش

 امروز اما شد خواهد تمام دنیا بد هاي حس تمام کرد حس ، گرفت آغوش در

 را خودش. بود کرده قفل ش گذشته به را او آهنی و زده زنگ سنجاق یک انگار

 چرا.  شد می جدا هم از داشت آرامشش وپود تار اما شود جدا بلکه کشید می



 روها پیاده خیس هاي سنگ روي چقدر نفهمید! شد کنفیکون چیز همه یکباره

 از خیسی اما رفت راه پاییزي پیراهن یک با فقط و کاپشن یک حتی بدون

 درد پاهایش.  رسید پارکی به. رسید تنش به و گذشت هم لباسش ي پارچه

 قلبش انگار. زند می دل دستش پشت کرد می حس! بیشتر قلبش و بود گرفته

 چنگ ش یقه به. بپرد بیرون خواست می و بودند کرده وصل نقطه همان به را

 .بارید می ریز ریز باران. کرد آویزان صندلی پشت از سرش کالفه و کشید

 با بارها که صورتی روي نباید. زد دل بیشتر دستش پشت. گرفت بغضش

 آورد کم تنش همه این مقابل آخر... ولی نباید. شد می بلند ، بود بوسیده عشق

 !شد که آنچه شد می ونباید
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 در سوزن شبیه. خورد صورتش روي تند تند باران. بست را هایش چشم

 از بیشتر که چیزي. خواست می گریه شبیه حسی دلش. رفت می فرو پوستش

 .بود کرده فراموش بود سال بیست

*** 

 کشیده دراز اتاق سرامیک روي.  کرد می درد بدنش. بود تاریک و سرد هوا

 خودش دم هر و شد جمع شکمش میان محکمی مشت کرد می احساس. بود



 کرد می گزگز صورتش. سوخت می چشمش. کوبد می او جوارح و اعضا به را

 در. کرد نمی درد روحش روي کیارش دست جاي ي اندازه ها این ي همه اما

 ولی بود کرده بد. کرد مرور ذهن در مدام را هایش حرف ساعت چند این

 می داشت اما گفت را خزعبالت آن چرا دانست نمی. نبود خودش دست حالش

 مرتبه یک و کند تحمل را ظرفیتش از بیش که ظرف یک مثل درست. ترکید

 بار اي خرابی چه و است کنارش چیزي چه کند، نمی توجه دیگر. شود سرازیر

 زمین کف را دستش.  شد جمع ش چهره پهلویش درد شدت از. آید می

 معلوم اتاق وسط هنوز لعنتی زرد هاي گل اماآن بود تاریک کامال هوا.گذاشت

 باري چند. خورد می تلو تلو. کند زمین از را تنش و آورد خودش به فشاري. بود

 ریخته اتاق وسط چیز همه. رسید خودشان خواب اتاق به تا خورد درودیوار به

 تخت روي نگاهش و کرد می درد لبش کنار. داد قورت را دهانش آب. بود

 هم هق هق با حتی و بود چسبیده قلبش بیخ تلخی بغض. ماند ثابت خوابش

 تا برد می کار به را قدرتش تمام که خرچنگی مثل درست. نمیشد کنده

 تا و بود قلبش انگار تلخش، و امشب بغض شکار. کند حفظ را شکارش

 دور را پتو و نشست تخت روي. داشت برنمی دست گرفت، نمی را تپشش

 دل احساس و کرد می درد دلش. بود پایین حسابی فشارش. پیچید تنش

 آن جانش تمام. داد صدا قیژ موبایلش بکشد، دراز آمد که همین.  داشت پیچه



 سمت آن را خودش و کیارش کرد زمزمه. بود کیارش شاید. کشید پر سمت

  از ،پیامی دید صفحه باالی که چیزي و بود ناشناس ي شماره یک اما کشید
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 حدقه از هم هایش چشم افتضاح حالِ آن میان بود مانده کم. بود ایمیلش

 آن خودش احتیاط براي فقط کیارش. نداشت کسی را ایمیل این. بزند بیرون

 نداده پیام او چرا که نکرد فکر این به دیگر. بود خودش شاید پس.  ساخت را

 .بود عجیب فرستنده ایمیل اسم اما کرد باز را ایمیل باکس فوري. نزده تلفن یا

 قهوه و کیک همان و زرد رزهاي از عکسی. کرد باز را آن. گرفت نفسش

 کنیم، تکرار باهم رو رویایی شب»بود نوشته هم وپایینش بود آمده برایش

 پیراهن.  نکن صدا کیارش اسم به منو دیگه فقط. خواد نمی بخش آرام دیگه

 «. دارم دوست و موهات عطر و سفید

 یخ باز. شد جمع.سوخت.افتاد آتشِ  میان که بود پالستیکی انگار سبا تن تمام

 ثابت ایمیل نام روي چشمش. پیچید شکمش زیر در وحشتناك دردي. کرد

 «!  بومرنگ»ماند

*** 

 چند داشت تصمیم. برگشت باالخره اما شود خانه وارد بود سخت برایش



 اینکه محض به اما برود بین از تنش این تا دهد فرصت خودشان به را روزي

 گیر پیغام. بود خاموش هنوز ها برق ي همه. شد آشوب دلش ، شد خانه وارد

 ها؟ بچه اومدین»آمد سیما صداي دیگر بوقی با. زد می بوق هم تلفن

 بزنین زنگ بهم یا بدین جواب موبایلتونو. نگرانم! جان کیارش!سبا

 مستقیم و دوید ها اتاق طرف. ایستاد لحظه یک کیارش قلب «منتظرم.توروخدا

 اینکه محض به. نبود خبري.بود کرده رها آنجا را سبا که رفت اتاقی سمت به

 بی و زد را برق. دید ورودي کنار مچاله را سبا برگشت خودشان اتاق طرف به

 و رنگ بی ي چهره و بود خون رد دید که چیزي اولین. نشست کنارش مکث

 . میلرزید درد از که سبا جانِ نیمه

 زمزمه فقط و افتاد رنگاو بی ي چهره به سبا باز نیمه هاي چشم

 و کشید خود سمت را او فقط. آمد باال گلویش تا کیارش قلب. «م بچه»کرد

 !«خدایا»کرد زمزمه
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 :گفت و کرد نگاهشان باناراحتی طناز

 . رفت بین از بچه متاسفانه_

 .بود نشسته صندلی روي هنوز. بود مانده خیره اي نقطه به کیارش هاي چشم



 :کرد پاك پلکش زیر از را اشک سیما

 .جنگید نمیشه که خدا خواست با.نبود دنیا به قسمتش اولم از بچه این_

 کیارش سمت به و برداشت میز روي از را سبا ي حلقه و پالک و زنجیر طناز

 بیرون اتاق از صدا بی و کرد آنها به نگاهی سیما. خورد تکانی کیارش. گرفت

 :گفت آرام طناز. رفت

 !گرفتی تحویل که بده امضا برو بعدم. بگیر رو اینا_

 :گفت دوباره او سکوت با

 !کیارش توأم با_

 :گفت مکث کمی با طناز. افتاد او وسایل به نگاهش و کرد بلند سر کیارش

 شده؟ دعواتون_

 آنکه از بیشتر طناز ي چهره.ماند ثابت او صورت روي کیارش هاي چشم

 :میرسید نظر به عصبی حاال باشد، ناراحت

 بال این تونه می راحت سیلی یه. بود کبود شم گونه روي. شده پاره لبش کنار_

 .باشه آورده سرش رو

 :ایستاد روبرویش طناز که شد بلند کیارش

 و زدم آور خواب داروي تا آورد می تورو اسم و میکرد هق هق فقط سبا_

 شده؟ چتون. شد بیهوش



 به سیما. رفت بیرون اتاق از و زد کنار را او هم بعد کرد نگاهش فقط کیارش

 :گفت اي برداشته خش صداي با کیارش و برگشت طرفش

 .برمیگردم زود.خونه میرم_

  و سبا ي چهره مسیر طول در. رفت کیارش و گفت آرام اي باشه فقط طناز
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 ش شکنجه زجرآور و پی در پی ماهر گر شکنجه یک مثل لبش ي گوشه زخم

 به. کرد می درد فکش که بود داده فشار هم به قدر آن را هایش دندان. داد می

 .رفت خواب اتاق سمت به مستقیم چکش دسته برداشت براي و رسید خانه

 تا بست وچشم شد جمع ش چهره. بود پوش کف روب هنوز خون. زد را برق

 آن شد خم. بود افتاده رو و سباپشت موبایل تر طرف آن کمی.بگذرد کنارش از

 او ي شماره که کلیدي صفحه و کرد بازش ي صفحه به نگاهی.برداشت را

 رها میز روي را موبایل. نکرد خبرش زودتر سبا چرا دانست نمی. بود رویش

 چند دستش. شد آویزان هایش دست میانِ سرش. نشست تخت لب و کرد

 نگاه آن به. کرد بدتر را حالش ش حلقه سردي. شد کشیده صورتش روي بار

 پرت میز سمت و درآورد را حلقه نفرت با. زد زنگ گوشش در طناز حرف و کرد

 حلقه این و رابطه این با قرارنبود. افتاد سبا موبایل کنار و خورد قل حلقه. کرد



 نمی و بزند هوار میخواست که بود بد حالش آنقدر. بزند او تن و روح روي زخم

 سمت را سبا بالش و افتاد تخت روي سر پشت از. توانست نمی. توانست

 او هاي گریه بوي بار این.  برد فرو نرم بالش داخل را صورتش.کشید خودش

 عشقش و احساس به شالق زده، یخ اتاق آن در بغض و پشیمانی. داد می را

 مسمومِ کودهاي اسیرِ داشت گناهش بی ي ثمره مثل که عشقی. زد می

 .بودند مانده خبر بی خودشان و شد می گمراهی

*** 

 .بود خالی.خورد سر شکمش روي دستش.بود هوشیار.کرد باز را هایش چشم

 و بود رنگ بی سقف به چشمش. سرد و تهی اي خلسه.داشت خلسه احساس

 نمی. شنید زد،نمی می حرف هرکس! زندگی و مرگ برزخ میان جایی جانش

 و کیارش سیلی. ها نوازش. ها دست. گلها آن. بمیرد خواست می دلش و شنید

 سلول روي که بود همی پشت هاي تیغ شد، کشیده بدنش روي که خونی رد

 حاال. بکشد نفس نمیخواست. شد می کشیده تنش درد پر و دار جان هاي

  از شکاري بومرنگ آن. شده پاره تکه نجابتش حریم که بود مسجل برایش
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 ...و شد رد ش زندگی وسط



 هایش پلک ي گوشه از اشک و دید را مادرش. گرفت را دورش همهمه صداي

 پدرش. خورد وزمین کرد می بازي دوچرخه سبحان با داشت باز. گرفت راه

 شکست نمی در بار این و بودند ماشین آن داخل باز. گرفت را هایش شانه

 .شود پرت بیرون او نبود وقرار

*** 

 هوار بود مانده کم. کرد می گریه دائم کنارش سیما و بود نشسته کیارش

 حلقه و بود صورتش روي هایش دست. توانست نمی اما شو ساکت که بکشد

 حکم آوري خفقان سکوت. بود کرده عرق مشتش میان سبا وپالک زنجیر و

 را کیارش قلب کسی انگار. دوید ها اتاق سمت پرستاري مرتبه یک.  بود فرما

 اتاق چهارچوب به او و دوید سیما. شد کشیده آنها دنبال نگاهش. درآورد جا از

 کیارش. داد نمی جواب کسی و شده چه پرسید می گریه با سیما. چسبید

 زمان و زمین ولی شد اتاق وارد. زد کنار را پرستار و فشرد هم به دندان

 خط. کوبید زمین و کرد بلند دست روي را هیکلش تمام کسی انگار. ایستاد

 . بود صاف صاف مانیتور روي هاي

 :گفت گریه با و کرد بغل روبرو از را او طناز ببرد، هجوم جلو خواست تا

 ... بیرون برو. گرده برمی.کیارش شوکه_

 :نالید. بود سبا جانِ بی تن به هایش چشم



 ...سبا_

 :پیچید اتاق در او فریاد صداي اما داد هولش گریه با طناز

 ...سبا_

 بود خورده چرخ گردون چرخ.کرد خراب را جا همه که اي زلزله. شد زلزله انگار

 .شد می زیرورو داشت چیز همه. بود کشانده زلزله مدار روي درست را آمها و

 کرده مکث قلب لحظات آن گناه ترین بزرگ گناهی بی. نبضشان و جان حتی

 بود سبا ي

*** 
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 کامران.  بود ثابت کیارش صورت روي نگاهش و بود نشسته میز پشت طناز

 :گفت برداشته خش صدایی با و گرفت او سمت بود دستش که را آبی لیوان

 . بابا گذشته خیر به شکر رو خدا_

 و حال روي باز سکوت. بود خشک خشک هایش لب و رنگ بی صورتش

 تکان سر فقط او و چرخید طناز سمت کامران نگاه. بود زده خیمه بدش احوال

 :داد توضیح آرام. داد

 ایست ثانیه چند. مدت این بود شده ضعیف بدنش خیلی. بوده فشار تحت_



 ...قلبی

 هایش لب روي طناز دست. رفت بیرون و شد بلند او حرف میانِ کیارش

 :کرد نگاهش ترس با کامران و نشست

 !بود خوب که حالش. افتاده اتفاق این چطور_

 بود نمونده جونی. بود پایین هم قندش. کامران بود افتاده کامل یهو فشارش_

 !یهو نرفت کما تو که کنه روشکر خدا بره.  تنش تو

 طناز. گذاشت ش پیشانی به دست و کرد زمزمه را خدا اسم لب زیر کامران

 :شد خم کامران سمت کمی

 به بودن زده خودشونو. کامران هست مرگشون یه برگشتن؛ که موقعی از اینا_

 . راه اون

 :گفت لب زیر و داد تکان سر کامران

 !بچه شرایط به دادم ربط من...  ولی میگه چیزایی یه هم سیما_

 اونجا؟ شده بد سبا حال چرا ببینی کردي پیگیري_

 چون بپرسم نتونستم هم سبا خود از. ترسیده گفت کیارش. پرسیدم_

 .نبود خوب شرایطش

 ببین کن پیگیري خونه اومد. بیفته حال این به که نیست این از بدتر دیگه_

 !داره گناه معصوم دختر این بخدا. خبره چه



 :شد نزدیک هم به کامران ابروهاي
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 !میده ش شکنجه کسی مگه چی؟ یعنی_

 :شد بلند میز پشت از طناز

 ...یا خوادش می قدر این کیارشم. کیارشه عاشق سبا_

 :ایستاد عصبی کامران

 زنش بد حال ثانیه چند با اتاق اون وسط جونش داشت که نیست ساعت نیم_

 پرسی؟ می اصول تو باز. طناز اومد می در

 :ایستاد برادرش روبروي طناز

 می چشمم جلو مرگو داشتم رفت ثانیه چند وقتی و دارم دوست رو سبا منم_

 . دیدم

 طناز؟ گردي می چی دنبال_

 از. جفتشون االنِ بد حال این و دعواهاشون. دروغاشون. درگیریشون دلیل_

 این به بعدم ، بزنه عروست گوش تو پسرت باید چرا که پرسی نمی خودت

 زندگیشو داره و نیست تو اعصاب روي دیگه کیارش که همین یا بیفته؟ حال

 ،کافیه؟ میکنه



 :شد گشاد حیرت شدت از کامران هاي چشم

 کرده؟ بلند دست سبا رو کیارش_

 بقول و الکی رفتناي صدقه قربون همه اون از بعد! ش حامله زن اونم! بله_

 ...و کرده نمی فکرشو کسی که اي خوشبختی ها شما

 !بسکن. طناز کن بس_

 :داد تکان سر طناز

 !میاي کنار خودت وجدان با چطور تو ببینم کنم می بس من. خب خیلی_

 :ایستاد دوباره اتاق در کنارِ اما شد رد کامران کنارِ از عصبانیت با

 هق هق فقط بدش حال اون با و عمل اتاق وسط که بود ترسیده اینقدر سبا_

 و نیاز و دلتنگی نه کامران گفت می ترس با کو؟ کیارش گفت می و کرد می

 . بوده شوك و ترس بازم بدونی؟ قلبیشم ایست اصلی دلیل میخواي!  عشق
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 حاال! نبینتش کیارش و بمیره داده ترجیح که ترسیده چی از دختر این ببین

 جواب ،میتونی بفهمه قلدرش برادر اگه ولی نیفتاد اتفاقی و کرد رحم خدا بازم

 میتونی؟ بدي؟

 :فرستاد بیرون را عمیقش نفس طناز و کرد نگاهش زده بهت کامران



 !خودت با باقیش. گفتم من رو گفتنیا_

 در سواالت از کوهی و ماند کامران. رفت بیرون و کرد باز را در هم بعد

 .بود او با حق شاید. زد نیش دلش به طناز هاي حرف میان که ترسی با!سرش

 .باشد باور قابل برایشان که نبود چیزي ماهه چند خوشبختی آن و کیارش

*** 

 را هایش چشم و کشید او ي گرفته رنگ ي گونه روي را دستش پشت بار چند

 دست پشت طوالنی مکثی با را هایش لب بار هزارمین براي و شد خم. بست

 کیارش به بعد. کرد چک را سبا وضعیت و شد اتاق وارد پرستار. چسباند او

 :گفت محترمانه و کرد نگاه

 !مشفق آقاي ببرین تشریف کم کم هم شما لطفا_

 :شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 چیه؟ مشکلش_

 :کرد نگاه او به و کرد عوض را سبا سرم پرستار

 ...و زنانهِ  بخش اینجا_

 نتونه کسی و باشم بخوام من اینکه گرفتین؟ چی واسه خصوصی اتاق پول_

 !برو بگه

 :گزید لب پرستار



 !داره خودشو قوانین بیمارستان_

 . خانم برس کارت بقیه به من به قوانین یاداوري جاي به_

 :کرد جمع را وسایلش و شد هم در جوان زن هاي اخم

 . کنن برخورد وقوانین کادر خود میگم پس_
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 دست کالفه کیارش. رفت بیرون دخترك و کرد جمع را ش چهره کیارش

ي کله سرو که نشد دقیقه پنج از بیش. کرد نگاه سبا به و کشید گردنش پشت 

 :بزند،گفت حرفی او اینکه از قبل. شد پیدا طناز

 .ببند درم. برو. طناز ندارم اضافه حرف ي حوصله_

 دنده روي دانست می و شناخت می را کیارش اما بود ناراحت. رفت جلو طناز

 .افتاده لج ي

 همین تا. بمونی تو نمیتونی. بیمارستانه قانون خب تو؟ داري دعوا همه با چرا_

 !کیارش دادن تذکر من به صدبار االنم

 !نمیرم بیرون اتاق از_

 ...ولی نمیري نگفتم منم_

 !ببند سرت پشت درم و بیرون ببر و واگر اما و ولی_



 هاي چشم با. کرد سبا ي چهره به نگاهی و ایستاد تخت دیگر سمت طناز

 .شد آشوب دلش. رسید می نظر به همیشه از تر معصوم حال آن و بسته

 :کرد نگاه کیارش به دوباره

 خواب از یهو که نکن درست تشنج بیخودم. بمونی تونی نمی_

 بد مون برایهمه حراست به بزنه زنگ سوپروایزر. نیست خوب بپره،براش

 !کیارش پاشو. میشه

 نرم او که کرد احساس طناز و فشرد گردنش پشت دست کالفگی با کیارش

 :شده

 .گذشته سخت بهت و شدي خسته هم تو. کن استراحت خونه برو پاشو_

 . دوباره شد شب

 میشه؟ مرخص کی_

 خوب هم عمومیش حال اگه. میکنه چکش قلب پزشک دوباره صبح فردا_

 خوبه؟. کنم مرخصش دیگه دوروز کنم می سعی باشه،

 !میرم ببینمش بشه بیدار_
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 .بهتره حالشم که بیا صبح.  شه بیدار کی نیست معلوم_



 او خستگی. شد می نزدیک هدفش به داشت طناز. کرد سکوت بار این کیارش

 و زد دور را تخت. کند قانعش بتواند زودتر بودکه کرده هموار برایش را راه

 :گفت نرم لحنی با و فشرد را کتفش. ایستاد تو کنار

 .میشه صدا سرو کنن خبر و حراست یهو. خوابه. داره گناه. کیارش پاشو_

 قبل. شد کنده صندلی روي از باالخره و بست را هایش پلک ثانیه چند کیارش

 اما ببوسد را ش پیشانی خواست می. شد خم سبا سمت به برود اینکه از

 و کشید او ي گونه روي را انگشتش پشت. افتاد او ي گونه به دوباره نگاهش

 هایش حرف به خودش دید را او عشق همه این وقتی طناز. بوسید هم بعد

 ... اما کرد شک

 بعد دقیقه چند. نشست او جاي طناز و رفت بیرون اتاق از حرف بی کیارش

 :کرد طناز به نگاهی و شد اتاق وارد وایزر سوپر

 و بود خصوصی اتاق. بمونه میتونست تون برادرزاده نبود، شما خواست دکتر_

 ...خب

 :زد لبخند طناز

 جم اینجا از واال خونه بره کردم مجبورش اینجوري. بود خسته خیلی اونم_

 .درمیارم پرستارتون دل از میام خودم بازم. همکاریتون از ممنونم. خورد نمی

 :زد لبخند سوپروایزر



 همه اشک اتفاق اون از بعد. داره دوست خیلی زنشو معلومه ولی بود بداخالق_

 .گذشت خیر به که روشکر خدا. بود دراومده ها بچه

 نگاه و رفت بیرون سوپروایزر. کرد تشکر اما بود شده تر کمرنگ طناز لبخند

 می پنهان کیارش کرد می حس همیشه که اتفاقی آن. چرخید سبا سمت طناز

 .ببیند نتوانستند آنها وقت هیچ که بود پوستی زیر وخشم خصوصیت یک کرد،

 .خورد می آب کجا از سبا ترس و قصه کرد نمی هم خطور ذهنش به

**** 
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 را هایش لباس حتی بگیرد،نه توانست می نه. نشست اتاق داخل مبل روي

 خانه این. برگردد بیمارستان به که گرفت می تصمیم داشت کم کم. کند عوض

 راحت شد نمی حتی. بود ویرانه مثل سبا نبودنِ دلیل این با کور و سوت ي

 در را ش زندگی ي همه تنهایی سالها که انگار نه انگار. کشید نفس درونش

 داشت ، کرد می حس که خالیی و دلش آن از بیش. بود کرده پر خانه این

 مرتبه یک اما شد بلند و رفت موهایش میانِ هایش دست. مکید می را جانش

 چرخاند سر. شد نزدیک هم به کمی ابروهایش. آمد میز روي از دینگی صداي

 دو میان و برداشت را حلقه. افتاد ش حلقه به باز چشمش. دید را سبا موبایل و



 صداي دوباره. کرد رهایش باز اما کند دستش میخواست. چرخاند انگشتش

 دنبالِ. است شارژ کمبود اخطار که دید و برداشت را گوشی. گوشیآمد دینگ

 را هایش برنامه خواست و کرد باز را گوشی حال درهمان. گشت شارژش

 و جوش به درونش حسی انگار. افتاد سبا بازِ ایمیل به چشمش که ببندد

 ...مرتبه یک و کرد بازش اما ببندد را صفحه میخواست. افتاد خروش

 چشمش دو هر به داغ سیخی و رفت بیرون هایش چشم از جانش تمام انگار

 که آدمی مثل. شود متالشی مغزش که است االن کرد می حس. کردند فرو

 به جان دوباره بعد اي ثانیه ولی شد سر تنش کند مغزي ي سکته است قرار

 مهی در را دنیایش باقی ایمیل پیامِ در شده ردیف جمالت. برد هجوم تنش

 . برد فرو غلیظ

*** 

 اصرارش و ترس همه آن وقتی ، شد تکرار ذهنش در سبا هاي حرف وقتی

 او فهمید دید، را زرد هاي گل و ایمیل آن وقتی. آمد یادش را او حضور براي

 آشنا آنقدر تصویر آن. بود دیده او جاي را کسی سبا واقعا. نشده توهم دچار

 درخت به وار شالق باران آن زیر را سرش...  و بگیرد اشتباهش سبا که بوده

 اي گوشه باشد کرده خرابش خانه زلزله که اي آواره مثل. کوبید سرش پشت

  سبا خاموش گوشی. کجاست دانست نمی حتی که بود کرده رها را تنش
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 را کاوه ي شماره بمیرد اینکه از قبل. لرزید می هایش دست.  بود دستش

 خوب خیلی احوالش و اوضاع فهمید او ي برداشته خش صداي از کاوه. گرفت

 نمی هم را فکرش. است خراب او حال کی بود فهمیده دیکر اواخر این. نیست

 .باشد دادن جان حال در کیارش کرد

 !صبحه سه شب؟ موقع این شده چی کیا؟ خوبی_

 .بزن ردشو. دارم ایمیل یه_

 :خورد جا کاوه

 ...من مگه پسر ایمیل؟_

 !میل جی. بومرنگ_

 :گفت مکث ثانیه چند با کاوه

 خوبه؟ حالت تو؟ کجایی! کیارش_

 !کن پیداش! کن پیدا لعنتیو این. کاوه میدم بهت زندگیمو ي همه_

 !کیارش_

 عقب به سرش. افتاد پایش روي و خورد سر انگشتانش میان از گوشی

 سبا جان نیمه تن یاد. زد می زانو او ي خورده زمین تن کنار هم باران. چسبید



 ي ثانیه چند ایست ، هلند بیمارستان در هایش شوك و ناگهانی حمالت. افتاد

 ... هایش ترس... هایش ترس هایش، گریه قلبش،

 با و بودند ایستاده ش سینه روي دنیا ي همه انگار. بنالد توانست نمی حتی

 بریده سري و بود ایستاده محو صورتی با کسی. کردند می نگاهش نیشخند

 نیمی که صورتی با چهره دو مرد یک. کرد نگاه خوب. بود هایش چشم مقابل

 خواست می. توانست نمی و بکشد هوار میخواست! خودش نیمی و بود گرگ

 روي کنارش که بارانی قطرات مثل درست. بود خورده زمین. شد نمی و بمیرد

 . مرد می. مرد ومی خورد می زمین مردند،داشت می و خوردند می زمین

 انگار. پیچید گوشش در صدایی. آمد چشمش مقابل سبا هاي ترس تصویر باز

  می سعی که هلندي پوش سفید زن یک صداي.  تاریکی همه آن میان بود نور
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 :کند صحبت روان را انگلیسی کرد

 شاید گفتم من حالش با.  فیلم ترسناك ي صحنه یه یا دیده خواب شاید_

 هیچ و سالمه کامال بدنش اما گرفته قرار تجاوز یا جنسی ي شکنجه تحت

 .نیست اي نشونه

 .کامل امنیت در. افتاده حال این به هتل تو و منه همسر سبا_



 و بوده حاملگیش شرایط هم شاید. مشفق آقاي کردم بررسی چیو همه من_

 تجاوز. نداره وجود اي دیگه چیز واال ترسیده چیزي از گفتم که طور همون

 ناراحتتون اگر متاسفم. نیفتاده اتفاقی چنین اصال. شد رد که بوده اي فرضیه

 .بود امکان یه فقط.کردم

 ...شدو بد دوباره سبا حال که بود نشده تمام دکتر حرف هنوز

 .کشید بیرونش خاکستري تصاویر آن میان از و گرفت را بازویش کسیزیر

 :شنید گوشش کنار نگرانی با را کاوه صداي. شد هوشیار کمی

 .ببینم پاشو. حسابی مرد شده چت! کیارش وضعیه چه این_

 کجا از کاوه و کجاست دانست نمی اصال. شد بلند و گرفت درخت به دست

 .بود شده تر فعال کمی مغزش. کشید می نفس تر آرام حاال اما شد پیدایش

 که بود کسی چه به متعلق ایمیل آن... اما بود رسیده دادش به دکتر هاي حرف

 .برگرداند و برد مرگ مرز تا واورا سبا

**** 

 اینکه با. برداشت سرش روي از را حوله و داد دستش را داغ ي نسکافه کاوه

 اي کلمه هنوز اما گرفته فاصله فاجعه و بحران آن از گفت می کیارش ظاهر

 مرد این قدر این چیزي کرد نمی خطورهم ذهنش به وقت هیچ. بود نزده حرف

 خورده زمین و بیچاره آنطور را او که اي لحظه تصور از. بکوبد زمین را مغرور



 .نبوده کمی موضوع بود مطمئن. شد مچاله ،قلبش دید مرگ مرز در هم شاید

 .کرد صدایش آرام
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 با. نچرخید او سمت هم باز ولی خورد تکانی کیارش هاي چشم مردمک

 :گفت مکث کمی

 ...داري خونه تو بخش آرام اگه_

 :شنید را صدایش صدساله گوري زیر از انگار. درآمد او صداي باالخره

 ؟ س زنده البرز_

 .دارد حالی چه او رفت یادش که جاخورد چنان کاوه

 البرز؟_

 :پرسید دوباره.کرد نمی نگاهش هنوز کیارش

 س؟ زنده_

 :گفت منطقی و آرام. نیست ربط بی البرز به او حال این کرد حس کاوه

 ..که من_

 هست بگو فقط. خوام نمی هیچی.  کن ول رو اونا. فهمیدي چیزایی یه گفتی_

 ؟



 :کشید عمیقی نفس کاوه

 !نمیدونم_

 چشم در را گرداب تازه کاوه. چرخید او سمت و شد کنده روبرو از کیارش نگاه

 سیاهی به هایش چشم که بود سنگین طوفان این آنقدر. دید او روشن هاي

 :شد خیره او هاي چشم به و کشید جلو را خودش. زد می

 ..من شاید شده چت بگو_

 . کاوه بزن حرف_

 :گفت و بست اي لحظه را هایش چشم کاوه

 . داره توضیح. نیست کلمه یه حرفت جواب فقط. خب خیلی_

 نکرد معطل کاوه. چسبید او هاي لب به نگاهش. گرفت نبض کیارش ي شقیقه

 :داد توضیح و

  رفتم جعلی جورایی یه. دیگه رسم و اسم یه با. مدت این تموم. بودم ترکیه_
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 میگه من پیگیریاي. بزنن حدس تو با ارتباطمو نشه که خریدم جون به خطر و

 االن و بگیرن اطالعات میتونن ولی خیلی نه. دارن نفوذي ایران تو ها تکین

 .گرفتم ایمیل یه برم اینکه از قبل. البرزي دنبال وکیل یه با تو دونن می حتما



 .پدرت و تو از. بدم اطالعات تو از که باهم تهدید و پیشنهاد

 :دهد ادامه او و نزند هوار تا کشید پایین را ش یقه کیارش

 و ایرانی خودت مثل. س دورگه. آراز اسم به کردم پیدا رفیق یه. اونجا رفتم_

 خونه از ردشو.کردم پیداش اتفاقی خیلی. ترکه پدرش. برعکس منتها ترك

 ... که کلوپ یه توي تا زدم ها تکین

 و گرفت نفسی دوباره. نبود ش گذرانی خوش تعریف وقت االن.کرد مکث

 :داد ادامه

 یه فقط اما. دربیارم ها تکین فعالیت از سر و کنم جلب اعتمادشو تونستم_

 .بودم نکرده اشتباه. بود اونجا هم نازنین. کردن می کار توش که بود شرکت

 دوستاي از یکی سراغ رفتم.  شه نزدیک تو به نازنین که بودن خریده و زرگر

 سال هاي پرونده تموم. گرفتم همکاري قول ازش رفتن از قبل که پلیسم

 بعد که تصادفی توي. بیشتر نه.خبر یه درحد بیرون بکشه تونست رو تصادف

 هم دیکه البرز،دونفر و مادرت تصادف یعنی. ده می رخ ایران به تو اومدن از

 و میمونن بچه یک و مادرت. مرد یک و دیگه ي بچه و زن یه. بودن باهاشون

 که اي بچه اون ولی بوده البرز میمیره که اي بچه گویا! کامل. سوزن می بقیه

 هیچ. خونه یتیم اون سراغ رفتم. میشه خونه یتیم تحویل برد در به سالم جون

 اونجا. دادم نشون دوستم با و تصادف ي پرونده من.  نبود بچه از نامونشونی



 رفتنش علت تو فقط. نبود ازش اسمی و عکس هیچ بود این عجیب ولی بود

 .اونجا از میکنه فرار سالگی سیزده تو بچه اون. شدن گم بود نوشته

 رنگ اما کرد باز حساب مشخصات رو خیلی نمیشد. دیدم مشخصاتشو

 ...چشمش

 :داد ادامه آرام و کرد نگاه کیارش هاي چشم به
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 مجعد موهاي با بود عسلی همون یا اي قهوه به رو سبز چشمش رنگ_

 . بودن نزده بودنش ایرانی از هم حرفی. نبود البرز بود که اسمی اما مشکی

 :داد ادامه کاوه. بود خیره او به هنوز کیارش

 همونجاشم تا ولی کنم پیدا ازش ردي بتونم که زدم در اون و در این خیلی_

 شدم مجبور. نشدم گرفتار که بود دوستم و آراز کمک و آوردم شانس کلی

 ...ولی خطرناکه. بریم خودم اسم و تو با بار این گفتم. برگردم

 !س زنده پس_

 :داد تکان سر کاوه

 بعد و کردن پنهانش چرا نمیدونم فقط. س بچه البرزهمون زیاد احتمال به_

 با پدرت مشکل سمت رفته فکرم وسط این. دادن تحویلش خونه یتیم به هم



 ...که گرفتاریش و مادریت ي خانواده

 .کن پیدا برام ایمیلو اون. کاوه نیست مهم هیچی_

 :کرد زمزمه تر سخت و کرد مکث

 !البرزه_

 . شد معلق هایش دست میانِ کیارش سر و شد باز کاوه ابروهاي

 .البرزه... اگه ، باشه زنده اگه ، باشه بوده البرز بچه اون اگه_

 کیا؟ آوردي کجا از ایمیلو این تو_

 سبا هاي گریه صداي. ماند ساکت و فشرد صورتش روي را ش حوله کیارش

 پیش ، رفت مرگ مرز تا چشمش مقابل که اي لحظه و بود گوشش توي

 زخم او. آمد دردش. خنجر یک با اما بود سرش پشت سایه مثل البرز. چشمش

 .بود زده را

**** 

 باال شده سیاه ي صفحه از هایش چشم. کرد جمع دستش در را موبایل گوشی

 .پرید پلکش ي گوشه. کرد گیر خودش ي چهره و آینه به نگاهش. شد کشیده

  روي. شد معلوم ش ترقوه استخوان کنار از کمرنگی رد. گرفت باال را گردنش
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 .شد کشیده پیراهنش هاي دکمه سمت انگشتانش دوباره و کشید انگشت آن

 مثل ها زخم آن جاي به کردن نگاه بار هر. کشید تر پایین را ش رکابی ي یقه

 چرا نرود یادش تا داد می آزار. داد می آزار را خودش. داشت درد تازه زخم یک

 سرش از بدتر او داد، می رخ دنیا در فاجعه چه هر که. شد بیمار عمر یک

 مردمک در بار این. رفت جلو و شد بلند. کرد رها را ش رکابی. بود گذشته

 و دخترك تصویر کردن قل قل. جوشید می انتقام از غیر تصویري هایش چشم

 که چیزي. بود عجیب خواب یک شب، هر تکرار یک مثل بازش نیمه چشمهاي

 اسم با گوشش در او صداي زنگ. شد جمع هایش چشم. نبود کابوس شبیه

 عجیبی کشش. شد بسته هایش چشم. کرد می پرتش جهنم سمت به کیارش

 ...اما شود تکرار دوباره خواست می که داغ حسی. داشت لحظه آن به

 باز چشمش و شد مشت ش پنجه.شد جمع حواسش در شدنِ باز تق صداي با

 با و چرخید شانه روي سرش. افتاد نازنین به چشمش آینه داخل از. شد

 :کرد نگاهش خونسردي

 باز؟ شده چی_

 :داد تکیه میز به کنارش و رفت نازنینجلو

 .ایران برم خوام می_

 :نشد عوض خونسردش ظاهر در چیزي اما خورد تکانی البرز



 .بگذره خوش_

 .البرز تو و من.ریم می باهم. میاي گفت بزرگ پدر_

 از درگذري. شد کشیده او ي گونه روي انگشتش.شد کج البرز لب ي گوشه

 :گفت و گذشت چشمش پیش تصویري لحظه

 .نیست نرم.  شده چرب پوستت_

 نازنین اما ببوسد را ش گونه شد خم. شد لبخند البرز و کرد حیرت نازنین

 مردمک. داشت نگه معینی ي فاصله در را او و گذاشت ش سینه روي دست

  بی را واکنش این البرز. کرد مکث. زد دو دو او هاي چشم در هایش چشم
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 که نبود چیزي او کشیدنِ عقب اما.  میشناخت را او. گذاشت نمی جواب

 و خورد سر او ي سینه روي دستش. خورد تکانی قلبش. کند تصورش بخواهد

 :گفت قاطع ولی آرام

 ؟ بودي کجا ماه یک اون البرز؟ بودي کجا_

 . کارا دنبال گفتمکه_

 از و کرد عوض را پیراهنش. کشید کنار را خودش البرز و داد تکان سر نازنین

 که زد می حرف ها آدم از یکی با آرمان. کرد نگاه بیرونرا پنجره ي گوشه



 . شد نزدیک هم به ابروهایش. نبود آشنا برایش

 .گرده می چی دنبال آرمان نیست معلوم_

 که حالتی همان هنوزدر نازنین.کرد نگاهش و برگردد شد باعث نازنین سکوت

 باالخره تا داد ادامه را سکوت البرز. کرد می نگاهش و بود ایستاده بود، قبل

 :گفت نازنین

 . کردي تغییر. البرز شدي عوض_

 :داد وادامه خرید جانش و جسم به را خطر و کرد مکث

 . شدي کیارش شبیه چقدر_

 حتی قبال. شد جمع نازنین ي چهره. نخورد تکان اما پیچید البرز درون طوفان

 ...حاال و بیاورد کامل را اسمکیارش کرد نمی جرات

 .داد تکان سر نازنین. زد آتش را یکی و برداشت میز لب از را سیگارش البرز

 !تو شده چیزیت یه_

 تشخیص خودم که دیگه وقت چند. بودم زده حرف هم دایی با. نشده هیچیم_

 . ریم می بهتره کی بدم

 چی؟ ي واسه_

 :داد ادامه نازنین و کرد البرزنگاهش

 ت؟ خانواده پیش بري نبود قرار مگه_



 .برم میخوام_

 محمدي الناز بومرنگ رمان

301 |4 1 6 

 :شد عصبی نازنین

 مدت یه و رفتی وقتی اونم بري؟ خواي می دایی اطالع با تو البرز؟ احمقم من_

 کردي؟ تغییر درجه هشتاد و صد بعدم و نبوده پیدات

 :کرد خم او صورت مقابل را سرش و رفت جلو. خندید البرز

 من؟ عشق میخوري چیو حرص_

 :شد جمع بیشتر نازنین ي چهره

 البرز؟ شده چت_

 حالو و حس بیشتر. حسابیه آدم میگفتی که شدم؟تو اون شبیه ناراحتی_

 . میده قلقلک

 :کرد نگاهش زده حیرت نازنین

 من؟_

 :کرد نوازش را او لب روي بود دستش سیگار که انگشتی همان با البرز

 .آره چشات ولی نه لبات_

 !تو زدي توهم باز_



 . باشی داشته دوسم که باشم اون مث میخوام_

 :گفت و انداخت اورا دست نازنین

 مثل نه. میگی دروغ داري تو اما البرز دارم دوستت هستی هرجوري من_

 منو دیگه... انگار... که اومده سرت بالیی یه. شده دروغ با کارات تمام. همیشه

 . اصال نمیبینی

 هایش لب روي تر پررنگ بعد اي ثانیه ولی شد محو اي لحظه البرز لبخند

 خیره روبرو به هایش چشم. کرد بغلش و انداخت او بدن دور دست. شد پهن

 :گفت و ماند

 تو باشم کن گوش حرف که داد قول باشه؟ جمع حواسم که نگفته دایی مگه_

 ...و بشی من مال

  نازنین. چرخید سمتش البرز هاي چشم و گرفت فاصله او از بالفاصله نازنین
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 :کرد نگاهش دلواپس

 اصلی ي مهره بزرگ پدر واسه من کی؟ البرز؟ بشه تو مال کی داده قول_

 ...که رفته کی دنبال چشمت. نیستم

 زیر دست و نکرد اعتنا البرز. چرخاند میز سمت هردورا نگاه موبایل قیژ صداي



 قورت را دهانش آب نازنین. چرخاند خود سمت را صورتش و زد او ي چانه

 :بود پرخواهش و آرام لحنش. داد

 . البرز راستشو_

 :زد لبخند فقط ولی زد زنگ البرز سر در کنعان صداي

 .نیست سوخته ي مهره تو بزرگ پدر واسه کس هیچ. تورو_

 ...من اما میشه تموم زندگیش یعنی بسوزه اي مهره_

 تو حرفا تماماین با ولی نازنین میدونم ارمان و تو مورد در چیو منهمه_

 . مهمین کنعان واسه ارمان و

 پدرومادر بی ي بچه یه شاید اونم.داده رو قولش تو به که کسی ي اندازه نه_

 ...که باشه تو و من مثل

 :آمد باال او چشم مقابل البرز انگشت

 که من مثل ومادري پدر بی دیگه. داره هدف ش مهره هر انتخاب از... کنعان_

 . نمیاد چشمش به بوده خونه یتیم ویلون

 :گرفت نازنین صداي

 !درسته حدسم پس_

 :کرد نگاهش ترس با نازنین و کرد نگاهش البرز

 کیارش؟ زنِ_



 . خندید بلند مکث اي لحظه با البرز

 .میخوره کنعان درد چه به دختره اون سرت؟ به زده_

 :داد بیرون نیمه نصفه را نفسش نازنین

  چون متنفره کامران از کنعان. کیارشه عاشق کامرانم. زنشه عاشق کیارش_
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 ...رو تو مادر یعنی. گرفت ازش عشقشو کامران

 ترس با نازنین. شد خشک نازنین لرزانِ هاي لب روي البرز هاي چشم مردمک

 :شد خیره هایش چشم به و چسبید او ي سینه به

 چطور نفهمیدي؟ البرز؟ نفهمیدي حاال تا یعنی. نبوده خواهرش تو مادر_

 زاده خواهر تو نفهمیدي و بودیم شریکش هاي بچه فقط وارمان من فهمیدي

 زن اگه. میکنه تالفی ، آورده سرش بابات که بالیی همون داره نیستی؟ ش

 .بگیره انتقام میخواد. همینه واسه فقط داده قول بهت کیارشو

 ایه؟ مسخره ي قصه چه دیگه مرسده؟این و کنعان_

 :کرد نگاهش ترس با نازنین

 مرسده و کنعان از فیلم یه. کرده قایم زیرزمین توي. دیدم... فیلم حلقه یه_

 ...که...  که



 با نفسش در نفس. کشید باال خودش سمت اورا و چسبید را او بازوي البرز

 :کرد زمزمه وحشتناك هایی چشم

 کحاست؟ فیلم اون_

 . ریخت هایش اشک و زد پلک نازنین

 ...بهت میگم_

*** 

 :کرد نگاه کامران به و پیچید درهم را هایش دست نگرانی با سیما

 نیست؟ خوب حالش سبا نیست؟ پیداش پیش شب دو از چرا_

 :کرد نگاه سیما به کالفه کامران

 بدونم؟ باید کجا از. تو مثل منم_

 کنارش طوالنی مکثی با. بود خورده یکه او جواب از. کرد نگاهش کمی سیما

 :گفت آرام کوتاه سکوتی از بعد کامران. کرد صدایش آرام و نشست

 !خونه برمش می و کنم می مرخصش خودم_
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 نمیگی؟ من به چرا کامران؟ شده چی_

 شد بلند ، ایستاد او وقتی. گرفت را دستش سیما و شد بلند سکوت در کامران



 :گفت اي آزرده لحن با و

 و زن هم ما اما توئه پسر کیارش درسته کامران، خواهرمه سبا درسته_

 به مربوط که کرده ت کالفه چی ریخته؟ هم به رو تو چی بدونم نباید.شوهریم

 به فقط حرفاتو تموم که اعتمادم قابل غیر و غریبه قدر این ها؟ کیارشه؟ و سبا

 نیستم؟ محرم من و زنی می طناز

 :کشید هم در چهره کامران

 شدي؟ سیما؟بچه زنی می حرفاییه چه این_

 هم به چطور طناز با خصوصی حرف سري یه از بعد بینم می دارم فقط! نه_

 . ریختی

 :داد قورت را دهانش آب و کرد مکث

 ...سبام صورت! کامران بگو بهم خدا تورو_

 یه هم طناز. ندیدم پیش دوشب از کیارشم! تو مثل. سیما نمیدونم هیچی من_

 ... که گفت گمان و حدس سري

 :داد فشار گردنش پشت را دستش ناراحتی با

 می کارگر خودم من. باشه سبا به حواست فقط. کن ولش االن. کن ولش_

 تا. اونجا بیاد روز چند که کنه آماده براش رو خونه پایین اتاقاي از یکی گیرم

 . شه بهتر کم یه



 ...بعد خودمون خونه ببریمش میگی تو. نمیاد کیارش_

 !سیما_

 :گفت خواهش پر نگاهش با کامران و شد ساکت سیما

 ببینم بذار. بشم بچه اون و تو ي شرمنده ترسم می. نکن کنکاش قدر این_

 !کنم می خواهش. کجاست از مشکل

  از وقتی. فرستاد بیرون را سنگینش نفس کامران و شد سست سیما دست
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 .باشد داشته را آنها هواي که گفت و زد تلفن طناز به رفت بیرون بیمارستان

 روي را دنیا حجم تمام. شد ماشین سوار کامران و کرد راحت را خیالش طناز

 تکان بار چند را سرش. بود شده حرامش آرامش. کرد می احساس دوشش

 رد را قرمزها چراغ بار چند برسد خانه به تا. کرد زمزمه را کیارش اسم و داد

 مرز تا درگیرش فکر. نبود جا به حالش. کند تصادف بود مانده کم یکبار و کرد

 و کرد رها را ماشین. نبود کسی. رسید خانه به باالخره. برگشت و رفت فاجعه

 ماشین قبل دوشبِ برخالف. رفت باغ دیگر سمت به عصبی و بلند هایی قدم با

 مکث اي لحظه اما بگذارد زنگ روي کرد بلند را دستش و گرفت نفسی. بود او

 مدت در که بود آنجا همیشه کلیدي. انداخت خانه کنار گلدان به نگاهی. کرد



 را کلید و زد کنار گلدانرا. زد می سر وسواس با خانه به سیما نبودنشان

 چند نبود معلوم. پیچید سرش در سوخته توتونِ بوي. شد خانه وارد. برداشت

 نشسته کانتر پشت کیارش. رفت جلو. بود شده دود سالن این در سیگار بسته

 و بود افتاده صندلی روي کنارش پیراهنش. نبود اطراف به حواسش اصال و بود

 پشتش. برگشته و بوده بیرون گفت می شلوارش. بود تنش پوش زیر یک فقط

 :گفت و ایستاد سالن میان. ببیند را ش چهره توانست نمی کامران و بود او به

 کار؟ چه نشستی اینجا بعد خدا امون به کردي ول زنتو_

 او نامرتب ي چهره به کامران چشم. چرخید ش شانه روي مکث با کیارش سر

 درهم بیشتر ش چهره و داد تشخیص را اي روزه دوسه تهریش. افتاد

 :شد خم سمتی سرش و رفت جلوتر قدمی.شد

 کنی؟ می دود سیگار جا این کردي ولش هان؟_

 .گرفت او از را نگاهش و کرد له زیرسیگاري داخل را سیگارش کیارش

 هایش دست کامران و ماند خیره اي نقطه به نگاهش. بود دار دنباله سکوتش

 :گفت بلندتر و انداخت را

 !کیارش توأم با مگه؟ کري_

  پاره تکه را ش حنجره تیز اي شیشه با انگار. درآمد باالخره کیارش صداي
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 .داشت وحشتناك هاي خش صدایش. بودند کرده

 واسه بیام نکردن ترخیصش هنوز. زدم زنگ بیمارستان به. بودم گرفتار_

 .تسویه

 .کرد بلند خودش مقابل را او و گرفت را بازویش.رفت جلو عصبی کامران

 :کرد ایجاد خراشی گوش صداي و خورد سر عقب سرامیک روي صندلی

 !باشه داشته غیرت بی تو پول به نیازي معصوم طفل اون که نمردم هنوز_

 منقبض فکی با او و ماند ثابت کامران هاي چشم در کیارش سرخ هاي چشم

 :گفت منقلب اي چهره و شده

 . نشد پیدات طرف اون که کردي غلطی چه دونی می خودت_

 بود زده خیمه ش حنجره روي ها سکوت آن از یکی. بود ساکت هنوز کیارش

 اجباري. بود الزم سکوت این... اما آمد برنمی پسش از هم کشیدن هوار که

 :رفت باالتر باز کامران صداي.بود تلخ خودکشی یک مثل. بود

 رفته کجا رفته؟ کجا کرده آدمت کردم فکر که عشقی و تظاهر و همهادعا اون_

 مردن؟ مرز به کشه می کارش بعد و میشه بلند ت حامله زن روي دستت که

 :کشید فریاد بار این کامران و نشکست سکوتش

 ؟ گرفتی خون خفه چرا_



 :زد پلکی کیارش

 !بود حقش_

 ماند خیره پدرش هاي چشم به کیارش. کرد تغییر لحظه در کامران ي چهره

 :داد وادامه

 .بود اعصابم رو_

 و شد می کبودتر ثانیه به ثانیه ش چهره.کند سکته بود مانده کم کامران

 :گفت باز کیارش

 .بود آرامشم مخل_

 محمدي الناز بومرنگ رمان

307 |4 1 6 

 توي قدرت تمام با کامران دست پشت که بود نشده تمام حرفش

 ي گوشه در دردي و کرد سربلند. شد کشیده کانتر سمت به و خورد صورتش

 می خورد داشت فکش.  لرزید مقابلش کامران انگشت. کرد حس فکش و لب

 .شد

 بکنی؟ خواست دلت غلطی هر باز ذارم می کردي فکر کسه؟ بی کردي فکر_

 !اي غریبه مشت یه واسه خوبی حامی همیشه میدونم! نه_

 :زد فریاد کامران



 !س غریبه زنت غریبه؟_

 تنظیم موج یک روي صدایش همیشه برخالف زد،کیارش می فریاد او هرچه

 بود ساز دست بمبی انگار. خشم داشت،نه انعطاف نه. رفت نمی باال.بود شده

 .است کرده یش خنثی کسی که

 . باشه دیگه خوام نمی_

 بیرونمیزد حدقه از داشت کامران هاي چشم. شد وارد تر مهلک بعدي شوك

 :گرفت باال سر کیارش و

 .بدم طالقش میخوام_

 بهتی و ماند کامران. چسبید دنیا هاي عقربه روي زمان. ایستاد لحظه در ثانیه

 بود مانده کم اما شد چه نفهمید.گذشت چقدر نفهمید. کرد پر را دورش که

 کیارش دانست نمی و آمد می و رفت می مقابلش سبا ي چهره. بخورد زمین

 :آمد دنیا ته از انگار صدایش. است جهنم وسط درست روبرویش قالب در

 طالق؟_

 ...و میدم وحقوقشو حق_

 ؟ مرگته چه کیارش؟ مرگته چه_

 :نداد قورت را دهانش آب حتی اما شد می خفه داشت کیارش

 نمی. شدم خسته. نداره رو غشی و نق نق زن یه ي حوصله سگیم زندگی_



 ! خوامش
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 دلش. داشت دوست بیشتر خودش را خورد صورتش توي که دومی ي ضربه

 بمیرد تا گرفت می لگدش و مشت زیر و داشت را قدرتش کامران خواست می

 ...لی و

 :گفت تر سخت

 . میشه بدتر برات بزنی هرچی_

 ...که بودي شرفی بی چه تو... تو! بود امانت دختر این! غیرت بی_

 که جایی. ببرش خودت پس. شده خنک دلم حاال. کشیدم ازت عمر یه_

 ...دیدي واال نیفته بهش چشمم

 :گفت پاره تکه نفسی با کامران

 !کیارش ببند و هرزت دهن. شو خفه_

 :داد ادامه سنگین قلبی با و داد سرتکان

 .بودي مرده کاش! بودي مرده برادرت مثل کاش_

 :کرد بلند مقابلش دست کامران و گرفت نبض کیارش ي شقیقه هاي رگ

 بهش چشمت اینکه آدم،بدون مثل دخترم این. کنی می گم اینجا از گورتو_



 ...واال...  واال میدي طالقش بخوره

 سیلی گفت می هایش دست کف گز گز اما شد نمی باورش هنوز. داد تکان سر

 نفس شد کوبیده هم به که درخانه. رفت بیرون. شنیده را ها حرف و زده را ها

 است پر آب از هایش ریه و مانده آب زیر که کسی مثل. شد رها کیارش

 کف. کشید را ش رکابی ي یقه. شد جمع ش سینه ي قفسه روي ،مشتش

 بیهوا صفحه روي انگشتش. بود روشن هنوز گوشی. چسبید کانتر روي دستش

 کرد، می دود وسیگار کرد می نگاهش ها دیوانه مثل که آخري عکس. خورد

 یواشکی تینا بود گفته سبا که بود هایی عکس همان از یکی. شد ظاهر مقابلش

 .بود داده نشانش را عکس سبا. است گرفته بوسیدنشان ،هنگام قایق میانِ

 آغوش در او.بود شده ختم عجیب عشقبازي یک به تهش و بودند خندیده کلی

 . کشید می نوبت به را ها تیغ داشت. بود خالی هایش دست و بود دنیایش
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 کار در اتانازي ولی. داد می را جانش داشت. کشید می شاهرگ به نوبت داشت

 روي نفس. بود نشده دیوانه. دارد عذاب فقط مرگ، این دانست می. نبود

 تمام زیر اي افساربریده مثل هایش دست. شد تر سنگین سنگینش دنیاي

 گوشه به را کدام هر بلند پایه هاي صندلی زیر لگدش. خورد کانتر روي وسایل



 و زنجیر. شد ولو اي گوشه قبل شب سه از بدتر حالی با خودش و کرد پرت اي

 درد تنش تمام. رفت می داشت حلقه. خورد می قل زمین روي داشت ش حلقه

 دانست نمی را زدن زانو این.  گذاشت حلقه روي دست شد خم. بود گرفته

 پشت. برود خط ته تا طور چه سبا بدون دانست نمی اما بگذارد چیزي چه پاي

 .کند گریه توانست می کاش. کرد می درد هایش پلک

 دست سیما. چرخاند سر و کرد باز را هایش ،چشم سیما آرام باصداي سبا

 :گفت و گذاشت بازویش پشت

 برم؟ قربونت بري راه میتونی_

 هاي سنگفرش روي را پایش وقتی. داد تکان سر و داد قورت را دهانش آب

 . بود تعادل بی. زد بیرون پایش کف از جانش گذاشت،انگار ي خورده باران

 چرخ او سمت سبا حال بی هاي چشم و گرفت سریع را بازویش زیر کامران

 را او تا شد خم. کرد می فرار او به کردن نگاه از وضوح به کامران. خورد

 :کشید کنار را خودش سبا اما بگیرد درآغوش

 !خودمون خونه بریم لطفا_

 .چسبید دخترك پر و مظلوم هاي چشم به و آمد باال جا در کامران هاي چشم

 ...دلش اما شود خراب صاحبش سر روي خانه آن کند خدا بگوید خواست می

 .کرد می ناسازگاري و نداشت خوانی هم بغض و خشم همه آن با دلش



 :آرامگفت

 نمی تکون جاش از ت خونه. شه بهتر حالت که باش سیما پیش مدت یه_

 .خوره
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 رفتنِ تحلیل از بیش. نداشت تکلم قدرت اما کرد التماس نگاهش با سبا

 را نگاهش فقط. نزد دیگرحرفی. بود رفته تحلیل وآرامشش روح جسمش،

 راحت و بود سنگالخ از پر انگار روبرو راه. داد تکیه سیما به و انداخت پایین

 . بگذرد آن از توانست نمی

 .آمد باال گردنش زیر تا پتو و کشید دراز تخت روي گرفت مختصري دوش

 :گفت و بوسید را دارش نم موهاي روي سیما

 ...میرم. کردم درست سوپ برات_

 :گفت حال بی

 .میاد خوابم فقط. ندارم میل_

 ...آخه_

 باشه؟. اومد،صدامکن کیارش_

 .رفت بیرون.  کرد راحت را خیالش بوسیدو را او سر دوباره و زد لبخند سیما



 بود تلویزیون به نگاهش و بود نشسته مبل روي کامران. کرد اطراف به نگاهی

 و زد آشپزخانه به سري سیما. است جایدیگري حواسش بود معلوم اما

 هاي چشم. برد برایش و ریخت چاي. بود نخورده تکانی هنوز کامران. برگشت

 .دید هایش چشم در را سرگشتگی و آشفتگی وضوح به سیما. چرخید کامران

 آیفون بپرسد،صداي چیزي خواست تا اما نشست کنارش.  شد خالی دلش ته

 :گفت باوري خوش با سیما. پیچید خانه در

 ! کیارشه حتما_

 و زد سبا دادنِ طالق از حرف پیش روز سه که کیارشی دانست می کامران اما

 خانه این زنگ وقت هیچ شاید یعنی! چه یعنی نشد، پیدایش هم امروز به تا

 هنوز و شناخت می خوب.شناخت می را پسرش.  زند نمی را سبا دیدن براي

 زده دور را جوانمردي و اعتماد و وجدان راحتی همین به او که شد نمی باورش

 . باشد

 !بابا سالم_
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 لبخند. بود ندیده اورا بود ها ماه. چرخید مکث بی کامران سر کیوان دیدن با

 او ي شانه روي و گرفت آغوش در را کیوان. شد بلند و آمد لبش به کمرنگی



 !بود کیارش هم بار این کاش. بست را هایش چشم

*** 

 ش ناراحتی. شد ناراحت ، رفته بین از و بوده کار در اي بچه فهمید وقتی کیوان

 کرده بغ سبا دیدنِ از بعد و داد نشان سیما هاي سفارش به اعتنا بی هم را

 صدا بی را نفسش سیما. شد کشیده کیوان دنبالِ سبا هاي چشم. رفت بیرون

 و کشید دراز سکوت در فقط او اما گرفت سبا سمت را آبمیوه لیوان و داد بیرون

 خودش شب تا. نداد جوابی ولی زد صدایش آرام سیما. بست را هایش چشم

 کنار را تلفن گوشی هم بعد. بود کنارش یک ساعت تا سیما. زد خواب به را

 سیما. نگفت چیزي سبا. بزند تلفن حتما داشت کاري گفت و گذاشت سبا

 آشوب هاي پیام ي شده نفرین قاصد آن از هم او و نگرفت را موبایلش سراغ

 . نگفت چیزي گر

*** 

 برخورد صداي سبا.بود غرق محض سکوتی در خانه ي همه که بود ساعتی یک

 می کند و تند بیش و کم. شنید می خوبی به را اتاق ي شیشه به باران قطرات

 احوال و حال به کاري و رفت می سرد زمستانی پیشواز به پاییز آخر ماه. شد

 از.شنید را ماشین شدن خاموش صداي کرد حس. نداشت ها آدم وبرهم درهم

 سیما که را اشارپی برود، پنجره سمت به آنکه بدون. شد بلند تخت روي



 ضعف پاهایش هنوز. کشید هایش شانه روي و برداشت بود گذاشته برایش

 که بپرسد و ببیند. ببیند را کیارش لحظه همان خواست می دلش اما داشت

 سفرش ي بهانه به اورا و کند وموم مهر را شان خانه در روزها توانسته چطور

باشد کرده چک و دیده را موبایلش او اینکه از ترسید می. بفرستد پدرش نزد 

 گول را خودش. کرد غلبه ش دلشوره بر او حضور به ونیازش دلتنگی،ضعف اما

 می دیدنش به و برگشته حاال و نزده هم تلفن حتی عادتش طبق که بود زده

  دلش. برنگشت اما لرزید سبا. بود کرده پا به غوغا باغ میان سرما و باران. آید
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 ده از فکرش. آغوشش به رفتن و کیارش براي. کشید می پر ش خانه براي

 کیوان که بود نرفته راه خیلی. شد نمی رد هم کامران و او هاي حرف فرسخی

 .خورد می هم به هایش دندان سبا. رساند او به را خودش دو با و کرد صدایش

 :گفت ناراحتی و حیرت با کیوان

 ...و زمین خوري می یهو. هوا این تو خاله میري کجا_

 .خودمون خونه میرم_

 .اومد دیدم چون. دنبالت بیاد کیارش بگم من کن صبر خب_

 :گفت آرام. گرفت مضاعف تپشی سبا قلب



 .میرم خودم. نمیاد و خوابم کنه می فکر االن_

 مهربانی با و انداخت هایش شانه دور دست بعد و کرد نگاهش کیوانکمی

 :گفت

 .کنیا دارم پسرخاله زود دوباره که شرطی به. برمت می خودم_

 برایش چشمکی شل نیشی با او و کرد نگاه کیوان به. ریخت سبا دل ته

 که گفت کیوان و نبود کیارش ماشین.رفت باغ دیگر طرف تا همراهش و زد

 صداي فاصله این از سبا بود عجیب و کرده خاموش در پشت را ماشین دیده

 زد را بزند،زنگ حرفی سبا اینکه از قبل خانه در پشت. داد تشخیص را ماشین

 را دهانش آب سبا. داد تکان دست هم او براي راه میان. برگشت هم فوري و

 آه. نبود ولی بردارد همیشگی جاي از را کلید که شد خم. نشد باز در. داد قورت

 موقع همان و بایستد تر راحت تا گرفت دیوار به دست و شد بلند نهادش از

 اصال انگار. داشت عجله و بود کیارش دست کوچکی کیف. شد باز در هم

 که خورد جا چنان وموقعیت حال آن در سبا دیدن از. نشنیده را زنگ صداي

 میخکوب او خیس صورت روي نگاهش. وبرگشت خورد محکم دیواري به انگار

 را بافت زحمت به حسش بی هاي انگشت.  رفت جلو لرزان تنی با وسبا شد

 آن میان.کرد نگاه کیارش هاي چشم به و کرد رها هم را همان. بود داشته نگه

  با و لرزید هایش لب. دهد تشخیص را درونش غوغاي نتوانست تاریکی
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 :گفت رفته تحلیل صدایی

 شاید گفتم! عقدمون از بعد شب، اون مث.  نیومدي ، موندم منتظر چی هر_

 .اومدم خودم. دنبالم نیاي و خوابم کنی فکر دوباره

 دور را هایش دست ، باشد او از حرکتی یا حرف منتظر آنکه بدون هم بعد

 دستش از کیارش کیف. چسباند ش سینه به را سرش و کرد حلقه کمرش

 این و آورد می کم خودش ي بیچاره قلب و او معصومیت مقابل داشت. افتاد

 دور دست. بماند کنارش غریب و عجیب مسیر آن در بتواند که نبود چیزي

 از راحتی همین به توانست نمی. شد کشیده عقب وپایش انداخت او ي شانه

 .بگذرد وابستگی و دلبستگی این

 همه از مانده وا یک مثل نگاهش و بود رها زانویش آرنجروي از هایش دست

 و بود شده مچاله خودش در شومینه مقابل سبا. بود مانده مات اي نقطه به ، جا

 به قادر که کسی مثل درست. نداشت زدن حرف جرات. کرد می نگاهش فقط

 آن از را خودش و بگوید چیزي تا کرده پیدا فرصتی حاال و نبوده زدن حرف

 و سکوتش و کیارش. باشد مانعش ترس و بکشد بیرون دشوار و تنگ حصار

 .بود زده دامن ترسش بر باشد، تر محکم و تر طوالنی کرد می فکر که آغوشی



 چشم. کرد نمی هم را فکرش که رفت می واقعیتی به رو داشت ها کابوس

 اتاق دلش. بود رها در کنار هنوز که چرخید او دستی کیف سمت هایش

 .خواست می خجالت بی را خاطراتش از یکی تکرار. خواست می را خوابشان

 ولی خواست می را شوهرش جسمی و روحی حمایت همیشه از بیشتر االن

 ... کیارش

 بی هاي قدم و رفت اتاق سمت. شد بلند صدا بی و گذاشت مبل لب دست

 و برود که بود موقعیت بهترین. کشید خود سمت را کیارش نگاه صدایش

 .رفت در طرف به. برخاست و نکرد تعلل. نکند نگاه هم را سرش پشت

  چند. نبود ولی بردارد را سوییچش تا برد جیبش در دست و برداشت کیفشرا
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 سوییچ. فرستاد چیز همه به لعنتی لب زیر و شد باز ابروهایش. کرد مکث ثانیه

 قدم چند. برگشت و کرد رها دوباره را کیف.  بود مانده اتاق داخل میز روي

 کاوه همراه و برود هم ماشین بدون توانست می. ایستاد بازهم اتاق به مانده

 باز اما کشید عقب قدمی. بود رفتنش و سبا دیدن از تر راحت این.  باشد

 می خود طرف به را پایش هم بهانه بی جاذبه این. رفت اتاق سمت پاهایش

 وبرود بردارد را سوییچ او به کردن نگاه بدون خواست می.شد اتاق وارد. کشید



 دیگري لباس و بود دستش سبا دار نم هاي لباس. دید را کمد باز در اما

 .بود شده جمع درخودش و نشسته حال و حس بی کمد در کنار اما بود پوشیده

 لحظه آن اي ثانیه براي. شد آمد،جمع قلبش روي که فشاري از کیارش صورت

 جلو. آمد چشمش پیش دید، بیمارستان تخت روي رفته دست از را سبا که اي

 باز سبا هاي چشم. کرد بلندش و انداخت او بدن زیر دست حرف بی و رفت

 او و زد کنار را پتو پایش با کند نگاهش آنکه بدون کیارش.کرد نگاهش و شد

 صدایش. کشید را پیراهنش سبا ، برود عقب خواست تا. گذاشت تخت روي را

 :رسید می نظر به دارتر جان االن انگار اما بود قبل ارامی همان به

 میري؟ کجا_

 مقابل سبا معصوم و حال بی هاي چشم. نبود هایش چشم دار اختیار دیگر

 جنگی مجهز ارتش انگار. بود ایستاده دست به سالح ش خودداري تمام

 تن بود قرار مبارزه. نواخت هم جنگ طبل بر کسی و کرد آرایی صف مقابلش

 :داشت نگهش تر محکم سبا ولی گرفت را سبا دست مچ. شود تن به

 پنج. رفتی و اومده پیش فروشگاهت واسه فوري سفري گفته بابات روزه پنج_

 نشد؟ تنگ تو دل. کیارش ندیدمت که نبود کم روز

 :کرد رهایش و کشید عقب تر محکم را او دست مچ کیارش

 خیلی دیگه. نیست مهمم. بودي خبر بی یا زدي خبري بی به خودتو نمیدونم_



 . نیست مهم چیزا

 :شد بلند کیارش و شد خشک او هاي لب به سبا هاي چشم
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 سخت. نشه خراب این از بیشتر که نیومدم. نبوده کار در سفري روز اونپنج_

 .نشه

 هایش چشم در اضطراب و ترس. نشست و گذاشت تنش زیر دست سبا

 . بود کرده پا به طوفان

 شدي؟ جوري این چرا تو؟ میگی چی نشه؟ سخت چی_

 و کشید جلو را خودش تخت روي از سبا و گرفت سقف به رو را سرش کیارش

 :کرد زمزمه و کرد نگاهش بیقراري با. ایستاد او مقابل

 ...کیارش_

 :خورد تکان زور به هایش لب. کرد نگاهش و پایینآمد کیارش سر

 !خب. سبا مرد همیشه واسه کن فکر_

 .آمد دردش.  بود دار هدف تیري پرتاب مثل ش جمله ته گفتنِ"خب" این

 :شد جمع هم با قلبش و چهره

 ...چرا کیارش؟ شده چی_



 . نپرس من از میدونی که چیزیو جواب. سبا نپرس قدر این_

 می شوخی از نشانی دنبال. خورد چرخ او ملتهب ي چهره در سبا هاي چشم

 .کرد نمی پیدا و گشت

 بشه؟ چی قراره دونم؟ می و چی_

 باز نیمه درش که کمد همان داخل از. شد می ،دیوانه ایستاد می بیشتر کیارش

 به ولی داد تکان را گوشی. گرفت چشمش مقابل و برداشت را او گوشی بود

 .کرد نمی نگاه سبا هاي چشم

 تو خرابت حال دلیل. سواالت ي همه جواب. لعنتیه این تو دلیلش ي همه_

 . زندگیم از همیشه واسه رفتنت. اینجا بچه رفتن بین از. هلند

 هم هایش وحشت میان حتی سبا که بود سیاهی کابوس همان ته آخر ي جمله

 پلک پشت.  بود خشکیده او روبروي زده وحشت و مات. رفت نمی سراغش

  چشم. بود تر زخمی نکشیده، هوارهاي از گلویش.بود جهنم کیارش هاي
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 نفسی با و کوبید اتاق پوش کف روي را گوشی.بود برزخ خود خود هایش

 :گفت سنگین

 بگم؟ بازم_



 حبس ش سینه در را نفسش کیارش و بود مانده آور دلهره سکوتی در سبا

 :داد بیرون بدبختی با و کرد

 می رو غیابی طالق کاراي بعد و هستم هم دیگه روز دوسه ، گفتم کامران به_

 .درنیار گندشو فقط. هیچی. نمیشه پایمال ازت حقی هیچ. گرفتم وکیل. کنم

 .شه تموم بذار

 یخ دست دو چوب چهار میانِ اما برود تا برداشت بلند قدم دو هم بعد

 :گفت جان نیمه و چسبید آرنجش به سبا ي زده

 ...کیارش توروخدا_

 روي اشک و چرخید مکث بی سرش. خورد کیارش سر توي محکم پتکی انگار

 :رفت جلوتر سبا و شکست سدي نگار ا. ریخت پایین سبا صورت

 .شی می پشیمون خودت اونوقت. میرما می یهو. نکن شوخی خدا تورو_

 ...اونوقت

 تر خسته صدایش. برد پیش را سرش و داشت نگه را او دست مچ کیارش

 :بود

 و چی گوشی اون شوخی؟ کنم؟ شوخی شرایط این تو که بدبختم قدر این_

 ...و حرفات ایمیل؟ اون کرد؟ شوخی

 :داد تکان سر سبا



 . دونم نمی بابام و مامان روح به. شده چی دونم نمی من خدا به_

 :بیاید باال گلویش از کیارش جان بود مانده کم که تلخ آنقدر. کرد گریه

 ...بعد...  بعد! زدي حرف تو! هتل ،تو اتاق تو اومدي تو. تویی کردم فکر_

 ! نمیدونم. شده چی دونم نمی من قسم خونه همین حرمت به کیارش

  ش سینه به و کشید پیش را خودش سبا. بست را هایش چشم کیارش
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 :چسبید

 ...همه دیدي، شدي،توهم دیوونه گفتین تون همه_

 .بود کبود و سرخ هایش چشم. کرد جدا خود از اورا و گرفت اورا بازوي کیارش

 تشخیص درست را زیبایش روشن رنگ آن شد نمی دیگر. آتش رنگ درست

 همه ته اما کرد سکوت و دید شد نمی که بود تلخ و سخت نگاهش قدر آن. داد

 :بود بدتر نگاهش از صدایش. بود معلوم بغض آنها ي

 و شک مشت یه وسط تونم مننمی. نداره فایده دیگه هم ندونی اگه حتی_

 . سبا کنم زندگی بددلی

 :زد دو دو سبا هاي چشم

 ؟ داري شک من به من؟_



 التماس با و کشید خود سمت را او صورت سبا. بست را هایش چشم کیارش

 :کرد تکرار

 ...بخاطر... من بخاطر کیارش. بده جوابمو_

 هایش چشم. گرفت هایش دست میان را او سر و شد سست کیارش دست

 خسته و آرام. شد قفل او ي زده وحشت و ملتمس هاي چشم در و شد باز

 :گفت

 ! نه! سبا نه_

 :چسبید او دست دو به و آمد بیرون سبا ي سینه از نفس

 ...پس_

 :نشست او لب روي کیارش دست

 نمیتونم. کنم زندگی باهات تونم نمی. نپرس دیگه.  دیگه تونم نمی فقط_

 !بمونم

 :خورد تکان سبا سر

 ...من کیارش! نکن اذیتم_

 :گفت گریه میانِ سبا و کرد رهایش کیارش
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 ،حاال کیارش اومد می بدت ذاشتم، می جات یا رفتم می حرفت میون اگه_

 اي خونه این بین نداشته؟ دلیل یه وسط ، ذاري می جا زندگی وسط منو خودت

 بکشم؟ نفس و بیرون برم ازش تونم نمی که

 :گفت تلخ کیارش

 !تو مال هم خونه_

 :کرد جمع را توانش تمام سبا

 کار؟ چه خوام می تو بدون رو خالی ي خونه_

 :آمد باال مقابلش کیارش دست

 !هیچینگو_

 :جانی بی و نفسی نیمه با. کشید داد سبا

 بعد. ذاري می قال زندگی وسط منو داري! کیارش!  میري میذاري منو داري_

 دارم؟ کیو دارم؟ کیو تو جز من نگم؟ نپرسم؟ میگی

 سبا. سوخت هایش چشم. ریخت پایین کیارش قلب پشت شیشه شبیه چیزي

 .ماند ساکت و کرد قدعلم او مقابل شد نمی بیشتر. شد نمی.لرزید می مقابلش

 کم کسی گفتند می وقتی. بود باورش ي همه که دنیایی و بود روبرویش سبا

 همین. بود کیارش بد حال همین دهد، نمی را جوابش هم دنیا و آورد می

 و بگذارد را جانش گذاشت نمی که قلبی درمیانی یکی هاي تپش و استیصال



 به محکم و کرد بغل را او. گذاشت هایش حرف تمام روي پا و رفت جلو. برود

 ش شقیقه کیارش و انداخت گردنش دور دست گریه با سبا. فشرد ش سینه

 :گفت گوشش کنار جان بی صدایی با.بوسید را

 .تنهاترم تو از من. سبا نکن گریه_

 چشم به و رفت عقب سرش. ش جمع سبا هاي دست که گفت درد پر آنقدر

 . گرفته نم هم او هاي چشم شد نمی باورش. شد خیره هایش

 نه؟. نمیري_

 :کرد تکرار ملتمس سبا و زد دو دو او هاي چشم در کیارش هاي چشم
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 !باشه_

 به نفسان انگار اما برود و ببوسد کوتاه اورا خواست. رفت پایین کیارش سر

 اما شد کشیده تخت سمت هایش قدم که طوالنی آنقدر. خورد گره هم

 اوج در. خورد هوایش و حال به تلنگري انگار و لرزید جیبش در موبایلش

 اگر شاید. کرد رها را سبا آرامش، براي ش لحظه آن نیاز و هاي خواهش

 خواست سبا تا. میریخت بیرون بغض همه این آمد می دست به فرصتی

 :گذاشت لبش روي دست بزند، حرفی



 . سبا بگیر طالقتو_

 کیارش جیب در باز گوشی.داد تکان سر ناباوري با وسبا زد باز را اولش حرف

 و بست را در کیارش اما رفت دنبالش سبا. رفت بیرون و کرد رها را سبا. لرزید

 پشت سبا. رفت لی و مرد می داشت. بود شده شدیدتر باران. ماند در پشت او

 باران. چکید ش چانه زیر از مبهوتش هاي اشک. نشست زمین روي در

 . شد تر وحشی

 پرت سمتی را آن و کرد نگاه را گوشی خراب حالی با ماشین داخل کیارش

 یک حتی خواست،نه می هوا نه سبا بدون. فشرد گاز پدال روي را پایش. کرد

 و خنجر به دست انگار طوالنی یکبارش زیر البرز ولی را ساز خاطره بارانِ

 کوبید، ترمز روي و آورد کم نفس خیابان کنار وقتی. بود ایستاده سرش پشت

 .نداشت سحر به شباهتی هیچ. کرد نگاه را آسمان. رفت می صبح به رو هوا

 روي سرش و شکست باالخره. پیچید گوشش در سبا صداي. بود غروب انگار

 انگیز غم ي قصه یک شبیه باران قطرات تیکتیک صداي. افتاد ماشین فرمان

 .بود کرده کسینفرینش شاید ولی آمد نمی یادش. بود

 میانِ دست کالفه. گرفت را او ي شماره دوباره ساعتش به نگاهی با کاوه

 می کله و سر اوراقی با و بود نشسته میز پشت که مردي به و کشید موهایش

 :کرد زد،نگاه
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 !رفته کجا ببینم برم من. کن اکی رو بلیطا تو_

 کاوه؟ کنم اکی نداده،چیو پاسپورت تا_

 :کشید هم در را هایش اخم کاوه

 ...و گفتم رو بدونی بود الزم چی هر من_

 و شد کیارش،بلند بادیدن. چرخید کاوه سر و آمد آژانس در صداي موقع همان

 :گفت

 !اومد. نزن غر_

 ریخته هم به ظاهر دیدن با. رفت کیارش سمت کاوه و کرد اي خنده تک مرد

 :کشید درهم را هایش ابرو او ي

 کجا؟ صبح نه کجا؟ صبح دو کیا؟ بود چند ساعت قرارمون_

 :چرخاند آژانس اطراف در را سرخش هاي چشم. بود گرفته هنوز صدایش

 !داشتم کار_

 کردي؟ خاموش گوشیتم که کردي می جراحی_

 !کردم می خاك و یکی! نه_

 نگاهش متعجب و شنید را کیارش حرف شیشه پشت از مرد. خورد جا کاوه



 :کرد نگاه کیارش به دوباره و کرد اطراف به نگاهی کاوه. کرد

 !بیام تا ماشین تو برو بده پاستو.سرت به زده واقعا انگار! نه_

 کنار. رفت بیرون ماشین از خودش و گرفت او سمت را پاسپورتش کیارش

 را ش تیره ي جعبه و برداشت پاکت از را سیگارش نخ آخرین. ایستاد ماشین

 آسمان روي سرش. داشت زهر هنوز هوا اما بود آمده بند باران. کرد مچاله

 فوت گیر دل آسمان سمت به طوالنی بازدمی در را پکش اولین. چرخید گرفته

 .بگریزد و بگیرد بغل را سبا وجودش همه با و برگردد خواست می دلش. کرد

 نمی درمان و آمد نمی پایین اي پاشویه هیچ با که بود تبی مثل او نبودنِ درد

 این باید روزها همین. نکرد اعتنا ولی آمد ماشین داخل از موبایلش صداي. شد

 :شنید را کاوه صداي. انداخت می دور را شماره
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 !گرفتی ریه سرطان وبرگردي بري سفرو این تا سالمتی به_

 کاوه. نشست فرمان پشت حرف بی و کرد نگاه کاوه به چشم ي گوشه از

 کرد پرت بیرون را سیگارش کیارش. نشست دیگر سمت در و داد تکان سري

 :گفت و

 شد؟ کی_



 ...و بده تغییر شکلتو سرو خورده روزمیه تااون! صبح شنبه_

 بشه؟ چی که_

 یانه؟ کنه تغییر تیپت شد قرار_

 :چرخید او سمت کیارش سر

 داري؟ کار چه ریختم و سر به. ببینم رو خانواده این برم میخوام من_

 :گفت آرام کاوه

 !زدیم حرف همه این ما کیارش؟ شده چت باز_

 سخت تهش و آمد فرود ضرب به بار چند ماشین فرمان روي کیارش دست

 :گفت

 !کنی تنظیم رو وکالتنامه اون باید رفتن از قبل_

 !ریختی هم به قدر این باز همینم واسه!بودي زنت پیش پس_

 :بست را هایش چشم کیارش

 !گیره نمی طالق میدونم.باشه رسمی وکالت این خوام می_

 بفرستی؟ براش داري دردي چه پس_

 !دادگاه تو کشتش می شده طور هر. نمیشینه آروم ببینه اینو بابام میدونم_

 !خب_

 :کرد نگاهش کیارش



 !گردم می بر. کشه طولنمی که ماه یه از بیشتر_

 این ولی نبود خوش کیارش حال. خورد چین مکثی با کاوه چشمِ ي گوشه

 :گذاشت سرش سربه. داشت معنی هزاران حرفش
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 و رجوع با ونتونی بخونه طالقه وسه حکم بگن و بگیره وکیل بابات گیرم_

 کنی؟ قلدري میخواي بعدم. کنی فسخ طالقو ي صیغه رابطه

 . کنن کارو این تونن نمی من غیاب تو_

 ش خنده کاوه. کرد نثارش زهرماري حرص با کیارش و گرفت ش خنده کاوه

 فکش توي مشتی ریخته هم به حال این با کیارش نبود بعید. کرد جمع را

 .نکوبد

 ...دوباره واال سراغش بري باید ماه سه زیر ولی خب خیلی_

 !کاوه میشی خفه_

 !گفتی می خودش به حداقل. باشه جمع حواست میگم دارم_

 می طالق ي صیغه که کسی و قاضی دست کف ذاشت می صاف فهمید می_

 . خونه

 بدتري العمل عکس او واقعا بار این تا گذاشت هایش لب روي دست کاوه



 بودند نکرده طی را مسیر از خیلی.  افتاد راه و زد استارت کیارش. ندهد نشان

 گوشی ي صفحه روي نگاهی بار این. خورد زنگ کیارش موبایل دوباره که

 کاوه سمت را گوشی و شد نزدیک هم به ابروهایش. بود اشنا شماره. انداخت

 . گرفت

 .بپیچون خودت داشت کار کی هر! بده جواب_

 حرف جوانی دختر صداي شنیدن با. گرفت را وگوشی داد تکان سر کاوه

 . شد نزدیک هم به ابروهایش زد دخترك که حرفی با اما کرد تکرار را کیارش

 براق هایی چشم با کیارش به. گرفت پایین را گوشی و گوشی گفت هم بعد

 .باشد کرده کشف مهمی چیز انگار.  کرد نگاه

 !کیا میگه چی این ببین_

 !ندارم حوصله_

 !بگیر میگم_

  خوبی به را روشنک صداي الو گفت تا و گرفت را گوشی کالفه کیارش
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 :گفت عصبی. شناخت

 گی؟ چیمی_



 می ولت کردي فکر. کردي خاموش روم گوشیو و کردي تو سواستفاده خوب_

 !کیارش کنم

 .شد کشیده خیابان ي حاشیه به چطور را ماشین نفهمید. شد سر کیارش مغز

 :گفت بلند و پیچید هم در سرش پشت ماشین بوق و کاوه اعتراض صداي

 ...چه یکی تو_

 نمیدونم ولی خونه اون تو بردي منو که هست مرگت یه روز اون فهمیدم_

 !کنی روشن منو تکلیف باید. بود چت

 :داد ادامه حرص با روشنک و چرخید کاوه سمت کیارش نگاه

 معلوم که زنت دست کف ذارم می چیو همه میرم یا کن روشن تکلیفو یا_

 .من سراغ اومدي و بودي شده زده ازش روزا اون چرا نیست

 با روشنک. بزند حرفی توانست نمی حتی. آمد می بند داشت کیارش نفس

 :زد پوزخند او سکوت

 جدي. کنم می قدرت احساس من میشی ساکت یکی تو وقتی. خوبه_

 بیشتر منو. کردم ضبط موبایلم با چیو همه روز اون من.  کیارش حرفمو بگیر

 .ندوئون سر

 و خورد سر کیارش دست از گوشی. پیچید درگوشش ممتد بوق صداي هم بعد

 :داد تکان سر کاوه. کرد نگاه کاوه به بهت و ناباوري با



 شد؟ چی_

 :خورد تکان بدبختی با کیارش هاي لب

 ... انگار! روشنک سراغ رفته_

 سر از گفتنش نه. خورد تکان بار چند کیارش سر. شد باز کاوه ابروهاي

 .بود مانده گیج هم کاوه.  شد تکرار بار چندین بیچارگی و استیصال

 داشتی؟ هم اي رابطه روشنک با مگهتو_
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 .ترسید او کبود ي چهره از. کشید را کتفش کاوه. بود زده زل روبرو به کیارش

 !توأم با... کیارش_

 :آمد بیرون تکه تکه کیارش نفس

 چرا؟ کاوه؟ میکنه تباهم داره چرا_ 

 :گفت تحکم با و برگرداند خودش سمت را او کاوه

 !کیا منوببین. نیست شدن مات وقت االن_

 . کرد تکرار را سوالش کاوه و شد محکم ش پیشانی روي کیارش دست

 داشتی؟ رابطه باهاش_

 !نه_



 !آدم مثل و نرم. بگیري تماس باهاش خودت بذاره بگو و بزن تلفن دختره به_

 :چرخید سمتش عصبی کیارش

 زنی؟ می مفت حرف چرا_

 ! تو بار این.کیا زنه می دورت داره جوري این البرز. نکن قاتی_

 ! چی بغلم بپره برم اگه_

 سرش پشت صندلی به محکم کیارش سر اما زد خنده زیر اختیار بی کاوه

 : زد هوار بلند و شد کوبیده

 !خدا بدبختیه چه این_

 از کیارش وقتی. بود کم هم کیارش بد حال به کردن گریه. شد جمع کاوه نیش

 افتادن و شدن جمع سر پشت ،از داد تکیه ماشین در به و شد پیاده ماشین

 ریخت می سرش یکیروي یکی آوار مثل مصیبت. دید را پرقدرتش هاي شانه

 فقط کیارش. بود کرده زخمی را او پی و رگ ي همه و بود برداشته پتک البرز. 

 این بابت بدي تاوان باید انگار و کرد می تجربه را خوشبختی سبا کنار چندماه

 .پرداخت می او از غفلت و مدت

  هم در را انگشتانش. کرد مکث او مستاصل و خسته هاي چشم روي کاوه نگاه
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 :گفت آرامی لحن با. شد خم او سمت کمی و کرد قفل

 ...اما نیست راحت برات میدونم_

 صدایی با حرفش میان.  بود او جانب از سکوت شکستن منتظر انگار کیارش

 :گفت گرفته

 چیو. کنی می تماشا منو مرگ و اینجا نشستی راحت میدونی؟ و چی میدونی؟_

 فهمی؟ می

 .ریخته هم به تصورش حد از بیش او دانست می. کشید هم در چهره کاوه

 پازل تا بود بس او مثل باهوشی آدم براي چهارساعته و بیست سکوت همین

 .بود سردرگم کیارش ولی شود کامل مقابلشان تصویر و بگذارد هم کنار را ها

 . کند روشن کامال اورا که خواست می فرصت کاوه و رفت نمی کاري هر بار زیر

 که هایی تله یکی یکی و اینجا بشینی ها بیچاره مثل خواي می! کیارش_

 نکنی؟ پیدا خودتو دادن نجات قدرت بعد و بندازه گیرت گذاشته کار واست

 :دهد ،ادامه شد باعث او سکوت

 هست زرنگ قدري این! میکنه کار چه داره فهمیدي تو کنه شک نباید البرز_

 طوري یه اینجا. کنه گور و گم خودشو دوسال یکی و سی این مثل و بره که

 . روکن بلدي ترفندي هر. نکنه شک چیزي به روشنک که کن رفتار

 بره؟ دستم از همیشه واسه زندگیم که_



 !کیارش_

 :کرد نگاهش خستگی و درماندگی با کیارش

 من بزنم؟ زنمو قید بعد و بازیچه شده که نیارم احمق ي دختره این روي به_

 . شناسم می و این

 . نیست اي چاره_

 !میشه باالخره.  شه پیداش تا زنم می پرسه اطراف این قدر این. هست چرا_

  نیست معلوم تو قلِ این چون کن آماده اي بدبختی هر واسه خودتو کال پس_
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 ! کرده کارایی چه و پوشیده کجا و کی رو تو لباس

 :داد ادامه کاوه و ماند خیره روبرو به باز کیارش نگاه

 هر کی هر رو تو ي چهره مشخصات. کیارش نداره اي زنده هویت هیچ البرز_

 !حسابی مرد که نبودي اي منطقی غیر آدم تو. باال میاد تو اسم بده جا

 بچپونم منطق کدوم وسط و انداختن راه آتیش و بدبختی همه این منطق؟_

 کاوه؟

 دوست تو زندگی ي همه! کرده کار چه بفهمی باید نکرده ترت بدبخت تا_

 ي رابطه از وقتی الخلقه عجیب بشر این. نیست که زنت و قبلیت دختر



 آدمی. داره خبر هم دیگه چیزاي خیلی از ،پس داره خبر روشنک و تو خصوصی

 می ،بعد کنه می گرم آبروش و خانواده با اولسرشو بندازه، گیر یکیو بخواد که

 پزشکی تجهیزات بزرگ نمایندگی یه تو! مسائل بقیه و کار و اعتبار سراغ ره

 . باشه اون هدفش شاید. داري

 نفسی کاوه. چسبید کاوه سمت سرش و شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 :داد ادامه و گرفت

 پیش سال سی درگیریاي طرف. کیارش شده کشیده پدرت طرف ذهنم تمام_

 شده مجبور حتی و آوردن پیش براش که مشکالتی. گرفتاریاش. حبسش.

 میشه ثابت من به داره. بده تغییر رو شما خانوادگی شهرت کارخونه اسم

 .میشه وصل داره یکی یکی ها حلقه این. مادریتن ي خانواده همون ها تکین

 پیش کارشونو بتونن که میکنن رو سواستفاده نهایت شباهت این از دارن

 .ببرن

 تحلیل ش ریخته هم به ذهن در را هایش حرف و بود مانده خیره او به کیارش

 :گفت بعد و کرد کوتاهی مکث کاوه. کرد می

 و بگیر مختصر تماس یه حتی یا روشنک سراغ برو ، بریم اینکه از قبل_ 

 یه. بزنی اي تازه حرف ،نه بدي بروز قبل از چیزي نه که بزن حرف جوري

  و هلند بعدبریم. باش داشته مدارانه سیاست و کننده تعیین ي مکالمه
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 یه با طوري یه و جا یه حتما. باشه کننده کمک تونه می خیلی هتل اون.برگردیم

 نگرفته البی هاي دوربین که برسونه باال خودشو تونسته البرز اي وسیله

 . بودتش

 :گفت هم را ش جمله اخرین کاوه و شد آویزان هایش دست میان کیارش سر

 و بگو ،بهش بدونه چیو همه دادي تشخیص اگه و زنت سراغ برو برگشتیم_

 قرار جریان در قبلش پدرت اینه من پیشنهاد البته! تکین سراغ بریم بعد

 ...و شه باز بهتر گذشته از ها گره سري یه شاید. بگیره

 !نه_

 :داد تکان سر کیارش و کرد نگاهش کاوه

 تا و بوده زنده البرز بفهمه. بسه بود ساکت و دادم عذابش عمر یه! کاوه نه_

 شب. کنه می هم رو بعدي ي سکته اومده پیش کردنمون بیچاره واسه کجا

 !مطمئنم دیگه حاال. بود باغ توي البرز سبا و من عقد

 و پیچیده قدر آن خانوادگی ماجراي یک. بود کشیده ش پیشانی به دست کاوه

 مهر سربه جنایتی ي پرونده یک از کمی دست که بود شده غریب عجیب

 . نداشت



 . کنی باز حساب نازنین روي بتونی شاید ترکیه توي_

 . شد کشیده دنبالش کاوه نگاه و شد بلند جا از کیارش

 . تصادف و ترکیه توي روز اون.  بود هم نازنین ي توخونه_

 :خورد تکان بارها سرش

 ...و سبا صورت توي زدم. رفت مرگ مرز تا سبا. کشت مو بچه_

 :گفت آرام. گذاشت بازویش روي دست و شد بلند کاوه

 . نداشتی خبر چیزي از که تو! روته خیلی فشار. کیا کن بس_

 .کردم حسش جا همه. کردم حسش_

 خودتو.مرده هویت با آدم یه دنبال بیفتی تونستی نمی که حس حساب روي_

  مطب باید االن. گرفت کاراشو جلوي و کرد پیداش میشه هنوزم. نکن سرزنش
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 پزشکی لباس نیست بعید. کن فسخ قرارداداتو.ببندي کامل و فروشگاه و

 !بشینه میزت پشت بره و بپوشه

 به. شد باز ابروهایش ثانیه چند عرض در اما بگوید چیزي خواست کیارش

 :کرد نگاه کاوه

 ! پیمان_



 :کرد سوال و کشید درهم ابرو کاوه

 پیمان؟_

 به خودم اسم با رو نمایندگی من_

 !ماهه یک از بیشتر. کردم واگذار پیمان

 !خب_

 ...و رفته اونم سراغ نکنه. بودم کرده پیدا مشکل پیمان با من_

 :شد گرد کاوه هاي چشم

 داري؟ و محصوالت پخش هنوز فروشگاه توي_

 . کوبید ش پیشانی به را دستش کف کاوه و داد سرتکان کیارش

 پسره؟ این با نوشتی که قرارداد_

 ...هنوز اونجا ولی! آره_

 کیا؟ کجاس قراردادت_

 ! خونه توي_

 :ایستاد او روبروي کاوه

 ! خونه برگردي باید_

 ! نمیشه_

 !ببینم و قرارداد اون من باید کیارش_



 !گیرم می ازش. داره پیمان خود_

 کجاس؟. خب خیلی_

 !برگرده دیگه روز چند باید! شهرش رفت پیش روز دوسه_
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 :داد تکان سر کاوه

 . افته می عقب چی همه داره طور همین_

 !کاوه برگردیم هلند بریم برگرده پیمان تا_

 :گفت کیارش و شد خیره او به کاوه

 دونم می. تونم نمی االن منتها! خونه میرم نشد، پیداش پیمانم اگر اونوقت_

 . بدم وا ممکنه برم. بده سبا حال

 بفرستم؟ چی؟ نامه وکالت_

 :داد تکان سر کیارش

 .بفرست براش فردا همین_

 . شد آویزان میز لب دستش

 ...فکرکردم احمق منِ و شد زنده و مرد_

 :گفت کیارش و نشست ش شانه روي کاوه دست



 دنبال اون چرا! کاوه شم راحت عمرتنهایی یک از تا گشتم می دنبالش_

 رفته؟ دشمنی

 ...ممکنه. کیارش نشده بزرگ خوبی شرایط تو_

 . نباشه البرز کنه خدا. باشه بزرگ توهم یه اینا ي همه کنه خدا_

 نفس آنقدر گهگاهی. رفت بیرون در از وکیارش کرد زمزمه را او اسم کاوه

 و گرفته بزرگ اقیانوسی را زمین ي کره تمام انگار که شود می سخت کشیدن

 روي گاهی.ند شده بینی پیش قابل غیر و سخت ها آدم. ندارد وجود هوایی

 می و چرخد می راحتی به هنوز زمین و کنند می شرطبندي هم کشیدن نفس

 . چرخد

 نسبت حتی و معرفت و وجدان هاي زدن ،دور چرخنده و گرد زمین این روي

 . است شده عادت یک هم خونی هاي

  دستش در را کالهش و کرد پدرش ي ریخته درهم ي چهره به نگاهی کیوان
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 :چرخاند

 !بابا برم نمیخوام_

 :کرد نگاهش و کرد بلند سر کامران



 شدي؟ خسته برگشتی و رفتی دوماه باز_

 :کرد کیواناخم

 وچی رفته کجا نیست معلوم که کیارشم. تنهایی دست انگار. میگم تو بخاطر_

 !شده

 :شد بلند و گذاشت زانوهایش روي دست. بست را هایش چشم کامران

 . باش نداشته کاري مسائل این به. برس خودت ي وظیفه به تو_

 :گفت کیوان رفت، ها پله سمت تا کامران

 !برسونیم خواد نمی. میرم خودم_

 نگاهی و آمد بیرون آشپزخانه از او کیف با سیما. کرد نگاهش و ایستاد کامران

 :کرد آنها به

 شده؟ چی_

 :گرفت مادرش دست از ساکرا و رفت جلو کیوان

 گذاشتی؟ چی باز! هیچی_

 .خوردنیه یهکم_

 میکنی خسته بیخودي خودتو! که برسه من به چیزیش ذارن نمی اونجا_

 !مامان

 :گفت کامران



 میشی؟ ناراحت هست فکرتم به_

 :کرد نگاهش تعجب با و خورد جا کیوان

 ...که من بابا_

 فهمید خوبی به کامران. نگوید چیزي کرد اشاره کیوان بازوي فشردن با سیما

 :داد تکان سر و
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 وقتی بزن تلفن ؛یه خیالی بی جاي به فقط. برو راحتی طور هر خودت_

 !رسیدي

 هم در اي چهره با کیوان. آمد اتاق در خوردن هم به صداي و رفت باال ها پله از

 :گفت

 !دیگه چرا ،نگین نیومدم. پادگان به رحمت صد_

 :گفت آرام سیما

 !خورده کهاعصابش بینی می. جان مامان توهم کن بس_

 ...خب خورده اعصابش_

 وقتی که کرد تاکید او و گرفت سیما دست از را ساك. نگفت چیزي و کرد مکث

 اتاق در به نگاهی. چشمگفت و بوسید را او ي گونه کیوان. بزند تلفن رسید



 با را او پیش هفته یک که بگوید خواست بار چند رفتنش از قبل و انداخت سبا

 داده؛ قول او به که آمد یادش وقتی آوردهاما خودش ي خانه از حالی چه

 کرد آرامی خداحافظی. گذاشت سرش روي را دارش لبه کاله. شد پشیمان

 اجازه. داشت سوزناکی سرماي هوا و بود شده شروع زمستان. رفت وبیرون

 و دید را طناز ماشین در مقابل. رفت بیرون خودش و بیاید بیرون سیما نداد

 دینگ صداي. انداخت ش شانه روي را شالش و شد پیاده طناز. زد لبخند

 گردد، برمی فهمید وقتی طناز. انداخت خط باهم شان پرسی احوال در ریموت

 طناز.  برود خودش بود تر راحت. شد مانع کیوان ولی برساندش میخواست

 دلگیري عصر. ایستاد همانجا شود دور کمی کیوان که زمانی تا و نکرد اصراري

 خانه روبروي موتور یک که برود داخل خواست و داد تکان سري. بود شده

 سرش از را کالهش سوار موتور. برگشت طناز. کرد صدا را او و ایستاد

 است مشفق ي خانه آنجا شد مطمئن وقتی و پرسید را طناز شهرت.  برداشت

 نزدیک هم به طناز ابروهاي. آورده برایشان اي بسته و است پیک که گفت

 را آن. بود رویش خانه آدرس فقط ولی بود سفید و کوچک پاکت یک. شد

  به نگاهی طناز. رفت و شده پرداخت گفت پیک که پرسید هزینه بابت و گرفت
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 به سیما فقط شد ساختمان وارد وقتی. رفت داخل و کرد پاکت وروي زیر

 اتاقی در کدام هر هم سبا و کامران و بود برنگشته هنوز کیانا. آمد استقبالش

 و نشسته اي گوشه که گفت فقط سیما و گرفت را سبا سراغ طناز. بودند

 .است خبر چه داد نمی توضیح کس هیچ و بود شده گیج هم او. زند نمی حرفی

 را طنازپاکت. گشتند می معجزه یک دنبال انگار سکوتشان با سبا و کامران

پاکت و شد متعجب سیما ي چهره. داد توضیح درموردش و گرفت سیما سمت 

 دست ي نامه یک و شده کپی ي نامه یک. کرد باز را آن بعد. کرد رو و زیر را

 و باال بار چند. بود سبا اسم به.  کرد باز را نامه. خورد جا. بود سند و نویس

 فوري طناز. لرزید پایش و دست. شد گشاد هایش وچشم کرد پایینش

 :رفت سمتش

 سیما؟ چیه_

 مانده کم.داد قورت دلهره با را دهانش آب و گرفت طرفش به را بسته سیما

 :بیفتد پس بود

 !سردرمیاري تو ببین. چیه اینا فهمم نمی من_

 یک.گذراند نظر از یکی یکی و گرفت آنهارا. خورد گره درهم طناز ابروهاي

 هم بعدي ي نامه و بود درونش طالق و ازدواج حقوق مورد در بندوتبصره سري

 را سندش ظاهرا که داشت آپارتمانی کیارش.  برود باید که محضري آدرس



 هم ریزي برنامه.داده سبا به طالق حق گفت می نامه وکالت و بود کرده منتقل

 آن ملکیت سند جدایی، امضاي آخرین با وهمزمان برود محضر به که بود کرده

 معلوم توضیحات با که بود هم دیگري بانکی کارت. کند امضا هم را آپارتمان

 هم از ابروهایش. شده پرداخت کامل حقوقش و حق باقی و او ي شد،مهریه

 :گفت و داد تکان سر سیما. کرد نگاه سیما به ناباوري با و شد باز

 ...فرستاده؟یعنی کی چیه؟ واسه نامه وکالت و ومدرك سند_

 :کرد زمزمه ناباوري با طناز

 . سیما باشه فرستاده خواستی می کی! کیارش_
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 نگاهش درشت و ناباور هایی چشم با و نشست صورتش روي سیما دست

 دوزن. بگوید باید چه واقعا دانست نمی.  ماند خیره اي نقطه به مات طناز. کرد

 آنها نگاه و آمد پایین ها پله از کامران که بودند ایستاده سالن میانِ گیج

 طناز ي شده سست هاي دست میان پاکت دیدن با. شد کشیده سمتش

 :شد نزدیک هم به ابروهایش

 شده؟ چی_

 :رفت جلو قدم چند سیما بگوید چیزي طناز اینکه از قبل



 کنه؟ می چیه کارا این شده؟ دیوونه کامران؟ کجاست کیارش_

 .شد باز ابروهایش. خورد می آب کجا از قصه فهمید بالفاصله کامران

 :وگفت رفت جلو طناز

 ...یا نداره کارش از منظوري شاید. نشده چیزي هنوز.  باش آروم سیما_

 :چرخید کامران و طناز بین سیما نگاه

 و حق نوشته منظور بی فرستاده؟ طالق واسه نامه وکالت منظور بی کیارش_

 داده؟ را سبا ومهر حقوق

 :داد ادامه و ماند ثابت کامران صورت روي نگاهش

 !تو بچه شناسی می بهتر که تو کامران؟ آره_

 :برگشت خشم با کامران

 دارم خبر پیش هفته دو از من! بده طالق خواد می! نکرده کاري دلیل بی! نه_

 !بکنه غلطو این میخواد که

 شد رها مبل روي و رفت عقب سیما. چسبید صورتش به آنها ناباور هاي چشم

 :گفت بهت با طناز و

 چی؟ یعنی_

 :داد تکان چشمش مقابل و گرفت او دست از را کاغذها کامران

 بازي مسخره و نامه این با چی؟ یعنی طالق دونی نمی طناز؟ حاال تا نشنیدي_



  نبینمش شده خراب این دیگه گفتم چون.رفته و کرده وراحت خودش هم

 محمدي الناز بومرنگ رمان

334 |4 1 6 

 ...واال

 ها پله کنار سبا. چرخید ها اتاق سمت عصبی کامران و گفت خدایی اي سیما

 می رنگش بی صورت. بود او دست دروت هاي برگه به نگاهش و بود ایستاده

 کرد پرت میز روي را محتویاتش بقیه و بسته کامران. فهمیده را چیز همه گفت

 :داد تکان سر و

 سبا؟ اعتباره بی من ي بچه نگفتم بهت_

 کامران کبود ي چهره به و بود کشیده باال هایش چشم. لرزید سبا پلک

 :گفت تر بلند کامران. چسبید

 کله و احمق ي بچه من بفهمی که رسید می اینجا به باید حتما بودم؟ نگفته_

 تا چهار با و دیدي و وپوزش دك و قیافه و ریخت. شناسم می بهتر و خرابم

 متهم و بري خواستم! نه کشبدم داد! نه گفتم کردي؟ کامل و حماقتت جمله

 !این بشه تهش که ناجور و جور ي وصله هزار به شدم

 :داد ادامه و کشید ها برگه سمت انگشت

 ...که ها برگه همین. دختر همین شده عاشقیت و عشق ته_



 :فشرد را برادرش بازوي طناز

 !کامران کن بس_

 :گفت بدتر حالی با کامران

 من؟ خواهر میشه.گرفت اللمونی میشه داره؟ ته اینا حماقت کنم؟ بس چیو_

 سري طناز. نشست پله روي و خورد سر پله محافظ کنار. میلرزید داشت سبا

 با هم سیما و شد کشیده او سمت کامران نگاه. رفت طرفش به و داد تکان

 سبا گوش کنار آرام ي جمله چند طناز. برخاست شده سرازیر هایی اشک

 به متشنج اعصابی با کامران.نخورد تکان سبا اما کند بلندش کرد سعی و گفت

 هاي چشم. لرزید ساختمان که کوبید هم به چنان را در و رفت خروجی طرف

 سینه ي قفسه داشت دوباره. افتاد گیر قبر سرازیري در انگار. شد بسته سبا

 .کرد را خودش کار کیارش. سوخت می ش
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 نشسته مبل روي حرف بی سبا. بود شده فرما حکم میانشان سنگینی سکوت

 هاي حرف. کرد می نگاه ، بود افتاده میز روي هنوز که هایی برگه به و بود

 و ها حرف در وضوح به را اجبار و درماندگی و استیصال. آمد یادش کیارش

 سمت از را پایش کسی و بماند خواهد می که کسی مثل. دید می رفتارهایش



 بدون ناگهان که بهار فصل تغییر مثل! تلخ رفتنِ یک مثل. کشد می دیگر

 مثل.  شود پیدا ش وکله سر ناگهان که درد یک مثل. پاییزشود تابستانش

 هایش پلک اما گذشته چقدر دانست نمی. برسد آخر به دفعه یک که جهانی

 یک مثل ها پیشکش این و رفت اجبار به کیارش. چکید اشکش و لرزید دوباره

 چه فداي را او. بود ارزش فرستاده،بی جانش کردن فدا با او که جنگی غنایم

 کرد؟ نمی پیدایش و کرد می چیزي

 شده؟ چی بگی خواي نمی خودت! سبا_

 می نگاهش مستاصل هایی چشم و درمانده اي چهره با سیما. خورد تکانی سبا

 :گفت مالیمت با و کشید او پشت دست طناز. نشکست سکوتش. کرد

 سبا؟ داشتی خبر_

 :گفت طناز که شود بلند خواست و افتاد پایین سبا هاي چشم

 نگی هیچی داري حق همین واسه. مربوطه خودشون به شوهر و زن مشکل_

 . انصافیه بی سکوتت کم یه کنه می پیدا ربط ها خانواده به وقتی ولی

 :کرد زمزمه آرام و کرد نگاه او به سبا

 خانواده؟_

 :گفت کوتاهی مکث با طناز

 و خواهرت با تر راحت برم کنی می فکر اگر. نیستم تو ي خانواده جز من_



 ...کنی می صحبت کامران

 :گفت بغض با او حرف میان سبا

  بگم باید چی. بقیه سرزنش و شماتت میشه ش نتیجه من فریاد و سکوت_
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 بگم؟ باید چی نشکنه؟ بیشتر دلم که

 :گرفت راه صورتش روي اشک و لرزید ش سینه ي قفسه

 آدمیم یه مثل. کنه قضاوت خواست دلش جوري هر کس هر و میشم ساکت_

 . نداره جرمم به کاري کسی و بودم محکوم اول از انگار که

 :گرفت بغضش سیما

 ...که دونی می خودت. ناراحته کامران!  سبا_

 این دنبال بخدا. داره حق بگه چی هر. داره حق. سیما نکن توجیه چیزیو_

 . بسوزونین دل برام باز یا بدین حق من به نیستم

 . نداري هاش بچه با فرقی کامران واسه تو چیه؟ سوزي دل_

 :کرد رها را هایش اشک سبا

 ! انصافه بی خیلی خوبیش تمام با همین واسه. دونم می_

 :گفت و ایستاد. فشرد هم به را هایش لب سبا و چکید سیما اشک



 . خودم خونه میرم امروز_

 خونه؟ کدوم_

 !باغه همین طرف اون زندگیم. دارم خونه تا چند مگه_

 :گفت طناز

 چی مشکلتون بگو بشین. نفرستاده کردن بازي واسه رو اینا کیارش... سبا_

 بري خواي می باز تو. ومیره میده طالق حق اون اومده؟ سونامی یهو بوده؟

 بدین؟ تون خانواده تحویل هندي فیلم گرفتین تصمیم خونت؟

 اینکه نه اومد می خودش کرد، می صبر بده، طالقم خواست می اگه کیارش_

 !گمشو زندگیم از بگه و وایسه روبروم و باشه نتونه

 یک. کرد نگاه متعجب طناز. کرد می بیداد سبا حرفهاي البالی وبغض حرص

 اتاق سمت به سبا. شد باز ابروهایش بعد و ماند غافل او منظور درك از لحظه

 :شد مانع طناز که برود دنبالش خواست می سیما. رفت

  نشده؟ مریض کیارش_
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 :خورد جا سیما

 چی؟_



 ! مشکوکن اینا نیفتاده؟ اتفاقی نشده؟ مریض_

 :مکید را لبش طناز و کرد نگاه دلهره با سیما

 نمیکنه زاري گریه سبا. نداریم خبر کدوم هیچ که هست وسط این چیزي یه_

 حسی یه به واکنش داره. م خونه میرم میگه! رفته چرا یا رفته کجا کیارش که

 . باشه رفتنش شوك توي باید االن واال میده نشون گرفته که

 :کرد می نگاهش گیج سیما

 !میگی چی سردرنمیارم_

 :داد تکان سر طناز

 باز کیارش دونم می فقط. گم می پرتی و چرت چه دیگه نمیدونم خودمم_

 کی بشر این نیست معلوم! معلومه سبا رفتار از. گرفته تصمیم نشسته خودش

 !ندونه کل عقل رو تنها خودش و برداره تازي یکه این از دست میخواد

 کنار. آمد بیرون اتاق از وسایلش برداشتن با سبا و شنیدند را اتاق در صداي

 :گفت سیما.  برداشت میز روي از را وپاکت ایستاد میز

 سبا؟ میري کجا_

 !که گفتم_

 ...بعد بیاد کیارش بذار_

 !خودم خونه برم میخوام. بیاد خواست موقع هر کیارش_



 !سبا_

 بگم نیست تصادف دیگه بار این. گیرم نمی. سیما گیرم نمی طالق من_

 بگم و کنم گریه بشینم فقط که نمرده. هست کیارش. بود دنیا به فقط عمرمن

 شده زندگیم که اي بهونه به دستی دو. کنم نمی آواره خودمو دوباره! سرنوشته

 ! چسبم می

 :کرد سواستفاده فرصت از طناز
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 سبا؟ نخوادت اگه حتی_

 :گفت دار بغض و آرام. داد قورت را دهانش آب و کرد نگاهش سبا

 . شناسین نمی کیارشو کدومتون هیچ شما. گرده می بر_

 نگاه بود دلواپس که سیما به طناز. رفت و کشید را راهش تعلل بدون هم بعد

 :گفت و کرد

 . برم می اونور تا رو سبا من. کجاس کامران ببین بزن تلفن یه_

 ...رفته سبا ببینه بیاد طناز؟ نیست بهتر برنگرده االن کامران_

 .کنه پیدا احمقو ي پسره این بگرده باید. نباش ش بقیه نگران. بیاد بگو تو_

 .کرد ولشون نمیشه که اینجوري. چیه مرضش و درد ببینه



 را کامران برسد سبا به اینکه از قبل. رفت بیرون طناز و داد تکان سري سیما

 و کرد مکث اي لحظه که دید را سبا انگار. آید می ساختمان سمت به که دید

 .گرفت نفسی و رساند او به را خودش طناز. شد کشیده طرف آن هایش قدم

 ؟ کجا. کامران کن صبر_

 :رسید می نظر به عصبی هنوز کامران

 !بود سبا_

 !خودش خونه رفت. دونم می_

 :گفت محکمی لحن با ،طناز بزند حرفی خواست کامران تا

 کنار ذارم می بینمونم احترام سرت بندازي صداتو دوباره بخواي خدا به_

 !کنی زندانیش تونی نمی که تو. خودش خونه بره میخواد دلش. کامران

 . رفت جلو و عقب قدم چند کالفه و کرد فرو موهایش میان را دستش کامران

 !شده دلخور من از دونم می_

 کنی؟ کنترل خودتو عصبانیت وقت خواي می کی تو. میشه دلخور که معلومه_

 شد؟ حل مشکل زدي؟ بچه این به حرفم چهارتا و رفت باال صدات حاال

 شد؟ خنک دلت یا کردم غلط گفت و برگشت کیارش
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 :داد تکان سري کامران

 !طناز فهمی نمی و بدبخت منه حال! تو فهمی نمی_

 و قبل حماقتاي و محبت و عشق اینکه جاي میگه عقل االن ولی فهمم نمی نه_

 !مرگشه چه ببینی و کنی پیدا خودتو گل دسته بري سبا، سر تو بکوبی بعدشو

 گوش تو زدم. طناز گوشش تو زدم. داد تحویلم پرت و چرت. پرسیدم_

 !تو کاري کجاي! کیارش

 طناز. شد رد و زد کنارش کامران. کرد نگاهش و شد شوك ثانیه چند طناز

 :کرد نگاه سیما به کامران خانه داخل. رفت دنبالش و داد تکان سري

 ...که دونم می من. نمیاد کیارش.  همینجا برگردون رو سبا جوري یه_

 :گفت طناز

 !باشه راحته هرجا بذار. نکن اذیت رو سبا کامران_

 !کاراش دنبال بره صبح باید_

 !گیرم نمی طالق گفت_

 :داد ادامه او و چرخید سیما سمت کامران ي شده جمع هاي چشم

 معلوم تکلیفشو بیاد پاشه خوادش نمی دیگه واقعا اگه کیارش. میگه راست_

 سبا به ربطی بوده چی هر پسرت با تو اختالف. کن تمومش دیگه هم تو. کنه

 ! زده دلشو یهو چرا که قانع منو بیاد باید. خواهرشم من. نداره



 !سیما_

 شده منقبض فکی با کالفه کامران. رفت آشپزخانه به و نداد را جوابش سیما

 :غرید

 !کیارش لعنت پدرت بر_

 . گرفت را کیارش ي شماره. درآورد را موبایلش کامران و کرد نگاهش طناز

 کیارش. گرفت را شماره دوباره شد، قطع وقتی. خورد هم پشت ها بوق

 اشاره گوشی به کاوه. کرد موبایلش له نگاهی و انداخت میز روي مدارکرا

 :کرد
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 بدي؟ جواب نمیخواي! باباته_

 ...که زده زنگ. رسونده رو بسته پیک حتما_

 جواب اینکه از قبل اما برداشت را گوشی و شد خم بعد اي لحظه و کرد مکث

 چیزي خواست کیارش تا.شد مطب وارد پیمان و خورد در به اي تقه دهد،

 :زد لبخند پیمان. خورد جا و دید را کیوان بگوید،

 آوردمش مستقیم. دیدمش که گشت می دنبالت ساختمون تو داشت کیوان_

 !جا همین



 او دست و برد پیش دست کیوان. ایستاد کیارش و رفت جلو.کرد سالم کیوان

 :وگفت زد کمرنگی لبخند. فشرد را

 می جفتک چرا ببینی بیام پادگانم به برگشتنم از قبل گفتم. میکنه درد دندونم_

 داشتن دکتر داداش باالخره.بگیرم مرخصی باز و کنم بهونه بتونم شاید! اندازه

 !یانه بیاد آدم کار به جا یه باید

 . شد آویزان کیارش قلب به اي وزنه

 !کنی تموم سربازیو این و نمیري آدم مثل دونستم می_

 خالی اي حفره. شد حبس نفسش. گرفت آغوشش در کیارش و خندید کیوان

 درد تا کشند می فریاد و کنند می داخلش سر که چاهی مثل. بود وجودش ته

 . بشنوند صدا انعکاس در را واقعی

 . کشید عقب را خودش و کرد رها را کیوانِ  دهان ي گوشه

 طول ثانیه سی باالی که دردي ؟ داري درد. کیوان سالمه دندونت میناي_

 بکشه؟

 !میکشه تیر یهو. نه_

 ...که اتاق تو برو پاشو. ازش بندازم عکس باید_

 !داشتی هم کار و تعطیله مطبت انگار االن؟_

 :برخاست و داد عقب را تابوره کیارش
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 از یکی پیش فرستمت می باشه رسیده عصب به اگه ، اندازم می عکس_

 . همکارام

 .کنی درستش خودت میخوام. نمیرم کسی پیش_

 :کرد نگاهش و برگشت کیارش

 کردي؟ می چک دندوناتو کی پیش حاال تا_

 . نمیاد خوشم. دکتر رفتم نمی هم درد دندون از مردم می! کس هیچ_

 :کشید هم در را ابروهایش کیارش

 !اومدي که داري کار پس_

 حاال از. س تازه بگیري آب از وقت هر ماهیو بعدم. ببینمت خواستم می_

 بده؟. کنم چک دندونامو میخوام

 ...میخواي اگه. کیوان نیست وقتش االنم ولی نیست بد_

 :گفت و نشست صندلی روي کیوان شود، تمام حرفش اینکه از قبل

 بد خیلی حالش رفتی پیشت،وقتی اومد سبا و برگشتی و اومدي که شب اون_

 . شد

 :گفت و ایستاد کیوان.خورده جا بود معلوم. شد باز کیارش ابروهاي



 شده؟ دعواتون_

 :رفت جلوتر کیوان که بود ساکت هنوز کیارش

 خیلی اونجا ولی نبوده بد م دایی. کشیده آوارگی و تنهایی خیلی سبا! کیارش_

 خواهش. نکن اذیتش ولی شده بحثتون که شده چی دونم نمی. شده اذیت

 .میکنم

 :ایستاد کنارش کیوان و چرخید دیگر سمت کیارش هاي چشم

 .نبودي کسی سربار بازم ولی داشتی اختالف بابا با بودي، تنها سال همه این_

 کسی ما ي خونه تو. شده اذیت خیلی مادربزرگم و پدربزرگ فوت از بعد سبا

 یا. کرده غذا هوس گفت نمی وقت هیچ ولی گفت نمی بهش گل از تر نازك

  وقتی از اصال. میگه خانواده عضو یه که چیزي هر یا میخواد تفریح دلش
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 ...حاال. شد عوض روزش و حال کردین، ازدواج

 !خب. کیوان نکن دخالت نیست مربوط بهت که کاري تو_

 .شد مشت کیارش ي پنجه. شد ساکت ،کیوان کیارش تند و صریح لحن از

 .باشد خونسرد داشت سعی

 !اینجا اومدي نگو کسیهم به و برس کارت به برو_



 را بیرون میز روي. رفت بیرون اتاق از کیارش که بود ایستاده هنوز کیوان

 کاوه با زدن حرف مشغول را خودش و بود ایستاده هنوز پیمان. کرد مرتب

 :رسید می نظر به عصبی کیارش.داد می نشان

 ! پیمان بیار بستیم فروشگاه مورد در که قراردادي_

 :خورد جا پیمان

 چی؟ واسه_

 !باشم داشته کپیشو میخوام کردم گم و داد قرار من. دارم الزم بیار_

 .برگشته شهرستان از باهام. بیاره بابام میگم کن صبر. س خونه_

 :ایستاد صاف کیارش

 خونه؟ بردي چی واسه نبود؟ گاوصندوق تو مگه_

 :آمد بیرون اتاق از هم کیوان موقع همان و کرد کاوه به نگاهی پیمان

 کیارش؟ نداري کاري_

 تا باشد داشته را سبا هواي بگوید خواست می دلش. کرد نگاهش کیارش

 مطلبی پشتش و برداشت را کارتی منشی میز روي از. کرد سکوت اما برگردد

 :داد دستش را کارت و رفت کیوان طرف به هم بعد. نوشت

 بهش بره یادم ممکنه. کنه چک و دندونت بگو. خوبه کارش همکارم این_

 مثل بعدم. اندازه نمی عقب و نوبتت بده نشونش و کارت این ولی بزنم زنگ



 بگذره حد از.  نباش بیخودي استعالجی و مرخصی دنبال و پادگان برو ادم بچه

 !خوري می اضافه

 :گفت و کرد نگاه کیارش به بعد.  کرد رو و زیر را کارت کیوان
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 میاي؟ بیرون تا_

 بیرون باهم و شد کج کیوان لب. کرد فوت بیرون کالفه را نفسش کیارش

 کیارش جیب داخل را کارت کیوان و زد را آسانسور ي دکمه کیارش. رفتند

 . برگرداند

 پیش میام ، سرجاش اومد اعصابت و شد خلوت سرت وقت هر کنم می صبر_

 !ندارم قبول رو بقیه نسخه. خودت

 :کرد نگاهش کیارش

 بچه، زدي می نیش جور یه خوردي می بهم که راست و چپ دیروز تا_

 ...حاال

 آرامشو که خودخواهی و دماغ گنده آدم یه کردم می فکر اینکه واسه_

 خالی دلم ته کردي تصادف گفت بابا و ترکیه رفتی وقتی ولی کرده حروممون

 بینمشون می موقع هر. سن اختالف ماه ده با برادرن دوتا پادگان تو اونجا. شد



 این سن، اختالف سال چهارده سیزده جاي میشد چی میگم. کنه می هواتو دلم

 یبار. موندیم نمی دور هم از الکی سال همه این شاید بود، کمتر فاصله

 باز بشن زخمی اگه حتی.مونن می سنگی ستون مثل برادرا گفت یکیشون

 داشته رابطه آدم مث مام نمیشه ؟ باشی من پشت تو نمیشه. همن پشت

 باشیم؟

 کیوان براق هاي چشم به کیارش نگاه و شد بسته باز آسانسور ي شده باز در

 رو برزخی در او که حاال. نبود حرفها این وقت حاال. بود غلغله دلش.ماند ثابت

 تبدیل محبتش ي همه که حاال. دید می شده سالخی را ش برادري ، جهنم به

 وقتی نبود، کیوان محبت کردنِ گل وقت حاال. رفت می انزجار به رو ناباوري به

 می باید را ندارش و دار تمام برادري و برادر چی هر از دلزده کیارش که

 ش،کیوان طوالنی سکوت با. کرد می دفاع هویتش و حیثیت از و گذاشت

 .گذاشت او کتف روي را دستش

 داداش؟ برم_
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 آرام صدایی وبا گرفت را او دست. کوبید کیارش ي سینه به محکم انگار کسی

 :گفت گرفته و



 !کیوان شدي عاقل و سرت تو زدن چیزي با اونجا انگار_

 :خندید کیوان

 . شدم هم احساساتی_

 :زد لبخند کیارش

 . باش خودت مراقب_

 :افزود مکث با

 !بمونه خودمون بین و باش مرد. نباشم شاید مدت یه_

 :شد محو کیوان لبخند

 خاله؟ بدون کجا؟_

 . باش داشته رو سبا هواي برگشتی وقت هر! مجبورم_

 کیا؟ هجرت یا مسافرت نیستی؟ کی تا مگه_

 !خب. میکنم جبران. باش پشتم. همن پشت برادرا نمیگی مگه. نمیدونم_

 ...ولی هستم منمخلصتم_

 :فشرد را کیوان کتف کیارش

 با بتونم اگه. دیدي منو نفهمه کسی. نباش اگرش و اما و دلیل دنبال دیگه_

 !برو فعال. زنیم می حرف بعد و گیرم می تماس پادگان

 :کرد پا آن و پا این کیوان



 ...آخه... که اینجوري_

 :زد اي نیمه نصفه لبخند. کرد کوتاهی مکث

 !بده خبر فقط. نمیگم هیچی هیشگی به! تخت خیالتم. هست حواسم_

 طبقه همان در آسانسور. گرفت آغوش در را او کیوان. گفت خبی خیلی کیارش

 هم که است آخر بار این کرد حس. لرزید کیارش قلب ته. رفت کیوان و ایستاد

 . بینند می را
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 و کرد نگاه پیمان به. بودند ساکت پیمان و کاوه برگشت ر مطب داخل وقتی

 :گفت

 شد؟ چی_

 ...فردا. نداد جواب زدم زنگ_

 .کنی نمی باز و فروشگاه هم تو. کنم می تعطیل و مطب مدت یه. نیستم فردا_

 .کنم معلوم تکلیفشو بیام باید

 :کشبد هم در چهره پیمان

 شده؟ چی باز_

 قرارداد واون برنگشتم هم وقتی تا. بکن و گفتم که کاري. نداره تو به ربطی_



 حسابی کردي کاري ببینم بیام پیمان. کنی نمی تبادل هیچی نگرفتم رسمیت

 !هم تو میره کالهمون

 !زنم نمی حرف تو حرف رو که من. خب خیلی_

 !میخوام رو همه بیام. کن چک شب هر رو دوربینا_

 :رسید می نظر به عصبی. زد پوزخند پیمان

 بگیري؟ دزد خواي می_

 !بریم کاوه!شاید_

 او با و زد لبخند. شد بلند پیمان به نگاهی با و کشید شلوارش روي دستی کاوه

 در قفل.  انداخت جا همه به اجمالی نگاهی کیارش. کرد خداحافظی و داد دست

 معلوم. بود تر سنگین شد، می آویزان قلبش به که اي وزنه لحظه هر. زد را

 .برگردد اعتبارش کل به رسیدگی براي کی نبود

*** 

 یکم و بیست بخش

 بیاورد، لذت موج آنکه از بیشتر نورها رقص و کلوپ روشن نیمه فضاي

 غریب خاك این در دوماهه مدت این در که کیارش براي حداقل. بود ازاردهنده

  و آمد آراز باالخره. بود نکرده پیدا البرز از ردي هنوز و بود نرسیده اي نتیجه به
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 ها تکین با نسبتی کیارش فهمید وقتی که جوانی مرد همان. نشست روبرویش

 شرکت یک رییس که کنعان به بودنش ناآشنا تمام با چون. خورد جا دارد

 بوده خاطر همین به.  ندارد خوبی ي میانه ها ایرانی با او دانست می بود، معتبر

 از کاوه خواست به را کارش بتواند تا است ایرانی رگش یک نداده لو هم او که

 . ببرد پیش قبل ماه چند

 . داد سر میز روي را ها عکس و کرد کیارش به نگاهی آراز

 ماه چند این تو نتونستم هنوز من ولی شرکت اون مشخصات و عکس اینم_

 صدبار حاال تا. کنن نمی اعتماد.  جمعه حواسشون خیلی. بفهمم ازش چیزي

 . کردن چک مختلف دوربیناي با منو هم

 وروشن تاریک در و کشید پیش را کوچک و کیفیت بی هاي عکس کیارش

 دست کالفه. بود نازنین شناخت می که کسی تنها. انداخت آنها به نگاهی فضا

 . برد ش شده کوتاه موهاي الی

 !هیچی به هیچی پس_

 !بخوره دردت به ممکنه که فهمیدم چیزایی یه!نه_

 :شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي

 !بگو_



 لبش روي زبان. کرد مزه را ش نوشیدنی و انداخت اطرافش به نگاهی آراز

 :گفت و کشید

 .کنن می کار کنعان واسه که نیستن آدمایی ي همه ، شرکتن توي که تیمی_

 قرار باهاشون عمارت یه تو میده ترجیح کنعان که هستن هم دیگه سري یه

 و کارا مخصوص که آدماشم سري یه. خودشه ي خونه میگن که جایی. بذاره

 کرده شک بهش پلیس انگار بار چندین. شناسه نمی کسی ن خارجی سفراي

 رشوه یا داره نفوذي شاید. کرده تبرئه خودشو ترفندي چه با نیست معلوم ولی

 که کنن پیدا و کسی دارا سرمایه این اگه و س ریخته هم به اینجا جو. میده

 . کنن می بخواد دلشون کاري هر کنن استفاده بتونن
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 :کشید او سمت را خودش کمی آراز و کرد نگاهش منتظر کیارش

 راحت گفت می هم کاوه چون. زیاده باشه آدما اون میون البرز اینکه احتمال_

 .بیاد و بره تونه نمی راحت قدر این شرکته توي که کسی. کنه می سفر جا همه

 . داره خودشو قانون اینم

 .آورد در عمارت اون از سر باید حرفا این با پس_

 :داد تکان سر آراز



 شدن رد. شناسن می رو شون خونه هاي سوسک اونا. نکن اشتباهی چنین_

 !افتی می دردسر توي. نیست راحت عمارتش مرز از

 ...و نباشه البرز اگه_

 اینو بینشون؟ بري و بزنی جاش خودتو تونی می چطور. ندیدي و البرز که تو_

 . ببینی البرزو باید کار این واسه! خطرناکه. گفتم هم قبال

 .هنوز نداده نشون خودشو که اون_

 . نده شایدم_

 :داد ادامه و کرد مکث

 بر آوردي گیر قبل از که مدارکی با و برگرد. کیارش ایران برگرد من نظر به_

 .کن شکایت البرز علیه

 :کشید عقب کالفه کیارش

 .آراز نمیره پیش کارم که بچه پسر یه ادعاي با_

 بوده؟ کی بودتش دیده که همسفرت_

 کاوه آمد یادش. داد تکان سر آراز شد، درهم که ش چهره و کیارش سکوت با

 :داد ادامه را حرفش و گفت اکی. نکند کنجکاوي موضوع این مورد در بود گفته

 ایراندگیر توي تونی می تر راحت البرزو کردي، پیدا که هایی تله با تو_

 نبودنت. ایران برگرد. کمتره خطرش ولی بکشه طول بیشتر شاید. بندازي



 .کنی پیدا تونی نمی این از بیشتر چیزي. بودنته از بهتر خیلی اینجا

  اعتقاد آن به هم کاوه که بود حرفی دقیقا این.  شد خیره اي نقطه به کیارش
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 کاوه اسم دیدن با. خورد زنگ موبایلش که بود غرق خودش افکار در. داشت

 :گفت زده هیجان کاوه. داد جواب

 . بیا پاشو.  مطب برگشته. داد آب و بند پیمان_

 :برخاست جا در کیارش

 ...البرز_

 .فعال بیا پاشو.کیا بیا پاشو_

 .شده چه پرسید و برخاست. شده خبري فهمید هم آراز کیارش رفتار با

 :داد تکان سر کیارش

 .بذار برام و کلوپ ادرس دیگه ي هفته. کنم می تعریف برات بعد_

 زد تنه مردي به خواسته نا. زد بیرون کلوپ در از وکیارش داد تکان سري آراز

 .آشناست چهره این کرد حس. شد کشیده دنبالش جوان مرد نگاه. شد رد و

 :گفت همراهش زن که بود فکر در

 .سالن توي بریم. آرمان سرده_



 ابروهایش و کرد مکث بعد اي ثانیه اما رفت همراهش و داد تکان سر آرمان

 البرز مرد این اما کرد می استفاده مشکی لنز از گاهی که افتاد البرز یاد. شد باز

 .نبود

*** 

 در صدا.بود ثابت شیشه روي مات تصویر به نگاهش و بود نشسته مبل لب

 :بود مخاطبش صداي درگیر هنوز اما زد می حرف پیمان.پیچید می گوشش

 کارتو یا بگم زدم زنگ همین واسه. بود مدلی یه کال. درنیاوردم سر که من_

 که توهم! خبره چه بفهمم من که شو خیال بی مدت یه یا تند دور روي بنداز

 .ندادي جواب اصال

 می پوستش روي ها یخ انگار. بود سرد سرد دستش درون کریستال لیوان

 :آمد باز صدا. چرخید

 کردي؟ جاساز گفتم که اونایی_
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 ...ولی آره_

 .بدن تحویلت میگم هم رو جنسا بقیه. دیگه روز چند. ایران میام دارم_

 :نداد اجازه البرز که بگوید چیزي میخواست پیمان



 کجا ببین کن چک شناسی می که جاهایی فقط. نباش برگشتنش نگران_

 !رفته

 !فهمم نمی که باشه داخلی و ماشین با سفرش اگه_

 باهاش؟ کنی حال گیري می پول میخوري؟ دردي چه به پس_

 :گفت جانب به حق

 جرمش این منه؟ گردنِ االن کنن، پیدا فروشگاه توي رو جنسا اون دونی می_

 کمه؟

 به باج من میکردي اینو فکر حسابت توي اومد پول و بود داغ تنت وقتی_

 ! پیمان نمیدم شغال

 !بزنم دورت منم ممکنه بره پیش اینجوري_

 شک همین واسه. بفروشیم تونی می و کثافتی که بوده این به اول از حواسم_

 ادامه سگیتو ،زندگی کنی فکر جهنم تو که زنم می شاهرگتو ،جوري بهت کنم

 . میدي

 عرضه بود کرده ثابت البرز. کرد سکوت و کشید عقب اراده بی. ترسید پیمان

 :گفت دوباره البرز مدتش طوالنی سکوت با. دارد را هرکاري ي

 .باشه بار آخرین شاید. بده انجام درست کارتو میام تا_

 و گرفت نفسی پیمان. کرد قطع را تماس البرز و گفت خبی خیلی بار این پیمان



 قیژي صداي. رفت بیرون مطب از و کرد باز را در آمد که خشی خش صداي با

 .چرخید کیارش سنگی نیمرخ سمت کاوه نگاه و پیچید کاوه و کیارش گوش در

 :گفت و کشید بیرون گوشش از را هندزفري

 البرز زرنگی از اتفاق همه این کیارش؟ کردي اعتماد آشغال این به چطور تو_

 !هست هم تو حماقت از. نیست
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 کاوه. نباشد خودش مال داشت شک که کرد می فکر صدایی به ساکت کیارش

 :گفت او حال از خبر بی

 واال گذاشتم مطب توي احتیاط محض رو میکروفن روزاون اون شد خوب_

 ما نبود و بود. چرخیدیم می خودمون دور و بودیم نشسته اینجا احمقا مثل بازم

 !میده انجام درست کارشو آراز.هست خطرناکم.نداره فرقی

 :داد ادامه و شد بلند هم بعد

 یک همین شاید. کنن اکی بلیط برامون پرواز اولین براي که بزنم تلفن یه میرم

 .برگردیم شیم مجبور بعد ساعت

 !شد می دیوونه داشت و بده تشخیص صداشو نتونست سبا که نبود خود بی_

 :بود خیره روبرو به هنوز کیارش.ایستاد سرجایش و خورد جا کاوه



 . بود خودم صداي_

 :رفت فرو موهایش الی و آمد باال دستش

 ...البرز_

 :برخاست کیارش بگوید چیزي خواست تا و رفت طرفش.داد تکان سر کاوه

 !نیست بعید. سبا سراغ بره باز نیست بعید. خونه برم باید. بگیر بلیطو_

 !کیارش_

 :خورد تکان شدت به سرش کیارش

 !ببینمش باید. دوییده من هاي داشته دنبال چرا بگه باید. کاوه شه پیدا باید_

 !!!چرا. مه خورده قسم دشمن چرا برادرم وبفهمم ببینمش

 افتاده، قلبش روي که هایی ترك از خط همه این گفت می دارش خش صداي

 .بود درآمده آب از غلط کیارش حساب عمر یک. گیرد می تاثیر

 باتعجب. افتاد آرمان به چشمش و بپوشد را هایش پاپوش که شد خم نازنین

 :شد بلند و کرد جمع طرف یک را موهایش

 نبودي؟ بیرون تو_

  سر و شد نزدیک هم به نازنین ابروهاي. شد اتاق وارد و بست را در آرمان
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 :کرد نگاه او به و رفت جلو آرمان شده؟ چه یعنی که داد تکان

 شناسی؟ می ببینی و کیارش_

 . پرید باال نازنین ابروهاي

 کیارش؟_

 و ریش مثال شناسیش؟ می بده چهره تغییر اگه. نازنین نیار در بازي خنگ_

 یه البرز که کارایی همین! کنه عوض چشمشو رنگ میدونم، چه یا بذاره سبیل

 !کنه جعل هویت تر راحت که میکنه وقتا

 :داد جواب ولی بود خورده جا نازنین

 البرز شبیه باشه،میشه کرده کارایی چنین و باشه کیارش اگه خب. دونم نمی_

 ...و

 !شناسی می پس_

 :داد تکان سر نازنین

 کاري هر. شدن نصف وسط از درست که ن سیبی مثل خب ولی دونم نمی_

 . شناختشون میشه باشه، هم گریماي شبیه اگر ، کنن

 :نشست مبل روي و کوبید دستش کف را مشتش آرمان

 همین اینجا اومده موقع هر. ندیدم چهره تغییر با وقت هیچ و البرز من_

 ...ولی بوده شکلی



 :برخاست نکشید، ثانیه به و کرد مکث

 .بیار زنی می زنگ ایران به باهاش که موبایلی پاشو. نازي پاشو_

 :گفت طلبکار نازنین

 نه؟ یا شده چی میگی آدم مث_

 :داد تکان سر آرمان

 .اینجاست. دیدم و کیارش گمونم به_

 :شد گشاد هایش چشم و شد باز نازنین ابروهاي

 اینجا؟ بیاد باید چی واسه کیارش؟_
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 بگیري؟ تماس باهاش میتونی ببین. دیدمش کلوپ توي! نه که اینجا_

 :داد تکان سر مکث کمی با نازنین

 !گیرم نمی! نه_

 :شد باز آرمان ابروهاي

 چرا؟_

 :گرفت باال سر نازنین

 ...که کرد یخم روي سنگ چنان قبل ي دفعه بعدم. نداره دلیلی_



 :شد خم او سمت حرفش میانِ آرمان

 پاي با خودش کیارش توئه و من نفع به. نازي نیست بازي غد وقت االن_

 !بفهمه البرز و اینجا بیاد خودش

 بشه؟ چی که_

 . بیفته بوده قرار اتفاقی هر و ببیندش هم کنعان که_

 :ماند او صورت روي نازنین نگاه

 اتفاقی؟ چه.اتفاق_

 :گفت شده منقبض فکی با آرمان

 البرز واسه چی همه وقتشه ، بیاد کیارش سر بالیی و هم جون به بیفتن اینا_

 چیزي اون مادرش و پدر درمورد قضیه و شنیده دروغ عمره یه اینکه. شه رو

 . گفتن بهش که نبوده

 دو دو او هاي چشم ي گرفته حالت هاي مردمک روي نازنین ناباور هاي چشم

 :گفت اي خفه صداي با.بود آتش درونش انگار. زد

 چی؟...یعنی_

 :فشرد هم روي را هایش چشم آرمان

 ...وقت االن_

 :گفت حرفش میان نازنین



 .میکنم خواهش!بگو االن فقط. کنم کمکت میدم قول کنی، تعریف االن اگه_
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 :گفت تعلل کمی با و نشست کنارش آرمان

 .نیست مهم بابامون میراث از ما سهم ي اندازه هیچی که باشه یادت فقط_

 .بگیرن آتیش لعنتی عمارت این آدماي ي همه اگه حتی

 :داد قورت را دهانش آب آرمان و کرد نگاهش سردرگم نازنین

 به سفر تو که بود کنعان ي معشوقه مرسده. نبوده کار در مرسده به تجاوزي_

 کنعان به کامران به شدن نزدیک براي برگشت وقتی. شد کامران عاشق ایران

 کارخونه و شرکت اسم از بتونن و بریزن دوستی طرح باهاش که میده پیشنهاد

 ي بنده! که میدونی. میاد خوشش کنعان. کنن استفاده کاال قاچاق براي ش

 جمع حواسشو ولی کامران سراغ وبره کنه جمع حواسشو میگه مرسده به. پوله

 همه و میکشه طول مدتها انگار. خاصی ي رابطه نه باشه دوستی حد در که کنه

 به مرسده برادر اسم به کنعان. میره پیش میخواستن که طور همون چیز

 بار چند کامران باراي الی. کنن کار هم با میذارن قرار و میشه نزدیک کامران

 .کنعان خصوصا. داشته دوشون هر واسه خوبی سود. نفهمید و کردن رد قاچاق

 به کنعان و میرن پیش کم یه. نداشته خبر چیزي از که برگشته بخت کامران



 که بوده موقع همون درست و باشه ش رابطه مراقب که میده هشدار مرسده

 .داره می نگه خودش پیش مرسده. میده ازدواج پیشنهاد مرسده به هم کامران

 دوباره کنعان و میکنه مطرح ظاهري دوستی توي کنعان با کامران که جایی تا

 سر بالیی ،یه نکنه تموم چیو همه ادم مثل اگر که میده هشدار مرسده به

 قبل اما بوده حد چه در شون رابطه و افته می اتفاقی چه نمیدونم. میاره کامران

 پیش گرده برمی مرسده.  افته می اتفاق بینشون اي رابطه ازدواجشون از

 گرده می بر بهونه همین با.  س حامله فهمه می کنعان مدتی از بعد و کنعان

 می اینجوري کرده فکر که بوده احمقی چه مرسده دونم نمی. کامران سراغ

 و میکنه کینه هم کنعان.  برسه حالش و عشق به بره و بپیچونه و کنعان تونه

 بگیره رو کارخونه نصف مرسده که میکنه رو استفاده نهایت فرصت این از هم

  دلش مراد به انگار هم مرسده. میفهمه کامران. شن شریک باهم جورایی یه و
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 ، کنعان که کنن نمی زندگی ماهم چند. بمونه باهاش خواد نمی دیگه رسه می

 می رو بارا و میده لو مرز لب قاچاقچی بعنوان آشناهاش از یکی واسطه به

 مرسده به کنعان. نمیره لو کامران نداشته نشونی و نام چون اما. گیرن

 کامران ولی بندازه رو ها بچه میکنه مجبورش و گردونه می ش وبر هشدارمیده



 نصف همون که ش مهریه از چیزي هیچ کنه کاري چنین اگه میده هشدار

 .میان دنیا ها بچه. نمیره بوده کارخونه

 تحویل رو ها بچه بیاد چینه می برنامه کامران. کنه می رد طالق تقاضاي

 گور به زنده رو ها بچه میخواست کنعان. گیرنش می فرودگاه توي که بگیره

 اینه کار بهترین میگه آدماش از یکی اما بیاره سرشون بالیی یه یا کنه

 پیگیریاي و کامران مکرر درخواستاي خب که خونه یتیم به بده تحویلشون

 باالخره کیارشو. نمیذاره بوده کامران دور فامیالی از که خواهرش شوهر

 هایی بچه از دیگه یکی با و البرز. شده گم البرز میگن ولی گیره می بهزیستی

 که جایی فرستن می عمارت زناي از یکی و مرسده با بوده دیگه یکی مال که

 میگن. میکنن تصادف راه توي. نکنه پیدا ازشون ونشونی نام هیچ کامران

 همون توي. بود دراومده اشتباه آمار. نبوده طور این ولی میره می زن البرزواون

 .میده دست از روانیشو سالمت و میخوره ضربه هم مرسده سر توي تصادف

 خیابونا تو هاي هرزه با و کرده می گردي خیابون که بوده رسیده جایی به کار

 میاد ولی فهمه می کجا از کامران نمیدونم. کنه ولش میشه مجبور کنعان.بوده

 .کنه می خودکشی بعدش سال چند هم مرسده که میبره باخودش رو مرسده و

 کنعان بود سالش سیزده وقتی. بود خونه یتیم تو البرز ساال این ي همه تو

 و خودش پیش میارتش مرکز اون تو ونشونش نام سوزوندن با و کرد پیداش



 من البته. اي عقده و اي کینه آدم یه. کرد بزرگش بینی می که جوري همین

 ي بچه یه موقع همون از البرز. بود بابا هنوز موقع اون. اومد وقتی یادمه

 سرشو دید می مشروب شیشه. شکوند می دید می نوشابه شیشه.نبود معمولی

  و کرد بدترش کنعان ولی آوردن سرش بالیی چه نیست معلوم. دیوار به میزد
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 همین واسه و البرز. کنه خالی کامران به شو کینه اینکه به رسیده نوبت حاال

 تزش االن انگار اما. بکشه خودش و کامران باالخره که آورده و کرده پیدا

 و کنن آب زیر همو سر که هم جون به انداخته رو برادرا دوتا و شده عوض

 . شه خنک سال همه این از بعد دلش

 قورت را دهانش آب آرمان و بود مانده باز نازنین ي زده وحشت هاي چشم

 :داد

 گفت. گفت بهم رو اینا ي همه برنگرده دیگه و بره شب اون اینکه از قبل بابا_

 دستگاه و دم این. کنم استفاده خودمون نفع به البرز از و باشه برنده برگ که

 و دربیاد کیارش خجالت از اینکه از بعد البرز. دیگه کس هیچ نه. ماس مال

 .خوام می همینو منم. ذاره نمی زنده کنعانو حتما پیچوندتش کنعان بفهمه

 !حقمونو



 پیش سبا آن از تر پررنگ و کیارش البرزو هاي چشم و بود شده الل نازنین

 بی سرسباي بار این. آمد مرسده سر که بالیی بود قرار انگار. آمد چشمش

 می پیدا را کیارش باید. گذاشت دهانش روي دست و ریخت قلبش. بیاید گناه

 :کرد نگاه آرمان به و شد بلند.کرد

 .کنیم می پیداش نباشه،ایران هم اینجا کیارش_

 .کرد می سکوت باید لحظه آن در آرمان. بود معلوم نازنین نگاه حالت

 آب از آب که فرستاد می پیش طوري را او باید. شناخت می خوب را خواهرش

 .نخورد تکان

 .نکن عجله. نازي شه چیزیش کسی کنعان جر نیست قرار_

 ...البرز اما_

 بگیره قرار کیارش روبروي باید. االن نه اما میگم چیو همه البرز به خودم_

 .برسه دلش مراد به وکنعان

 ...اون. داره نقشه کیارش زن واسه کنعان آرمان اما_

  االن نباید البرز. نکن برخورد احساسی. میکنم درستش. نباش نگران تو_
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 .میره در کرده که ظلمایی ي همه زیر از بازم کنعان واال بفهمه



 شانه آرمان. نشست تخت لب رفته وا و گذاشت هایش لب روي دست نازنین

 :شد خم سمتش و فشرد را ش

 !ترکیه یا ایرانه ببین کن تلفن کیارش به_

 از گوشی. بود خاموش.گرفت را کیارش ي شماره حس بی دستانی با نازنین

 . رفت فرو تراس دیوار پشت در اي سایه و خورد سر دستش

 فرودگاه صندلی روي کیارش. چرخید می اطراف در کاوه سرگردان نگاه

 .شود اعالم پرواز شماره کی که بود اعالنات تابلوي به حواسش و بود نشسته

 :گفت و داد تکیه صندلی کنار به کاوه

 .زد زنگ نه! اومد نه. جا یه کرده گیر کنم فکر_

 :کرد بلند سر کیارش

 بره؟ بود قرار کجا_

 :کشید باال شانه کاوه

 جا.  داریم بلیط گفتم من اما بذاریم قرار جا یه گفت زد زنگ فقط. نمیدونم_

 حتما. فرودگاه برسونه یاخودشو بزنه، زنگ یا باشیم منتظر گفت و خورد

 !اومده پیش مهمی موضوع

 دست. شد خم پایین به کمی و کشید صورتش روي را دستش دو کیارش

 طول خیلی اما شد حاکم بینشان دوباره سکوت. ماند هایش لب روي هایش



 بی. دید را کاوه اسم و کرد نگاه فوري. خورد زنگ کاوه موبایل که نکشید

 که گفت آراز ، شده خبر چه و کجاست پس پرسید تا و داد جواب معطلی

 کاوه ابروهاي. برود بعد بماند کمی تواند می اگر او و آمده پیش مهمی موضوع

 :شد باز

 زنی؟ نمی حرف درست چرا شده؟ چی مگه_

 .زنش پیش برگرده بگو فقط. چیه کشیدن کیارش براي که اي نقشه فهمیدم_

 . ببرم پیش از کاري تونم نمی تنهایی من.  بمون تو
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 موقع همان پرواز ي شماره و چرخید کیارش سمت حیرت با کاوه هاي چشم

 :گفت دوباره کاوه سکوت با آراز. شد اعالم

 ماشین تو رفتم باندي جیمز ترفند یه با دیشب. بدونی میگم داري تردید اگه_

 گیر سگشون لونه پشت االنم همین تا. عمارت تو رفتم. عمارتیا اون از یکی

 همه نازنین برادر ارمان،. فهمیدم رو چیزا خیلی. دربیام تونستم نمی و بودم

 سی اینا. اینانیست دایی اصال کنعان. میدونه البرز و کیارش گذشته درمورد چیو

 ...و زده گول پدرشونم پیش سال وچند

 :گفت زده هیجان کاوه



 .کن صبر. آراز کن صبر_

 .کشید دستشویی سمت به را او و کشید را کیارش پالتوي ي گوشه بعد

 روي را گوشی و بست را سرویس در کاوه. کرد نگاهش زده حیرت کیارش

 .زد اسپیکر

 .شنوه می کیارش. آراز بگو دوباره گفتی چی هر_

 .گرفت نفسی آراز

 کنم روشن موبایلمو تونستم نمی دیشب از. کیارش فهمیدم رو چیزا خیلی_

 فقط و برو. ایران میره داره البرز. عمارت اون تو رفتم ولی زدن می ردمو چون

 سر انتظارت شاید بعد. ازش مطمئنی که یکی به بسپارش و کن هوشیار و زنت

 !بینی می و البرز. بیاد

 فقط. بود شنیده که هرچه. کرد تعریف او براي هم پشت را چیز همه هم بعد

 کیارش سر به مرسده و کامران درمورد تا کرد مراعات زدنش درحرف

 کیارش نگاه. شد اعالم پرواز شماره دوباره شد، تمام هایش حرف وقتی.نزند

 کاوه. بود آویزان مغزش و قلب به کوه سنگینی به چیزي. بود ثابت گوشی به

 :فشرد را ش شانه

 .دمش به رسیده ماهی. برمیگردم دیگه روزه چند یه از کمتر منم. کیارش برو_

  بابات. نخور رو گذشته ي غصه االنم. بخوره سر دوباره نذار. کرد گیر قالبت به
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 م غریبه که من به. بچسبه بهش اي وصله که چیزي از تر شریف. شریفیه مرد

 آخراي که برو. برو. باشی داشته کنکاش به نیازي نباید تو پس شده، ثابت

 .س قصه

*** 

 گوشه یک کس هر دیدن با و زد ورق یکی یکی را ش عروسی آلبوم هاي برگه

 و خورد سر دستش کیارش تکی هاي عکس از یکی روي. شد کنده دلش ي

 از بیشتر. زد می نیش را خوبش خاطرات ي همه بغض. نشست عکس روي

 یا برگردد تا شد خشک در به او هاي چشم و نبود. نبود کیارش که بود دوماه

 بعد و بود عصبانی ش تندروي از. بود سرگردان هم کامران. دهد خبري حداقل

 پاسخ بی را محبتش سبا. بیاورد در سبا دل از بود کرده سعی روز آن از

 از کامران دل شد باعث همین و انداخت زیر به سر فقط مقابلش و نگذاشت

 درخانه خواست سبا وقتی خاطر همین به. بگیرد دلش دخترك بیشتر مظلومیت

 باشد کنارش نفر یک ها شب حتما گفت فقط و نکرد ،مخالفت بماند خودش ي

 و آمد کیوان هم یکبار. همیشه.  بود کنارش کیانا. برود طرف آن عمارت به او یا

 حرف کیارش از و سبا کنار نشست صبح تا هم شب یک ان.ماند شب یک



 دارد را برادرش هواي قدر این کیوان شده چطور که بود عجیب سبا براي.زدند

 زدن ،حرف مرهم تنها بود، کیارش صداي شنیدن دلتنگ که او براي اما

 به نسبت محبتش چرا دانست نمی که کیوانی با حتی.  بود درموردش

 می سالن هاي شیشه به که آرامی تق تق صداي با. کرده گل برادرش

 برف سفید و درشت هاي دانه. زد کنار را ها پرده. شد بلند. کرد بلند خورد،سر

 .کرد کج کمی را سرش. افتاد می و خورد می سر. میخورد پنجره به تک تک

 که هایی شکوفه زیر دست. خورد صورتش به بار این ها برف. کرد باز را پنجره

 زمزمه بغض با. بست را هایش چشم. شدند،گرفت می تر بزرگ لحظه هر

 :کرد

 !کجایی کیارش؟ کجایی_
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 هجوم گوشی سمت به. چرخید مکث بی سرش. آمد موبایلش از دینگی صداي

 به صداي که کند باز را گوشی خواست می. لرزید هایش دست. بود ایمیل. برد

 باد. برگشت سرعت به و کشید ترس از اي خفه جیغ. آمد پنجره خوردن هم

 با و کرد محکم هایش لب راروي دستش.بود خورده هم به پنجره.آمد می هم

 اي لحظه اما وبست کشید سریع را آن. رفت پنجره سمت لرزید، می که قلبی



 ها درخت از یکی سمت را خودش اي سایه کرد حس کرد رها را پرده که

 . کشید

 کیانا به زودتر تا رفت تلفن سمت به.کند سکته بود مانده کم ترس از

 و بود نیم و یازده االن اما بیاید یازده از قبل امشب بود قرار. بیاید واو کند تلفن

 :داد سالم فوري کیانا و گرفت را شماره. نبود خبري

 دیدي؟. میاد برفی چه خاله_

 :داد قورت را دهانش آب.پیچید سبا درگوش باد هوهوي صداي

 کیانا؟ میاي داري. آره_

 :کرد مکثی کیانا

 باشه؟. میام شه تموم. خاله بینم می فیلم دارم راستش_

 :افتاد کز کز به سبا تن

 !باغی تو انگار ولی_

 اینا مامان! امشب اینجا بیا میخواي ترسی؟ می. فیلمه صداي. بابا نه_

 !خوبه. بینیم می فیلم باهم. خوابیدن

 :گفت اي گرفته صداي با

 . بیا زود ببین فیلمتو تو. شن می بیدار بیام_

 نگاهش. فشرد هایش دست میان را گوشی وسبا گفت داري کش چشم کیانا



 پشت کسی کرد می حس. بود شده متوهم باز امشب. برگشت پنجره سمت

 ها عکس. برداشت بود مبل روي که را پتویش و رفت عقب عقب. است پنجره

  تا برود کیانا پیش تند هایی قدم با بود بهتر. رفت بیرون و کرد رها میز روي را
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 برخورد محکم شخصی به کرد، باز را در که همین اما کند سکته ترس از اینجا

 زبان بزند جیغ خواست تا.  کشید عقب را خودش وترس شوك با. کرد

 موهایش روي. بود ایستاده روبرویش دست به کلید کیارش. خشکید درکامش

 اما خورد صورتش توي سرما سوز. بود کرده کوتاهشان کوتاه. بود برف از پر

 ...بعد اي لحظه

 پناه جان یک بود،به کرده پناهش بی که تلخ اي حادثه از مانده جا یک مثل

 دوماه که سنگري.بود امن سنگر تنها ش خانواده از بعد که آغوشی به.  رسید

 از نازکش پتوي. بود داده دست از را معنایش آرامش انگار و بود دور آن از

 .او گردن دور سبا هاي دست و پیچید دورش کیارش پالتوي. شد رها دورش

 .داد نمی امان اشک اما بگوید چیزي میخواست و داشت کمش دوماه ي اندازه

 دید، که را او خیس صورت. داد قورت را دهانش آب و برد عقب سر کیارش

 :زد لبخند



 !تو کشی می منو هات گریه این با آخر_

 :خورد تکان سبا سر

 !نکشی منو ،قبلش رفتنات این با تو اگه_

 که را برفی روي.رفت پایین کیارش سر. دید را او گلوي سیبک خوردن تکان

 . گرفت نفسی.  بوسید بود، انداخته او صورت روي باد

 :زد لب آرام

 . خواد نمی شروط و شرط. میرم می راحت تو بدون_

 .کرد مزه او هاي لب تب با را عشق طعم اما " منم" بگوید تا کرد باز لب سبا

 قدم. کند می پیدا را خودش ،راه خودش عشق. نیست اعتراف به نیاز همیشه

 بسته کیارش سر پشت در. باهم. برگشتند خانه به. شد کشیده عقب هایش

 پتوي یک. است کم و پایین شومینه هاي شعله نبود حواسشان دیگر.  شد

  سبا براي هم دیوار روي ي سایه حتی دیگر.  بود بس دویشان هر براي نازك

 محمدي الناز بومرنگ رمان

361 |4 1 6 

 .پوشاندند می موقع به را خانه حریم ها پرده. نبود ترسناك

*** 

 چشم. کرد بیشتر را ش شعله و انداخت شومینه آتش هاي شعله به نگاهی



 .ماند می هایش عضله روي گاهی و کرد می رصد را او حرکات تمام سبا هاي

 و کشیده بیشتر. نداشت درشتی هاي ماهیچه و اندام وقت هیچ کیارش

 .شده الغرتر قبل به نسبت که دید می وضوح به اما داد می نشان چهارشانه

 .دهد قورت را بغضش و بیاید سبا چشم به بارها ساعت دو آن در که قدر آن

 روبروي دقایقی که بد قدر آن. بود گذرانده را بدتري مراتب به روزهاي او انگار

 بلند و داد قورت را دهانش آب سبا.شود بلند برود یادش حتی و بماند شومینه

 خورد تکانی کیارش. انداخت او هاي شانه روي را دورش پتوي. رفت جلو. شد

 کمر به را سرش و انداخت او بدن دور دست سر پشت از سبا. کرد بلند سر و

 می که بود گذشته سخت او بدون ش خالی روزهاي آنقدر. داد تکیه ش

 .کند کم هم را ها ثانیه روي خواست

 . کشید سرش پشت از را سبا دست و بست را هایش پلک اي لحظه کیارش

 :بوسید را ش گونه آرام و برد عقب سر

 سردته؟_

 را ش بینی نوك و برد جلو را صورتش. زد لبخند کیارش.  انداخت باال سر سبا

 :خندید بعد.بوسید

 ! معلومه_

 از را پتو. کرد جدا خودش از را او کیارش که برود او آغوش در خواست سبا



 چند هم بعد.  انداخت شومینه مقابل کوچک ي قالیچه روي و برداشت دورش

 روي پتوي با هم بعد اي دقیقه. چید هم روي بود، افتاده زمین که را مبل کوسن

 و کرد خاموش را ها برق کیارش. کرد می نگاهش تعجب با سبا. آمد تخت

 و رفت جلو. زد لبخند سبا و کرد دراز او سمت را دستش. نشست شومینه کنار

  سر سبا.  بود نشسته جفتشان صورت روي شومینه آتش نور.نشست کنارش
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 :گفت آرام و گذاشت کیارش بازوي روي

 !کردي درست خوشگلی خواب جاي چه_

 :کرد نگاهش و کرد خم کمی را سرش کیارش

 !بزنم گولت باز میخوام اینکه واسه_

 او موهاي به آرام را هایش لب.  زد غمگینی لبخند کیارش. خندید آرام سبا

 :کرد نگاهش کمی سبا.بود خیس هنوز.  کشید

 اصال؟ بودي کجا وقت؟ چند این نخوردي هیچی. شدي الغر چقدر_

 . بود اینجا قلبم.بود اینجا فکرم ، بودم هرجا_

 :کرد زمزمه ارامتر و کشید او لب روي انگشت

 ي اندازه هیچی. سبا بخندي نبودم منم بده قول. بود تو هاي خنده پیش_



 .نیست مهم برام دیگه تو خندیدن

 شود خیز نیم خواست تا و آمد باال شتاب با سرش. شد جمع سبا ي خنده

 که کوبید می محکم چنان سبا قلب. کرد بغلش و چرخید سمتش کامل کیارش

 :لرزید می صدایش. است کیارش هاي دست میان انگار

 حاالم ، رفتی گذاشتی منو حال اون با.  نباشه باهم ش خنده و دنیا تو بدون_

 .میدي تحویلم مزخرف اومدي... اومدي

 انگار. بوسید را او موهاي هم پشت بار چندین و بست را هایش چشم کیارش

 ذخیره را احساس و عطر همه این تنهایی عمر یک براي خواست می

 :رسید سبا گوش به گرفته صدایش.کند

 تو از تر باارزش برام هیچی. سبا برگشتم تو خاطر به و رسیدم دنیا ته_

 . نداشتم زندگیم تو وقت هیچ و دارم االن که آرامشی چون نیست

 در صورتش ي نیمه. کشید عقب را سرش و آورد او ي سینه به فشاري سبا

 هایش چشم. بود روشن کامل نورشومینه اثر بر دیگر ي نیمه ولی بود تاریکی

 را عشقش همیشه کیارش. برداشت را سبا ترس که آنقدر. بود غریب و عجیب

  انگار اصال. بود تر غرور بی. بود تر خاص محبتش امشب اما داد می بروز
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 :نشست او داغ صورت روي دستش کف.نبود غروري

 کنی؟ بغلم که زنتم فقط من شده؟ چی نمیگی چرا_

 :گفت و داد گوشش پشت را او ي شده آویزان موهاي. زد لبخند کیارش

 !کسمی همه بگم که زنمی! نه_

 عجیب حالش. شد نمی محو کیارش لبخند.  زد چنگ را سبا قلب دوباره ترس

 . ترسید می غم بوي این از سبا و بود دار بو حرفهایش. بود غریب و

 شدي؟ جوري یه تو_

 :داد تکان سر کیارش

 بده؟.وقته خیلی.  شدم عاشقت_

 :گفت ملتمس و معترض سبا

 !هم به پیچه می داره دلم. کیارش مرموزنباش خدا تورو_

 سمت دوباره را او. کشید باال کمی را خودش و گذاشت تنش زیر آرنج کیارش

 :انداخت تنش دور را هایش دست از یکی و کشید خودش

 .سبا بودي ترسیده دیدمت، باز امشب_

 شب هر. درختا سمت رفت یکی کردم حی بودم پنجره پشت اینکه واسه_

 .پیشم یاد می کیانا

 :کرد بلند سر و کرد مکث



 ...و نیاد دیگه بزنم زنگ بذار_

 .بود اینجا یازده ساعت که امشب میاد؟ دو ساعت هرشب_

 :گفت تعجب با سبا

 دیدیش؟_

 :خندید کیارش

 .اومدم من نگه چیزي کسی به گفتم فقط. رفت کردم ردش. آره_

 :زد لبخند سبا

 .بود کیانا درختا طرف رفت که اونی پس. نگفت منم به جنس بد_
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 :داد تکان سر کیارش

 !اومدمتو بعد.بره تا وایسادم_

 .رسید ش حلقه خالی جاي به و خورد سر او انگشتان روي سبا انگشت

 :گفت بزند،کیارش حرفی آمد تا. زد خشکش

 مثل. نتونستم ولی کرد کبود و صورتت که دور بندازمش خواست می دلم_

 . نتونستم بازم ولی شد می قطع باید و خورد تو صورت توي که دستی

 :کرد بغض سبا



 بهش دلم... ت حلقه اما نبود خوب حالم منم.  و شب اون کن فراموش_

 .کن دستت. خوشه

 . گردنم اندازم می و میخرم زنجیر یه براش. کیفم تو گذاشتم_

 را آن و درآورد را آویزش. کرد باز را گردنش دور زنجیر و نشست مکث با سبا

گرفت کیارش سمت . 

 . میاد مون حلقه به. س ساده و سفید زنجیر این_

 را خودش.گرفت او دست با را زنجیر کیارش. بود صدایش در خاصی هراس

 سر زنجیر داخل را آن و برداشت را حلقه. برداشت را کیفش و کرد خم کمی

 . ماند ثابت او گردن دور تا کرد حرکت زنجیر شیب روي سبا نگاه. داد

 .باهامه دائم دیگه تو عطر. خوبه ولی کوتاهه_

 کار؟ چه میخواي عطرمو. هستم خودم_

 :داشت نگه خودش مقابل را او و نشست او روبروي کیارش

 . باشه کوتاه میدم قول ولی برم روزه چند سفر یه شم مجبور دوباره شاید_

 :گفت بگوید،کیارش چیزي خواست تا و شد درشت سبا هاي چشم

 دیگه دنیا ي نقطه این از نمیخواد دلم واال وسطه زندگیمون پاي. حیاتیه_

 . برگردم من تا سیما و کامران پیش برو. نمون تنها خونه تو. بخورم تکون

 :گرفت نفسی کیارش. بود مانده خیره او به سبا



 ...بعد و بسپارمت یکی به باید.  شه راحت خیالم که ببینمت اومدم_

 محمدي الناز بومرنگ رمان

365 |4 1 6 

 و بري کجایی؟ ونگی بري پیک؟ دست بدي برام هاتو وکالتنامه و بري بعد_

 شده خراب این تو ممکنه که نکنی حساب آدمم رو سبا اسم به نفر یه حتی

 ...بعد.نفهمی وقت هیچ تو و بمیره

 :داشت نگهش محکم و گرفت را او ي شانه کیارش

 . شه تموم زندگیم کابوساي تموم خوام می_

 :چکید سبا اشک

 و محبت همه این پس ؟ م زیادي من میشه؟ تموم کنی،کابوسات ول و من_

 ...دلتنگیت و مهربونی

 . کردم می فکرشو نه. کنی می فکرشو نه که جوري. عاشقتم خدا به_

 فقط. شد ساکت. خورد تکان سبا قلب که گفت احساس پر و محکم آنقدر

 زیر کیارش انگشت. افتاد می پایین و خورد می قل صورتش روي که بود اشک

 :شد کشیده او پلک

 ...ولی برنگردم و بمیرم ممکنه. میدم قول. کوتاهه. روزه چند_

 :گفت التماس و گریه با سبا



 .کن بس. بده عذاب منو کم. کیارش کن بس_

 :چسباند هم به محکم را هایش چشم و چسباند او ي سینه به را سرش بعد

 و زندگی کردن ثابت براي باشم مجبور که بمونم جایی تو بدون خوام نمی_

 .میام باهات منم. بدم پس جواب همه به عشقم

 :گذاشت هم روي را هایش چشم کیارش

 !کن نگاه منو! سبا_

 :داد فشار او ي سینه به بیشتر را سرش و کرد لج سبا

 بیزار شدن خفه و سکوت از. میاد بدم انتظاري چشم از. متنفرم تنهایی از_

 .ببري میري هرجا منم باید.خوام نمی بدونتو. خوام نمی. شدم

 .بود گرفته صدایش. داد فشار کمی را او بازوي کیارش

 نه؟. دیگه نداري اعتماد بهم_
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 . آمد بند سبا صداي

 برمی... قسم خودت جون به ولی دونم می.برات نداره سندیت دیگه حرفام_

 .گردم

 :بوسید را او ي شقیقه. برد پایین را سرش کیارش.خورد تکانی سبا



 !سبا قسم بود زندگیم توي اتفاق ترین پاك که عشق همین به_

 حیرت چشمهایش و آمد باال سبا سر که بود گرفته و دار زنگ صدایش آنقدر

 کسی انگار. ماند ثابت چکید او چشم ي گوشه از که اشکی قطره روي زده

 باقی نم روي ش کرده یخ انگشتان. کرد پرت سمتی و درآورد جا از را قلبش

 :گفت خفه صدایی با. شد کشیده او پلک کنار ي مانده

 ... تو که شده چی کیارش! تو شده چت_

 خوردم که خورده غرورم پاي زیر محکم اونقدر پتک یه گذشته از. شکستم_

 . سبا

 .کرد می دل و درد داشت باالخره کیارش. شد تند سبا هاي نفس

 تا نکردم پیدا مون خونه و تو جز رو جایی که م ریخته هم به و خورد اونقدر_

 و بزنم آتیش و تلخ ي گذشته این ي مونده باقی و برم تا. بگیرم آرامش و بیام

 شم شدنم،مجبور بابا خبر شنیدن از بعد و نکنم غفلت لحظه یه تا. برگردم

 چیو همه تا بده فرصت من به روز چند! سبا. براش کنم عزاداري یواشکی

 پشت. بسازم محکم مو اینده تو با بدبختیا اون تمام عوض و دور بریزم

 .ندارم و کسی خدا و تو جز اینجام،منم که امشب. باش وپناهم

 از پر. بود دلهره از پر ها حرف این. بود چسبیده او ي چهره به سبا هاي چشم

 ... اما بازگشت بی سفر یک از وحشت و ترس



 :کرد خم شانه روي کمی را سرش

 میاري؟ برام چی سوغاتی_

 :خندید آرام مکث اي لحظه با کیارش

 ...رو دنیا_
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 کیارش قلب که کرد نگاهش عمیق آنقدر. داشت بغض.  زد تلخی لبخند سبا

 .کشید دراز شده چیده هاي کوسن روي و گرفت را او هاي شانه. شد سنگین

 سر داشت او گردن دور که اي حلقه به سبا هاي لب اما بزند حرفی خواست

 بلند سر. گرفت مشتش میان را حلقه و بست را هایش چشم. چسبید خورد می

 :کرد نگاه حلقه به دوباره. چکید کیارش صورت روي اشکش و کرد

 .برگردین زود. باشه صاحبت به حواست_

 :داشت نم باز هایش چشم.  کرد بلند ش سینه روي از را او سر کیارش

 ! میده قول_

 هنوز. بوسید را هایش لب. آمد باالتر کمی کیارش سر و زد تلخی لبخند سبا

 را دلش میخواهد حال،چطور این با بار این دانست نمی. بود دلتنگ نرفته

 ها بالشتک. خورد گره درهم بیقراري با روحشان و جسم.بکشد خودش دنبال



 که بود عطشی. بود عجیب. داد دست از آنها دل آرامش مثل را خودش نظم

 که بود هایی شب آن از. شد نمی خاموش که بود آتشی. کرد نمی سیرابشان

 .فهمید نمی را جسم روح،خستگی نیاز

 عمرشان ي همه ي اندازه به. شد نمی اما گذشتند می باید زمان گذر از

 هنوز کیارش اما برد خوابش سبا باالخره و کردند هم خرج احساس و عشق

 موبایل رفتن از قبل.بود آرامشش شب آخرین. کرد می نگاهش و بود نشسته

 و کرد حذف را ایمیل. بود آمده برایش تبلیغاتی ایمیل یک. کرد چک را سبا

 را سبا پیشانی و شد خم بار آخرین براي وقتی. گذاشت او سر باالی را گوشی

 عزیزتر جان از. رفت می و گذاشت می را جانش. چکید دوباره اشکش بوسید،

 :کرد زمزمه فقط بود؟آرام چه

 .سپردمت خدا به_

*** 

 و شد خیز نیم. آمد هم تلفن صداي. خورد تکانی هایش ،پلک در زنگ صداي با

  قبل شب مثل طور همان چیز همه. بود روشن شومینه. کرد اطرافش به نگاهی
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 .پرید جا از خورده ترس هایی چشم با. نبود کیارش و بود روشن هوا اما بود



 :زد صدا. بود شده مرتب هم هایش لباس. کرد خودش به نگاهی

 !کیارش_

 روي دست و گرفت ش گریه. نبود خبري.رفت ها سرویس و ها اتاق سمت

 بار این. زدند را زنگ دوباره. کرد تکرار را او اسم دوباره. گذاشت صورتش

 نمی اصال. رفت بیرون و زد کنار گریه با را او. بود کیانا اما دوید در سمت

 در سمت.آمده هم سنگینی برق و است تنش پیراهن نازك الیه یه فهمید

 . نبود کیارش. نبود هم پا رد یک حتی. نبود خبري.چرخید

 .دوید سمتش پشت از کیانا و داد تکیه خانه ي زده یخ دیوار به را ش شانه

 :گرفت را ش شانه

 ...و بود اومده دیشب که داداش آخه؟ شده چی. میخوري سرما خاله_

 .کرد نیمه نصفه را هایش نفس و جان برف سرماي و خورد سر دیوار کنار سبا

 :لرزید می صدایش

 .رفت باز بودم خواب. رفت_

 فقط. آمد در دخترك اشک که کرد گریه تلخ آنقدر سبا و بود وامانده کیانا

 خانه داخل به نیامده سرش بالیی تا و کند بلند را او زحمت با توانست

 .است وقوع شرف در فاجعه دانستند نمی. برگرداند

 کردن گریه براي هم نایی دیگر. بود شده خشک صورتش روي اشک



 .کرد می نگاه خاموشش و سیاه ي صفحه به و بود دستش بین گوشی.نداشت

 کیانا. ببیند را کسی خواست نمی هم دلش و بود چسبیده شومینه کنار بالش به

 و حرف هیچ ي حوصله. نگوید آمدنش کیارش درمورد چیزي که داد قسم را

 هاي وبیداد داد و اتفاقات تکرار تحمل قدرت. نداشت را اي تازه حدیث

 بود آغوشش در حاال و مانده جا مبل روي که او پیراهن به. نداشت را دیگران

 .نبود همیشه مثل او. شد تداعی برایش قبل شب بار هزارمین براي. کرد نگاه

  قربان. ورزید عشق بودنشان هم با روزهاي تمام تعداد به شاید. بود عجیب

 محمدي الناز بومرنگ رمان

369 |4 1 6 

 .نبود همیشگی کیارش آن کیارش.  داد بروز را حسش. بوسید. رفت ش صدقه

 ،دوباره بودند کرده سعی اي مانده جا به هاي تکه و بودند کرده ویرانش انگار

 قلبش و احساس به بسته هاي پینه ،وصله هم ها تکه آن تمام. کنند سرپایش

 او حضور مست آنقدر و گذشت تاب و تب در لحظاتش آنقدر. بود سبا درمورد

 ذهنش در که سوالی دنیا یک براي گرفتن جواب براي فرصتی هیچ که بود

 نمی هم را فکرش اما کرد لعنت را خودش همین بابت. نکرد بود،پیدا

 در را سرش و بست را هایش چشم. نباشد کیارش و کند باز کرد،چشم

 سلول تک تک در بار این تو عطر. کرد فرو بود دستش میان که پیراهنی



 صداي. کشید دراز سرجایش و نداد جواب.زدند را در زنگ.بود مانده جا هایش

 حالش او که کند متقاعد را مادرش میخواست کیانا.شنید می را کیانا و سیما

 بود خوب چقدر. بگذراند راحتش است بهتر. باشد تنها میخواهد و است خوب

 تنهایی این در خواست می دلش. بودند دیده را همدیگر وکیانا کیارش که

 ش آمده پیش ي خلسه در و بردارد رویش از را هایش چشم هم عجیب،دنیا

 . شد می بیمار داشت. شود حل

*** 

 کوچک ي خانه این در جسمش. بود نشسته شومینه هاي شعله کنار کیارش

 .زد زنگ گوشش در کاوه صداي. خودش ي خانه اطراف روحش و بود

 االن؟ تو کجایی_

 :کشید عمیقی نفس

 . لواسون ي حاشیه هاي سرباالیی از تویکی کوچیک ي خونه یه_

 رفتی؟ خونه دوباره_ 

 .رفتم پیش شب دو_

 :گفت کوتاهی مکث با کاوه

 نرفتی؟ دیگه چرا_
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 .نمیخوام.شد نمی_

 بارها. نمیرسه مشام به خوبی بوهاي. بذار درجریان پدرتم و برگرد. کیارش_

 .نکش پستو تو و خودت. زدیم حرف امروز و گذشته مورد در نشستیم آراز با

 ...حتی. بکنن ممکنه کاري هر نباشی میدون تو. بدي نشون خودتو باید

 .زنم می حرف باهاش.  بیاد البرز منتظرم_

 :گفت کالفه کاوه

 .باشه گذاشته قرار پدرت با کنعان شاید من؟ حرف به میدي گوش کیارش_

 توي دیروز ولی ایران میام دیگه دوروز من. کنن بازي وارد اونم بخوان شاید

 ي مکالمه پیش چندماه پدرت بفهمم ها بچه طریق از تونستم تماسام از یکی

 عقدت درگیر تو که زمانی همون درست. عجیب خط یه با داشته مشکوك

 رو؟ اینا یادته. کرد سکته پدرت و بودي

 :گذاشت هم روي را هایش پلک کیارش

 .بوده باغ تو یکی انگار میگفت کیوان شب همون_

 :داد ادامه کیارش و نشست صاف کاوه

 میتونست هرکسی مهمونا بخاطر شب اون اما داره بس و چفت اونجا درهاي_

 .نبود عجیبی چیز.  لونه تو کردیم روهم ها سگ. بره و بیاد



 !خب_

 کردم می حس جا همه. قدم به قدم. بوده من نزدیک روزا اون تموم البرز_

 اتفاقا از خیلی. باشه اون کردم نمی فکرشم ولی شبح مثل یکی. دنبالمه یکی

 حادثه مطمئنم... حاال اما س حادثه کردم می فکر لحظه در که افتاد می جایی

 .زد بهم سر پشت از آرایشگاه در جلوي که ماشینی با تصادفم حتی. نبوده اي

 .آورد کم نفس کاوه که بود سنگین و خفه آنقدر صدایش

 بري پیش اینجوري بخواي ولی کرد درك نمیشه. میدونم. کیارش سخته_

 ولی بده نشون جا یه خودشو البرز تا کردي کمین تو. میشه نابود چی همه

 . زندگیت سر برو پاشو. شه تموم ضررت به که بیفته اتفاق این زمانی یه شاید
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 مبادا. سرکارت برگرد. نیاري خودت روي به کن سعی.  باشی عادي کن سعی

 .تو واسه خطرناکه ي مهره یه خودش پیمان. باشن کرده اي سواستفاده

 . بود بینشون اي مکالمه چه که شنیدي

 ...نیاد البرز تا شد قرار_

 کن تحمل روز دو. کیا نزن حماقت به و خودت. شه عوض شون برنامه ممکنه_

 میارم دست به کرد استناد بهشون بشه که مدارك سري یه دارم. بیام من تا



 تموم میشه راحت اینجوري. میکشه طول موضوع این. شه ثابت البرز هویت تا

 اینجوري. بوده البرز کرد ثابت و کرد رد رو برده، پیش تو اسم به که رو کارایی

 . اي تبرئه تو باشن، کرده هم خالفی اگر حتی

 ....شد ضبط که صدایی اون_

 تو و چیزي. نیست جرم عدم اثبات براي کافی دلیل یه شده ضبط صداي_

 منظورم متوجه.باشه هم اي دیکه مدارك کنارش باید. کنه نمی عوض دادگاه

 .هستی

 .رفت فرو موهایش میان کیارش دست

 کنم؟ کار چه میگی_

 :کشید عمیقی نفس کاوه

 تو اتفاقی هر. بابات دست بده گوشیو کم کم. باش زنت کنار. خونه برو پاشو_

 اگرم. میده توضیح حتما پدرت. کن فراموش فعال. کن فراموش افتاده گذشته

 و ش بچه مقابل بشینه راحت مرد یه که نیست چیزي.  کیارش بده حق نداد

 . بده توضیح بهش

 :دوید کاوه حرف میان

 .کن ولش_

 . کشید ش حنجره به دست کیارش.  کرد عذرخواهی آرام. گرفت نفسی کاوه
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 خونه تو تنها. خواهرش و ابام ب پیش میره سبا نباشم وقتی من_

 . بره کردم سفارش بهش. نمیمونه

 اونراه به زدي خودتو چرا.  س دنده یه و غد خودت مثل زنتم خدا به واال_

 نه. نباشه زنت وبر دور کسی که میشه شه،جایی تکرار بخواد هلند اتفاق کیا؟

 .خونه وسط

 نمی جا بشنوم ازش چی هر دیگه. رسیده هم من ي خونه به البرز پاي_

 .خورم

 جات نذار و برگرد. کن گوش من حرف به ولی میگی راست تو. خب خیلی_

 کنی فکر تا بوده فرصت کافی حد به روز سه دو این کنم فکر.باشه خالی بیشتر

 بقیه تاختن براي میدون نباشی چی هر! کیارش.بیاي کنار شرایط و خودت وبا

 اي؟ متوجه.بده نشون و خودت و مطب اولمبرو. بیشتره

 ي شیشه به محکمی سنگ مرتبه یک. گفت خبی خیلی آرام. شد قانع کیارش

 را صدا هم کاوه. بود شکسته شیشه. چرخید مکث بی کیارش سر. خورد پنجره

 :پرسید نگران و شنید

 شد؟ چی! کیارش_



 :گفت آرام کیارش

 .زنم می زنگ بهت من. شیشه به کوبید یکی انگار! هیچی_

 سمت. انداخت میز روي و کرد قطع را گوشی کیارش اما کرد صدایش کاوه

 .خورد صورتش توي برف. بود شده طوفان و باد انگار. رفت شکسته ي پنجره

 می که بود شده خورد آنقدر. بود افتاده قدي ي پنجره پشت آجر شبیه چیزي

 میانش که را تري بزرگ ي شیشه دستش آرنج با. شود رد میانش از توانست

 می سر پایش اگر. بود هم لیز و نداشت محافظی هیچ تراس. شکست بود

 زنده ،شاید بود بلندي شیب در که هم جایی از و شد می پرت پایین به خورد

 .بزند سنگ خانه به میتواند طرف این از کسی چه دانست نمی. ماند نمی هم

  برگشت؛ که همین اما.  زد می حرف کاوه با باید. برگشت داخل به. بود گیج
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 می نگاهش لبخند با و بود ایستاده سالن میان روشنک. چسبید زمین به پایش

 .کرد

 متروکه هاي خونه به کارت کردم نمی فکرشو. گذاشتی قرار جایی عجب_

 !کنی می هم اي دیگه کاراي یا زنته ترس از حاال. کیارش باشه کشیده

 می غلطی چه اینجا تو بپرسد خواست می. شد نزدیک هم به کیارش ابروهاي



 رسیده اینجا به سومی نفر طریق از شک بی روشنک. آمد بند زبانش اما کنی

 روشنک شد باعث سکوتش. بود گرفته او کنار را جایش که کسی همان. بود

 . بزند روبرویش اي شیشه میز به اي ضربه پایش با و بنشیند تکی مبل روي

 باال؟ بیام راحت گذاشتی باز درم_

 :رفت جلو کیارش

 اومدي؟ کی با_

 :رفت باال روشنک ابروي

 بیایم؟ تایی چند بود قرار_

 .برداشت را کاپشنش. رفت هایش لباس سمت شده منقبض فکی با کیارش

 :ایستاد روبرویش فوري روشنک

 کجا؟_

 :باشد آرام کرد سعی کیارش

 .میام االن بشین_

 برف آن و اواخرشب تاریکی. دوید بیرون و بست ا در. زد کنار را او هم بعد

 هاي فیلم آن از یکی فضاي در انگار. بود کرده وحشتناك را جا همه سنگین

 قاتل یکباره ، برف میان که هایی همان از. بود اي زنجیره هاي قتل انگیز رعب

 بی شکارِ سر فرق بر را آن و داشت برمی سر برف میان از خونینش تبر با



 که کوچک ي منطقه آن در. کرد نگاه را اطراف. دوید کمی. کوبید می سالحش

 البرز بود مطمئن.گرفت اطالعی شد نمی بیشتر ، بود روستا یک شبیه بیشتر

  و بزند داد خواست می. کند می نگاهش هم االن شاید و هاست طرف همان
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 باید. گشت برمی باید.  خورد چرخ اطراف در. کرد سکوت اما کند صدایش

 در آنجا از سر که گرفته تماس روشنک با چطور و کسی چه که آورد می سردر

 از. نه یا است بسته نبود یادش. بود باز دوباره در. برگشت خانه طرف به. آورده

 و خانه وسط که روشنک دیدن با کرد باز را در که همین اما رفت باال ها پله

 و رفت طرف آن شتاب با. شد گشاد هایش چشم بود افتاده شکسته میز کنار

 بلند را سرش زده وحشت. بود خیس او سر خون از فرش. برگرداند را او

 بار چند و گرفت را نبضش. ریخت دستش روي دخترجوان موهاي.کرد

 ...اما زد صدایش

 !مرده. نکن اذیت خودتو_

 ثابت او به نگاهش. گرفت درد گردنش که چنان. چرخید تعلل بی کیارش سر

 کیارش ازسیگارهاي.  تکاند فرش روي را سیگارش خاکستر البرز. ماند

 کیارش پاهاي به اي وزنه انگار. بود چسبیده او صورت به هایش چشم.بود



 دو هر مقابل اي آینه انگار. ایستاد کیارش و ماند زمین روي روشنک. شد وصل

 . مرموز. سنگین. عجیب حس یک. نابرابر تقابل یک! روح دو و جسم یک. بود

 بود برادري نه. کرد انتخاب اسمس برایش شد نمی. کرد رنگش شد نمی

 گردش و خلقت از عجیب ي آینه یک فقط! نفرت و بود دشمنی نه! وعشق

 . زد نیشخند البرز و پرید کیارش پلک. بود فلک و چرخ

 .انگیز نفرت همزاد شد تمام دوري سال سه و سی-

 . داد تکان سر کیارش

 البرز؟ تونستی چطوري_

 .کرد روشنک به نگاهی البرز

 . زد می زیاد زر_

 ي لوله به کیارش نگاه.آمد باال او روبروي البرز ي واسلحه ماند مات کیارش

 .آمد چشمش پیش ش کودکی روزهاي تمام. ماند او هاي دست میان سیاه

  خلوت در که احساساتی تمام.کرد می قلش بخاطر که هایی بدقلقی تمام
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 روبرویش مرگ هیبت با ش کودکی تمام صاحب حاال و بود غلیظ خودش

 .بود ایستاده



 می فکر هرکدام. داشتند زیاد نگفته.ماند قفل هم در هایشان چشم

 ته از صدایش.رفت پیش قدمی کیارش. است تر طوالنی هایشان حرف کردند

 :آمد می امروز تا ش کودکی دنیاي

 .نبودي گشتم دنبالت عمر یه_

 :گرفت تر راباال ش اسلحه البرز

 ...بودي حالت و عشق وسط آشغال اون بهشت توي تو که موقع اون_

 :گفت خشم با کیارش

 .ببندش. البرز ببند دهنتو_

 :کرد اي عصبی ي خنده البرز

 دکی؟ برخورد بهت زدم حرف بابات به_

 :غرید خشم با زدو خودش ي سینه روي انگشت و رفت جلو

 .. !که شدي دار خبر. دادم پس گیاشو هرزه جواب من

 :رفت پیش قدمی البرز بار این کیارش حیرت با

 دنیا که منی بزنه؟ دور منو خواد می زرنگه؟ خیلی کرد فکر احمقت رفیق اون_

 دربیارم؟ سیاهمو روزاي تمام تالفی و وایسم تو جاي تا زدم دور رو

 :کشید داد کیارش

 ...بعد انداختی می خودت به یهنگاه خوردم؟ می باید من اشتباهو اون چوب_



 . یتیمخونه اون کثیف توالتاي میشه تهش. نداره وجود من واسه قبلی و بعد_

 . نکرد رحم ساله پنح بچه یه به که خونه کثافت اون

 چشم.رفت جلو قدمی دوباره البرز. خورد کیارش سر توي محکم چیزي انگار

 :بود شده سیاه و ریز هایش

  ساله پنج ي بچه یه با کاري کثافت معنی که کنم تعریف جزییات با برات_
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 دکتر؟ نمیکشه لطیفت روح یا کنم تعریف چیه؟ شیشه با ،اونم

 .ایستاد ش قدمی یک البرز. بود کرده تب. سوخت می داشت کیارش تن تمام

 البرز. متحیر کیارش و بود عاصی البرز. نبود میانشان فرقی هیچ. بودند قد هم

 . مانده وا کیارش و بود وحشی

 :آورد فشار کیارش ي سینه ي قفسه روي البرز ي اسلحه

 ...یا بگم_

 اون خرابی کجاي. کرد خراب زندگیمو. کشت منو ي بچه وحقارتات ها عقده_

 بودم؟ من سیاهت دنیاي

 که یکی این برعکس.نداد پا و اومد خوشم زنت از وقتی حتی.جاش همه_

 .بود مونده کفت تو بدجور انگار



 البرز. خورد او صورت توي مشتش اما شد چه نفهمید کیارش. شد عوض بازي

 :بود تکه تکه کبارش هاي نفس. شد پرت عقب قدمی

 ...که کثافت اشغال یه. شدي نبودي که چیزي اون کارات این با_

 یک انگار. خورد صورتش توي محکم اي ضربه که بود نشده تمام حرفش

 اسلحه. رفت طرفش به البرز. شد پرت تراس سمت.شد خورد صورتش طرف

 :گرفت راسمتش

 حست زنت هم نیستی وقتی ببینم میخوام. شه بسته بدجوري دهنت وقتش_

 میکنی؟ چه شدم عشقت عاشق بفهمی! نه یا بزنه پس منو باز که میکنه

 سرانگار پشت از. خورد سر ،پایش شد بلند ضرب به زمین روي از تا کیارش

 میان محکم. شنید فضا در را اي گلوله شدن شلیک صداي. شد خالی دنیایش

 در دنیا. خورد قل شده سیاه هاي برف ،میان زمین درشیب.  افتاد ها برف

 سفید و سیاه داالن ي میان انگار ش زندگی تمام. چرخید می برایش لحظات

 .بود البرز همیشه.شد می پخش دیوارهایش روي هایش فیلم و بود رفته فرو

 رود یک میان کرد حس. بود بریده را نفسش ودرد سرما.  لحظاتش تمام در

 . خورد سنگی به محکم پشت از سرش اما دارد نگه را خودش خواست.افتاده
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 .دید داالن آن در را عکس آخرین. گذاشت پایان ي نقطه چشمش پیش دنیا

 . بوسید می را سبا قایق آن میان

*** 

 می زلزله انگار. شنید زمین روي را چیزي شدن پرت شبیه صدایی باز

 از قبل. بود درگوشش هنوز موبایلش صداي.  پرید. گرفت می نفسش. شد

 فهمید وقتی اما نشناخت را صدایش. گرفت تماس غریبه یک بخوابد، اینکه

 خبر میتواند کیارش از گفت او که کند قطع را گوشی خواست است پیمان

 .کرد قطع را تلفن فقط بد حالی با سبا. کند مالقات را سبا که شرطی به دهد،

 .گوید می راست نکند حس اي لحظه حتی که بود شیطانی آنقدر او صداي

 .کند سواستفاده فرصت از میخواست و نیست کیارش بود فهمیده انگار

 نفس. بود مطمئن.داد می نجاتش کابوس این از و آمد می خودش کیارش

 میان کسی باز و زد چنگ ش یقه به. بودند کرده گم را خودشان راه هایش

 ي تیره روي داغی عرق. کشید تیر قلبش میان و داد ماساژ را هایش کتف

 صداي. بیفتد کار از قلبش دوباره است االن کرد حسمی. خورد سر کمرش

 :شنید گوشش کنار را طناز آرام

 .برسه اکسیژن قلبت به بذار. جان سبا بکش عمیق نفس_

 اما کرد؟ می تجربه خالی دنیاي یک در را ها این کجا نفس؟ قلب؟ اکسیژن؟



 .کشید جلو کمی را خودش و داد فشار تخت روي را دستش کف. کرد سکوت

 و کشید کنار را سرش سبا اما گرفت طرفش قرصی و گرفت را ش شانه طناز

 :گفت ضعیفی صداي با

 !خورم نمی_

 بیدار خواب از حالی بد این با سبا که بود بار ،چندمین اخیر هاي هفته این در

 و دست با هم بعد. بود پریده رویش و رنگ. خورد نمی چیزي آب جز و شد می

 را قرص طناز. رساند دستشویی به را خودش و رفت بیرون اتاق از لرزان پایی

  لب زیر.داد گوشش پشت را کوتاهش موهاي و کرد پرت زباله سطل داخل
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 :گفت

 !لجباز ي دختره_

 :کرد نگاه طناز به نگرانی با سیما

 !چشه دونم نمی. پره می خواب از. بده حالش دائم. طناز خوره نمی هیچی_

 :داد تکان سر طناز

 حتما. نیومده سراغشم خودش، زندگی دنبال رفته پسره اون. سیما داره حق_

 !دیگه بینه می خودش مثل رو همه. گرفته طالقشو اینم کرده فکر



 باز اما بگوید چیزي کرد باز دهان. کرد می نگاهشان و بود ایستاده در کنار کیانا

 و نزند حرفی بود داده قول. گذاشت هایش لب روي حرص با را هایش انگشت

 :گفت ناراحتی با سیما. بزند قولش زیر خواست نمی

 اصال. زمین زیر رفته شده آب. شد گشت،خسته دنبالش بس از کامران_

 ...که سبام. خاموشه پیش ماه سه همون از که موبایلشم. نیست

 :ایستاد طناز

 دست و گیرم می وکیل یه بعد شه کامل ماه شش میذارم باشم؛ تو جاي من_

 . بگیره غیابی طالق که برم می بندم می رو سبا پاي و

 .خواد نمی. هست وکالتنامه اون ، بگیره بخواد_

 بگیره؟ طالق باید حتما عمه؟ کرد بشه نیست اي دیگه کار یعنی_

 و داد بیرون کالفه را نفسش طناز. شد زن دو تعجب باعث کیانا صداي حرص

 :زد تشر سیما

 .نکن دخالت. خودت کار سراغ برو تو_

 :گفت جسورانه و ایستاد صاف کیانا

 .کنین می دخالت خاله زندگی تو دارین بدیه،شمام چیز کردن دخالت اگه_

 زوره؟.بگیره طالق خواد نمی

 :شد گرد سیما هاي چشم



 !کیانا_
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 :باشد خونسرد کرد سعی و گذاشت سیما بازوي روي دست طناز

 .سیما کن صبر_

 :گفت مالیمت با و کرد کیانا به رو بعد

 حالیه؟ چه بینی نمی چی؟ تو خاله اما کیانا داري دوست داداشتو دونم می_

 تموم کیارش کاراي با عمال زندگی این. عزیزدلم نیست احساس که چی همه

 !میکنه معطل خودشو داره سبا. س شده

 !کنه نمی_

 این. شود نزدیک هم به طناز ابروهاي شد باعث کیانا ي قاطعانه جواب

 کیانا بگوید،سر چیزي خواست تا. گرفت می نشات جا یک از خاطر اطمینان

 هایش چشم بود، خورده زمین سرویس دیوار کنار که سبا دیدن با و چرخید

 :گفت بلند و دوید سمتش. برگشت و شد گشاد

 خوبی؟ خاله!... خاله_

 سبا اما دویدند طرفش او حال دیدن با. رفتند بیرون مکث بی هم سیما و طناز

 چیزي خواست می دلش. گرفت ش گریه کیانا. داشت ضعف فقط. بود هوشیار



 لباس گفت کیانا به بردند،سیما اتاق داخل را او وقتی.توانست نمی و بگوید

 سیما. خورد نمی تکان خانه از گفت فقط سبا اما بروند دکتر تا بیاورد را هایش

 و کشید بیرون را او اماطناز بزند را خودش او لجاجت همه آن از بود مانده کم

 کرد مجبور هم را کیانا رفتن از قبل اما. آید می و گیرد می دارو خودش گفت

 طرفش به طناز و نشست و بست را ماشین در ناراحتی با کیانا.  برود دنبالش

 :گفت آرامش با.چرخید

 کیانا؟ میاد بدت من از_

 :کرد نگاهش تعجب با کیانا

 عمه؟ حرفیه چه این_

 گیري؟ می رو و میکنی بحث دائم چی واسه پس_

 :کرد بغض کیانا
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 بگیره؟ طالق کنن راضی رو خاله گی می بابا و مامان به مدام چرا_

 :گرفت را او دست طناز

 ت خاله رفته، کرده ول اون. خواسته خودش کیارش برم، بغضت قربون خب_

 برادرت؟انصافه؟ هاي خودخواهی مدافع شدي تو ،بعد ره می بین از داره اینجا



 :چکید کیانا اشک

 .داره دوست رو خاله. نیست بخدا.عمه نیست خودخواه کیارش_

 تو زنش و کنه ثابت داشتنشو دوست کجاست االن. میگی راست تو. باشه_

 نباشه؟ بد حال این

 :زد تردید کلی با بود، مانده گلویش بیخ که را حرفی کیانا

 !داره اي دیگه دلیل... بده حالش شاید... خب_

 ؟ دلیلی چه مثال_

 . نمیدونم_

 .بگوید خواست نمی و دانست می انگار.  شد دقیق او ي چهره به طناز

 :گفت و داد فشار را او دست

 ؟ ازش داري خبر زده؟ زنگ بهت کیارش تو؟ چیمیدونی! عمه! جان ا کیان_

 :گرفت ش گریه کیانا

 . بخدا نه_

 داري؟ اصرار قدر این چی رو پس_

 !بگم زشته خب_

 بگی؟ چیو_

 . بارداره... خاله شاید_



 :زد لبخند بعد. کرد تغییر ثانیه چند عرض در طناز ي چهره

 اون با بعدم!کشید نمی طول ماه سه. عزیزدلم فهمید می باید زودتر که بود_

 . شه دار بچه نمیتونه دوماه حداقل سقط

 :بوسید را او سر و شد خم طناز و انداخت پایین را سرش کیانا
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 بشکافم دقیق خیلی برات تونم نمی منم.  دونی نمی تو که هست چیزایی یه

 ...ولی

 . خونه اومد پیش روز بیست کیارش اما عمه میگی چی دونم می من_

 .داد قورت را دهانش آب. کرد نگاهش چشم زیر از کیانا. زد خشکش طناز

 ...یعنی... شاید خب. رفت صبحشم. اومد شب یه_

 :شد تیز طناز

 کجا؟ اومد؟ کی_

 دیدم که خاله پیش رفتم می. بود شدید خیلی برف که شبا همون از یکی_

 از تازه خاله ،دیدم ور اون رفتم ظهرش فردا. خودمون خونه برگشتم منم. اومد

 . رفته فهمیدم. سرگردونه و پاشده خواب

 بچه؟ بگی باید رو اینا االن اونوقت_



 :ترسید کیانا طناز، عصبانیت از

 .کرد خواهش هم خاله. نگم گفت داداش_

 .تو با کردن غلط جفتشون_

 !عمه_

 ذهنش در سوال این و داد تکان سر. کشید ش پیشانی به دست کالفه طناز

 شده؟ مرگش چه و کجاست کیارش که رفت رژه

*** 

 که داشت تب آنقدر هایش چشم. گرفت را او دست سبا کرد، آماده را آمپول تا

 . بود داشته نگه باز سختی به

 !نزن خدا تورو_

 :گفت عصبی سیما

 ...نه! کنی می استفاده دارو نه میاي؟ دکتر نه تو؟ چته سبا_

 :گفت بدي حال با سبا

 نمیشه؟. بمیرم خوام می_
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 :گفت جدي و داشت نگه را او دست طناز



 . چسبه می و کامران و سیما ي یقه میاد داداشت چون! نه_

 بلند خواست و زد پس را دستش سبا ، کشید رگش روي را الکلی ي پنبه تا

 :وگفت داشت نگهش طناز که شود

 اي؟ حامله_

 طناز سبا، شدن سست با.  کرد نگاه زده حیرت سیما. شد جان کم سبا قلب

 :گفت سیما اما است مثبت جوابش شد مطمئن

 ...که بچه اون_

 . رفت بین از که اون_

 ... پس_

 .بود ساکت او ولی بود سبا صورت روي هنوز طناز نگاه

 ؟ اومده کی کیارش_

 سمت طناز. کرد می نگاهشان بهت با سیما. شد خیس اشک از سبا صورت

 :شد خم سبا

 گل دسته یا براش کشی می خودتو داري که بچه این میگم؟ اومده کی_

 تره؟ منطقی کدومش ؟ هواس باد از یا احمقته شوهر

 :کشید بیرون طناز دست از را دستش سبا

 .نکنین دخالت من زندگی تو لطفا_



 !کنی روشنم میخوام! علمی سوال یه کن فکر.  کردم سوال. نکردم دخالت_

 ناباوري با سیما. داد خوبی به را آنها جواب این و انداخت پایین را سرش سبا

 :گفت

 !سبا_

 :کرد نگاه سبا به و شد بلند هم خودش. نگوید چیزي کرد اشاره طناز که

 تا بزنم بذار بخواب. بترسی ازش که نیست بخش آرام. ویتامینه داروها این_

 !نرفته تنت از جون
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 خواهرش کنار سیما. داد بیرون کالفه را نفسش طناز. نداد نشان واکنشی سبا

 :چرخاند خود سمت را او صورت و نشست

 عمر نصفه من خودت جون به زنی؟ نمی حرف درست چرا سبا؟ چیه قضیه_

 .شدم

 :گفت اي خفه صداي با سبا

 . میاد روزه چند گفت_

 :داد تکان سر سیما. نشست صورتش روي دستش هم بعد

 ...که رفت کی اومد؟ کی چی؟ یعنی_



 .نگوید چیزي دیگر کرد خواهش آرام. گذاشت سیما ي شانه روي دست طناز

 هم سبا. بود گیج سیما. گذاشت تنها را سبا او از زودتر خودش هم بعد

 :گفت دلواپسی با. بست را ودر رفت بیرون اتاق از. شکست نمی را سکوتش

 طناز؟ فهمیدي کجا از_

 بدحالیش همه این بودم فهمیده اول همون اومده؛ کیارش دونستم می اگه_

 زندگی این اما خورد نمی هم دارویی هیچ ترسش از همین واسه.  چیه واسه

 که نداریم هم غیب علم. کرد حل و زد حدس باید چیشو همه. معماس شبیه

 ! رفته و اومده کی پسره این بفهمیم

 !نفهمیدیم ما چرا اومده؟ کی_

 این از. دیگه بوده بس ش واسه همین. رفته و زنش سراغ اومده شب نصف_

 ! احمقه و ساده واقعا خواهرت چون باشه شب نصفه و شب به حواست بعد به

 پیشانی روي دست و داد تکان سر طناز. گذاشت صورتش روي دست سیما

 :گذاشت ش

 بده هم رو داروها. برم االن بهتره. سیما م عصبی خیلی. میخوام معذرت_

 .نداره ضرري. بخوره

 طناز. رفت طناز دنبال و کرد سبا اتاق در به نگاهی سیما. رفت پایین ها پله از

  آنقدر. شد وارد کامران. شد باز در که پوشید و برداشت را وسایلش و مانتو
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 در سمت از که سالن سکوي روي. داده دست از را کسی انگار که بود آشفته

 سمتش سریع طناز و سیما. شد آوار انگار. نشست زمین روي شد می مجزا

 :پرسید ترس با سیما. رفتند

 وضعیه؟ چه این کامران؟ شده چی! خدا یا_

 :درآمد انگار چاه ته از کامران صداي

 !کرده بدبخت و خودش. شد بدبخت_

 !زنی نمی حرف درست چرا کی؟_

 !دنبالشه پلیس. شده نابود و نیست ،بعدم کشته و یکی کیارش_

 دست. ماند خیره او به ناباور طناز و کرد نگاه زده وحشت هایی چشم با سیما

 برادر روبروي طناز.رفت فرو ش یقه در سرش و شد قفل سرش روي کامران

 :گذاشت پاهایش روي دست. نشست ش

 ...کیارش.کنن می اشتباه شاید_

 دیده. شناختم می رو دختره. بوده دختره بدن روي کیارش انگشت اثر-

 !بودمش

 :کرد تکرار دادو فشار هایش دست میان را سرش



 .داشت رابطه باهاش... سبا از قبل!  بودمش دیده_

 بلند دیواري چهار یک مثل بدبختی. رفت وا طناز و نشست شوهرش کنار سیما

 بزرگ معمایی.نبود سادگی به آن از کردن فرار که گرفت را دورشان طوري

 .نبود کیارش اما بود هم شده حل انگار که پازل یک. بود مقابلشان

*** 

 سوم و بیست بخش

 و البرز اسم. بود سردرگم و گیج و کالفه. بود موهایش میان دستش کامران

  بختک مثل گذشته اتفاقات و مرسده.رفت می رژه ذهنش در نوبت به کیارش
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 ساعت حساب. اول از باز و گرفت می نفس اي لحظه. افتاد می ش سینه روي

 چند و سی. گذاشت هایش چشم روي را ساعدش. بود رفته در دستش از ها

 هنوز. کوتاه غفلت یک. بود کرده حرامش اشتباه یک را آرامش که بود سال

 به تن کشمکش همه آن از بعد و باشد داده دستش کار بدمستی کرد نمی باور

 داشت دوستش. بود نامزدش مرسده. داد نامتعارف اي رابطه و خواري و خفت

 شده تعیین زمان همان شاید واال افتاد اتفاق آن که نبود همسرش هنوز اما

 همه آن از بعد و افتاد نمی اتفاقی. فهمید می را چیز همه رفت؛ می پیش



 پایین دستش سیما آرام صداي با. ماند نمی سردرگم طور این هنوز ، پشیمانی

 :گفت آرام و نشست تخت لب کنارش سیما.کرد نگاه او به و خورد سر

 .کامران نگرانتم. اتاقی ،تو برگشتی که موقعی از_

 :داد فشار را هایش پلک انگشت دو با کامران

 .خبره بی چی همه از بود معلوم.  البرز هویت با برگشته ویج و گیج کیارش_

 ولی باشه سردرگم قدر این چشماش بودم ندیده سال سه و سی این تمام تو

... 

 بوده؟ کجا نگفت_

 چند این دونم نمی.  شده پاك کامل ذهنش انگار. نیست یادش هیچی اصال_

 ولی کنعانه سر زیر هست هرچی. بوده ترکیه ولی اومده سرش بالیی چه ماه

 !کشیده اي نقشه چه باز دونم نمی! چطوري و چی دونم نمی

 :گفت بیچارگی با کامران و گذاشت کامران بازوي روي دست سیما

 دروغ و باشه بوده زنده سال همه این البرز اگه. سیما میشم دیوونه دارم_

 ؟ بوده کجا بوده؟ کجا م بچه چی؟ باشن گفته

 .ماند آویزان هایش دست میانِ محکم هم بعد و خورد تکان بار چند سرش

 یکجا وقت هیچ را استیصال همه این. نچکد اشکش تا گرفت گاز را لبش طناز

 . دهد ش دلداري کرد سعی. بود ندیده او ي چهره در



 !دروغه اصال یا نداره خبر اونم شاید! یانه بوده نداشتی خبر که تو_
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 .نبود گفتن قابل دردش. نداشت گفتن براي حرفی.کرد سکوت بار این کامران

 را سردرگمی همه این و دو هر زندگی. البرز دیگر طرف. کیارش طرف یک

 که بودند خودشان افکار در ؟ کرد می تمرکز و کرد می مرتب مرتبه یک چطور

 صورتش. شد اتاق وارد زدن در بدون طناز. شنیدند را سراسیمه پاهایی صداي

 احاطه را دو هر ترس. شد خیز نیم کامران و شد بلند سیما. بود عرق از خیس

 :گفت طناز ، بزنند حرفی اینکه از قبل ولی کرد

 کجاست؟ سبا دوست این ي خونه سیما_

 :رفت جلو دلواپس سیما

 داري؟ کار چه بااون شده؟ چی! غرب شهرك الهام؟_

 . رفت اي نقره پژو یه با سبا_

 :شد بلند کامران.شد گرد سیما هاي چشم

 بود؟ کی اي؟ نقره پژو_

 :داد تکان سر طناز

 که بگیرم آبمیوه براش رفتم. نیمکت یه رو نشست دیدم. ندیدم. بود تاریک_



 طرف یه میره داره دیدم برگشتم وقتی. بیاد باال نفسش کم بخورم،یه بدم

 . رفت پژو یه با. بهش نرسیدم ولی دوییدم دنبالش.دیگه

 :گفت بیشتري ترس با و کرد مکث

 .نداشت پالک_

 :کرد زمزمه اختیار بی کامران

 .حسین امام یا_

 اینکه از قبل. زد چنگ را کتش کامران. اوچسبید صورت روي زن هردو نگاه

 :بود پریده دو هر رنگ استرس شدت از. گرفت را بازویش سیما برود، بیرون

 مگه؟ رفته کجا بچه این کردي؟ اینجوري چرا کامران؟ چیه_

 :خورد تکان کامران سر

  که کی هر به. قبلیش نامزد اون به. سعید به. الهام به بزن زنگ. دونم نمی_
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 ! نه یا کنی می پیداش ببین فقط. شناسی می

 صورتش روي دست طناز. چکید اشکش و زد خودش صورت توي محکم سیما

 بود جایی اولین کالنتري اما برود کجا دانست نمی.  دوید فقط کامران. گذاشت

 .رسید ذهنش به که



*** 

 که بود کسی مثل. آمد می پایین و رفت می باال مدام ش پیشانی روي مشتش

 .شد می طاق طاقتش داشت فقط. کجاست از درد این داند نمی ولی دارد درد

 بخاطر بود استامبول در که را مدت این تمام. گذاشت هم روي را هایش چشم

 آرامشش منبع که گشت می چیزي دنبال سرد سرزمین آن در همیشه اما آورد

 نیاورد در سر چیز هیچ از و کرد زندگی بزرگ ي خانه آن در ماه هشت. باشد

 یک فقط البرز واقعا انگار. شد کنفیکون چیز همه دید،انگار که سبارا امروز اما

 می که کیارشی همین بود؟ کیارش یعنی. کنند پنهان زیرش را او بودتا نقاب

 فشار محکم را هایش چشم. است اجتماعی و انسانی جنایتی جرمش گفتند

 سبا هاي چشم. زد می برق دستش میان هنوز حلقه.کرد باز را دستش کف. داد

 که اي لحظه مثل درست. بود گوشش در بچه ي گریه صداي انگار. زد می برق

 !رایکا گفت می سبا. آمد می بچه ي گریه صداي هم موقع آن. آمد هوش به

 باال. زد می قل. جوشید می دلش ته چیزي ؟ او پسر بود؟ کیارش پسر رایکا

 ! دلتنگی حس. بود یکحس. آمد می

 جوابی که هایی سوال و بود بازجویی باز حتما. آمد دوباره آهنی در قیژ صداي

 . چرخید نور ي باریکه سمت نگاهش. نداشت برایشان

 درست را صورتش نداد اجازه نور. دید را جوانی مرد اندام الغر و متوسط قامت



 مرد. نخورد تکان.  آشنا خیلی.بود آشنا ش چهره. آمد جلو لبخند با او اما ببیند

 . چرخید سردرگمش ي چهره روي نگاهش. ایستاد مقابلش

 حسابی بهم مدت همه این از بعد که نمیاد یادت نگو! کیا م کاوه. رفیق سالم_

 .خوره برمی

 محمدي الناز بومرنگ رمان

388 |4 1 6 

 رفتنش از قبل که زد زنگ درگوشش آراز صداي. بازشد کیارش ابروهاي

 "رفیقمه. دنبالت بیاد کاوه بگو بزن زنگ شماره این به کاري هر از قبل"گفت

 :شد جمع ش چهره

 ...تو که گفت آراز_

 البرز باید. کرد ریسک شد نمی. بودیم مجبور ولی کیارش گذشت سخت_

 . شه پیدا

 نیستم؟ البرز من مگه_

 مجبور. شد وگور گم زد رو تو شب اون اینکه از بعد البرز.  نیستی که معلومه_

 نه،فردا امشب. بده نشون و خودش اون که بزنیم جات البرز جاي شدیم

 نگه مخفی بدبختی با و بزرگی راز نازنین مدت این تمام. میده نشون خودشو

 ، نبود اون لواسون تو شب اون اگه. نخورین آسیب این از بیشتر تا داشت



 خبر چی همه از. پیششی گفت و زد زنگ من به بعدم. بشه چی نبود معلوم

 جاي که بودن موقعیت منتظر همه. موقعیته منتظر البرز دونست می. داشت

 طریق از. بوده دست هم پیمان با البرز. طوري این نه اما شه عوض شما

 حداقل اینطوري. کردن وبدل رد قاچاق کاالی کردي می کار که شرکتی

 این کنی ثابت بتونی که افتادي جلو تو و شد ثابت البرز هویت و شهروندي

 . نیست تو کار جرم همه

 بودن؟ کی اونا... آرمان.دایی_

 . نیستی البرز نفهمیدن. خوردن بازي بار این اونام_

 . رافشرد ش شانه کاوه. بست محکم را هایش چشم کیارش

 چیزي که ندم نشون خودمو بودم مجبور مدت این تو منم. شه حل میدم قول_

 . برگردي تو ش موقعه به تا بره پیش برنامه و نره لو

 :داد فشار را سرش کیارش

 .نیست یادم هیچی_

 :گفت کاوه
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 ...واال بوده خبر چه اونجا بگی باید. کیارش بیار فشار مغزت به_



 . کنن صحبت باهاتون میخوان سروان جناب.  محبی آقاي_

 :گفت کاوه.چرخید سرباز سمت هم با دو هر سر

 .میام دیگه ي دقیقه چند.دارم مالقات وقت من_

 کیارش اما ایستاد کاوه.شد اتاق وارد سروان که بود نشده تمام حرفش هنوز

 :ماند کیارش روي و چرخید آنها میان سروان نگاه.بود نشسته هنوز

 هویتتی؟ منکر هنوز_

 :گفت کاوه

 .بدین فرصت من به بود قرار_

 آدم میاد نظر به. رفته اي نقره پژو یه با دیدن و شده گم خانمش. نمیشه_

 . رباییه

 :گرفت را جانش وحشت. ایستاد کیارش

 !سبا_

 محکم را سرش. شد جمع کیارش ي چهره. چرخید کیارش سمت هردو نگاه

 و خشمگین کیارش و گرفت را بازویش کاوه. داد فشار هایش دست میان

 :گفت درمانده

 .نمیاد یادم هیچی.نمیاد یادم... لعنتی... لعنتی_

 و رنگ با کامران. شد منتقل او اتاق به کیارش سرهنگ دستور با بعد اي دقیقه



 خواست تا. ایستاد کیارش بادیدن.بود نشسته صندلی روي پریده رویی

 :گفت بیچارگی با کامران و داد تذکر سرهنگ.  برود سمتش

 .بزن حرف سبا جون. بزن حرف خبره؟ چه...  بابا... کیارش_

 :کشید داد کیارش

 من؟ م کی. م کی نمیدونم وقتی بهتون بگم چی چیبگم؟_

 را او ي شده الغر هاي شانه و رفت جلو سرهنگ تذکر به توجه بی کامران

 :بود کرده پر را هایش چشم اشک. گرفت
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 جون. پسرت جون ولی منه تقصیر میکشی هرچی. بابا منه تقصیر ش همه_

 . بیار فشار مغزت به سبا

 گوشی ي صفحه ،روي داشت لبخند که نوزاد یک عکس. درآورد را موبایلش

 :شد خشک کودك به کیارش نگاه. لرزید می کامران دست. بود

 هیچ. پدر داره،نه مادر نه االن ولی.  اومد دنیا پیش دوروز! تو بچه ببین_

 باهات که غروب از فهمی؟ می.  نیست. نیست سبا.  نیستین کنارش کدومتون

 . نیست زد حرف

 می هم خندید،سبا می که کودکی عکس ي زمینه در. بود زده خشکش کیارش



 :زد داد کامران. خندید می قایق یک میان.  خندید

 !توأم با کیارش_

 بودو کودك به هنوز کیارش نگاه. ایستاد میانشان کاوه. رفت جلو سرهنگ

 :گفت لرزان صدایی با کامران

 .کاربنداز. بابا بنداز کار مغزتو. کیارش نبودي غیرت بی که تو_

 با و نشست صندلی روي نفس نیمه او اما کند آرام را کامران کرد سعی کاوه

 :کرد زمزمه فقط بغض

 !کیارش_

 یک در برق و رعد ولی کرد عملمی وبرق رعد شبیه کیارش ذهن در تصاویر

 آمد گلوله یک شلیک صداي فقط. بود گنگ چیز همه. برفی و گرفته مه ي دره

 ...وبعد

 . نمیاد یادم_

 کرد تکرار. کرد نگاه کامران به بد حالی با

 .نمیاد یادم_

 نیمه مناظر گذاشت نمی. بود تند باران.بود چسبیده ماشین ي شیشه به سرش

 بعد توانستند که رفت کار به ترفندي چه دانست نمی.ببیند کامل را شب هاي

  سیاه تصاویر چند جز دانست می فقط.دهند نجاتش بازداشتگاه از روز یک از
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 هم کاوه. داند نمی ند،چیزي کرده را تعریفش که اي زندگی ازاین وسفید،

 استقبالش همه رسیدند که خانه به. کرد می نگاهش گاهی هراز و بود ساکت

 دخترکی. خورد می ذهنش در یکی یکی ها برق و رعد. بود آشنا باغ این. آمدند

 در چیزي آرام. گرفت را بازویش طناز که برود آغوشش در خواست و دوید جلو

 به کیارش.  ایستاد آویزان و آلود بغض هایی لب با دخترك. گفت گوشش

 :پرسید خفه صدایی با و کرد نگاه کامران

 . خودم خونه برم بود قرار_

 .بابا اومدي_

 نگاه را باغ دیگر سمت مکث اي لحظه با اما چرخید عمارت سمت کیارش نگاه

 آن خواست تا. شد روشن دلشان در نوري. چرخید هم سمت همه نگاه. کرد

 گرفت را سرباز آرنج کاوه اما خورد تکان بود همراهش که ،سربازي برود طرف

 :گفت و

 . نمیره بیرون خونه از_

 .منه با مسوولیتش_

 .نیست یادش چیزي که بینی می. میدم قول. میدونم_



 !چی شه گور و گم_

 :گفت کامران

 با بیا راه. پسرجان نشده که بینی می. نمیشه گم خودش ي خونه تو کسی_

 !ما دل

 نفسی کاوه. رفت کیارش سر پشت نگرانش نگاه. ایستاد جایش سر سرباز

 را نازنین ي شماره شب آن در بار چندمین براي و گرفت فاصله آنها از. گرفت

 آنجا دانست نمی. شد سرازیر دلش به بدي حس. داد نمی جواب او.  گرفت

 .دهد نمی جواب هم آراز که است خبر چه

 وتاریک بزرگ سالنی وارد. چرخاند را دستگیره فقط کیارش. بود باز درخانه

  یکی ها هالوژن و نورها. زد را چراغ.شد بسته سرش درپشت. رفت جلو. شد
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 :پیچید خانه در پرخنده صدایی. شد روشن یکی

 !کیارش_

 انگار ها المپ از یکی. بود سرد سرد خانه. بود خاموش شومینه. چرخید سرش

 مقابل جایی. رفت جلو. او مغز مثل. زد می چشمک مدام. سوخت می داشت

 .پیچید سرش در صدا دوباره. زد می چشمک المپ هنوز. نشست شومینه



 :آمد یادش دکتر هاي حرف

 از بگو داري دوست و کسی اگر.  داري خاطره توش که فضاهایی تو برو_

 یادت هاتو بستگی دل. کنن تعریف برات باید هاتو خاطره. بگه ت گذشته

 جدي تو مشکل. میشه روشن یکی یکی ذهنت چراغ جوري این. بیارن

 .باش مطمئن.نیست

 روي سالن ي گوشه که عکسی روي. چرخید نگاهش. ماند ثابت باالخره المپ

 زیر باز صدا. رفت جلوتر. بود دونفره عکسی. ماند ثابت بود بلند اي پایه

 :شنید را خودش صداي بار این. خندید گوشش

 جسور حسابی بعد به این از باید من خرگوش.نکنی غش باشه حواست_

 !سبا نمیاد خوشم منفعل زن از من. کنه خیز و جست.باشه

 می صدا دنگ دنگ سرش. شد تر واضح تصاویر. شد نزدیک هم به ابروهایش

 یک. کرد باز را چشمهایش. خورد درچشمش فلشی نور. بوسید را او. کرد

 همان. بود سبا. بود قایق همان. بود مانده جا بزرگ عکس آن کنار عکس

 و خندید داد نشانش را عکس سبا بعد وقتی. خورد چشمش در فلش که منظره

 :گفت

 . کنه خاموش فلششو بگیره عکس میخوادیواشکی بعد به این از بگو تینا به_

 خودش و گرفت هایش چشم مقابل را عکس. آمد می بند داشت نفسش



 . آمد یادش را سبا دار زنگ بغض. نشست زمین همانجا

 . کیارش ببر خودت با منم_

 :کرد نوازشش
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 .زنیم می حرف صبح. بخواب_

 ...کیارش! ها نري_

 و برداشت را چمدانش هم صبح. دهد ادامه نگذاشت. بوسید را هایش لب

 سرش. چسبید خاموش ي شومینه به نگاهش.بود گذشته ماه هشت. رفت

 .خورد تکان

 ... سبا_

 ! خانه این میانِ سبا نبودنِ بهت در او و بود روشن کامل خانه

*** 

 به اورا و رفت می فرو ش شده ضعیف جسم در رحم بی ي پنجه یک مثل درد

 و داد نمی امانش نگرانی. بود کرده حمله دیگر سمتی از ترس. پیچاند می هم

 و باشد تنها نفر یک دنیا میانِ شد می چطور. کرد می ش دیوانه داشت دلتنگی

 و بدبختی از بکشد؟ نفس باز و باشد ها این ي همه عذاب اوج در ، جا یک



 تا را او که مردي از توانست نمی حتی. بود شده الل ش پیچیده هم به زندگی

 فقط زد؟ جا کیارش را خودش چرا میخواهد؟ چه. کیست بپرسد کشید اینجا

 همان اما. نبود معلوم بیشتري چیز سیاه نقاب آن میان. دید اورا هاي چشم

 سرد.  گرفت درد از نفسش دوباره. ونبود بود کیارش مال انگار هم ها چشم

 .جوشید جانش ي شیره و افتاد رایکا یاد. شد جمع درخودش بیشتر. بود

 وارد مرد همان. شد باز اتاق در. خدا که هوارکشید دلش فقط. چکید اشکش

 دیگر روز یک. کرد جمع را خودش سبا. بود صورتش روي نقاب هنوز. شد اتاق

 پشت دیوار به را خودش سبا و آمد جلو مرد. مرد می ،قطعا ماند می حال این با

 تیز ها چشم. شد تند هایش نفس. بایستد جایش سر او تا چسباند سرش

 نفس که شد طوالنی نگاهش آنقدر. غریب و عجیب حسی با.  کرد می نگاهش

 را نگاهش ترسید می اما شده کم درهوا اکسیژن کرد حس و آمد بند سبا

 :آمد زنی صداي. بگیرد

 .البرز_
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 برادر! البرز. ماند ناباوري و بهت میان زمان از اي لحظه در. زد زنگ سبا گوش

 اما کیست کرد صدایش که زنی نفهمید! مرده ي بچه همان! کیارش دوقلوي



 :کوبید در به زن. کرد قفل پشت از و بست او روي به را در البرز

 ...البرز! کن باز البرز؟ کردي وقفل در چرا_

 روبرویش انگار کیارش. آمد بند سبا نفس.کشید سرش از را نقاب البرز

 .بود تر دار خش صدایش. بود ایستاده

 .بیام تا برواونور. نازي شو خفه_

 :افتاد صدایش روي التماس موج.کوبید در به باز زن

 ! لعنتی بازکن. دادي قول البرز_

 کمی هایش چشم. ایستاد سبا روبروي و انداخت سمتی را سیاه نقاب البرز

 کنارِ چین حتی. بود میخکوب او ي چهره به سبا هاي چشم. بود شده جمع

 خط آن. بود تر وحشی هایش چشم رنگ. بود کیارش مثل او هاي چشم

 ظاهرا. زد پلکی البرز. شد تر تند هایش نفس.  نداشت هم را ابرو شکستگی

 .نیست که گفت می هایش چشم اما بود آرام

 نه؟. اومد یادت منو_

 حاال که شکست کی. کرد بغض کی نفهمید. افتاد پایین سبا چشم از اشک

 قدمی. شد کشیده او اشک قطره دنبال البرز چشم. شود سرازیر هایش اشک

 :گفت دوباره و رفت جلو

 م؟ کی بفهمی تونی می_



 :خورد تکان سبا ي خشکیده هاي لب

 ! خیلی. گشت دنبالت کیارش_

 .شد تبدیل کوتاه اي خنده به و آمد کش لبش بعد کرد مکث اي لحظه البرز

 .کوبید هم به را هایش دست کف

 .عاشقشی واقعا. کردي مشغول فکرمو نبود بیخود! نه_

 :داد تکان سر سبا
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 ؟ آوردي سرش بالیی چه_

 کی؟ سر من؟_

 :گرفت راه سبا اشک

 میخواي؟ من جون از چی_

 .گیر نفس و طوالنی. ترسناك و سخت و ساکت. کرد نگاهش ساکت البرز

 . بود مانده قفل او هاي چشم در نگاهش

 نه سراغت اومدم منم فهمیدي هلند تو وقتی ولی گیجی کردم می فکر_

 . انداخت عقب امروز تا باهات کارمو همونم. خوردم جا کیارش،

 جمع مشتش میان لباسش. افتاد سبا جانِ به که بود حسی ترین قوي ترس



 شد خم و ایستاد سرش باالی البرز اما شود بلند تا گرفت تخت لب دست. شد

 :بیفتد جایش سر دوباره او تا

 .شه تموم باهات کارم که اونقدر. موندگاري اینجا_

 :گفت معصومیت با سبا

 م؟ کاره چه کرده، درگیر رو شما زندگی که معمایی وسط من_

 . کنعانی ي طعمه.  کامرانی آبروي. کیارشی زندگی ي همه_

 حس سبا و نشست تخت پایین او مقابل البرز.شد بیشتر ترسش.کرد مکث

 .بود معلوم او نگاه تغییر. ریخت قلبش کرد

 !منی دل تو عجیب حس یه_

 طور به صدایش و ماند فاصله همان در اما البرز. کشید پس را خودش سبا

 :آمد پایین عجیبی

 . دیدم تم بچه_

 :کرد متعجبش او شدن خیز نیم و دید را سبا هاي پلک شدن باز آنی به

 ...م بچه_

 :آمد باال صورتشان میان هم ،انگشتش البرز شدن بلند با همزمان

 .نگو هیچی. حساسم ها بچه رو من_

 محمدي الناز بومرنگ رمان



396 |4 1 6 

 :گرفت ش گریه سبا

 ...حاال و بودي وگور گم عمر یه میخواي؟ چی_

 تو. دستشون کف بذارم زدن دورم که م اونایی حق. بگیرم حقمو اومدم حاال_

 .میان همه. میان منی پیش بفهمن. شونی همه توجه مرکز

 :گفت آرامتر ، بردارد او چشم از چشم انکه بی البرز. کرد نگاهش ترس با سبا

 .خورد هم رو زن یه حسرت میشه راحت فهمیدم.  گذشت شب اون وقتی_

 و رنگ با نازنین و رفت بیرون البرز. خشکید سرجایش وترسیده مبهوت سبا

 :زد داد بعد. کرد نگاهش پریده رویی

 کنی؟ می اینجوري چرا... البرز_

 نشست راك صندلی روي شومینه کنار و زد آتش سیگاري.نداد را جوابش البرز

 سبا دیدن با و شد اتاق وارد.فشرد هم به را هایش لب نازنین. خورد تکان و

 دلجویانه و گرفت را او ي شانه. رفت جلو بود نمانده صورتش به رنگ که

 :گفت

 .افته نمی واست اتفاقی میدم قول من. خب. سبا نترس_

 :کرد نگاهش ناباوري با سبا

 ...نقشه با تو... تو_



 :گرفت را او هاي دست نازنین

 ...مدتم این تموم. نداره مشکلی. خوبه حالش کیارش. کن گوش_

 !نازنین_

 :رفت بیرون و شد بلند عصبی نازنین

 پیش کیارش بود قرار. نبود ما برنامه این. روانی کنه می سکته ترس از داره_

 زدي که گندایی توهم تا.  زندگیش سراغ برگرده بعد. شه بهتر تا بمونه من

 . کنی جمع اینجا

 حلو نازنین. نگفت چیزي و داد بیرون دهانش و بینی از را سیگارش دود البرز

  سیگار دود. کرد متوقفش و گرفت را صندلی دوطرف و ایستاد روبرویش.رفت
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 . نکرد اعتنا اما خورد صورتش توي

 پا سر بتونیم که میکنه کمک داد قول. البرز نیستی تو کیارش فهمید آرمان_

 . بگیریم کنعان از حقمونم. شیم

 :زد نیشخند البرز

 .بوده من جاي کیارش نفهمه که باشه بوده احمق باید آرمان_

 :ایستاد نازنین ورودرروي شد بلند



 پرت ازش کیارش که تراسی همون مثل!  خط ته ته! نازي خط ته رسیدم_

 کشتم کیارشو بگی کنعان به تو فقط تا شد شلیک که اي گلوله مثل. پایین شد

 گوري مثل. کرده دفن بچگیمو که گوري مثل.  زمین برفا وسط خوردم وخودم

 که مرسده مثل. کیارشه توش کرده فکر کنعان و نیست توش کس هیچ که

 ي همه مثل!  االن مثل! خط ته مثل. شد فاحشه و افتاد پل زیر الکل واسه

 !من سگی زندگی

 :داد ادامه و انداخت زمین را سیگارش

 این تو تکوندش باید فقط و رسیده فیلتر به که سیگار همین مثل! خطم ته_

 .کرد لهش بعد و لعنتی دنیاي

 نازنین. رفت بیرون والبرز شد خاموش سیگار. چرخاند سیگار روي را پایش

 وقتش.کرد می پیدا را موبایلش باید. داشت برش ترس. ماند ت مبهو و مات

 .اینجاست البرز بفهمد کاوه بود

 چنان هم را سکوتش. بود دیگريِ  سمت کیارش نگاه. فشرد را ش شانه کاوه

 .بود کرده حفظ

 !کن فکر ذره یه میشه؟ مگه نیاورده؟ یادت چیزي هم خونه! کیارش_

 فیلم مثل چیز همه پیش ساعتی از.  چیز همه. بود یادش خوب. نگفت چیزي

 .مرگروشنک. البرز ي غیرمنتظره دیدنِ. شد می تکرار چشمش پیش مدام



  از و داد خوردش به که هایی دروغ. بود استانبول در گیجی میانِ که روزهایی
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 نگاهش. دید را کنعان بار یک فقط مدت تمام در. آورد نمی در سر هنوز آنها

 هنوز و آمد هوش به دوهفته از بعد که اولی روزهاي هم آن. بود کبود و سیاه

 را او نتوانسته چطور داشته، زرنگی ادعاي که مردي فهمید نمی. بود وگنگ گیج

 بود نفعی دنبال هم او انگار. افتاد آرمان هاي حرف یاد. دهد تشخیص البرز از

 اوبا چرا فهمید می خوب حاال.  نیست البرز او بود فهمیده. کرد سکوت که

 هم دختر این! نازنین. اي کرده خطر گفت می و کرد می بحث پنهانی نازنین

 برسد؟ کجا به کردن،میخواهد بازي همه این از دانست نمی که بود بازیچه یک

 !کیارش_

 :گفت آرام و گذاشت رویصورتش را دستش

 . بمونم اینجا کم یه بذار. میام خودم دیگه ساعت یه. بذار تنهام_

 می مانع به داشت یکی یکی تیرهایش انگار. کرد نگاهش ناراحتی با کاوه

 او بدبختی با مدت همه این.  گشت برمی خودش سمت و کرد می کمانه. خورد

 داد، نشان را خودش البرز اگر که بود آماده همیشه آراز. فرستادند البرز جاي را

 می او از ردي دنبال کاوه هم طرف این از. دهد تحویل پلیس به را او فورا



 نشان را خودش وجه هیچ به البرز اما نکند کرد،تعلل پیدایش اگر که گشت

 چیزي او بلکه بگذراند اختیارکیارش در را تاپ لب شدند مجبور تا داد نمی

 ناجوانمردي با پیمان. کرد گرفتارتر را او فقط برگشتنش اما آمد که بیاد یادش

 واز بود رفته لو که بود کرده استفاده قاچاق براي کیارش اسم از دیگر درجاي و

 ي همه. رفت زمینفرو در و شده آب اي قطره که هم البرز. نبود خبري خودش

 کامل خواست کامران وقتی اما. بود داده توضیح هم پلیس براي را ها این

 اونگاه چشم در توانست نمی.  کرد معذور را خودش ،کاوه دهد توضیح برایش

 و هست البرز فهمید که موقعی همان از. بردارد رازي چنین از پرده و کند

 .بود شده تر شکسته عمرش ،دوبرابر بوده او جاي را مدت این تمام کیارش

 ساکت کیارش که مدتی تمام در. بود باخت سر چند بازي این او براي حاال

  نمی اما شده چه و بوده کجا بداند او تا داد توضیح برایش را ها این کاوه بود،
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 کرده،نه باز راه خودش ذهن در که است حلی راه از کیارش سکوت دانست

 ترجیح کاوه شد، طوالنی سکوت وقتی. رسیده پایان به که مقطعی فراموشی

 بسته که درخانه. نشست کیارش رفتنش محض به.  بگذارد تنها اورا کمی داد

 .گشت کارتی سیم دنبال. کرد پیدا بود کمد داخل همیشه که را موبایلی شد



 .بود قطع هم آن که نباشد قطع خانه اینترنت کرد دعا و گفت جهنمی به. نبود

 نامحدود فاي واي یک به و کرد سرچ را فاي واي. افتاد شماره به نفسش

 بومرنگ ایمیل آدرس خوب. شد وصل فقط و کجاست به متعلق نفهمید. رسید

 .فرستاد ایمیلی و کرد وارد را آن. بود یادش را

 ببین االن بیا ؟ ببینی مو مرده خواست نمی دلت مگه. نمردم. کیارشمالبرز"

 و دروغ به کارمون واال منمنبودم. نیستی چون باش برادر نمیگم. باش مرد ولی

 می. هستی که هرجا.ببینمت میخوام. کشید نمی وایسادن هم روبروي و دزدي

 .اومدم. بیام من که داشتی نگهش و توئه پیش مطمئنم. توئه پیش سبا دونم

 تو و من که چیزي! مادر. مه بچه مادر. نباش صفت بی. نباش نامرد فقط

 . "نداشتیم

 را ایمیل آن هنوز البرز دانست نمی. بود تاریکی در تیري. کرد ارسال هم بعد

 می را خودش باید گرفت نمی اگر که بود شانسی. نداشت وقت اما نه یا دارد

 انگار اما. لرزاند می را تنش و بود درگوشش هنوز البرز آخر حرف. کشت

 تنها"بود نوشته زیرش و بود پیام در آدرسی. آمد جواب. خورد هدف به تیرش

 "بیا

 ي خانه همان اطراف در قدیمی ي خانه یک آدرس. شد وتند بلند هایش نفس

 .انداخت اطرافش به نگاهی. نبود راه هم ساعت نیم آنجا تا شاید. بود لواسان



 .بود شده تندتر باران. رفت بیرون.  کرد عوض را لباسش

*** 

 :گفت وحشت با کاوه

  زده گول رو دنیا یه اون بهش؟ کردي اعتماد چطوري دختر؟ میگی داري چی_
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 ...که

 ...که بود کرده پیدا دالیلی یه البرز! نه_

 را گوشی البرز و برگشت ترس با نازنین. شد کشیده بیرون دستش از گوشی

 :افتاد پته تته به نازنین. کرد لهش و انداخت پایش زیر

 . نکن بازي دیوونه... توروخدا... البرز_

 هایش چشم.بود دارتر خش همیشه از صدایش. رفت او صورت توي البرز سر

 :بود سرخ سرخ

 !نفهمه کسی بود این قرارمون_

 :کشید فریاد. شد جري نازنین

 و جمع رو دختره اون قتل تا اینجا میاي گفتی. زدي گول منو تو قرار؟ کدوم_

 گولم. کنی سواستفاده بیشتر انتقام براي کیارش اسم از اینکه ،نه کنی جور



 :کرد گریه و کوبید او ي سینه به محکم را مشتش دو! عوضی زدي

 می لعنتی کنعان اون اگه. خریدم جون به خطر آشغال توئه خاطر به من _

 تو... تو ولی کرد می دفنمون زنده ،زنده زدیم جا تو جاي و کیارش که فهمید

 . میخوره هم به ازت حالم. زدي دور منم... که اشغالی انقدر

 را او هاي دست مچ البرز آورد کم نفس و شد خسته زدن جیغ از نازنین وقتی

 :شد خیره خیسش هاي چشم به و گرفت محکم

 تموم مثل.نگو هیچی امشبم.نازي بودي داشتم،تو دنیا این تو که کسی تنها_

 .ساال این

 :گفت گریه با نازنین

 . ها کنه می سکته. داره گناه. بره کن ولش رو دختره این فقط. باشه_

 :کشید را کاپشنش پشت از نازنین و چرخاند رو. کرد سکوت البرز

 بخاطر مرگ مرز تا بار یه. نداري کاري کیارش زن به بودي گفته تو!  البرز_

 . رفته تو وپرتاي چرت

 !نداشتم بهش کاري من_
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 سروقتش؟ رفتی هلند تو چی واسه پس_



 :چرخید سمتش فریاد با البرز

 و خونم ساال این ي همه و کثافتیه چه کنعان بودم نفهمیده هنوز موقع اون_

 ! پرکرده دروغ ي کینه با

 :آمد جلو در درگاه کنار از سبا

 ؟ برنداشتی سرم از دست چرا فهمیدي که بعد_

 :گفت لرزان صدایی با سبا. کرد تنگ را هایش چشم البرز

 ...تو. کشتی منو ي بچه تو. هست گوشیم تو هنوز ایمیالت_

 اومدم تا ندیدمت دیگه هلند از بعد من میگی؟ وپرت چرت چرا ایمیل؟ کدوم_

 . ترکیه بره کیارش اینکه از قبل. نازنین با اونم. ایران

 نبود؟ تو مال مگه بومرنگ ایمیل_

 :گفت دادوالبرز تکان سر نازنین. کرد نگاه نازنین به. شد باز البرز ابروهاي

 !داشتی خبر تو فقط ایمیل این از_

 .شد خانه وارد کنعان همراه آرمان. شد باز خانه در و داد تکان سر نازنین

 :زد لبخند آرمان

 !داشتم خبر منم_

 .رابست در و شد خانه وارد هم پیمان آنها سر پشت. رفت عقب قدمی سبا

 کنعان و رفت پس قدمی. چرخید می آنها روي نگاهش. بود آمده بند سبا اشک



 :گفت فارسی به ترکی، غلیظ ي لهجه با. شد کشیده او دنبال نگاهش

 ...کامران عروس_

 را سیاهش ي اسلحه البرز بگوید، چیزي خواست تا و ایستاد سبا جلوي نازنین

 :گفت و گرفت کنعان روبروي

 ! شد تموم_

 او سمت ش اسلحه. شد گیج البرز. زد البرز به چشمکی و آمد جلو آرمان

 :شد کشیده

 محمدي الناز بومرنگ رمان

402 |4 1 6 

 .سرجات گمشو_

 :ایستاد و زد کجی لبخند آرمان

 .گرفت رو اینجا آدرس. بیاد کیارشم بذار. نکن عجله_

 :گفت نفرت و بغض با نازنین

 ...تو آرمان؟ بود مالی لجن همین هات نقشه ي همه ته_

 :گرفت نازنینِ  سمت را عصایش کنعان

 . جاسوس بود خاك زیر االن! نبود آرمان بخاطر! ساکت تو_

 :گفت بیشتري باخشم و کرد نگاه البرز به



 ...تو و_

 با پیمان. آمد در صداي. شد می پایین و باال شدت به البرز ي سینه ي قفسه

 نگاهش. شد پیدا در درگاه میان متحیر کیارش و کرد باز را در آرمان ي اشاره

 سمتش خواست وتا کیارش گفت بغض با سبا.  بود چسبیده پیمان به

 :ایستاد روبرویش برود،آرمان

 !سرجات وایسا_

 آب. ایستاد آرمان و اون میان و بود کنارش نازنین. رفت عقب قدم دو سبا

 :گفت و کرد تف برادرش صورت توي را دهانش

 !کثافت. آرمان کثافتی_

 به را پیمان ي یقه کوبید، می شدت به که نبضی و شده منقبض فکی با کیارش

 :کشید شدت

 . تره شریف تو از سگ. حیوونِ  حیف. صفت سگ آشغال_

 :گفت آمیز تحقیر لحنی با بعد و خندید پیمان

 !یانه زدم می رو تو پوز جور یه باید باالخره. نکن کثیف خودتو خون_

 چشم در کیارش پرنفرت نگاه. داد هل عقب شدت به را او هاي دست مچ بعد

 سمت پیمان. پیچید فضا در گلوله شلیک صداي مرتبه یک اما بود قفل او

  ساکت فضاي در که بود چیزي تنها سبا ي خفه جیغ صداي. شد پرت کیارش
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 چشم با و چسبید کیارش پیراهن ي یقه به پیمان هاي دست. پیچید آن از بعد

 نگه براي تالشی نتوانست. بود شوکه کیارش.ماند خیره او به شده گشاد هایی

 از هنوز که افتاد دودي به کیارش چشم و افتاد زمین روي پیمان. کند او داشتن

 :غرید بعد و آمد می البرز ي اسلحه

_خائن کثافت! 

 .گذاشت سرش روي پشت از را ش اسلحه. چرخید البرز سمت آرمان

 .بود دستش دستکش

 !من به بده تو اسلحه. البرز بسه گري یاغی_

 از البرز تا خورد هم به او تعادل و کشید سر پشت از را آرمان پیراهن نازنین

 فضا در گلوله شلیک صداي دوباره.برگردد طرفش به و کند استفاده فرصت

 :زد داد و کرد شلیک خروجی در سمت به که بود کنعان بار این. پیچید

 . شین خفه_

 تق تق صداي. رفت البرز سمت کنعان. کرد نگاه نازنین به عصبی آرمان

 :بود خراش گوش عصایش

 یکی این بفهمه کامران میدونم بعید. آرمان باش یکی اون مراقب برو تو_



 .سرنیاد با اینجاس

 :کوبید زمین را عصایش. شد جمع هایش چشم. کرد نگاه البرز به

 !روانی توي نه یکی؛ این خاطر به شنیدي؟_

 :آمد جلو کیارش.شد سیاه. شد سخت البرز نفس

 ...خبر اصال کامران خرفت؟ پیر میگی مزخرف چرا_

 :چرخید سمتش کنعان

 .گفته دروغ هم تو به خب آره؟. است زنده البرزي نداشت خبر! هان_

 :کرد نگاه البرز به کیارش

 ! خودشیطون. البرز شیطونِ خود این_
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 البرز. شد کشبده اسلحه سمت آرمان نگاه.  انداخت پایین را ش اسلحه البرز

کرد پرت اي گوشه و درآورد را کاپشنش. رفت کیارش سمت. 

 اون از گفته. برده خودش با کیارشو و اومده کامران که بود گوشم تو عمر یه _

 شده خراب اون تو فرستاده و ن م.بودم زیادي من و بسشه یکی همین هوس

 .وحشی گرگ مشت یه دست زیر افتادم که. بریدن سر توش بچگیمو که اي

 او تن روي هاي زخم به کیارش نگاه. خورد جر او چشم مقابل پیراهنش



 مقابل گاهی چرا فهمید می حاال. پیچید ش سینه ي قفسه در دردي. چسبید

 . دید می پاره تکه و زخمی را خود آینه

 بغل من جاي تو که روزایی همون تو. زخماس همون جاي ش همه اینا_

 .نعمت و ناز تو. بودي کامران

 :گفت تر تلخ تنش به کیارش نگاه ماندنِ خیره با

 نه؟. م تماشایی_

 . شد کشیده باال کیارش هاي چشم

 کردي؟ شلیک هوایی تیر شب اون چرا ، بگیري انتقام خواستی می اگه تو_

 نکشتی؟ منو شب همون چرا

 کند،کنعان پیدا زدن حرف براي فرصتی اینکه از قبل و شد جمع البرز ي چهره

 :گفت

 جون قصد جاي االن دونم نمی کنه می فکر و کرده فرض احمق منو چون_

 !کرده منو جون تو،قصد

 پیرمرد ي شقیقه در محم سفتش مشت و چرخید سمتش مکث بی البرز سر

 با و خورد دیوار به بخورد، چهارچوبش به محکم که دري مثل کنعان. خورد

 آمد باال او ي اسلحه اما رفت سمتش البرز. خورد زمین شده گشاد هایی چشم

 سر پشت از درست بار این. آمد گلوله شلیک ي خفه صداي دیگر بار یک که



 :کرد زمزمه آرمان. شد گشادتر کنعان هاي چشم. البرز

 !شرف بی بمیر_
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 .بود پرکرده را فضا خون بوي

 نگاه کیارش به و کرد پرت کنعان سمت را اسلحه نفرت پر نگاهی با آرمان

 :کرد

 ماجرایی یه فهمید.  نیستی البرز فهمید اول ي لحظه دید،همون و تور وقتی_

 .جاییه جابه این پشت

 :کرد نگاه ونازنین البرز به

 تو جاي کیارش نفهمه که نبود احمق نازنین. داشتین رابطه باهم شماها_

 پیش مشکل این دادین خبر یهو ایران به سفرتون از بعد که خصوصا. اومده

 گلوله یه. ترکیده ومغزش خورده زمین کیارش با درگیري از بعد البرز و اومده

 .فهمیدم خودش طریق از منم. بزنه وگول گرگ این که نبود چیزي شده شلیک

 التماس به من اما کنه اب زیر و نازنین و کیارش سر موقع همون خواست می

 خواستم فهمیدم؟ می کجا از گفتم. بودم نفهمیده بابام روح به که افتادم

 از. بودم مجبور. کنم بازي شون نقشه با منم و شه پیدا البرز که بده فرصت



 کشیده باال منو پدر میراث اون. بکشه کشتنشو زحمت البرز خواستم می طرفی

 دست از اونجا چیو همه مرد، می من دست به اگه. زد هم به و قدرت واون بود

 .دادم می

 :ایستاد نازنین روبروي

 هیچ دست. برو حاال. بري البرز با بسازم برات رو دنیا جاي یه دادم بهت قول_

 . رسه نمی بهتون کسم

 :کرد نگاه البرز به

 زندگی همه چشم از دور عمر یه تو. نداره ازتون ونشونی نام کس هیچ_

 می چطور کجایی؟ میدونه چه کسی. دردسر بی. بکن زندگیتو کردي،حاالم

 کنن؟ پیدات خوان

 .  کرد نگاه ساعت به آرمان. ماند خیره ارمان به البرز و کرد نگاه البرز به نازنین
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 .بود شده جمع خودش در زده وحشت و بود ترسیده دیوار به که سبا به بعد

 با. کرد بلند را او سر. نشست روبرویش و رفت سمتش. خورد تکانی کیارش

 :زد صدایش بغض

 !سبا_



 دوباره کیارش. کرد می نگاه البرز به هم سبا. شد کشیده سمتشان البرز نگاه

 سر پشت آرمان. رفت فرو او آغوش در و چرخید سبا هاي چشم. زد صدایش

 :ایستاد کیارش

 ول هم رو شماها. البرزبوده کار میگی فقط. بیاد پلیس تا بمونین باید شماها_

 فهمیدي؟. کیارش همین. رفته و کرده

 :داشت،ایستاد آغوش در را سبا که طور همان.چرخید کیارش سر

 !کشتی سگو پیر این تو بگم؟ دروغ باید چرا_

 :کرد نگاه البرز به کیارش. شد باز آرمان ابروهاي

 !البرز کنم کمکت میدم قول. بمون همینجا_

 !خوام نمی کمک کسی از ، مردن و بمیرن بود حقشون که ادمایی واسه من_

 :کشید درهم چهره کیارش

 کنی؟ می تعیین حق تو بود؟ حقشون_

 !بزنه دور دنیا تو رو تو نباشه کسی دیگه که کشتمشون! آره_

 :چرخید سبا سمت البرز نگاه. افتاد حرکت از اي ثانیه براي کیارش قلب

 سر باال رفت. دادم سفارش برات صورتی رز مشت زرد،یه گالی او جاي_

 .شد عوض چیزا خیلی بازي تو اومدي که تو. پسرت

 :کشید را البرز بازوي آرمان. چکید سبا اشک



 .برم باید من. برو بیا. نیست زدن حرف وقت االن_

 :بود آنها به هنوز البرز نگاه

 .کشم نمی خودم دنبال و کس هیچ من. ببر هم رو نازي. توبرو_

  ایستاد روبرویش نازنین.چرخید در سمت البرز بگوید چیزي خواست تا نازنین
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 :گفت وکیارش

 .باشی کرده هم رو کارا بدترین اگه حتی! البرز نمیدم شهادت تو علیه من_

 :زد داد عصبی آرمان

 کیارش؟ خاره می توتنت_

 :کشید داد تر بلند کیارش

 .ذارم نمی من دیگه. سوخته بقیه آتیش و چوب به عمر یه! آره_

 نگاه ماتش فلز به. برداشت زمین روي از را ش اسلحه و شد خم و خندید البرز

 :گفت و کرد نگاه آرمان به. کرد

 .نمونده روش انگشتاتم جاي. خوبه_

 چین همان. چرخید او سمت البرز. کشید را بازویش و جلورفت عصبی کیارش

 :خندید می.بود افتاده چشمش کنار ها



 .کیارش درنیار تعصب اداي_

 :رفت پیش عصبی و کرد رها را سبا کیارش

 بودم،تماشا کشیده چهارمیخ به بخاطرت که رو اونایی ي همه تا بمون ادا؟_

 کردي فکر! تو بخاطر بابا گفتم درمیون یکی بابا به ساله چهارده من. کنی

 و عشق و خوشی اوج تو. میکشتتم داشت حسم! نه بود؟ من مال دنیا خوشی

 ادا؟ میذاري اسمشو حاال. لعنتی بود اسمت میگی که حالی

 :زد پلکی البرز

 . نکن زندگی من مثل. هستی و بودي چی کنی ثابت نمیخوام_

 . افتاد رنگ قرمز گردان هاي چراغ به پنجره از آرمان چشم

 !پلیس.  بجنب البرز_

 بسته فضاي در جیغی صداي. گذاشت ش شقیقه روي را اسلحه مکث بی البرز

 اما. شد شلیک گلوله. کشید را او دست و برد هجوم البرز سمت کیارش.پیچید

 را نازنین دست آرمان. آمد پلیس ماشین آژیر صداي. خورد پنجره ي شیشه به

  هم با البرز و کیارش. داد هلش نازنین اما بکشد خودش دنبال اورا تا کشید
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 :زد هوار و زد خیمه تناو روي شکارچی یک مثل البرز. خوردند زمین



 رودخونه تو ریخت میشه و گنداب یه کنی؟ عوض منو کنی؟ غلطی چه اومدي_

 میشه؟ آره؟.داد غسلش و

 :زد داد تر بلند کیارش

 می عوض و چی خودکشی. کنیم می حل و مشکلت. البرز داري مشکل تو! آره_

 کنه؟

 صداي. کشید خودش دنبال زور با را نازنین. فرستاد شان همه به لعنتی آرمان

 کنار و رفت جلو ترس با سبا.  کرد رها را کیارش البرز. آمد می ها دویدن

 :زد صدایش کیارش که برود برداشت را اسلحه البرز. نشست کیارش

 . نرو_

 :چرخید سمتش.کرد مکث البرز

 له سیگار همون ، ندار هیچی منه! رفتم داشتم،نمی سبا مثل عشق یه اگه _

 . میشه خاموش باالخره که م شده

 .نشست زمین روي کیارش

 .کنم می خواهش_

 :زد نشنیدن به را خودش اما شنید البرز

 .نکشتم من. کشتم تو بچه گفتی یادمه. زدم هم به من زندگیتو یهعمر_

 . نکشتم



 یک که درآمدند روبرویش نفر دو کرد باز را در که همین اما رفت در سمت به

 کامران نگاه. پلیس نیروهاي طوالنی صف سرشان پشت.  بود کامران نفرشان

 دوباره. چرخید کیارش سمت نگاهش. ماند میخکوب او صورت روي ناباوري با

 :کرد زمزمه نفس نیمه و گذاشت قلبش روي دست. کرد نگاه البرز به

 ...البرز_

 بلند کیارش. چکید کامران چشم ي گوشه از اشک.  رفت عقب قدمی البرز

  آن به و گرفت را تصمیمش ثانیه چند عرض در و کرد نگاه پنجره به البرز. شد
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 البرز دست. آمد شلیک صداي شد، پرش ي آماده که درگاه روي. دوید سمت

 باال البرز سر.خورد زمین سر پشت با بعد اي لحظه و شد شل درگاه روي از

 .خندید می. خورد می تکان تند تند سرش. افتاد پایین کنعان دست. چرخید

 .نشست البرز کنار کیارش. خورد زمین زانو با کامران. وحشتناك ي خنده یک

 او هاي چشم اما گذاشت سرش زیر دست.  کرد صدایش جان بی صدایی با

 .آمد جلو زانو روي کامران.  زد صدایش دوباره کیارش. بود مانده کامران سمت

 اتاق فضاي در کامران تلخ ي گریه و آمد فرود البرز ي سینه روي کیارش سر

 . زد نمی البرز نبض هم باز اما گرفتند قرار هم کنار باالخره. پیچید



 چیزي. میخورد تکان سیاه سنگ روي گلها. خورد خیسش صورت به سرد باد

 به را آن خواست می هم بار هر و بود درگلویش که بود سال یک سنگ شبیه

 دست. بود شکست،قلبش می که چیزي تنها. شکست نمی ، بکوبد دیواري

 دید، که را سبا. کرد بلند سر. رافشرد ش شانه دستی. کشید گلها و سنگ روي

 و نشست کنارش سبا. کشید آهی و کشید اشکش از خیس صورت به دست

 :گفت آرام کیارش. خواند فاتحه و انداخت سنگ به نگاهی

 باشه؟ رسیده آرامش به میشه_

 :کرد بغض او ي گرفته صداي از سبا

 . میرسه حتما_

 :داد تکان سر کیارش

 .بود دیر خیلی که رسیدم بهش موقعی بکنم؟ براش کاري هیچ نشد چرا_

 :کشید سنگینی آه کیارش. کرد زمزمه را اسمش آرام و چرخید او سمت سبا

 نمی یا رفتم، نمی دنبالش وقت هیچ کاش که کنم می فکر وقتایی یه_

 ...اما دیدمش

 یادت گفت؟ چی نازنین رفت یادت. کشید می عذاب داشت البرز!  کیارش_

 بود؟ زده بهش حرفایی چه رفت

 :کشید صورتش روي بار چند را هایش دست کیارش
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 هوس دنبال وقتی که رو مرسده. بدونم مقصر باید و کی دونم نمی. دونم نمی_

 ... که بابام یا نکرد رو ما روزاي این فکر رفت و اومد

 :گرفت را او هاي دست سبا. کرد مکث

 .برداشت قدم منطق بی. کرد انتخاب اشتباه که هرکی. مقصرن همه_

 فقط آدما سرنوشت.  کرد قضاوت ناحق.  رفت پیش و نکرد نگاه مسیرشو

 شده خودشون حق در که اشتباهاتی از بتونن که شرطی به. خودشونه دست

 در بقیه سر بدترشو و کنن بدترش اینکه نکنن،نه تکرارشون و بگیرن درس

 تو که نبود چیزي اون درمانش. بود شده مریض روحش و البرز! کیارش. بیارن

 که کن قبول.  بود قتل دوتا جرمش کمترین. بدي بهش تونی می کنی فکر

 .کنه زندگی عادي تونه نمی داشت قبول هم خودشم

 :کرد نگاهش کیارش

 .بود که هرچی. بود برادرم_

 نگاه البرز عکس به کیارش و چرخید نگاهش. چکید او تلخ بغض از سبا اشک

 :گفت آرام و خورد سر صورتش روي اشک. کرد

 !البرز بخواب راحت زیر اون حداقل_



*** 

 هم با. کردند هم به نگاهی. دیدند منتظر را رسیدند،نازنین خانه در به وقتی

 سالم. بود گرفته تندي باران. رفت جلو دیدنشان با نازنین. شدند پیاده

 تر پریده ورنگ تر پژمرده قبل به نسبت نازنین. شد بدل و رد میانشان کوتاهی

 :پرسید آرام کیارش. بود

 افتاده؟ اتفاقی_

 :داد تکان سر نازنین

 دستش از هم چی همه. گردنش افتاده جرم کلی. گرفته و آرمان ترکیه پلیس_

 . رفت

 :رفت جلو و کرد کیارش به نگاهی سبا
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 ...تو پس_

 تمام. آدما اون بین برم خواست نمی دلم دیگه. نبودم آرمان پیش اولم از من_

 . بودم تنها سال یه این

 :گفت و کرد نگاه کیارش به

 . خوام می البرزو قبر آدرس_



 سمت و نوشت را ردیف و قطعه ي شماره کارتی پشت. گرفت نفسی کیارش

 را آن. آورد بیرون کیفش از کوچکی بومرنگ بعد و کرد تشکر نازنین. گرفت او

گفت و گرفت کیارش سمت: 

 ي وسیله تنها. داشت دوسش. داشت خودش با پرورشگاه از البرز و این_

 .باشه تو پیش بخواد دلت شاید گفتم. بچگی از بوده همین بازیش

 چوب تکه آن دنبال نازنین نگاه. گرفت را آن و کرد بومرنگ به نگاهی کیارش

 :گفت سبا که کرد رفتن قصد. چکید اشکش و رفت کوچک

 بري؟ داري جایی_

 :کرد نگاهش لبخند با نازنین

 .ممنون. آره_

 :گفت و کرد نگاه کیارش به بعد

 اونقدر گفت. میخوره داري که عشقی بخاطر رو تو حسرت گفت بار یه البرز_

 قبلش تا بوده گفته پیمان. شده عوض زندگیش که باارزشه براش عشق این

 . نداشتی ثباتی

 بغض با و کرد نگاه سبا به نازنین. کرد نگاه سبا به فقط و نگفت چیزي کیارش

 :گفت

 البرزو مسیر دادن تغیر ي عرضه شاید اونوقت. بودم تو مثل منم کاش_



 .نشد. کردم تالشمو... ولی داشتم

 :کرد تکرار باحسرت

 .نشد_
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 داد قورت را بغضش سبا. کرد خداحافظی آنها از تشکر با و زد پس را اشکش

 :گفت آرام و رفت جلو اطرافش به توجه بی کیارش. برگشت کیارش سمت و

 !بودي من زندگی شانس تو. میگه راست_

 خود به محکم را او. گرفت آغوشش در کیارش. کرد زمزمه را او اسم آرام سبا

 .شد تندتر باران. کرد روشن کوچهرا برق و رعد. فشرد

*** 

 درمورد داشت. کرد نگاه کیارش به و برداشت را کشیده اتو پیراهن سبا

 .برود وقت سر شنبه یک فقط گفت می و کرد می صحبت ش منشی مرخصی

 :گرفت طرفش لبخند با را سفید پیراهن و رفت طرفش کرد، قطع که را گوشی

 !نداره مشکلی اتوش ببین_

 اما بود گذشته سال یک از بیشتر اینکه با. کرد پیراهن رنگ به نگاهی کیارش

 سبا ،دست نگاهش شدن وطوالنی سکوت با. بود تنش مشکی پیراهن هنوز



 :گفت آرام. شد سست

 . خواستگاریه مراسم ناسالمتی. دربیار تنت از پیرهنو این_

 :گرفت او صورت مقابل را سرش سبا. کشید عمیقی نفس کیارش

 .کنم می خواهش! کیارش_

 . زد لبخند سبا. ماند او صورت روي کیارش نگاه

 ! دیگه داره گناه کیانا باشه؟_

 :وگفت نشست تخت لب کیارش

 !خیره ي دختره. درنمیارم کیاناس چون اتفاقا_

 و گذاشت میز نخورد،لب هم به اتویش که طوري را پیراهن. کرد نچی سبا

 :نشست کنارش

 تفاوت سالم دوازده ده خب. شدي حساس موضوع این روي قدر این چرا_

 هم با کنن می فکر و دارن دوست همو اینه مهم. دارن که دارن سنی

  ن خوش روي ندي،باباتم رضایت تو اگه. خوبه خیلی کاوه. میشن خوشبخت

 محمدي الناز بومرنگ رمان

413 |4 1 6 

 .نکن اذیتشون. نمیده شون

 گذاشتن؟ خواستگاري قرار رفتهکه.داشت قلب دکتر قرار امروز بابا_



 یه ممکنه کرده، سکته دوبار وقتی خب. نبوده مشکلی روشکر خدا. بابا آره_

 !دیگه بیاد پیش هم مشکالتی

 :گفت آرام کیارش

 شب تو من مرگ ترس از یبار. کنه سکته دوبار ما بخاطر کرد می فکرشو کی_

 ...و البرز مرگ از بعد ما،یبار عقد

 !کیارش_

 :کرد خواهش او و کرد نگاه سبا به کیارش

 چه بگو رایکا به همیشه. دار نگه البرزم یاد. دار نگه و خوب هاي خاطره_

 .فرستاده براش رو صورتی و خشک گالی اون که داشته خوبی عموي

 .نده آزار مارو و خودت اینجوري

 :کشید او ي گونه روي دست مکث کمی با کیارش

 نه؟. کردم اذیت خیلی تورو_

 :برد پیش کمی را سرش کیارش و زد لبخند سبا

 نه؟. عاشقتم بدجور دونی می عوضش_

 . بوسید را او ي گونه سبا

 .نکنی تصور تو که اونقدر. دارم دوستت منم_

 کیارش اینکه از قبل. کرد باز اورا پیراهن ي دکمه سبا و زد لبخند کیارش



 :پرسید داشت،آرام نگه را او دست دربیاورد کامل را پیراهنش

 برد؟ بابا رو رایکا_

 :زد لبخند سبا

 .خوابید و زد نق. میاومد خوابش. نه_

 کند اعتراض خواست تا و کرد تعجب سبا. شد اوخم سمت و زد لبخند کیارش

  رایکا. شد بلند جا از آمد در روي که تقی تق صداي با اما.  بود او آغوش در
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 چشم کیارش. کوبید می آنها دراتاق به را آن و بود دستش کوچکش ماشین

 :کرد گرد

 پایین؟ اومده تختش از_

 . خندید سبا

 . میگه قشنگ گرفته یاد هم چیزدیگه یه راستی. گرفته یاد تازه. آره_

 با رایکا ي وکجوکوله سفید پیراهن. کرد نگاهش خنده با و شد خیز نیم کیارش

 اغوش از را او و برد پیش دست. بود کرده تر خوردنی را او سیاهش پاپیون

 . افتاد تخت روي پشت با و سایید او کوچک بینی به را ش بینی و گرفت سبا

 آره؟. بود شدن بیدار خواب از وقت االن پدرسوخته؟ چطوري_



 :داد نشانش را نیشش هاي دندان و شد خم او صورت روي رایکا

 ...کیا... بابا_

 :خندید سبا.کرد نگاهش شده گرد هاي چشم با کیارش

 .داده یادش کیانا. گرفته یاد دیروز از_

 . رفت ش صدقه قربان دل ته از و بوسید محکم ا ر او کیارش

 بزنیم؟ و دوماد بریم. بره کثیفت صورت اون قربون کیا بابا_

 :گفت باخنده سبا

 !کیارش!  وا_

 صدایی با. بود تر نزدیک کیارش به گوشی.خورد زنگ تلفن موقع همان

 .آمد می هم رایکا جیغ جیغ صداي. داد جواب پرخنده

 !بله_

 :بود شده دارتر وخش تر سنگین قلبی ي حمله آن از بعد صدایش کامران

 بابا؟ نمیاي. جان کیارش_

 :بوسید را یکا را کیارش

 !میام بپوشم لباس.  چرا_

 :گرفت آرامش او ي پرخنده صداي با کامران دل
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 .عزیزم منتظرتونم_

 کیارش.کرد صدایش کند،کامران قطع اینکه از قبل اما گفت اي باشه کیارش

 :گفت آرام کامران و گفت اي بله

 .بابا بود شده تنگ ت خنده صداي واسه دلم_

 :گفت آرام و گرفت نفسی. کرد مکثی کیارش

 کیش دومادتو امشب. شده تنگ حسابی بازي شطرنج یه واسه منم دل_

 . کنیم می بازي کنی، ومات

 را گوشی. روند می زود که کرد راحت را خیالش کیارش. خندید آرام کامران

 .افتاد چوبی بومرنگ به چشمش که بگذراد میز روي را آن وخواست کرد قطع

 تخت لب کیارش. ماند خیره او به سبا نگاه. برداشت را آن مکث اي لحظه با

 بغل را او کیارش. بگیرد را بومرنگ خواست و رفت طرفش به رایکا. نشست

 کوچکش هاي دست و بوسید را پسرش بناگوش. داد رایکا دست را آن و کرد

 :بابومرنگگرفت را

 حرف ولی.  کنی شکار کنی،هم بازي باهاش میتونی هم. بابا بومرنگه اسمش_

 شکار هم بازي وسط ممکنه چون نکن پرتش نیستی بلد اگه. کن گوش و من

 درست که کن جمع و حواست. بخشی نمی خودتو وقت هیچ اونوقت. کنی



 برمی خودت طرف بره هرجا باشه یادت کنی می پرتش وقتی. کنی پرتش

 .کن پرت بعد کن فکر اول پس گرده،

 شد خم سبا. کرد پایین و باال را آن و کرد نگاه دار قوس چوب به ذوق با رایکا

 :کرد نگاه دو آن به و

 پدر؟ اقاي بریم_

 .را رایکا تپل لپ بعد و بوسید کوتاه را سبا اول. زد لبخند کیارش

 .عزیزم بریم_

 هاســـت بومرنگ بازي زندگی؛ بازي
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 زود یا دیر ؛ انسان سخنان و کردار و پندار و

 انگیــــز حیرت دقتی با

 او خود سوي به

 ...گردد می باز

 پایان

 محمدي الناز
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