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 خدا نام به

 

 مرتب داماد کت بیج یرو ظرافت تینها در را کوچک گل شاخه

 :گفت یتبسم با و کرد

 اتونچشم و نیریبگ دستتون دو هر با رو گل دسته لطفا داماد یآقا-

 .نیببند رو

 ار گردنش و کرد خساست زبانش از استفاده یبرا شهیهم مثل ریام

 :فتگ دوباره نیدورب کردن آماده حال در لمبرداریف. کرد نییپا و باال

. ذارهیم تونشونه رو دست و آدیم سرتون پشت از خانم عروس-

 افتهیم عروست به نگات بار نیاول یوقت و باش لکسیر کامال نیبب

 جز ما که یدونیم. اریب زبون به رو یدار دلت تو که یحس هر

. مینکیم کار رئال یعروس پیکل یبرا که میهست ییهاهیآتل معدود

 و تو جز نجایا که انگار باشه؛ یواقع و یعیطب زیچ همه خوادیم دلم

 ! ستین چکسیه خانم عروس
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 ماا کند، باز را یشوخ سر یکس با آمدیم شیپ کم. دیخند کج ریام

 :گفت انهیموذ. بود عمرش یروزها هیبق یسوا امروزش خوب حال

 هی م،یکنیم بدل و رد هم با یکیرک یحرفا مونخلوت تو ما آخه-

 !نباشه؟ ناجور شما یجلو وقت

 :گفت یلکسیر لحن با و برد باالتر یرو را نیدورب بردارلمیف

 نیا یحرفا از مونگوش کار نیا تو ساله چند ما باش، راحت تو-

 !پره یمدل

 یعروس یتهیفرمال لباس آن با مهتا و کرد ضبط به شروع بعدش

 . برداشت سر پشت از یاشمرده یهاقدم

 گشتانان و برسد ریام بلند یشانه به قدش تا ستادیا شیهاپنجه یرو

 . گذاشت او یشانه یرو را اشدهیکش

 یبرا و دیچیپ ریام ینیب ریز مهتا نیریش و سبک عطر یحهیرا

 مدآ ادشی فقط. کند چه دیبا مهتا دنید بعد که رفت ادشی یالحظه

 رد،ک دایپ که یحس هر عروس دنید با که گفت لمبرداریف خانم که

 .اوردیب زبان به
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 نیب دخترک فیظر کمر حاال. گشود پلک و دیچرخ مهتا سمت ریام

 و ریز را قلبش برجسته یهاگونه و دیسف صورت آن و بود دستانش

 .کردیم رو

 دیسف یهالپ توانستیم االن کاش...کلمات و حرف پدر گوِر

 ند،بچال یحساب شیهادندان یال و بچسباند صورتش به را دخترک

 .دیبگو یزیچ بود خواسته او از لمبرداریف اما

 نیهم یبرا بود، خودش به مخصوص و محدود اشیبازار اتیادب

 سمت را سرش بگردد، سلمبه قلمبه کلمات دنبال نکهیا بدون

 . آورد نییپا او صورت

 را اشینیب و داد فشار طرف دو هر از انگشتانش نوک با را مهتا کمر

 :چسباند او ینیب به

 !سگ توله آخه یشد خوشگل چه-

 ته زا کرد،یم عالقه ابراز او به یمدل نیا یکس بود بار نیاول که مهتا

 شیهاخصلت نیهم یبرا را دختر نیا اصال. دیخند غشغش دل

 !دیچسبیم بیعج یوانگید مهتا با. بود کرده انتخاب



 
 

5 romanzo_o 

 

 :دیتوپ انهیشاک و رفت هم یتو لمبرداریف خانم یهاسگرمه اما

 ه،بش پخش نفر هزار نیب سالن وسط قراره پیکل نیا دوماد یآقا-

 صدا الفاظ نیا با رو تونخانم شما بفهمن هیبق ستین زشت

 ن؟یزنیم

 طرخا به که سر پشت فیرد یهانیماش و بودند ستادهیا جاده وسط

 .دادینم یکش وقت یاجازه بودند، شده معطل یلمبرداریف

 :گفت و کرد آماده را نیدورب دوباره لمبرداریف

 ن،یکن مراعات لطفا داماد یآقا. رمیگیم لمیف که هیآخر بار نیا-

 .ومدهین در ملت داد تا میبر میکن جمع ترعیسر

 او یشانه یرو دست مهتا و شد تکرار یقبل یصحنه گرید بارکی

 .گرفت هوا در را مهتا دست بارنیا و دیچرخ او سمت ریام. گذاشت

 و گذاشت اشکوبنده قلب یرو درست. برد خود سمت را او دست

 :گرفتند راه زبانش به قلبش اعماق از کلمات نباریا

 !یبرد نجامویا-

 :گفت طنتیش با مهتا
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 !کجاتو؟-
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 :تگف و دیکوب قلبش یرو را مهتا دست. بود یجد او خالف بر ریام

 باشه؟ ار،ین پسش وقتچیه گهید! یبرد قلبمو-

 .برنگشت و رفت مهتا حالت خوش لبان از لبخند

 :گفت کوتاه و بست را اشکرده شیآرا یهاچشم

 .باشه-

 از ار او. دیچسب سفت را کمرش و دیبوس قیعم را اشیشانیپ ریام

 .کرد چرخاندنش به شروع و کرد بلند نیزم یرو

 االح زدند،یم بوق اعتراض با شیپ یقیدقا تا که ییهانیماش یهمه

 .دهندیم سوت هم نفر چند و گرفت یشاد تمیر شانبوق

 یصحنه همان نیا. نشست لمبرداریف صورت یرو تیرضا لبخند

 .خواستیم دلش که بود یخاص
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 عروس لباس بلند یدنباله رقص و چرخاندیم هوا در مهتا هنوز ریام

 .کردیم ترکیرمانت را لمیف هوا در

 نیدورب دل در را بایز عصر آن زیچهم و رفت باالتر و باال شاتیهل

 یدلدادگ یجنگل یجاده وسط که یداماد و عروس. کرد ضبط

 فیرد یهانیماش یحت و سبز سر و بایز یمحدوده آن...کردندیم

 ...را صحنه پشت یشده

 یدهخوانن یصدا با یترک آهنگ دیرسیم که پیکل ینجایا به بار هر

 یرو کنترل به یچنگ. شد مشت اریاختیب دستش. گرفتیم اوج زن

 .کرد پرتش ونیزیتلو سمت داشت که یتوان نیآخر با و زد زیم

 به و گشود پلک. شد قطع یترک آهنگ شد جادیا که یبیمه یصدا با

 تهبرداش که یبزرگ خش با ونیزیتلو یدیسال. دوخت چشم روبرو

 .نشد پخش قابش در یریتصو یگرید و شکست بود،

 :ردک تکرار خشم با لب ریز و شد نییپا و باال یتند به اشنهیس

 !بهتر-

 اواخر نیا. شدیم خالص پیکل نیا یباره هزار پخش از گرید 

 .گرفتیم تهوع هم پیکل یرو یهاآهنگ دنیشن از یحت
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 مچش یتکرار پیکل نیا به نشست،یم ونیزیتلو مقابل بار هر

 جنس روز آن نتوانست چرا که دیپرسیم خودش از و دوختیم

 !بشناسد؟ را مهتا یلبخندها یواقع

 عجم جا کی را ذهنش دیبا. شدینم گرم یآب پیکل نیا از گرید! نه

 ار راه یکجا بفهمد تا زدیم شخم را گذشته گرید بارکی و کردیم

 بهتا و ادعا عمر کی بعد هم اقتدار ریام باالخره که برد رفته اشتباه

 د؟یچیپ یباز خم به
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 آن ازارب یشلوغ. شد ابانیخ وارد و رفت باال را مترو ستگاهیا یهاپله

 هک یبیترت هر به. کردیم کند را حرکتش اسفند اول یروزها در هم

 بازار سمت و گذاشت سر پشت را تیجمع و ازدحام بود

 یخبر چون بازار از بخش نیا در. رفت هافروش عمده یدهیسرپوش

 .بود ترخلوت رونیب آن به نسبت نبود، یعاد مردم از
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 .کرد جلب را نظرش یایفروشچرم برق و زرق پر نیتریو دور از

 متنوع یهارنگ با زانیآو یهاچرم و شد مغازه وارد تعلل بدون

 .برد را دلش

 :دیپرس فروشنده از و کرد رو و ریز را یشترمرغ چرم

 چنده؟ نیا آقا-

 سرش نکهیا بدون ظهرش، سر یدهیکوب خوردن حال در یفروشنده

 :دیپرس اوردیب باال را

 !که میندار یفروش خرده خانم؟ یخوایم پا چند-

 :گفت و کرد نگاهش ینیب یباال از مهتا

 .خوامیم عمده-

 :تگف یابادکرده یهالپ با و برد دهانش سمت را پر قاشق فروشنده

 !اقتدار برو-

 یندت به. امدین خوشش هم فروشنده ژیپرست از. دینفهم را مرد منظور

 .شد ییروبرو یمغازه وارد میمستق و آمد رونیب مغازه از
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 دست یاساده فوم یرو. زدینم دلش به یچنگ دوم مغازه یهاچرم

 تند تند و بود افتاده راه پشتش که یافروشنده از و دیکش

 :دیپرس کرد،یم اشییراهنما

 خوره؟یم آب برام چقدر ببرم کامل اگه رو فوما نیا آقا-

 :دیپرس پکر و شد یخال فروشنده باد مهتا، سوال نیا با

 ؟یخوایم عمده-

 :داد تکان سر

 .آره-

 !اقتدار برو پس-
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 :دیپرس فکر غرق. باشد یبازار ای ابانیخ اسم اقتدار کردیم فکر

 کجاست؟-

 ،کجاست اقتدار ریام فروشگاه یبپرس یک هر از راسته، نیهم ته-

 .دهیم نشونت
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 :دیپرس ییاعتنایب با مهتا

 ؟یچ کنم دیخر اونجا از نخوام من اگه وقت اون-

 مهتا. دیخند ناباور و اریاختیب بود، یسال و سن کم پسر که فروشنده

 جور و جمع را اشخنده یاسرفه با پسر. دیکش هم در را شیهااخم

 .دیببخش گفت؛ یلب ریز و کرد

 :دیپرس یکالفگ با مهتا

 بود؟ چند حاال-

 و ود براتون من نشد، پسند یزیچ اونجا اگه ریام یمغازه نیبر شما-

 .زنمیم مین

 . شد دور یحوال آن از یکم بارنیا و زد رونیب هم دوم یمغازه از

 الس یهافیک یطراح یبرا که یرنگ ستاد،یا یامغازه مقابل هدفیب

 یجاافتاده یصدا. بود نخورده اشچشم به هنوز داشت، نظر در نو

 :آمد مغازه داخل از فروشنده

 .میدار هم یبهتر یکارا نجایا داخل، نیاریب فیتشر خانم-
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 اشینیب ریز یوانیح یهاچرم تند یبو. رفت کیبار یمغازه داخل

 و تیشخص با یقبل فروشنده دو خالف بر مسن یفروشنده. دیچیپ

 .بود یحساب و درست

 چرم از یخاص مدل لشیموبا داخل از و کرد باز را فشیک پیز مهتا

 و خاراند را شیابرو یگوشه فروشنده. داد نشان فروشنده به را

 :گفت

 دایپ بازار تو کم یلیخ مدلش نیا یول هست، لیکروکود چرم-

 !ارنیب ماه آخر تا بدم سفارش براتون دیبا نیبخوا اگه. شهیم
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 برام؟ نیزنیم چند حاال ره،ید یلیخ ماه آخر-

 .مین و سه افتهیم. نداره قابل-

 :گفت و نشست راقی یابزارها کنار یصندل یرو

 .نیکن فاکتور برام خب لهیخ-

 :گفت یسخت به و کرد منمن مرد
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 نینکرد پسند اگه اقتدار، نیبر اول شهیم دخترم، نباشه جسارت-

 .نیبد سفارش نجایا نیایب

 هک بود دهیشن را اقتدار اسم آنقدر امروز. دیکش یبلند پوف مهتا

 .شدیم تهوع احساس دچار کمکم

 جسارت همان با و گذاشت زیم طرف دو را شیهادست

 :دیپرس یحرص اشیشگیهم

 رممجبو همه که هیک اقتدار ریام نیا که نیبگ بهم لطفا شهیم آقا-

 سرپ ای س؟گندهکله یلیخ پولداره؟! کنم؟ دیخر اونجا از اول کننیم

 !ه؟یلیوک و ریوز

 .گذاشت مهتا مقابل را شکالت یحاو بشقاب مرد

 !خرهکله فقط نا؛یا از کدوم چیه-

 .دیخند یحرص از برافروخته یهاگونه با مهتا

 همه نیا با شما اومده، سر گهید وقته یلیخ یباز الت یدوره-

 دیبا خرهکله خودتون قول به که یآدم هی از چرا تجربه و هیسرما

 !ن؟یباش داشته یشنوحرف
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 تو عقل که یکس یعنی! خرکله نیگیم نیدار توندهن تو خانم-

 م؟یفتیب در وونهید هی با دیبا چرا ما ست،ین سرش

 .زد قهقهه رسما و کند کنترل را خودش نتوانست مهتا

 من آقا کنه ادعا بازار تو یک هر فردا از که باشه ینجوریا اگه خب-

 رو ونهاتشهیش وگرنه نجایا نیبفرست رو اتونیمشتر اول ام؛وونهید

 !آرمیم نییپا
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 :گفت و زد یتبسم بود یمشربخوش مرد که فروشنده

 یپرونجفتک یلیخ اوال م،ینشد مشیتسل هم هایراحت نیا به-

 نیا! سهمه نفع به میکن صلح باهاش اگه میدید تهش یول م،یکرد

 که یروز از اما. بود یآروم و مظلوم مرد بود، ریام یبابا واسه مغازه

 . ما جون به انداخت رو گرگ نیا و شد نینش خونه شد، ریگنیزم

 :وردآ نییپا را شیصدا تن و انداخت مغازه از رونیب به یمحتاط نگاه
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 صافماالن و الحق! اقتدار ریام گنینم بهش هم یالک بگما؛ نمیا البته-

 رو باباش یفکسن یمغازه سال سه عرض در و اسجربزه با یلیخ

 !مغازه دهنه چند کرد

 :کرد زانیآو را لبش یگوشه مهتا

 !هباش مد بازار تو حرفانیا و یریگباج هنوزم کردمینم فکر. عجب-

 :گفت یتند به مرد

 ور درشت یمشتر تا چهار یروز. ستین خورحروم ریام! نه ریگباج-

 .ما نیب کنهیم پخش رو هیبق خودش، واسه دارهیبرم

 :گفت یدار منظور لحن با و انداخت مرد به یچپ نگاه مهتا

 !؟یطرفدارش هم شما انگار که نیزنیم حرف جور هی-

 :دیگویم تیقاطع با مرد

 ام یکاسب و کار اومده ریام که یموقع اون از نباشم؟ طرفدارش چرا-

 !نکنیم دیخر راسته نیا از انیم اون اعتبار به همه گرفته، رونق هم

 :دیپرس یمرموز لحن با و شد روشن مهتا ذهن در یچلچراغ

 کدومه؟ شمغازه حاال-
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 و ددا نشان را ریام یمغازه سبابه انگشت با و آمد رونیب مغازه از مرد

 :گفت یخداحافظ موقع

 ریام خود که چقدر هر نذار، دهان به دهان ادیز شاگردش با فقط-

 !دهنه بد و نچسب ارسالن نه،یسرسنگ و حرف کم

 رونیب از اول. کرد تند پا اقتدار یمغازه سمت و کرد تشکر مهتا 

 .شد وارد دیترد با بعد و دیکش مغازه داخل یسرک
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 زیم یرو داده حالت ییموها و پهن ییهاشانه با یجوان پسر

 .بود نشسته یورکی

 را ماتش نگاه اقتدار، یمغازه به ورود اول یهاهیثان همان در مهتا

 مگر که بود جنس تنوع آنقدر نجایا. چرخاند فضا دور تا دور

 . برود رونیب دهینپسند هم را یزیچ توانستیم
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 رنگ چند بود، اوردهین ریگ ییجا چیه صبح از که یچرم همان

 گرید یهامغازه برابر سه وسعتش که یامغازه یگوشه از متنوعش

 مثل که بود خوب آنقدر هم فضا یهیتهو یحت. بود زانیآو بود

 .دیچیپینم اشینیب ریز چرم تند یبو گرید یهامغازه

 اب که یپسر از و رفت خواستیم که یرنگ همان سراغ اقیاشت با

 :دیرسپ زد،یم دید را مهتا اندام و بود نشسته زیم یلبه یرو یلکسیر

 چنده؟ چرم نیا متیق آقا-

 .شد خودش یرو جوان پسر یرهیخ یهانگاه متوجه تازه و برگشت

 !دادن؟ متیق بهت چند-

 .ستادیا نهیس به دست مهتا

 متیق همب یبتون تا گفتن، یمتیق چه هیبق یبدون دیبا اول یعنی-

 !؟یبد

 :دیخند حانهیوق و یورکی پسر

 یصبر محمد که دونمیم نزده، حرف تو چون! ستین مهم هم ینگ-

 .گفته مین و دو پدرمیب فیلط اون و داده متیق مین و سه بهت



 
 

18 romanzo_o 

 

 وت چوب هابچه سپرمیم. رهیم یرآبیز ما واسه داره نا؛یبب رو وثید

 !کنن نشیآست

 .کرد نگاهش واج و هاج مهتا

 ن؟یدار یدبانید برج ای نیکنیم یفروشندگ نجایا شما-
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 :گفت و کرد ینیسنگ مهتا یرو پسر نگاه

 !اقتداره زیم رو آمارش بزنه، پر هم پشه راسته نیا تو-

 کراهت با ،یقبل یمغازه در مسن مرد یهیتوص به توجه با مهتا

 :دیپرس

 تصحب باهاش بشه که ستین یاگهید یفروشنده شما ریغ نجایا-

 کرد؟

 و شد ندبل ستمیس پشت از بود، شنونده فقط االن تا که یجوان پسر

 :گفت محترمانه

 !خانم خدمتم در هست، چرا-
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 و نشست بود، فروشنده از ترنقش زیر که یپسر یرو مهتا نگاه

 :دیپرس

 !ن؟یاقتدار ریام شما-

 :فتگ پارسا به اشاره با و دیخند یلودگ با ارسالن مهتا، حرف نیا با

 !اقتدار ریام به برسه چه ست،ین هم یسوسک ریام نیا-

 :گفت مهتا به و کرد ارسالن به یاخم پارسا

 خانم؟ امرتون-

 :گفت و داد نشان را نظرش مد چرم مهتا

 ارک نیا کامل چرم نمیبب خواستم بده، متیق ستین بلد آقا نیا-

 آد؟یدرم چقدر

 !تومن چهار شما یبرا خانم، نداره قابل-

 !نیداد متیق ترگرون جا همه از شما! خبره؟ چه اوه-

 :گفت مهتا به خطاب و رفت دو آن حرف وسط ارسالن

 ن؟یکنیم سهیمقا هیبق آشغال فوم با رو ما یعیطب چرم نیدار شما-
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 :گفت پارسا به و گرفت دهیناد را ارسالن وجود مهتا

 !تومن سه متیق همون با اما برم،یم تعداد به کارو نیهم آمیم فردا-

 :کرد یقاط را خودش دوباره ارسالن

 رره؛یام مغازه نجایا. میدینم ترنییپا المیر هی چهارتومنه، خانم-

 !نداره دادن متیق حق یمشتر

 :گفت پارسا به رو دوباره لجاجت با مهتا

 .دمیم کار نیا به تومن سه فقط من-

 .شد یعصب کمکم ارسالن

 !والسالم تومن چهار ره؟ینم سرت تو حرف خانم-

 دهیناد یمزاحم یپشه مثل را ارسالن حضور خواست دوباره مهتا

 :آمد باال یطبقه از ادیفر هیشب یکلفت یصدا که ردیبگ

 !هگید بزن گهیم خانم که یمتیق هر! ؟یکنیم تشیاذ چرا ارسالن-



 
 

21 romanzo_o 

 

 یریگچشم طرز به ارسالن و رفت فرو سکوت در مغازه آن بعد

 . کرد جمع را شیپا و دست

 پسر و دیچیپ هاپله یرو ییصدا. کرد فاکتور نوشتن به شروع پارسا

 . ستادیا مهتا یروبرو و آمد جلوتر ،دهیورز اندام با یبلند قد

 یالت و بم ابیتقر که ییصدا با و انداخت مهتا به ینییپا به باال از نگاه

 :دیپرس آمد،یم نظر به

 !خانم؟ نیخواست یمتیق چه و کار شما-

 مهتا و شدیم رو مغازه نیا در دیجد یفروشنده کی قهیدق چند هر

 :گفت اکراه با تیوضع نیا از کالفه

 !شما؟ دیببخش-

 هک ییصدا و ژست با و گذاشت زیم یرو را اشیعضالن دست پسر

 :گفت دارکش بود، کاریرزم یهاشهیهنرپ هیشب شتریب

 !اقتدار ریام رررم؛یام-
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 دبو مخش یرو اسمش صبح از که یآدم باالخره. شد زیت مهتا نگاه

 کینزد او به یقدم گرفت، دیند را پسر یجذبه. بود آورده ریگ را

 :گفت ریام لحن از دیتقل به و شد

 !شکنشاخ مهتا مهتام؛ منم-
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 .کرد کینزد هم به یاخم با را شیابروها ریام

 !شکن؟شاخ-

 !هوم-

 !یایلیفام نیهمچ بودم دهینشن-

 .دیخند رندانه مهتا

 .نیبشنو حاال خب-

 به ند،ک استفاده زبانش از نکهیا بدون و کرد کج را لبش یگوشه ریام

. دش دور دو آن از بعدش. کند لیتکم را فاکتور که کرد اشاره پارسا
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 و ندینشب مقابلش یصندل یرو که کرد تعارف مهتا به احترام با پارسا

 .کرد سفارش ثبت به شروع

 یانتها هم ریام. بود یدیجد یمشتر با بش و خوش مشغول ارسالن

 یتو یهاپانچ و سمبه شمردن مشغول خودکار نوک با و رفت مغازه

 را خودکار. دیلرز بشیج در لیموبا نیح نیهم در. شد هاقفسه

 .بود مادرش یشماره. داد جواب را تلفنش و کرد رها یکنار گوشه

 !؟ینکرد فراموش که امشبو جان ریام سالم-

 :بزند حرف هینس داشت عادت کرد، زیر را شیهاچشم

 مگه؟ خبره چه-

 :گفت جانیه با مادرش

 !گهید سوگل یخواستگار میبر قراره-

 هر. کرد گوش آن به گوش نیا از را لیموبا و کرد یاقروچه دندان

 کوتاه. شدیم خرد اعصابش اندازه نیهم به آمد،یم سوگل اسم وقت

 :گفت

 .خب-
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 :آمد نظر به بشاش مادرش یصدا

 یفروشگل که ورا نیا ر،یبگ گلمدسته راه سر جون مادر پس-

 !ستین یحساب و درست

 :تربم شیصدا و شد زیلبر ریام صبر

 !مونه؟یچ واسه گهید گل-
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 :دیخند اشیذات یسادگ همان با مادرش

 !یخواستگار رنینم که یخال دست-

 :گفت حوصله کم ریام

 !میریم ما-

 !ستین درست بخدا ر،یام نزن چونه-

 !گل مسته گل دسته به چه رو سوگل مامان؛ کن مونول-



 
 

25 romanzo_o 

 

 یجور داشت یسع و نداشت ریام یحوصلگکم به یکار مادرش

 :کند قانعش

 تو بعدشم دارن، دوست گل خانما یهمه! مادر نزن حرفو نیا-

 .باشه هم ینیریش و گل که مرسومه یخواستگار مراسم

 :تگرف اوج ناخواسته شیصدا و داد تکان را سرش یکالفگ با ریام

  !من مادر ذارمینم نمیا بعد نذاشتم، یفروشگل تو پا االن تا من-

 در ظاهرا مهتا. دیچرخ سرهاشان ریام یصدا با مغازه در حاضر افراد

 بود؛ ریام معطوف اشحواس یهمه یول بود، پارسا با صحبت حال

 در لیموبا گرفتن جالب طرز یحت و رفتنش راه زدنش، حرف مدل

 . دستش

 صورتش به را لیموبا زدن حرف موقع ریام که بود جالب شیبرا

 نگه اشگوش یرو را لیموبا یباال یلبه فقط و چسباندینم

 .داشتیم

 یاسرفهتک. شد ریام یرو مهتا شدن رهیخ متوجه چشم ریز از پارسا

 :گفت آرام و کرد

 منه؟ با تونگوِش یآبج دیببخش-
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 :کرد اشاره ریام به چشم یگوشه با یخجالت چیه بدون مهتا

 !هاباحاله یلیخ-

 شانکینزد ریام که دید. کرد مهتا به ینگاه واج و هاج پارسا

 :داد تذکر کنانپچپچ. شودیم

 بتث نیبگ رو سفارشاتون زودتر شهیم هیعصبان االنم آد،یم داره-

 .کنم
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 با اپارس تذکر به توجه یب و کرد دنبال را ریام آمدن نگاهش با مهتا

 :دیپرس ریام از باز یشین

 بود؟ راست تونحرف اون-

 یگوشه بود، تلخ مادرش تماس خاطر به اوقاتش هنوز که ریام

 :داد باال را شیابرو

 !خانم؟ حرف کدوم-

 :گفت خنده با و انداخت پا رو پا مهتا
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 یرینم یفروشگل وقت چیه یگفتیم یداشت تلفن پشت که نیهم-

 !حرفا؟ نیا و

 ییافض موجود کی با انگار که بود یمدل مهتا سوال. کرد تعجب ریام

 :گفت ریمتح و دارکش. است طرف

 !ندارم که خار رم،ینم یفروش گل! آره-

 مهتا شد باعث رانش،یح یچهره آن با مخصوصا ریام جالب جواب

 :بپرسد و بزند یاقهقهه

 گل دادن با که باشه الزم و ادیب تونخوش خانم هی از اگه خب-

 !؟یچ اونوقت ن،یکن عالقه ابراز بهش

 !کنهیم بلند رو دختره وقتاون-

 فارغ یمشتر از تازه. آمد مغازه سمت آن از که بود ارسالن یصدا

 نیا در واقع در. بود آمده خوش مذاقش به مهتا یلکسیر و شده

 کی دیدیم که بود یبار نیاول بود، مشغول فروشگاه در که یمدت

 . دهدیم قرار مخاطب را ریام راحت آنقدر یمشتر

 که ریام یصدا با و دیخند یخوشمزگ با حرفش گفتن بعد ارسالن

 :گفت بلند
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 !مررگ-

 :گفت و کرد جمع را اشهخنده

 هم سوگل آد،یم خوششون گل از دخترا داداش گهیم راست خب-

 !گل سو روشه؛ اسمش که

 نشانه ارسالن سمت. زد زیم یرو یآهن متر به یچنگ حرص با ریام

 :زد تشر و گرفت

 !بُبرمش؟ ای یُبریم-

 سوال. ردیبگ خونخفه شد مجبور یافروخورده یخنده با ارسالن

 :گفت جوابش در و برد فرو فکر به را ریام مهتا

 شمب منترش و عنتر دیبا حتما ادیب خوشم دختر هی از اگه حاال خب-

 !بخرم؟ گل براش و

 :دیپرس عشوه با مهتا

 !ن؟یبلد یاگهید مدل شما-

 .زد یناباور پوزخند ریام
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 عموق هر. خانم میستین یگیم شما که ییگوالیژ مدل اون از کال ما-

 مونواسه رهیم و کنهیم نشون و یکی خودش بدونه صالح مونننه

 !یخواستگار
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 :کرد کج را لبش یگوشه و زد تا وسط از را فاکتور یبرگه مهتا

 تقهیسل با کنه انتخاب تواسه مادرت که یدختر اگه وقتاون-

 ثلم که ستین زشت تو مثل یبالغ و عاقل مرد واسه ؟یچ نبود جور

  باشه؟ مادرت دنبال ِچشمت بچه پسر هی

 منتظر یرانیح یهانگاه با مغازه از یاگوشه کدام هر ارسالن و پارسا

 یهاحرف که بود یبار نیاول اما. بودند مهتا به ریام از یتند واکنش

 .بود برنخورده ریام یقبا جیتر به بهیغر کی یگزنده و رک
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 بلند هیپا یهایصندل از یکی یرو ریام. کرد رفتن قصد و ستادیا مهتا

  .کرد دنبال را مهتا هدفیب سرگردانش نگاه و کرد خوش جا یمشک

 با اشروزه هر برخورد و تهران بازار در کردن کار سال چند

 ریام و بود کرده عوض را اشقهیسل یامروز و یچنانآن یدخترها

 هک ینحو هر به داشت یسع و دیجنگیم افکار نیا با که بود هامدت

 اشخانواده دیعقا یراستا در پسندش که بقبوالند خودش به شده

 .است

 بمالد؟ رهیش توانستینم که را خود سر اما

 ذهنش در. بود نکرده دایپ یخوب حس سوگل دنید از وقت چیه

. ردک بهیغر دختر کی با مادرش، یقهیسل سوگل یسهیمقا به شروع

 مچش در هم زیچ همه اما نبود، سوگل ییبایز به مهتا که بود درست

 . شدینم خالصه قشنگ و اهیس یابرو و

 سوگل یپهلو و َپت و کجا مهتا فرم یرو اندام و فیظر کمر مثال

 !کجا؟

 ادگشپاچه یشلوارها با مهتا یدهیتراش یپاساق و کوتاه شلوار ای

 دیندپسیم را مهتا مثل یدختر ریام اصال! بود؟ سهیمقا قابل سوگل
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 مثل نکهیا نه بزند، حرف جسورانه و کند برخورد راحت کامال که

 یموش سوراخ دنبال و شود رنگ به رنگ بار هزار کلمه هر با سوگل

 !باشد فرار یبرا
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 تا شدهمسخ. برخاست ریام. شد خارج مغازه از کامل طور به مهتا

 ممد معمول طبق. داد یاشهیش در به را اشهیتک و رفت مغازه یجلو

 فروشگاه یجلو باطل و عاطل ییروبرو یمغازه یپادو یلشکر

 . خورد مهتا به چشمش آن کی نیح همان در د،یچرخیم

 «جووون»  و چرخاند او چشم ِیتو کلیه یرو را زشیه نگاه

 .گفت یظیغل

 یپررنگ اخم و دیچرخ یممدلشکر سمت یالحظه مهتا سر

 ات کرد گردعقب یقدم و شد شل شتریب ممد شین. داد لشیتحو

 به تپش از ناغافل اما کند، تماشا ترراحت را مهتا بدن یهایبرجستگ
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 پشت اقتدار ریام دنید با و دیچرخ عقب به. کرد اصابت یزیچ

 . کرد یته قالب سرش

 .شدیم خارج وقت آخر و آمدیم مغازه سحر کله اوقات شتریب ریام

 اج سخت. ندیبب مغازه یجلو را ریام که بود امدهین شیپ تابحال

 دو یال را ممد یاستخوان یبازو ریام. افتاد وال و هول به و خورد

 :کرد چفت هم به یدندان و فشرد محکم انگشتش

 سنامو رو چشمت راسته نیا تو بودم نگفته بهت االغ یکهیمرت-

 !نچرخه؟ مردم

 :دینال ممد

 !نزد سر من از یخبط بخدا آقا-

 :کرد منقبض سخت را فکش ریام

 !آره؟ ؟یآینم موقر-

 :زد نعره و کرد کج مغازه داخل را گردنش بعد

 !بزنمش؟ ای شیزنیم نویا...ارسالن-
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 سرعت به بود، شده جور امروزش خاک و گرد خوراک که ارسالن

 :گفت جانیه با و رساند مغازه یجلو را خودش

 !زنمشیم من...آقا زنمشیم-

 :گفت ارسالن به و کرد پرت نیزم یرو را یلشکر ممد ریام

 واسه خواست که بعد یسر تا درآر رو چالش و چشم بزن قشنگ-

 !وارید تو بره مخ با درآره یباز شرفیب مردم دختر

**** 

 هنوز معلم. دیچیپ کالس در یاهمهمه مدرسه زنگ شدن بلند با

 دخترها اما نوشت،یم را دارشدنباله یهافرمول تخته یپا داشت

 میتسل به وادار را معلم «خانم نینباش خسته»  ذکر با معمول طبق

 .کردند

 مه سارا. دیمال رژ لبانش به تند تند و کرد زیم ریز را اشکله درسا

 . ختیر رونیب طرف دو از شیموها و برد فرو اشمقنعه یتو یدست
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 در آسوده یالیخ با که سوگل از سارا و شدند رفتن یآماده دو هر

 :دیپرس بود، شیهاکتاب و فیک کردن جمع حال

 !ها؟موندهن کنکور تا شتریب ماه سه کتابخونه میبر یآینم تو سوگل-

 :گفت یسرخوش با کرد،یم ریس یگرید عالم در که سوگل

 .خونه برم زودتر دیبا امروز. نه-

 سرش یجلو یموها خوب حس عالم کی با سوگل و رفتند دخترها

 . انداخت اشدوش یرو را اشکوله و داد جا اشمقنعه ریز تمامًا را

 کالس یکل روز هر درسا و سارا داشت، غرور احساس یکل دلش ته

 یراب و شوند قبول یخوب یرشته در تینها در که رفتندیم کنکور

 هب را کنکور و درس مشقت نکهیا بدون او اما. شوند یکس خودشان

 .آوردیم در سرها تو یسر ریام داشتن با حاال نیهم از بخرد، جان
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 ریام زا یچشم گوشه یپ در شانکوچه یدخترها شتریب که دانستیم

 نداده نشان خوش یرو کدام چیه به بحال تا ریام و زدندیم لهله

 .است

 یعالقه یپا به را هانیا یهمه اشلوحانهساده افکار همان با سوگل

 مغرور روزها نیا بود شده باعث نیهم و گذاشتیم خودش به ریام

 مدام که کالس یبرگشتهبخت یدخترها از َسوا را خودش و شود

 .بداند بودند، کنکور کالس و کتاب دنبال

 نیب را او کوپالش و الی همه آن با ریام کردیم فکر که نیهم اصال

 و ناز تینها در شدیم باعث ناخواسته کرده، انتخاب دختر همه نیا

 .بردارد قدم مدرسه در افتخار

. رساند خانه به مدرسه از را خودش یحال و شور چه با دینفهم

 علقم ابرها یرو انگار د،یایب اشیخواستگار به ریام بود قرار امشب

 .بود

 یمفصل دوش و حمام در دیپر عیسر. بود نمانده شب تا یزیچ

. افتاد بلندش یموها جان به سشوار با شد خارج که حمام از. گرفت

 :شد بلند هال داخل از مادرش یصدا
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 !نمونده مهمونا اومدن تا یزیچ شو، آماده فرز سوگل-

 وجل و عقب نهیآ مقابل. گرفت رنگ یقیعم لبخند با شیهاگونه

 رییتغ اام بود، گرفته یافشرده میرژ شیپ هفته دو از نکهیا با. رفت

 . زد باد را صورتش استرس با. بود نکرده یریگچشم
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 تورفاک کردن شیآرا از شهیهم مثل و دیپوش مرتب لباس دست کی

 و ساده یدخترها عاشق ریام مادر که دانستیم خوب. گرفت

 یانمونه عروس بود گرفته میتصم حاال نیهم از و است نیسرسنگ

 .باشد ریام یخانواده یبرا

 شیآرا اوقات شتریب ر،یام خواهر درسا یحت و شیهایکالسهم

 نکهیا با سوگل اما داشتند، یطنتیش هر خلوت در و کردندیم

 با را شکلش و سر ینوجوان همان از نداشت یحساس یخانواده

 .بود داده وفق ریام یخانواده یقهیسل
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 سرش یرو را یرنگ چادر و دیپوش حجاب با را یروسر نهیآ یجلو

 .کرد سفت

 قربان یکل سوگل دنید با مادرش. شد آشپزخانه وارد چادر همان با

 .کشاند سماور سمت را او و رفت اشصدقه

 کن، جمع حواستو خوب یزیریم یچا یدار یوقت دخترم نیبب-

 که هم جمع وارد. زهیبر ینیس یرو دینبا هم یچا قطره هی یحت

 سرت یتونیم که ییجا تا خانم هی مثل و کن سالم آهسته یشد

 رون،یب زهیبر داتیشو و بخوره ُسر سرت از نذار چادرتم. باشه نییپا

 رو چادر هی نداشت عرضه بگن سرت پشت یروز فردا خوامینم

 ...داره نگه سرش

. گذاشت مهین و نصفه را مادرش یهاهیتوص خانه زنگ یصدا

 ،شیهاچشم بستن با سوگل و شد خارج آشپزخانه از عیسر مادرش

 رارتک یالوصف دیزا جانیه با و گذاشت قلبش یرو را دستش دو هر

 :کرد

 ..اومد ریام یوا-
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 پشت از سوگل. شدند خانه وارد یکییکی ریام یخانواده یاعضا

 و تک ریام. زد دودو ریام دنبال به نگاهش و دیکش گردن کانتر ستون

 .بود کرده شانه ساده را شیموها و دهیپوش یارهیت شلوار

 دنید با سوگل. بود ریام مادر خانم، میمر دست در ینیریش یجعبه

 .نبود گلدست از یخبر شد، یخال بادش ریام یخال یهادست

 ریگ جا یکنار گوشه کدام هر هامهمان. ماند آشپزخانه همان داخل

 نیچن وقتچیه سوگل. کردند بش و خوش به شروع و شدند

 رک اشگوش. بزند دید را ریام آزادانه که بود اوردهین ریگ یفرصت

 نگاه مدام و دیشنینم جمع یهاصحبت از زیچچیه بود، شده

 . دیچرخیم ریام یحوال اشگوشیباز

 کلیه و قد نکهیا با. داشت دوست را پهنش یهاشانه و بلند قد

 ریام دوشادوش گرید وقت چند اما زند،ینم دل به یچنگ خودش

 .کردیم افتخار وجودش به یکل و داشتیبرم قدم
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 مدام و بود گرمش ریام نظر به اما بود، تندش دور یرو کولر نکهیا با

 .گرفتیم را صورتش عرق شدهگوله یکاغذ دستمال با

 :کرد صدا ییرایپذ داخل از سوگل مادر

 .کنن تازه ییگلو مهمونا دخترم، اریب رو ییچا جان سوگل-

 دهانش وسط درست نه، که اشنهیس در را قلبش یهاتپش سوگل

 خودش با ترهاقبل. دندیلرزیم نامحسوس دستانش. کرد احساس

 خانه نیا در پا خواستگار عنوان به که یکس تنها که کرده عهد

 یزیچ آن از رتریگنفس تجربه نیاول حاال و باشد ریام تنها بگذارد

 .بود کرده را تصورش که بود

21 

  

  

 یهاغنچه و دیچ ینیس داخل دقت و قهیسل تینها در را هااستکان

 یرو آخر بار یبرا را چادر. داد جا قندان داخل را یمحمد گل

 :یزمزمه جمع به ورودش با..شد آشپزخانه از و کرد مرتب سرش
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 !ماشاهلل هزار...ماشاهلل هزار-

 هک بود آهسته آنقدر سوگل دادن سالم یصدا. شد بلند خانم میمر

 باز خورد،یم را ریام خون خون. دیشنیم زور به هم خودش یحت

 ارس یصدا با را کلمات ظهر. زد مهتا به یزیگر ناخواسته ذهنش هم

 و اول از مدام سوگل اما آورد،یم زبان به یکامل نفس به اعتماد و

 .زدیم کلماتش آخر

 یکجا که دیپرس خودش از ریام و چرخاند جمع در را یچا سوگل

 ست؟ین برداردست مادرش که دارد ماشاهلل هزار دختر نیا

 حرمت و احترام یپا حاال و بود دهینشن زور یکس از عمر کی

 .ردیبپذ را لیتحم نیا بود مجبور و بود وسط اشخانواده

 یوقت که زد جوش سوگل به کردن فکر با آنقدر قهیدق چند همان در

 اصلهبالف و زد ینیس به یچنگ داشت، نگه مقابلش را ینیس سوگل

 .دکر نگاه سوگل به نه و کرد تشکر  نه. برداشت را یچا استکان

 بود، کرده یپردازایرو خودش شیپ بار هزار را لحظه نیا سوگل اما

. اشتدیم نگه ریام مقابل یحیمل لبخند با را ینیس الشیخ در مثال
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 داخل از مکث با را یچا و شدیم رهیخ او یهاچشم به ریام بعدش

 . «خانم سوگل ممنون »کردیم زمزمه و داشتیبرم ینیس

 فکر از و انداختیم گل جانیه شدت از سوگل یهاگونه مطمئنا

 اوج هفتم آسمان تا کرد، صدا را او اسم اول بار یبرا ریام نکهیا

 .گرفتیم
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 را خودش و برد آشپزخانه سمت یاافتاده یهاشانه با را یخال ینیس

 ریتاث تحت احتماال و است ینیسرسنگ پسر ریام که داد یدلدار

 .نکرد تشکر جو ینیسنگ

 ییگلو یاسرفه با دانست،یم شده تمام را زیچ همه که ریام پدر

 :گفت و کرد صاف

 !هیمهر و ربهایش سراغ میبر ستین یحرف و بحث اگه خب-
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 به یسنت اعتقادت از شیپ و کم جمع یهیبق به نسبت سوگل پدر

 :گفت جوابش در. بود دور

 اب پسر و دختر نیبد اجازه اقتدارمنش، یآقا شهینم که ینجوریا-

 ننیبب برن، رونیب هم با ییدوتا جلسه چند بعدش. کنن صحبت هم

 !نه؟ ای دارن تفاهم هم با اصال

 :فتگ بالفاصله. بود یالهیپ لهیشیب و ساده مرد اقتدارمنش یآقا

 هارچ اتاق تو نیبر عروسم با پاشو جان ریام م،یندار یحرف ما باشه-

 .نیکن صحبت هم با کلوم

 ریز و کرد یقاط روغنآب حرف نیا با بود نشسته کنارش که ریام

 :کرد پچپچ حرص با پدرش گوش

 جمع ن،یکن شمعامله! گهید خوبه دختر! من؟ پدر آخه یحرف چه-

 .میبر میکن

 متس را صورتش یناباور با و شد سرخ بناگوش تا اقتدارمنش یآقا

 .برد ریام گوش

 رعم هی بحث! بره میکن شمعامله که ستین برنج یگون پسرم-

 .کن صحبت دختره با اتاق تو قهیدق هی برو پاشو. هیزندگ
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 .برخاست مبل یرو از و گفت یاخفه اهللالاله لب ریز ریام

 او سر پشت ریام و داد نشان را اتاقش در یسست یزانوها با سوگل

 ..شد اتاق وارد
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 ار سرش سوگل. نشستند اتاق از یاگوشه کدام هر هم از فاصله با

 وا خواستینم. دیبگو یزیچ ریام تا ماند منتظر و انداخت نییپا

 . دیایب رنظ به سرسبک و جلف یدختر ریام شیپ و باشد کننده شروع

 بالق بود، هزار یرو قلبش ضربان. بود تنها ریام با بار نیاول یبرا

 ترپرتنش تیواقع اما بود، دهید خواب در را صحنه نیا مرتبه نیچند

 .بود ایرو و خواب از

 یبرا دو هر انگار زد،یم ذوق یتو بدجور اتاق نیسنگ سکوت

 .داشتند رقابت هم با کردن سکوت
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 نیچن در یروز که شدینم باورش. بود رهیخ روبرو وارید به ریام

 نیا تا کرد یصبور فقط بود که یبتیمص هر با. ردیبگ قرار یتیموقع

 دلش در ریام زد،ینم حرف کام تا الم سوگل. شود یسپر لحظات

 ندهیآ به راجع یسوال هی دینبا االن خب احمق یدختره:» گفت

 ! «بپرسه؟

 نآ یجوابگو کولر کوچک یچهیدر کی تنها و بود خفه اتاق طیمح

 .کرد بلند را سرش یکالفگ با ریام. نبود گرما از حجم

 زا یکم قسمت یحت و گرفته قاب چادر با را کلشیه تمام سوگل

 :گفت و زد یپوزخند اریاختیب ریام. بود دید معرض در صورتش

 !دمیپسند داره، یخوشگل یهاگل چادرتم-

 ریما نکهیا الیخ به و آورد باال را سرش ریام یصدا دنیشن با سوگل

 .زد یمحجوب لبخند کرده، باز را صحبت سر یفیتعر با

 او به ینحو کی دیبا. ماند مبهوت سوگل یخنده دنید با ریام

 .است دهیخواب یدرشت متلک اشجمله پشت که فهماندیم

 !پختم تو یجا من! چادر؟ اون ریز ینشد خفه-
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 را تصورش. شد وارونه اهاشیرو تمام د،یپر سوگل رخ از رنگ

 یاعاشقانه حرف هر یجا ریام با شیگو وگفت نیاول در که کردینم

 .بچشد را حقارت تلخ طعم

 و شد شل اشدوش یرو از چادر یِک دینفهم و رفت تنش از روح

 .افتاد شیپاها یرو

 تادهاف چادرش که حاال. بود دهیپوش یرنگ یبنفش کیتون چادر ریز

 به ریام. بود چشم در شیپهلو قسمت یهایچرب رخمین از بود،

 لکنتر را خودش نتوانست که بود یعصب خانواده انتخاب از یقدر

 تنها دکنیم له شیپا ریز یسنگدل با که را یدختر رفت ادشی و کند

 و دش نییپا و باال سوگل بدن یرو نگاهش. ندارد شتریب سال هجده

 .دییسا هم به دندان

 !مشخصه کامال! نه؟ ؟یکنینم ورزشم-

 ریام به یدرماندگ با و ماند بازمهین سوگل دهان آخرش یجمله با

 .ماند رهیخ
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 دیبع نداشت؛ تعارف که خودش با اما سوخت، او یبرا ریام دل ته

 .کند تحمل بتواند عمر کی را پا و دستیب دختر نیا دانستیم

 ریام. بودند آورده کم ژنیاکس شاندرون یگرما شدت از دو هر

 را اقات یتند حرکات با یحرف چیه بدون و شد بلند سوگل از زودتر

 . کرد ترک

. ماند ثابت ریام یرو جمع کنجکاو یهانگاه اتاق از شدن خارج با

 . امدین رونیب اتاق از سوگل

 که دیفهم ریام سرخ و اخم پر صورت دنید با اقتدارمنش یآقا

 :گفت بالفاصله و است شیقاراشم اوضاع

 خدمت گهید روز هی انشاهلل م،یکن زحمت رفع توناجازه با ما خب-

 .میرسیم
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 یور یشده سرد یچا استکان خرد یاعصاب با و دیکش یبلند پوف

 ردنک جرأت یکس برگشتند، خانه به یوقت شبید. زد کنار را زیم

 دش تنها اتاقش در یوقت او اما. بپرسد سوگل به راجع ریام از یزیچ

 اشنفس و شد حلقه گردنش دور یستبر طناب مثل وجدان عذاب

 .کرد تنگ را

 در سوگل یزدهماتم و معصوم نگاه فشرد،یم هم یرو پلک چه هر

 .رفتینم کنار اشچشم مقابل از آخر یلحظه

 اب سرنوشتش دانستیم. بود مانده معلق آسمان و نیزم نیب انگار

 آمد؟یم بر دستش از یکار چه اما رسد،ینم یخوب یجاها به سوگل

 یخانواده کرد؟یم یباز اشخانواده تیثیح با و شودیم مخالف ساز

 در و بودند وارشانید به وارید یهیهمسا آزگار سال نیچند سوگل

 گذشته آن از. بودند تریمیصم هم شیخو و قوم از یحت مدت نیا

 سر یمیقد و کوچک یمحله آن در آورد،یم وسط یا" نه" اگر

 آمد؟یم ییبال چه شیآبرو و سوگل

 همسال نیا سر یحت و بود سوگل اسم یرو اسمش که بود سال چند

 .کردندیم رد را او خوب یخواستگارها یهمه
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 همغاز داخل یمشتر آمدن متوجه که بود ختهیر هم به افکارش آنقدر

 .نشد

 !محل؟ الت گنده یچطور-

 .دیدینم را روبرو و بود گرفته قاب دستش دو هر با را سرش

 ؟ییتنها چرا کجان؟ هاتنوچه پس-

 :دیپرس یپرت حواس با

 !؟یچ-

 شازنانه عطر یبو. شد مهتا آمدن متوجه تازه سرش گرفتن باال با

 هم روزید از یحت شیمانتو امروز. بود کرده پر را فروشگاه تمام

 .ترقشنگ هم صورتش شیآرا و بود ترجذب

 انتظارشو اصال بود؟ یچ اسمشون گه،ید گمیم رو تا دو اون-

 .نمیبب زیم پشت تنها رو تو نداشتم

 گاهن و نشست یصندل یرو بماند تعارف منتظر نکهیا بدون بعدش

 :انداخت ریام صورت یاجزا به یقیدق

 ؟یایشکل نیا امروز چرا-
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 :دیپرس حالیب و آرام ریام

 ؟یشکل چه-

 :دیخند مهتا

 !شدن غرق هاتیکشت انگار ،یستین اقتدار ریام هیشب-
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 :دیپرس حالیب و آرام ریام

 ؟یشکل چه-

 :دیخند مهتا

 !شدن غرق هاتیکشت انگار ،یستین اقتدار ریام هیشب-

 :گفت یرسم لحن با ریام

 شما؟ نیداشت یامر-

 .نیکن آماده هاموسفارش امروز بود قرار-
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 .داد تکان سر یحواسیب با

 یساعت مین هی فقط. کنن آماده زنمیم زنگ االن انبارن، تو هابچه-

 نداره؟ که یمشکل کشه،یم طول

 .مونمیم منتظر نجایهم! یمشکل چه نه-

 را حرکاتش تعجب با مهتا. شد صحبت مشغول و برداشت را تلفن

 و استوار روزید مثل ریام که بود بیعج شیبرا. کردیم دنبال

 و یجیگ از یحالت کی با انگار را شیکارها یهمه و نبود مستحکم

 . دادیم انجام یحوصلگیب

 :گفت مهتا پروزن یهانگاه از فرار یبرا شد تمام که ریام تلفن

 براتون؟ ارمیب ییچا-

 .آمد کش بود، گرفته رنگ که یکالباس لب رژ با مهتا لبان

 !اصال آدینم بهت ؟یکنیم دم هم ییچا نجایا تو مگه-

 چقدر زدن حرف موقع دختر نیا. رفت باال رتیح با ریام یابروها

 . شدیم یخودمان

 .کنمیم شیکار هی حاال یول نکردم، دم تابحال نه-
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 امهت که برود هاپله ریز کوچک یآشپزخانه سمت تا برداشت زیخ

 .شد مانعش

 . ستین یازین نیبش-

 باشد، تنها مخالف جنس با بود آمده شیپ کمتر. نشست ریام

 حساب نیماش با را خودش نیبنابرا. دیبگو چه دیبا دانستینم

 دش باعث مهتا یصدا که دینکش طول یاهیثان اما. داد نشان مشغول

 .کند بلند را سرش دوباره

 شادوماد دیبا یک از ؟یکرد کارایچ خبر چه شبید از خب-

 م؟یکن صدات
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 ردآو فشار ذهنش به یکم. کرد نگاهش یکمرنگ اخم با یالحظه ریام

 مغازه در هم مهتا مادرش به مکالمه موقع روزید که آمد ادشی تازه و

 :گفت یخشک لحن با. بود

 !یچیه-
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 .کرد لیمتما ریام زیم سمت شتریب را خودش مهتا

 !نه؟ ای بود یاک قا؟یدق یچ یعنی یچیه-

 .رفت هم یتو ریام یهاسگرمه

 ! شه؟یم پاس هاتچک بوده خبر چه شبید یبفهم اگه خانم-

 .زد برق شیهادندان تیکامپوز و دیخند بلند مهتا

. نره سر مونحوصله میبزن حرف کمی گفتم میکاریب خب! بابا نه-

  ؟یاینجوریا چرا تو اصال

 :دیپرس بهت با ریام

 ام؟یجور چه-

 !یبزن حرف میبد یلفظ ریز دیبا ،یچیه-

 :فتگ و کرد مرتب را دستش ریز یفاکتورها یفیخف حرص با ریام

 !زنمیم حرف باشه الزم که موقع هر فقط من-

 باشه؟ ضررت به سکوت اگه یحت-
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. ترف فرو فکر به نکند، نگاه مهتا به داشت یسع که یحال در ریام

 بود مکنم بود کرده اریاخت شبید از که یسکوت گفت،ینم راهیب مهتا

 . کند نابود را سوگل و خودش یندهیآ

 دارم؟ هم یاگهید یچاره-

 که شد مانیپش تازه گفتنش بعد و شد رها چله از یریت مثل حرف

 .داد نشان گرید نفر کی شیپ را خودش عجز چرا
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 اب کرده، جادیا ریام محکم سد در یمنفذ باالخره نکهیا از یراض مهتا

 :گفت طنتیش

 وت حرفت برن،یم حساب ازت بازار نیا تو که یانقدر نکهیا مثل-

 !نداره برو خونه

 :گفت و کرد یاقروچه دندان ریام

 !رونیب بکش ما یزندگ بحث از خانم الیخیب-

 :داد هیتک اشیصندل به و رفت ترعقب مهتا
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 .گمینم یزیچ گهید باشه-

 هب ینگاه چشم یگوشه از و کرد کنترل را تندش شیهانفس ریام

 و بود جذاب دیخندیم آزادانه که یوقت هم دخترک. انداخت مهتا

 نشان ریام به را اشیناراحت داشت یسع زیر یاخم با که حاال هم

 :گفت تنها کند، یدلخور رفع او از که نبود بلد ریام. دهد

 موادهخان یقهیسل به فقط من. ستین حرفا نیا و گفتن زور بحث-

 .ذارمیم احترام

 :بدهد ادامه شد مجبور و کرد ینچ ریام. نداد نشان یواکنش مهتا

 ...من. نه ای درسته کنمیم که یکار دونمینم یحت-

 یرفح خواستیم دلش فقط. دیکش اشیشانیپ به یدست و کرد مکث

 و دیبگو یکس به را کردیم ینیسنگ اشنهیس یرو شبید از که

 ستهنش شیجلو یکس چه نداشت فرق شیبرا که بود آشفته آنقدر

 .است

 !کنمیم یباز آبروش با بزنم یحرف اگه اما خوامش،ینم رو دختر-
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 احوال به ینگاه. اوردیب دوام حالت آن در نتوانست آن از شیب مهتا

 :گفت و انداخت ریام نابسامان

 بهش بتنس رو اتیلیمیب  نکهیا ؟یکن ریتعب چه به کردنو یباز تا-

  ت؟سین یباز نیا ،یبد عذابش دروغ رفتار با عمر هی و یکن پنهون

 شه؟ نما انگشت که کنم ولش ینامرد با رو دختره کنم؟ کار یچ-

 اسم حاال داشتم جنگ سر ناموسهیب آدم یچ هر با عمر هی که یمن

 !زبونا؟ سر فتهیب خودم

 .کرد قفل هم به را شیهادست مهتا

 نیا زدن هم به بعد کن باور دور، زیبر رو دهیپوس افکار نیا-

 روز سه دو تا فوقش. افتهینم یخاص اتفاق چیه یخواستگار

 سراغ رنیم بعدش و شهیم محله یزنکاخاله مجالس نقل توناسم

 شنوه،یم متلک و کنهیم هیگر روز چند تا هم دختره. دیجد یسوژه

 تهش. ینبود اولشم از انگار که رهیم ادشی یجور رو تو بعدش

 عمر هی که یکرد اون و نیا حرف یبنده خودتو. بخدا ستین یچیه
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 هاگ یمطمئن بود؟ مرد چقدر ریام بهبه بگن آخرش و یبکش عذاب

 !زنن؟ینم پشتت یحرف گهید باشه جور و جفت یچ همه

 .ستین یشدن عمل به اما خانم، آسونه حرف به شهمه نایا-

 :دیپرس و کرد نگاهش دقت با مهتا

 دش؟یپسندینم چرا ه؟یچ دختره با مشکلت نمیبب بگو بهم اصال-
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 ستشد از زبانش اریاخت امروز اما بود، مردد نگفتن و گفتن نیب ریام

 :گفت یآرام لحن با. بود شده خارج

 .هیجور هی اما باوقاره خوشگله، ه؛یخوب یلیخ دختر-

 .گذاشت اشچانه ریز دست مهتا

 ه؟یجور چه-

 :گفت مستاصل ریام

. آمدینم خوشم شکلش و سر از...بدم حیتوض طور چه دونمینم-

 کلشیه به پوشه،یم گشاد گله یلباسا قبل دهه چند مثل هنوزم



 
 

57 romanzo_o 

 

 هب ظاهرشم و پیت. کنهینم شیآرا داره،ینم بر ابروهاشو رسه،ینم

 س؛کننده کسل رفتاراش گذشته اون از. خورهینم یامروز یدخترا

 من خواهر درسا. دهیم قورت حرفاشو خجالت از زدن حرف موقع

 خاله مثل سوگل اما. ستین بند جا هی یول اونه، سال و سن هم

 لسوگ یجا من یخواستگار تو شبید. سخونه تو فقط ایخانباج

 .دیچرخیم خونه تو که دمید رو یگلگل چادر هی فقط

 .دیخند مهتا

 !گهید جوره تخانواده یقهیسل با خب-

 :گفت بالفاصله ریام

 !نه من یقهیسل با اما-

 :دیپرس نازدار و آرام مهتا

 ه؟یجور چه تو یقهیسل-

 :گرفت او از را نگاهش ریام

 ...نباشه جلف میادیز که خوامیم رو یکی من-

 :کرد نگاه مهتا به محسوس نا
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 یحدود هی تا مثال. نداره اشکال برسه خودشم به هم یگاه اما-

 هباش رونیب موهاش از هم یکم بپوشه، یرنگ یمانتوها کنه، شیآرا

 !شما مثل مثال...کنه صحبت محکم و قشنگ. نداره رادیا

 :دیپرس مرموز و زد یخاص برق مهتا نگاه

 !من؟ مثل-

 :گفت و شد دستپاچه ریام

 !بود زدنتون حرف مدل منظورم-
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 :دیپرس مرموز و زد یخاص برق مهتا نگاه

 !من؟ مثل-

 :گفت و شد دستپاچه ریام

 !بود زدنتون حرف مدل منظورم-

 :گفت مشغول یفکر با ریام و گرفت او از را نگاهش مهتا
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. کنمیم فکر حرفا نیا به دارم شبید از منم شماس؛ با حق اما-

 قح من. نه من واسه اما باشه، آلدهیا گهید نفر هی یبرا دیشا سوگل

 نشده نیا از تریجد ماجرا تا کنم، نابود رو دختر اون یزندگ ندارم

 .کنم تموم ویچ همه دیبا

 و شد بلند یحیتوض چیه بدون کبارهی به و داد تکان یسر مهتا

 رس پشت از تعجب با ریام. برداشت قدم فروشگاه یخروج سمت

 :زد شیصدا

 خانم؟-

 .ستادیا شیجا سر مهتا

 بله؟-

 ن؟یشد ناراحت حرفام از-

 !نه-

 .که نشده آماده هنوز سفارشتون ن؟یریم چرا پس-

 .ببره ادیب فرستمیم ظهر سر رو یکی-
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 و شدیم دور او از قدم به قدم مهتا. دیخشک او دنبالش به ریام نگاه

 نه؟ ای دید خواهد را او دوباره که نبود معلوم

 هازیچ یلیخ با شود، خارج مغازه از کامل طور به مهتا نکهیا از قبل

 :دیپرس و نبود محکم گرید که ییصدا با و دیجنگ ذهنش در

 نجا؟یا نیگردیبرم بازم-

 :دیپرس ینیریش اخم با و ستادیا یاشهیش در یآستانه در مهتا

 ام؟یب نجایا دوباره دیبا یچ یبرا-

 را شیروزها نیا یهایدرماندگ رخت و کرد راست قد دوباره ریام

 .دیکش رونیب تنش از

 یزیچ هیشب شما یهاخصلت یهمه نه؛ صداتون تنها خانوم مهتا-

 !ن؟یبرگرد شهیم. خوامیم من که
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 آن از و دیلرز مهتا دل. شد وصل او به ریام نگاه. برگشت مهتا

 یچهره آن با پسر نیا. رفت فرو بهت در هم خودش لرزهپس
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 نپنها قلدرش ظاهر به یچهره پشت که یلیاص تیشخص و معقول

 ودب قرار که او دل یبرا لرزهپس نیا. بود خطرساز شیبرا بود کرده

 نیهم از دیبا بست، پلک. نبود یخوب ینشانه باشد یمستحکم یبنا

 نگاه. نرود باد به سرش تا کردیم مسدود را قلبش یهاچهیدر حاال

 :گفت طنتیش با و داد ریام لیتحو ینازدار

 .امیب کنار بخره گل ستین بلد که یمرد با تونمینم من-

 .خاراند را گردنش پشت ریام

 .ادینم خوشم کارا نیا از من که یدونیم شما خب-

 یقدم ریام کردن تیاذ یبرا و انداخت باال را شیابروها مهتا

 .کرد گردعقب

 نم. داره فرق هم با یلیخ امونیدن م،یبخور هم به دونمیم دیبع نه-

 یمهه دیبا یباش من با یبخوا اگه برقصم، غیت یلبه رو دارم عادت

 .یکن رد رو قرمزا خط

 یلیخ نبود پنهان که خدا از اما اورد،ین در شیهاحرف از سر ریام

 انحصار  از بتواند او به که خواستیم را یدختر دلش بود وقت

 :گفت تنها. کند روز به را افکارش یکم و کند فرار اشخانواده
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 !میکنیم شیکار هی بمون،-

**** 

 اعتراضش توانستینم اما آمد،ینم در خانم میمر خون یزدیم کارد

 درسا. داد درسا دست حرص با و کرد پر را وهیم سبد. دهد نشان را

 میمر. رفت ییرایپذ سمت جانیه با خواندیم خروس کبکش که

 که مهتا به را اشگرگرفته یهانگاه آشپزخانه داخل از همچنان خانم

 نیچند رسوم و رسم دختر نیا. بود دوخته بود نشسته ریام کنار

 .بود کرده رو و ریز را خانواده نیا یساله

 گشا پا و عقد بدون تنها و کهی عروس شودیم مگر آوردینم در سر

 ارانگ را گذشته یروزها تمام. دیایب مادرشوهرش یخانه و شود بلند

 به همسرش همراه خجالت هزاران با. بود گذرانده ناتمام یکابوس در

 .بودند زده هم به را ینامزد قرار و رفته سوگل پدر یخانه
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 یمو احترام به و بود یایمنطق مرد که گرم سوگل پدر دم هم باز

 .بود نکرده یاحترامیب اقتدارمنش یآقا دیسپ
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 در خانم میمر. است کرده جادو را ریام مهتا گفتندیم هیهمسا و در

 ره و بود رفته مختلف یهاسیدعانو سراغ مرتبه نیچند هفته نیا

 بود دهیشن را یتکرار یهاحرف همان کردن خرج پول یکل بعد بار

 ! «نهیسنگ یلیخ هم طلسمش...کردن طلسمش» 

 و نیسرسنگ پسر شدیم مگر. داشت را دهیعق نیهم هم خانم میمر

 یآبرو و بزند شیقرارها و قول یهمه ریز کبارهی به خانواده عیمط

 .ردیبگ نشانه محله در را پدرش و مادر

 الاص. نشست یخور ناهار زیم پشت و رفت باال بدنش حرارت باز

. دارد حضور آن در مهتا که بشود یجمع وارد خواستینم دلش

 چه با شبید دانستیم خدا فقط. داشت دختر نیا به یبد حس

 ارانگ. بود رفته مهتا یخواستگار به همسرش و ریام با همراه یحال

. رفتیم فرو قلبش در یخار مثل سوگل معصوم یچهره لحظه هر

 نیرنگ و نیسنگ مجلس هیشب زشیچ چیه هم شبید یجلسه

 ارقر و نبودند رانیا در مهتا مادر و پدر. نبود سوگل از یخواستگار

 .بودند مهتا شوهرخواهر و خواهر تنها و ندیایب عقد مراسم یبرا بود
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 لمب یرو که مهتا دنید با و آمد رونیب الیخ و فکر از یالحظه یبرا

 نداده دای دختر نیا به. دییسا هم به یدندان ده،یچسب ریام به نفره دو

 است؟ نامحرم نکرده عقدش هنوز که یمرد که بودند
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 ار مهتا جانیه با و بود نشسته دو آن کنار آدم و عالم الیخیب درسا

 .زدیم دید

 راهش هم او خانواده نیا به مهتا به ورود با که کردیم فکر داشت

 خالص اشخانواده یافراط یهادادن ریگ دست از و شودیم باز

 .شودیم

 جذب یمانتو و بود ختهیر رونیب شال از را اشیاقهوه یموها مهتا

 .بود گرفته قاب را فشیظر کلیه براقش و

 ودش یمیصم مهتا با شتریب تا ختیریم طرح ذهنش در داشت درسا

 تدوس یلیخ هم را سوگل. ردیبگ ادی او از را زهایچ یلیخ بتواند و

 .رفتینم رونیب او با وقت چیه اشساده پیت خاطر به اما داشت

 خودش مثل هم را سوگل و برود او مخ در بود کرده یسع هم یلیخ
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 فکر با. بود رفته را خودش راه سوگل اما کند، یقرت یکم سارا و

 قرار که یاهفته کی نیا در آمد، درد به دلش یکم سوگل به کردن

 از چکسیه و بود امدهین مدرسه به بود خورده هم به ینامزد

 و دارد دوست را ریام چقدر که دانستیم. نداشت خبر احوالش

 .است ختهیر هم به یحساب ریام ازدواج خبر دنیشن با حاال

 خواستینم اما بود، خون ریام انتخاب از دلش هم اقتدارمنش یآقا

 . کند تلخ را دو آن کام مخالفتش دادن نشان با

 تانداخ بودند، نشسته اشیکنار مبل یرو که مهتا و ریام به ینگاه

 و رداوین خود یرو به پدرش. گرفت فاصله مهتا از بالفاصله ریام و

 :گفت خانه نیسنگ جو کردن عوض یبرا

 گنیم م،یاریب رو یصالح آقا حاج عقدتون واسه جان ریام گمیم-

 .سبکه یلیخ دستش
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 :زد صدا را خانم میمر پدرش و داد تکان یسر عانهیمط ریام
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 رو یبود گذاشته کنار مونعروس واسه که یچادر اون خانم گمیم-

 .باشه داشته نگهش آماده عقد واسه جان مهتا به بده اریب

 از را شده تا چادر. رفت اتاق سمت و دیبلع را بغضش خانم میمر

 که ییهاحرم خوش و مطبوع یبو هنوز چادر. آورد رونیب کشو

 جا همه که را یچادر توانستیم چطور داد،یم را بود کرده ارتیز

 بدهد؟ مهتا به را بود کرده تبرک سوگل تین به

 امهت مقابل یعسل یرو را چادر یحرف چیه بدون و شد ییرایپذ وارد

 ار قلبش از یاتکه انگار. برد پناه آشپزخانه به دوباره و گذاشت

 .بود گذاشته جا مهتا مقابل

 :گفت و زد چادر به را انگشتش نوک رتیح با مهتا

 نیا کن فک! کنه؟یم کارا نیا از گهید هم یکس مگه توروخدا یوا-

 ادیب دکورم و بخوره سر لحظه هر عقد سر و سرم بندازم رو چادر

 و من عقد. آدینم خوشم یسنت یعقدا مدل نیا از من اصال. نییپا

 !باشه ییایآر دیبا ریام

 با ودب دهینرس اشگوش به یزیچ نیچن تابحال که اقتدارمنش یآقا

 :دیپرس بهت
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 !ه؟یچ گهید ییایآر عقد-

 با و تگذاش یدست شیپ داخل را دستش یتو بیس ریام برادر پارسا

 :گفت یامزه با حالت به هوا در شیهادست دادن تکان

 ...بود خواهم تو وفادار گن؛یم رنیگیم همو دست که نایا از-

 و دیپر پدرش رخ از رنگ. خنده ریز زدند درسا با ییتا دو بعدش

 :دیپرس ریام از آهسته

 گهیهمد حروم وقت هی دیجد یعقدا مدل نیا با بابا گمیم-

 !ن؟ینباش
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 :دیپرس ریام از آهسته و دیپر پدرش رخ از رنگ

 گهیهمد حروم وقت هی دیجد یعقدا مدل نیا با بابا گمیم-

 !ن؟ینباش

 :کرد پچپچ پدرش گوش کنار

 .میدار یمحضر عقد حتما قبلش راحت، التیخ بابا نه-
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 که بود زود هنوز. ندارند یخوش روز و حال مادرش و پدر که دیفهم

 :گفت مهتا به آهسته. کنند درک را مهتا دیعقا بتوانند

 .تونخونه برسونمت روقتهید گهید میبر-

 از اشخانواده مقابل او با زدن حرف یبرا ریام داشت انتظار مهتا

 کی با و شد بلند یپکر حال با. کند استفاده یکیرمانت کلمات

 .شد خارج خانه از کوتاه یخداحافظ

 کنار اطیح وسط مهتا و شد شیهاکفش دنیپوش مشغول ریام

. دیچرخ خانه ینما یرو نگاهش. ستادیا رفته رو و رنگ ینماآب

 اگر. نداشت دوست را اشیمیقد یمعمار اما بود، یبزرگمهین خانه

 نبدو دیبخش آن به یمدرن یطراح و دیکوب نو از را خانه نیا شدیم

 .شدیم اضافه خانه متیق یرو یکل شک

 ریز امهت میمال شیآرا. ستادیا مقابلش و رساند مهتا به را خودش ریام

 کلمات کردن دایپ شهیهم مثل. داشت ییبایز یجلوه اطیح چراغ

 :گفت و کرد پا آن و پا نیا. بود سخت شیبرا

 که ییحرفا از اونا ؟یکن مراعات مادرم و پدر یجلو کمی شهیم-

 .بشن نگران خودیب خوامینم آرن،یدرنم سر ادیز یزنیم
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 یرو اشکفش یپاشنه یصدا و آمد جلو یقدم یاخم با مهتا

 .دیچیپ اطیح یهاکییموزا

 اول همون از من! ر؟یام گفتم بهشون یبیغر و یبیعج زیچ مگه-

 دآزا و باشم آزاد خوامیم. زارمیب هاسنت و رسوم و رسم از که گفتم

 !داره؟ یرادیا. کنم فکر

 :گفت بالفاصله ریام

 !نداره که معلومه-

 .کرد کج ریام صورت سمت را گردنش مهتا

 !؟یشد مونیپش یزود نیهم به نکنه توهمه؟ اخمات چرا نمتیبب-
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 .انداخت باال یاشانه خورده جا ریام

 وزر سه تو که بشم مونیپش ایزود نیهم به خواستمیم! بابا نه-

 !کردمینم یراض تو از یخواستگار واسه رو مخانواده
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 نیماب را ریام یچانه و شد گشوده یپهن لبخند با مهتا فیظر یچهره

 :داشت نگه انگشتانش

 سمونیر آسمون یکل بار هر. گهید زدنتم حرف مدل نیا یوونهید-

 خالص خودتو و دارم دوست یگینم کلوم هی یول یبافیم هم به

 !یکن

 وبارهد زود یلیخ اما. گرفت لبخند از یفیضع طرح ریام لبان باالخره

 .برگرداند اشیقبل حالت به را اشچهره

 .نکن عجله روز، هی میگیم اونم حاال-

 روعش اطیح سالکهن درختان انیم و زد لبخند صورت یپهنا به مهتا

 .کرد زدن قدم به

 عقد اسممر قبل که کردم صحبت یلمبرداریف گروه هی با ریام یراست-

 .کنن پخش سالن تو میکن درست تهیفرمال پیکل

 او یچهره از نتوانست مهتا. داد تکان فکر غرق را سرش ریام

 :دهد ادامه دوباره شد مجبور. بخواند را اشحس
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 مه اکثرا ه،یاحرفه یلیخ کارشون چون! ادهیز یلیخ شنهیهز فقط-

. دادن وقت بهمون سخت یلیخ یبعد یهفته یبرا هستن آب وراون

 !؟یندار شنهیهز با یمشکل که تو

 .کرد کینزد هم به را شیابروها دوباره و ستادیا ریام

 یباز جلف یه پیکل واسه خوامینم فقط ؟یمشکل چه بابا نه-

 !میدرآر

 :گفت طنتیش با و کرد کینزد ریام به را خودش

 لفج توش میباش مجبور ممکنه گه،ید شتهیفرمال پیکل باالخره-

 !پا؟یکل نیا از یدیند مگه. میدرآر هم یباز

 .دمیخند ارواحم به من واال نه-

37 

  

 :گفت کینزد یفاصله همان در و دیخند مهتا
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 چک چنتا و تویبانک یهاکارت از یکی آمیم فردا من ر؛یام فقط-

 باهاشون جا هی خوامیم ،یلمبرداریف ینهیهز واسه رمیبگ ازت

 !بدن امیپ بهم پول واسه روز هر آدینم خوشم کنم هیتسو

 !؟یبد اولش پولو همه یخوایم که رو اونا یشناسیم مگه-

 .رستانمهیدب یدوره دوست بابا آره-

 هب یحت یمال مسائل مورد در امروز تا. کرد نگاهش مات یلحظات ریام

 کیشر و همسر بود قرار مهتا اما. بود نکرده اعتماد هم ارسالن

 :گفت حال نیا با بود سخت شیبرا نکهیا با. شود اشیزندگ

 .ربب رو هاچک و کارت ایب فردا هستن مطمئن یگیم که حاال باشه-

. گرفت را ریام یهاگونه طرف دو و شد بلند اشپاشنه یرو مهتا

 ار او شود موفق نکهیا از قبل و کرد کینزد او صورت به را لبانش

 :گفت اخم با و راند عقب به را او کبارهی به ریام ببوسد

 ! نهیبیم خونه از یکی دختر یکنیم کاریچ-

 :کرد جمع یناراحت با را لبانش مهتا

 !مینامزد هم با که ما ننیبب خب-
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 .میستین که محرم یول مینامزد-

 :گفت کالفه

 !لطفا نکن تکرار توخانواده یحرفا ریام یوا-

 :کرد یپافشار اشیخانوادگ اعتقادات یرو نباریا ریام

 راحت یمدل نیا من هست، منم حرف ست؛ین مخانواده حرف تنها-

 تیمحرم یغهیص موننیب خونه میاریب رو یکی شب فردا. ستمین

 !گهید میباش محرم دیبا م،یبساز پیکل قراره هم فردا پس فردا. بخونه

 یصدا اما کرد، کج یتینارضا با را اشافهیق ریام به پشت مهتا

 :بود تضاد در اشچهره حالت با مشیمال

 !زمیعز باشه-
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 اتاق نیا داخل را خودش روز نیچند که آمدینم ادشی قایدق

 ارب هر انگار قفسه یتو کنکور یهاکتاب. بود کرده حبس کوچک

 . کردندیم یکج دهان شیبرا

 ازدواج هایزود نیهم به نکهیا الیخ با شیپ روز چند نیهم تا

 کدامچیه سراغ شودیم خالص هاکتاب و جزوه نیا شر از و کندیم

 یکوتاه یفرجه و ختهیر هم به یهیروح نیا با حاال اما. رفتینم

 !ردیگب سرش به یِگل چه دیبا نبود معلوم داشت کنکور آزمون تا که

 و وز یموها. کرد ورانداز را خودش نهیآ مقابل و شد بلند یحالیب با

 شیپ یهفته قشنگ یهایفرفر به یشباهت چیه اشختهیر هم به

 . نداشت

 نخورده غذا یحساب و درست بود هفته کی زد، یچرخ نهیآ مقابل

 خودش در یچندان رییتغ شیهاچشم ریز اندک یگود جز اما بود،

 . نکرد احساس

 غذا دماغ و دل. بود دهیچیپ خانه در مادرش یپلوزرشک یبو

 گرفت یکوتاه دوش. رفت حمام سمت یکرخت با نداشت، خوردن
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 شبید از که یمیتصم بلندش یموها به دنیکش برس حال در و

 .کرد دوره بار نیچند را بود نموده ریتسخ را ذهنش

 چرا» بود دهیپرس خودش از که یدفعات شمارش هفته کی نیا در

 . بود شده خارج دستش از «نخواست؟ مرا ریام

 ار بود کرده پهن مقابلش که یاروزنامه تکه اشکش قطرات هم باز

 .کرد سیخ

 :کرد تکرار خودش با آهسته اشسیخ و کوچک یهالب همان با

 !دارم دوسش دونستینم چون رفت؛ ریام-

 شیهادست انیم از برس. دیپر ینیسنگ بغض هجوم با را اشنهیس

 :زد لب و شد شل

 .دارم دوسش چقدر که بفهمه دیبا نشده رید تا-

 و داد هل مقابلش  از را بود ختهیر شیموها تار شیرو که یاروزنامه

 . مودیپ را اتاق عرض و طول و شد بلند یشانیپر حال با

 و برسد راه از هوایب نفر کی شدیم مگر بود، او شب هر یایرو ریام

 کند؟ تصاحب جا کی را او یمخمل یاهایرو تمام
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 شقع با او. افتاد لبش پوست جان به و نشست تخت یلبه دوباره

 ؟بود یشکل چه ریام بعد یزندگ فردا از حاال بود، دهیکش قد ریام

 و دنیخواب دن،یخند شدن، داریب ریام خواستن بدون توانستیم

 شود؟ بلد را کردن یزندگ
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 لشیاموب نترنتیا. دیبگو ریام به اشعالقه از چطور دانستینم یحت

 یآن از ترآشفته حالش اما کرد، سرچ ییزهایچ کی و کرد روشن را

 . اوردیب در رهیت خطوط آن از سر که بود

 و ریما نیب است قرار امشب که بود دهیشن مادرش از د،یکش یبلند آه

 یلمبرداریف یبرا فردا و شود خوانده تیمحرم یغهیص نامزدش

 ریام شهیهم یبرا داد،ینم خودش به یتکان  اگر. شوندیم سفر یراه

 از ریام به بود بلد که یزبان هر به و رفتیم دیبا. دادیم دست از را

 .گفتیم اشعالقه
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. دیپوش و دیکش رونیب مرتب شال و مانتو دست کی کمد داخل از

 یرو از یکتاب. کند جمع یحساب و درست را شیموها نداشت حال

 .شد اطیح وارد و برداشت هاقفسه

 نیا .دییپا را در یجلو و دیکش رونیب به یسرک. گشود را کوچه در

 . دهندیم نشان انگشت با را او همه کردیم فکر مدام روزها

 بدون و شد خارج اطیح از عیسر. بود عابر بدون و خلوت کوچه

 .شد وارد و داد هل را مجاور یخانه در وقت فوت

 شتریب بودند شانوارید به وارید یهیهمسا درسا یخانواده چون

 نیهم از. کردندیم آمد و رفت هم یخانه به درس یبهانه به اوقات

 زیچ گرانید نظر در خانم میمر یخانه به آمدنش دانستیم دیبع رو

 .باشد یبیعج

 ریام دیجد نامزد دیترسیم. ستادیا درخت و دار پر اطیح وسط مردد

. کند صحبت نتواند و شود استرس دچار او مقابل و باشد خانه در

 داد حیترج نیبنابرا. گرددیبرم خانه به ریام ساعت نیا دانستیم

 .ندیبنش ریام انتظار به وانیا یلبه یرو
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 زانیآو آشپزخانه یپنجره از خانم میمر که بود نگذشته یقیدقا هنوز

 :گفت و شد

 نهخو ایب خوشگلم؟ دختر ینشست اونجا چرا ؟ییتو جون سوگل-

 .تنهام منم

 خوردن هم به بعد. شد زیخمین و چرخاند مخالف سمت را گردنش

 میرم صورت در دیکشیم خجالت بود، ریتقصیب نکهیا با ینامزد

 :گفت آرام و دیدزد را نگاهش. کند نگاه خانم

 .نیبرس کارتون به شما راحتم، نجایهم ُدرسام منتظر ممنون نه-

. دشینم ریس سوگل مثل یمودب و معصوم دختر دنید از خانم میمر

 .نکند اصرار گرید و کند درک را او روز و حال کرد یسع اما

 .ادیب که االناس نیهم د،یخر رفته درسا باشه-

 وبارهد و داد تکان یسر. کند کنترل را احساساتش نتوانست سوگل

 به شب یمهمان یبرا درسا احتماال نکهیا فکر با. نشست سکو یرو

 .دیلرز لبانش و شد مچاله قلبش است رفته دیخر
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 نیماش و نشست فرمان پشت مجددًا و کرد باز دشیکل با را خانه در

 از یحجم نیماش کولر شدن خاموش با. کرد پارک اطیح داخل را

 .آورد هجوم صورتش به رونیب گرم یهوا

 خنک آب ریز را سرش و نشست نماآب کنار. زد را نیماش موتیر

 . گرفت

. کردیم چکه گردنش و صورت یرو آب درشت و زیر قطرات

 یور یدختر متوجه بارهکی به که برود سکو یهاپله سمت خواست

 ار او زود یلیخ ریام اما بود نییپا سرش دختر نکهیا با. شد وانیا

 به یواکنش ای شود خانه وارد صدا و سریب دانستینم. شناخت

 .بدهد نشان سوگل حضور

 تدوس نکهیا با. کرد کج سوگل سمت را رشیمس و کرد ینچ کالفه

 حکم ادب اما شود، روبرو او با آمده شیپ طیشرا نیا با نداشت

 .ردینگ دهیناد را حضورش که کردیم

 الک در سخت سوگل. داد یکوتاه سالم و ستادیا او یقدم دو در

 با. دکریم لول استرس با را دستش تو کتاب و بود رفته فرو خود
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. داد قورت را دهانش آب و آمد باال سرش کبارهی به ریام یصدا

 کرده نیتمر خودش با بارها ساعت مین نیا در که ییهاحرف یهمه

 مسال شد موفق تنها و دیکش پر ذهنش از اول یهاهیثان همان در بود

 .دهد
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 نکهیا بدون شهیهم مثل ریام. نماند دور ریام نظر از شیصدا لرزش

 :گفت اورد،یب زبان به را او اسم

 تا خورب خنک شربت هی تو برو ایب گرما؟ نیا تو ینشست نجایا چرا-

 .برسه راه از ُدرسا

 یموها آن چرخاند، او صورت یرو آسه آسه را نگاهش سوگل

 هم ازب اگر. کردیم رو و ریز را دلش ریام یشانیپ به دهیچسب سیخ

 .دادیم دست از را ریام یدست یدست گرفتیم خونخفه

 مننم بود که یبتیمص هر با و کرد تر زبان با را اشدهیخشک لب 

 :کرد

 .دارم کار خودتون با ر؛یام آقا ندارم کار درسا با-
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 .داد باال را شیابرو یمتعجب نگاه با ریام. آورد کم نفس اشجمله آخر

 شده؟ یچ-

 او مقابل اشضیعر اندام و بلند قد آن با ریام که یطیشرا آن در

  د؟یچرخیم کامش در زبان مگر بود ستادهیا

 کنارش یخال یفضا به را دستش کف و انداخت نییپا را سرش

 .کوباند

 ن؟ینیبش شهیم-

 برخالف نباریا. نشست سوگل کنار یسکو یرو ناچار به ریام

. گرفت یدلسوز را شیجا و نخورد حرص او دنید از شهیهم

 به را ینامزد زدن هم به و بود دهیند سوگل از یایبد چیه تابحال

 . دانستینم او حق شکل آن

 و دش سوگل یهاگونه یفرورفتگ یمتوجه تازه کینزد فاصله نیا از

 به چطور که بود دهینفهم هم خودش یحت. آمد درد به او یبرا دلش

 تساع کی تحمل یحت حاال که بود باخته مهتا به را دلش شدت آن

 . نداشت هم را اشیدور
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 یبورص گرفت میتصم نباریا ریام و گرفت سکوت یروزه باز سوگل

 نیولا کرد، نگاه او به چشم یگوشه از. دیایب حرف به سوگل تا کند

 تهخیر رونیب شال از سوگل فر و یمشک یموها دیدیم که بود یبار

 .است

 گاهن متوجه تازه سرش گرفتن باال با و داد خودش به یجرات سوگل

 شال ریز را شیموها یدستپاچگ با. شد شیموها یرو ریام یرهیخ

 :کرد زمزمه یسخت به و داد هل

 سفر؟ نیبر خانم اون با نیخوایم...فردا دمیشن-

 آهسته و آمد درد به وجدانش. کرد کج یگرید سمت را گردنش ریام

 .کرد دییتا

 .آره-

 :گفت هوایب مرتبه کی که شد چه دینفهم

 ن؟یبر باهاش نیخوایم چرا-

 .خاراند بهت با را لبش یگوشه و شد گرد ریام نگاه

 !نرم؟ چرا خب-
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 هب زور به را لبانش. دیارزیم جانیه و استرس از سوگل وجود تمام

 :شد خارج شیگلو ته از ییصدا و رساند هم

 ..ریام-

 :داد جواب یخشک لحن با

 بله؟-

 :گفت و گرفت یقیعم دم سوگل

 !نرو-

 :دیپرس یاخم با ریام

 چرا؟-

 یمرتعش یصدا با و دیچک سوگل پلک یگوشه از اشک یاقطره

 :گفت

 !دارم دوست من چون-
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 :گفت و گرفت یقیعم دم سوگل

 !نرو-

 :دیپرس یاخم با ریام

 چرا؟-

 یمرتعش یصدا با و دیچک سوگل پلک یگوشه از اشک یاقطره

 :گفت

 !دارم دوست من چون-

 تا بود نمانده یزیچ گرفت، او از را نگاهش یتند به ریام

 نیا کردینم را فکرش وقت چیه. بزند رونیب حدقه از شیهاچشم

 . شود سوگل جانب از احساس جادیا به منجر یسنت یخواستگار

 اب یباز حال در و بود نییپا سرش. کرد نگاه را سوگل اریاختیب

 .دادیم جان داشت استرس فرط از انگار اششال یهاشیر



 
 

85 romanzo_o 

 

. نشود نیا از تررانیو حالش که دیبگو چه دختر آن به دانستینم

 به ار زهایچ یسر کی توانستیم تا بود تربزرگ یکم سوگل کاش

 . دهد حیتوض او

 حملت را کشنده جو آن نتوانست گرید ریام یطوالن سکوت با سوگل

 داالن در هوا انگار. کرد رفتن عزم و آمد نییپا سکو یرو از. کند

 خفقان نیا از زودتر چه هر خواستیم بود، کرده ریگ شیگلو

 .شود خالص

 :دیشن سرش پشت درست را ریام یصدا برنداشته را اول قدم هنوز

 !کن صبر-

 یهاانت ریام که خوردیمبر ایدن یکجا به. زد پلک یناراحت با سوگل

 حسرتش بود بنا انگار. کردیم اضافه هم را" خانم سوگل" اشجمله

 .بماند دلش به ریام زبان از اشاسم دنیشن

. ستادیا ریام یقدم کی یفاصله در و دیچرخ پا یپاشنه یرو

 د،بکش شیهاهیر به را ریام ادکلن یبو قیعم دم کی با توانستیم

 .دبو برده ادی از هم را دنیکش نفس یحت تنش پر طیشرا آن در اما
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 از بود بهتر. بود شده ترسخت شهیهم از ریام یبرا زدن حرف

 هشیهم یبرا بارکی خواستیم اما کند، استفاده یترمیمال کلمات

 :گفت یآرام یصدا تن با و کرد تر یلب. شود او الیخیب سوگل

 هر از بلق باشن، داشته یموفق ازدواج بتونن نفر دو نکهیا واسه نیبب-

 .باشن داشته عالقه هم به دیبا یزیچ

 :کرد اصابت سوگل قلب به اشخالص ریت باالخره و کرد مکث

 !دارم دوست رو مهتا من اما ،یهست یخوب یلیخ دختر تو-
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 گردباد مثل مهتا نام. افتاد هم یرو شیهاپلک و چرخاند سر سوگل

 اهاشیرو سارق اسم پس. چاندیپ هم به را وجودش تمام یپرقدرت

 تکبخ مثل که است روز چند تنها مهتا دیبگو خواستیم. بود مهتا

 چه؟ قبلش پس آمده، فرود ما نیب

 امدم؟ین چشمت به ای نبودم؟ من قبلش
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 هم دیاش ای د،یکوبینم تند گرید قبل یهاهیثان برخالف سوگل قلب

 .دیکوبینم کال

 که ردکینم باور. بود سرش پشت هنوز ریام بود، کرده خی تنش تمام

 .ندیبب یسالگ هجده در را ایدن ته روز کی

 از زودتر چه هر که کردینم اشیاری و بود شده سست شیزانوها

 .شد بلند خانه زنگ یصدا. شود خالص جهنم نیا

 به شود اطیح وارد یکس نکهیا از قبل تا و شد خم جلو به یکم ریام

 :گفت سوگل

 از. کردم فکر دومون هر صالح به من ،یآبج نباش ریدلگ من از-

 پات موضوع نیا خاطر به خوامینم شه،ینم عوض یچیه هم فردا

 یتونیم یبخوا که وقت هر سابق کماکان تو. بشه دهیبر خونه نیا از

 .یباش داشته آمد و رفت نجایا به

 او. شد دهیکش نیزم یرو شیپاها و زد ینیغمگ پوزخند سوگل

 یزیچ چه از ریام وقتآن د،یدیم خود یهاچشم با را مرگ داشت

 !زدیم حرف
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 ظاهر در یآستانه در درسا و مهتا و شد باز اطیح یآهن و کهنه در

 .شدند

 هدوخت چشم آنها آمدن ریمس به یکالفگ با سوگل، سر پشت ریام

 .ودش تردلشکسته مهتا دنید با سوگل خواستینم دلش اصال. بود

 از یآشکار طور به و شد دستپاچه اطیح وسط سوگل دنید با درسا

 ابآفت میمستق تابش ریز مهتا نازک پوست. گرفت فاصله مهتا

 و زد باد را صورتش مرتبه چند دست با. بود شده سرخ مردادماه

 :رساند ریام کینزد را خودش

 اقدوشاس واسه گل یحلقه میتونست یبیمص چه با که یدونینم یوا-

 .گرما نیا تو میشد هالک م،یکن جور

. ندک ورانداز را مهتا نتوانست یحت که بود خراب حالش انقدر سوگل

 هت با بود سرتر او از یلیخ ریام یمعشوقه اگر د،یند که بهتر همان

 کرد؟یم چه غرورش یمانده

 وگلس سمت عیسر کند یکشماله را مهتا با یهمراه نکهیا یبرا درسا

 :کرد ختنیر زبان به شروع و گرفت را شیهاشانه رفت،

 !میبود دلتنگت چقدر یبدون اگه زم؟یعز یبود کجا-
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 :گفت و داد قرار مخاطب را مهتا بعدش

 رجو ایب ،یدار کم دختر ساقدوش هی یگفتیم جون مهتا یراست-

 یراض مامانشو تونمیم من خوشگله، چه نیبب دوستمو سوگل! شد

 .ادیب ما همراه کنم

 شناختینم را سوگل که مهتا و دیخشک ریام دهان بزاق حرف نیا با

. انداخت او اندام او به ینییپا به باال از نگاه و کرد زیر یچشم

 :گفت و داد نیچ را اشینیب

 زیاس تا تاینها ساقدوشا یلباسا یول خوشگله، دوستت جون درسا-

 !هبخور دوستت تن به لباسا اون دونمیم دیبع هست، هشت و یس
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 شناختینم را سوگل که مهتا و دیخشک ریام دهان بزاق حرف نیا با

. انداخت او اندام او به ینییپا به باال از نگاه و کرد زیر یچشم

 :گفت و داد نیچ را اشینیب
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 زیاس تا تاینها ساقدوشا یلباسا یول خوشگله، دوستت جون درسا-

 !هبخور دوستت تن به لباسا اون دونمیم دیبع هست، هشت و یس

 رید گرید اما آمد، ابرو و چشم به مهتا یبرا ریام و دیورچ لب درسا

 شده رد سوگل یرو از یبولدوزر مثل مهتا یهاحرف و بود شده

 .بود

 خانه در ریمس سرعت با چنان کند، یخداحافظ نتوانست یحت سوگل

 اطیح کف زیر یهاشن یرو شیهاقدم یصدا که گرفت شیپ را

 . دیچیپ

 با مانجاه و برسد سوگل به نتوانست اما کرد، تند پا دنبالش به درسا

 .شد بش و خوش مشغول بود دهیرس راه از تازه که پارسا

 یمجسمه مثل اطیح وسط که ریام یمشاهده با و برگشت مهتا

 :دیپرس متعجب بود، بسته خشکش اطیح در به رهیخ ابوالهول

 تو؟ شد چت_

 :کرد زمزمه یآلود سرزنش لحن با و کرد منقبض را فکش ریام

 !یکرد بد یلیخ مهتا؛ یکرد بد-
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 خوبه؟ حالت ر؟یام یگیم یچ-

 .اندکوب مخالفش دست که را مشتش و نشست سکو یرو دوباره ریام

 !مهتا؟ یزد حرف یمدل اون دختر اون با چرا-

 نهیس به دست ریام به کینزد یافاصله در یدرهم یهاسگرمه با مهتا

 .ستادیا

 از دختره اون نکنه. گفتم زشیسا مورد در نزدم، یبد حرف که من-

 خبره؟یب زشیسا

 .فشرد هم یرو پلک ریام

 ستین قرار بعدشم برنخوره، بهش که یبگ یلحن هی با یتونستیم-

 !باشن دو و کی زیسا دخترا یهمه که

 و داد جا اشگوش پشت را شیموها از یادسته یحوصلگیب با مهتا

 :گفت یدلخور با

 منو بهیغر دختر هی خاطر به االن از یدار تو ر؛یام شهینم باورم-

 !؟یکنیم سرزنش
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 مثل. وارموننید به وارید یهیمهتا،همسا ستین بهیغر دختر اون-

 !بشه یاحترامیب بهش ندارم دوست مونه،یم برام درسا

 وجدان عذاب سوگل دل شکستن خاطر به هم خودش ریام واقع در

 یخال را خودش خواستیم ینوع به مهتا شماتت با حاال و داشت

 رو ریام از و انداخت اشدوش یرو یتند به را فشیک مهتا. کردیم

 .گرفت

 !یندار حوصله انگار امروز برم، من بهتره-

 و آمد نییپا سکو یرو از ریام بخورد، جم شیجا از نکهیا از قبل

 .داشت نگه هوا در را مهتا یبازو

 دهز گرما کمی فقط خوبم، من! یدیرس راه از تازه که تو مهتا؟ کجا-

 زیچ هی تو میبر ایب. ختیر هم به اعصابمو هم بحثا نیا بودم، شده

 .میبزن خنک

 شیجا از مهتا اما ببرد، خانه داخل به را او تا دیکش را دستش ریام

 :گفت و نخورد تکان

 .ریام کن صبر-
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 .شد رهیخ او صورت به ریام

 شده؟ یزیچ-

 :گفت و زد یتبسم مهتا

 دهخون موننیب تیمحرم یغهیص قراره امشب بپرسم خواستم نه،-

 شه؟

 چطور؟ عقده، مراسم هم هفته آخر. امشبه آره-

 یصدا آن با و گرفت را ریام دست. شد کینزد او به یقدم مهتا

 :کرد زمزمه نازکش

 خوامینم من اما نگفتم، یزیچ هاخانواده یجلو روز اون ر؛یام نیبب-

 .باشم داشته هیمهر

 .کرد نگاهش یگنگ با ریام

 !؟یچ یعنی-

 یطرف از. باشه مونیخوشبخت نیتضم هیمهر آدینم خوشم یعنی-

 و خودت من واسه ندارم، یچشم تو اموال و مال به من هم

 !ترهمهم یچ همه از یدار که یتیشخص
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 :گفت یخشک لحن با او خالف بر ریام

 بدون داره؟ چشم طرف اموال و مال به خوادیم هیمهر یک هر مگه-

 شه؟یم مگه هم هیمهر

 :گفت ناز با و دیچسب را او یبازو مهتا

. باشه مهرم خوامیم سرخ گل شاخه چند فقط من نشه؟ چرا آره-

 چه هگید شم،یم ایدن دختر نیترخوشبخت تو با مطمئنم که یوقت

 هست؟ یگروکش به یازین
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 :گفت ناز با و دیچسب را او یبازو مهتا

. باشه مهرم خوامیم سرخ گل شاخه چند فقط من نشه؟ چرا آره-

 چه هگید شم،یم ایدن دختر نیترخوشبخت تو با مطمئنم که یوقت

 هست؟ یگروکش به یازین
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 یآرام یزمزمه با در یجلو ریام و مودندیپ را کوتاه یپله چند هم با

 :گفت

 چند نیهم یتو اما داشتم، شک انتخابت یبرا من اولش راستش-

 من هک یبود یانتخاب نیبهتر تو که دمیرس جهینت نیا به منم روز

 یعهده به ذارمیم هم هیمهر مورد در باشم، داشته تونستمیم

 !توئه به متعلق من ندار و دار یهمه یبدون خوامیم اما خودت،

. شدند خانه وارد و زدند هم صورت به یمحبت پر و گرم یلبخند

 به و داد نشان مشغول را خودش یآشپز یبهانه به خانم میمر

 عدب عروس که بود نطوریا آنها یخانوادگ رسم. امدین مهتا استقبال

 نداشت دوست حاال و دیایب مادرشوهرش یخانه به پاگشا و عقد

 درسا. کند آمد و رفت شانخانه به راست و چپ یابهانه هر به مهتا

 هیبق کنار و شد ییرایپذ وارد خنک زعفران شربت ینیس کی با

 . نشست

 یزیربرنامه حال در که مهتا و ریام دهان به یاکالفه حالت با پارسا

 ینیسنگ زبانش یرو که یحرف و بود رهیخ بودند، فردا سفر یبرا

 و ودب خبر با او احوال از درسا. اوردیب زبان به توانستینم را کردیم



 
 

96 romanzo_o 

 

 و شد کینزد نامزدش و ریام به دهد، نجات را برادرش نکهیا یبرا

 :دیپرس

 شدن؟ لیتکم ساقدوشا یراست-

 :گفت زانیآو یاچهره با مهتا

 از گرمه، بدجور هوا هم یبدبخت. میدار کم دختر هی هنوزم! نه یوا-

 .ارنیب ریگ رو یکس نتونستن یلمبرداریف گروه

 :انداخت پارسا صورت به ینگاهمین و کرد منمن درسا

 !هاقشنگه شمسیف اد،یب ارسالن یآبج بگم یخوایم...زهیچ-

 :گفت بالفاصله مهتا ر،یام یجا

 ام،یب کنار ارسالن اومدن با نتونستم هنوز من توروخدا، نه یوا-

 !م؟یببند دمش به شمیآبج

 دش شیر او یبرا درسا دل. انداخت نییپا را سرش یناراحت با پارسا

 .کند پچپچ او گوش در ریام به خود چسباندن با شد مجبور و
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 یهاحرف دنیشن بعد رفت،یم در پارسا یبرا جانش که هم ریام

 :گفت و نشان مهتا به را ریز به سر یپارسا ابرو یاشاره با درسا،

 از مونالیخ هم ما اد،یب ارسالن یآبج بذار گه،یم راست درسا آره-

 مگه ارسالن بعدشم. شهیم راحت ساقدوش شدن دایپ بابت

 باشه، داشته ادیز طنتیش دیشا اد؟یب ما با یخواینم که هیچ مشکلش

 .گذرهیم خوش مونهمه به ادیب اون سفره، خوش یلیخ اما

 دندان اما دارد، مشکل کی و هزار ارسالن که دیبگو خواستیم مهتا

 .اوردیب حرف یرو حرف نخواست و گذاشت جگر سر

 !یبخوا تو که جور هر زدلمیعز باشه-

 خواهر نکهیا فکر با پارسا و دیدرخش ریام نگاه در تیرضا برق

 .دیتپ یشاد از قلبش بود، خواهد آنها همراه سفر در هم ارسالن

**** 

 هر که هابچه یصدا و سر. بود پارک خانه در مقابل نیماش دو هر

 آماده را هاچمدان و دندیدویم طرف کی وال و هول با کدام

 شدست یتو ینیس خانم میمر. بود کرده پر را خانه اطیح کردند،یم



 
 

98 romanzo_o 

 

 رپ حوض آب با را کاسه و گذاشت اطیح وسط یکیپالست زیم را

 سکو یرو دست به ینیس و رفت ترعقب مشغول یفکر با. کرد

 ذهنش به چه هر اما بود، دهیند یخوب یهاخواب شبید. نشست

 سرکه و ریس مثل دلش. آمدینم ادشی یادیز زیچ آوردیم فشار

 اردد مشکل مهتا با نکهیا حساب به همه زدیم یحرف اگر. دیجوشیم

 کی حساب به توانستینم هم یطرف از. گرفتندیم خرده او به

 . زدیبر هم به را همه یبرنامه خواب

 یجلو آماده و حاضر هابچه شد باعث اطیح وسط ریام بلند یصدا

 :شوند جمع در

 یهلنگ تا نیکن فسفس ینجوریا ن،یدیم لفت چقدر گهید بسه-

 !میکنینم رد رو تهران هم ظهر

 . شد کینزد شانسمت و خواند یالکرستیآ لب ریز خانم میمر

 کنم؟ آماده ناهار براتون نینذاشت چرا-

 :گفت اعتراض با بالفاصله درسا

 یهمه مسافرت م،یخوریم غذا خونه تو شهیهم که ما مامان اِ-

 !یراه تو رستوران میبر نکهیا به شمزه
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 در پارسا و درسا و خواهرش همراه به ارسالن که بود نیا بر قرار

 .گرید نیماش در هم مهتا و ریام و باشند نیماش کی

 .شدند نیماش سوار ر،یام مادر و پدر با یخداحافظ بعد یهمگ

 یوقت هر از باتریز امروز که مهتا به رهیخ و زد استارت ریام

 :دیپرس د،یدرخشیم

 م؟یبر-

 گذاشت بود، دنده یرو که ریام دست یرو را دستش. زد یپلک مهتا

 :کرد زمزمه ییبایز لبخند با و

 !میشد هم مال رسما گهید مونه،تیمحرم روز نیاول امروز-
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 لبخند با و گذاشت بود، دنده یرو که ریام دست یرو را دستش

 :کرد زمزمه ییبایز

 !میشد هم مال رسما گهید مونه،تیمحرم روز نیاول امروز-
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 :دیپرس و زد یکوتاه لبخند ریام

 ه؟یچ امروز یبرنامه حاال خب-

 به را نگاهش. کرد جمع را لبخندش و آورد عقب را دستش مهتا

 :گفت و دوخت روبرو یهانیماش

 از یکی یتو هوا یکیتار قبل تا بعدش م،یرونیب که ناهار واسه-

 هی خوانیم م،یدار قرار یلمبرداریف پیاک با خوشگل یهاجاده

 تا شنیم جدا ما از اونا بعدش رن،یبگ جاده تو رو پیکل از بخش

 .ظهر فردا

 :کرد نگاهش چشم یگوشه از ریام

 م؟یریم کجا شبو-

 اونجا هست خوشگل الیو هی روستاها، از یکی تو آستارا بعد-

 .میگذرونیم خوش هابچه با یکل میریم

 را مانفر ریام. کردندیم حرکت کند هانیماش و بود صبح اول کیتراف

 به را او. انداخت مهتا یشانه دور دست و داشت نگه چپ دست با

 :دیپرس یاخمارگونه یصدا با و کرد کینزد خود
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 بود قرار نرفته؟ ادتی که رو یداد بهم که یقول. کن ول رو هابچه-

 .میباش تنها امشب هم با تو و من

 :گفت و زد یحیمل لبخند مهتا

 تمگف هست، دنج اتاق هی الیو یباال یطبقه! بره ادمی شهیم مگه-

 و عود یبو و شمع یکل با دلبر اتاق هی کنن، آماده مونواسه اونو

 .روستا قشنگ سکوت

 حال با و چرخاند او صورت یاجزا یرو را اشقیعم نگاه ریام

 :گفت یخوش

 حصب خود تا خوامیم ستا،ین خواب از یخبر امشب! شود چه بهبه-

 .میبمون داریب

 :گفت دارکش و داد تکان را سرش مهتا

 !دیشد امهیپا-

 ار مهتا یشانه ریام دست و بودند دهیچسب هم به که حالت همان در

 حال در ارسالن و شد کینزد آنها به دوم نیماش بود، برگرفته در

 :آورد رونیب پنجره از را سرش یرانندگ
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 .نشسته مجرد نیماش نیا تو زشته، یحاج-
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 ریام. آمد نیماش داخل از هابچه یهیبق بلند یهاخنده یصدا بعدش

 خط ارسالن یبرا اشاره انگشت با و گرفت فاصله مهتا از بالفاصله

 .دیکش نشان و

 کرد،یم نگاه آنها به یلبخند با که مهتا از و داد باال را پنجره یشهیش

 :دیپرس

 کارت درد به نکردم، دقت من بود؟ چطور ارسالن یآبج یراست-

 خوره؟یم

 .بود یقشنگ زهیم و زیر دختره. آره-

 :دیپرس ریام از و رفت فرو فکر یتو دًایشد

 بلده؟ یرانندگ یراست-

 چطور؟. بود شنامهیگواه دنبال اواخر نیا انگار. دونمینم-
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 گذرا و چرخاند او سمت را سرش ریام. نبود مهتا جانب از ییصدا

 .کرد نگاهش

 ؟یکنیم ریس کجا! توأما با مهتا-

 :گفت حواسیب مهتا

 .گمیم بهت بعدًا! یچیه...ها-

 را ناهار عمدا. داشتند نگه ناهار یبرا که بود ظهر از بعد سه ساعت

 را هانیماش. برسند جاده سرسبز یهاقسمت به تا انداختند قیتعو به

 ونریب یهاقیآالچ یرو هابچه و داشتند نگه یجنگل رستوران کنار

 . گرفتند جا

 کنار که یکوچک یفواره سمت شیهادست شستن یبرا ریام

 شد خم و شست را شیهادست. شد کینزد داشت، قرار هاقیآالچ

 ادستیا یوقت. کند زیتم شیهادست یسیخ با را شیهاکفش تا

 که بود یجور پارسا یچهره. دید خودش کنار را پارسا برادرش

 :دیپرس. دارد گفتن یبرا یحرف یانگار

 هست؟ یمشکل پارسا شده یچ-

 :زد یامهین و نصفه لبخند پارسا
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 .خوبه یچ همه نه-

 :کرد منمن

 ؟یدید رو ارسالن یآبج تو یراست-

 خواهر نامحسوس و شد دهیکش هابچه سمت ریام نگاه حرف نیا با

 یقشنگ صورت و دهیکش چشمان با سبزه یدختر. دیکاو را ارسالن

 . بود

 :گفت پارسا به لبخند با

 .بزن حرف باهاش خوب فرصت هی یتو ه،یخوب دختر-

 :گفت یتند به پارسا

 !نه-

 :دیپرس متعجب

 نه؟ چرا-

 :گفت یدمغ با و شد درهم پارسا یچهره

 .کنهینم قبول منو اون-

 :زد یناباور پوزخند ریام
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 ؟یدار کم یچ تو مگه باشه، خداشم از نکنه؟ قبول-

 :کرد زمزمه حسرت و یدینوم با و شد فروغیب پارسا نگاه

 !ادیب کنار مشکلم با دختره اون دونمیم دیبع ناراحته، من قلب-
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 :زد یناباور پوزخند ریام

 ؟یدار کم یچ تو مگه باشه، خداشم از نکنه؟ قبول-

 :کرد زمزمه حسرت و یدینوم با و شد فروغیب پارسا نگاه

 !ادیب کنار مشکلم با دختره اون دونمیم دیبع ناراحته، من قلب-

 .کرد فوت را اشنفس و گذاشت کمرش یرو را دستش طرف دو از

 هفتاد ارانگ که ناراحته قلبم یگیم نیهمچن پارسا، ایب کوتاه بابا یا-

 تو من؛ زیعز...خان پارسا! یکرد باز قلب عمل بارم دو و سالته

 یرگا اون ِد! گنده و مر و ُسر و یجوون سالته، پنج و ستیب شهمه

 .درآرن یباز که کننیم خودیب قلبت صاحابیب
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 ودب مشخص یخوب به اشآشفته یچهره از یول نگفت، یزیچ پارسا

 .شودینم گرم شیبرا یآب هاحرف نیا از که

 سمت را نگاهش. نداشت را پارسا از حالت نیا دنید تحمل ریام

 صحبت گرم و دندیخندیم دل ته از یادغدغه چیه بدون که هیبق

 .دیچسب گرانهتیحما را پارسا یهاشانه و کرد روانه بودند،

 با ،یمودب ،ییرو و بر خوش تو پارسا، نخون أسی یهیآ انقدر-

 مورد در ،یباش دختره رد جواب نگران که یندار کم یچیه. یاخالق

 مستقل یمغازه هی کنمیم تالشمو یهمه دارم که هم بارت و کار

 !یدرآر سرا تو یسر که کنم پا و دست برات

 هاقیآالچ سمت هم دوشادوش کهیحال در و گرفت را پارسا یبازو

 :کرد زمزمه آرام آرام اشگوش ریز رفتند،یم

 رو دختره دِم برو تو گرمه، پیکل ساخت به سرمون ما که عصر-

. کن اشاره هم اتیضیمر به یحت بگو؛ بهش الزمه امیچ هر. نیبب

 با ،یشد دخترشون خاطرخواه تو بفهمن شخانواده و ارسالن

 !نباشه باکت جلو برو شکنن،یم هم گردو شونُدم
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 یاندازه به ایدن در زیچ چیه. شد گشوده هم از پارسا یچهره

 انیقل به وجودش در را جسارت و جرأت ریام یهاحرف

 . انداختینم

 ناخواه و خواه مدت تمام و برگشت هابچه شیپ یمضاعف یانرژ با

 .دیچرخیم ارسالن خواهر ن،ینازن صورت یرو قرارشیب نگاه

 اغذ هابچه برسد نکهیا از قبل. نشست تخت یرو مهتا کنار ریام

 ود،ب کسیم و دهیکوب و کبابجوجه هیبق یغذا. بودند داده سفارش

. کردیم ییخودنما هم یقاسم رزایم و چنجه ینیس درسا مقابل اما

. بگذارد درسا سر به سر یکم کرد هوس و کرد مهار را اشخنده ریام

 :زد تشر او به یساختگ حرص با

 از یخبر سر اون تا بگما بهت! ایکنیم رودل درسا خبرته چه-

 !ستین ییمشو ییشودست
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 یپلو بشقاب یتو. دیقاپ پارسا مقابل از جوجه برگ کی درسا

 :گفت معترضانه و گذاشت خودش
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 مهگشنه خب ،یدیم ریگ من به فقط آدم نیا نیب هم تو داداش اِ-

 خورده ناهار دور دو دیبا االن تا من شه،یم چهار داره نیبب ساعتو

 !بودم

 درسا به یزیآممحبت نگاه بود، فیک سر یوقت هر از شتریب که پارسا

 :گفت و انداخت

 پرس هی دوباره خودم من ینشد ریس بازم اگه اصال زم،یعز بخور-

 !رمیگیم برات گهید

 پارسا هب متلک با و فرستاد نییپا را دهانش تو بزرگ یلقمه ارسالن

 :گفت

 ریس ترسمیم ؟یجاروبرق ای دختره پارسا؟ هیک گهید نیا! خدا ای-

 !بخوره هم رو ما ادیب نشه

 :داد تذکر یاخم با و داد فاصله لبش از را موناتیل یشهیش ریام

 !نیبخور رو غذاتون گه،ید بسه-

 :گفت یلبخند با و کرد لمس را ریام یپا یآرام به مهتا

 !باشن خوش بذار باهاشون، یدار کاریچ-



 
 

119 romanzo_o 

 

 :کرد زمزمه و برد او گوش کینزد را سرش ریام

 م،یبخند روشون به کمی هستن یاراذل چه نایا یدونینم که تو آخه-

 !زننیم یخاک جاده به

 پر چشمک با و زد زل ریام یابرو دو وسط اخم به لذت با مهتا

 :کرد پچپچ و داد نشان او به را شیغذا سید یاعشوه

 م؟یبخور بشقاب هی یتو هم با-

 اما شود،یم ارسالن یسوژه ساعت چند تا کار نیا با که دانستیم

 . دیارزیم بعدش یهاطعنه به ظرف کی در مهتا با خوردن غذا

 یگاه غذا نیماب و دیجویم را دهانش یهالقمه ناز باز و آرام مهتا

 . داشت ریام با یواشکی یهازمزمه

 مهتا کنار در را عمرش یغذا نیتردلچسب که بود مطمئن ریام

 حرف یبرا که شده دایپ یدختر کردینم باور هم هنوز. خوردیم

 .باشد مشتاق آنقدر او با زدن

 هک گرفته یمرد را آن یجا و بود رفته حرف کم و حوصلهیب ریام

 به روزه دو یکی نیهم در. داشت را مهتا با زدن حرف ولع هیثان هر

 را او که بود هاسال انگار که بود شده یخودمان مهتا با یقدر
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 مرز و حد از فراتر او با امروزش یهایشوخ یحت. شناختیم

 بش تا دیبا چطور تیوضع نیا با دانستینم ریام و بود یشگیهم

 .کند سر

 زودتر چه هر خواستیم دلش. بود تمنا و عطش پر وجودش تمام

 رس مهتا با خلوتش و ییتنها نوبت باالخره و شود یسپر قیدقا

 ...برسد
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 هگرو با بعد یساعت اما کندند،ینم دل صفا با یمنظره آن از هابچه

 و دیسف لباس و شدیم آماده دیبا مهتا و داشتند قرار یلمبرداریف

 . دیپوشیم را اشتهیفرمال یساده

 پیاک به و شدند رفتن یآماده زود یلیخ سفره کردن جمع بعد

 .شدند ملحق

 کار دیاب پیکل ساخت که کردیم فکر ریام یبردارلمیف شروع قبل تا

 به یگرید یبو و رنگ زیچ همه مهتا وجود با اما باشد، یاکنندهکسل

 .بود گرفته خود
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 صورت به که نیهم هاشنیپوز یهمه در بود گفته لمبرداریف خانم

 ار گریهمد یسطح و بچسبند هم به رند،یبگ را هم دست یشینما

 .ستیکاف ببوسند

 از کدام چیه کنترل گرید و گسسته خود قالب از انگار ریام اما

 . نبود خودش دست شیکارها

 یگرم به او گوش کنار ُپز هر وسط. دیچسبیم مهتا به دل ته از

 .دیبوسیم را او قایعم و کردیم زمزمه

 هم مهتا اما افتاده، روز و حال نیا به یادیز یعالقه از کردیم فکر

 دیچرخیم هوا در ریام دستان یرو یوقت و نداشت او از یکم دست

 .بود دایهو حرکاتش تکتک در یدگیشور و یقراریب

 کدام چیه که بود گذشته خوش دو آن به ساعت چند نیا در آنقدر

 شده تمام یزود نیهم به وقفهیب کار ساعت سه کردندینم باور

 .یگذر یهانیماش سوت و دست و یهمراه با مخصوصا است،

 شلباس کردن عوض یبرا مهتا یلمبرداریف گروه با یخداحافظ بعد

 . رفت نیماش سمت
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 نیماش یجلو جاهمان برندارد لک دشیسف بلوز نکهیا یبرا هم ریام

 .کرد ضیتعو یاسورمه شرتیت با
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 سخت دخترها و بودند دنیکش انیقل حال در پارسا و ارسالن

 اجهمان که کرد اشاره ریام به دور از پارسا. گرفتن یسلف مشغول

 .ستدیبا

 تخواسیم دلش و بود خسته یلمبرداریف ساعت چند بعد نکهیا با

 .نخورد جم شیجا از پارسا خاطر به اما کند، استراحت یکم

 درخت دو پشت را ریام و شد کشینزد یتند مهین یهاقدم با پارسا

 یکنجکاو با ریام آمد،یم سرخوش و فوریک نظر به. کشاند تنومند

 :دیپرس

 شده؟ یچ-

 :زد لب ضیعر یلبخند با و گذشت پارسا چشمان از یبرق

 .زدم حرف یناز با-
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 ه؟یک گهید یناز-

 :کرد من من پارسا

 !گهید ارسالن خواهر-

 :زد یامهین و نصفه لبخند ریام

 !خانم نینازن. شد یمیصم زودم چه گا؛ین-

 :جنباند سر پارسا

 .همون آره-

 بود؟ یچ دهانش یمزه خب-

 :فتگ یتبسم با و ُسراند نینازن سمت را نگاهش. کرد مکث پارسا

 دارم عالقه بهش که گفتم یوقت اما نگفت، که یخاص یزیچ-

 عالقه بهم اونم نکهیا یعنی نیا. زد لبخند و انداخت گل هاشگونه

 !نه؟ مگه گه؟ید داره

 :زد یمصنوع لبخند ریام

 !احتماال آره-

 :دیپرس دیترد با سپس
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 ؟یکرد اشاره ؟یچ قلبت مورد در-

 .بود دهیشن ارسالن زبون از قبال گفتیم منتها. آره-

 !خب؟-

 واد دنبال که یشرط به نداره، ماجرا نیا با یمشکل گفتیم یچیه-

 .باشم درمونم و

 را آن استرس ریام بود گفته احساسش مورد در پارسا که ظهر از

 .بدهد رد جواب پارسا مشکل خاطر به نینازن که داشت

 برادرانه را اشگونه دو هر و برداشت زیخ پارسا سمت جانیه با

 اشدوش یرو از ینیسنگ یوزنه کردیم حس خبر نیا با. دیبوس

 هم نینازن یصدقه قربان دیکشینم خجالت اگر یحت. اندبرداشته

 . رفتیم

 :گفت آرام پارسا و رفتند هابچه سمت زنانقدم

 دایپ ارسالن یکله و سر زدمیم حرف خانم نینازن با داشتم یوقت-

 .آرهینم خودش یرو به فعال اما ه،یراض اونم کنم فکر. شد
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 ریگ کجا تو از بهتر پسر خداشونه، از اونا بودم گفته بهت که من-

 آرن؟یم

 .دیخند پارسا

 .نذار بغالم ریز هندونه انقدر هم تو حاال-

 :داشت نگهش و گذاشت او یشانه یرو دست ریام

 نیا گهید رتایباالغ شد یاک دختره یماجرا که حاال پارسا نیبب-

 و ارک به بچسب یدست دو. زیبر رونیب ذهنت از رو یضیمر یماجرا

 .یبرس خانم نینازن به و بشه جور کارات شاهللیا تا تیزندگ

 یصدا با هیبق سمت کوک یفیک با و شد آب دلش در قند پارسا

 :زد داد یبلند

 !من مهمون بالل و رشته آش همه هابچه-
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 دستش در را انیقل شلنگ ارسالن. شد بلند هابچه یهورا یصدا

 :گفت و کرد جاجابه
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 م،یکن جور و جمع واشی واشی شده تموم کارتون اگه پس خب-

 .میدار برنامه یکل شب واسه که میبر

 :دیپرس جانیه با و نشست تخت یلبه درسا

 ؟یابرنامه چه-

 .گرفت ضرب نیآهنگ طور به تخت یرو دست کف با ارسالن

 خراب سرمون یرو رو الیو یعنی هول، و حال و برقص و بزن-

 !مایکنیم

 اب که دینکش طول یاهیثان و داد کمرش به یزیر قر نشسته درسا

 .کرد جور و جمع را خودش عیسر اششانه یرو ریام دست لمس

 نیمه از ن،یاریدرب یباز جنبهیب نیخوایم اگه بگما بهتون االن از-

 !میبرگرد میبزن دور جا

 حلقه ریام یبازو دور را دستش. شد شانکینزد سر پشت از مهتا

 :گفت خنده با و کرد
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 یژانر و نیبگذرون خوش نیداشت دوست که چقدر هر امشب اتفاقا-

 ارک ساحل میبر یلمبرداریف یبرا که فردا تا گهید ن،یکن هیتخل

 .میندار یاگهید

. گفت یبلند ولیا بود، ستادهیا سرش یباال که ریام به توجهیب درسا

 .کرد پخش هابچه نیب را خوردهسیخ یهابالل پارسا

 یشبنف شال و دیسف جلوباز یمانتو با را اشیقبل یهالباس مهتا

 را بالل که یحال در و گرفت جا تخت از یاگوشه. بود کرده عوض

 :گفت هیبق به رو زد،ینر هم به لبش رژ که زدیم گاز اطیاحت با

 ن؟یموافق باحال جانیه هی با هابچه-

 :دیپرس ارسالن

 ؟یجانیه چه-

 :گفت یمکث با مهتا

 ابقهمس بعدش. نیماش هی تو هم پسرها باشن، نیماش هی یتو دخترا-

 داره؟ یبهتر فرمون دست یک مینیبب میبذار

 :دیپرس و دیکش دندان به را باللش پارسا
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 ؟یآبج یبلد یرانندگ تو مگه-

 :کرد کج ناز با را شیابرو مهتا

 !یاحرفه اونم بله،-

 :گفت تحکم با و گرفت رنگ قرمز یپشت از را اشهیتک ریام

 ه؟یرانندگ یمسابقه وقت چه االن شه،یم داره کیتار هوا! نه-
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 :زد نق مهتا

 سابقهم آستارا تا که ستین قرار بابا باش، هیپا کمی توروخدا ریام-

 .نمونده جاده ته تا قهیدق چهل کال. جاده نیا آخر تا تاینها م،یبذار

 .کرد ینچ یکالفگ با ریام

 چهیپرپ هم جاده امانتن، ما دست هابچه نیا. مهتا شو الیخیب-

 .خطرناکه

 .کرد اصرار دوباره و امدین کوتاه مهتا

 ؟یندار اعتماد من یرانندگ به تو انگار-
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 :گفت عیسر ریام

 !ستین حرفا نیا بحث بابا نه-

 :رفت شانحرف وسط درسا

 چه یبدون اگه یوا. شدم مهتا نیماش سوار چندبار من داداش-

 !نیبدون بازنده خودتونو االن از داشت، یفرمون دست

 :گفت و کرد زانیآو یچوب تخت از را شیپاها ارسالن

 تونهیم یک منیبب نیپاش برخورد، رتمیغ به نیگفت که ینجوریا اصال-

 !ببره؟ رو ما

. کرد یپافشار حرفش یرو همچنان و نخورد تکان شیجا از ریام

 هانیماش سمت کدام هر بودند انداخته راه که ییصدا و سر با هابچه

 .خواندندیم یُکر هم یبرا و رفتندیم

 :گفت آهسته و کرد نوازش را ریام دست یرو مهتا

 از التیخ. برونم اطیاحت با دمیم قول نباش، مخالف ساز انقدر ریام-

 .تخت من بابت

 :گفت یناچار با و انداخت مهتا به ینگاه چشم یباال از ریام
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 .میبذار یقرار هی ایب یول باشه،-

 :دیپرس متبسم و دیچسب او به شتریب مهتا

 ؟یقرار چه-

 .میکن تقلب ایب-

 !تقلب؟-

 راه بهت ریمس آخر اشعوض برونم آروم منم برون، آروم تو! هوم-

 .نیش برنده شما که دمیم

 :کرد یفیظر اخم مهتا

 !شمیم برنده هم تقلب بدون من...ریام اِ-

 :کرد بلند هم را او مهتا دست دنیکش با همزمان و برخاست ریام

 .ترهراحت المیخ ینجوریا-

 .کرد کج یالوچه و لب مهتا

 .باشه-

 مهتا صورت سمت را گردنش بود دهید دور را هابچه چشم که ریام

 :گفت و دیبوس دل ته از و محکم را او لپ. آورد نییپا
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 ..میشیم تنها نفر دو خودمون گهید ساعت چند بعدش-

 ریام یهاچشم در رهیخ و لغزاند ریام کمر یرو را شیهادست مهتا

 :کرد پچپچ

 !مونیزندگ شب نیترقشنگ یسو به شیپ پس-
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. ریام نیماش سوار دخترها و. شدند ارسالن نیماش سوار پسرها

 مک را مهتا یرو تا ندیبنش فرمان پشت خودش داشت اصرار ارسالن

. نداد را اجازه نیا نداشت خبر او یهایگریاغی از که ریام اما کند،

 کیرتح راندن تند به را مهتا و براند نشده کنترل ارسالن دیترسیم

 .کند

 و نشسته مهتا کنار. نبود بند خود یپا یرو یخوشحال از ُدرسا

 . بود کرده ادیز ممکن یجا تا را نیماش پخش یصدا

 حرکت آرام هم سر پشت نیماش دو هر بد بیش خاطر به جاده اول

 را دنده هوایب مهتا دندیرس که هموار یهاقسمت به اما کردند،یم
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 از یزدن هم به چشم در و فشرد گاز پدال یرو یپا کرد، عوض

 . کرد رد را آنها و گرفت سبقت پسرها نیشما

 غیج یصدا و بودند آورده رونیب پنجره از را سرشان نینازن و درسا

 برداشته را جاده کیموز بلند یصدا وجود با یحت شانزدن دست و

 .بود

. رفتیم را خودش ریمس و بود تفاوتیب مهتا سبقت به نسبت ریام

 کرد مجبور را ریام عاقبت تا برد فرمان به دست آنقدر ارسالن اما

 . کند رد را دخترها نیماش

 رهادخت یبرا و انداخت رونیب پنجره از را اشباالتنه ارسالن بارنیا

 .آوردیم در شکلک بودند عقب که

 اب و شدیم نییپا و باال یصندل یرو یاگداخته اسپند مثل درسا

 :کردیم تکرار یوصفیب جانیه

 !ارین کم مهتا...جلو بزنن نذار توروخدا مهتا-

 را دهدن دوباره. بود دهیچسب فرمان به ینانیاطم پر یلبخند با مهتا

. دیچسب پسرها هانیماش به پشت از شدیم که ییجا تا و کرد عوض
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 ارسالن و نبود یشدن رد،یبگ سبقت آنها از کرد یسع چه هر

 .بدهد راه او به ریام گذاشتینم
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 و زد سرش به یفکر دیرس جاده از یهموارتر قسمت به یوقت

 به. بود راهش سد هم هنوز ریام نیماش. کرد شیاجرا یمعطلیب

 جاده، یهیحاش از یمتر ستیدو حدود کرد، نگاه راستش سمت

 .بود یخاک

 ممنوع که یسمت از یادیز سرعت با و انداخت یخاک در را نیماش 

 .گرفت سبقت بود

 سرعت به که دوختند چشم مهتا نیماش به خورده جا ریام و ارسالن

 یراب یحت افتاد راه به که یخاک و گرد با. شد رد شانراست سمت از

 .خورد تاب دستش در فرمان و داد دست از را تعادلش ریام یاهیثان

 داد پنجره از همزمان و انداخت بوق یرو دست حرص با ارسالن

 :زد

 !بخوابونن؟ نویماش جلوتر یخوایم ما،ینداشت یآب ریز-
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 دایب و داد به که بودند فوریک آنقدر مهتا حرکت نیا از دخترها

 داشت و بود نکرده کم را سرعتش هنوز مهتا. ندادند تیاهم ارسالن

 . شدیم کینزد چیپ به کمکم

 دید یوقت و کند کم را سرعتش که زد چراغ و بوق شیبرا مدام ریام

 . رسدب او به تا کند ادیز را سرعتش شد مجبور کند،ینم ییاعتنا مهتا

 رونیب کوه دل از که یایخاک یهاجاده از یکی از بدش شانس از

 نویکام. کرد حرکت ریام نیماش یجلو و آمد رونیب یونیکام زدیم

 .شد مهتا نیماش به ریام دید مانع

 را روبرو ریمس و بود دهیرس بیپرش و بد یهاقسمت به هم جاده

 . رسدب مهتا به و ردیبگ سبقت ونیکام از تا ندیبب توانستینم

 یاهچیپ در کم یلیخ سرعت با ونیکام پشت یمتر چهارصد حدود

 دیناام ونیکام کردن رد از عاقبت. بودند حرکت حال در یپ در یپ

 .گرفت را مهتا یشماره خرد یاعصاب با و شد

 مهتا؟ ییکجا الو-

 :داد پاسخ یخونسرد با مهتا

 ن؟یموند عقب چرا شما گه،ید رونمیم دارم-
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 :رفت باال کنترلیب شیصدا و دیساب هم به دندان ریام

 هیچیمارپ جاده نکن؟ یرانندگ سرعت با بودم نگفته بهت مگه-

 .خطرناکه

 .رونمیم آروم دارم راحت التیخ چم،یپ تو هنوز منم-

 مانیپش اشییتندخو از زود یلیخ شد باعث مهتا پرسازش لحن

 :گفت یترآرام یصدا با. شود

 کنم رد اونو جلوم افتاده ونیکام هی برو آروم طورهمون خب، لهیخ-

 .کنم داتونیپ امیب

 راننده باالخره که داد چراغ ونیکام به آنقدر شد قطع که اشتماس

 .کند رد را او بتواند ریام تا دیکش کنار یکم

 اندچرخ چشم چه هر اما کرد، یرانندگ آن از بعد لومتریک کی بایتقر

 :تگف خط پشت مهتا و گرفت تماس دوباره. دیند را دخترها نیماش



 
 

126 romanzo_o 

 

 بشن، مونمزاحم دمیترس بود کیتار اما م،یکرد تموم رو جاده ما-

 منتظرتون اونجا یدار که رو الیو آدرس آستارا سمت رمیم دارم

 .میهست

 :داد تکان را سرش حرص با ریام

 .رسونمیم خودمو ساعته مین باشه مهتا، یافتادینم جلو کاش-

 رد الیو که ییروستا آدرس شنیلوک یرو از و زد را لشیموبا قفل

 .کرد دایپ را بود واقع آن

 نیماش. دید خاموش را الیو یهاچراغ دور از شدند که روستا وارد

 . نبود دخترها نیماش از یخبر کرد، پارک الیو مقابل یمحوطه در را

 را نیماش. بود گرفته مهتا از را الیو دکی دیکل که بود آورده شانس

 فیلط و خنک یحساب ر،یمس خالف بر روستا یهوا. کرد اطیح وارد

 .بود

 .انداخت اطراف به ینگاه کمر به دست و شد ادهیپ پارسا

 موندن؟ کجا دخترها پس ریام-
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 عقب صندوق یهالهیوس کردن یخال مشغول ارسالن همراه ریام

 :گفت و آورد باال را سرش. بودند

 .موندن عقب احتماال اومدم، تند یلیخ من کمکم رسنیم-

 :گفت ارسالن و جنباند یسر پارسا

 کن آماده کباب واسه ذغال هم تو باال، میببر رو چمدونا ریام و من-

 .انگرسنه همه رسن،یم هم هابچه االن

 ارک وسط. بودند شام بساط کردن آماده مشغول پسرها ساعت مین تا

 .انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه و داد پارسا دست را بادبزن ریام

 ار مهتا یشماره گرید بارکی. آمد یطوالن نظرش به دخترها ریتاخ

 ردمو مشترک دستگاه. » کرد خکوبشیم اپراتور یصدا اما گرفت،

 ! «باشدیم خاموش نظر

 به ��میرفتیم شیپ میداشت کیش و آروم یلیخ نجایا تا خب خب

 �😁�ن؟یچطور جانیه با: مهتا قول

 ناک؟خفن یبخشا سراغ میبر نیاآماده
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»  .کرد خکوبشیم اپراتور یصدا اما گرفت، را مهتا یشماره دوباره

 !«باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 :زد لب متعجب و انداخت ریام مات صورت به ینگاه پارسا

 شده؟ یچ-

 .زد یمصنوع لبخند ریام

 .الیو داخل رمیم کرده، تموم شارژ لمیموبا. ستین یزیچ-

 با دینفهم و داد شتاب سستش یهاقدم به ریام. داد تکان یسر پارسا

 هتام با چه هر...مرتبهسه...دومرتبه...مرتبهکی. شد الیو وارد یحال چه

 یرو انگشت یجیگ با. گرفتیم را جواب همان گرفتیم تماس

 حس با و کرد اشیعاص اشغال ممتد بوق. دیکش ُدرسا یشماره

 را ارسالن یشماره. دیکش گردنش ریز انگشت شیگلو یخشک

 یصدا با. گرفتیم شیصدا شدیم یعصب یوقت هر. گرفت

 :گفت یادورگه

 .نکن تابلو پارسا شیپ فقط داخل، ایب عیسر ارسالن-
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 یچهره. رساند داخل به را خودش باد و برق سرعت به ارسالن

 هب دستش کهیحال در و شد پاره دلش بند دید که را ریام یآشفته

 :دیپرس مبهوت بود، هاجوجه زعفران به آغشته

 داداش؟ شده یچ-

 .برداشت زیخ سمتش ریام

 !ریبگ رو نینازن یشماره عیسر-

 با را لبانش و چرخاند حدقه در را نگاهش شیتشو با ارسالن

 :رساند هم به یبدبخت

 ر؟یام شده یچ نینازن-
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 نرویب را لشیموبا و زد ارسالن بیج به یچنگ یکالفگ با ریام

 نینازن یشماره تا دیکش طول یاقهیدق که بود تمرکزیب آنقدر. دیکش

 .کند دایپ او نیمخاطب ستیل از بتواند را

 :دیچیپ سرش در مرگ ناقوس مثل اپراتور یصدا
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 «باشدینم دسترس در نظر مورد مشترک »

. شد رها نیزم یرو انگشتانش یال از لیموبا و شد َلخت دستش

 یکرخت با نیزم یرو. خورد نیزم به لیموبا با همزمان هم شیزانوها

 به قوا تمام با یدرماندگ و عجز ،یزندگ در بار نیاول یبرا و نشست

 .تاخت او

 یصدا. خوردیم تکان مقابلش کنده پر و بال مرغ مثل ارسالن

 :شد خارج شیگلو ته از یینارسا

 اشغال هم نینازن و ُدرسا...خاموشه مهتا ره،یگینم دخترا لیموبا-

 !زننیم

 :کرد فوت را اشنفس ارسالن

 کال آنتن جاده تو جاها یبعض یدیند مگه! شدم ترکزهره بابا یا-

 !رفتیم

 :چرخاند او صورت یرو را رمقشیب نگاه

 هتام به که یبار نیآخر. بود هاچیپ ِکینزد اون! ارسالن نگو جفنگ-

 .بود کرده رد رو آستارا زدم زنگ
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 .دیکوب رانش یرو دست و شد رهیخ یانقطه به شیتشو با ارسالن

 !تن پنج ای-

 کردن سرکوب در یسع یانکار حالت به ارسالن و نگفت چیه ریام

 .داشت اشاسترس

 ..شه داشونیپ گهید کمی دمیشا حاال-

 :دیپر او به یتند به ریام

 حداقل یندار زدن واسه یمهم حرف اگه مادرت جان ارسالن-

 ! نیِبر کمتر من اعصاب تو ریبگ خونخفه

 :شد یدهان تو شیصدا و کرد یمکث

 به دخترا نیماش شیپ ساعت هی دیبا کنمیم حساب که جور هر-

 .دیرسیم الیو

 .شد بلند زانو یرو صالیاست با ارسالن

 شوندنبال میبر پاشو م؟یکن سرمون تو یخاک چه حاال...خدا ای-

 !الاقل
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 .زد روقدم رهیت یهاکاناپه مقابل کمر به دست و شد بلند هم ریام

 .سمه براش استرس گفته دکترش م؟یکن کاریچ رو پارسا-

 یخروج سمت را او و زد ریام یبازو به یچنگ یطاقت کم با ارسالن

 .دیکش ساختمان

 !من با اون م،یبر ایب-

 :گفت غرغرکنان و دید دور از که را آنها پارسا

 !؟یبکار گوجه ای یاریب گوجه یرفت ارسالن-

 نقش خوردن آب مثل یناکس و کس هر یبرا نیا از قبل تا ارسالن

 هگرفت قاب لبانش به که یشخندین وجود با حاال اما. کردیم یباز

 :گفت و زد یساختگ یقهقهه. بود یفروپاش حال در درون از بود،

 هوله هله کمتر مایگفت بهش یه! داده موندست کار خانمت یآبج-

 ...نرفت کتش تو اما بخوره،

 کرد رها یکنار گوشه را بادبزن تعادل یب. نداد حیتوض مهلت پارسا

 :دیپرس زدهبهت و
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 شده؟ چش درسا-

 :دیخر جان به حالش آن با را دنیخند رنج گرید بارکی ارسالن

 یدرمونگاه هی میبر ریام و من انگار، شده مسموم کمی یچیه-

 !نکنه مونراهزابه یشب نصفه میبد نشونش

 عیسر و دیمال آن به را دستش یچرب. دیکش بشیج از یدستمال پارسا

 :گفت

 !باهاتون آمیم منم-

 :دیپر او به ناخودآگاه ریام

 ما تا کن سیر و راست رو غذا نجایهم بمون! کجا؟ گهید تو-

 .میبرگرد

 ار نیماش یرهیدستگ ریام. شد متوقف شیجا سر ناچار به پارسا

 :انداخت پارسا جانب یدلواپس نگاه شدن سوار قبل و کرد لمس

 الفع کمی دیشا آد،ینم ریگ درمونگاه نجایا! اینش نگران میکرد رید-

 !میش
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*** 

 یهرازگاه. بود شده پارک جاده سر از یکیتار قسمت در را نیماش

 رد جاده باز و شدیم رد ادیز باسرعت از ینیسنگ نیماش ای یسوار

 .رفتیم فرو مطلق سکوت

 کاپوت یرو از اطیاحت با و زد حالتشیب یموها به یچنگ ارسالن 

 .آمد نییپا نیماش

 رونیب به یصندل یرو از شیپاها و بود گذاشته باز را نیماش در ریام

 :شکست درهم را طیمح سکوت ارسالن یصدا. بود کرده زانیآو

 تساع م؟یبزن زل جاده به یکیتار تو نجایا میخوایم یک تا ریام-

 !هاشبه دوازده کهینزد

 یوحشتناک سردرد. آورد نییپا اشیشانیپ یرو از را دستش ریام

 :گفت حالیب داشت،

 پس پارسا الیو میبرگرد دخترا بدون! م؟یکن یغلط چه یگیم-

 !فته؟یب
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 با و کرد ریتسخ را ارسالن یدهیپررنگ یچهره شیتشو دوباره

 :دینال یآشفتگ

 هر اونا گذشته، ساعت سه! ر؟یام میکن کاریچ...آخه میکن کاریچ-

 ..شدیم دایپ شونکله و سر دیبا االن تا بودن که کجا

 چند شیپاها ریز خشک یهاچمن یرو د،ینشن ریام از که یجواب

 .دیکش ملتهبش صورت یرو دست و رفت عقب و جلو یقدم

 ساعت نیا خواهرم ستین معلوم...بدم یچ مادرمو جواب خدا یا-

 !رفته کجا شب از

 یرو از را نشیسنگ تن هم او. کرد تیسرا هم ریام به اشیشانیپر

 با و دوخت جاده طرف دو به را اشدرمانده نگاه. کرد بلند یصندل

 :رساند هم به را لبانش شیروین یتتمه

! بگم؟ یچ من نه،ینازن ریدرگ تنها ذهنت تو. دونمینم-

 !آخه؟ کجان...خواهرت...زنم...خواهرم

 .کرد نییپا و باال ریام صورت یرو نگاهش یدینوم با ارسالن
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 کاش. ندیبب را ریام یخورده شکست یرو که نداشته سابقه حالتابه

 اجازه خودش زار حال مگه اما بدهد، یدلدار را او توانستیم

 داد؟یم

 :گفت یفکر

 زده زنگ بار چند موقع اون از پارسا ال،یو میبرگرد حاال گمیم-

 .میبد لشیتحو یدروغ هی میمجبور

 :گفت رمقیب و کرد پرت جلو به را یسنگ اشکفش نوک با ریام

 شهن خبر ازشون گهید ساعت دو یکی تا م؟یبگ دروغ بهش کجا تا-

 ...میمالب رهیش سرش که سبچه مگه س،یپل شیپ میبرگرد دیبا بازم

 در رایاخت یب. دیماس دهانش در حرف یمابق لشیموبا زنگ یصدا با

 :کرد زمزمه بهت با ریام و شدند رهیخ هم یهاچشم

 !سهیپل یاداره از-

 :کرد زمزمه زدهوحشت و دیکش تو به را اشینییپا لبش ارسالن

 .کن رحم خودت خدا ای-
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 لمس را رنگ سبز عالمت و دیکش اشدهیخشک لبان یرو زبان ریام

 یجور است، خبر چه خط پشت بفهمد نکهیا یبرا ارسالن. کرد

 .کرد کالفه را ریام که چسباند لیموبا به را صورتش

 سر از یرنگکم لبخند که بود نگذشته تماس وصل از هیثان چند هنوز

 . بست نقش ریام لبان یرو یآسودگ

 تماس نیح در ریام که «شد؟ یچ...شد یچ»زد لب آنقدر ارسالن

 بجوا و داده فاصله صورتش از را لیموبا یاهیثان یبرا شد مجبور

 :بدهد را ارسالن

 !نکردن تصادف گهیم..یچیه-
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 و خم یبار چند. شد دور ریام از یاشده رها یویوی مثل ارسالن

 :کرد تکرار رلبیز منقلب یحال با و شد راست

 !شکرت..شکرت ایخدا-
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 هم یتو شیهااخم یگاه و بود تلفن با صحبت مشغول هنوز ریام

 بود شده راحت نینازن بودن زنده از الشیخ که حاال اما. رفتیم

 .بشنود یگرید زیچ خواستینم دلش گرید

 زا را یمعدن آب یبطر ریام. شد نیماش کینزد ر،یام تماس اتمام با

 شصورت به یکم بود، شده گرم آبش. دیکش رونیب داشبورد داخل

 :گفت و دیپاش

 رشک شده، چک اطراف ینایدورب و گرفتن استعالم راه سیپل از-

 !نشده گزارش یتصادف چیه گذشته ساعت چند یط خدا

 :گفت و شد گشوده هم از ارسالن یچهره

 !خب؟-

 :گفت مشغول یفکر با ریام

 ای باشه شده شونمزاحم یکس هست امکانش دمیپرس! یچیه-

 زهنو تاشون دو لیموبا نکهیا خاطر به گفت اونم که بدزدتشون؟

 .فهیضع احتمالش فعال نشده، خاموش

 ینچ و گشود وگرما عطش حس با را بلوزش ییباال یدکمه ارسالن

 :کرد
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 !شه؟یم یچ حاال بابا یا-

 یاهآگ میبر صبح دیبا نشه یخبر ازشون صبح تا اگه گفتیم-

 یهاگنالیس رد و کننیم یریگیپ بعدم م،یبد پرونده لیتشک

 دیبا شه یطوالن تیوضع نیا هم اگر. زننیم رو لشونیموبا

 .بدن اطراف یشهرا یاجتماع یهاشبکه به رو دخترا مشخصات

 :دیپرس یآشفتگ و یجیگ با ارسالن

 کجا؟ یعنی-

 !بزنن تییتو ای نستاگرامیا تو. دونمیم چه-

 :آشفت بر ارسالن

 اونجا به کار توروخدا ریام! آخه؟ نیکنیم یاسیس رو ماجرا چرا-

 !الیو برگردن صبح تا دیبا باشن که کجا هر دخترا نرسه،

 با و رفت نیماش سمت. رفت فرو سابقش محکم جلد در دوباره ریام

 :گفت تیقاطع

 میریم االنم. راحت التیخ ذارم،ینم من! رسهینم اونجاها به کار-

 ات میریم ییتا سه بعد. میگیم پارسا به رو ماجرا یجور هی و الیو
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 داشونیپ و میگردیم رو منطقه نیا وجب به وجب صبح خود

 !میکنیم
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 حال در ریام. شد متوقف الیو مقابل نیماش گرید یقهیدق ده از کمتر

 :گفت ارسالن به شدن ادهیپ

 .ارمیب خودم همراه رو پارسا برم من باش، جانیهم تو-

 .داد تکان یسر یحالیب با ارسالن

 !بده بهش اطیاحت با رو خبر ر،یام باش مراقب-

 هنشست یمبل یرو پارسا الیو داخل. شد ساختمان کینزد دوان دوان

 محض به. بود افتاده اشسیخ یموها جان به کوچک یاحوله با و

 زیخمین شیجا در و انداخت مبل یدسته یرو را حوله ریام دنید

 :شد

 زدم؟ زنگ بهت چقدر یدونیم ر؟یام ییکجا-

 .بود مانده ثابت پارسا یگرفتهنم شرتیت یرو ریام نگاه
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 شد؟ خوب حالش! کجاس؟ ُدرسا! تواما؟ با ریام-

 ساپار کینزد تا را خودش. کردیم ینیسنگ شیپاها یرو بدنش وزن

 بود، هنکرد ریگ یتیموقع نیچن در حالتابه. نشست کنارش و کشاند

 . بودند یفرار ذهنش از کلمات انگار

 :کرد منمن

 ؟یخورد یک قرصاتو بار نیآخر پارسا-

 !چطور؟ ش،یپ ساعت مین نیهم-

 .خوبه-

 :داد تکان ریام مقابل ریتح با را دستش

 !تو؟ چته-

 :داشت نگه نهیس در را اشنفس ریام

 رادخت میدونینم اصال ما اصل در یعنی نشده، بد ُدرسا حال...پارسا-

 !کجان

 گاهفروش در ارسالن با که یسال دو آن در. زد یبندمین لبخند پارسا

 .داشت عادت اشیخرک یهایشوخ انواع به کردیم کار
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 !ن؟یانداخت دست منو-

 شود، مسلط خودش به نکهیا یبرا. بود خشک ِخشک شیگلو

 :گفت گرفته و دیکوب رانش یرو دست آهسته

 .میخبریب دخترا از ساعته چند! پارسا؟ یانداختن دست چه-

 ؟یِک از قایدق-

 :فتگ تمرکزیب و دیچرخ سمتش یتند به پارسا فیضع یصدا با

 گهید الیو سمت رنیم دارن گفت خط پشت مهتا نکهیا بعد-

 .میخبریب ازشون
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 او به یازدهوق نگاه با پارسا از یواکنش هر منتظر حرف نیا بعد

 دش بلند شیجا از عیسر او تصور برخالف پارسا اما. دوخت چشم

 :گفت یتند به و

 اشوپ! ؟یزنیم گپ من با نجایا ینشست اونوقت یخبریب دخترا از-

 !گهید شونیپِ میبر
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 .شه بد حالت دمیترس-

 نم شرتیت همان یرو از. آورد ریگ وال و هول با را راهنشیپ پارسا

 :گفت و دیکش تن به گرفته

 شده هم نینازن خاطر به که ینگفت بهم عصر نیهم خودت مگه-

 کنم؟ فراموش دیبا رو امیضیمر

 ربراد داشتن به بد حال همه نیا وسط. شد رهیخ او به پشت از ریام

 :جنباند لب و کرد غرور احساس یکل پارسا مثل ینیمت و تودار

 !نهیهم هم درستش گفتم، آره-

**** 

 تا و نگذراند هم یرو پلک را شب تمام که بودند کرده عهد هم با

 ود،ب شده همان هم حاال. بمانند داریب هم یپا به یپا صبح یدهیسپ

 ! مهتا بدون منتها

 عاشقانه یهاحرف بغل کی و عود یبو و رز و شمع با خواستندیم

 و یخوابیب و شیتشو عالم کی با نه برسانند، صبح به را شب

 !قهیدرِدشق
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 کدام هر پارسا و ارسالن. دیمال را ملتهبش یهاپلک دست کف با

 .بودند رفته خواب به نشسته نیماش یهایصندل یرو همانجا

 که دندبو گشته را یحوال آن یفرع و یاصل یهاابانیخ آنقدر صبح تا

 .است ازبر را منطقه نیا جا یهمه کردیم حس

 همان در هم هنوز دخترها لیموبا. نداشت یدیجد یخبر سیپل

 نبوها درختان متوجه تازه و شد ادهیپ نیماش از آهسته. بودند تیوضع

 تابآف به رهیخ بود، شده روشن جا همه. شد روستا سرسبز یفضا و

 یدارها به گرید ساعت مین تا دیبا. کرد زیر را شیهاچشم رونیب تند

 .رفتندیم یآگاه

 گشنه شکم با و زدند صورت به یآب کدام هر. زد صدا را پسرها

 .افتادند راه یآگاه سمت دوباره

 بارهدو گشتن یبرا یینا کدامچیه گرید. بودند معطل ظهر تا هم آنجا

 همنطق آن در گرید بارکی مادرش یهاتماس خاطر به منتها. نداشتند

 . دندیچرخ دخترها کردن دایپ دیام به
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 خواست ارسالن از ریام. بود شده کیتار هوا دندیرس الیو به یوقت

 تا بدهد پارسا خرد به شده طور هر و بزند روغن به یمرغتخم

 .بندازد را شیهاقرص دوباره

 هکاناپ یرو که ریام سمت و گرفت رومین از یبزرگ یلقمه ارسالن

 .برد بود، دراز
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 :تگف و داد تکان را اششانه ارسالن. بود اشیشانیپ یرو ریام ساعد

 !ینخورد یچیه شبید از بخور، غذا لقمه هی ریبگ-

 .کرد فرو مبل نرم منینش یتو را دستش  و نشست صاف ریام

 بگم؟ بهش یچ موندم برده ییبوها هی مادرم! خورمینم یزیچ-

 ..حاال اما زد،یم زنگ بهش ساعت هر روزید ُدرسا

 ...تو از بدتر منم بابا، یا-

 .شد زیخمین یعسل یرو یتند به حرفش انیم

 !ریام لتیموبا-
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 :شد منجمد نگاهش

 !باز سهیپل-

 رد. داد پاسخ را تماس و کرد فوت آشوب با را اشخسته نفس ریام

 :زد لب بعد هیثان دو و سپرد گوش خط پشت مخاطب به سکوت

 !آدرس؟-

 خودش زور به االن تا که ارسالن. کرد دایپ خاتمه تماس زود یلیخ

 :دیپرس مضطرب بود، کرده کنترل را

 !ر؟یام شد یچ-

 اشیناراحت و یخوشحال نیب مرز که بود گرفته یحالت ریام یچهره

 : گفت کوتاه یمکث بعد. نبود صیتشخ قابل

 !کردن دایپ رو دخترا نیماش-

 :دیپرس جانیه با و گرفت را شیهاشانه ارسالن

 چطوره؟ حالشون-

 :انداخت باال را اشچانه ریام
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 نیماش که دمیفهم فقط اومد،ینم یحساب و درست صداش دمینفهم-

 !کردن دایپ هاچیپ اون از یکی یتو رو

 نکردن؟ رد رو هاچیپ دخترا یعنی-

 .انگار آره-

 کردن؟ رد رو آستارا گفت بهت خط پشت مهتا چرا پس-

 !شدم جیگ پاک تو مثل منم دونمینم-

 :زد یپرحرص پوزخند ارسالن

 .باشه گودروغ مهتا زدمیم حدس-

 به برخورد با ارسالن بود مانده کم که دیچرخ او سمت یطور ریام

 تشمش در را ارسالن بلوز یقهی. بخورد نیزم پشتش دارهیپا گلدان

 :دییسا هم به دندان و گرفت

 جا همون یبگ ور و ِشر ینجوریا هم سیپل یجلو ارسالن نیبب-

 !کنمیم خرد دهنت تو دندوناتو

 فراوان یدعا التماس��مبارک رمضان زانیعز سالم
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 را اشآدرس سیپل که یچیپ کردن دایپ و بود شده کیتار کامال هوا

 ریام درفتنیم جلو که یمتر ستیدو هر بایتقر. نبود یراحت کار داده

 .زدیم دید را اطراف یشانیپر حال با و شدیم ادهیپ نیماش از

 جلو به را محتاطش نگاه و فشرد را خاموش نیماش فرمان ارسالن

 از. کردیم نگاه نییپا به یایبلند یرو دورتر یکم ریام. دوخت

 :دیچرخ پارسا سمت خرد یاعصاب با و کرد سوءاستفاده ریام نبودن

 کفشش به یگیر هی یعوض یدختره زدمیم حدس اول روز از من-

 فقط! کردن؟ رد رو هاچیپ که گفت دروغ به شبید چرا. هست

! میگشت احمقا مثل رو آستارا ریمس چندبار شبید از نیبب خودت

 ور ریام مراعات یکی من بشه کم دخترا سر از مو تار هی قسم بخدا

 .کنمیم شخفه دستام نیهم با کنم،ینم

 :گفت زده شوک پارسا

 !؟یزنیم حرف مهتا یدرباره یدار ارسالن-

 :گفت جانب به حق شهیهم مثل
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 !گم؟یم رو یاالغ کدوم یکرد فکر پس آره-

 د،شیم کینزد داشت که ریام و او نیب را اشپرشماتت نگاه پارسا

 :چرخاند

 مردم ناف به بستن تهمت از یخوایم یک تو ارسالن، کن بس-

 خودش هم دختره دیشا! خبره؟ چه میدونیم چه ما ؟یبردار دست

 سالم شونوهمه کن دعا دنیکش نشون و خط یجا به. گرفتاره االن

 .مینش هاخانواده یشرمنده میکن دایپ

 :گفت کنانپچپچ و آورد نییپا را شیصدا تن

 قرآن رو تو! حساسه؟ مهتا رو چقدر ریام که یدار خبر بعدشم-

 !نگفت من از ها،کنهیم ناکارت زنهیم چ،یبپ شپاچه و پر به کمتر

 با ارسالن. کوباند محکم یحواسیب را نیماش در و شد سوار ریام

 .نداشت اعتراض جرأت اما شد، رهیخ در به حرص
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 فوت را اشنفس و دیکش داغش صورت به دست یدرماندگ با ریام

 :کرد

 هم لیاموب! میعالف صبح تا بازم کنم فکر. نبود یخبر که هم نجایا-

 .رمیبگ آدرس دوباره دهینم آنتن یحساب و درست

 ریام یشانه دو هر و دیکش جلو یکم را خودش یصندل یرو پارسا

 .گرفت دست به یدردهم با

 .نباش نگران ر،یام میکنیم داشونیپ زود-

. داد تکان سر و کرد لمس بود اششانه یرو که را پارسا دست ریام

 با اما است، آرام کند وانمود پارسا به که گشتیم یاکلمه دنبال

 فرمان یرو هوایب روبرو زن چشمک یهاچراغ یرو نگاهش یتالق

 :زد هوار بایتقر و دیکوب

 !کنار بزن...کنار بزن ارسالن-

 :زد ادیفر و گذاشت ترمز پدال یرو یپا هراسان ارسالن

 !ر؟یام چته-

 .داد نشان را روبرو یسرگردان و خوف با ریام
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 آمبوالنس و سیپل نیماش شده، جمع آدم چقدر نیبب رو جلو اون-

 !ترمز یرو بزن خودشونن، احتماال. هست هم

 و داشت نگه هاکیالست شدن دهیکش یصدا با را نیماش ارسالن

 :دینال یبلند یصدا با همزمان

 !ه؟یچ واسه گهید آمبوالنس خدا ای-

 پارسا به ینگاهمین حال نیا با بود ستادنیا حال در ریام قلب

 .ستین تعادلیب و انداخت

 .شده اشتباه حتما ستین یزیچ...ستین یزیچ-

 :گفت یتند به و کرد باز ضرب با را در

 .میگردیبرم االن ارسالن و من ها،ینش ادهیپ پارسا-

 ریمس و دیپر نییپا وقت فوت بدون. بود شده کیتراف یکم جلوتر

 ازدحام سمت ارسالن همراه ینکردن باور سرعت با را مانده یباق

 دود،یم سرشان پشت هم پارسا که دید راه یانهیم. دندیدو تیجمع

 توانستن که افتاده، یاتفاق چه جلوتر ندیبب که داشت شتاب انقدر اما

 .شود او مانع
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 ندت است؟ شده شانیدایپ کجا از آدم همه آن یکیتار آن در بود مانده

 و سیپل نیماش دور ارتفاع کم پرتگاه کی یلبه که را یتیجمع تند

 .زد کنار بودند، زده حلقه آمبوالنس

 :دیتوپ او به و کرد مهارش شیهاشانه داشتن نگه با یمامور عاقبت

 .بره جلوتر تونهینم یکس محدوده نیا از! آقا؟ یریم کجا-

71 

 

 بر دهیبرنفس و کند اششانه یرو از را سرباز یهادست خشم با

 :زد ادیفر سرش

 !منه نیماش اون نم،یبب کنار برو-

. کرد زیر یچشم یکیتار در داشت، یباالتر یدرجه که یمامور

 :گفت سرباز به و شناخت را ریام زود یلیخ

 .دختران اقوام از اونا جلو، ادیب بذار-

 :دیپرس دلهره با و بست خشکش ارسالن

 مگه؟ شدن یچ دخترا-
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 نشان یبیسراش در تر،نییپا یکم را نیماش اشاره انگشت با سرباز

 ار دستش دو هر کف ریام. شد دهیکش سو آن به پسر دو هر نگاه. داد

 ارسالن یحنجره از یاخفه یآوا و کوباند محکم شیهاقهیشق یرو

 :شد خارج

 ...ابوالفضل ای...ابوالفضل ای-

 زبا مثل دو هر. نبود خودشان دست شانیپاها اریاخت گرید بعدش

 .دندیدو نییپا به رو نیزم بد بیش وجود با یشکار

. بود تهرف فرو تو به بایتقر سقفش و بود شده واژگون کامال نیماش

 هر رفتن جلو مانع دستش داشتن نگه با یاصل مامور نیماش کینزد

 .شد دو

 :دیپرس یبدبخت با. آمدینم باال ریام نفس

 !نن؟یماش تو دخترا-

 :دیپرس یموت به رو حال با دوباره ریام و داد تکان یسر مامور

 !سالمن؟-
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 کردن خارج یبرا تالش حال در که امداد یروهاین به ینگاه مامور

 :گفت تاثر با و انداخت بود، نیماش یتو از دخترها

 !کرده فوت خانم یراننده متاسفانه-

 و گرفت شیصدا. بود نمانده نیزم به شیزانوها برخورد تا یزیچ

 :خوردند یفیخف تکان لبانش

 ...مهتا-

 ممانعت رغمیعل و انداخت ریام شانیپر احوال به ینگاه ارسالن

 یالشه انیم از یسخت به را راننده. رفت جلوتر یسمج با مامور

 یهاخون لخته به آغشته دختر صورت. دندیکشیم رونیب نیماش

. دنبو صیتشخ قابل صورتش از یادیز زیچ و بود شده دهیخشک

 .نداشت مهتا به یشباهت چیه کرد، ورانداز را او چه هر ارسالن

 در خون و داد سر نییپا به دختر دلخراش صورت از را نگاهش

 ...ساعتش د،یجوش شیهارگ

 واروانهید و کرد بلند سر اریاختیب. بود آشنا یادیز دختر ساعت

 :زد ادیفر

 ...ستین مهتا که نیا-
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 واروانهید و کرد بلند سر اریاختیب. بود آشنا یادیز دختر ساعت

 :زد ادیفر

 ..ستین مهتا که نیا-

 را ماندهیباق متر سه-دو و گرفت یرمق او یصدا دنیشن با ریام

. بود رفته ارسالن صورت از رنگ. شد ریسراز نییپا به عیسر

 یرو و بردارند نیزم یرو از را دختر داشتند یسع امداد یروهاین

 سفت را دخترک یهاشانه ارسالن اما. بگذارند جسد حمل برانکارد

 رس پشت ریام. زدیم هق یناباور و بهت با و بود گرفته آغوش در

 دختر یظاهر شکل از یول شده، خبر چه دانستینم هنوز. ستادیا او

 . ستین مهتا او که بود دهیفهم

 دوباره زدنش هق انیم و شد سرخ پارچهکی ارسالن یگندم صورت

 :زد ونیش

 ..نهینازن ست،ین مهتا! نهینازن-
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 از داشت ادیفر و ناله با ارسالن. آمد فرود او کنار بهت با ریام

 نهیمعا را نینازن گرید بارکی که کردیم درخواست امداد یمامورها

 از را دختر شده که طور هر و کردند نگاهش تاثر با مامورها. کنند

 ارسالن کمر یرو دست که یحال در ریام. دندیکش رونیب او آغوش

 .دیچرخ عقب به نگاهش یالحظه یبرا بود، گذاشته

 . دیدیم...دیشنیم...بود اما نباشد، یحوال نیا در پارسا کردیم فکر

 دید ریام و گذشت پارسا کنار از بود نینازن حامل که یبرانکارد یحت

 همانجا و دیچسب سرش پشت درخت پهن یتنه به او چگونه که

 .خورد سر نیزم یرو

 نیشسرن کی روهاین. نبود پارسا دنییپا یبرا یمناسب فرصت االن

 جدا حال در و کرده ییشناسا نیماش راست قسمت در را گرید

 .بودند شده اوراق یبدنه از یبزرگ قسمت کردن

 آرام تمام اطیاحت با هم را گرید دختر کی شدند موفق بعد یاندک

 دنید بعد کرد،یم شاندنبال ینگران نگاه با ریام. بکشند رونیب آرام

 او مثل هم پارسا. بود کرده غلبه او بر یدیناام نینازن تیوضع

 .بود ستادهیا کنارش نگراندل
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 خون، همه آن پِس از یحت پارسا. دندیکش رونیب را دختر باالخره

 :زد داد وال و هول با و کرد ییشناسا را دختر

 !درساس...ُدرساس-

 یپا و دست در مدام برانند، عقب را برادر دو توانستندینم روهاین

 :گفت درسا نهیمعا بعد پیاک یروهاین از یکی. بودند هیبق

 !سزنده یکی نیا-

 ندلبخ هم یرو به داشتند که یشانیپر احوال وجود با پارسا و ریام

 :داد ادامه مرد. زدند یکوتاه

 دیاب. نهییپا شمیاریهوش سطح کنده، یلیخ اشتنفس و نبض اما-

 . بشه منتقل مارستانیب به زودتر

 :گفت و کوباند پارسا یشانه یرو ریام

 .کنن دایپ هم رو مهتا تا بمونم نجایا دیبا من برو، درسا همراه تو-

 :گفت ینگران با و شد زیخ مین پارسا
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 بذارم؟ تنها رو تو یچطور ریام آخه-

 :زد ادیفر یطاقتیب با ریام

 ..برو...پارسا برو-

 به هک ییروهاین دنبال به و بزند حرف او حرف یرو نتوانست پارسا

 . شد ملحق بردند،یم باال آن تا را درسا برانکارد یسخت

 وجود با و بود کیتار هوا. بود شده ترسخت روهاین کار بار نیا

 یسخت به. بود گرفته فرا را دامنه یکمرنگ مه ،بود تابستان وسط نکهیا

 از یرد یهنوز ،بودند تقال حال در نیماش یهاپارهآهن یال

 .نبود یبعد نیسرنش

 اگر هک دادیم حیتوض سیپل به داشت بود پیاک همراه که یپزشک

 کردینم فوت ادیز یزیخونر اثر بر راننده شد،یم دایپ نیماش زودتر

 .نبود میوخ حد نیا تا یکنار نیسرنش حال ای

 مامور از ،بود شده اوراق نیماش زانیآو نگرانش نگاه که یحال در

 یآلودخش یصدا با بود، یکینزد آن در که یرانندگ ییراهنما

 :دیپرس

 !بوده؟ یچ تصادف علت-
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 توننیماش به پشت از احتماال یول نشده، مشخص قایدق هنوز-

 نکهیا هب توجه با. بشه پرت نییپا نیا به شده باعث و دنیکوب محکم

 به هک ینیماش که رهینم انتظار داره، یعرض کم چیپ جاده قسمت نیا

 ممکنه! هباش داشته ییباال سرعت یعیطب طور به دهیکوب شما نیماش

 ارفر بعدش و نداشته یعاد حالت نکهیا ای داشته یسوءقصد طرف

 دیبا کارشناس قاتیتحق یجهینت شدن کامل تا حال هر به! کرده

 !میبمون منتظر

 :دیپرس اندوه با و شد منقبض بغض و خشم از فکش

 ن؟یشد تصادف نیا یمتوجه تازه روزشبانه هی بعد چرا-

 :گفت و داد نشان را جاده باال به رو یاشاره با سیپل مامور

 اصال قسمت نیا به جاده یتو از نیشاهد خودتون که طورهمون-

 خلوت، جاده و بوده شب تصادف موقع هم یطرف از! نداره دهید

 اب تصادف از یکس و کرده فرار بوده حادثه بروز باعث که یاراننده

 شبید شما بوده، علت بر دیمز هم شما غلط اطالعات! نبوده خبر
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 قبل تصادف که یحال در شدن، گم آستارا کردن رد بعد دخترا نیگفت

! بشن غافل جاده نیا از ما یروهاین شده باعث نیا و بوده آستارا

 نفجرم نیمصدوم با همراه االن تا که نیهم داشته، نیبنز نشت نیماش

 !سمعجزه هی مثل نشده

**** 

 که بود ساعت چند از شیب. شدیم کرخت داشت کمکم شیزانوها

 دخر نیماش یبدنه یهمه بایتقر. بودند تالش حال در امداد یروهاین

 .نبود مهتا از یخبر هم باز یول بود، شده

 و دبو نیسنگ شیهاپلک. بود نشسته یکوچک سنگ تخته یرو

 . نشسته خون به شیهاچشم

 هر کهیحال در بود، رسانده صبح به را عمرش تلخ شب نیدوم

 . بود گذشته فرسا طاقت عمر کی یاندازه به اشقهیدق

 هک ییهانیماش و پرندگان یصدا کمکم و بود شده روشن کامال هوا

 . گرفتیم اوج کردندیم عبور جاده از
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 و بودند برداشته نیماش اوراق کردن نییپا و باال از دست روهاین

 و جست مهتا از یرد کردن دایپ دیام به را اطراف آن که بود یساعت

 .کردندیم جو
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 شدن کینزد و کنارش زیر یهاشن تکان یمتوجه سر پشت از

 لمث هم پارسا. دید را پارسا دیچرخ عقب به که را سرش. شد یکس

 .داشت یشانیپر و دهیژول وضع و سر او

 !؟یکنیم کاریچ نجایا تو-

 .باشد گرفته حد نیا تا شیصدا کردینم باور. کرد یاسرفهتک

 یجآب. بزنم سر هی بهت اومدم گرفتینم لتیموبا بودم، نگرانت-

 نشده؟ دایپ هنوز مهتا

 .دیُسر نییپا به اشزدهماتم نگاه

 !چطوره؟ درسا! نه هنوز-

 .شد خم او صورت یرو ینگران با ریام. دیدزد نگاه پارسا
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 تواما؟ با-

 :کرد زمزمه یناراحت با

 فته،ر کما به احتماال! ادیب هوشبه یک ستین معلوم گهیم دکترش-

 .نشده دییتا هنوز البته

 :دیرسپ یحالیب با. داد سر یادهیکش" یوا" و کوباند اشیشانیپ یرو

 بود؟ چطور تشیوضع کجاست؟ ارسالن-

 :انداخت هیسا شیصدا بر یناراحت رد و داد سر یظیغل آه پارسا

 وت هم شخانواده. ختهیر هم به یلیخ ست،ین یفیتعر اصال حالش-

 !راهن

 :دیپرس دیترد با

 !؟یچ بابا و مامان-

 !دنیفهم هم اونا-

 شدن کینزد یمتوجه دور از و دیکش اهشیس شیرته به یدست

 از یخبر کرد فکر. بود آمده دوباره هم سیپل. شد امداد یروهاین

 . مودیپ دره سمت نییپا به رو بلند گام چند عیسر شده، مهتا
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 :گفت شمرده و شد ریام کینزد. برداشت سرش از را کاله سیپل

 از یرد چیه اما گشتن، رو منطقه نیا چندم بار یبرا ما یروهاین-

 .دهنبو ازش ینشون هم خودرو تو یحت. نبود یحوال نیا تو تونخانم

 :گفت یتند به ریام

 !شه؟یم یچ حاال خب-
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 :گذاشت او یشانه یرو دست مرد

 نیماش وت تصادف موقع اصال تونخانم یقو یلیخ احتمال به نینیبب-

 هر به شدیم پرت رونیب به هم نیماش داخل از اگه یحت چون نبوده،

 نیشاهد که خودتون! میکردیم دایپ ازش یرد هی اطراف نیا حال

 .گشتن بارها هم نیا از دورتر شعاع تا روهاین

 :زد یناباور پوزخند

 شده؟ بیغ چطور کردهیم یرانندگ خودش! آخه؟ شهیم مگه-

 :زد یتبسم سیپل
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 یرانندگ تونخانم نیگینم مگه زه،یبرانگُشبهه خودش نیا خب-

 فوت که یدخترخانوم اون راننده یجا شبید چطور پس کرده؟یم

 که فتگ زد زنگ بهتون تونخانم یوقت نکهیا ای! شد؟ دایپ بود، کرده

 از شتریب کردن تصادف که یانقطه نیا یول هست، آستارا کینزد

 ! داره فاصله آستارا با قهیدق چهل

 :دیپرس دوباره مرد. بود ورغوطه یبیعج سکوت و بهت در ریام

 ن؟یکرد ازدواج وقته چند-

 :گفت حالیب ریام

 مونمراسم تهیفرمال یلمبرداریف واسه م،یبود نکرده ازدواج هنوز-

 .میبود اومده

 :کرد زیر را شیهاچشم مرد

 !ن؟یداشت نانیاطم بهش چقدر ن؟یشناختیم رو خانم اون وقته چند-

 :جنباند لب یخستگ با. بود انفجار حال در اشخسته مغز

 !مگه؟ چطور-

 :گفت و گرفت یباز به دستش در را کالهش یلبه سیپل
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 ییجا مورد در که مخصوصا مشکوکه، یلیخ خانم اون آخر تماس-

 از رادخت لیموبا برخالف هم لشیموبا. گفته دروغ بهتون بودن، که

 هیفرض نیا کنمیم تکرار بازم. شده خاموش اول لحظات همون

 از تصادف قبل و نبوده نیماش تو خانم اون اصال که داره وجود

 .شده جدا دخترها
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 :دیپرس و پارسا به کرد رو

 موقع مهتا که دونهیم اون قطعا! اومده؟ هوش به خواهرتون-

 نه؟ ای بوده نیماش تو تصادف

 :گفت یناراحت با پارسا

 .ادیب هوشبه یک ستین معلوم گفته دکتر متاسفانه، نه-

 .میباش خواهرتون اومدن هوش به منتظر دیبا پس-

 با و رفت سمتش دوباره ریام. شد دور آنها از قدم چند سیپل

 :دیپرس یدرماندگ
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 ما ککم به ازین که باشه ییجا هی دیشا! شه؟یم یچ نامزدم فیتکل-

 باشه؟ داشته

 !میکن داشیپ که میکنیم مونتالش یهمه میدار ما-

 :گفت و انداخت نییپا به ینگاه حرف نیا بعد

 دیشا! هست هم گهید احتمال هی. ادهیز جونور و جک اطراف نیا-

 جابجا رو بدنش درنده واناتیح و شده پرت رونیب نیماش از مهتا

 .باشن کرده

 :زد هوا کنترلیب و آخر میس به زد

 !خورده؟ وونیح منو زن یعنی که؟یمرت یگیم چرت چرا-

 تیموقع متوجه را او کرد یسع و دیکش یتند به را دستش پارسا

 :داد تذکر مامور. کند

 تونبازداشت شمیم مجبور وگرنه آقا، نیباش زدنتون حرف متوجه-

 .کنم

 .داد تکان هوا در را شیهادست و زد ادیفر دوباره گرگرفته ریام
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 من زن! دارم؟ دادن دست از یبرا یچ گهید من کنن، بازداشتم بده-

 شما. تهیوضع چه تو ستین معلوم هم االن شده، گور و گم روزه دو

 !ن؟یگیم تونگمان و حدس از من واسه نیستادیوا نجایا

 :گفت اشگوش کنار اضطراب با پارسا

 که ستنین بازار یهابچه نایا. کن کنترل خودتو توروخدا ریام-

 !یکنیم درست دردسر خودت واسه بخدا ،یزنیم داد سرشون

 شیاهدست گرفتن به یسع سرباز چند. نبود یشدن کنترل گرید

 :گفت زنان عربده. داشتند

 هست؟ نمیا از بدتر دردسر آخه؟ دردسر کدوم-
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. باندکو پارسا ینهیس یرو و دیکش رونیب سرباز چنگ از را دستش

 کرف گرید زیچ به دادینم اجازه ریام ینگران اما گرفت، دردش پارسا

 :گفت و داد نشان را پارسا نهیس. کند
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 هب روزیپر ناراحتش قلب با بچه نیا نکه،یا از باالتر یدردسر-

 دختر یجنازه شبید و کرد عالقه ابراز داشت دوستش که یدختر

 دند؟یکش رونیب پاره آهن مشت هی ونیم از رو

 :شد اکو طیمح در دردآلودش ادیفر یصدا

 تونهیم یچ نیا از باالتر یدردسر نیبگ بهم خدا اون به رو تو-

 !باشه؟

 نیه و خورد یکیت اشنهیس. شد نییپا و باال صورتش مقابل یدست

 . بود عرق پر اشیشانیپ. دیکش یاخفه

 ردخت. بود کرده گم را حال و گذشته نیب مرز که بود آزگار سال دو

 :دیپرس و انداخت صورتش یاجزا به ینگاه ینگران با شیرو شیپ

 !؟یخوب ریام-

 باال مبل یرو را خودش و کرد رها را اشنهیس در شده حبس نفس

 .دیکش

 !خوبم-

 :گفت و برداشت سرش از را شال سوگل
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 ..تعجب یاخونه تو دمید باشگاه، یرفت کردم فکر-

 یسهیک و افتاد ونیزیتلو شکسته یدیسال به نگاهش حرفش نیماب

 .شد شل دستش از دیخر

 !شکسته؟ چرا ونیزیتلو ریام-

. رفت نویزیتلو کینزد باشد ریام جانب از یجواب منتظر نکهیا بدون

 یصفحه کنار فلش متوجه تازه و انداخت آن به متعجب ینگاه

 ونیزیتلو کنار از بغض و حرص با را فلش. شد ونیزیتلو کیبار

 :گفت یناراحت با و کند

 !؟یدیدیم رو تونتهیفرمال یمسخره لمیف اون یداشت بازم-

 زانیم حالش. شد رهیخ سوگل دست یتو فلش به خکوبیم ریام

 ار فلش حرص با سوگل. بدهد او به یجواب چه دانستینم و نبود

 :بود نمانده شیهااشک زشیر تا یادیز یزیچ ،انداخت نیزم یرو

 ینیشیم ینبودن من نگو! دور یانداخت رو فلش نیا کردمیم فکر-

 !یکنیم خاطرات دیتجد

 :برخاست یکسل با مبل یرو از
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 ..یکنیم اشتباه یدار کن، صبر-

 و گرفت راه اتاق سمت یدلخور با. نماند او حیتوض منتظر سوگل

 .کوباند یبلند یصدا با را در
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  سعادتیشبنم#

 را کشو. ستادیا آب دوش ریز هدفیب یربع کی و شد حمام وارد

 آن با و دیکش تن به را بود دستش دم که یشرتیت نیاول و کرد باز

 . افتاد نفره دو تخت یرو سیخ بدن

 هم یرو پلک. انداخت تخت یرو سوگل یخال یجا به ینگاه

 در هاشب او همهنیا رد؛یبگ دیند را ماجرا نیا کرد یسع و فشرد

 !بکند را کار نیا سوگل هم بارکی حاال بود، دهیخواب یگرید اتاق

 نچ با و شد پهلو به پهلو بار نیچند. بردینم خوابش گذشت، یقیدقا

 .نشست شیجا سر یاکالفه
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 تماح پس بود، گذاشته تنها را او سوگل که بود یبار نیاول امشب

 .بود زده یکار نیچن به دست که بود دلخور او از یلیخ

 را یکنار اتاق یرهیدستگ و شد خارج اتاق از تلوخوران و شد بلند

 . ودب یکتاب خواندن حال در نیزم یرو درازکش سوگل. دیکش نییپا

 انیم ریام یمتوجه و شد دهیکش در سمت نگاهش یاهیثان یبرا

 ناز. نگفت یزیچ و اوردین خودش یرو به اما. شد در چارچوب

 :گفت تنها نبود، بلد را دنیکش

 !اتاق؟ یآینم-

 :کرد زمزمه کردنش نگاه بدون سوگل

 ام؟یب یچ یبرا-

 :گفت یمکث با ریام

 !گهید یبخواب-

 یدرد امیالت یبرا ریام کاشیا. فشرد انگشتانش یال را کتاب سوگل

 تا زد ورز یکل. کردیم استفاده یبهتر کلمات از دیکشیم نهیس در که

 :ندازدین خش شیصدا به بغض
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 !دیخواب شهیم هم جا نیهم-

 اصال. بود سخت شیبرا ییدلجو. داد تکان را سرش حرص با ریام

 یصدا اما برود، خواست. دیبگو چه و کند کارچه قایدق دانستینم

. دادینم حرکت یاجازه او به آخرش یجمله در سوگل نیغمگ

 :گفت خرد یاعصاب با دوباره

 یجلو االن نیهم رونیب میبر هم با پاشو اصال. گهید نکن تیاذ-

 !بره ندازمیم روفلش چشمت
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  سعادتیشبنم#

 با و انداخت ریام به یاگرفته نگاه. دیچرخ شیجا در سوگل نباریا

 .کرد اشاره ریام سر به انگشت یاشاره

 !دور؟ شیزیبر ای یکن پاک یتونیم ذهنتم! ؟یچ رو اونجا-

 :دیپرس دوباره و داد تکان یسر حوصلهیب

 ؟یآینم-
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 یراض خودش بار نیاول یبرا و کند او یرو از را نگاهش سوگل

 :بشکند را او دل کرد

 !نه-

 .برگشت شانخواب اتاق به دوباره و کرد گردعقب یمات نگاه با

 پر گذشته به اریاختیب ذهنش دوباره شد باعث یکیتار و ییتنها

 شیبرا خدا وقتچیه بود بنا انگار که یروز ده همان به. بکشد

 در یداریب و خواب در  که بود آزگار سال دو. باشد نداشته یتمام

 ...  بود مانده سرگردان منحوس یجاده آن

 ابیتقر و ماند جاده آن در یروز دو او یول تهران، بودند برگشته همه

 گرید بار دو یکی یحت. نداد هدر مهتا کردن دایپ یبرا هم یالحظه

 ابیتقر یوقت و آمدند منطقه یجو و جست یبرا هادوباره روهاین هم

 .برگشت تهران به شد دیناام جاده آن در مهتا کردن دایپ از

 روز چند که نبودند ییهاآدم همان گرید. نبود جالب تهران در اوضاع

 یعروس پیکل هیته یبرا سفر یراه یشاد و جانیه یکل با شیپ

 .بودند شده
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 کرده کونیف کن را زیچ همه و خورده شانیزندگ وسط یبمب انگار

 .بود

. ودب نکرده یرییتغ چیه تشیوضع و بود مارستانیب در هنوز درسا

 یحت و بود کرده قطع ریام با را اشیارتباط یهاراه یهمه ارسالن

 هرفت درشان یجلو تیتسل یبرا اشخانواده با ریام هم بار دویکی

 .بود نداده راه مراسم و خانه به را آنها بود،
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  سعادتیشبنم#

 مچش از را زیچ همه و بود گرفته دل به یبد ینهیک ریام از ارسالن

 هیبق خالف بر ریام کهیحال در. دیدیم مهتا به شیجایب اعتماد و او

 هم هنوز و است مقصر مهتا کند باور خواستینم هم دلش ته یحت

 . است شده گرفتار درسا و نینازن مثل هم مهتا بود معتقد

 خبر پدرش و مادر. آوردیم درد به را دلش پارسا اوضاع هم خانه در

 ودخ الک در حد نیا تا چرا سفر از برگشت بعد پارسا که نداشتند
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 و حال نیا به درسا به ادشیز یوابستگ از کنندیم فکر و رفته فرو

 .است افتاده روز

 رساپا بود، کرده لیتعط را بار و کار روزه چند آن در که ریام برعکس

 خانه به شب آخر و رفتیم مغازه به سحر یکله سابق کماکان

 بارها داشت که یاختهیر همبه اوضاع خالف بر ریام. گشتیبرم

 . کند صحبت او با و شود کینزد پارسا به کرد یسع

 ار زیچ همه داشت یسع شهیهم مثل. ترساندیم را او پارسا سکوت

 . است یعاد زیچ همه که کند وانمود گرانید یجلو و زدیبر خود در

 هب بردن پناه و هایخودخور نیا دانستیم یکس هر از بهتر ریام اما

 .باشد داشته یپ در یعوارض چه است ممکن پارسا یبرا ییتنها

 یزیچ الاقل ای زدیبر اشک کند، درددل پارسا خواستیم دلش

 .کند یخال را خودش تا دیبگو

 یجا روزها آن اما. بود رفته دست از نینازن تنها ماجرا نیا در ظاهرا

.. مهتا رفت؛یم فرو ریام قلب در یخار مثل انیاطراف یهمه یخال

 !پارسا یلبخندها یحت و ارسالن مثل یقیرف. .درسا
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 هانیا یهمه از بدتر و بود ماجرا نیا یبازمانده تنها او که انگار

 مهتا یبرا ینگران و یدلتنگ و هابچه اوضاع یبرا گناه احساس

 .کردینم شیرها یالحظه

 ساعت. کرد پارک مارستانیب مقابل یمحوطه در را نیماش عجله با

. ستا آمده هوش به درسا که بودند گفته و گرفته تماس او با شیپ

 شدیم الزم که وقت هر و نداشت یخوب روز و حال خانم میمر

 .ماندیم درسا کنار سوگل

 به آمدن قبل روز چند نیا در. کرد تند پا مدنظرش ساختمان سمت

 بعد خواستینم. نباشد آنجا سوگل که کردیم چک مارستانیب

 روز و حال نیا در را او سوگل حاال داشت او با که یآخر مالقات

 .ندیبب

 هک بفهمد و ندیبب زودتر را درسا که داشت عجله آنقدر بارنیا اما 

 ...نکرد فکر یگرید زیچ به که بوده کجا تصادف موقع مهتا
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 :فتگ و دیپرس حالش مورد در کیکش پرستار از اتاق به ورود قبل
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 بزنم؟ حرف باهاش تونمیم-

 :گفت پرستار

 تحت ادیز فقط نداره، یخاص مشکل خدا شکر شنهیمعا دکتر. آره-

 .نینذار فشارش

 وجود به یخاص مشکل چیه درسا یبرا که کرد شکر را خدا دل در

 رخب کی هامدت بعد باالخره. شودیم سرپا دوباره یزود به و امدهین

 هک گفتیم تصادف یلحظه از یزیچ درسا کاش بود، دهیشن خوب

 شدیم لیتکم اشیخوش گرید وقت آن. شدیم ثابت مهتا یگناهیب

 .کند دفاع او از آشکارا هیبق یجلو توانستیم و

 تاقا یتو پا اطیاحت با و دیکش نییپا ینرم به را در یرهیدستگ

 .نبود اتاق در یکس خوشبختانه. گذاشت

  .نشست تخت کنار یصندل یرو و رفت جلوتر بود، خواب درسا

 کی هاتن و شده بهتر شیپ روز ده به نسبت درسا صورت یهایکبود

 . بود مانده یجا به شیابرو کنار یمردگخون محو رد

 ژنیاکس ماسک از یخبر امروز آمد، کش کوتاه یلبخند با لبانش

 یهاخنده یصدا دوباره که بود خوشحال چقدر. نبود صورتش یرو
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 سکوت از یخبر گرید شیهاطنتیش با و دیچیپیم خانه در درسا

 .نبود روزه چند نیا بارمرگ

 یاهیثان هنوز. کرد نوازش را اشگونه ریز آرام و برد شیپ دست

 را جمع صورتش ریام دنید با و گشود پلک درسا که بود نگذشته

 . گرفت راه صورتش یرو یاشک یقطره و کرد

 و خفه شیصدا. کرد نگاهش ینگران با و گرفت را ریام دست

 :دیرسیم گوش به فیضع

 نشده؟ که تونیطور چطوره؟ پارسا! ؟یخوب ریام-

 سواالتش از یول داند،یم را ماجرا از چقدر درسا دانستینم

 یباال از دستمال یبرگ. است شده خبر با تصادف از بود مشخص

 را درسا صورت یسیخ و کرد مچاله دستش در برداشت، تخت

 .گرفت
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 ! کنه؟ینم درد که اتییجا ؟یچطور تو. نباش نگران م،یخوب ما-
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 :گفت دهیبر دهیبر و زد یفیضع تبسم درسا

 یازن و ارسالن واسه یراست...خوبم منم نیباش خوب که پارسا و تو-

 !ومده؟ین شیپ یمشکل که

 را ماجرا یهمه درسا پس. کرد مشت اریاختیب را دستش

. ودب زاریب هم گفتن دروغ از د،یرسینم ذهنش به یجواب. دانستینم

 :رفت ور لشیموبا با و زد دنینشن به را خودش

 چند نیا یدونینم بدم، رو اومدنت هوشبه خبر نایا مامان به بذار-

 !بودن یحال چه تو روزه

 :دیپرس کنان منمن و آورد نییپا را لیموبا

 آد؟یم ادتی تصادف یلحظه از یزیچ یراست-

 :شد رهیخ یانقطه به و کرد زیر چشم درسا

 ..نه رو بعدش اما آد،یم ادمی رو تصادف قبل-

 !خب؟-

 پوست و خورد ینیچ حالشیب صورت لحظات آن یادآوری با

 :دیجو را لبش یدهیخشک
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 یلیخ یصدا هی متوجه مرتبه هی فقط...شد یچ میدینفهم اصال-

 از ینیماش هی میدیفهم بعدش م،یبود جیگ دو هر اولش. میشد یبلند

 به یرمت دو کنترلیب نیماش.. .دهیکوب ادیز سرعت با بهمون پشت

 ...و شد پرت جلو

 :زد هق

 داشت یجورنیهم نیماش...پرتگاه سمت رهیم داره که دمید-

 اون بعد...میزدیم غیج فقط زدهوحشت ما و دره سمت رفتیم

 .آمدینم ادمی یزیچ گهید

 :گفت بالفاصله و کرد نوازش را دستش. شود بد حالش دیترس

 !ن؟دوتو هر یگفت فقط نکن، تیاذ خودت...نگو یزیچ گهید باشه-

 تا داد جان دیترد یکل با ریام و جنباند را َترش یهاپلک درسا

 :بپرسد

 !بود؟ کجا مهتا پس-

 درسا دهان به رهیخ. شد بلند باره کیبه اتاق در شدن باز یصدا

 .کرد نگاه روبرو به و خورد یکیت شیسرجا
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 رساد تخت کنار ریام یمتوجه تازه که بود آمده اتاق وسط تا سوگل

 . شد

 توقفم حرکت از همانجا ن،ییپا افتاد یتاالپ قلبش انگار ریام دنید با

 درسا و ریام که نداشت شک و کرد حس را صورتش شدن داغ. شد

 جلو نه برود، عقب توانستیم نه بود، کرده هنگ. شدند متوجه هم

 .دیبگو یزیچ نه و

 موج شیصدا در که یواضح لرزش با و داد خود به یتکان باالخره

 :کرد زمزمه زد،یم

 !رونیب برم من...تنهاس درسا کردم فکر دیببخش-
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 جا سوگل یناگهان دنید از هم او. شد بلند یصندل یرو از ریام

 یکمش یمانتو و مقنعه از. نبود یآسان تیموقع شیبرا و بود خورده

 نجایا به کنکور کالس از مایمستق که بود مشخص سوگل تن یتو

 :گفت آهسته نییپا یسر با کند نگاهش نکهیا بدون. است آمده
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 شما. مارستانیب ارمشیب مادرم دنبال رفتمیم داشتم منم نداره، بیع-

 !جاتون سر نینیبش نیایب

 نییاپ ریام سر که حاال. گرفت انگشت نوک با اشقهیشق کنار عرق

 را او بتواند تا دیکش باال را سرش بیمص با و کرد جسارت بود،

 . ندیبب

 و سالم که شود مطمئن خواستیم هم و بود دلتنگش تینهایب هم

 تا کرد چک را ریام یپاها و دست کم فرصت آن در. است سرپا

 یارهیت راهنیپ ریام. است دهیند بیآس شیجا چیه که شود مطمئن

 .بود ختهیر همبه یکم اشیمشک یموها و داشت تن به

. بود شده مطلع ماجرا تمام از آن و نیا زبان از گذشته روز چند در

 است، شده گور و گم تصادف بعد ریام نامزد دیفهم که یروز

 فقط. دیشنینم را گرید یزهایچ شیهاگوش اصال. نشد خوشحال

 .است خوب ریام حال که بشنود خواستیم

 یخوشحال از و شد اتاق وارد یواشکی مادرش چشم از دور بعدش 

. دخوان شکر نماز رکعت دو نبود نیماش در تصادف موقع ریام نکهیا

 که یروز تا که خواست خدا از و کرد هیگر یکل سجاده همان سر
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 به توقچیه اگر یحت ند،یبب سالمت و سالم را ریام شهیهم است زنده

 .نرسد او

 ذوق دنشید با اما نبود، زانیم و قبراق قبل مثل ریام نکهیا با هم حاال

 . خواندیم شکر نماز اشیسالمت یبرا که داشت را یلحظات همان

. دشیم رد ریام کنار از دیبا کرد، کنترل را شیهااشک زشیر زور به

 یرو را ریام یجا و کرد حس دهانش را قلبش کوبش قدم هر با

 .گرفت یصندل

 و دیکش باال را شیهاشانه بالفاصله درسا. کرد رفتن عزم ریام

 :زد شیصدا

 !ر؟یام-

 .کرد نگاهش یپرسش ریام

 :گفت و کرد یطوالن مکث

 !نبود نیماش تو تصادف یلحظه مهتا-

 سوگل یرو کوتاه یاهیثان یبرا نگاهش و آمد باال سرش ناخودآگاه

 لههل مهتا از یخبر دنیشن یبرا که شیپ لحظات برخالف. نشست
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 را بحث نیا سوگل مقابل درسا خواستینم دلش اصال االن زد،یم

 کرد تر زبان با را لبش درسا اما. ندهد ادامه تا دینپرس یزیچ. بکشد

 :گفت دوباره و

 دو لمدنبا ادیب ریام قراره گفت...شد ادهیپ نیماش از قبلش ربع هی-

 ماش منتظر پسرها جاده سر داره، زیسوپرا برام ییجا هی میبر ییتا

 خوب یلیخ...فرمون پشت نشست یناز مهتا، رفتن بعد. هستن

 ات. میشد ریغافلگ بهمون، دیکوب بد یپشت نیماش اما روند،یم

 متس میمستق رهیم داره نیماش میدید کنه کنترل رو فرمون خواست

 ..پرتگاه
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 درد سرش. گذاشت زیم یرو سر و زد گره هم در را شیهادست

 دروغ یماجرا شدن یعلن بعد. بود مانده داریب را شب تمام کرد،یم

 بار همه آن از فرار یبرا امروز و نداشت یخوب جو خانه شبید مهتا

 . بود آمده مغازه به روز ده بعد سرزنش و یمنف
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 با مغازه به آمدن موقع یصبح سر که بود یباق شکرش یجا باز

 اباعص آن با صورت نیا ریغ در ،بود نشده روبرو کسبه از کدامچیه

 خجالتش از بود محال انداختیم یاهیکنا و گوشه یکس اگر خرابش

 .ادین در

 سرش از دست و بودند کرده اشدوره کننده دلسرد و بد افکار

 نیماش یتو تصادف یلحظه در مهتا نبودن نکهیا با. داشتندیبرنم

 تیواقع نیا با توانستینم رقمهچیه اما نبود، یذهن از دور زیچ

 .دیایب کنار نحس

 انخودش مهتا کردن نینفر با خانه در یوقت خوردیبرم او به هم هنوز

 تواندب بلکه بود ینازک سمانیر کی دنبال هم هنوز. کردندیم یخال را

 دب تواندینم هم همه نیا مهتا کند ثابت همه به و بزند چنگ آن به

 !باشد

 تامه ییگودروغ از او یجلو درسا که یوقت هم سوگل روزید ریتصو

 بدون بود یگرید زمان کی اگر. بود چشمش یجلو مدام گفت،

 . گرفتیم ِگل را ُدرسا دهان لحظه همان شک
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 چرا دینفهم است، گفته دروغ همه به مهتا گفت؛ ُدرسا یوقت روزید

 ادی افتاد، یخواستگار روز ادی ناغافل و خورد گره سوگل به نگاهش

. تگرف رادیا کلشیه از که یوقت سوگل یکردهبغ و گرفته یچهره

 هک یوقت ای داشت، یخواستگار در را سوگل روز آن حال قایدق انگار

 دبو آمده احساساتش اعتراف یبرا ینامزد خوردن هم به بعد سوگل

 :بود گفته جوابش در او و

 !دارم دوست رو مهتا من اما ،یهست یخوب یلیخ دختر تو-

 !ودب نواخته اشگوش ریز یقدرت پر یدهیکش زود چه ریتقد دست

 مه باز بستیم چشم که یوقت یحت. بود خسته ذهنش یصداها از

 به شیهاپلک پشت یقطار مثل روز ده نیا نحس خاطرات تمام

 تنها خواست،ینم یبیغر و بیعج زیچ دلش. آوردیم در حرکت

 !گذشته روز ستیب به برگردد خواستیم
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 به ییمهتا نه و بود سوگل از یخواستگار بحث نه که یوقت همان به

 را نینازن ارسالن که یوقت همان به. بود زده خونیشب اشیزندگ
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 هب یگاه و بود شده عاشق تازه کرد،ینم سکوت آنقدر پارسا. داشت

 همان به. دیخندیم بلند بلند درسا. شدیم پرتحواس شدت

 مغازه به املت و بزرگ سنگک نان دو با ارسالن که ییهاصبح

 .زدیم غر جانش به یکل شیرهایتاخ خاطر به او و آمدیم

 هاتن روزها نیا. آمد باال پارسا و دیچیپ یآهن یهاپله یرو پا یصدا

 وردم در هیبق برخالف که یکس تنها داد،یم آرامش او به پارسا دنید

 .کردینم قضاوت مهتا و ریاخ یماجراها

 :دیپرس آهسته و انداخت ریام نابسامان احوال به ینگاه پارسا

 کنم؟ آماده برات یخوریم صبحونه-

 :دیکش صورتش یرو دست و آورد باال را سرش

 !اصال ندارم اشتها بابا نه-

 :گفت یزانیآو یچهره با و نشست زیم یلبه یرو پارسا

 !کردم رد رو یمشتر تا دو امروز نیهم داره، ادیز یکسر مغازه ریام-

 :گفت یاخسته یصدا با

 !ارنیب بده سفارش کمه، یچ نیبب ریبگ آمار هی خب-
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 :تگف و انداخت ریام پشت انبوه یهاقفسه به یادرمانده نگاه پارسا

 هیته کجا از دیبا دونمینم اصال من! بود ارسالن با هایکسر دیخر-

 ! کردیم جور جنس جا صد از که، نبود جا دو جا هی کنم،

 :گفت و کرد فوت را اشنفس ریام

. ندارم رو هایکسر دیخر یحوصله و حال اصال ،ینیبیم که منو-

 تا از،بند راه رو یمشتر هست فروشگاه تو که ییجنسا نیهم با فعال

 .برگرده ارسالن

 .دینوش زیم یرو سرد یچا از یقلپ ریام و سرجنباند پارسا

 !دهینم که منو تلفن جواب ؟یدار خبر ارسالن از یراست-

 جمع پا و دست ریز از را خوردهبرش یهاچرم تکه. شد خم پارسا

 :گفت حال همان در و کرد

 !مغازه آدیم امروز گفت زدم، زنگ بهش صبح-

 :کرد زمزمه و شد گشوده ریام یچهره

 !خوبه پس اِ-
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 نییاپ به ینگاه بالکن یلبه از پارسا. آمد نییپا یطبقه از ییصدا

 :گفت و انداخت

 !سزادهحالل خودشه-

 مروزا که خداروشکر. انداخت تنش یتو راهنیپ به ینگاه بالفاصله

. رفت نییپا هاپله از پارسا سر پشت. بود دهیپوش رهیت راهنیپ هم

 ییزهایچ نوشتیم فاکتور یمشتر یبرا که یزیم یرو ارسالن

 که ار ریام اما داد، لب ریز یکوتاه سالم پارسا دنید با. کردیم جابجا

 .کرد هم یتو را شیهااخم دید پارسا پشت

 را ارسالن تابحال. کردند بدل و رد هم نیب ینگاه ریام و پارسا

 هشد بلند یکم اششیر و موها. بودند دهیند دهیژول و درهم نگونهیا

 . داشت تن به یمشک تا سر و بود

 :شکست را سکوت قفل و کرد پا آن و پا نیا ریام

 ...ما یهمه کن باور سخته؛ یلیخ دونمیم ارسالن، گمیم تیتسل-

 ینهت با و کوباند زیم یرو یبلند یصدا با را دشیکلدسته ارسالن

 :دیغر لب ریز زد ریام به که یمحکم
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 !کنار بکش-

. دش هاپله ریز یآشپزخانه وارد ارسالن و رفت کنار مقابلش از ریام

 داخل به یکوتاه نگاه ریام. انداخت راه یبلند توق و تق هم آنجا

 :دیپرس یریتح پر نگاه با و انداخت آشپزخانه

 !ارسالن؟ یکنیم کاریچ یدار-

 :گفت جا همان از ارسالن

 !کنمیم جور و جمع دارم! ؟یستین که کور-

 :شد یحرص کمکم ریام

 !شه؟ یچ که یکن جور و جمع-

 و آمد رونیب آشپزخانه از یارورفته و رنگ یمشک ساک با ارسالن

 :گفت یپرنفرت لحن با ریام ینهیس به نهیس

 !فتهین ختتیر به چشمم گهید تا یجهنم نیا از برم-

 :آورد نییپا را او ساک یتدافع ریام

 ینیبش فردا از یخوایم! ه؟یبازبچه مگه کار! ارسالن؟ یشد وونهید-

 !بده؟ توخانواده نون یک خونه
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 و دیکش ریام دست از را ساک یاشده کنترل خشم با ارسالن

 :شد برجسته اشیشانیپ یهارگ

 خواهرمو خون یبو که ببرم امسفره تو ینون خوامینم گهید من-

 ! بده

 :زد یدرد پر پوزخند

! ینکرد هم تیشکا مهتا از یحت تو بودم، یکالنتر صبح امروز-

 !من خواهر خاطر به حداقل جهنم، ماجرا یالباق و خودت

 .جنباند تاسف با را سرش

 اگه که ؛یهمدست باهاش هم تو! یموافق کاراش با که معلومه پس-

 !اومدیم درد به نینازن یگناهیب یبرا وجدانت کمی نبود طورنیا

 :کوباند هم به دست خشم و بغض با و شد زیت شیگلو بیس

 رفمزخ تئاتر هی مهتا و تو! شرفت اون به تف زاد؛یمر دست واقعا-

 !شد یقربان یجد یجد من خواهر اما ن،یانداخت راه مسخره و
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 یاهاتفاق. دیچسب سرش پشت زیم به و آمد کنار مقابلش از ریام

 هاشهیر یتو یقیعم دم. بود کرده زیلبر را صبرش یکاسه ریاخ

 .باشد مسلط خود به کرد یسع و دیکش

 ..ماجراها نیا پشت ستمین مطمئن هنوز چون نکردم تیشکا-

 :رفت حرفش وسط یحوصلگیب با ارسالن

 هم یزیچ مگه تو! ینداشت تیشکا به یازین چون ینکرد تیشکا-

 ! ؟یکن پاسگاه و دادگاه ریاس خودتو که یداد دست از

 یرو که یاضربه با و فشرد هم یرو را شیهاپلک حرص با ریام

 :گرفت اوج شیصدا اریاختیب کوباند زیم

 یختهیر خون یکنیم فکر چرا ارسالن؛ خدا رو تو کن بس-

 به هنوز چون نکردم تیشکا من! نداره؟ یتیاهم من واسه خواهرت

 هب یازین مقصره مهتا بدونم اگه نکن شک! مشکوکم زایچ یسر هی

 !مکنیم زشیآو حلق و کنمیم داشیپ خودم ست،ین قانون و سیپل
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 ساک. ردینگ آرام هاحرف نیا با که بود قیعم یقدر به ارسالن زخم

 :کرد زمزمه یاگرفته یصدا با و انداخت اشدوش یرو را

 به چشم روز هر که نیهم. ندارم یانتظار تو از من! بابا الیخیب-

 !هیکاف برام فتهین چشمت

 پارسا. کرد نگاهش چشم یگوشه از ختهیر هم به یاعصاب با ریام

 :گفت ییرایگ لحن با و گرفت یهمدرد ینشانه به ارسالن یبازو

 خودت م،یکنیم کار هم با ساله چند ما! ارسالن؟ یریم کجا-

 نجایا از یدلخور با ینجوریا! میکرد عادت همبه چقدر یدونیم

 و رفتن با یول سخته، لیخ مونمسه هر واسه طیشرا کن باور. نرو

 !شهینم حل یمشکل که ارتباط قطع

 پارسا یهاحرف به حرکت یب یاخورده گره یهاسگرمه با ارسالن

 .بود سخت هم او یبرا پارسا از شدن جدا. بود سپرده گوش

 لحظات تند لحن خالف بر و کرد قفل نهیس به را شیهادست ریام

 اشتند نگه یبرا شیتقال نیآخر یدینوم و رمقیب یصدا با اششیپ

 :کرد ارسالن
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 هم ماجرا نیا. نیکن کار هم کنار سال چند شما پارساس، با حق-

 هم به من دنید با دونمیم! بزنه هم به رو زیچ همه تونهینم

 یزمون تا الاقل! رمیم من ارسالن؛ بمون تو! یدار هم حق ،یزیریم

 !کنمیم کنترل ویچ همه دورادور ،یش آروم که

 دلخور ریام از یااندازه به هم. بود افتاده ارسالن جان به یبد دیترد

 و کار طیمح از کندن دل هم ببخشد، را او نتواند عمر آخر تا که بود

 .بود سخت شیبرا یکاریب و پارسا

 از بلکه بودند دوخته ارسالن دهان به چشم یهمگ که اثنا نیهم در

 شتهگذا فروشگاه یتو پا تازه که یزن یصدا شود، ادهیپ طانیش خر

 .کرد پرت را همه حواس بود
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 :گفت پارسا به و آمد جلوتر بود، همراهش که یجوان دختر با زن
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 !داشتم کار اقتدارمنش یآقا با سالم-

 :دیپرس و گرفت فاصله ارسالن از یقدم پارسا

 !کدومش؟ با-

 !مهتا نامزد ر،یام آقا با-

. شد قفل زن یرو ارسالن و ریام یحوصلهکم یهانگاه حرف نیا با

 :گفت آهسته و داد نشان را پشتش دست یاشاره با پارسا

 !امرتون؟ نجاس،یا-

 که یایخردکن اعصاب یول بود، آشنا یادیز ریام یبرا زن یچهره

 زن. کند کار درست ذهنش گذاشتینم بود انداخته راه به ارسالن

 :گفت ریام به خطاب

 !ن؟یآورد جا به منو اقتدارمنش یآقا سالم-

 زن د،یبگو یزیچ نکهیا از قبل تا و کرد کینزد هم به را شیابروها

 :گفت دوباره جوان

 !هستم لمبردارتونیف-

 .گفت یادهیکش هان ریام
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 !میگرفتار کمی روزا نیا اوردمتون،ین جا به دیببخش-

 :گفت و انداخت گوش پشت را سرش یجلو یشراب یموها زن

 میداشت رو ساحل تو پیکل ساخت قرار هم با که یروز همون بله-

 براتون، شدم متاسف واقعا من! اومده سرتون به یچ گفتن بهمون

 !شه دایپ جان مهتا زودتر چه هر دوارمیام

 گور به گور حاال بود، آمده سرشان بال همه نیا. زد یتلخند ارسالن

 !بود؟ شده مهم مهتا شدن

 :گفت و کرد منمن زن

 ستین هاحرف نیا گفتن یبرا یمناسب فرصت االن دونمیم ن؛ینیبب-

 مراسم خاطر به نبود، رانیا تو ما پیاک نیانیجر در که طورهنون اما

 یلک شما پیکل هم نجایا تا! میاومد مهتا با یدوست حساب به و شما

 ...گذاشته موندست رو خرج

 رک و داد صورت به ینیچ. نداشت را زن یپرداز هیحاش یحوصله

 :دیپرس کنده پوست و

 !؟یخوایم ازم یچ خانم؟ شده یچ-
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 یسیرودروایب خودش مثل و امدین اشخوش او تند لحن از زن

 :گفت

 !رو یلمبرداریف ینهیهز-

 :زد یناباور پوزخند و شد گشاد ریام چشم مردمک

 نشده؟ هیتسو کار اول مگه! خانم؟ یانهیهز چه-

 :دیپر او به تیعصبان با زن

 و یلمبرداریف ینهیهز بابت هم الیر هی هنوز آقا؟ هیتسو کدوم-

 پرداخت آستارا همون تو بود قرار نشده، زیوار ما به پیکل ساخت

 ..افتاد اتفاق اون که شه

 

 .آمد نییپا زیم یرو از رفته وا

 و عانهیب بدون یچطور شما! ؟یزیچ نیهمچ شهیم مگه آخه-

 !ران؟یا نیاریب یلمبرداریف واسه رو پیاک نیشد حاضر پرداختشیپ

 :گفت یاُبرنده اخم با و آورد جوش زن
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 من با مییدانشجو دوران تو مهتا که کردم عرض محترم یآقا-

 داشتم بهش که یاعتماد و مونرفاقت حساب به منم بوده، همخونه

 نکرده بو رو دستم کف که من ران،یا آوردم استانبول از رو گروه

 !نیشیم سانحه دچار شما بودم

 جیو و جیگ آنقدر. دیکش صورتش به یدست و دیچرخ زن به پشت

 یخوب به که زن. شود منفجر مغزش لحظه هر کردیم حس که بود

 :گفت یاشمرده لحن با ندارد باور را شیادعا ریام بود، کرده حس

 نه؟ک زیوار من به رو پول شما حساب از نبود قرار مگه نمیبب اصال-

 چک رو تونحساب آخر یهاگردش شما خب ندارم، یدروغ که من

 !شهیم روشن یچ همه نیکن

 لیتحل یصدا با. نداشت را یحرف چیه دنیشن دماغ و دل گرید

 :گفت یارفته

 شه،یم جابجا پول ونیلیم ونیلیم من یهاحساب از روز هر خانم-

 !نبوده؟ ای بوده شما مال کدومشون بدونم کجا از االن من

 یپرخشم پوزخند با بود، گرنظاره سکوت در االن تا که ارسالن

 :گفت زن به ر،یام به اشاره با و رفت شانبحث وسط
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 اشتباه هم پول یپاپاس هی یحت مغازه نیا تو! خانم گهیم چرند-

 نیهم یرو نجایهم هافروش و دیخر یهمه آمار. شهینم جابجا

 خبره، چه نهیبب رهیبگ استعالم حسابش از خوادینم آقا نیا منتها! زهیم

 و من یجلو و باشه کرده یخال رو همه شیفرار دلبر ترسهیم چون

 ! بشه پول هی یسکه شما

 :دیغر ارسالن رخ به رخ و کرد بسته و باز را اشینیب یهاپره ریام

 !نه؟ ای یکنیم بس ارسالن-

 با و کوباند ریام ینهیس طرف دو به بلند دستانش کف با ارسالن

 :زد ادیفر یاپررعشه یصدا

 ات! شمینم داستان نیا الیخیب عمرم آخر تا من! کنمینم بس نه-

 داروخ یول ام،یب کوتاه کمی خواستمیم شیپ قهیدق دو یکی نیهم

 خانم نیا یهاحرف با و دیرس بیغ از شاهد که شکر مرتبه هزار

 !اومد در آب از زن غیت جونت از زتریعز نامزد که شد ثابت بهت

 ریام به رهیخ و کوباند هم به محکم را شیهادست. رفت عقب یقدم

 :دیچیپ مغازه در اشنعره یصدا
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 فرو مغزت اون تو...بفهم نویا! شارالتان...بوده شارالتان خانم-

 !ایب رونیب یزمستون خواب اون از گهید...کن

 در. دیلرزیم وقفهیب شیپاها و دست زدیم ادیفر که یمدت یتمام در

 االح و دیبگو چشم و بله ریام برابر در داشت عادت هاسال نیا تمام

 قیعم یهاجراحت و کردیم یکش گردن او مقابل بار نیاول یبرا

 .دادینم ینینش عقب یاجازه او به رقمهچیه قلبش
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 از یحت و کردندیم شاننگاه واج و هاج همراهش و لمبرداریف خانم

 و داد یصدا از اطراف یکسبه. بودند شده مانیپش نجایا به آمدن

 . بودند کرده ازدحام مغازه یاشهیش در پشت یهمگ ارسالن ادیفر

 جلوتر کردینم جرأت یکس اما بود، دهیبر را شانامان یکنجکاو

 .بدهد آب به یگوش و سر و دیایب

 هب تا و بود آنها از یلیخ یآرزو ارسالن و ریام نیب نزاع و اختالف

 !دانستندیم یمحال زیچ بایتقر را امر نیا امروز
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 یکس چه که نکرد مراعات گرید و دیبار خون ریام یهاچشم از

 رد آمدن فرو از قبل و رفت هوا به پرش مشت ستاده،یا شیروبرو

 ریام. انداخت دو آن انیم را خودش یتند به پارسا ارسالن، یچانه

 ورج و جمع هوا در یسخت به پارسا کتف به خوردن قبل را مشتش

 :زد ادیفر پارسا سر بر و کرد

 !پارسا کنار برو-

 کرد یسع ریام یبازوها داشتننگه با و نخورد جم شیجا از پارسا

 .کند خاموش را او وجود در را ورشعله آتش

 !گهیم یچ فهمهینم دارهداغ ارسالن ا،یب کوتاه ریام-

 سمت و گرفت ریام از را اشیزخم و نفرت پر نگاه ارسالن

 .کرد تند پا مغازه یخروج

 یچ»دندیپرسیم مدام و بودند کرده اشدوره تیجمع مغازه از خارج

 ! «ارسالن؟ شده

 ورد آنها از عیسر خواست انداخت، هیبق به یزیت و تند نگاه ارسالن

 با د،یچرخ مغازه سمت. بود نشده خنک دلش داغ هنوز یول شود،

 :زد ادیفر تیجمع وسط و داد نشان را ریام دست یاشاره
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 هم رو ختنیر ادشیش زن اون با... منه خواهر قاتل حروم تخِم نیا-

 اب نیبدون امروز از! قبرستون ینهیس فرستادن منو جوون خواهر و

 دستش کالهبردار و دزد مشت هی با رتونیام...نیدار کار و سر یک

 !اسکاسه هی یتو

 پدرش و ریام یچندساله اعتبار و یآبرو به بازار وسط داشت رسما

 . زدیم شهیت

 چیه اما ود،ب پا به ییبلوا ای خبر کی بازار نیا در روزها شتریب بایتقر

 هب تاکنون کردندیم دنبال را ماجرا نیا جانیه با که یتیجمع از کدام

 .باشد بازار در نیا از پرکندهان یجنجال نداشتند ادی

 .دیرکتیم بازار نیا کل در بمب مثل گرید یقیدقا تا خبر شک بدون

 وردخ قسم بارنیا. برد ورشی فروشگاه یدرها سمت کنترلیب ریام

 کف یهافرشسنگ با را ارسالن یشده شل یچانه شده که طور هر

 .کند یکی نیزم
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 هر با...شیپاها به زد، چنگ شیهادست به. دیدو دنبالش پارسا

 ریام یهاقال و داد به توجهیب و داشت نگه را او بود که یبتیمص

 :گفت ملتسمانه

 همه نده، مردم نیا دست بهونه بابا جون رو تو قرآن؛ تورو ریام-

 کنترل خودتو! تنده چقدر اخالقش دوننیم شناسن،یم رو ارسالن

 اهللخلق ینما انگشت دوباره و ادیب بار به دهیجد گند هی نذار کن،

 تو ،داده دست از مفت مفت شوساله ستیب خواهر اروی بابا...میبش

 !؟یفتیب در سوخته نهیس آدم هی با یخوایم

 را وا پارسا. شدیم نییپا و باال یتند به هنوز ریام ینهیس یقفسه

 النارس. رفت در یجلو بالفاصله و برگرداند شیجا سر کشان کشان

 .بودند پچپچ حال در هنوز مغازه یجلو تیجمع اما بود، رفته

 یختهیر هم به حال به راجع یمختصر حاتیتوض آنها به پارسا

 .کرد متفرق را آنها بود که یبیترت هر به و داد ارسالن

 برخ مهتا بودن یفرار یدرباره یکس که بود یباق شکرش یجا باز

 خواهر فوت خاطر به ریام یعروس کردندیم فکر همه و نداشت

 .است خورده هم به ارسالن
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 و خوش حال در خسته و سرخ یصورت با ریام. برگشت مغازه داخل

 . بود لمبرداریف خانم با بش

 با. دیکش رونیب ییکشو داخل از را قلبش تپش یصورت یهاقرص

 .برگشت ریام شیپ و داد فرو آب وانیل کی

 :دیپرس ریام از زن

 م؟یکن کاریچ ما خب-

 :دیپرس حالیب ریام

 خورده؟ آب چقدر پیکل ینهیهز حاال-

. اشتگذ زیم یرو و دیکش رونیب فشیک از یفاکتور بالفاصله زن

 یلندب سوت ارقامش دنید با و دیکش جلو را فاکتور حوصلهیب ریام

 :دیکش

 آوردمیم سوپراستار تا دو من! س؟گردنه سر مگه خانم خبره چه-

 !شدیم تموم ترارزون برام میعروس پیکل از ساختمیم یینمایس لمیف

 :گفت او با کردن بحث از خسته زن
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 م،یبود کرده یط تونخانم با قرارداد قبل رو هانهیهز یهمه ما-

 !ندارن یمشکل چیه بودن گفته شونیا

 :داد تکان را سرش حرص با

! ختهیر هم به یچ همه نجایا نینیبیم که فعال ن،یبر شما خب لهیخ-

 !بهتون میزنیم زنگ م،یکنیم کتاب حساب

 :گفت یسمج با زن

 !میشد معطل روزه ده شمیجور نیهم-

 :برخاست یصندل یرو از طاقتیب ریام

 درانق برو کنم،یم هیتسو باهات عصر تا! میکنینم که فرار خانم-

 !نباش من اعصاب یرو مته مثل
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 کی پارسا. شد خارج مغازه از یاخوردهگره هم در یهااخم با زن

 شزیم مقابل بلند هیپا یصندل یرو و برد ریام یبرا هم آب وانیل

 :دیپرس و داد ریام دست را وانیل. نشست

 !شه؟ بسته ملت دهان که یکنینم تیشکا مهتا از چرا تو خب -

 و دیکش سر نفس کی را وانیل آب تمام. بود شده خشک شیگلو

 :گفت

 .شم مطمئن اون از اول خواستمیم داشتم، شک یموضوع هی به-

 :کرد زیر چشم و گذاشت زیم یرو را آرنجش پارسا

 !؟یچ به-

 .نکند پنهان او از را یزیچ که داشت اعتماد پارسا به یآنقدر

 !شخانواده به-

 !خب؟-

 :گفت و گرفت دست با را لبش دور یسیخ

! بودن شوهرخواهرش و خواهر تنها مهتا یخواستگار میرفت یوقت-

 عمدًا مهتا واقعا اگه شون،سراغ برم خواستم مهتا شدن گم بعد
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. بود خبر با جاش از خواهرش پس بود کرده گور و گم رو خودش

 بدون خواهرش، سراغ رفتمیم اگه چون شدم، مونیپش بعدش یول

 نبراشو رو انبار یهابچه از یکی هفته هی نیا تو. اومدینم مقر شک

 !باشه داشته نظر ریز خواهرشو دورادور که گذاشتم بپا

 :دیپرس یکنجکاو با پارسا

 !ش؟جهینت-

 .انداخت باال ییابرو و کرد فوت را اشنفس

 هم مهتا خواهر روزه چند نیا تو. کرد سردرگمم شتریب شجهینت-

 رس جا همه به مهتا کردن دایپ یبرا مدام. نداشت ما از بهتر یاوضاع

 هی اگه مهتا واقعا؛ فهممینم! رفته سیپل شیپ چندبار یحت و زده

 گذاشته؟ نگران رو خواهرش چرا داشت اشکفش به یگیر

 :دیپرس کالفه پارسا

 ر؟یام یکن کاریچ باالخره-

 :گفت و داد هیتک اشیصندل به فکر غرق
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 هب تصادف قبل که یدروغ! ستین گناهیب مهتا نایا یهمه با باز-

 هتام تین داشت؛ حق ارسالن! لمبرداریف امروز یحرفا...گفته دخترا

. ردهب دست میبانک یحسابا تو االنم تا احتماال. بود من کردن تلکه

 .رمیگیم استعالم هامچکدسته و حسابا و کارتا یهمه از االن نیهم

 تیشکا و سیپل به یازین گهید شه، ثابت مهتا یکالهبردار اگه

 .ستین

93 

 

 :کرد مشت زیم یرو را دستش

 به و کنمیم داشیپ خورمیم قسم...پارسا کنمیم داشیپ خودم-

 ییبال خوردم بازار وسط امروز که ییحرفا و نینازن جون یبها

 !کنه مرگ یآرزو بار هزار یروز که آرمیم سرش

. بودند گرفته تماس یآگاه از هم باز. دیلرز زیم یرو لشیموبا

 نلح با. خواست را مهتا قیدق یلیفام و اسم او از سیپل و داد جواب

 :گفت یمات

 !چطور؟. بود اسم نیهم بودم دهید شمشناسنامه من! یوسفی مهتا-
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 :گفت خط پشت مرد

 .کنن یبررس شو یفریک ینهیشیسوءپ گهید بار هی خوانیم همکارام-

 !نه؟ ای دارهسابقه نینیبب نیخوایم-

 .یزیچ نیهمچ هی بایتقر-

 بدونم؟ منم شوجهینت شهیم-

 .رمیگیم تماس باهاتون گهید بار هی-

**** 

 مهتا که بود شده قانع شیب و کم عصر تا. بود ختهیر هم به زیچ همه

 او، بر عالوه حاال اما. است ریاخ اتفاقات نیا یهمه یاصل عامل

 بهت زیم یرو درشت و زیر یهانتیپر به یرانیح حال با هم پارسا

 . بود رهیخ زده

 اساژپ شدن بسته تا یزیچ و بودند نییپا اطراف یهامغازه یهاکرکره

 و نیزم نیب ِمه یاتوده مثل انگار. نداشت شدن بلند رمق. بود نمانده

 .بود مانده معلق هوا
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 نیا شیهاپول یاخاذ یبرا مهتا که گفتندیم همه شیپ یساعت تا

 ها،حساب ها،کارت تک به تک. است انداخته اشیزندگ به را آتش

 شیهاحساب یهمه به نکهیا با مهتا. بود کرده یبررس را هاچک

 !بود نشده کم کدام چیه از هم الیر کی یحت اما داشت، یدسترس

 یبررس هتام ینهیشیسوءپ که بود گفته و گرفته تماس دوباره سیپل

 !مغازه یبسته مدار نیدورب یهالمیف و چهره یرو از یحت شده،

 !نداشت یانهیشیسوءپ چیه مهتا

 خواهر بود گفته که انبار کارگر صبح سر یهاحرف هم طرف آن از

 ردنک دایپ یبرا جا همه و بوده آشفته و نگران هفته کی نیا در مهتا

 .بود کرده رو و ریز مهتا

 گناهکاریب که بود داده هم دست به دست شواهد و مدارک یهمه

 مهتا ودنب کالهبردار یهیفرض هم سیپل یحت. کند ثابت را مهتا بودن

 بلق مهتا دروغ به هیبق مثل هم هنوز او اما. بود کرده رد شیب و کم را

 . کردیم فکر تصادف
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 اشیبانک یهاحساب کردن یخال مهتا قصد اگر آورد،ینم در سر

 کرده بارمرگ یباز نیا یقاط را آدم همه نیا چه یبرا پس نبود،

 !بود؟

 بود؟ شده جوان دختر کی شدن کشته باعث یتین چه

 هب مجبور هم را مهتا اگر بود، کرده اشتباه قضاوت او یدرباره اگر

 کمک به ازین و بود گرفتار ییجا االن هم او و بودند کرده کار نیا

 !چه؟ داشت

 را لمیف آن آنقدر دیبا. گرفتیم بردارلمیف از را تهیفرمال پیکل دیبا

 ای داشته یحس او به هم مهتا واقعا دیفهمیم باالخره تا کردیم دوره

 بود؟ کرده یباز نقش

. گرفت جان ذهنش در قشیعم یهانگاه و مهتا یهاخنده دوباره

 تپرحواس یلحظات یبرا خودش مثل هم او یلمبرداریف موقع یحت

 .شدندیم غافل آدم و عالم از هم یپا به پا و شدیم

 یاجازه قلبش در مهتا به گرید و فشرد هم یرو پلک محکم

 .نداد یتازکهی
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 مهتا گورستان ابد تا قلبش دیبا. کردیم چال جا همان را او دیبا 

 از شده که هم نینازن و ارسالن خاطر به صبح فردا نیهم و شدیم

 ..کردیم تیشکا او
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 با و شد ادهیپ پارسا. داشت نگه خانه در مقابل را نیماش بعد یساعت

 یراب دیایب نییپا نیماش از نکهیا از قبل. شد اطیح وارد یخستگ

 ازهمغ به هالمیف دادن و هیتسو یبرا فردا که داد امکیپ لمبرداریف

 . دیایب

 رامآ خانه در دید بغل ینهیآ یتو از که بود نشده ارسال امشیپ هنوز

 ُدرسا که یروز چند نیا. شد خارج خانه اطیح از سوگل و شد باز

 اششیپ یساعت دو یکی غروب دم سوگل معموال بود بستر در

 .گشتیبرم شانخانه به سرکار، از پسرها آمدن از قبل تا و ماندیم

 نشیماش سمت یالحظه یبرا سوگل نگاه که دید چشم یگوشه از

 یوقت. است دهید را ریام که اوردین خود یرو به کرد یسع و دیچرخ
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 دهایپ و کرد باز را در هوایب ریام کند عبور نیماش کنار از خواست

 .شد

 الح نیا با بود دهید شیپ هیثان چند را او نیماش نکهیا با سوگل

 و نبود خوشحال او دنید از که بود بار نیاول یبرا. خورد جا سخت

 .زدیبگر مهلکه نیا از زودتر خواستیم دلش

 دید ریام ینهیس جز جا چیه به. بود راهش سد وارید کنج ریام

 اشیتسان چند یفاصله در را ریام یصدا و دیکوب تند قلبش نداشت،

 :دیشن

 !نیبب منو-

 دور هب یلرزان نگاه. دیآینم باال گرید اشنهیس در نفس کرد احساس

 یادیز جانیه. نداشت یزیگر راه سمت چیه از. انداخت برش و

 نممن بود که یکندن جان هر با. کند گم را شیپا و دست شد باعث

 :کرد

 ...جانیا آمینم گهید نیناراحت اگه...بزنم ُدرسا به سر هی بودم اومده-

 :رفت حرفش وسط یتند به ریام

 !کن گاین من به گفتم-
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 .زد دودو نگاهش ریام صورت به رهیخ و دیکش باال را سرش الجرم

 :مطلب اصل سر رفت راست کی ریام

 !منو؟ یبود کرده نینفر-

 و بلند جا در بزنند، یدزد اتهام او به دروغ به که یکس مثل سوگل

 :گفت دارکش

 ..من تازه ر،یام آقا بخدا نه-

 را چشمش ریام. دیمال را گردنش ریز انگشت با و آورد کم نفس

 :دیپرس او صورت سمت گردنش کردن خم با و کرد مورب

 !؟یچ تو تازه-

 یاج تا را سرش دوباره و دیکش لبش یرو زبان. بود آشفته سوگل

 :دیکش نییپا ممکن

 من آخه! بودم کرده هم دعا رو شما نیکرد تصادف که موقع اون-

 !کنم؟ توننینفر تونمیم یچطور

 .رفت کنار او مقابل از ریام

 !برو ایب خب، یلیخ-
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 دو تعادلیب. بود کرده جشیگ کینزد یفاصله نیا در ریام تن عطر

 :ستادیا حرکت از ریام یصدا با دوباره و رفت جلو یقدم

 .کن صبر-

 .ماند صحبتش منتظر ریام به کردن نگاه بدون بارنیا

 نیا تو یایب یتونیم یخواست وقت هر که گفتم بهت روز اون-

 !نگفتم؟ خونه؟

 مسلط خود به شده که هم بارکی یبرا کرد یسع و داد تکان سر

 :شود

 !نیگفت چرا-

 .پس خب-

 اما ریام. برداشت گرید قدم چند یتند به و نماند یزیچ منتظر گرید

 دوباره سوگل شدن دور از قبل تا و بود ستادهیا شیجا سر هنوز

 :دیپرس

 !؟یکنیم دعا برام بازم-



 
 

216 romanzo_o 

 

 زمزمه تیقاطع با و دیچرخ سمتش سوگل سر یاهیثان چند یبرا

 :کرد

 !معلومه-

 و انداخت اشدوش یرو را شالش یشده شل یلبه حرف، آن بعد

 را خودش بدهد دستش کار قلبش یمهارنشدن تپش نکهیا قبل تا

 .انداخت ییروبرو یخانه اطیح داخل

 نفس سوگل یخانه یبسته در به رهیخ و زد را نیماش موتیر ریام

 سوگل غش و غلیب و صادقانه یهاحرف با. کرد رها را اشخسته

 دور او از بد یهاحس از یکم پرچالش و سخت یلیخ روز کی بعد

 ..بود شده
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**** 

 اول دشدنیم بسته زودتر یساعت چند پاساژها چون و بود شنبهپنج

 ورعب تیجمع یالالبه از زور به. بودند بازار در یادیز نفوس صبح

 .رساند یول دیس بازار به خودش و کرد
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 گرید یهاقسمت از بود واقع آن در خودشان فروشگاه که یاراسته

 .بود ترخلوت

 گرید یهامغازه یپادوها با معمول طبق یممدلشکر مغازه، اطراف

 َابرو با ممد پارسا، شدن کینزد با. بودند بش و خوش مشغول

 .خنده ریز زدند بلند یهماهنگ طور به هیبق و آمد یااشاره

 از یول ندهد، نشان آنها یبازلوده به ییاعتنا خواست شهیهم مثل

 .داد صیتشخ را مهتا یحت و ریام اسم شانیهازمزمه انیم

 به مدم البته. کند زیت را اشگوش و بکند کند را حرکتش شد مجبور

 .اشدنب ستادنیا فالگوش به یازین که کردیم صحبت بلند یقدر

.. یخا یکس حاالها حاال راسته نیا تو کردمیم فکر که یکی من آقا-

 !فتهیدرب اقتدار با نکنه

 :گفت و داد سر یامسخره یخنده

 !کردمیم فکر درست خوب یول-

 ادامه جانیه با و کوباند هم به را شیهادست ممد و دندیخند همه

 :داد
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 هبچ دختر هی عاقبت میزدینم حدسشم یحت مونکدومچیه...اما...اما-

 !بزنه نیزم رو اقتدارموون

 .کرد َادا تلفظ دارکش و بلند عمدًا را اقتدار یکلمه

 یماجرا پس. دوخت چشم فروشگاه یهاشهیش به استرس با پارسا

 کسچیه گرید نیا از بعد! بود دهیرس هم هایبازار گوش به مهتا

 ! شدینم مردم نیا ثیحد و حرف جلودار

 !نشنود را هاحرف نیا و نباشد مغازه در ریام کرد دعا

 شانیبرا خبر نیا که بود مشخص گرید یهافروشنده یچهره از

 هم گرید نفر چهار گوش به نکهیا یبرا حال نیا با ندارد، یتازگ

 :دندیپرسیم یساختگ تعجب با مدام برسد

 ریما تونست که یدختر یتاپا سر دیبا بخدا! دختر؟ هی! من؟ جوِن-

 ! گرفت طال رو بزنه دور و

 :کرد ادیز را ماجرا داغ ازیپ یمضاعف حرارت و شور با ممد

 و دهیکش باال رو ریام یپوال یهمه دختره فقط؛ زدیم دور کاش-

 بده شونیبده یپا هم رو مغازه نیا که روزاس نیهم! چاک به زده

 !کشهیم نشون و خط بازار نیا تو یک واسه مینیبب بعدش! بره
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 یاندازه به ماه کی نیا در. دیدو پارسا پوست ریز یدیشد یگرما

 .بود دهیشن درشت کردیم کار نجایا که ییهاسال تمام

 هب برگشت رغبت هافروشنده از کدام چیه که بود جیمه خبر آنقدر

 به ینگاه ترس با یگاه نکهیا با. نداشتند را کار شروع و مغازه

 .نبودند بردار دست یول انداختندیم ریام یمغازه

 وهاپاد نیا یهوا یدلسوز سر از اوقات شتریب که افتاد ییروزها ادی

 حاال. بروند خانه به یخال دست شب گذاشتینم و داشت را

 با را یزیچ چه ،یمردانگ و لطف همه آن جواب در دانستینم

 !بودند؟ نشسته تماشا به لذت

 :رفت ممد یهاحرف یپ اشحواس دوباره

 !شکنشاخ مهتا داشت؛ هم یباحال اسم دختره گفتیم ارسالن-

 :گفت جانیپره گرید یافروشنده

 !حاللش مادر ریش وهلل؛ به بود هم شکن شاخ-
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 آب کجا از ماجرا که شد خبردار شستش ارسالن اسم دنیشن با

 به مختلف یهاشکل به دور از پارسا روزه چند نیا در. خوردیم

 نیب هم آن بازار، در مهتا یماجرا کردن فیتعر اما ،بود زده شین آنها

 نمکدان و خوردن نمک و ینامرد نیع دشمن، و بیرق هم نیا

 !بود شکستن

 اما کند، حل زبان و حوصله با را مشکلش داشت یسع شهیهم

 به و رساند آنها جمع وسط را خودش. نبود زیجا یصبور بارنیا

 :دیپر یلشکر ممد

 پول گفته یک! مردم؟ دهن تو یندازیم که هیچ مزخرفات نیا ممد-

 ! ؟یگیم جفنگ چرا! خوردن؟ رو ما

 :گذاشت او ینهیس یرو یکنترل رقابلیغ حرص با را انگشتش

! تونهیمن نمیا از بعد بزنه، نیزم رو ما نتونسته یکس امروز تا نیبب-

 !هیبق باسن.. سورا تو شماها مثل نه خودمونه، کار تو سرمون چون
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 کارگر. شد مغازه وارد یتند به و کرد رها خودشان حال به را آنها

 زیم یرو را شیغذا یقابلمه. دیکشیم یط را نییپا یطبقه داشت

 :دیپرس یدارخش یصدا با و گذاشت

 !مغازه؟ ومدهین که ریام-

 :گفت و ستادیا راست دست به یط کارگر

 .باالست یطبقه اومدن، آقا چرا-

 از یزیچ ریام نکند. انداخت باال به یزانیگر نگاه و خورد کهی

 بود؟ دهیشن رونیب آن یهاحرف

 و نشسته ستمیس پشت ریام. رفت باال هاپله از یمردد یهاگام با

 .بود باز شیرو شیپ یحسابدار افزارنرم

 هم پلک یحت و بود گذاشته اشچانه ریز دست تاپلپ به رهیخ

 دور یمتوجه که داشت شک یحت داشت ریام که یتیوضع با. زدینم

 شپشت بازار وسط که ییهامهمل دنیشن به برسد چه باشد برش و

 !گفتندیم
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 توانستیم ریام فقط را نابسامان اوضاع نیا. دیکش یاکالفه پف

 یمستحکم یپوسته نداشت قصد  انگار او اما کرد،ینم جور و جمع

 .دگذریم چه اطرافش ندیبب و بشکند را بود کرده بنا خود دور که

 :آمد رونیب فکر از ریام یصدا با

 !پارسا؟ یاومد یک-

 زیم یرو را دستش دو هر کف و کرد رها ینیب از را اشنفس

 :گذاشت

 از ماه هی! ؟یکن جور و جمع خودتو گهید یخواینم تو ر؛یام-

 فوت داشتم دوسش من که یدختر بابا! هاگذشته تصادف یماجرا

 نیبب کن باز چشمتو کمی! الک؟ تو یرفت ماهه هی تو اونوقت کرده،

 مغازه نیا تو پا یمشتر سهفته هی! گذرهیم یچ برمون و دور

 !نذاشته

 :دیپرس اخم با و کرد کینزد هم به شیابروها ریام

 !چرا؟-

 !تازونهیم تنه هی داره ارسالن چون-
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 :زد یناباور پوزخند

 !باشه داشته هم کفن که داره گور مگه ارسالن-

 :جنباند یرگیخ با را سرش پارسا

 یهمه و شده الهیپ هم ایبازار از یکی با آقا! یندار خبر پس-

 دونه رو بود حساب طرف باهاشون نجایا ساله چند که یایمشتر

 !اونجا برهیم داره دونه

 جان بایفر به میتقد امشب یهاپارت
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 :زد یناباور پوزخند

 !باشه داشته هم کفن که داره گور مگه ارسالن-

 :جنباند یرگیخ با را سرش پارسا

 یهمه و شده الهیپ هم ایبازار از یکی با آقا! یندار خبر پس-

 دونه رو بود حساب طرف باهاشون نجایا ساله چند که یایمشتر

 !اونجا برهیم داره دونه
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 .کرد مورب را چشمانش

 !ا؟یبازار از یکی کدوم-

 ش؟یشناسیم ،یخالق-

 .آدینم ادمی یزیچ یول آشناس، اسمش-

 دونمینم البته. کرده اجاره مغازه ایتازگ بازار اول شناسمش،ینم منم-

 موش وجود با خب یول اومده، دًایجد ای بوده کار نیا تو قبلنم

 !کشهیم باال خودشو ایزود نیهم به ما، کار تو ارسالن یهادنیدو

 مقابلش کادر در را یارقام هدفیب و کرد اریاخت سکوت دوباره ریام

 :گفت یریگیپ لحن با پارسا. کرد وارد

 ه،بریم آبروتو بازار تو داره! ؟یریبگ رو ارسالن یجلو یخواینم-

 !کسبه دهن تو افتاده نبات و نقل نیع مهتا یماجرا

 :گفت یطوالن مکث بعد و آمد باال نگاهش یالحظه یبرا

 نیا با اون سرباالس؛ ُتف نیع ارسالن! پارسا؟ کنم کاریچ یگیم-

 شاد دشمن دادنش یگوشمال با یخوایم! کرده در اسم بازار تو مغازه

 !م؟یش
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 :گفت یتدافع پارسا

 خاطر به ما! ؟یایگوشمال چه اصال؛ نبود نیا من حرف بابا نه-

 روز هی نکهیا من منظور! میهست ششرمنده داره عمر تا خواهرش

 نیب نیدار که یمشکل هر! هیچ دردش نیبب کن، صحبت باهاش

 !بازار تو رهیبگ دستش پوریش نذار ن،یکن حل خودتون

 :ردک پرت زیم یرو و دیکش رونیب کشو داخل از را دهایرس یدسته

 اروی اون! درآد جونش تا کنه خاک و گرد انقدر بذار کن ولش-

 یااجاره یمغازه با باشه پشتش ارسالن هم چقدر هر یخالق

 مراهه جنساش گهید صباح چند هی اره،یب دووم بازار نیا تو تونهینم

 بارهدو چوندهیپ که ییایمشتر اون تکتک د،یکش ته شهیسرما با

 تو چوب من که وقتهاون و شهیم کج نجایا رشونیمس یکییکی

 هگید که کنمیم حساب پهنا دوال باهاشون یجور! کنم شوننیآست

 !نباشن اون و نیا بوم کفتر رنیبگ ادی

**** 
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 یرو را پتو حرص با آمدیم هاپنجره پشت از که ییصدا و سر با

 مروزا مثال. شدینم متوقف صداها و سر بود؛ دهیفایب. دیکش سرش

 !بخوابد شتریب یکم خواستیم و بود لیتعط

 معمول طبق. داد سر یبلند یَاهه و شد جدا خوابرخت از کناننچ

 کما یدوره و تصادف بعد که فیح. بود مادرش روح سوهان ُدرسا

 شیهوا خورده سرش به که یاضربه خاطر به بود داده اخطار دکتر

 د،باش یعصب تنش تحت وجه چیه به نگذارند و باشند داشته را

 .بود چاندهیپ مرتبه نیچند را اشگوش حتما االن تا وگرنه
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 و شد خارج هال از تلوخوران بود، دهینپر سرش از خواب هنوز

 .ستادیا وانیا یرو

 جان به ییظرفشومیس با اطیح وسط کوچک حوض کنار مادرش

 یوت سرش یکیپالست یصندل یرو ُدرسا و بود افتاده یاقابلمه

 .دیخندیم زیر زیر یهرازگاه و بود لشیموبا

 :گفت و شست را اشیکف دستان ریام دنید با خانم میمر
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 پسرم؟ یشد یداریب-

 :گفت یکسل یصدا با

 !بخوابم؟ نیگذاشت مگه-

 :انداخت درسا به یپرتاسف نگاه و شد تازه خانم میمر دل داغ

 کمی یرقم پنج یرتبه اون با! باالخره اومد خانم کنکور جواب-

 !کردنیم شیمعرف آخر از اول، نفر اخبار تو کردیم همت گهید

 :دیخند حالیب ریام

 !نشده؟ قبول دارقوزآبادم دانشگاه از یعنی-

 زده قاهقاه پیتا حال در و آورد باال صورتش یجلو را لیموبا درسا

 .خنده ریز

 :دیتوپ او به حرص با و کرد پرت سمتش را یکف میس خانم میمر 

 !نکن یعصب منو آنقدر درسا، کن جمع تومردهصاب لیموبا اون-

 :فتگ بود، وانیا در هنوز که ریام به رو و جنباند افسوس با را سرش

 !من سر رهیخ دختر نمیا شده، قبول یپزشک مردم دختر-

 :دیپر او به اخم با درسا
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 !شده؟ قبول یپزشک یک-

 :گفت جانب به حق خانم میمر

 واسه لپو یکل ساله دو! گفت بهم فروشگاه تو مامانش صبح سوگل-

 سوگل وقتاون نشد، قبول جاچیه میداد خانم یکنکورا کالس

 !شد قبول یپزشک کنکور کالس بدون

 و دیکش اشکرده پف یهاپلک ریز دست. بود دهیشن جک انگار ریام

 :دیپرس یناباور لحن با

 !اصال؟ شده قبول یپزشک سوگل-

 در را شیهادست و ستادیا درسا دهد جواب مادرش نکهیا از قبل

 :داد تکان هوا

 قبول ییماما! ؟یپزشک کدوم! یکنیم بزرگش چه مامان، اوووه-

 !هاشده

 :گفت نانیاطم با خانم میمر
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 شهیم دکتر بخونه درس هم گهید سال چند هی باشه؟ ییماما خب-

 مگه مبعدش! کن فتح نستاتویا برو تو وقتاون زنن،یم مطب شواسه

 !ه؟یزیچ کم یبهشت دیشه دانشگاه ییماما تو شدن قبول

 :داد جواب حرص با درسا

 یکالسهم من با تا اون واال! من سر تو بزن رو سوگل کم بابا خب-

 یچ هوی دونمینم کرد،یم باز زور به سال به سال رو کتاب یال بود

 !شد قبول یبهشت دیشه ترکوند استخون شد

 که یمین و سال کی نیا در. شد دور وانیا یهانرده از ریتح با ریام

 و بود امدهین شانخانه به گرید سوگل گذشتیم تصادف یماجرا از

 .شود روبرو او با آمدیم شیپ کم یلیخ هم کوچه در

 !دشینم یآفتاب ورهانیا گرید که بود خواندن درس گرم سرش پس

 و پرتحواس دختر شدینم باورش. بود درسا مثل هم او حال

 پر هاند دانشگاه و رشته نیچن در بتواند سوگل مثل ییپا و دستیب

 !شود قبول یکن
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 به مدت نیا در نکهیا با. نشد خوشحال خبر نیا از چرا دانستینم

 نیا با سوگل خواستینم دلش یول ،بود کرده عادت او دنیند

 !شود دور و بزرگ آنقدر اتفاق
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 تا خانم میمر. بود کاسه همان و آش نیهم اوضاع هم بعد یروزها

 دنش قبول مدام و گذاشتیم شیجلو را ُدرسا آوردیم ریگ یفرصت

 خانه در ریام که یمواقع مخصوصًا کرد،یم چماق او سر را سوگل

 رد به و ستین ُدرسا مادرش درد بود دهیفهم یخوب به هم ریام. بود

 .بشنود وارید که گفتیم

 پهن جاهمان را صبحانه یسفره و وانیا تو افتادیم هیسا هاصبح

 انمخ میمر. برود مغازه به زودتر که بود پارسا نوبت امروز. کردندیم

 باد به را درسا دوباره سفره کنار از نان یهاتکه کردن جمع حال در

 و کالفه اشچهره و نشسته وانیا یلبه درسا. بود گرفته شماتت

 اخم اب کنندهخسته و یشیفرسا بحث نیا از خسته ریام. بود زانیآو

 .کرد لمس را ُدرسا یبازو. دیایب کوتاه گرید که فهماند مادرش به
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 تو؟ یکرد بغ یچ واسه-

 :کرد کج را اشلوچه و لب درسا

! یچیه به یچیه بودم کنکور پشت سال دو! داره حق مامانم. یچیه-

 !بخونه رو مسخره یکتابا نیا گهید سال هی دوباره داره حال یک

 مقابل حال نیا با هواست، به سر قدرچه ُدرسا دانستیم که نیا با

 :کرد یدارجانب او از مادرش

 بود؟ یعاد تو طیشرا مگه! سرت یفدا ،ینشد که ینشد قبول-

 !یودب یوتراپیزیف و مارستانیب و دکتر ریاس فقط رو سال نصف

 :گفت وسیما ُدرسا

 م،بخون کنکور واسه گهید بار هی شهینم روم گهید که من یول آره،-

 .دانشگاه رنیم گهید ماه چند از دوستام یهمه

 ریام. بود شده تمام گران ُدرسا یبرا سوگل از افتادن عقب نکهیا مثل

 رو نیهم از. شود سرشکسته سوگل شیپ درسا خواستینم هم

 :گفت

 !کن شرکت آزاد دانشگاه برو. باشه نداشته چاره که ستین مرگ-
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 :شد کدرتر درسا صورت رنگ

 کالس واسه که ییپوال یهمه گهیم ده،ینم پول بهم گهید بابا-

 !یکرد حروم رو بودم داده کنکورت

 :چسباند درسا یشانه به را شیبازو و زد یکوتاه لبخند

 دم،یم تودانشگاه خرج خودم بخون، یخوایم که یارشته هر برو-

 !نکن فکر زایچ نیا به
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 رپ یاگشوده یچهره با و دیپر نییپا وانیا یرو از سرعت به درسا

 :دیپرس جانیه

 !داداش؟ یگیم راست-

 :داد پاسخ نانیاطم با

 یهمه آخرش تا خودم بخون، یخوایم که یارشته هر برو آره-

 !دمیم مخارجتو و خرج
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 ریام. کرد بوسه غرق را اشگونه طرف دو هر و دیپر ریام یرو درسا

 :زد غر و دیکش صورتش یسیخ یرو دست اخم با

 .نکن یتف صورتمو گفتم بهت بار صد درسا َاه-

 و داد نشان ریام به را مادرش یچشمک با. دیخند لذت با درسا

 :دیپرس

 چه گهید دانشگاه، رمیم گهید ماه چند از گهید منم مامان خب-

 !هست؟ یمشکل

 و درس اشیاصل یدغدغه که دادیم نشان خانم میمر یگرفته رخ

 غرق و کرد جمع ینیس یتو یخال یهااستکان. نبود درسا دانشگاه

 :گفت فکر

 مستاجر با دنیخر نون موقع یصبح ان،یدمدم مونممحله مردم واال-

 ییماما سوگل که موقع اون از گفتیم زدم،یم حرف نایاسوگل

 یدختر نیهمچ مردم! دنیکش صف شواسه خواستگارا شده قبول

 !بمونه؟ نیزم رو ذارنیم مگه برن،یم دست رو رو،

 ریام گوش کنار و کرد سوءاستفاده مادرش یپرتحواس از درسا

 :کرد پچپچ
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 یهاترکش هدف قرارمعلوم از. سرکار برو زودتر پاشو ر،یام پاشو-

 ! من نه یبود تو مامان

 اشوی و جنباند را سرش حرص با یول بود زود یلیخ هنوز نکهیا با

 . کرد رفتن عزم واشی

 یمتوجه که شود خارج اطیح از نیماش تا کرد باز طرف دو از را در

 سنامحسو و داشت نگه دست رفتن یبرا. شد ییروبرو در شدن باز

 .شودیم خارج خانه از یکس چه ندیبب تا دوخت روبرو به چشم

 ییروبرو یخانه از سالنه سالنه دید را سوگل که نگذشت یاهیثان

 اما بود، نکرده توجه او به اصال وقت چند نیا در.  آمد رونیب

 باالخره بود کرده جادیا خانه در اواخر نیا مادرش که ییهاتیحساس

 .انداخت تکاپو به او در را یکنجکاو حس

 که دید یوقت یول بود، زدن دید فقط قصدش ابتدا. ستادیا در مقابل

 .دیجوش خونش اوردین خود یرو به و دید را او سوگل

 :دیپرس یاخم با نهیس به دست و رفت کشینزد اریاختیب

 ! کجا؟ یصبح اول باشه ریخ-
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 سر به یروشن شال و یمشک یمانتو. دیچرخ سمتش ریناگز سوگل

 ونریب یبرا شدینم باورش و بود خورده کهی ریام یصدا با. داشت

 !بدهد حیتوض بهیغر کی به ر؛یام به بخواهد خانه از رفتن

 :ردک زمزمه نیسرسنگ و آرام و انداخت شالش به یدست شهیهم مثل

 .رمیبگ چهار در سه عکس خوامیم ،یعکاس رمیم-

 !ت؟یدانشجو عکس واسه حتما-

 خبر با شدنش قبول یماجرا از هم ریام کردینم فکر. خورد جا

 :گفت متانت با کند نگاهش نکهیا بدون. باشد

 .توناجازه با بله-

 :زد یکج لبخند ناخواسته ریام

 !یدینم سالم گهید ،یشد ریجوگ همونه-

 :�😁�مرا قلب
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 :زد یکج لبخند ناخواسته ریام
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 !یدینم سالم گهید ،یشد ریجوگ همونه-

 :گفت دستپاچه و شد گرد سوگل اهیس چشمان

 !ستین حرفا نیا بحث اصال ر،یام آقا بخدانه-

 :دیپرس یفکر

 !پس؟ هیچ بحث-

 آهسته و دوخت عابر از یخال یکوچه به را محتاطش نگاه سوگل

 :گفت

 قرار خوردن همبه بعد قایدق دم؛ینم سالم بهتون وقته یلیخ من-

 قطف نبود، یادبیب قصدم!  نیبود نشده متوجه شما دیشا. مونازدواج

 !کنن درست حرف برام هیهمسا و در خواستینم دلم

 یموها یرو اریاختیب نگاهش دوباره. دیشنینم را شیهاحرف ریام

 دفعات به را شیموها سوگل آنقدر. کرد یسرکش سوگل سر یجلو

 توانستینم هم بار دو یکی همان که ختیریم رونیب شال از کم

 که یفر و اهیس یموها. کند محروم آنها به کردن نگاه از را خودش

 هم صورتش. آمدیم شیابروها و چشم یرهیت رنگ به یحساب
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 کم و شده دور ینوجوان یآلودگپف حالت آن از شیپ سال به نسبت

 .بود گرفته خود به یاخانمانه حالت شیب و

 مهارت با بود معلوم هم را همان که داشت یکمرنگ و محو شیآرا 

 االاحتم. بود دهیکش کوله و کج بایتقر را چشمش خط و نداده انجام

 .کند شیآرا یکم بود شده مجبور ییدانشجو عکس گرفتن یبرا

 ناچار به سوگل. نرفت هم عقب حالنیا ای گفت،ینم یزیچ ریام

 نظر از را ریام صورت یاجزا یگنگ حالت با و برد باال را سرش

 . گذراند

 نآ کرد؟یم نگاهش داشت ریام بست؛ نقش ذهنش در بیعج یسوال

 ه؟یثان چند از شتریب هم

 .شدینم اشرهیخ شدینم مجبور تا ریام آمدیم ادشی که ییجا تا

 و ودش دستپاچه حضورش در شهیهم مثل او نگاه امتداد با دیترسیم

 د،کن جدا او از را نگاهش ریام نکهیا یبرا. ردیبگ اوج قلبش تپش

 از یقدم سوگل یسرفه یصدا با ریام. کند یاسرفه تک شد مجبور

 :گفت یساختگ اخم با و گرفت فاصله او
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 ،یبش مهندس ،یبش دکتر تو س؛ین میحال حرفام نیا من حال هر به-

 ادتی گفتم نویا! یمونهیهمسا دختر آخرش بازم  خارج یبر اصال

 !ییایدرن خودت از وقت چیه بمونه

 به ینیچ او زیر یهادندان به رهیخ ریام. دیخند خواستهنا سوگل

 :داد اشیشانیپ

 زدم؟ یدارخنده حرف-

 :فتگ سرخ یصورت و نییپا یسر با و کرد جمع را لبخندش سوگل

 دم،یم سالم بهتون دمید رو شما وقت هر بعد نیا از چشم؛! نه-

 .شدم دکتر روز هی اگه یحت

 هبرنداشت ندهیآ یبرا یقدم سوگل هنوز که حاال نیهم از داشت قصد

 ت؛دانسینم را منطقشیب رفتار اسم. کند جمع را شیپا و دست بود،

 هیتوج را خودش نکهیا یبرا. یگرید زیچ هر ای تعصب حسادت،

 :گفت یتخس با سوگل به کند

 چه دمید یاومد رونیب که در از نبود، دادن سالم تنها منظورم حاال-

 برت دور یالک بدونم که گفتم رو نایا! یگرفت افهیق یرپوستیز یجور

 !سین یخبر نداره،
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 نداد مهلت ریام که کند دفاع خودش از تا چرخاند لب دوباره سوگل

 :گفت گردنش کردن کج با و

 !برو حاال گهید خب-

 ریز یدبلن خداحافظ فتدیب راه به نکهیا از قبل و جنباند سر سوگل

 !بشود یدیجد داستان هم نگفتنش خداحافظ دیترس. گفت لب

 ات شد، دهیکش سوگل سر پشت کوتاه یلحظات یبرا ریام نگاه

 لکیه بود رفته اشیخواستگار به که یروز با سهیمقا در یحدود

 .بود توپر هم هنوز اما بود، شده جورتر و جمع سوگل

**** 

 مهمان یکل شام یبرا خانم میمر. گذشتیم انیجر آن از ماه کی

 .بودند گرفتن ساالد حال در آشپزخانه در درسا همراه و داشت
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 و کرد ینچ سس یخال یشهیش به ینگاه با گشود، را خچالی در 

 میمر. بودند فوتبال یتماشا محو پدرش و ریام. رفت هال سمت

 :گفت و کرد صدا را ریام خانم

 ؟یبخر سس سرکوچه از یریم جان ریام-

 :گفت کند، جدا ونیزیتلو قاب از را نگاهش نکهیا بدون ریام

 !گهید بفرس رو پارسا-

 !حمومه تو ره،یبگ دوش رفته پارسا-

 :گفت کالفه و کرد یخال زیم یرو ظرف یتو را تخمه پوست

 !یباز وسط یآورد ریگ وقت هم تو بابا یا-

 :گفت و انداخت ساعت به یاسترس پر نگاه خانم میمر

 .ریبگ هم دلستر و دوغ! رسنیم مهمونا االن ره،ید ریام پاشو-

 ارشلو با را اشگرمکن. شد بلند غرغرکنان بود، یباز یحساس یجا

 پسر گشود، را کوچه در تا. شد خارج اطیح از و کرد عوض یل

 :دیپرس او از و شد ادهیپ نیماش از یجوان
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 مهمون م؟یکن پارک درتون یجلو رو نیماش شهیم آقا دیببخش-

 !میریم ساعته هی م،یهست تونییروبرو

 یخال درشان یجلو و کردندیم پارک اطیح در را نیماش معموال

 :گفت کوتاه جوان پسر به. بود

 !کن پارک-

 و گلدسته یمسن زن و مرد نیماش داخل از و کرد یتشکر پسر

 . شدند ادهیپ دست به ینیریش یجعبه

 غرق نرفته، جلو به قدم دو هنوز. آمدند مشکوک نظرش به هامهمان

 :دیپرس بود، نشیماش کردن جاجابه حال در که پسر از فکر

 !ن؟یهست یک مهمون نیگفت-

 :داد نشان را سوگل یپدر یخانه در یلبخند با پسر

 .خونه اون مهمون-

 :دیپرس هوایب و زد گره هم در تمام شدت با را شیابروها

 ن؟یخواستگار-

 :گفت تبسم با دوباره پسر
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 .میاومد خانوم سوگل یخواستگار یبرا بله-

 یچهره آن بان جوان پسر که یوقت داد دست او به یگند حس

 یرو دست. آورد زبان به را سوگل اسم اشیامروز و سوسول

 :گفت پسر به ینرمش چیه بدون و کوباند آرام نشیماش کاپوت

 !رو نتیماش نکن پارک نجایا-

 :دیپرس خورده جا پسر

 !چرا؟-

 !ستین جا درمون یجلو چون-

013 

 

 :گفت پسر به ینرمش چیه بدون و کوباند آرام نشیماش کاپوت

 !رو نتیماش نکن پارک نجایا-

 :دیپرس خورده جا پسر

 !چرا؟-

 !ستین جا درمون یجلو چون-
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 :خورد جا پسر 

 !کنم پارک که نیگفت االن نیهم-

 :کرد کج را شیابروها

 میارد مهمون افتاد ادمی هوی نکن پارک گمیم االنم! گفتم که گفتم-

 .رسنیم االنا

 در ندچ مسن مرد. بود ستادهیا وارید کنار فیبالتکل پسر پدر و مادر

 :گفت پسرش به و داد نشان را ترطرف آن

 .کن پارک اونجا برو ایب پسرم، نداره بیع-

 حنل ببرد فرمان به دست نکهیا از قبل تا و داد تکان یسر یپسر

 . شد مانعش ریام یدستور

 !نکن پارک هم اونجا-

 :دیپرس متعجب و آورد رونیب شهیش از را سرش یاندک پسر

 خودشونم تازه واره،ید کنار تونم؟ینم یچ واسه گهید اونجا-

 !که کنمینم جادیا مزاحمت یکس واسه دارن، نگیپارک

 :زد تشر و کرد فوت را اشنفس ریام
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 در یجلو! گهید نکن پارک اونجا گمیم! تو یزنیم چونه چقدر-

 !کنه پارک کوچه تو رو نشیماش داره عادت شبا مونه،هیهمسا

 :گفت کالفه پسر

 !توئه؟ قرق تو کوچه نکنه! هایکرد سمیسرو بابا یا-

 پسر سمت یاندک یاخوردهگره یهااخم با. رفت جلو یقدم دو ریام

 :انداخت سرش یتو را شیصدا و شد خم بود، فرمان پشت که

 !کنم عوض دکورتو شو ادهیپ یدار یمشکل منه، قرق تو آره-

 اشچهره از یدرماندگ. گرفت فاصله شهیش از و کرد ینچ پسر

 :گفت پدرش به جاهمان از. دیباریم

 پارک کوچه سر رو نیماش اصال رمیم من ن،یبزن رو شونزنگ شما-

 .کنمیم

 رکپا یبرا. رفت جلو یقدم چند وسانهیما و دیچرخ پسر به پشت

 به دبو فیح یول. اوردیب یابهانه توانستینم گرید سرکوچه کردن

 یرو چقدر سوگل پدر دانستیم. کند رها را آنها هایزود نیا

 را آنها یربع کی ریام هم جانیهم تا. است حساس بودن میتاآن
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 رنو شدیم رشانیتاخ باعث گرید یقهیدق ده اگر بود، کرده معطل

 .شدیم نور یعل

. دیچرخ شانسمت دوباره و زد ابشیکم یهالبخند آن از خباثت با

 :گفت یمیمال لحن با و داد خرج به نرمش یکم بارنیا

 قااتفا. نداره نیدورب هم که،یتار یلیخ هم. ستین امن هم کوچه سر-

 گذشته اون از! بودن برده رو هابچه از یکی نیماش شبیپر نیهم

 !یدان خود گهید. روش ندازنیم خش و خط کوچه یهابچه

 سیخ و سرخ حاال بود آراسته کامال شیپ ربع کی تا که پسر یچهره

 :گفت ریام به و دیکش یبلند پوف. بود عرق

 !وت برم و کتم بیج تو بذارم مونیماش دیبا سر آخر تو دست از-
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 :گفت مادرش و پدر به پسر. انداخت باال یاشانه ریام
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. شمیم نیماش مراقب کوچه سر رمیم من داخل، نیبر شما اصال-

 یهجلس یبرا انشاهلل نیبگ م،یشد معطل ساعت مین شمیجورنیهم

 !میآیم پسرمون با یبعد

 نیا با! نبود کار در یایبعد یجلسه. دیچرخ مخالف سمت ریام

 خوانده وصلت نیا یفاتحه اول یجلسه در پسر بتیغ و ریتاخ

 شیپ در را کوچه سر یسوپر ریمس یاآسوده الیخ با حال. شدیم

 .گرفت

**** 

 هاپله از و گذاشت یدست شیپ داخل را شده قاچ یهندوانه پارسا

 غولمش سخت که ریام به و گذاشت زیم یرو یدستشیپ. رفت باال

 :گفت بود، کار

 برو یخورد توهندونه ،اومده یورن و یکیاکل چرم دیجد یسر-

 هب پرزاش اگه باراون مثل نیبب. کن چک هی دوباره خودتم انبار

 .میبزن یمرجوع دردنخوره

 سمت و کرد فرو هندوانه یتو را کوچک چنگال. داد تکان سر ریام

 مادرش یشماره. خورد زنگ لشیموبا نیح نیهم در. برد دهانش
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 شماره یرو انگشت یول بود شلوغ یلیخ سرش که نیا با بود،

 یپر توپ با مادرش که دینکش طول یاهیثان. داد جواب و دیکش

 :گفت

 تو رو آبرومون چرا! ؟یکنیم کاریچ یدار هست معلوم چیه ریام-

 ؟یگرفت یباز به محله

 :دیپرس یگنگ با و داد قورت را دهانش تو یهندوانه بالفاصله ریام

 !؟یآورد ریگ وقت کارم همه نیا وسط مامان؟ شده یچ-

 با دوباره و دیچیپ خط پشت مادرش حرص پر یهانفس یصدا

 :دیپر ریام به شدت

 اجازه ،ینگرفت خودت که رودختره! بشه؟ چه یخواستیم-

 !رتش؟یبگ ادیب یکس یدینمهم

 یخواستگارها که یماه دو یکی نیا در. افتاد تازه ریام یزار دو

 کی به را کدام هر کردندیم آمد و رفت سوگل یخانه به مختلف

 شتپ گرید و رفتندیم یهمگ که یطور. بود کرده ضیمستف ینحو

 .کردندینم نگاه هم را سرشان
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 به همان احتماال و بود بدتر همه از بود زده که یآخر گند نیا اما

 یطوالن نسبتا سکوت بعد خانم میمر. بود دهیرس مادرش گوش

 :دیپرس انهیبازجو

 !؟یدار دوست رو سوگل نکنه ر؛یام نمتیبب-

 :داد جواب وقت فوت بدون و ماند مات ریام

 !نه که معلومه-

 :گرفت گر دوباره مادرش

 دونه به دونه رو دختره یخواستگارا که یدار مرض پس آهان-

 !یپرونیم

 ییزهایچ هی. کند جمع را ماجرا گند که دیبگو دیبا چه دانستینم

 :کرد سرهم

 یدخترا از یخواستگار اسم به ییناتو آدم هر آدینم خوشم من-

 !بذاره مونکوچه تو پا هیهمسا

 :دیکش یپف مادرش
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 اصال!  ر؟یام چه تو به! چه؟ ما به مونکوچه یدخترها یخواستگارا-

 ومد؟ین خواستگار خانم دیناه دختر واسه شیپ یهفته مگه ن؛یبب منو

 یپاچه فقط تنها چرا ؟ینداد ریگ اون خواستگار به چرا

 ! ؟یریگیم رو سوگل یخواستگارا

 هیگال با دوباره و نداد امان مادرش که دهد جواب خواست ریام

 :گفت

 دلم که زد ییحرفا هی. بود نجایا شیپ ساعت مین سوگل مادر-

 دیدج خواستگار به یرفت. توش برم کنه، باز دهان نیزم خواستیم

 که نارویا خدابه!  بوده؟ من نامزد قبال دختره نیا یگفت سوگل

 هجده نوجوان تو مگه آخه! دیکشیم سوت داشت مغزم گفتیم

 هی دیبا االن سالته دو و یس گهید ؟یکنیم رو کارا نیا که یاساله

 !یداشت ساله پنج چهار یبچه

 از یوقت عصر دم شیپ روز چند نیهم. خاراند را اشیشانیپ یگوشه

 یبرا که شد جوان مرد دو متوجه کوچه یتو ،گشتیبرم سرکار

 هم پارسا. کردندیم جووپرس سوگل یخانواده یدرباره قیتحق

 دش ناراحت آمده خواستگار سوگل یبرا دیفهم یوقت و بود کنارش
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 داشت عمدا در یجلو ریام. انداخت ریام به یپرشماتت نگاه و

 . شود رشیدستگ ماجرا از یزیچ تا کردیم یکشوقت

 هم پارسا و ریام سراغ داشتند قصد مردها آن و بود خلوت کوچه

 شود، اطیح داخل خواست عیسر آنها شدن کینزد با پارسا. بروند

 حیتوض. بود کرده شیصدا مردها آن از یکی و بود شده رید گرید اما

 :دیپرس پارسا از و داد خودش به راجع یکوتاه

 !هستن؟ ییهاآدم چطور تونییروبرو یهیهمسا-

 برادرش یبرا یروز که یدختر یدرباره دادن حیتوض پارسا یبرا

 :گفت ختهیگر و جسته. نبود یراحت کار بودند، کرده نشان

 !هستن یخوب یخانواده یلیخ-

 اپارس بیعج و تند لحن. رفت خانه داخل عیسر وقت فوت بدون و

 مرد. بود در یجلو مات ینگاه با هنوز ریام. کرد مشکوک را مرد

 :بپرسد ریام از دوباره شد مجبور

 یحرف خواستینم بود تونهمراه که یپسر اون انگار دیببخش-

 .نیبگ ما به خواهشا هست یمورد اگه بزنه،
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 وقرم یادیز یکی نیا. انداخت پسر یپا تا سر به یاکاونده نگاه ریام

 هایراحت نیا به سوگل پدر دانستیم دیبع و بود تیباشخص و

 ای پراندن یبرا یفکر هم طیشرا نیا در. بزند او ینهیس به رد دست

 زدینم یحرکت اگر. دیرسینم ذهنش به دیجد خواستگار دیتهد

 زیچ همه و گذاشتندیم دهیکش اتو مرد نیا دست در را سوگل دست

 ای دارد سوگل به یاحساس دلش ته دانستینم هم هنوز. شدیم تمام

 آمد و رفت شانخانه به و بود چشمش مقابل سوگل هاسال یول نه،

 .داشت
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 ار سوگل دست بهیغر کی که کند تحمل توانستینم بود مطمئن

 .کند دور نجایا از شهیهم یبرا را او و ردیبگ

 را دیرسیم ذهنش به که یفکر نیآخر. بود رهیخ ریام دهان به مرد

 :کرد یعمل

 !داشته نامزد قبال دختره اما ن،یخوب یخانواده-

 :ماند بازمهین دهانش و شد گرد مرد یهاچشم
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 !داشته؟ نامزد-

 شد مجبور سوگل خاطر به اما بود، شده وجدان عذاب دچار بارنیا

 :دهد ادامه

 !بوده نامزد من با آره-

 تا رس به یپرسشگر نگاه و رفت وا آفتاب ریز یخی تکه مثل مرد

 .انداخت ریام یپا

 نگفتن؟ ما به رو موضوع نیا چرا خب شما؟ با-

 .بود شده رید یلیخ گرید اما شد،یم مانیپش داشت کم کم

 .دونمینم من-

 نگه با مرد که شود اطیح وارد خواست داد، هل داخل به را در

 .داشت اشنگه شیبازو داشتن

 وعموض ن؟یزد هم به رو تونینامزد یچ سر نیبگ شهیم دیببخش-

 نبوده؟ که یمهم

 تخواسینم هایراحت نیا به و بود سرتق واقعا یکی نیا نکهیا مثل

 و کرد نگاه شیبازو به یاخم با. برود و بگذارد کولش یرو را دمش
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 کی با را مرد و شد خانه وارد. اوردیب نییپا را دستش شد مجبور مرد

 .گذاشت تنها یسردرگم و سوال بغل

 او به را حواسش دوباره شد مجبور خط، پشت مادرش یصدا با

 :بدهد

 بود اومده شیخواستگار واسه شیپ روز چند که پسره نیا ر؛یام-

 رو سوگل هنوزم یجنابعال یهایپاشسم وجود با و هیجد یلیخ

 هدفع هی نیا روخدا تو. کنن نامزد هم با هفته نیا تو قراره و خوادیم

 اروی. رهیبگ سر وصلت نیا تا باش نداشته کارش به یکار گهید رو

 یطرف از داره، ونک تو فیرد وکالت دفتر هی االنم و خونده حقوق

 یباز دختره نیا بخت با آنقدر ه،یراض وصلت نیا به هم سوگل

 ...نکن

 :دیپرس یناباور با و دینشن را مادرش یهاحرف یمابق

 !ه؟یراض هم سوگل-

 :بود صیتشخ قابل هم خط پشت از یحت مادرش لبخند

 دوست رو سوگل یگفت شیپ قهید هی نیهم که تو. هیراض آره-

 !باشه؟ مهم برات دینبا هم موضوع نیا پس. یندار
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 :بود یخال تو شیصدا

 ..ستین مهم آره-

 دح نیا تا مادرش یوقت. بست نقش یبزرگ سوال عالمت ذهنش در

 با ازدواجش از راحت انقدر چطور بود، بسته سوگل جان به جانش

 .کردیم صحبت بهیغر مرد کی

 ..ریام-

 :گفت تعادلیب

 بله؟-

 ؟یِبدوون موش کارشون تو دوباره یخواینم که تو-

 اشیشانیپ یرو را دستش کف و کرد جاجابه دستش در را یگوش

 ذهنش در مادرش یجمله آن تنها حرف، همه نیا انیم از. گذاشت

 ...«هیراض هم سوگل. »بود ترپررنگ

 چه هر. دیفهمیم آخر یسر در را سردش رفتار لیدل حاال پس

 نآ به شیپ مین و سال کی. بود خودش از یپرتوقع کردیم حساب



 
 

255 romanzo_o 

 

 عدب داشت انتظار حاال و بود زده پس را سوگل رکنندهیتحق شکل

 نکند؟ فکر یگرید کس به سوگل مهتا، یماجرا و مدت همه نیا

 :کرد زمزمه تماس قطع قبل و شد حسیب و سرد

 .گهید ندارم کارشون به یکار. نه-

017 

 

**** 

 رنگش! نه. انداخت سرش یرو نهیآ مقابل را رنگ پر یصورت شال

 ار کشو یدرماندگ با. نبود مناسب اول قرار یبرا و بود جلف یادیز

 پوست به یکی نیا. آورد ریگ رنگ کرم یشال و کرد رو و ریز

 یفپ. بشود هاعروس هیشب حاال از خواستینم یول آمد،یم دشیسف

 قهیدق ده تنها. گذاشت شیهاقهیشق یرو را دستانش کف و دیکش

 سرش به یگل چه دانستینم کوتاه مدت نیا در و داشت وقت

 .ردیبگ

 و کرد دایپ کمدش داخل از رهیت یتوس یمانتو و شال دست کی

 یپیت و گذاشتینم خشخاش به مته بود بهتر اصال. دیپوش را همان
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 او از رادیا و بیع اشته بود قرار که یوقت. زدیم نیسرسنگ

 رجخ به تیحساس لباسش انتخاب در نداشت یلزوم پس درآوردند،

 .بدهد

 یهمه جواب و آمد اشیخواستگار به ریام که یروز همان از

 داد پس گنده یریرادگیا کی با را سوگل یانتظارچشم و جانیه

 .ُمرده ینفس به اعتماد با یدختر به شد لیتبد

 بار نیاول یبرا که یکس هر با و رفتیم که جا هر روز آن از بعد

 یبیع مقابل طرف بود منتظر یاگونهوسواس طور به شدیم روبرو

 . بزند اشپس زود یلیخ و کند دایپ او از بزرگ

 دنید به قادر شیهاچشم گرید که بود دهیرس ییجا به کارش کمکم

 .دبو وانیل یخال یمهین دنبال مدام و نبود نهیآ در را شیهاییبایز

 هک شدیم دایپ هم یاهیعدل کاش نبود؛ نفس کشتن تنها که قتل

 !ختیآویم دار به را نفس به اعتماد نیقاتل

  .نبود انسان کی یهیروح فیتضع از ترظالمانه یزیچ چیه قطعا

 ییاهشانه با و نکرد شیآرا نکرد، نگاه نهیآ در هم آخر بار یبرا یحت

 .شد خارج اتاق از زانیآو
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 :دیپرس آرام و شد روبرو مادرش با هال یتو

 اومده؟-

 شیهاشانه یلبخند با و انداخت سوگل به دل ته از ینگاه مادرش 

 :دیچسب را

 !بزنه ششین ومدهین ریام تا ترعیسر برو. دره یجلو آره-

 :گفت دوباره و کرد مرتب دوشش یرو را سوگل شال

 !رهیبگ پسرشو یجلو سپردم خانم میمر به روزید من گرچه-

 لحظات نیا در مادرش کاش. شد شل فیک بند دور از انگشتانش

 رمقیب حالنیا با بود، شده رشید یلیخ. آوردینم را ریام اسم

 :دیپرس

 ؟یزد حرف ریام مادر با روزید تو-

 .آره-

 :دیپرس خجالت با

 ؟یگفت یچ-

 :گفت جانب به حق مادرش
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 و تیاذ اگه دفعهنیا کنه، جمع پسرشو یپا و دست گفتم بهش-

 !میآینم کوتاه گهید برسه هانمهمون به ریام جانب از یآزار

 :شد سرخ صورتش

 !یزدیم حرف باهاش ینجوریا دینبا...شد زشت یلیخ مامان یوا-

018 
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 :گفت و چرخاند در سمت را سوگل یشانه

 .تهمنتظر در یجلو وقته یلیخ مسعود آقا س،ین حرفا نیا وقت االن-

 هب انگار شیپاها. شد خانه کوچک اطیح وارد و جنباند پلک سوگل

 مادرش سمت خانه از خروج قبل آخر یلحظه بود، دهیچسب نیزم

 :دیپرس مظلومانه نحالیا با د،یلرزیم شیصدا. دیچرخ

 کنم؟ ازدواج خوامیم که دیفهم روزید خانوم میمر مامان؛-

 :کرد زمزمه تشر با و رفت یاغرهچشم مادرش

 ...!سوگل-
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 دانستن یبرا و بزند ییپررو به را خودش که بود سخت شیبرا

 .کند یپافشار سوالش

 ..بود سوال هی تنها مامان-

 صیتشخ را شیصدا یتو فیخف بغض مادرش هم و خودش هم

 .دادند

 .دیفهم آره-

 یاهم مثل کلمات اما ،بود مردد یبعد سوال دنینپرس و دنیپرس نیب

 :خورد زیل زبانش از

 نگفت؟ یزیچ-

 :گفت قاطع و محکم بارنیا مادرش

 !نگفت نه-

 سردش نفس مادرش چشم از دور به در پشت و بست را کوچه در

 صیختش را خواستگارش نیماش کوچه یکیتار در. فرستاد رونیب را

 اهر سو آن به اندازدیب ییروبرو یخانه به ینگاه نکهیا بدون و داد
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 رفک شیوفایب یهاآدم و خانه آن به خواستینم دلش گرید. افتاد

 .کند

 رامآ یسالم. نشست یصندل یرو نهیطمان با و کرد باز را نیماش در

 و داد ساده یسالم جواب هم مسعود. شد رهیخ روبرو به و داد

 مرچشیز از که آورد ریگ یفرصت تازه. انداخت حرکت به را نیماش

 بار نیاول یبرا که بود درست. اندازدیب مسعود شکل و سر به ینگاه

 یکیتار و گرم یهوا نیا در مسعود پیت یول رفتند،یم رونیب هم با

 داشت تن به که هم یشلوار و کت یحت. بود یرسم یادیز هوا

 .دیرسیم نظر به ییباال سن یکم طرحش

 م؟یبر کجا-

 شالش به یدست و آمد رونیب الیخ و فکر از مسعود یصدا با

 .انداخت

 .نیدونیم صالح خودتون که جا هر دونم،ینم-

 وگلس به که کرد دایپ یفرصت کوتاه یمکالمه نیا خاطر به مسعود

 .کند نگاه

 .جاهمون میبر شناسمیم خوب یفروشیبستن هی-
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 یامغازه مقابل نیماش بعد ساعت مین و شد یطوالن یکم ریمس

 شمرده ییهاقدم با و زد را نیماش موتیر مسعود. شد متوقف

 یاهلحظ سوگل سر. ستادیا کنارش فاصله با و رفت سوگل کینزد

 اهکوت یکم مسعود قد نظر به. انداخت او به کوتاه ینگاه و آمد باال

 .بود بلندتر سوگل از وجبمین سرهم و آمدیم

 در که زیچ همه یول زد،ینم دلش به یچنگ مسعود ظاهر کل در

 ییفاکتورها حتما هم مسعود باالخره. شدینم خالصه افهیق و پیت

 .بودند شده وصلت نیا به یراض مادرش و پدر که داشت خوب

 دیبا ابتدا یقضاوت هر قبل که کردیم هیتوج را خودش داشت

 کوچک یمغازه یمشاهده با اما بشناسد، را مسعود یواقع تیشخص

 .ختیر هم به معادالتش تمام شیرو شیپ

 جبورم سوگل و مسعود که بود کوچک آنقدر یفروش یبستن یمغازه

 ندیایب رونیب کوچک یابچه با یاخانواده تا ستندیبا در یجلو شدند

 .شوند داخل آنها سپس و

 .شد یخال بادش رسما گرید بارنیا مسعود سفارش با

 !نیاریم ما واسه جیهوآب تا دو آقا-
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 :دیپرس و آورد در را کتش مسعود. نشستند هم یروبرو

 ن؟ینداشت لیم یاگهید زیچ-

 یمک سوال نیا دنیپرس یبرا نظرش به. کرد نگاهش هدفیب سوگل

 بود ندبل آنقدر یریگوهیمآب یهادستگاه و پنکه یصدا. بود شده رید

 :ببرد باال را شیصدا یکم شد مجبور که

 .خوبه جیهوآب همون نه-

. ذاشتگ زیم یرو را یبستن جیهوآب وانیل دو یفروشیبستن کارگر

 کردن مزه با را خودش سکوت از فرار یبرا شد مجبور سوگل

 و دیپرسیم یسواالت نیب آن یگدارگاه مسعود. کند مشغول وهیمآب

 .دادیم جواب ختهیگر و جسته سوگل

 به میمستق چندان زدن حرف موقع مسعود که بود جالب شیبرا

 معذب حضورش در شدیم باعث نیهم و زدینم زل او یهاچشم

 خالف بر و آمدیم نظر به یاصالت با و مودب پسر کل در. نشود

 .نبود ظاهر و شکل بند در ادیز سوگل انتظار

 :گفت و کرد پاک را لبش دور دستمال با مسعود
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 همسر نیدار دوست من؟ از نیندار یسوال ن؟یساکت یادیز شما-

 باشه؟ داشته یاتیخصوص چه باشه، یشکل چه تونندهیآ

 نیهم تا اگر. گرفت یباز به را دستش تو یکاغذ دستمال سوگل

 نداده خانه به را یخواستگار چیه آمدن یاجازه که شیپ ماه چند

 شکل چه تندهیآ همسر یدار دوست دیپرسیم او از یکس بود

 کرد؛یم زمزمه خودش با درنگیب یلیدل و منطق چیه بدون باشد؟

 هیشب الاص...بزند حرف او هیشب... برود راه او هیشب... باشد ریام هیشب

 !بکشد نفس او

 خودش شده کهطور هر خواستیم و بود شده بزرگ گرید حاال اما

 دانستینم هم خودش. کند خالص ریپاگ و دست یعالقه نیا از را

 . خواهدیم ندهیآ از یزیچ چه که

 شاهراه از که یروز از و بود مودهیپ را ریمسکی تنها عمر تمام در

 داشتن یفرق شیبرا حاال بود، شده پرت رونیب به اشیزندگ یاصل

 .گذاردیم یایفرع یجاده کدام در پا
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 یاآزاردهنده مورد مسعود رفتار در. دیرسینم ذهنش به یزیچ

 یبهل به یدست. بود بودنش سیخس نگران فقط کرد،ینم تشیاذ

 :گفت و دیکش شالش

 خوشم ادیز سیخس مرد از من فقط آد،ینم ادمی یخاص زیچ االن-

 ...ادینم

 .انداخت برش و دور به ینگاه و دیخند هوایب مسعود

 باشم؟ سیخس دیبا نیکرد فکر نجایا آوردمتون نکهیا خاطر به نکنه-

 :کرد هول سوگل

 .ابدًا...نه-

001 

 

 :گفت و کرد یتبسم مسعود

 ییجورا هی هم یطرف از داره، یاخوشمزه یلیخ یهاوهیم آب نجایا-

 . میایب نجایا هم با داشتم دوست نیهم واسه ه،ینوستالژ من واسه

 :زد رونیب اشیاستخوان یهاگونه و دیخند
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 ینوع به ستم،ین هم یخرجول آدم حاتیتوض نیا یهمه با البته-

 !کتابم و حساب اهل گفت شهیم

 بعد خواستیم دلش. داشت سرش در یادیز یهانقشه ندهیآ یبرا

 کی بتواند بعدش و بدهد ادامه را درسش هم باز یکارشناس یدوره

 دمسعو مثل یحسابگر مرد با اما کند، پا و دست خودش یبرا مطب

 چون هم یطرف از. کند یعمل را شیاهایرو بتواند دانستیم دیبع

 به خواستینم بود یمحترم پسر و نداشت یگرید رادیا و بیع

 .کند رد را او مورد نیا خاطر

 و بود خوشمزه کردیم ادعا که طورهمان هم اشیبستن جیهو آب

 سوگل از آمد، یکار امکیپ مسعود یبرا. داشت یذیلذ طعم

 .بدهد جواب شد مجبور و کرد یعذرخواه

 تا ردک دایپ یفرصت سوگل بود، لشیموبا یپ مسعود حواس که حاال

 سر یموها و داشت یاساده بایتقر یچهره. کند نگاهش موشکافانه

 نیهم به که شدینم باورش. زدیم یاقهوه به بایتقر اششیر و

 . شود میسه بهیغر کی با را اشندهیآ بود قرار هایزود
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 چیه اشخانواده خالف بر یول نبود، ماجرا نیا در یاجبار نکهیا با

 هم به را وهیمآب یماندهته. نداشت ازدواج نیا یبرا یشوق و ذوق

 یاجزا به...انداخت مسعود سمت یمردد نگاه دوباره و زد

 یراحت به کینزد یندهیآ در د؛یپرس خودش از شک با...صورتش

 ند؟ک تحمل را او بودن کینزد توانستیم ببوسد؟ را او توانستیم

 بخوابد؟ او کنار توانستیم

 یبمرت و زیتم مرد مسعود نکهیا با. خورد ینیچ صورتش ناخواسته

 یعالقگیب همه نیا از. بشود چندشش او از دیترسیم اما بود،

 .دیترسیم

 کنار دست و کرد فوت را نفسش. دارد کم ژنیاکس کرد حس

 .دیکش اشقهیشق

 ال؛یخیب اصال. فشرد هم یرو پلک. بود نشده تمام مسعود کار هنوز

 بعدها توانستیم شوند، عاشق حتما هم هاآدم یهمه که نبود قرار

 !زدیبر اشندهیآ فرزند یپا به را محبتش و عشق یهمه
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**** 

 مه هنوز حال نیا با و بود نمانده مراسم شروع تا شتریب ساعت دو

 یساعت دو یکی اگر. بود کرده خوش جا یتاکس عقب یصندل یرو

 رشیدتق دیشا گشتیبرم خانه به رترید و گذراندیم وقت رونیب در

 .خوردینم گره مسعود با

 ماا بود، گذرانده دانشگاه در را یاکنندهخسته و سخت روز نکهیا با

 انندهر یوقت یحت. برگردد خانه به خواستینم دلش بار نیاول یبرا

 !دیبگو چه ماند مردد یلحظات یبرا کجاست رشیمس که دیپرس

. دش سوار هم یرو شیهاپلک و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش

 را اشگرگرفته صورت و دیکش رونیب کالسورش داخل از برگه چند

 رنظ در را اشخانواده یآبرو و آوردینم در یبازبچه بود بهتر. زد باد

 تا انیسال نیا یط در اما بود، نشده شساله ستیب هنوز. گرفتیم

 نقش ذهنش در ریام یچهره آمدیم شیپ عالقه و عشق بحث
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 یکی کنار در را داشتن دوست نبود قادر رقمه چیه مغزش. بستیم

 .کند ریتعب ریام جز

 هک حال. داد راننده به را خانه آدرس حالیب ییصدا با و گشود پلک

 گرید بود، مانده اشنهیس در سرد یآه مثل ریام به دنیرس حسرت

 انهخ به زودتر دیبا رد؟یبگ قرار یکس چه کنار که کردیم یفرق چه

 بعدش. گذراندیم سر از را ینامزد مضحک مراسم آن و دیرسیم

 از دور به و بگذارد بالش یرو سر اتاق یکیتار در توانستیم

 .کند خلوت ریام الیخ با امشب یاهویه

**** 

 حرص با را دهانش یتو یهوا حجم تمام و کرد باد پر را لپش

 دیچرخ که یسمت هر به و شد پهلو به پهلو شیجا در. کرد فوت

 اتاقش وسط درست هیهمسا آهنگ دوبس دوبس بلند یصدا انگار

 با و تداش کار یکل صبح فردا نشست، تخت تشک وسط صاف. بود

 .بخوابد بتواند بود محال طیشرا نیا

. دآم رونیب اتاق از بود زانیآو شدن خواب بد خاطر به که یاچهره با

 الیسر یتماشا محو ونیزیتلو مقابل یمیقد یهاکاناپه یرو هیبق
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 لبغ به را کوسن یاازهیخم با. نشست نفره تک مبل یرو. بودند

 :زد غر و گرفت

 االن. شبه ازدهی کینزد ساعت مردم، ندارن شعور و درک یکم هی-

 !دودوره؟ َددر وقت چه

 :گفت آهسته و انداخت سمتش یاگرفته نگاه مین مادرش

 .سوگله ینامزد جشن گه،ید دارن مجلس مردمم کنن کاریچ خب-

 :رفت حرفش وسط بالفاصله

 ...ساعت هی نداختنیم خب بودن، نگرفته ازشون که رو روز-

002 

 

 آخر قسمت متوجه تازه و گرفت حناق کبارهی به زدن حرف وسط

 .شد رنگ به رنگ اشچهره و کرد یمکث. شد مادرش یجمله

 !ه؟یچ جشن! ؟یچ-

 :گفت پکر مادرش یجا به درسا

 ..سوگل ینامزد جشن-
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 پاک. نشست شیرو خانواده یاعضا معنادار یهانگاه حرف نیا بعد

 یخوددار. کردیم ترشجیگ کیموز بلند یصدا و بود ختهیر هم به

 :دیپرس زدهبهت و گذاشت کنار را

 شد؟ تموم یچ همه-

 :گفت اندوه با و انداخت ساعت به ینگاه خانم میمر

 مراسمشون از گهید ساعت هی کنم فکر اومدن، هیساعت مین تازه-

 !باشه مونده

. شد تاقشا وارد بالفاصله و شد بلند. بود نیسنگ شیبرا ییرایپذ جو

 رونیب همه. گذاشت ساعدش ریز یبالش و دیکش دراز نیزم یرو

 .مداین نظر به روبراه چندان خبر دنیشن از بعد ریام که دندید اتاق

 و ندبشو اتاقش وارد هیبق ای مادرش شهیهم مثل بود منتظر لحظه هر

 کی را سوگل ندهد اجازه یراحت نیهم به بزنند سرکوفت ریام به

. کند یارک نرفته دست از فرصت تا بزنند تشر ای. کند تصاحب بهیغر

 از یرخب چیه و شدیم یسپر یتند به یگرید از پس یکی قیدقا اما

 .شدینم رونیب آن
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 شیبرا سوگل ازدواج به نسبت اشخانواده بیعج یتفاوتیب نیا

 نیا یاعضا دهان از سوگل اسم شیپ سال نیهم تا. بود ینشدنهضم

 کی با سوگل ازدواج یماجرا که وقته چند نیا یول افتادینم خانواده

 دبو نزده او به تعارف کی یحت چکسیه شدیم یجد داشت بهیغر

 .بدهد دست از را سوگل ندهد اجازه که

 هم خانواده نیا انگار. آمدندیم ییرایپذ از الیسر پخش یصدا هنوز

. نداشتند الیسر کردن دنبال جز یمهم یکار چیه حاضر حال در

 به یکار که داد اخطار و زد زنگ مادرش که شیپ روز چند از قایدق

 را ودشخ که بود گرفته میتصم باشد، نداشته سوگل خواستگار کار

 شده رشیگبانیگر یبد یهاحس حاال اما بکشد، کنار ماجرا نیا از

 .بود

 حالش ماجرا نیا به نسبت اشخانواده سکوت و نداشت قرار و آرام

 لشد به اصال سوگل دیجد خواستگار که مخصوصا. کردیم بدتر را

 وگلس که بقبوالند خودش به توانستینم رقمه چیه و نشستینم

 .بشود یمرد نیچن زن
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 یخراب حال با و دیخواب صداها و سر شب دوازده کینزد یحوال

 هب رفتن قبل که یوقت سوگل محجوب یچهره. دیخز تختش یرو

 یجلو «دارم دوِست من چون...ریام نرو:» گفت یلعنت سفر آن

 .گرفت جان چشمانش

 چرا کرد؟ یتلق زیناچ آنقدر را دختر آن یعالقه ابراز روز آن چرا

 لسوگ مثل که شدیم دایپ نفر چند ایدن در مگر نگرفت؟ اشیجد

 یعنی ؟باشد غش و غلیب و فیلط حد نیا در اشیقلب احساس

 گرما احساس با بود؟ مانده یباق یزیچ عالقه همه آن از هم هنوز

 .دیکش گردنش ریز یدست

 تماح بسپارد دل بهیغر کی به بود شده یراض سوگل که یوقت...نه

 هک بود گفته مادرش! بود نمانده یباق یزیچ زالل عشق آن از یزیچ

 است؟ یراض وصلت نیا به هم سوگل خود

 قاتا یکیتار در. آمد در یرهیدستگ شدن نییپا و باال زیر یصدا

 لحظات یناراحت اتاق در حضورش. داد صیتشخ را پارسا یچهره

 بلد هک یکس تنها خانه نیا یتو. کردیم سبک شیب و کم را ششیپ
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 نهات بدهد، نشان تفاوتیب را خودش ریام روز و حال به نسبت نبود

 ...بود پارسا

  

003 

 

 :دیپرس و آمد جلو کورمال کورمال پارسا

 ؟یدینخواب چرا-

 .است یفرار چشمانش از خواب اشیخستگ رغمیعل که نگفت

 .بود گرمم-

 در یلحظات. داد رونیب یآه با را نفسش و نشست تخت یلبه

 مخاطبش خورد به میمستق ریغ را حرف نبود بلد گذشت، سکوت

 :کرد زمزمه هیحاشیب. بدهد

 !رفت سوگلم یدید-

 :زد لب حالیب ریام

 .آره-
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 و خوردیم تکان تکان تخت یرو مدام اما بود، پرحرف پارسا دهان

 :آمد باال سرش ریام یصدا با. بود معذب سخت

 !بگو-

 :دیپرس خورده جا

 و؟یچ-

 !کنهیم تخفه داره که رو یحرف همون-

 :لبمط اصل سر دیپر پا جفت یاانهیناش طور به و کرد منمن پارسا

 !ریام یکرد اشتباه-

 اخم با. گرفت بغل به را خنک بالش و نشست شیجا سر ریام

 :کرد نگاهش

 کردم؟ اشتباه ویچ-

 !یداد دست از رو سوگل-

 هنکیا از قبل تا. بود کرده سکوت ماجرا نیا در یادیز هم نجایهم تا

 :داد ادامه دوباره کند، رصد را ریام واکنش
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 و داشت دوِست صادقانه هم شه؛ینم تو واسه سوگل مثل هچکس-

 ناال ؛یدید که رو مهتا! نبود اعتماد رقابلیغ یامروز یدخترا مثل هم

. جنبهیم گوششون و سر ای پولن دنبال ای شدن، اون مثل دخترا اکثر

 مامان و تو و من! ست؟ین درسا نیهم مگه م،یبر یدور راه اصال چرا

 !میکن کنترلش میتونینم نفره چهار بابا و

 :دوخت چشم یکیتار در او یچهره به حسرت با

 و امشآر یتونستیم کنارش نبود، نایا از کدوم چیه هیشب سوگل اما-

 بره و بپره یراحت نیا به یدادیم اجازه دینبا. یکن تجربه رو نانیاطم

 !نهیبش گهید یکی بوم رو

 یکس هر از ترکینزد او به پارسا گذاشت، اشچانه ریز دست ریام

 گرفته یلحن با و کرد باز شیبرا را دلش یسفره بار نیاول یبرا. بود

 :گفت

 !نداشتم بهش یحس چیه شیخواستگار رفتم که موقع اون-

004 

 

 :دیدرخش یکیتار در پارسا چشمان
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 !؟یدار حس بهش االن نکهیا یعنی نیا-

 :جنباند اریاختیب را لبانش و رفت فرو فکر یتو

 خوامینم یول جم؛یگ پاک! هیچ دارم بهش که یحس اسم دونمینم-

 یجلو که ساله چند درسا مثل اونم! کنم تحمل تونمینم بره،

 ...مونهچشم

 :شد ترصادق

 تازه تازه ره،یم داره وجودم از یبخش هی انگار ندارم، یخوب حس-

 سوگل به یچ میشد سفر اون یراه مهتا با یوقت فهممیم دارم

 !گذشت

 گذاشت اششانه یرو دست. کردیم درک را حسش یخوب به پارسا

 :گفت کوتاه و

 ؟یکنینم یکار چرا خب-

 :گرفت وزن هوایب شیصدا

 !شده رید گهید حرفا نیا واسه رفت، دختره! ؟یشد وونهید-
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 عاقالنه عمر هی یخوایم اگه! شو وونهید تو یول نشدم، وونهید من-

 !کن یوونگید رو بار هی نیا ،یکن یزندگ

 خارج لبانش یال از پوزخند هیشب یزیچ یمبهوت و مات حالت با

 ود،ب ریام یعیطب ریغ و تند یرفتارها مخالف شهیهم که پارسا. شد

 سوگل ندادن دست از یبرا که کردیم کیتحر را او لفافه در حاال

 .کند شانیشگیهم چارچوب یورا یکار

 :دیپرس یفکر و راند عقب به اشپنجه با را شیموها

 چرا اونا ؟یزنیم من به رو حرفا نیا یدار تو فقط خونواده تو چرا-

 !زدن؟ دنینشن و دنیند به رو خودشون

 :کرد پچپج و ستادیا پارسا

 یتو رو تو ترسنیم گذره،یم دلت تو یچ دوننینم هیبق چون-

 !لسوگ به هم تو از شتریب دارم، نانیاطم بهت من اما بدن، هل راه نیا

 :گفت خروج قبل و رفت در سمت

 !رنیم شیآزما واسه پسره با صبح هشت فردا گفتیم مامان-

 :کرد را شیتقال نیآخر و دیخند
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 وقت صبح فردا یانتحار اتیعمل تا ساعت هشت فقط بخواب،-

 !یدار

 :دیپرس لبخند با. بود آورده شیجا سر را حالش پارسا با زدن حرف

 هوا؟ بفرستم رو دوماده یگیم تو یعنی-

 :زد یآرام یقهقهه پارسا

 !یکن ناکار خالدونشو هایف تا ینزن جوابگوشه، هم زیر ترکش هی-

 قهیدق یس و هفت یبرا را لشیموبا هشدار ساعت ریام و رفت پارسا

 !کرد میتنظ صبح

*** 

 

005 

 

*** 

 مشیتصم به نسبت هم هنوز. ستادیا ییروشو سر باال و زد مسواک

 توق  نه؟ ای است درست کندیم که یکار دانستینم. داشت دیترد
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 نیسنگ و سبک را ماجرا مناسب یفرصت در بعدا بود بهتر و بود تنگ

 از را او خواستیم فقط و نبود سوگل به دنیرس هدفش فعال. کند

 او یکنه یخواستگارها شر از و کرده منصرف مرد آن با ازدواج

 .شود خالص

 هک دیپرس خودش از ریدرگ یفکر با و دیکش صورتش به حوله

 دلش ندینب را او وقت چند اگر مثال دارد؟ دوست را سوگل چقدر

 یمحکم نه و برگرداند شیسرجا را حوله شود؟یم تنگ شیبرا

 . گفت

 زد،نگ ککش و ندینب را سوگل هاماه بود شده یحت وقته چند نیا در

 زا دیترد با دوباره. نباشد کال او که رفتینم هم کتش یتو یول

 ییابرو ؟یچ شدیم ضیمر سوگل مثال یروز اگر دیپرس خودش

 را هاآدم نکهیا از شهیهم. نداشت را یکی نیا تحمل! نه. انداخت باال

 مین و سال کی بعد هنوز نیهم سر و دیترسیم بدهد دست از

 .بود مهتا یماجرا بش و شش در ذهنش
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 رنگکم و دهیرس تهش به که بود یمداد هیشب درست مهتا به حسش

 چند هر ،انداختیم یخطوط کاغذ یرو هم هنوز یول بود، شده

 !جانیب و محو

 کی ریز سوگل با است، خبریب مهتا از که یزمان تا خواستینم 

. برود خطا به مهتا مورد در فکرش که داشت را آن میب. برود سقف

 نیا در و آمده مهتا سر ییبال مدت نیا در نکند که کردیم فکر مدام

 است؟ گناهیب واقعا ماجراها

 توانستیم وقت آن آمد،یم در آب از کالهبردار مهتا واقعا کاش

 و چدیبپ مغزش در را او ینسخه شهیهم یبرا بار کی راحت یلیخ

 کمکم ساله دو یفیبالتکل نیا. برود ندهیآ استقبال به یخال یذهن با با

 نیب طورنیهم عمر آخر تا دیترسیم. انداختیم پا از را او داشت

 .بماند معلق هوا و نیزم

 امهت یکله و سر یروز اگر که بود مطمئن ریتفاس نیا یهمه با اما

 یراب را سوگل هم باز شود، ثابت هم اشیگناهیب یحت و شود دایپ

 .کردیم انتخاب اشندهیآ
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 کی دنبال خواستیم پارسا قول به و بود شده زاریب دردسر از چون

 .بدهد آرامش یبو که یایزندگ برود، عاقالنه یزندگ

 از دیبا بپراند، یقبل یخواستگارها مثل را مسعود شدیم موفق اگر

 به راجع مطمئنا. دیخریم زمان یکم یخواستگار یبرا سوگل

 نیا هب و گفتینم او به یزیچ مهتا تیوضع با رابطه در اشینگران

 امهت دنبال یزمان هر از تریجد دیبا بعدش. کردینم حساسش ماجرا

 .بستیم شهیهم یبرا بارکی ماجرا آن یپرونده و گشتیم

006 

 

 به چرا شد؟ سبز اشیزندگ در بارهکی به مهتا چرا نکهیا فکر

 تگرفیم را نفسش شد نابود و ستین هوکی چرا گرفت؟ اشیباز

 به نه و بردارد عقب به یقدم توانستیم نه معمانیا حل زمان تا و

 !جلو

 ساعت تا یزیچ. برگشت اتاقش به ،نبود شده داریب یکس هنوز

 لسوگ از یخبر. زد رونیب خانه از و دیپوش لباس. بود نمانده هشت

 .بود پارک در یجلو باال مدل چندان نه یپژو کی یول نبود،
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 سوگل خواستگار یچهره زود یلیخ و شد قیدق راننده صورت یرو

 . داد صیتشخ را

 یهااخم با. شدند چشم تو چشم هم با و شد او یمتوجه هم مسعود

 :کوباند محکم مسعود نیماش کاپوت یرو و رفت جلو یدیشد

 !نکن؟ پارک ما در یجلو نتویماش بودم نگفته بهت مگه-

 :رفت هم یتو شیهاسگرمه و شد گرد مسعود نگاه

 ؟یبود گفته یزیچ نیهمچ بهم یک! نه-

 زود یلیخ بود، مسعود با حق. رفت فکر یتو یالحظه یبرا ریام

 .ودب چاندهیپ موضوع نیا سر را یقبل خواستگار گوش که آمد ادشی

 :نباخت را خودش و فتادین تا و تک از

 !نکن پارک نتویماش ورانیا گهید گم،یم بهت االن خب-

 یرو دست ریام اخطار به توجهیب و شد ادهیپ یتند به مسعود

 .دیکش کاپوت

 !یکرد داغون رو نیماش یزد ؟یکرد کاریچ یحساب مرد-

 :کرد نگاهش چپچپ ریام
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 !گهید تو رفته نخود هی قد! حاال شده یچ-

 یفمضاع حرص با و نشیماش یفرورفتگ یرو گذاشت دست مسعود

 :گفت

 !افتاد متشیق از چقدر یدونیم! نخوده؟ هی قد-

 :دیخند ناخواسته ریام

 ! دمیم بهت برابرشو دو من مثال؟ خسارتش شهیم چقدر-

 :برخورد مسعود به حرفش

 یآدم پول به من یکرد فکر ؟یکشیم من رخ به ویچ االن یدار تو-

 یدارن حق تو نکهیا بحث ست،ین خسارتش بحث محتاجم؟ تو مثل

 !یبزن شاخ مردم به گاو مثل

 خودش مسعود. زد باال آرنج یرو تا را شیهانیآست ختهیافسارگر

 به ینهیس. کردیم استقبال دایشد ماجرا نیا از او و بود کرده شروع

 :رفت یدیشد یغرهچشم و ستادیا مرز بدون مسعود ینهیس

 !؟یچ مثل-
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 یماجرا نیهم از و بود قانون مرد. نداد راه دلش به ترس مسعود

 :ردک تکرار نانیاطم با. کند درست دردسر ریام یبرا توانستیم ساده

 نداره؟ منطق که هیوونیح که یدونیم! گاو مثل-

 یترشیب شدت با نباریا هم را دومش مشت. گرفت فاصله او از ریام

 :گفت و کوباند مسعود نیماش کاپوت وسط درست

 یهرود تو بره کله با ممکنه منطقیب وونیح اون که یدونیم هم تو-

 !؟یدونینم ای یدونیم طرف؟

 :گفت و فشرد هم یرو پلک حرص با مسعود

 تو که یگفت دروغ به بارماون ؟یخوایم جونم از یچ محترم یآقا-

 !نبوده یزیچ چیه سوگل و تو نیب کهیحالدر ،یبود سوگل نامزد

 :دیخند یکجک ریام

 ؟میبپرس سوگل خود از چطوره اصال! نبوده؟ یچیه-

 :دیپر او به تیعصبان با مسعود

 !خانوم سوگل و نه سوگل-
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 یبرا. آمدیم رونیب داشت سوگل روبرو، بازمهین در به زد زل

 :کرد صدا یخال یخال را او اسم دوباره مسعود حرص درآوردن

 !گهیم یچ اروی نیا نیبب رون،یب ایب... سوگل-

 

  

007 

 

 یآب شال و مانتو. شد خارج خانه از سوگل که دینکش طول یلحظات

 لبانش یرو یکمرنگ یصورت لب رژ و داشت تن به یروشن

 مسعود و ریام یبرافروخته یهاچهره یمشاهده با. کردیم ییخودنما

 که بود مشخص یخوب به اشچهره از. ستادیا در یجلو زدهکشو

 دنشید با مسعود. کند درک تواندینم را آمده وجود به تیموقع

 :گفت و زد لبخند تملکش حس کردن ثابت یبرا

 !خانم سوگل نیاومد-
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 یتدسشیپ ریام بردارد، قدم از قدم سمتش مسعود نکهیا از قبل تا

 :دیپرس سوگل به رهیخ و کرد

 ؛بگو بهش تو! نبوده یچیه تو و من نیب که کنهیم ادعا آقا نیا-

 !میداشت هم با یاگذشته چه بشنوه خودت زبون از خوامیم

 نیا یقدر به. کرد مسعود وصل را التهابش پر نگاه حرف نیا بعد

 هب سوگل نداشت شک که بود آورده زبان به نانیاطم با را کلمات

 . کندیم خی یرو سنگ را مسعود جمله نیا دییتا با یزود

 .دهدب نشان یواکنش چه دیبا دانستینم و بود شده دستپاچه سوگل

 به سوگل قد. ستادیا سوگل رخ به رخ و کرد رد را مسعود ریام

 و سوگل مبهوت یچهره به زد زل. دیرسیم شیهاشانه تا زحمت

 :کرد تکرار

 !نبوده؟ یچیه ما نیب-

 ادی از مه را دنیکش نفس یحت ستادیایم مقابلش گونهنیا ریام یوقت

. بود کرده عرق دستانش کف. کردن نطق به برسد چه برد،یم

 جاتن یبرا دیبا. شود رهیخ ریام صورت به میمستق نداشت شهامت

 . کردیم یکار نیسنگ اتمسفر نیا از نفرشان سه هر
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 یزیچ تو و من نیب بود دهیپرس ریام کرد، جمع جاکی را حواسش

 کار یچ نجایا بود؟ دهیپرس او از را سوال نیا چرا اصال بوده؟

  کرد؟یم

 ریام قراریب نگاه. دیدیم مه از یاپرده پشت را زیچ یهمه انگار

 یگرید و دهیند او از وقتچیه که یحالت. بود شهیهم از ترمتفاوت

 .نبود صورتش یاجزا در اشیشگیهم غرور از یخبر

 حاال و نداده نشان یخوب واکنش شیخواستگارها به ریام اواخر نیا

 کرد؟یم چه معرکه نیا نیماب بود گذشته کار از کار که یوقت هم

 ماا کند، ریتعب یزیچ چه به را ریام دیجد یهاتیحساس دانستینم

 با هم جا نیهم تا. دیترسیم دیسف و اهیس سمانیر از دهیمارگز

 . بود داده هدر هودهیب را عمرش از سال چند خودیب یهایبافالیخ

 در مچش او با...افتاد اتفاق اریاختیب زیچ همه...آمد باال هوایب سرش

 :دیجنب موربش لبان و زدیم دو دو ریام یمشک یهاچشم...شد چشم

 !میکن ازدواج هم با بود قرار قبال تو و من که بگو بهش-
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 یتو... شیپ سال دو به کشاند را او ریام یهاچشم یرهیت یگو

 صورتش به ریام هم موقع آن...ماه مرداد دیشد یگرما وسط اتاقش،

 همان...انداخت متلک اشیگل گل چادر به که یوقت همان. بود رهیخ

 لسوگ کلیه یفرم بد به و گرفت تمسخر رنگ نگاهش که یوقت

 !نکرد نگاه هم را سرش پشت و رفت بعدش و کرد اشاره

 پر وجودش از حقارت حس ماه هشت و سالکی بعد هم هنوز

 شکلش و سر از شدیم رهیخ نهیآ در یوقت هم هنوز...بود دهینکش

 همه نیا بعد هم هنوز ر،یام روز آن یهاحرف بعد. شدیم منزجز

 !نهیآ یوت مظلوم دخترک با...کند یآشت خودش با بود نتوانسته وقت

 مسعود مثل یآدم با ازدواج یبرا را او یمنف یهاحس نیا دیشا

 یادیز سرش از هم را مسعود خلوتش در یحت ،بود داده سوق

 . دانستیم

 .بود ریام خوبش احساسات تمام قاتل

. بود زده گردن را اشیجوان یروزها حال و شور تمام که بود او 

 کردیم فیتعر اشییبایز از بند کی مادرش خانه در که یوقت یحت

 زهرآلود یهاحرف داشت عمر تا. شدیم کج اریاختیب لبش یگوشه
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 را او چگونه که رفتیم ادشی مگر خورد،یم زنگ گوشش در ریام

  فروخت؟ دهیرس راه از تازه یبهیغر دختر کی به

 ! نبود متنفر ریام از هم باز و رفتینم ادشی

 با یخال تو یزندگ کی قیال را خودش شدیم باعث هم نیهم

 . بداند مسعود

 باال را هاشدن زده پس و هاحقارت نیا یهمه روز کی دیبا باالخره

 امروز؟ از بهتر یفرصت چه و آوردیم

 دستش کار درونش فیضع و عاشق سوگل دیترسیم ،نکرد درنگ

 :زد لب شهیهم از ترحسیب و نکرد جدا ریام از را نگاهش. بدهد

 !نبوده نه-

 :کرد زیر چشم و خورد جا ریام

 !؟یچ-

 همان. دیرقص سوگل چشمان یجلو مهتا ریتصو یلحظات یبرا

 و بود رفته ریام یپدر یخانه به اشعالقه اعتراف یبرا که یروز

 .زیچ همه به زد شهیت و دیرس راه از یبختک مثل مهتا
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 :یوقت هر از ترمحکم شد، محکم

 !نبوده تو و من نیب یزیچ چیه-

 :مسعود سمت دیچرخ

 !دینپسند منو خدا شکر که بوده خواستگارم فقط آقا نیا-

 :کرد تکرار لب ریز یدلخور با و دیدو ریام یهاچشم به خون

 ...سوگل-
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 هک بود سال پنج. شد آلودتب نگاهش و دیچرخ یتند به گردنش

 ریام که بود سال پنج...داشت ریام زبان از را اسمش دنیشن حسرت

 . بود کرده محروم زیناچ لذت نیا از را او

 اب را اسمش تلفظ بار هزار از شیب نداشت شک یول بود، نشمرده

 نثارش یظیغل دلم جاِن الشیخ در بار هر و کرده تجسم ریام یصدا

 .بود کرده
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 یراب فقط تنها محکم و قرص سوگل انگار. بود رفته بدنش از روح

 .بود شده گور و گم بعدش و کرده هبوط کالبدش در هیثان چند

 سمت یجیگ با. بود قفل شیرو مسعود و ریام بیعج یهانگاه

 سمت خواستیم. نداشت را زیچ چیه تعادل گرید. دیچرخ مخالف

 .کند تند پا خانه

 :شد متوقف مسعود یصدا با

 !هاشده رید شگاه،یآزما میبر بود قرار یریم کجا خانم سوگل-

 مخالف سمت. کرد شره اشقهیشق کنار از درشت یعرق یدانه

 :گفت مسعود به زانینام یلحن با و دیچرخ

 !میبر آره...آهان-

 :کرد تکرار خورده جا و شد راهش سد دوباره ریام

 !سوگل-

 :ردک تکرار وارپچپچ. رفتینم ریام یهاشانه از باالتر سوگل نگاه

 !کنار نیبر لطفا-

 :نرفت کنار ریام
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 !؟یبر مرد نیا با یخوایم-

 :ریام یبازو به انداخت دست مسعود

 میدگن نیا! کنم یجد برخورد نینکن مجبورم گه،ید کنار بکش آقا-

 !خانم سوگل سر یفدا یزد نمیماش به که

 یخوب به سر هر را هاشمهره یصدا که دیچرخ گردنش یجور

 :دیغر مسعود به رو و کرد چفت هم به دندان. نددیشن

 !نکن موونهید ار،ین زبون به اسمشو آنقدر-

 :کند مهار را شیعصبانت نتوانست و کرد نگاه سوگل به دوباره

 ؟یدار دوستم یگفتیم که ینبود یهمون تو مگه آخه؟ شده چت-

 ودب نمانده یزیچ و آمدیم باال زور به نفسش. بود قراریب و کالفه

 شد مجبور مقابلش از ریام راندن یبرا. هیگر ریز بزند یها یها که

 به ضبغ و کرد اصابت ریام یپهلو به دستش پشت...کند دراز دست

 :دیدو شیصدا

 !لطفا کنار دیبر...نبودم من اون...نبودم من نه-
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 به یچنگ. رساند مسعود نیماش به را خودش یزدن هم به چشم در

 . شد ریجاگ یصندل یرو عیسر و زد در

. ندما دور نظرش از مسعود روزمندیپ هنگا که بود آشفته آنقدر ریام

 . نشست فرمان پشت و زد دور را نیماش بالفاصله مسعود

 اج به کوچه وسط نیماش تند حرکت از که یخاک و گرد و ماند ریام

 ..ماند
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 هک یمشتر نیآخر. آمدیم باال یطبقه از یدیشد توق و تق یصدا

 هل یآهن یکشو داخل را زیم یرو یفاکتورها شد، خارج مغازه از

 مه به و آشفته باال یطبقه کوچک طیمح. رفت باال هاپله از و داد

. خوردیم چشم به نیزم یرو یدرشت و زیر یهاکارتن و بود ختهیر

 :دیپرس متعجب و رفت جلوتر

 ؟یکنیم کار تنها دست چرا ریام-
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 دآمیم نظر به و بود گرگرفته گرما و ادیز کار اثر بر ریام یچهره

 از را هاکارتن. رفت کشینزد پارسا. نکشد کار از دست حاالها حاال

 . داد دستش به و برداشت نیزم یرو

 :گفت یتند به ریام

 نهیسنگ نکن، بلند هم رو هاکارتن اون! یکن کمکم تو خوادینم-

 .ستین خوب برات

 .ستادیا نهیس به دست پارسا

 بسه! ینخورد یزیچ که ناهارم ،یکرد کار کله هی صبحه از ریام-

 جمع گمیم کارگر به صبح کنار، بذار رو پرتا و خرت نیا! گهید

 .کنه

 در دیسف یهاکارتن دنیچ مشغول دوباره و نکرد او به ییاعتنا ریام

 .شد ییانتها یهاقفسه

 :گفت جو کردن عوض یبرا پارسا

 شده؟ ورشکست یخالق یدیشن-

 :دیپرس زناننفس ریام
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 ه؟یک گهید یخالق-

 ما یهایمشتر که همون کنه، کار ششیپ رفت ارسالن که همون بابا-

 !چوندیپیم رو

 :انداخت باال یاشانه یدیقیب با کار نیح در

 !بود دایپ اولش از آخرش ست،ین یبیعج زیچ-

 یکرکره وقته چند االنم آورده، باال بازار تو یبده و چک یکل-

 !نهییپا شمغازه

 بخورم؟ من اونم یغصه! درک به-

 ..ریام گمیم-

 :انداخت سمتش گزنده ینگاه

 !پارسا؟ شده یچ-

 نجا؟یا برگرده میبگ بهش شده، کاریب ارسالن گمیم-

 :تکاند حرص با را دستش خاک و گرد

 ودتوخ خودیب بعدشم! برگرد؟ بگم حاال که برو گفتم بهش من من-

 هک هنوزم! گردهیبرنم وقت چیه هیشتر شنهیک اون نکن، کیکوچ
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 یدر لب ریز خورهیم بهم چشمش وقت هر سال دو بعد هنوزه

 !کنهیم بارم یور

 .کرد خوش جا چرخان یصندل یرو و رفت ترعقب

 ؟یکن خفه مسخره یکارا نیا با خودتو شب تا یخوایم حاال ریام-

 گفت؟ یچ بهت سوگل یگینم چرا

020 

 

 .کرد مرتب ناهنجار ییصدا دیتول با را ابزارها و نداد یجواب ریام

 :زد صدا را اسمش مصرانه دوباره

 ...ریام-

 :گفت پر یدل با ریام

 شوهر مثل! دینکش زدن حرف به کار اصال بگه؟ یخواستیم یچ-

 !شگاهیآزما رفتن هم با و گرفت رو وزیپف اون دست هادهیند

 :ماند بازمهین پارسا دهان

 د؟ینشن حرفاتم سوگل یحت یعنی. نداشتم انتظارشو! واقعا؟-
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 :زد ظیغل یپوزخند

 !شناسهیم منو اصال که بشه منکر بابا اون یجلو مونده کم! حرف-

 :شد زانیآو پارسا یهاشانه

 !ستین یراحت کار آوردنش دست به حساب نیا با پس-

 دست به از حرف هنوزم تو! شگاهیآزما رفت پسره با گمیم دارم-

 ؟یزنیم آوردنش

 سرهپ اون تا کنار یبکش خودتو یخوایم! ریام شهینم که ینجوریا-

 دیناام سوگل سراغ رفتن بار هی نیهم با بتازونه؟ خودش واسه

 !؟یشد

 کردن کار حس گرید. شدیم بد حالش صبح گند انیجر یادآوری از

 :کرد زمزمه و داد هیتک یستون به رمقیب. نداشت

 ادمدینم حق بهش اگه! ببخشه هم تونهینم ده،ینبخش منو سوگل-

 اب حق یوقت یول بره، قرمساق اروی اون با بذارم صبح بود محاله

  آمد؟یبرم دستم از یکار چه سوگله

 :دیکش صورتش عرق به یدست
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 کردم، یخال سوگل سر رو رو، یاجبار یخواستگار اون حرص من-

 متنفر من از بود اون یجا یک هر رفتم، شیپ تند یلیخ روز اون

 مرفت گذشته کار از کار که یوقت تازه سال دو بعد هم حاال! شدیم

 من مثل یآدم رو داره آزار مگه که، ستین احمق اونم اش،یپ

 !کنه باز حساب

 :دیپرس یدینوم با پارسا

 ؟یکن یکار یخواینم گهید یعنی-

 :گفت گرفته ریام

 دروغ داشت زبونش کرد بیتکذ بهم شوعالقه یوقت امروز! نه-

 یهمه مثل بود؛ شهیهم مثل چشماش! راست چشماش و گفتیم

 تموم کردم صدا اسمشو یوقت! داشت دوستم که یسال چند نیا

 هنوزم و باشه دهیدلبر نفر هی شهیم مگه د،یلرزیم داشت وجودش

 من یول پارسا؛ داره دوست منو هنوزم اون! بباره؟ چشماش از عشق

 هی فیبالتکل حس نیا با خوامینم فم،یبالتکل حس هی دچار هنوز

 !شیزندگ سراغ بره بذار کنم، خراب شویزندگ گهید بار
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 هاپله ریمس یتند به و نداد مجال. کند اصرار هم باز خواست پارسا

 .گرفت شیپ در را

 !گرفته عرق گند یبو کنم، عوض رو شرتمیت نییپا برم من-

 

  

22 

 

*** 

 لب رژ. دیرسیم نظر به دهیپررنگ صورتش یکم شیآزما بعد

 کوچک فیک داخل از را بود آورده خود همراه که یایصورت

 . دیمال شیهالب یرو یکم و دیکش رونیب ششیآرا

 چه هر. دیبلع را تازه یهوا حجم و داد نییپا را نیماش یشهیش

 درست یزیچ کی هم هنوز بود، دهیفایب کردیم فوت را نفسش

. شدیم ترکینزد داشت لحظه هر مسعود! سوختیم اشنهیس وسط
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 لسوگ یپا یرو جانیه با را شیآزما یبرگه و نشست فرمان پشت

 .انداخت

 مسعود یصدا و انداخت برگه یهایاهیس به رمقیب ینگاه سوگل

 :دیشن را

 !نه؟ مگه یخوشحال. شد مثبت جوابش-

 کجا از را نفس به اعتماد همه نیا مسعود. کرد کپ یالحظه یبرا

 رفک بود شده باعث یچ بود، طرف دهیترش کی با انگار آورد؟یم

 نشناسد؟ پا از سر سوگل شیآزما مثبت جواب با کند

 از هم یطورنیهم. گذاشت داشبورد رو زانیآو ییهاشانه با را برگه

 مسعود حرف بود، شده نیچرک مسعود یخانواده از دلش شب سر

 . کرد بدترش هم

 ینامزد یبرا هاهمانیم که ییایهدا یهمه مسعود یخانواده شبید

 جشن نبود معلوم. بردند خودشان با و کردند جمع را بودند آورده

 !ییجومتیغن مراسم ای بود ینامزد
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 امد،ین خوش خانواده اهل از کدامچیه مذاق به یکار اول ماجرا نیا 

 ار مسئله نیا که بود دهیپسند را مسعود آنقدر سوگل پدر گرچه

 . بدهد جلوه تیاهمیب

 داشبورد یتو و کردیم مچاله را شیرو شیپ کاغذ خواستیم دلش

 . چپاندشیم

 رون؟یب میبر هیچ تبرنامه-

 هم هنوز اما. نداشت یکار چیه شب خود تا بود، یخال اشبرنامه

 . آوردیم در را حرصش جیهوآب یخاطره یادآوری

 .خونه رمیم دارم، درس یکل نه-

 :کرد سوگل صورت به ینگاه و انداخت چیسوئ به دست مسعود

 !؟یزد رژ شده، عوض صورتت رنگ-

 به ار زیناچ موضوع نیا مسعود کردینم فکر. ماند باز مهین شیهالب

 فکر مه االن البد بود گفته شیپ لحظات که یحرف با. اوردیب شیرو

 سوگل دست. کرد حرکت نیماش. زده رژلب او خاطر به کردیم

 . گرفت نشیسرآست با را لبش رژ تمام و آمد باال نامحسوس
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 :گفت و کرد روشن را نیماش پخش مسعود

 .میبد گوش آهنگ هی حداقل یزنینم حرف که تو-

 یرو یالحظه مسعود نگاه دیرس مهین به مشیمال تمیر با آهنگ یوقت

 ستد یرو را مسعود نگاه و آمد باال سوگل سر. کرد ینیسنگ سوگل

 .کرد شکار دشیسف

23 

 

 سوگل نکهیا یعنی کرد، دراز سوگل سمت را دستش یکم مسعود

 با زد، خشکش یاانهیناش طور به. بگذارد او دست انیم در را دستش

 هفته نیا آخر تا و بوده شانینامزد جشن شبید کرد؛ فکر خودش

 بر یلیدل و ستین یمنطق ریغ مسعود یخواسته پس. کنندیم عقد هم

 . ندارد دنیورز امتناع

 یبعض که بود درست...نداشت یحس چیه مسعود به که بود درست

 نیا یول خورد،یم حرص شدت به بشیعج یهااخالق از اوقات

 !گرید شدیم شروع ییجا کی از دیبا بودنش گس همه با داستان
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 یتو را دستش خواست. برد جلو مسعود سمت به آرام را دستش

 تمام به یمیقد چندان نه یریتصو هوکی که بدهد جا او دست

 .تاخت وجودش

 با ند،بز کنار مقابلش از را ریام نکهیا یبرا...شیپ ساعت چند درست

 گر شد؛ متولد برخورد نیاول و کرد لمس را او یپهلو دست نیهم

 !اضافه وقت در چه گر ر،ید چه

 دیبا کرد،ینم لمس را گرید ییجا دست نیا با هاساعت دیبا

 یادآوری با و شدیم رهیخ دستش به اتاقش یخلوت در هاساعت

 .آوردیم هجوم لبانش به نیغمگ یلبخند نیریش یاخاطره

 کرده میقا تختش بالش ریز که یدفتر آن در را امروز اتفاق دیبا اصال

 !نوشتیم بود

 تا بود دهیخر شیپ سال پنج و داشت یگلگل جلد که یدفتر همان

 آن یک دینفهم اما. سدیبنو آن یتو را خاصش و خوب اتفاقات تمام

 تنها دبو قرار دفتر که رفت ادشی و زد ریام اسم به دانگشش را دفتر

 .باشد خوبش خاطرات یبرا

 :نوشتیم شیتو یاخاطره هر یجا مثال
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 بهش چقدر و بود زده موهاشو صبح...دمید رو ریام امروز»

 شیتو کرد، نشیماش سوار منم و درسا دنبال بود اومده ظهر...اومدیم

 شمعده بدجور گفتیم مامانش امروز...بود بهشت مثل نشیماش

 روزام هیسا...بفرسم صلوات تا هزار دمیم قول شه خوب اگه گرفته،

 کوچه تو ریام یوقت یول کرد،یم فیتعر ازش شهمه کالس تو

 ....«ریام یمرد یلیخ تو شد، خنک دلم نداد سگ محل بهش

 یراب و بود ارزشمند او یبرا که ییهاحرف لیقب نیا را دفترش تمام

 .بود کرده پر دخترانه اتیچرند مشت کی هیبق

 یروز همان. نوشت دفتر آن در ریام از شیپ سال دو هم بار نیآخر

 ! دارد دوست را مهتا گفت ریام و دارد دوسش گفت بهش که

 یاتکه و کرد چکه دفتر یدیسف یرو شیهااشک یسیخ روز همان

 :نوشت را فروغ شعر از

 ُمردممی تو از من

 ..بودی من زندگانی تو اما

 تاقا از یاگوشه دفترش و بست خی دفتر آن خاطرات تمام آن از بعد

 .خورد خاک
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 خود سمت را دستش. شد تیموقع متوجه و جنباند را سرش

 :گفت خفه ییصدا با مسعود از یدلخور رفع یبرا و برگرداند

 !عقد بعد بمونه-

 را فرمان دوباره و شد متقاعد کرده یروادهیز کرد فکر که مسعود

 پلک. کرد پخش به شروع گرید یآهنگ و شد تمام آهنگ. دیچسب

  که یکیموز همان شد،ینم پخش کیموز نیا کاش فشرد، هم یرو

 : بود زده یقفل شیرو بارها

 ..منو یکرد صدا تا شدم، اسمم عاشق

  یبگ یچ هر قبول اصال ،یوونگید نیا از مستم

 کرد حظ تو احساس از دل

  بسمه یباش تو هی همه، از دورم که من

 یصحبت هم من با یوقت ؛یلعنت خوب حس نیا

 ..کرد عوض یلیخ حالمو

 در و زدیم را امروز خیتار. کردیم اضافه دفترش به هم را نیا دیبا

 صدا باالخره را اسمش امروز ریام که نوشتیم دفتر برگ نیآخر
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 زدنش صدا سوگل که نوشتیم...جانم دیبگو نتوانست او و کرد

 ابد تا بعدش و بود ترقشنگ هم کردیم تصور که یزیچ آن از یحت

 .اشدخترانه خام یاهایرو همان یقاط ماند؛یم بسته دفتر آن
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 فرو سرش در یامته مثل ظهر از بعد سکوت در تلفن یصدا

 بار چند. بود آلودخواب و جیگ مسکن مصرف خاطر به. رفتیم

 بلند. نبود مغازه در یکس خودش جز انگار کرد، صدا را فروشنده

 ادند جواب قبل. رساند تلفن کینزد تا را خودش لنگان لنگان و شد

. دش جمع درد از صورتش دیچیپ شیپا ساق در که یدرد احساس با

 آهسته است، خط پشت مادرش نکهیا الیخ به. بود خانه یشماره

 :گفت

 مامان؟ شده یچ-

 !ر؟یام ییکجا-
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 :گفت متعجب. بود پدرش

 !اشمب دینبا یاگهید یجا عتایطب مغازه یشماره به یزد زنگ یوقت-

 :گفت گزنده و تند یلحن با پدرش

 !خونه ایب عیسر ر،یام زینر مزه-

 .انداخت هاپله ریز یانقره دور ساعت به ینگاه

 !روز؟ وقت نیا باشه ریخ-

 :کرد تکرار قبل از تریعصب پدرش

 !واجبه کارم برسون، زود خودتو ریام-

 اخراو نیا. برود در کوره از شدت نیا به پدرش امدهین شیپ حالتابه

 ودب دهیچینپ یکس یپاچه و پر به و بود خودش الک یتو سرش هم

 :گفت کالفه. شود یعاص پدرش که

 نیا با رونه،یب هم پارسا ست،ین مغازه تو یکس االن من جز االن آخه-

 کنم؟ یرانندگ یجور چه پا

 اصلهف صورتش از را یگوش شد مجبور پدرش ادیفر یصدا با بارنیا

 :بدهد
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 !خونه برسون خودتو ترعیسر یتونیم که یکوفت هر با ریام-

 نگران هم پدرش تماس با. گذاشت شیسرجا را تلفن و کرد ینچ

 .یعصب هم شد،

 به بود، نشده زانیم یحساب و درست هنوز روز دو بعد حالش 

 هک یریمس. کند قفل را فروشگاه یدرها تنها دست توانست زحمت

 هدید ضرب یپا آن با کردیم یط یاقهیدق ده معموال راسته سر تا

 خودش و گرفت دربست یتاکس بازار رونیب. دیکش طول ساعت مین

 .رساند خانه به را

. بودند نشسته نفرهسه مبل یگوشه کی کدام هر پدرش و مادر

 عقلش. نیسنگ خانه جو و بود هم یتو شدت به پدرش یهاسگرمه

 که بود نزده سر او از ییخطا و خبط هم دایجد داد،ینم قد یجا به

 . بود بسته رو از را ریشمش پدرش

 نیا در و بود گذشته یاهفته سه هم مسعود با بحثش یماجرا از

 گلسو عقدکنان مجلس فردا که بود امدهین شیپ یمشکل حتما مدت

 .بود
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 تنگرف با و شد بلند درسا که ندیبنش نفرهتک مبل یرو خواست

 شدن دور قبل و خورد ینیچ درد از صورتش. کرد کمکش دستش

 یاشانه درسا. شده یچ که دیپرس ازش ابرو و چشم حرکت با درسا

 .دیبگو یزیچ نتوانست پدرش یجلو و انداخت باال

 درسا از سر یاشاره با اول کند باز لب از لب نکهیا از قبل پدرش

 :گفت اعتراض با درسا. برود رونیب اتاق از که خواست

 !ندارم شما کار به یکار که من بابا اِ-

 :گفت لب ریز مادرش

 .تماشا ینشست که ستین نمایس گه،ید برو پاشو-

 فالگوش یاگوشه و شد خارج اتاق از یحرص پر یهاقدم با درسا

 .ستادیا

 :دیپرس شک با و چسباند هم به را شیابروها ریام

 !بابا شده یچ-

 هک یحال در و داد یباز هدفیب مشتش در را کوچک یبیس پدرش

 :دیپرس بود، سرخ پارچهکی صورتش
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 !شده؟ ییهوا یخوند دختره اون گوش تو یچ-

 :دیپرس گنگ

 دختره؟ کدوم-

 !سوگل راه، اون به نزن خودتو-

 دبو قرار که یروز همان. رفت شیپ هفته سه یماجرا شیپ فکرش

 دهانش در حرف. بروند شیآزما یبرا خواستگارش همراه سوگل

 هک دیفهم پدرش یبعد حرف با که بدهد یحیتوض چه ماند د،یماس

 .است یدیجد یماجرا به مربوط بحث

 ؟یگفت یچ دختره به اتاقت اون تو روزیپر-

025 

 

 بلم یرو از فرز شیپا درد به توجهیب و گرفت جرات سوال نیا با

 .شد بلند

 یتوق به یتق تا! نایآورد ریگ منو شمام! حرف؟ کدوم بابا یا-

 !نیچسبیم منو یقهی خورهیم
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 :گفت پر یتوپ با همسرش یجا به خانم میمر بارنیا

 !ر؟یام ینگفت بهش یزیچ-

 :گفت نانیاطم با

 !نگفتم که معلومه-

 :دهانش یرو دیکوب

 ! بودم الل الِل...بکم صم-

 :ستادیا مقابلش و شد بلند مادرش

 ندهمو روز هی و سرش به زده دختره امروز و ینگفت یزیچ بهش تو-

 !زده؟ هم به ویچ همه عقد به

 صاف توانستینم اما کرد،یم یپاشسم یمدت کی که بود درست

 یهارگ و گرفت اوج کنترلیب شیصدا. بشنود تهمت و ستدیبا

 :زد رونیب گردنش

 تماح باشه داشته یداستان هی نامزدش با یک هر یعنی...اهلل اال اله ال-

 هی پسره دیشا! ؟یچ همه ریز زده چه من به! کردم؟ یغلط هی من

 !داشته یمشکل
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 :گفت کشان آخ و مبل یرو نشست

 ارم مثل درد از که من اتاقم، تو اومده ربع هی هم سر سوگل روزیپر-

 رد حرفاش از سر که کرد نیف نیف آنقدر اونم دم،یچیپیم خودم به

 ! داره؟ کردن درست جنجال ماجرا نیا هیچ. اوردمین

 :داد تکان سر تیعصبان با مادرش

 رو سوگل یجلو شیپ هفته چند تو ر؛یام نکن فرض احمق رو ما-

 !؟ینگرفت ای یگرفت نامزدش شیپ

 تصور که یسادگ آن به ماجرا پس. ختیفرور وجودش در یزیچ

 فرو بهت در. بودند خبر با زیچ همه از پدرش و مادر و نبود کردیم

 :  کرد تکرار دوباره مادرش و رفت

 !ر؟یام گهید یگرفت-

 :گفت کالفه

 !؟یچ که خب-

 :گفت گرفته شدت یتیعصبان با پدرش
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 هک یدیچیپ سوگل راست و چپ به انقدر ؟یچ که پرسهیم تازه-

! آوردن پس رو نشون پسره یخانواده و شد سرد نامزدش از دختره

 ششیآت انقدر شون،خونه زد صدا منو سوگل یبابا یرستم یآقا ظهر

 نکنه، تیشکا ازت کنم شیراض تونستم جز و عز با فقط که بود تند

 !نیختیر محله نیا تو رو ما یآبرو چندم بار یبرا گفتیم

 هب و برداشت مبل یرو از را کتش تند حرکات همان با و شد بلند

 .دیکش تن

 یزد که یگند نیا دیبا شون،خونه برم میخوایم االن مادرت و من-

 !میکن جمع رو

 :دیپرس خورده جا ریام

 بابا؟ یکن کار یچ-

 :گفت قاطع و کرد مرتب را نازکش و دیسف یموها دست با پدرش

 ومد بار به خوامینم ،یکرد محل ینماانگشت رو دختره قبال بار هی-

 تو ممرد نیا فردا از مینکن یکار اگه یزد تو که یگند نیا با! بکشه

 همه که داره یرادیا و بیع هی دختره حتما که ندازنیم جو محل

 اب آدم تو ِیخرکله خاطر به دمینم اجازه من! زننیم پسش عقد قبل
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 امشب! بشه فیخف و خوار اون و نیا یجلو یرستم مثل ییآبرو

 وت نبات و نقل مثل حرف نکهیا از قبل دیبا زنم،یم حرف باهاش

 !میبخون رو تا دو شما عقد فتهیب مردم دهن

 :زد رونیب حدقه از ریام یهاچشم

 یکنیم فکر بعدشم ؟یآمادگ بدون شهیم مگه! بابا؟ یگیم یچ-

 !دن؟یم تیرضا ما عقد به تیعصبان از شدت اون با اونا

 :رفت باال پدرش یصدا

 مردم دختره یآبرو بده، تیرضا تا درش یجلو نمیشیم آنقدر-

 ! ستین ما دست یچهیباز

 وگلس یخانواده با که رفتندیم داشتند مادرش و پدر یراست یراست

 وانستتینم که بود افتاده اتفاق ییهوی زیچ همه آنقدر. کنند صحبت

 :دیبگو توانست فقط. شود خارج شوک از

 !تونمینم من...ستین وقتش االن...کنمیم خواهش بابا-

 :دیغر و دیچرخ سمتش یتند به پدرش
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 رمیم منم خب ؟یبرس دختره به که یختینر کرم همه نیا مگه-

 !کنم راحت کارتو

 :کردیم التماس که بود یدفعات معدود جز

 !نه االن یول...برسم بهش خوامیم آره-

 :دیتوپ و رفت در سمت خشم با

 رو جماعت هی یبخوا بارم نیا خدا تیوحدان به ر،یام ارین اگر و اما-

 که یاقتیلیب هم انقد! کنمینم نگاه روت تو گهید یکن خودت معطل

 !میبرینم خودتو یخواستگار واسه

 :دینال دوباره

 ...بابا اما-

 دست. بدهد ریام درشت و زیر یهابهانه به دل که نماند پدرش

 ...شد روان ییروبرو یخانه سمت و گرفت را زنش

026 

 

**** 



 
 

316 romanzo_o 

 

. بود جنگ دانیم انگار خانه گذاشت، شیهاگوش یرو دست

 و خواستیم سکوت هاساعت دلش کرد،یم ذق ذق سرش یکاسه

 کرد جمع را شیموها گرما حس با. آمد خانه در زنگ یصدا. هیگر

 . بست سرش یباال یشل کش با و

. ودب اقتدارمنش یآقا هم باز. دیکش رونیب به یسرک پنجره پشت از

 میرم نباریا که تفاوت نیا با آمد،یم نجایا به که بود یدوم بار امروز

 .بود آورده خود همراه را خانم

 تاقا یتو و انداخت نییپا یتند به را پرده. ختیر نییپا یهر دلش

 را شوهرش و خانم میمر پدرش کاش. زد روقدم خرد یاعصاب با

 یکل شیپ ساعت دو نیهم. کردینم شانخانه متشنج جو یقاط

 .بود کرده ریام پدر بار درشت

 و نبود مقصر خودش تنها ماجرا نیا در کردیم حساب چه هر

 .سوختندیم او اشتباهات آتش در دینبا ریام یخانواده

 یهامگو بگو هم باز که دانستیم. دیجو را لبش پوست استرس با

 نجس سر دو چوب ریام دوباره و شودیم تکرار شیپ ساعت

 .شودیم
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 از را همه و رفتیم رونیب که داشت شهامت آنقدر شدیم کاش

 پدرش جنباندیم دهان تا بود؟ یشدن مگر یول. آوردیم در اشتباه

 !بود انفجار یآماده یباروت انبار مثل

 وقت یلیخ. ریام یشماره یرو دیکش انگشت و تخت یرو نشست

 که بود یبار نیاول یول بود، کرده رهیذخ را اششماره که بود

 . بدهد امیپ او به خواستیم

 لمث هم او و نشسته شیرو یجلو ریام انگار د،یکوب محکم قلبش

 دست. دکر پاک یکالفگ با و نوشت بار نیچند. بود دستپاچه شهیهم

 :کرد پیتا آخر

 ماجراها نیا مقصر رو تو هاخانواده االن دونمیم. سوگلم سالم،"-

 به واقعا خونه جو االن. ارمیم در اشتباه از رو هیبق من اما دونن،یم

 بتونم و شن آروم تا بده فرصت بهم کوچولو هی س،ختهیر هم

 ."کنم صحبت باهاشون

 نگید یاصد با. دیکش ملتهبش صورتش به یدست و فرستاد را امیپ

 نیا به امشیپ جواب شدینم باورش. خورد یکیت اششانه لشیموبا

 .بود نشسته دست به یگوش ریام انگار. باشد آمده یزود
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 .ودگش استرس با را امیپ و کرد حس پوستش یرو را یسرد انیجر

 رید آنقدر شده، رررید گهید! ؟یاریدرب اشتباه از رو هیبق یخوایم"-

 ییتا دو مینیبش بعد به نیا از دیبا اشتباه، از هیبق درآوردن یجا به که

 ! "میبمال سرمون به رو اشتباه نیا ِگل

027 

 

 ربط خانه نیا به مادرش و پدر آمدن به دیشا د،ینفهم را منظورش

 شد،یم ییرایپذ در که ییهاصحبت یجهینت منتظر دیبا فعال. داشت

 .ماندیم

 ود. گذاشت اشیشانیپ طرف دو را دستانش و تخت یرو نشست

 مسعود یخانواده با همراه عقد لباس و حلقه دنیخر یبرا شیپ روز

 . بودند رفته بازار به

 راه خواستیم دلش بود، مخش یرو کامال مسعود یخانواده رفتار

 با اما. کردیم دایپ وصلت نیا از شدن خالص یبرا ییرو در

 رگید بار کی خواستینم ریام یخواستگار خوردن هم به یتجربه

 .فتدیب هازبان سر اسمش
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 نیا و کردیم پچپچ برادرش گوش در وقت تمام مسعود خواهر

 ودشخ بودند خواسته سوگل از نکهیا با. بود آزاردهنده شیبرا رفتار

  کدام هر یرو دست یول کند، انتخاب را عقدش سر یطال

 بیج مراعات که گفتیم میمستق ریغ مسعود مادر گذاشتیم

 . بکند را پسرش

 همه نیا د،یرسیم دهانش به دستش که مسعود آورد؛ینم در سر

 حیترج و شد طال انتخاب الیخیب آخر دست بود؟ چه یبرا خساست

 .کنند انتخاب خودشان داد

 مسعود یخانواده با ادیز. رفتند ینامزد لباس پرو یبرا بعدش

 خو آنها به بتواند هایراحت نیا به دانستیم دیبع و دیجوشینم

 .ردیبگ

 در مانکن تن از را لباسش داشت فروشنده که یافاصله همان در 

 . کرد روشن را لشیموبا نت یکاریب سر از آورد،یم

 چت یکل دید که دیچرخیم تلگرام یهاگروه یتو هدفیب داشت

 . آمده باال اشمدرسه یهایکالسهم یهابچه گروه در

 . شد درشت نگاهش. داشت نگه انگشت یامیپ یرو
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 .خواند دوباره کرده، اشتباه کرد فکر. خواند را امیپ

 لیموبا خیم هنوز نگاهش داد، دستش به را یگلبه لباس فروشنده

 .بود

 .دش تر اریاختیب چشمانش یگوشه و خواند سوم بار یبرا را امیپ

 :کرد شیصدا فروشنده

 !پرو اتاق تو نیاریب فیتشر خانم عروس-

 لجف سرش یکاسه تا پا انگشت نوک از انگار نخورد، تکان شیجا از

 االب هم نفسش داد، تکان یسخت به را اشنهیس یقفسه. بود شده

 .آمدینم

028 

 

 

 :دیپرس متعجب و آمد کنارش مسعود

 !کننیم صدات پرو اتاق بسته؟ خشکت چرا سوگل-
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 اجه و سیخ نگاه. ندیبیم را چت یصفحه مسعود نبود مهم شیبرا

 اما کرد،یم چت هابچه با داشت درسا. آمد باال دوباره واجش و

 :بود تهنوش بعدش و فرستاده هیگر کریاست چند بارهکی به چت وسط

 ..."نیکن دعا توروخدا...کرده تصادف ریام برم دیبا من هابچه"-

 مسعود. افتاد مغازه کف و شد شل شیهادست انیم از عقد لباس

 :کرد پچپچ حرص با و اشیشانیپ تخت دیکوب

 !ستین ما یزندگ کنول! پسره نیا بازم خدا یا-

 :داد جا سوگل آغوش در و برداشت را لباس نیزم یرو از شد، خم

 یسپریم مادرت از شب ست؛ین مهم حاال بپوش، لباستو برو ایب-

 !چطوره اوضاعش

 تیوضع در ریام. آورد هجوم صورتش به تمام شدت با اشک

 پرو یتو برود خواستیم او از مسعود وقت آن بود، یاکنندهنگران

 کند؟ پرو را عروسش لباس و

 مخالف جهت به و گذاشت مسعود دست یرو دوباره را لباس

 زا و ردیبم بارها بود حاضر سوگل نداشت خبر که مسعود. دیچرخ

 !نشود کم ریام سر از مو تار کی یول شود، زنده نو
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 و رفت دنبالش مسعود. دیدو مزون در سمت مضطرب و دستپاچه

 .کرد مهارش شیبازو داشتن نگه با در یجلو

 :دیپرس بهت با و انداخت سوگل صورت یسیخ به ینگاه

 !؟یریم یدار کجا-

 :زد هق سوگل

 !ستین خوب ریام حال...برم دیبا...برم دیبا-

 :ماند باز ریتح از مسعود دهان

 هم به عقدتو دیخر پسره اون خاطر به یدار تو شهینم باورم-

 ؟یبر دنشید به داره یمعن چه اصال ؟یزنیم

 :افتاد تضرع به سوگل

 !رمیمیم من بشه شیطور اگه خدابه...مسعود برم بذار-

 :زد پچ شده دیکل ییهادندان با و فشرد شتریب را شیبازو مسعود

 جواب من شه،یم خراب یچ همه یبر سوگل، نکن تیخر-

 بدم؟ یچ موخانواده
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. ودب رنگیب و مات لبانش و دیلرزیم شدت به سوگل یپا تا سر

 .فتدیب و کند غش لحظه هر بود منتظر مسعود که یجور

 :گفت دهیبر دهیبر را کلمات

 خودم یچشما با برم دیبا ارم،یب تاب تونمینم...مسعود شرمنده-

 ...خوبه حالش نمیبب

 :گفت تیقاطع با و کرد رها را شیبازو مسعود

 !شهیم تموم یچ همه نکن، نگاه سرتو پشت گهید یرفت اگه پس-

 مبهوت و مات یهانگاه مقابل در و نکرد اثر او در مسعود دیتهد

 ..دیدو کنانهیگر پاساژ یخروج تا مسعود یخانواده

 

029 

 

 مبهوت و مات یهانگاه مقابل در و نکرد اثر او در مسعود دیتهد

 .دیدو کنانهیگر پاساژ یخروج تا مسعود یخانواده
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 نیولا یتو یول شود یشخص نیماش سوار که آمدیم شیپ کم یلیخ

 هک شیهانفس. کرد پرت را خودش شد متوقف مقابلش که ینیماش

 به و گرفت را درسا یشماره لرزان ییهادست با شد، منظم یکم

 :دیپرس زدهشتاب تماس شدن وصل محض

 کجاس؟-

 !سوگل؟ شده یچ کجاس؟ یچ-

 رساد به یدرست به را کلمات نتواند که بود دارهیگر آنقدر شیصدا

 :کرد فصا ییگلو زیر یاسرفه با و داد نییپا را بغضش. کند منتقل

 مارستانه؟یب کدوم کجاس؟ ریام-

 .خونه مشیآورد االن نیهم-

 :دیپرس دیترد با و شیگلو یتو شد سنگ بغض دوباره

 خوبه؟-

 :کرد دییتا درسا

 !خوبه-

 :گفت راننده به که نکرد باور را درسا حرف
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 !نیبرون تندتر کمی توروخدا آقا-

 دم نیسنگ کیتراف بود که ینحو هر به و کرد عوض دنده راننده

 دهنش متوقف کامل طور به هنوز نیماش. گذاشت سر پشت را عصر

 . دآم نییپا عیسر و دیکش رونیب یاسکناس وال و هول با که بود

 و نداد هدر زدن در یبرا را فرصت ،بود باز ریام یپدر یخانه دِر

 زیر یهاشن یصدا که دیدو تند آنقدر. شد شاناطیح وارد بالفاصله

 .شد بلند شیپا ریز درشت و

 با د،یکشیم رونیب سرش از را یروسر داشت بالکن یتو خانم میمر

 . کرد یته قالب دهیپر یرو و رنگ آن با سوگل دنید

 :برساند هم به را شیهالب توانست فقط سوگل

 !کجاس؟ ریام-

 :گفت مبهوت و مات خانم میمر

 !دخترم؟ شده یطور ده،یخواب اتاقش تو-
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 که دنبو مهم شیبرا یحت. کند بش و خوش او با تا ستادینا سوگل

 و گرفت راه ریام اتاق سمت میمستق. باشند یکسان چه خانه یتو

 .کرد نییپا و باال یتند به را رهیدستگ

 یازکن یپتو و رفته خواب به پنجره کنار ینفره کی تخت یرو ریام

 .بود دهیکش شیپاها یرو

 خاطر به شیابرو دو نیب ینازک خط اما بود، خواب نکهیا وجود با

 . بود انینما درد

 تشکش که او تخت یلبه یرو انداخت را خودش یجور سوگل

 .دیپر ریام یهاپلک آن یواسطه به و خورد یدیشد تکان

031 

 

 سر دلهره و شک با و گرفت ریام سرخمهین یهاچشم از را نگاهش

 یتو نبود، یلیز و زخم که صورتش. کرد یوارس را شیپا تا

 . نکرد جلب را نظرش یزیچ هم ظاهرش
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 به یتح و زد کنار شیرو از یتند به را پتو بود، داریب ریام نکهیا با

 سمت یپا جز بود، خوب زیچ همه ظاهرا. کرد نگاه هم شیپاها

 .بود شده بسته آتل با زانو ریز تا که راستش

 یرو هنوز رمقشیب نگاه. دیکش باال را خودش یکم شانه یرو ریام

 ردهک قیتزر او به آورخواب ُمسکن چند نکهیا با. بود جیگ سوگل

 .بود داشته نگه باز زور به را شیهاچشم حالنیا با بودند،

 حاال هم آن کرد؟یم کار یچ تختش یرو سوگل آورد؛ینم در سر

 !بود عقدش مراسم یکارها ریدرگ که

 آن از کمکم شد، آسوده ریام حال بودن میوخ از سوگل الیخ یوقت

 زا ترس هنوز. افتاد هقهق به صدایب و شد خارج یزدگشوک حالت

 و شد سرخود شیهادست یک دینفهم بود، نبسته رخت وجودش

 . گرفت راه ریام صورت سمت

 کنانهیگر و گرفت قاب محکم دستانش با ریام یهاگونه طرف دو

 :کرد تکرار

 !؟یخوب ر؟یام یخوب-
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 جواب در. بزند رونیب حدقه از ریام یهاچشم که بود نمانده یزیچ

 رها را ریام یگونه سوگل. بزند پلک یجیگ با توانست فقط سوگل

 پوست یرو داشت انگار. کرد فرو او یموها یتو را دستش و کرد

 هک بود دهیپررنگ و دیلرزیم آنقدر گشت،یم یزیچ دنبال او سر

 .ندارد یعاد حالت دیفهم ریام

 :جنباند لب زنانهق و کرد لمس دست کف با را ریام سر یجا همه

 ازش یمطمئن! نخورد؟ ییجا به که سرت ؟یندار که درد سر-

 !انداختن؟ عکس

 به یبرزخ حال آن از سوگل درآوردن یبرا و دیکش یزیر آخ ریام

 :کرد زمزمه زور

 !چته؟ تو خوبم، من-

 :دیپرس آلوداشک که داشت شک سوگل

 ! ر؟یام یمطمئن-

 :گفت واج و هاج ریام

 !؟یکن باور بزنم باالنس آفتاب پاشم! گهید خوبم-
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 آن یبرا دلش. چرخاند ریام صورت یاجزا یتو را سشیخ نگاه

... آمدیم سرش ییبال امروز اگر. رفتیم ضعف حالشیب یصدا

 سرش یتو یخاک چه نبود گرید عنق و تخس پسر نیا اگر

 خت؟یریم

. دیآیبرنم حرکاتش کنترل یعهده از که بود شده مطمئن گرید

 گرفت آغوش به محکم شیهاشانه. داد جا ریام گردن ریز را سرش

 :زد هق یاخفه یصدا با و

 ..شکر رو خدا...یخوب که روشکر خدا-

 هم حال آن با یحت... اوردیب عقب را صورتش خواست دوم یهیثان

 .رودیم راههیب به دارد که دانستیم خطاست، کارش که دانستیم

 دنران عقب و بود نیزم یگرانش قطب نیتریقو ریام گردن انگار اما

 !جهان کار نیترناممکن صورتش

 بدن یوب انگار. دیچسب او به شتریب آمدن عقب یجا به چهارم یهیثان

 .شدیم یجار شیهارگ یتو داشت ذره ذره که بود یبخشآرام ریام

030 

 



 
 

331 romanzo_o 

 

 شیهااشک یسیخ و سوگل صورت یداغ از ریام گردن پوست

 گرید نفر کی نشان سوگل بود، فرورفته بهت در. سوختیم داشت

 !بود

 متوجه که ریام اما بود، داده دست از را تعادلش او که بود درست

 .بود تیموقع

 بدهد اجازه ای کند جدا خودش از را سوگل. کند کار چه دانستینم

 با هک بود نیا بکند توانستیم که یکار حداقل رد؟یبگ آرام یکم تا

 او اما بود، گرفته آغوش به را او سوگل نکهیا با نکند، یهمکار او

 کردیم یسع و بود داشته نگه سفت شیپهلوها امتداد در شیهادست

 .باشد نداشته سوگل با یبدن تماس جیه خودش جانب از

 نیا در او الاقل د،یآیم خودش به سوگل آخر و اول دانستیم

 دهید را سوگل شیآزما روز صبح که یآخر بار. نباشد متهم ماجرا

 و ینگران از حجم نیا با حاال و بود خوانده نگاهش در را عشق بود،

 دفن دلش یتو را عشق نیا سوگل که بود شده مطمئن یآشفتگ

 زدیم بسته در به هم باز آمد؟یبرم دستش از یکار چه یول نکرده،

 !کرد؟یم یعاص را هیبق و
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. وردآیم فشار ریام یدهیدبیآس یپا به دارد که نبود متوجه سوگل

 در حال همان در و کرد خفه شیهالب گرفتن دندان به با را درد ریام

 .شد داریپد اتاق وسط خانم میمر و شد باز هوایب اتاق

 دادن هل با توانست فقط و ماند باز مهین شوک فرط از ریام دهان

 .کند جدا خودش از را او بالفاصله عقب به سوگل یشانه

 یسانت چند در صورتش نکهیا به...شد اطرافش متوجه تازه سوگل

 انداخته ریام یپا یرو را اشباالتنه نکهیا به...است ریام صورت

 چند یگشاد نگاه با خانم میمر و اوست تخت یرو نکهیا به...بود

 ...است ترطرفآن قدم

 د،آم نییپا ریام تخت یرو از زدهجنون. بود ستادنیا مرز در قلبش

 .کردیم حس یخوب به را اشیسرخ که بود داغ آنقدر شیهاگونه

 شدت از. دنیبب را واکنشش تا کند نگاه ریام صورت به نتوانست یحت

 و ستین شهیهم یبرا حاال نیهم خواستیم دلش خجالت و شرم

 :کرد زمزمه خورده جا خانم میمر. شود نابود

 ..سوگل-
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 اتاق از و ردک پاتند یفیضع دیببخش با و گرفت گاز را لبش یگوشه

 .دیدو نفس کی خودشان یخانه تا و زد رونیب

 خبر با گناهش از همه که داشت را یمجرم حس شد که خانه وارد

 سوزش و یداغ از تا بشورد را صورتش خواست اول. بودند

. دش مانیپش ییدستشو در پشت یول شود، خالص اشکنندهکالفه

 محو خودش از را ریام صورت لمس آثار خواستینم

 .بپرد پوستش یرو از او عطر خواستینم...کند

 انگشتانش. زد چنگ لشیموبا به و انداخت اتاقش یتو را خودش

 ...«نامحرم کردن بغل گناه »کرد سرچ گوگل یتو د،یلرزیم

 اما. آمد باال بودند نوشته رابطه نیا در که ییهاتیسا از یانبوه

 .دبفهم و بخواند را یزیچ نتواند که بود شده کور آنقدر شیهاچشم

. اندلغز اشچانه ریز تا گونه یرو از را انگشتانش نوک و بست پلک

 که ییآشنا و تلخ یبو همان. بود گرفته را ریام یبو پوستش یهمه

 صیتشخ را ریام حضور هم بسته چشم یحت هاسال شدیم باعث

 .دهد
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 دهینش قبال. بود نوشته نامحرم لمس یدرباره یاهیس یکل نت یتو

 عذابش به لحظه هر باشد، آدم با گناه کی لذت که یزمان تا بود

 .شودیم اضافه

 ششیپ لحظات گناه از داشت وجودش تمام با نداشت، که دروغ اما

 ...عمرش گناه نیترقشنگ و نیبزرگتر از برد؛یم لذت

032 

 

 آن یجا گذشت که چه هر. بود اول ساعت یبرا هاحس نیا تمام

 کار به عقلش داشت کمکم. گرفت سرد یعرق را پرشور حرارت

 . است داده یاگنده گاف چه که دیفهمیم و افتادیم

 شیپ یلحظه اتفاق. افتاد لبانش پوست جان به و تخت یرو دیخز

 خاطر به هم یاهیثان خواستینم یحت ناب یتجربه آن وجود با را

 .اوردیب

 خانم میمر. کند ستین به سر را خودش خواستیم شرم شدت از

 باور یکس اصال ؟یچ ریام خود کرد؟یم بهش راجع یفکر چه
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 ردهب پناه ریام آغوش به و شده اریاختیب استرس شدت از که کردیم

 کردند؟یم یناجور یفکرها تشین یدرباره نکند بود؟

 فرار آن بدتر زیچ همه از. شد تنگ شیزانوها دور دستانش یحلقه

. برود لو جرم ارتکاب حال در که یمتهم مثل درست بود، آخرش

 درآنق اگر شد،ینم دستپاچه آنقدر اتاق به خانم میمر آمدن بعد اگر

 به اوضاع االن دیشا کردینم فرار و شدینم رنگ به رنگ انهیناش

 !نبود االن یافتضاح

 از. بود زانیگر نهیآ در خودش ریتصو به کردن نگاه از یحت

 شودینم شیرو گرید که بود مطمئن. بود گرفته لجش اشیسرسبک

 !کند نگاه ریام و خانم میمر صورت یتو

 مادرش به کمک یبرا آمد،یم رونیب از شام ظروف یصدا و سر

 تا کند حبس اتاق نیا در را خودش روزها خواستیم دلش. نرفت

 .کند هضم را ششیپ ساعت اشتباه

 یبرا انیجر آن که نداشت شک. بود دهیرس ماجرا آخر خانم میمر

 .نداشت وجود نیا از بدتر یزیچ و شدیم دردساز ریام
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. نداشت یتمام خودش کردن سرزنش کرد، فوت دلهره با را نفسش

 !ردهک تصادف چرا ریام دینفهم یحت که بود درآورده یباز جیگ آنقدر

 را بشل. افتاد مسعود ادی تازه ساعت چند بعد و دیکش لشیموبا قفل

 !بود زده گند چقدر ساعت کی عرض در د،یگز یتند به

 مسعود. دیکش قد هم وجدان عذاب بدش یهاحس یهمه کنار در

 حق! دیبخشینم را او وقت چیه کرده یغلط چه امروز دیفهمیم اگر

 !نبخشد داشت هم

 کی خاطر به را عقد دیخر نکهیا بعد بود، نکرده را مسعود فکر اصال

 چه مسعود به خانه یتو االن کرد ول کاره نصفه گرید نفر

 گذشت؟یم

 اما کرد،یم تشیاذ یپوست ریز ییجاها کی مسعود بود درست

 !نبود مسعود حق امروزش یادبیب

 چه در االن دانستینم اما بخواهد، معذرت ازش خواستیم دلش

 یخواهمعذرت حال هر به یول آرام؟ ای است یعصب. است یتیوضع

 . بود اشفهیوظ او از
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. ساندر صبح به یبدبخت با را شب. بود خاموش گرفت، را اششماره

 ات نشد، ارسال کدامچیه یول فرستاد مسعود به امیپ یکل بعد روز

 .امروز ظهر

 دنینش با. گرفت را اششماره بالفاصله شد، ارسال امشیپ یوقت ظهر

 :گفت و داد سالم مسعود یصدا

 روزم اون رفتار از من ن،یدلخور یلیخ دستم از دونمیم مسعود آقا-

 ..نیببخش نیبتون منو بگم دیبا یچ دونمینم. مونمیپش واقعا

 :کرد زمزمه ریتاخ با مسعود و کرد سکوت

 !نداره اشکال-
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 :گفت و کرد رها یآسودگ با را نفسش سوگل

 .کنم جبران دمیم قول ن،یارینم روم به اشتباهمو که ممنون-

 :داد ادامه کنانمنمن سوگل و کرد یهوم مسعود
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 خوردن هم به یماجرا ریغ روز اون نمتون،یبب عصر امروز تونمیم-

 ازتون رو یزیچ خوامینم کردم، هم یاگهید اشتباه هی من دیخر

 .بزنم حرف درموردش دیبا کنم، پنهون

 :دیپرس شک با که کرده قطع مسعود کرد فکر سوگل. امدین یجواب

 ..مسعود آقا-

 !آمینم-

 .خورد جا

 !گهید روز هی بمونه خب-

 :گفت کالفه مسعود

 .امیب تونمینم کال-

 :دیپرس و شد تنگ نفسش. شد یخال شیپا ریز نیزم

 شده؟ یطور-

 ننتونست مخانواده اما کردم، یپوشچشم کارتون از من خانم؛ سوگل-

 !نیایب کنار باهاش

 :دیپرس موت به رو یحال با
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 !تون؟خانواده-

 ..خواهرم یعنی آره،-

 :رفت حرفش وسط یطاقت کم با سوگل

 !ببخشه؟ منو دیبا خواهرتون-

 :گفت قاطع و سفت مسعود

 !مهمه اونم نظر آره،-

 !کنم یزندگ خواهرتون با نبود قرار که من اما-

 دنخور هم به از خواست. کند قطع یتند به را تلفن خواست بعدش

 ریتصو آن کی اما کند، تازه ینفس مسخره و یلیتحم ازدواج نیا

 . بست نقش چشمش یجلو پدرش و مادر

 خوردن هم به با یول بودند، کرده یزندگ هیحاشیب و آرام هاسال

 .بودند شده محله ینماانگشت ریام با ازدواجش

 هشد شکسته چقدر سال دو نیا در پدرش بود دهید چشم به خودش

 .بود
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. شود شروع نو از دوباره نحس یماجرا نیا خواستینم

 دیاب. شوند مردم دهان یتو حرف شتریب شدت با بارنیا خواستینم

 .شود ادهیپ طانیش خر از مسعود تا زدیم چنگ یسمانیر هر به

 به شروع یزیآممسالمت لحن با شیصدا لرزش و تیعصبان رغمیعل

 :کرد صحبت

 ما یکارا تو بارها خواهرتون کوتاه مدت نیا تو مسعود؛ آقا نینیبب-

 یرو به و گذشتم بار هر من اما داشته، دخالت قصد و دهیکش سرک

 ...من اشتباه هی با حاال! اوردمین خودم

 :دیماس دهانش در حرف که او به دیپر یجور مسعود

 من خواهر! خواهرم مورد در بزن حرف درست! تو؟ یگیم یچ-

 !بکشه سرک که گوسفنده مگه

 :دیکش ینیه یناباور با

 ..نکردم ینیتوه من خدابه مسعود، آقا یوا-

 ...احمق شو خفه-
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 را کونیآ قرمز یدکمه او اما زد،یم حرف هنوز داشت مسعود

 یجا به لیموبا تاچ یرو یدرشت رد سرانگشتش که فشرد یجور

! مسعود؟ گفت چه زد،یم نفس نفس بهت شدت از. گذاشت

 چه مگر! نیا اال کند، تحمل توانستیم را یزیچ هر! داد؟ فحشش

 !بود؟ یحرمتیب و یتند همه نیا قیال که گفت

 مسعود آخر یجمله شدیم کاش گذاشت، شیهاگوش یرو دست

 ..نشود تکرار گرید سرش تو
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 در سکوت دوباره و گرفتیم اوج ییرایپذ از بحث و جر یصدا

 و خانم میمر. کرد زیت گوش در پشت. شدیم اندازنیطن فضا

 و ریام دردسرها نیا به دادن خاتمه یبرا داشتند اصرار شوهرش

 ماالاحت. نیا جز داشتند، را یحرف هر دنیشن انتظار. کنند عقد سوگل

 . بود فرستاده را آخر امیپ موضوع نیا سر هم ریام

 یزیچ ریام و او نیب روزیپر کردندیم تصور ریام یخانواده هم دیشا

 کرد،یم یکار دیبا. داشتند اصرار ازدواج نیا به حاال که بوده
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 اجرام نیا در خودیب ریام یپا اشتباه سوءتفاهم کی سر خواستینم

 .باشد ریگ

 را زورش اقتدارمنش یآقا بود، نشده متوقف صداها و سر هنوز

 در نکهیا با پدرش. کند یراض را سوگل پدر شده طور هر که زدیم

 یول نداشت، میتسل جز یاچاره اشخانواده یآبرو حفظ یبرا تینها

 یآقا. آمدینم کوتاه و کردیم بهانه را ریام به اشیاعتمادیب مدام

 ریما که کردیم نیتضم و داشتیبرنم اصرار از دست هم اقتدارمتش

 .کندینم تکرار دوباره را گذشته اشتباه

 تنرف رونیب جرات. نداشت دوست را درهم طیشرا نیا د،یکش یپوف

 .نداشت هم را ریام یخانواده با شدن چشم در چشم و اتاق از

 به. دش بلند لشیموبا کوتاه نگید که بود ستادهیا در پشت کالفه

. دز رجهیش لیموبا یرو دارد ریام از یادوباره امیپ دیشا نکهیا الیخ

 :بود نوشته. خورد نیچ نفرت از اشچهره مسعود یشماره دنید با

 دوباره مخونواده با خواستمیم تازه خونه، دمیرس االن من سوگل"-

 نیا به شهینم باورم بگذرن، روزت اون اشتباه از تا کنم صحبت

 ! "نیفرستاد پس رو نشون یزود
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 بندشتپش یبعد امیپ که کند بالکش تا دیلغز یصفحه یرو دستش

 :آمد

 ستمد تو قلق بد یپرونده هی ظهر رفتم، شیپ تند یلیخ دونمیم"-

 باهات دینبا...سوگل خوامیم معذرت. بودم حوصلهیب کمی بود

 ..."کردمیم صحبت یاونجور

. کرد لمعط هم یاهیثان ستیل بالک به مسعود یشماره فرستادن یبرا

 د،بو بس گرید. رفتندیم درک به شیپرمدعا یخانواده آن و مسعود

 !رفتیم و زدیم یلگد دیرسیم یکس هر که نبود یسرراه دلش

 چشمش یول نبود، بلد را کردن یبد. دیچسب شیگلو خیب یبد بغض

 !بود رابیس گرانید یهایبد دنید از

 کشدب پلکش ریز نکهیا از قبل و کرد مچاله دستش در دستمال یبرگ

 .شد نواخته اتاقش در به کوتاه یاضربه

035  

 

 یسیخ نکرد فرصت که شد دهیکش نییپا به زود آنقدر در رهیدستگ

 .ردیبگ را چشمش ریز
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 حضور متوجه چشم یگوشه از و شد نییپا و باال تختش تشک

 سالم اوردیب باال را سرش نکهیا بدون. شد اتاق در خانم میمر

 .داد لب ریز ییصدایب

 :دیپرس و کرد کج گردن او صورت سمت خانم میمر

 !گفته؟ بهت یزیچ ریام زم؟یعز یکرد هیگر-

 :دیرس گوش به خفه شیصدا و کرد پاک را شیهاچشم ریز یتند به

 .اصال نه-

 پرمهر یلحن با و دیچسب را او یچانه انگشت نوک با خانم میمر

 :گفت

 ؟یکنینم نگام چرا سوگل-

 :کرد پچپچ یشرمسار با و دیدزد نگاه شتریب سوگل

 ...من روز اون شه،ینم روم خدابه-

 نیا از شونیجوون تو همه. دخترم یبد حیتوض خوادینم سس،یه-

 !داشتن طنتایش

 :آمد باال هوایب سرش شیآبرو از دفاع یبرا
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 ..بودم نگران یادیز فقط...من خانم؛ میمر نبود طنتیش-

 مثل رو تو یول خوردم، جا کمی اولش منم درسته. زمیعز دونمیم-

 .دارم اعتماد بهت و شناسمیم خودم دختر

 پسر ات دو نکهیا با. دیچسب خانم میمر صورت به سوگل یرهیخ نگاه

 اردیپد روشنش و صاف صورت در هنوز یریپ آثار اما داشت، بزرگ

 . بود نشده

 مهم چندان روزیپر انیجر که بود داده نانیاطم خانم میمر نکهیا با

 را زدن حرف نیهم و دیکشیم خجالت او از هم هنوز اما نبوده،

 تخت یرو رفتنش موضوع به بخواهد که مخصوصا. کردیم سخت

 :کند اشاره ریام

 ...خانم میمر-

 ..جانم-

 :زد دو دو خانم میمر شمیابر یروسر پر یرو نگاهش

 یحرف چیه نکرد، یکار چیه یعنی نداشت؛ یریتقص ریام روز اون-

 ..نزد



 
 

345 romanzo_o 

 

 ینفس. بدهد ادامه ناچار به شد سبب خانم میمر سکوت. کرد مکث

 :کرد منمن و گرفت

 یآقا و شما روزاون سوءتفاهم واسه اگه بگم خوامیم یعنی-

 نخورد هم به ن،ینکن تیاذ رو ریام خودیب ن،یاومد نجایا اقتدارمنش

 !نداره اون به یربط چیه من ینامزد

 و زد یجور و جمع لبخند بود، آرام خانم میمر سوگل خالف بر

 :گفت

 ! بوده؟. نبوده گناهمیب یول-

 .دینفهم را منظورش

 رو همه ریام آنقدر اما ن،یداشت یخوب یخواستگارا نامزدت قبل تو -

 انیجر اگه اون بر عالوه! شد بتینص سوخته گیدته اون که پروند

 ونهش بود نشونش که یدختر با ازدواج از ریام و نبود شیپ سال دو

 نشدن جور خاطر به مادرت و پدر امروز دیشا کرد،ینم یخال

 !نبودن آشفته ینجوریا مسعود آقا با ازدواجت
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 :گفت و دیخند آرام

 االن پس رسه،یم ریام به گندا یهمه ته میکن حساب که جور هر-

 !بشه ادب که حقشه

 :رفتینم سوگل کت در منطق نیا

 !ن؟یکن ادبش ریام به من کردن لیتحم با نیخوایم شما-

 :گذاشت سوگل ران یرو دست خانم میمر

 اب امروز شناختمینم پسرمو اگه من! جان سوگل ستین لیتحم-

 . ذاشتمینم خونه نیا تو پا شوهرم

 :گفت که نشد متقاعد

 !فهممینم-

 دهپریب سوگل شفاف و گرد صورت به رهیخ ینگاه با خانم میمر

 :گفت

 یلیخ ریام شده باز تونخونه به خواستگارات یپا که یروز از-

 یول! هیچ دردش بگه ما به و ادیب که ستین هم یآدم شده، بدخلق

 طورنیهم یبچگ از گذره،یم دلش تو یچ فهممیم من نگفته اون
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 و ته خودم تا گرفتیم یمونالل آنقدر داشت یمرض هی یوقت بود

 !شده چش نمیبب و ارمیدرب رو ماجرا یتو

 :کرد لمس را سوگل دست پشت

 پسرم لد تو ییخبرا هی یعنی ستین لیتحم ازدواج نیا گمیم یوقت-

 قرص دلشو دیبا که ییتو نیا یول مردده، کمی هنوز درسته! هست

 !یکن

 :انداخت نییپا را سرش سوگل

 !بشم دارشک یروزه هی ریدرگ خوامینم من اما-

 .داد رونیب یآه با را نفسش خانم میمر

 برص بشه محکم تو به احساسش ریام که یوقت تا میتونستیم ما-

 دووم مردم حرف بار ریز بابات و مامان موقع اون تا یول م،یکن

 آرن؟یم

 :کرد زمزمه یدرماندگ با سوگل
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 وصل زور به خودمو من کنه فکر ریام خوامینم فقط. ..دونمینم-

 قدرآن...داشتم رو شدن دهیناد تلخ یتجربه قبال من. کردم شیزندگ

 !زبونمه ریز گسش طعم هنوزم که بود تلخ

 ،گهیم پارسا به حرفاشو یهمه ریام. سوگل ستین کار تو یزور-

 ..من دست کف ذارهیم صاف هم پارسا

 :داد ادامه و دیخند

 اطرخ به کنم، فکر تخونواده یآبرو و تو به نکهیا از قبل امروز من-

 االن یول رفت، خطا به پاش وسطا اون ریام درسته! اومدم پسرم

 خوامینم موند، دل به حسرت که پارسام...توئه دنبال چشمش

 !بمونه ریام دل به هم تو حسرت

 لحظات لبخند از یخبر یگرید آورد، زبان به را پارسا اسم یوقت

 :گفت دوباره و کند ناکارش بغض نداد اجازه. نبود ششیپ

 هی هک داشتم شک زایچ یلیخ به تو مثل منم شیپ روز دو یکی تا-

 مرد هی اب بود زیعز برام درسا مثل که یدختر تا ستادمیا یکنار گوشه

 تو اتاق، تو اومدم هوایب یوقت روزیپر یول بره، و کنه ازدواج بهیغر
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 خودمو ابد تا کردمینم یکار اگه که خوندم یزیچ دوتون هر نگاه

 .دونستمیم گناهکار

 :دیکش باال دوشش یرو را دارشگل یمشک چادر و شد بلند

 اب شهیبق گهید. میکرد رو تالشمون شوهرم و من رو کار نجایا تا-

 و اخم به! داره رو ارزشش ن،یبجنگ عالقه نیا واسه شماس،

 !ستین هماهنگ زبونش با دلش اون نکن، توجه هم ریام یهاَتخم

037 

 

**** 

. شد قیدق شدهفیرد یدرها یرو نگاهش و کوچه وسط ستادیا

 ادشی ییزهایچ کی یچشم یول نداشت، خاطر به را پالک یشماره

 احتمال. کرد جلب را نظرش یرنگ ییطال و یتوس بزرگ در. بود

 پر و دهیخم یهاشاخه آن با مخصوصا بود، مدنظرش یخانه ادیز

 .بود زانیآو وارید یلبه یرو از که یبرگ

 نکرده مکان نقل خانه نیا از مروا که کرد دعا دعا و فشرد را زنگ

 به را انهخ زنگ گرید مرتبه نیچند و ستادیا انتظار به یاقهیدق. باشد
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 هم خانه یوارهاید. آمدینم خانه داخل از ییصدا چیه. درآورد صدا

 . نداشت اطیح داخل به یدید که بود بلند آنقدر

 چند زنانلنگ. نداشت را وزنش تحمل و بود متورم شیپا ساق

 آن زا ییدمپا لخلخ یصدا که دهد هیتک وارید به تا رفت عقب یقدم

 .دیچیپ در یتوپ یصدا بعد یلحظات و آمد وارید ور

 اششانه یرو شده رها شال ریام دنید با و ستادیا در انیم یجوان زن

 زن صورت یاجزا به یمردد نگاه ریام. گذاشت سرش یرو را

 از را دشیترد زن متعجب یصدا اما باشد مروا داشت شک. انداخت

 :برد نیب

 !ر؟یام آقا-

 :زد لب

 مروا؟-

 نوزه ریام که بود شده یاستخوان صورتش آنقدر اما جنباند سر مروا

 کنار در یجلو از را خودش مروا. باشد خودش داشت شک هم

 :گفت و دیکش

 .داخل ایب ؟یستادیوا اونجا چرا-
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 خانه داخل به و ردیبگ لیتحو را او مروا نداشت را انتظارش

 یباق شکرش یجا باز انداخت، اطیح داخل به ینگاه. کند تعارفش

 یلک نبود مجبور ناکار یپا نیا با و بود کوچک مساحتش که بود

 .بردارد قدم

 یلحظات. زد نفس نفس ساقش یکبود لمس با و مبل یرو نشست

 . شد خارج آشپزخانه از آلبالو شربت ینیس با مروا بعد

 زیچ چیه اما بودند، آمده مهتا یخواستگار یبرا که بود یهمان خانه

 جز و بودند کرده جارو را خانه انگار. خوردینم خانه آن به اثاثش

 .بود نمانده یزیچ یضرور اسباب چند

 وا صورت یرو سوالش پر نگاه و نشست ریام مقابل مبل یرو مروا

 هب لب یدلواپس با عاقبت. بود مشهود حاالتش در ینگران. دیچرخ

 :رساند هم

 !؟یدار خبر مهتا از-

 و دش یخال کبارهی به بادش بخورد، سوزن که یبادکنک مثل ریام

 :زد پوزخند جاخورده

 !بود من سواِل نیا-
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 :شد زانیآو مروا یهاشانه

 ؟یندار خبر ازش هم شما یعنی-

 تر را لبانش یکم و آورد باال را شربت وانیل. بود خشک دهانش

 .کرد

 خبریب ازش هم تو کنمینم باور یول ندارم، خبر ازش که من-

 !کجاس نگه بهت شهیم مگه یخواهرش تو! یباش

038 

 

 .دیدو زن یهاچشم به اشک یآن در

 یکالنتر به روز هر سال دو نیا تموم که یمن! دارم؟ خبر ازش من-

 !زدم سر یآگاه و

 ختیریم اشک دل ته از آنقدر مروا. داد تکان یکالفگ با را سرش

 :کرد زمزمه زیر زیر مروا. نبود سریم تیواقع و دروغ نیب مرز که
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 یگاه یحت یکنیم باور. شدم خسته مهتا گشتن از دم؛یبر گهید من-

 و یباش داشته خبر ازش تو نکهیا دیام نیا به پامیم تومغازه دورادور

 !یکن پنهون ازم

 :گفت و داد نیچ را چشمش یگوشه ریام

 !کنم زونیآو تونمینم زیم یلبه ذارمیم پامو تاجازه با-

 :گفت کوتاه مروا

 .باش راحت-

 کنارت یخواستگار روز که یمرد اون اگه البته کجاس؟ شوهرت-

 !باشه بوده شوهرت بود

 :شد گرد مروا زیر یهاچشم

 دروغ بهت یکنیم فکر مدام که فروختم بهت یتر زمیه چه من-

 !گم؟یم

 .کرد تکرار حرفش به توجهیب

 !؟ینگفت-

 :داد سوق یگرید ینقطه به را نگاهش مروا
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 !یعنی میشد جدا...ستشین-

 :انداخت باال یخندکج با را شیابروها ریام

 !جالبه-

 ! قا؟یدق جالبه یچ-

 !داره یکوتاه یانقضا خیتار کردنتون شوهر خانوادتا که نیا-

 نییپا را سرش یدلخور با و فشرد انگشتانش یال را مبل یدسته

 :آورد

 ..رفت گذاشت شوهرم بودم ضیمر من چون داره، انقضا خیتار آره-

 بود؟ نیا مشکلتون تنها یعنی ؟یضیمر خاطر به-

 هم ارکن منتها. میبود خوب هم با امیلیخ اتفاقا م،ینداشت یمشکل-

 از گهید اونم. من یضیمر با مخصوصا بود، باال مخارجمون و خرج

 ،میکن یزندگ جدا جدا داد شنهادیپ اومد،یبرنم درمونم ینهیهز پس

 .نداشتم کردن قبول جز یاچاره منم

 :گفت رمقیب و دیکش ییصدایب آه
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 مدارک و داروها ،یکنینم باور ممیماریب یماجرا دونمیم البته-

 یآیم نجایا تو دونستمینم که من. سآشپزخونه کانتر رو میپزشک

 !دونستم؟یم! بذارمشون آماده

 کردیم ادعا مهتا که یمادر و پدر آن پس بپرسد آمد دهانش به

 یدرست جواب دانستیم یول شدند، یچ هستند کشور از خارج

 .شنودینم

 کرف غرق سخت ریام و بود رفته آشپزخانه به وهیم آوردن یبرا مروا

 .بود

039 

 

 تیاذ تمام با امروز. بود مانده سوگل با عقدش جشن تا روز دو تنها

 باز یلو بود، آمده خانه نیا به مهتا یپرونده شدن بسته دیام به شیپا

 و ذهن یاخوره مثل نحلیال یمعما نیا و بود خورده بسته در به هم

 .کردیم هیتجز زیر زیر را روحش

 رفت،یم دیجد یزندگ مصاف به یخال یذهن با خواستیم دلش

 .کند ازدواج مهین و نصفه مرد کی با که نبود سوگل حق
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 هم اشیزندگ و مروا اوضاع از. دیرسینم ذهنش به یگرید سوال

 .ندارد یخوب تیوضع واقعا که بود مشخص

 هاتن که یاوهیم یسبد یرو ریام نگاه. برگشت وهیم سبد با مروا

. آمد کش بود کوچک بیس عدد چند و زرد انگور خوشه کی شامل

 :دیپرس هدفیب و او زیر صورت به شد رهیخ

 کجا سال دو نیا تو مهتا نظرت به ؟یکنیم فکر یچ خودت-

 !باشه؟ رفته تونهیم

 مشکش دم اشکش دختر نیا. دیجوش مروا چشمان در اشک دوباره

 :بود

 استرس و یناراحت استخونام، به زنهیم دارم یمنیخودا یماریب من-

 هم به رو زمون و نیزم اون دونست،یم رو نایا مهتا. سمه برام

 نیا اگه مهتا. نخورم ویزیچ یغصه هم یاهیثان من تا دوختیم

 هر و کردینم رها خدا امون به تمیوضع نیا با منو موند، زنده مدت

 دآینم که نداره یخوب تیوضع مطمئنم من. اومدیم دنبالم شده طور

 ...ای م،َیِپ

 :کرد جمع را لبانش اشک یشور حس با
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 لطو سالم ده یحت دمینم دست از دمویام یول...سین زنده نکهیا ای-

 .کنم داشیپ دنبالش رمیم روزم و حال نیا با روز هر بکشه

 د؛یشنیم را یزیچ هر خواستیم دلش. ختیفرور وجود تمام با

 اما. دشیم ترقیعم مهتا به تنفرش که دیشنیم یزیچ کاش. نیا جز

 مهتا کاش. نداشت دوست را وجدان عذاب و یسردرگم حس نیا

 و فکرش طورهمان رفت اشیزندگ از یناگهان که طور همان

 .بستیم رخت ذهنش از کبارهی به تشیوضع از ینگران

 تکان ریام نکهیا از قبل. شد بلند بندشپشت هم مروا و ستادیا

 :دیپرس و خورد گره مبل تشک یرو پاکت به مروا نگاه بخورد،

 ه؟یچ اون-

 :گفت آهسته ریام

 .گذاشتم پول برات کمی ست،ین یخاص زیچ-

 :گفت بهت با مروا

 !رمیبگ پول ازت که نکردم درددل باهات من-

 :گفت و رفت در سمت یقدم چند تلوخوران ریام
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 .خورهیم دردت به یول دونم،یم-

 .کند تعارف خودیب خواستینم. نگفت یزیچ مروا

 .رساند او یبازو به را دستش و رساند ریام کینزد را خودش

 ..کنم کمکت بذار-

 :کرد زمزمه و دیکش خودش سمت به بالفاصله را شیبازو ریام

 .تونمیم خودم خوادینم-

 .دیچرخ سمتش ریام و ماند هوا در مروا دست

 دروغ، کدوم بود راست کدومش یزد امروز که ییحرفا دونمینم-

 فقط خوامیم گهید رو یکی نیا پرسم،یم خوامیم ازت زیچ هی یول

 !سواله نیا بنِد من یزندگ بشنوم، راستشو

 :زد پچ و دیدزد نگاه مروا

 !؟یچ-

 مگه! بود اون و نیا کردن تلکه کارش سراغم؟ اومد یچ واسه مهتا-

 !نه؟

 .بود کرده گم آشکارا را شیپا و دست انداخت، نییپا را سرش مروا
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 ..دونمینم-

 :نشست خش به شیصدا

 یکی نیا یدرباره داشت، دوِست یلیخ مهتا که دونمیم نویا یول-

 ..مطمئنم

041 

 

**** 

 و تک با نشستن. بود دهیچیپ خانه یتو وهیم و عطر و اسپند یبو

 فر یور کی را شیموها درسا. بود سخت شیبرا پا آن با شلوار

 مه هنوز بودند شده پراکنده هامهمان شیب و کم نکهیا با و بود کرده

 تدارک حال در آشپزخانه یتو هم یاعده. سوزاندیم آتش وسط آن

 اب و نشسته یمبل یرو ترطرف آن مبل چند هم سوگل. بودند شام

 ینازک ریحر شال نبود، خانه در یابهیغر اقوام از مرد چند جز آنکه

 .بود انداخته سرش یرو لباسش رنگ هم

 در زیچ همه آنقدر. نشستیم او یرو هوایب یهرازگاه نگاهش

 بود نکرده فرصت هنوز که افتاده اتفاق یاعجله روز دو عرض
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 هم شیاپ تیوضع آن با یحت. ندیبب راسته شب لباس آن با را سوگل

 . برود دیخر یبرا بود نتوانسته

 خانم میمر د،یچرخ سوگل یرو هوایب نگاهش یوقت بار نیا

 .رفت سوگل سمت یمرموز لبخند با و کرد شکار هوا در را نگاهش

 سفره سر شهیم سخت لباس نیا با کن، عوض لباستو پاشو دخترم-

 .ینیبش

 نمخا میمر بخورد، جم شیجا از نکهیا از قبل و گفت یچشم سوگل

 :داد قرار مخاطب را ریام

 .کن کمکش برو هم تو ریام پاشو-

 ریام یرو خانم یهامهمان از تا دو یکی کنجکاو نگاه حرف نیا با

 مادرش به یاغرهچشم با توانست فقط و خورد جا ریام. دیچرخ

 .زدیم را حرف نیا هیبق یجلو دینبا که بفهماند

 :کرد تکرار دوباره و اوردین خودش یرو به خانم میمر

 !ریام گهید پاشو-

 :گفت پروایب و باز شین با که یوقت زد درسا را خالص ریت
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 ره عقد بعد که شما! اتاق تو هم با نیبر نیپاش گهیم راست آره-

 خودتون مبارک یرو به...اهللی ببوس دومادو عروس میخوند یچ

 !نیاکاره یچ مینیبب اتاق تو نیبر ن،یاوردین

 هم یطور نیهم درسا. دیجوش ریام یهارگ در خون یالحظه یبرا

 زبانش جلودار گرید دیدیم هم را نفر چهار بود، ریجوگ یدختر

 عقب نامحسوس درسا که کرد نگاهش یبرزخ یجور ریام. نبود

 رقص حال در پخش مقابل که ییدخترها یتو را خودش و رفت

 .کرد گم بودند

 یبرا .گرفت راه اشیشانیپ کنار از گرما اثر بر عرق یدرشت یقطره

 و کرد جمع مبل یرو از را خودش کننده کسل تیموقع آن از فرار

 :گفت لب ریز

 .میبر باشه-

 به ندک سرعت آن با ریام بود منتظر و ستادهیا شیجا سر هنوز سوگل

 چپپچ گوشش ریز و زد شیبازو به یاضربه خانم میمر. برسد او

 .کند کمک ریام به و برود کرد



 
 

362 romanzo_o 

 

 بار نیاول یبرا بود سخت شیبرا. بود نگرفته را ریام دست حالتابه

 هراس هم ریام واکنش از یحت. بکند را کار نیا چشم یکل مقابل

 با هم بار کی یحت آمده شیپ اتاقش در که یسوءتفاهم بعد. داشت

 کردیم کنفش گرانید یجلو اگر بود، نکرده صحبت ییدوتا هم

 چه؟
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 ریام کینزد. برداشت گام سمتش داروزن ییهاقدم با و دیکوب قلبش

 دستش یرو و خورد کوتاه یچرخ او صورت نیب نگاهش دیرس که

 .دیچسب را

 دادن نشان یبد واکنش ریام یوقت یول کرد خی بدنش یالحظه یبرا

 .شد بهتر یلیخ حالش رفتند اتاقش سمت هم دوشادوش و

 کمک و انداخت ریام یبازو ریز دست سوگل شدند که اتاق وارد

 . ندیبنش تخت یلبه یرو کرد

 شلباس چطور طیشرا نیا در دانستینم. ستادیا اتاق در یجلو مردد

 . زدیم را لباس ضیتعو دیق فعال بود بهتر. کند عوض را
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 در را نفسش. ستدیبا شهمه که شدینم. خورد یتکان شیجا در

 یصدا با که ندیبنش تخت یرو هم او خواست و کرد حبس نهیس

 .زد خشکش جا در ریام

 !نینش-

 و محو لبخند با ریام یچهره. کرد نگاه صورتش به یمات حالت با

 :کرد زمزمه و شد باز ینامعلوم

 .بردار شالتو-

 ندبدا بود کنجکاو شهیهم. بود قشنگ سوگل یموها یفر و یاهیس

 سرش از را رنگ کرم ریحر شال سوگل. کجاست تا اشیبلند

 تاهکو. داشت امتداد شیهاشانه ریز تا یوجب دو اشیبلند. برداشت

 :گفت

 .بچرخ-

 :دیپرس آهسته و آمد زبان به بار نیا سوگل

 چرا؟-

 .نمیبب یحساب و درست نشد که رونیب اون نم،یبب لباستو خوامیم-
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 آب سوگل. بود راسته نییپا تا و داشت یخوشرنگ کرم رنگ لباس

 بود، جذب یکم لباس. زد یچرخ معذب و داد قورت را دهانش

 . بگذارد شینما به را کلشیه از یبد شکل که آنقدر نه یول

 بد خاطره دوباره. انداخت چنگ قلبش به یبد یهاحس

 از را لباس دامن. گرفت جان ذهنش در شیپ سال دو یخواستگار

 به یدزدک نگاه و کرد مشت اشکرده عرق دستان در طرف دو هر

 .انداخت ریام صورت

 یباق همان دیشنیم یرادیا اگر نباریا نخواند، اشچهره از یزیچ

 انیجر مثل ریام یصدا. ختیریم فرو هم نفسش به اعتماد یمانده

 :کرد رو و ریز را حالش یخنک و سرد

 !ادیم بهت یلیخ قشنگه،-

  

 

 :کرد رو و ریز را حالش یخنک و سرد انیجر مثل ریام یصدا

 !ادیم بهت یلیخ قشنگه،-
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 اتاق وسط هنوز. داشت شک بود دهیشن که یزیچ به شیهاگوش

 . بود ستادهیا

 سر از را ییزهایچ چه که رفت ادشی داشتند؛ ییروین چه جمالت

 ریام یخانواده اصرار سر از تنها ازدواج نیا که رفته ادشی گذرانده،

 پس یطور چه شیپ سال دو که رفت ادشی اصال گرفته، صورت

 !بود شده زده

 یول د،نبخش را ریام وقت چیه دارد عمر تا بود گرفته میتصم ترقبل

 دیزا یصداها و شدیم اکو سرش در بارها ریام آخر یجمله حاال

 .کردیم خفه را مغزش

 .نیبش حاال-

 جا تخت یرو و برداشت جلو به رو یقدم. داد تکان سر آهسته

 یجور. ندیبنش ریام کینزد دیبا چقدر دانستینم. کرد خوش

 .فاصله با یلیخ نه و باشد دلش ور ادیز نه که نشست

. ودب شده ترخانمانه شتریب و خارج دخترانه حالت از سوگل صورت

 ادهد صورتش به یقشنگ یجلوه بود شده مرتب حاال که ییابروها



 
 

366 romanzo_o 

 

 اشچهره داشت صورت به که ینیدلنش عروس میگر آن با و بود

 .بود شده عوض یکل

 انگار. شدینم کنده دارشموج یموها و سوگل یرو از ریام نگاه

 شیبرا که ییزهایچ. نبود دستش در گرید زهایچ یسر کی کنترل

 .بود ناشناخته و بیعج اندازهیب

 یرو را او بدن فشار و آمده تختش یرو سوگل که یروز آن از

 از دیبا. بود دهیلرز وجودش در یزیچ انگار بود کرده حس اشنهیس

 و شدیم یعصب بودند آمده هم عقد به یافرجه چیه بدون نکهیا

 خواستیم دلش یناباور کمال در اما. کردیم یتلخ اوقات

 انهزب امانیب وجودش در یلیم. بزند زل سوگل به صدایب طورنیهم

 . کند حس شیبازوها ریز سوگل یهاشانه دوباره که دیکشیم

 و خاص عطر چیه یحاو که او تن یبو دوباره داشت دوست

 دانستیمن. چدیبپ اشینیب ریز بود یمعمول یادیز و نبود یمتیقگران

 خواستیم که یحس از شده؛ داشانیپ کجا از نورسته یهاحس نیا

 هم دیاش اصال. ساده یزهیغر حس کی تنها ای ردیبگ پا یچکیپ مثل
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 حس یکل ریدرگ ریام االن کردینم یشرویپ آنقدر روز آن سوگل

 .نبود سرکش

 ؟یگینم یزیچ چرا-

 :چرخاند چشم صورتش در حواسیب

 ها؟-

 :گفت محجوب یلحن با و کرد نگاهش چشم ریز از سوگل

 ؟یناراحت دستم از هنوزم-

 پشت خنک وارید به را کمرش و خورد تکان شیجا در یکم ریام

 :داد هیتک سرش

 !باشم؟ ناراحت دیبا چرا-

043 

 

 :افتاد کردن منمن به شهیهم مثل سوگل

 ینبود مجبور االن تو دیشا نبود، من روز اون یخطا اگه...دونمینم-

 ؟ینباش کنارم
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 !نبود یاجبار-

 با و آورد باال را سرش سوگل. گفت محکم و سفت را کلمات

 احساسات یهمه. دوخت چشم ریام دهان به مشتاق و ناباور ینگاه

 طاقچه دنبو بلد کند، یباز نقش نبود بلد. بود صورتش در دختر نیا

 یزیچ د،بشنو شتریب خواهدیم که گفتیم متصلش نگاه. بگذارد باال

 یلو نبود، یپرچانگ و حیتوض اهل. ریام یهازدن حرف هینس از فراتر

 مگر زدیم دو دو سوگل معصوم یهاچشم آن در ینگران یوقت

 :دینگو یزیچ توانستیم

 !بود خودم خواست ازدواج نیا-

 لگ که ییهالپ با توام و کند کنترل را احساساتش نتوانست باز

 :دیپرس بشکفد شتریب رفتیم که یلبخند با بود انداخته

 !؟یگیم یراست-

 :شد کج ریام لب یگوشه

 !که نگرفتم ستگاهتویا گه،ید آره-
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 کامل جوابش که بود معلوم. دیشن را او یزدهجانیه یهانفس یصدا

 جنگ سر هنوز ذهنش یتو یهایدلواپس با هنوز سوگل که نبود

 :داشت

 بحث دید اتاق تو رو ما خانم میمر که یروز اون بعد قایدق آخه-

 من...ینبود خوب من با روز اون از تو بعدشم...اومد شیپ ازدواج

 ...دمیترسیم شهمه

 زدن حرف از را او سوگل دست پشت کردن لمس با و شد خم یکم

 . انداخت

 باش، آروم! امیاک یگفت که من باش، نداشته استرس آنقدر-

 ؟یبخور آب کمی یخوایم

 :کرد اشاره ریام دست به و چرخاند را اشکرده شیآرا چشم

 .شدم آرومم کمی یگرفت دستمو ست،ین ازین نه-

. تداشینم نگه دلش در را یزیچ سوگل انگار. دیخند ناخواسته ریام

 .دیدرخشیم پودرکرم و اصالح اثر بر دشیسف و شفاف صورت

 داشت نرم صورت آن گرفتن دست به یبرا درون از یحس

 .دیشنیم شیهاحرف سوگل دیبا قبلش اما کرد،یم اشچارهیب
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 و بود یاسترس یادیز سوگل. داشت دست را او دست هنوز

 رشتیب را دستش. نیسنگ او یبرا بزند خواستیم که ییهاحرف

 ودب یدفعات معدود جز دیشا. کرد صحبت به شروع آرام آرام و فشرد

 .کند قانع آرامش با را یکس خواستیم که

 من واسه رو تو مخانواده که اوردمین زبون به وقت چیه من ن؛یبب-

 هدیفهم اونا س،بهونه اصرار و عجله نیا دونمیم خوب االنم رن،یبگ

 !گذرهیم یچ من دل تو بودن

044 

 

 :رفت حرفش وسط طاقتیب سوگل

 گذره؟یم یچ دلت تو-

 ورز به. نخندد و ندیبب را سوگل یدهیترس یافهیق که بود سخت

 :گفت و کرد کنترل را خودش

 ! یبر دستم از خواستمینم-

 !واقعا؟-
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 .آوردمیم خواستگارات سر بال که نداشتم کرم گه،ید آره-

 :شد نیغمگ یکم لحنش و دیدزد او از نگاه سوگل

 رادیا ازم یخواستگار تو اونبار اومد،ینم خوشت من از تو آخه-

 !آدمم همون هنوز من شده؟ عوض یچ االن! یگرفت

 یوقت که داشت را ییلبخندها آن جنس لبخندش. زد قیعم یلبخند

 دورش بازار در هاسال نیا در آنقدر.  زدیم دل ته از را یحرف پارسا

 یهاآدم با زدن حرف که بود گرفته طلبمنفعت و دورو یهاآدم را

 . کردیم خوب را حالش ساده و صاف

 کمر یرو از را یدرشت و فر یمو دسته. برد شیپ را آزادش دست

 :داد تاب و چیپ انگشتانش انیم و کرد جدا سوگل

 االن یول دم،یدیم رو ادما ظاهر فقط موقع اون نکهیا فرقش-

 یشکل نیا که کنمیم نیتمر دارم یعنی. نمیبب رو ادما دل خوامیم

 !شم

 زمزمه یفیضع یآوا با که بود نشده راحت هم هنوز سوگل الیخ

 :کرد
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 یریرادگیا به شروع بازم اگه! ؟یچ ینتونست اگه! حرفه که نایا-

 مک و یتوجهیب نیترکوچک م؛یحساس یلیخ دختر من ؟یچ یکرد

 بکشه طول هامدت دیشا که یطور کنه،یم بد یلیخ حالمو یمحل

 .شم قبل مثل دوباره

 :گفت کوتاه و دیکش یپر نفس

 !بده فرصت بهم سوگل-

 :دیپرس نگران و دیلرز دلهره از سوگل دل

 ؟یچ فرصت-

 :گفت و گرفت یباز به را او دست یرو شست انگشت با

 زایچ یسر هی که یشد بزرگ آنقدر یعنی یکرد ازدواج یوقت نیبب-

 بگم، بهت رو هست دلم تو یچ هر خوامیم ،یکن درک یبتون رو

 !یارین در یباز جنبهیب که بده قول یول

 .دمیم قول-

 :انداخت باال را شیابروها خنده با
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 چه من. یفتیم پس یدار خوره،یم تعمه دردت به قول نیا-

 بزنم؟ حرف باهات یجور

045 

 

 :فشرد هم یرو پلک محکم سوگل

 !بگو باشم، آروم کنمیم یسع خب، لهیخ-

 :گفت و شد رهیخ تخت یرو دارگل یپتو طرح به ریام

 ازدواج نشده روشن زهایچ یسر هی با فمیتکل تا خواستمیم من-

 ...نکنم

 !؟ییزایچ چه-

 :دیکش یپف حوصلهیب ریام

 !بزنم حرفمو بذار دختر نباش عجول آنقدر-

 :گرفت دندان به را لبش یگوشه

 .دیببخش باشه-

 :داد ادامه ریام
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 ! نشدم جدا مگذشته از هنوز من-

 است؟مهت منظورت بپرسد خواست یاکننده کر قلب تپش با سوگل

 .شود یعصبان ریام و بپرد حرفش وسط هم نباریا دیترس اما

 ندچ اون تو من اما باشم، داشته مگذشته به یخاطر تعلق نکهیا نه-

 زا جوون دختر هی شد، رو و ریز میزندگ. کردم ریگ هنوزم یلعنت روز

 و داشتن دوست حس وقت چیه دیشا گهید پارسا رفت، دست

 و دادم دست از هم رو ارسالن نکنه، حس رو شدن داشته دوست

 من. شهیم داغون میزندگ نشه، حل اگه معما نیا. گهید زیچ تا هزار

 ! ندهیآ یپ برم تا شم کنده مگذشته از دیبا

 :دیپرس مغموم یلحن با

 ؟یکن کاریچ که یخوایم فرصت-

 :شد یجد دوباره اشچهره

 یزندگ تو گذشته یپا و دست انگار اما کنم، نگرونت خوامینم-

 وزمر اون تصادف یول نگفتم، یکس به حالتابه من اومده، کش االنم

 قشنگ ابونیخ طرف اون از نیماش هی! نبوده یمعمول تصادف هی

 !رفت و پام به دیکوب سمتم، شد منحرف دار منظور
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 ...رریام-

 !نباش نگران که گفتم-

 ..اما-

 نیا تو خوامیم هست، وقت یماه چند مونیعروس تا نداره، اما-

 آرامش با خوامیم! ماجرا نیا دنبال برم یوقت هر از تریجد مدت

 دیشا م،بش کتینزد ادیز نتونم دیشا مدت نیا تو. سقف هی ریز میبر

 رو یدور نیا ینتون و یش تروابسته که کنمینم یرفتار. نباشم ادیز

 !یکن تحمل

 :قلبش یرو درست اش،نهیس یرو دیکوب

 !هیخال من ینجایا-

046 

 

 :زد لب محزون سوگل

 چرا؟-
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 یزیچ ه،یخال منهیس پشت کرده، یبد یباز باهاش! برده قلبمو-

 !ُمرده من تو احساس اسم به یزیچ. ستین توش

 :بود اشنهیس یقفسه یرو دستش هنوز

 دنیپت دوباره قلب نیا گردم،یبرم شتیپ دوباره یوقت خوادیم دلم -

 !رهیبگ ادی رو

 ؟یچ ینگرفت یجواب مدت نیا تو اگه-

 :داد تکان سر یرگیخ با ریام

 !شهیم سخت-

 هگذشت یپ ریام دیترسیم. دواند شهیر سوگل قلب یگوشه یغم

 و جست نیا در دیترسیم! شود گذشته ریگ دلش دوباره و برود

 رشیام یمیقد بختک آن باز نکند. شود دایپ مهتا یکله و سر جوها

 ازب سفر قبل یماجرا آن مثل درست آمد دهانش به! بردیم غمای به را

 !نرو د؛یبگو ریام به

 به ریام نرو گفت که دفعه آن مگر بود؟ او حرف به ریام مگر یول

 داد؟ گوش حرفش
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 عقد روز درست را زنش خواستینم. بود شده زنش حاال سوگل

 تانشدس کف با را صورتش طرف دو هر. ندیبب نگران و آشفته آنقدر

 :گرفت قاب

 !یبش تیاذ که نکنم یکار دمیم قول نباش، نگران آنقدر-

 . ستیچ او درد که دانستیم ریام. داد تکان سر رمقیب سوگل

 سوگل؟-

 را اسمش ریام که بود یبار نیدوم نیا. آمد باال یتند به سوگل سر

 . مردانه و دارکش بود، کردنش صدا سوگل مدل یوانهید. زدیم صدا

 شیاصد دوم بار یبرا ریام که یروز خیتار دفترش در بود الزم یعنی

 سد؟یبنو را بود کرده

 دیبا بار نیا. دیبگو دلم جان ماند دلش به مسعود یجلو که بار آن

 :دیبگو شدن دیسف و سرخ یکل با تا شد زنده و مرد. گفتیم

 !دلم جاِن-
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 ریام. کرد یافتضاح مکث دل و جان نیب که بود یناش آنقدر یحت

 و نرم زدیم حدس که یزیچ آن از یحت سوگل یهاگونه. دیخند

 .بود ترفیلط

 امهت که شدیم ثابت بهم اگه یحت عقد قبل که یبدون خوامیم-

 ! یبود تو من انتخاب بازم نداشت یریتقص چیه و بود گناهیب

 و نداد مهلت ریام اما شد، جوابیب سوال و ابهام یکل ریدرگ سوگل

 زمزمه ندهخ با و چسباند او یشانیپ به لبانش صورتش دنیکش جلو با

 :کرد

 دیپرس یزیچ دربدر یدرسا رونیب اون اگه تا باشه نقدا یکی نیا-

 !نباشه یخال دستمون

 لکپ سوگل بود، دهیچسب صورتش به ریام صورت که یمدت تمام

 تداش و بود گرفته راه چشمش یگوشه از یاشک قطره. بود بسته

 ننوشت یبرا تا فرستادیم ذهنش یپستو به مو به مو را زیچ همه

 ...فتدین قلم از یزیچ دفترش یتو

  

047 
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**** 

 دیخر گوجه و مرغتخم عدد چند. شد یخواربارفروش وارد دیترد با

 کینزد شد که راسته وارد. گرفت داغ سنگک نان هم راه سر و

 یرهکرک رفتن باال متوجه دایجد. کرد کند را سرعتش یخالق یمغازه

 .بود شده هامدت بعد هم آن یخالق فروشگاه

 دایپ یبده هم آن آوردن باال بعد یخالق یکله و سر که دانستیم

 یپرونده مداوم یریگیپ خاطر به روزها نیا که هم ریام. شودینم

 یاشهیش در مردد و زد ایدر به دل. دیآیم بازار به کمتر مهتا

 .داد هل را فروشگاه

 کی مساحت که یامغازه داخل به ورود اول یلحظه همان در

 پشت رهیخ چشم دو متوجه شد،ینم هم خودشان فروشگاه چهارم

 .شد زیم

 آماده ارسالن جانب از یتلخ اوقات و یتند هر یبرا را خودش

 .بود کرده
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 یرس شیرو که یبلند شخوانیپ پشت از را ارسالن شک پر یصدا

 :آمد بود، زانیآو چرم یبندرنگ

 !؟ییتو...پارسا-

 یمشما همراه را نان. بود کرده عرق نان یگرما اثر بر دستش پشت

 :دیپرس و تکاند را دستش. گذاشت زیم یرو مرغ تخم و گوجه

 ؟ییتنها-

 :گفت یسرد با ارسالن

 !تنهام-

 آد؟ینم کارتصاب-

 !آدینم نه ست،ین کارمصاب گهید-

 بهیغر کی مثل ارسالن بپرسد، را یبعد سوال پارسا نکهیا از قبل

 : دیپرس

 پارسا؟ یداشت یکار-

 . نشست یچرخان یصندل یرو و رفت عقب یقدم پارسا
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 اون ادی دماغم به خورد که نون یبو شدمیم رد یینونوا یجلو از-

 .میزدیم املت هم با افتادم که ییصبحا

 مدآ کش زیم یرو کیپالست و نان یرو ارسالن یگرفته و سرد نگاه

 :گفت دوباره پارسا و

 چیه یول م،یداشت املت صبحونه وقتا یلیخ مغازه اون یتو تو، بعد-

 اومد،یم در دعوامون آخر یلقمه سر و میزدیمهم با که ییاملتا مثل

 !دینچسب

 رورغ اما د،یکشیم پر پارسا یهاشانه دنیکش آغوش به یبرا را دلش

 اب. بردارد قدم از قدم گذاشتینم و بود گرفته وزن شیپِ و رگ در

 :گفت یجانیب یصدا

 م؟یبزن املت هم با نجایا هم با یاومد حاال-

 داره؟ یرادیا-

 :گفت یطوالن مکث با

 نونت. بچسبه بهت روزا اون مثل دمینم قول یول نداره، که رادیا-

 وت بشه حناق خی یگوله هی مثل یزیچ هی ممکنه یول درست؛ داغه

 !گلومون
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 و اوردین خودش یرو به را ارسالن کالم یتو حرص و بغض پارسا

 :دیپرس یعمق کم لبخند با

 !من؟ ای یپزیم تو-
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 یبرق و بکشد رونیب شخوانیپ پشت از را ارسالن شد موفق باالخره

 .ببخشد کدرش چشمان به

 بترقا ارسالن با پختن املت تو تونهیم یکس مگه! من که معلومه-

 !کنه؟

 :شد بلند و شد گشوده یلبخند به پارسا یچهره

 ریگ ازیپ و سفره نمیبب پاشم من ،یکن آماده رو غذا تو تا پس! واال نه-

 .ارمیم

 یبو. کرد پهن را سفره و زیتم را زیم یرو یامچاله یروزنامه با

 .بود دهیچیپ کوچک یمغازه یتو ارسالن املت خوش
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 گذشته سال دو اناتیجر از فارغ دو هر گذاشت وسط که را تابهیماه

 .دندافتا املت جان به نان از درشت یاتکه با قاشق از استفاده بدون

 و کرد پاک را لبش کنار روغن. گذاشت دهانش در را لقمه پارسا

 :دیپرس

 اد؟ینم گهید یخالق چرا یراست-

 دهانش در یاتکه و زد زیم یرو کوچک ازیپ به یمشت ارسالن

 :گذاشت

 ؟یدونیم کجا از شویلیفام تو-

 :انداخت باال شانه پارسا

 هم یطرف از شناسن،یم رو گریهمد همه میاراسته هی تو خب-

 وت اسمش شتریب ارهیب باال یبده و قرض یک هر یدونیم خودت

 !فتهیم دهنا

 :انداخت غبغبش یتو یباد و داد قوت را دهانش تو یلقمه ارسالن

 !شد خودم واسه گهید نجایا-

 :شد گرد پارسا نگاه
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 !پول؟ کدوم با! خودت؟ واسه-

 :شد سبز ارسالن لب یگوشه یپوزخند

 یحمال سال چند بعد که ستنین خشک ناخن تو داداش مثل همه-

 جون و دل از سال هی نیا تو من! رونیب بندازن عور و لخت طرفو

 جون یفکسن مغازه نیا من اعتبار به! گذاشتم هیما یخالق واسه

 بکشه کار نیا از خواستیم کال که خودشم! داد مزدمو اونم گرفت،

 !کرد نشیگزیجا منو رون،یب

 :زد دو دو ارسالن صورت در پارسا نگران نگاه

 تو یسر تو خدامه از من که یدونیم خودت دادش، باشه مبارکت-

 ...اما ،یاریدرب سرا

 :گرفت هوا در را منظورش ارسالن و کرد مکث

 !نه؟ مگه ه،ییناتو آدم یخالق اما-

 :گذاشت کنار را تعارف پارسا

 ..ملت دست رو گذاشته یبده و چک یکل خب-

 :حرفش انیم دیپر دوباره ارسالن
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 هفته نیا آخر تا فروش، واسه گذاشته رو لواسونش تو یالیو-

 انن،یجر تو ایبازار از چنتا. کنهیم صوف و صاف رو همه یبده

 !یبپرس ازشون یتونیم

 توانستینم را وجدانش زدینم یحرف اگر. نشد راحت پارسا الیخ

 :کند راحت

 قبال چون یکن فک نکرده ییخدا خوامینم داداش؛ ارسالن-

 خودت واسه نمیبب دارهیبرنم چشمم حاال یبود ما یفروشنده

 ادیب یخالق آدینم در جور عقل با اصال آخه یول ،یشد کاسب

 !خودش یس بره و تو به بسپره شومغازه
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 و ردک رها تابهیماه کنار را دستش یتو نان. شد کالفه کم کم ارسالن

 :گفت

! بدم هیکرا قراره خودم ه،یااجاره که مغازه! پارسا؟ بهیعج شیچ-

 ک. ستین یزیچ دادم مغازه نیا به که یجون مقابل در که هم جنسا

 !کنم جور یمشتر بتیمص با شواسه دونه دونه تا شد پاره ونم
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 برداشت اجاق یرو از را شده داغ ذغال. شد دمغ پارسا یهاحرف با

 .کرد یآبکش را انیقل شلنگ و

 !ینش تیاذ باشه سبک بزنم یینعنا تواسه-

 .نشود خشک نان یماندهیباق تا کرد تا را سفره پارسا

 ررض کشم،ینم من بعدشم! بگذره صبحونه از قهیدق هی بذار بابا-

 !برام داره

 :نشست پارسا مقابل و آمد دست به انیقل ارسالن

 ریام اومدن قبل ظهرا سر روز هر که من به رو نایا پارسا، نشو لوس-

 !نگو م،یدیکشیم ونیقل هم با مغازه تو

 یلحا با و گرفت انیقل یسر از یدم. گرفت انگشتانش یال را ین

 :گفت زمزمه گرفته

 !زبونم به اومد یحروم اون اسم باز-

 .زده یخاک جاده به که دیفهم تازه دید که را پارسا گشاد یهامردمک

 :کرد زمزمه وارپچپچ
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 که هم یگند با د،یپریم هرز زبونم شمیجور نیهم داداش، شرمنده-

 !شد بدتر زد میزندگ به داداشت اون

 صورت. داد نشان سکوت با را اشیدلخور و نگفت یزیچ پارسا

 :گفت دوباره و فراگرفت انیقل دیسف دود را ارسالن

 !گرفته سوگلو دمیشن-

. وردآ زبان به را سوگل اسم تمسخر حالت با که امدین خوشش پارسا

 :گفت یجد یلحن با

 !گرفته رو خانم سوگل آره-

 :زد پوزخند ارسالن

 یزندگ دیبا منتها سوگله، همون دهنش یلقمه بود معلوم اولشم از-

 !اول یسرخونه گشتیبرم تا دادیم گا به رو مونهمه

 :گرفت یقیعم یدم دوباره و کرد چاق ینفس حرص با

 نداختیم رو سرش آدم یبچه مثل و رفتینم هوسش دنبال اگه-

 ریز من خواهر االن گرفت،یم خودشو یکرده نشون همون و نییپا

 ! نبود خاک خروار هی
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 :زد دردآور یتلخند

 آواره ماها فقط وسط نیا شد، خوشبخت خودش تهش ینیبیم-

 !میشد
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 :فشرد هم یرو پلک پارسا

 فک! بود ریگ دختره شیپ دلش نرفت، هوسش دنبال ریام که اوال-

 یگیم یجور که دوما! ادیدرم آب از توزرد که بود نکرده بو دستشو

 سوگل! داره کم یزیچ دختره انگار که سوگله همون دهنش یلقمه

 یکن قبول یخواینم چرا تو بعدشم! هیادیز هم ریام یکله و سر از

 !کاره چیه هم ریام و بوده حادثه هی فقط ماجرا اون

 از یکم شد باعث و کوباند زیم یرو تمام شدت با را ین ارسالن

 .زدیبر زیم یرو ذغال خاکستر

 راتو یاومد نجایا مزخرفات نیا گفتن واسه اگه! پارسا الیخیب-

 اعصابم گهید شه،یم بد حالم ادیم داداشت اون اسم! برو بکش

 !کنم قبر نبش نمیبش کشهینم



 
 

389 romanzo_o 

 

 :گفت جاخورده ارسالن و شد بلند زانیآو ییهاشانه با پارسا

 !یدینکش ونیقل هنوز که تو بابا نیبش برخورد، بهت زود چه حاال-

 :زد یتصنع لبخند پارسا

 برم من! گهید یاخورده زخم هم تو بگم؛ یچ نشدم، دلخور بابا نه-

 .شد رمید

 لقب پارسا. نداشت را یزیچ دماغ و دل گرید. نگفت یزیچ ارسالن

 ینیسنگ زبانش یرو که را یحرف شود، خارج مغازه از نکهیا از

 :آورد زبان به را کردیم

 که نیهم! ستین ینام خوش کاسب یخالق نگرانتم، من ارسالن-

 تواسه نشه شر! مشکوکه رفته و بهت داده دستگاهو و دم نیا

 !داداش؟

 :دیپرس نانیاطم پر یلحن با ارسالن

 !له؟بما رهیش من سر بتونه یکس بازار نیا تو یدید حالتابه تو-

 !دمید نه-
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 مو به مو ویچ همه من نباش نگران. تونهینم هم یخالق! گهید خب-

 دهنش به دستش اروی بابا! ستین کفشش به یگیر کردم، چک

 !ه؟یچ رادشیا بده، من به هم یحال هی وسط نیا اومده رسهیم

 پسرش مثل منو سال هی نیا تو نداره، اوالد یخالق بعدشم

 کنارم خواهرم یماجرا دادگاه و تیشکا مراحل تموم تو دونست،یم

 یزندگ که ستنین تو داداش مثل که همه! کرد یپدر برام و بود

 !رونیب بندازنش لگد هی با بعدشم و بکشن گوه به مردمو

 پشت را ارسالن یصدا مغازه از خروج قبل و داد تکان یسر پارسا

 :دیشن سرش

! این نجایا گهید یول ،یزیعز برام چقدر که یدونیم خودت پارسا-

 خودتو و نده سالم میشد چشم تو چشم هم با هم راسته تو یحت

 تازه خواهرم داغ انگار نمیبیم که رو شما! یکور و یکر به بزن

 !کنم راست قد دوباره بتونم تا نینباش شه،یم
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. شد یخال بادش و کرد نییپا و باال را لیموبا یصفحه سرانگشت با

 هصبرانیب که یکس همان جز بودند، گفته کیتبر را تولدش همه

 !بود کشیتبر منتظر

. تنداش یتیاهم شیبرا و بود ادشی هم دیشا. بود رفته ادشی دیشا

 ! دانستینم را تولدش خیتار کال ریام دیشا بود؛ هم یگرید احتمال

. ادد را جوابش هم ریام و نوشت ریخ به شب شیبرا شبید! نه یول

 انداخت را لیموبا! است تولدش که بود زده هم لشیپروفا یرو

 . گرفت بغل به را بالش و تخت یرو

 اساحس یکم خواستیم دلش فقط. نبود مهم شیبرا تولد کیتبر

 .است مهم شیبرا که کند

 کمتر یوقت هر از ریام گذشتیم عقدشان از که یماه کی نیا در

 نایم خط در کی هم مغازه به گفتیم هم پارسا یحت. بود شیدایپ

 تواندب تا بدهد مهلت او به یعروس زمان تا بود گفته ریام. زندیم سر

 تحت را آنها طرف دو هر از هاخانواده اما. ببندد را گذشته یپرونده

 با و دنکش طول ماه سه از شتریب ینامزد زمان که بودند گذاشته فشار

 .داشتند فرصت ماه دو از کمتر حساب نیا
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 فرصت. بود کنده وا او با را شیهاسنگ عقد روز همان در ریام

 ریگهانهب قلب یول. باشد کمتر است ممکن که بود گفته بود، خواسته

 هزار هب را ریام نبودن و دیایب کنار موضوع نیا با خواستینم سوگل

 .کردیم ریتعب ناجور زیچ کی و

 یول بود، پابرجا اول شکل همان به درست ریام به اشعالقه

 ! نه اعتمادش

 صفر به او به اعتمادش رفت مهتا با ریام که یموقع همان از درست

 اشعالقه یرو پا دیشا نبود، هاخانواده یپافشار اگر حاال و دیرس

 .شدینم ریام یزندگ وارد و گذاشتیم

 شدت با ترس بود دهید ماه کی نیا در ریام از که یایدور نیا با

 و جست نیا در ریام داشت را آن یواهمه و بود شیجا سر تمام

 ودب گفته که یانهیس آن دوباره...برود دست از دوباره ناغافل جوها

 !برده ار قلبش بود گفته که یکس همان دست به بتپد، است یخال

 بدون .نداشت رفتن رونیب دماغ و دل اصال. بود نمانده یادیز وقت

 به را مدآ دستش به که ییمانتو نیاول ببرد صورتش به یدست نکهیا

 . دیکش تن
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 شیومانت رنگ به که بود یشال دنبال و دیکش رونیب را درآور یکشو

 :شد اتاق وارد در دادن هل با مادرش که دیایب

 امش واسه زده زنگ خانم میمر شد، کنسل رستوران یبرنامه سوگل-

 !کرده دعوتت

 :گفت حالیب

 هچ به س؛هفته وسط االن شون،خونه رمیم شام هاشنبهپنج که من-

 ؟یمناسبت

 :انداخت باال شانه مادرش

 هر به! کنن زتیسوپرا خوانیم هم تولدت واسه احتماال دونمینم-

 .رستوران میبر میتونیم هم فردا حال

 هم، بار نیا خواستینم دلش. درآورد تنش از یرگیخ با را مانتو

 کی و شد بلند. نداشت یاچاره. بردارند یقدم ریام یجا به گرانید

 و موها اوضاع به یکم و آورد ریگ یحساب و درست لباس دست

 .دیرس صورتش
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 آشپزخانه وارد. بود شده کیتار هوا شد ییروبرو یخانه وارد یوقت

 . کرد کمک شام کردن آماده یبرا خانم میمر به و شد

 متوجه که بودند نیزم یرو سفره کردن پهن حال در درسا کمک با

 خچالی از را هادوغ تا رفت درسا. شد خانه به پارسا و ریام آمدن

. ادستیا پرده پشت و کشاند پنجره کینزد را خودش یکم. اوردیب

 .شستیم را صورتش و دست اطیح در داشت ریام

 .کرد مرتب را شیموها یتند و رفت شالش یرو دستش ناخودآگاه

 ،داشت صورت به رژگونه یکم و کمرنگ لب رژ کی تنها نکهیا با

 گرید بار کی و بود دستش دم یانهیآ خواستیم دلش یول

 .کردیم چک را صورتش

 وارد و داد سوگل به یگرم سالم. شد هال وارد ریام از قبل پارسا

 یوقت و بود نشده یعاد شیبرا یزیچ هم هنوز. شد اتاقش

 .دیکوبیم بلندتر یکم قلبش ندیبب را ریام خواستیم
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 سفره یتو را بود چنگال و قاشق یحاو یبلور ظرف و نشست

 .شد سرش یباال یاهیسا متوجه و گذاشت

 :کرد زمزمه ریام سیخ صورت به رهیخ و شد بلند

 .سالم-

 اهنگ. گرفت را صورتش نم و دیکش باال را شرتشیت یقهی ریام

 :انداخت سوگل به یمتعجب

 ؟یینجایا هم تو سالم،-

 .نجایا امیب شام گفت مامانت. آره-

 :کرد زیر را شیهاچشم ریام

 !ه؟یخبر هفته وسط! باشه ریخ-

 شیجا خانم میمر باز و است خبریب تولد از ریام نکهیا یعنی نیا و

 خانم میمر نکند زد، یمحو پوزخند. کند یکار خواهدیم

 که شد خراب حالش آنقدر بدهد؟ هیهد هم او طرف از خواستیم

 :گفت چه ریام به دینفهم

 !تونخونه برگردم هستم یناراض اگه. دونمینم-
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 :دیچرخ حدقه در ریام یهاچشم

 ای داره یخاص علت بدونم خواستم فقط سوگل؟ هیحرف چه نیا وا-

 !نه

 :گفتن با و نماند سوگل جانب از یگرید حرف منتظر

 .کنم عوض لباسامو اتاق برم من-

. بودن مانیپش ریام با تندش برخورد از اصال. کرد ترک را ییرایپذ 

 رگید ینامزدها یعنی. نداد دست او به آمد رونیب از ریام یوقت یحت

 !نبودند مطمئنا بودند؟ یشکل نیا هم

 هنگ شتریب آشپزخانه در را درسا خانم میمر که بود مطمئن یحت

 .دباشن تنها هم با دو آن دیآیم سرکار از ریام یوقت مثال تا داشته

 رونیب آشپزخانه از هم درسا آمد ریام اتاق در شدن بسته یصدا یوقت

 و ور نیا سفره در را ییزهایچ حواسیب که سوگل به ینگاه. آمد

 :کرد پچپچ و انداخت کرد،یم ور آن

 ؟یینجایا تو اِ -

 :آمد باال سوگل سر
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 باشم؟ دیبا کجا پس-

 :داد نشان را ریام اتاق در چشم یاشاره با درسا

 ! گهید ششیپ برو خب-

 :گفت یاگرفته لحن با سوگل

 !کنه عوض لباساشو رفت-

 :زد چشمک و دیخند زیر درسا

 !فرصته نیبهتر االن! بهتر چه خب-

 :داد اخطار یکوچک اخم با سوگل

 !دررسا-

 چپپچ یدیقیب با و گذاشت سفره طرف دو را ساالد یهاظرف درسا

 :کرد

 ریام با که یاهفته هی اون تو مهتا. گفتم خودت خاطر به بابا یا-

 رونیب و ریام اتاق رفتیم ده،ینرس و دهیرس مونخونه بود نامزد

. اومدیم خوشم من یول خورد،یم حرص یلیخ مامانم. اومدینم

 ...یم رو کار نیهم بود جاش منم یعنی
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 را اشجمله یهیبق سوگل زانیآو یهالب و کبود صورت دنید با

 :گرفت را سوگل دست عیسر و گذاشت نیزم یرو را ظرف. دیبلع

 !ودنب منظوردار خدابه آوردم،یم اسمشو دینبا دیببخش ؛یآبج یوا-

 21 فیتخف با هاشوکتاب �😁�مرداد 31 تا نیفلسط یکتابفروش

 کتاب و نیکن استفاده خوب فرصت نیا از نیتونیم. گذاشته درصد

 فیتخف با هزاره، 85111 جلد پشت متیق که رو یعاشق فصل هزار

 گانیرا هم دوممون چنل تو و �😁�نیکن هیته 68111 درصد 21

 نیبش عضو

 :کرد زمزمه گرفته حال آن با سوگل

 .نداره اشکال-

 آسان شیبرا حرف آن دنیشن که گفتیم دلخورش صورت یول

 دست و سر مهتا یبرا یچطور درسا که بود دهید هم قبال. نبود

  .افتاد چشمانش از درسا رسما هم شیپ لحظات حرف با شکند،یم

 از کرد یسع آشپزخانه در شدن مشغول با و شد دور ییرایپذ از

 .باشد دور درسا
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. شدند جمع سفره دور یهمگ که دینکش طول یادیز زمان مدت

 یچهره از ندامت و ترس هم هنوز. شد ییرایپذ وارد هم سوگل

 . دیباریم درسا

 میمر نشده خم هنوز که ندیبنش نیزم یرو خانم میمر کنار خواست

 .ندیبنش ریام کنار که رفت ابرو و چشم شیبرا خانم

 کنار و برود کردیم نگاهش همه که یطیشرا در نبود راحت شیبرا

 و دار رو یکم درسا مثل خواستیم دلش یگاه. ندیبنش ریام

 که داشت انتظار ستاده،یا معذب یهاهیثان که دید ریام. باشد ترراحت

 .نیبنش کنارم ایب که؛ دیبگو خانواده رهیخ یهانگاه برابر در

 شمچ در آن از شتریب نکهیا یبرا هم سوگل و نگفت یزیچ ریام اما

 که ودب گرفته حرصش. نشست فاصله یکم با کنارش و رفت نباشد

 . ندیبنش شوهرش کنار برود کردیم اشاره خانم میمر سفره سر بار هر

 ریام داد حیترج و دینکش غذا شیبرا ر،یام یتوجهیب نیهم سر

 .بکشد پلو بشقابش یتو خودش
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 یسع بحث کردن عوض با شهیهم مثل درسا شدند مشغول که یکم

 شوق و ذوق با. بگذارد ششیپ لحظات گند یرو سرپوش کردن

 :گفت و گرفت باال را سرش

 !سوگله؟ تولد امروز نیدونیم هابچه-

 با و فتگ کیتبر یخوشحال با بود نشسته سوگل کینزد که ریام پدر

 با مه خانم میمر. دیبوس را اشیشانیپ خود سمت سوگل سر دنیکش

 را زشیسوپرا درسا امدین خوشش بود مشخص وجناتش از نکهیا

 :گفت هم پارسا و گفت کیتبر کرده، خراب

 یهیهد هی اما تولدته، دونستمینم من شرمنده جون، سوگل مبارکه-

 .بدهکارم بهت خوب

054 

 

 همه یلحظات یبرا که شد متوجه یحت. ریام جز گفتند؛ کیتبر همه

 یپ را حواسش و کرد یزیر اخم اما د،یبگو یزیچ هم او که منتظرند

 .داد شیغذا
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 اب. شد شیغذا خوردن مشغول یکس هر و نگفت یزیچ یکس گرید

 یسع اما بود، نیسنگ شیبرا ریام سکوت و درسا یهاحرف نکهیا

 از رتبزرگ یکم که کرد نیتمر اما بود؛ سخت. ردینگ بغضش کرد

 .دهید چه و دهیشن چه که اوردین خودش یرو به و کند عمل سنش

 تهنداش او از یانتظار ماه دو یکی نیا در که بود گفته ریام حال هر به

 .باشد داشته بچگانه یرفتار خواستینم هم او و باشد

 با جنگ در هم هنوز اما برد،یم دهانش کینزد را قاشق ظاهر به

 دیترک هوا در یحباب مثل کنندهنگران اوهام نیا یوقت. بود افکارش

 . شد ریام معطوف سوگل نگاه که

. رداشتب را سوگل وانیل و کرد دراز دست. نبود بشقابش کنار یوانیل

 از یمک شیپ یلحظات سوگل و بود نصفه وانیل یتو آب نکهیا با

 .دیکش سر را نصفه آب همان ریام بود، دهینوش سرش

 شیپ یزیچ ریام کار نکهیا با. باخت رنگ شیپ لحظات یهایناراحت

 . شد رو و ریز سوگل وجود در یزیچ اما بود، یاافتاده پا
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 در و دارد تیحساس شده یدهان وانیل به چقدر ریام که بود دهید قبال

 یخودمان حس نیا اما خورد،ینم آب گرانید یشده استفاده وانیل

 .بود نیدلنش شیبرا چقدر اشیسادگ تمام با شدن

 یکم خواهدیم ریام که دید یوقت که بود شده بهتر انقدر حالش

 زمزمه رامآ و بشقابش سمت برد دست بکشد، پلو بشقابش در گرید

 :کرد

 .بکشم برات من بده-

 یور نگاهش هم یاهیثان یحت و گرفت او سمت را بشقابش هم ریام

 سوگل صورت که بود یدفعات معدود جز. دیچرخ سوگل صورت

 سوگل صورت یجزئ رییتغ یتماشا شهیهم مثل و داشت شیآرا

 .بود جالب شیبرا

 طور به و بودند گرفته سکوت یروزه سفره سر همه انگار

 یکنجکاو سر از نه اما. دندییپایم را دو آن یچشم ریز ینامحسوس

 از پر و گرفته پا تازه یِیزناشو یرابطه نیا نگران یهمگ ؛یفضول و

 .بودند انفعال
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 و ودندب نشسته ونیزیتلو مقابل یهمگ یساعت سفره کردن جمع بعد

 کنار نفره دو مبل یرو ریام بار نیا. بودند بش و خوش مشغول

 خیم گرانید نگاه و ندیبنش او کنار نبود الزم گرید و بود نشسته پارسا

 .شود دو آن

 گلسو و بودند آشپزخانه در یمشکوک طور به باز خانم میمر و درسا

 تهدوخ ونیزیتلو به را هدفشیب نگاهش ر،یام پدر کنار حرف بدون

 .بود

 و بزرگ کیک با بعدش و آمد آشپزخانه از درسا ذوق پر یصدا

 . آمد رونیب آشپزخانه از یروشن ییهاشمع

 به یمحکم یسقلمه آرنجش با و رفت دست به کیک طورهمان

 :گفت و زد پارسا یبازو

 .نمیبب پاشو-

 :گفت جانیه با درسا و شد بلند پارسا

 .نیبش نجایا ایب سوگل-
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 یرو سوگل مقابل را کیک درسا. نشست ریام کنار و رفت سوگل

 ریز و کرد سیخ یآبدار یبوسه با با او صورت. گذاشت زیم

 :کرد پچپچ گوشش

 . گرفتم برات خودم رو کیک گه،ید ببخش منو یآبج-

 در و بود یپرکار و بزرگ کیک. زد صورتش به یگرم لبخند سوگل

 . نبودند کیپ و کیش آنقدر تولدش یهاکیک قبل یهاسال

 یهاعکس شدن ترقشنگ یبرا سوگل و شد دست به نیدورب درسا

 هم خانم میمر. کرد ریام کینزد را خودش یکم تولدش ینفره دو

 . داد بود، جواهر مخصوص که یچوب قاب در را تولد یهیهد

 اما د،ندار ریام به یربط تدارکات از کدام چیه که بود مطمئن نکهیا با

 عکس مدد به که مخصوصا کرد،یم خوب را حالش هیبق یخوشحال

 و بیعج یهاحس ریدرگ او گرم یتنه لمس با و شده ریام کینزد

 .بود شده یپرکشش

 مه عکس شدن تمام بعد یحت که بود یراض طیشرا از هم ریام انگار

 . بود نگرفته فاصله سوگل از
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 ییرایپذ در بود گذاشته درسا که یهشت و شش کیموز بلند یصدا

 مخ یکم تولدش شمع کردن فوت یبرا سوگل. بود دهیچیپ خانه

 ینفس یگرما اما کند، آرزو شمع کردن فوت قبل خواستیم. شد

 را یازمزمه یصدا بعدش و گرفت یباز به را صورتش طرف کی

 :دیشن

 ..زدلمیعز مبارک تولدت-

 بود صورتش کینزد که ریام صورت به و دیچرخ یآن در سرش

 یزمزمه که بود درست. داشت یمحو لبخند ریام صورت. شد رهیخ

 زا ترواضح د؛یشن سوگل اما بود، گم کیموز یصدا یبلند در ریام

 .بود که یزیچ آن

 که رفت ادشی. زد دو دو تولدش شمع یرو اشدهیشور نگاه دوباره

 شمع کردن فوت موقع خواستیم ییآرزو چه ریام کیتبر قبل

 رس دوباره و کرد فوت را شمع بود، غوغا پر وجودش. بکند تولدش

 .ریام به دهیچسب یفاصله همان با برگشت، شیجا

 را اپارس بار نیا و وسط بود افتاده آهنگ یصدا با شهیهم مثل درسا

 کشان کشان نوبت به هم را هیبق و بود کرده همراه خودش با هم
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 به نزند درسا که کردیم دعا دعا دلش در سوگل. رقص یبرا بردیم

 .ببرد وسط به رقص یبرا را ریام و او و سرش

 خوابش هم اقتدارمنش یآقا شد،یم شب ازدهی ساعت کم کم

 :گفت و کرد ساعت به ینگاه خانم میمر. آمدیم

 .شونخونه ببر دن،ینخواب سوگل یخانواده تا پاشو روقته،ید ریام-

 :دیپرس راهرو یتو ریام. رفتند راهرو سمت و شدند بلند

 ؟یکرد زانیآو کجا رو مانتوت-

 :گفت و کرد اشاره در کنار یرختچوب به سوگل

 .اونجاس-

 :دیپرس ریام

 ؟یبپوش یخوایم نجایهم-

 :گفت متعجب سوگل

 .بندمیم جا نیهم سدکمه تا دو که، نداره یزیچ آره-

 :گفت هوایب ریام

 ...بپوش من اتاق میبر ایب-
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 (��داره گوسخن مارمولک اتاقش تو: )ن.پ

 

 :زد لب جاخورده

 .میبر باشه-

 قبل تا و گرفت دست به را شیمانتو سوگل شدند که ریام اتاق وارد

 :گفت ریام بکشد تن به نکهیا از

 !؟یدار عجله-

 :گفت یرگیخ با

 !نه-

 .هست وقت حاال ن،یبش پس خب-

 شخامو اتوریراد یرو را مانتو. بود نشسته تختش یلبه یرو ریام

 هک یبار نیآخر ادی یالحظه یبرا. کنارش نشست و رفت و گذاشت

 عقدشان از که یماه کی نیا در. افتاد بود، ریام تخت یرو

 آن یادآوری. بودند دهیند را گریهمد یحساب و درست گذشتیم
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 شد باعث بود، برده هجوم ریام تخت یرو ینگران یرو از که یروز

 .ندیبنش لبش یگوشه خجالت با ختهیآم یکوچک یلبخند

 لبخند دیفهم زود یلیخ هم ریام و نبود یادهیچیپ دختر سوگل

 وز،ر آن به یاشاره با. گرفت جان تختش یرو نشستن بعد سوگل

 :گفت هوایب

 یهمه دمید تختم رو رو تو و کردم باز چشامو یوقت روز اون-

 ..ختیر برگام

 :داد ادامه ریام و دیدو سوگل یهاگونه به خون

 و فهتصاد عوارض از شدم مطمئن گهید بغلم تو یدیپر که بعد یول-

 ..زنهیم دو دو چشام

 :گفت اعتراض با و گذاشت شیهاچشم یرو دست سوگل

 !رررریام-

 ییخودنما ریام صورت در زیآمشرارت لبخند که بود بار نیاول یبرا

 :دیپرس متعجب. کردیم

 !ه؟یچ-
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 :گفت ریز به سر و شدهسرخ طورهمان سوگل

 فتمیم روز اون ادی خلوتمم تو یحت من ،یند ادامه گهید شهیم-

 .کشمیم خجالت یکل

 :گفت یروراست تینها در ریام

 .رهیگیم مخنده یکل فتمیم روز اون ادی وقت هر من اما-

 :گفت محجوبانه و آورد باال یکم را سرش

 بره؟ ادتی شهیم-

 .بدهد فاز او به آنقدر گذاشتن سر به سر کردینم فکر امروز تا

 رو؟ یچ-

 :کرد منمن یسخت به سوگل

 !گهید رو روز اون-

 !رو؟ روز کدوم-

 :شد زیآماعتراض لحنش دوباره

 !ررریام-
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 :گفت نحالیا با کرده، یروادهیز که دانستیم

 یاشاره هی حداقل! یگیم رو روز کدوم دونمینم قتایحق من-

 .کن کیکوچ

 تتخ چشم یگوشه به معذب و کرد فوت را اشکالفه نفس سوگل

 :کرد اشاره ریام

 ..گهید روز همون-

 !تختم؟ رو یاومد-

 :گفت یاخفه لحن با سوگل

 .آره-

 ...بغلم تو یدیپر بعدش آد،یم ادمی داره آهان-
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 اشتبرد زیخ حالت. دارد را تشیاذ قصد ریام که شد خبر با شستش

 :گفت و

 !مونخونه رمیم اصال...کنمیم خواهش ریام-
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 :گفت و گرفت را سوگل دست خورد، را اشخنده ریام

 .گمینم روزاون یدرباره یزیچ گهید نیبش باشه-

 ریام دوباره و شد برقرار سکوت هیثان چند یبرا. نشست سوگل

 :گفت

 چالغ داشتم مصدومم، یپا یرو یبود انداخته کلتویه کل یول-

 !شدمیم

 یول رد،یبگ خرده او به دوباره خواست. آورد باال یتند به را سرش

 شش-پنج در. دندیکش پر زبانش نوک از کلمات ریام یخنده دنید با

 قیعم آنقدر ریام نداشت ادی به وقت چیه بود، دلبسته او به که یسال

 . بخندد

 او ناب لبخند یتماشا. بود دهینخند کال هم ریاخ سال دو نیا در

 .بکشد خجالت یکل شیهاحرف با که دیارزیم

 .بردار شالتو-

. گرفت شکل د،ید را شیموها که یوقت سوگل به شیهاحس نیاول

 یول داشت، خواهد دوست اندازه چه تا را او بعدها که دانستینم

 .دارد دوست او خود از شتریب را سوگل یموها که بود مطمئن
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 اششانه یرو را شالش و گفت یهوم یپرتحواس با سوگل

 .انداخت

 وقت فوت بدون شد سبب ریام وجود در افتاده انیغل به انیجر

 .کند فرو او یموها یال انگشتانش و کند دراز دست

. بردار شالتو اون شم،یپ یاومد وقت هر نگم؛ بهت بار هر گهید-

 .میندار نجایا که نامحرم

 شیرفتارها یسر کی بود، ریام با حق. گرفت او از را نگاهش سوگل

 سختش هنوز گذشته یهاعادت از شدن جدا یول نداشت، یهیتوج

 .بود

 سوگل؟-

 را اسمش دوم قسمت که یلحن همان با بود، کرده شیصدا باز

 مکث مدل جاِن نیب که کرد یادیز تالش بار نیا. کردیم تلفظ کشدار

 .آورد زبان به لکسیر کامال و نکند

 دلم؟ جاِن-

. گفت خفه یکم و نشد خواستیم دلش که نشد یزیچ آن گرچه

 .داشت شرفتیپ شیپ یسر با سهیمقا در نظر به یول
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 : گفت کوتاه یلبخند با دوباره ریام

 .بود ادمی تولدت-

 :داد ادامه و آورد نییپا او یموها یرو از را دستش

 ،کنمینم حال زایچ جور نیا با ادمیز! مونهینم ادمی آدما تولد یعنی-

 بود ادمی تو تولد یول

 و کیتبر دلش. کردند دوره را سوگل عالم خوب یهاحس تمام

 ادشی را تولدش روز ریام که نیهم خواست،ینم کن پردهان تدارک

 .دیارزیم ایدن ایدن شیبرا بود

 شهیمه هم پارسا تولد روز یول ندارم، اعتقاد مناسبتا نیا به درسته-

 ..ستین یکیکوچ اتفاق خوب یآدما تولد نظرم به. مونهیم ادمی

 :گفت خنده با و خاراند را لبش یگوشه

 رون،یب میبر هم با دنبالت امیب برگشتم کار سر از یوقت خواستمیم-

 ..هامبرنامه به زنهیم گوه شهیهم دهیند ریخ یدرسا اون یول

 رو اپارت��پرتالش و زیعز یایکنکور همه به میتقد امروز یپستا

 ببره بشوره رو تونیخستگ نیبخون
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 پشت خودش دنبال به را او نگاه ریام و زد یکوتاه لبخند سوگل

 ردگ رز گل دسته متوجه و دیچرخ عقب به سوگل سر. کشاند سرش

 نشده اشمتوجه االن تا چرا. شد تخت کنار کنسول یرو یبزرگ و

 بود؟

 :دیبگو و بخندد ریام شد باعث سوگل رتیح

 نیا روز هی اگه داشتم دوست اما آد،ینم خوشم هم دنیخر گل از-

 !فیتکل رفع سر از نه باشه، خودم لیم با کردم رو کار

 :دیپرس مانهیصم سوگل

 !؟یریبگ گل برام که یخواست خودت االن-

 :جنباند لبخند با را سرش

 .آره-

 :دیپرس زالل لحن همان با هم را یبعد سوال

 ؟یکن رو کار نیا که نکرد یادآوری بهت چکسیه یعنی-
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 لسوگ یشانه. بودند کم گرید کلمات سوال نیا به دادن جواب یبرا

 به را شیهالب او، گردن دنیکش جلو با همراه و گرفت را

 :کرد زمزمه حال همان در و چسباند اشیشانیپ

 نه بخرم، گل برات که گفتن بهم درسا ای مادرم نکهیا منظورت اگه-

 .نبود نطوریا

 .برگشت شیجا سر دوباره سوگل و آورد عقب را صورتش

 با که عقب یصندل بودم گذاشته رو گل خونه امیب نکهیا از قبل من -

 لطف هی تونهیم هم برنامه شدن عوض حاال یول رون،یب میبر هم

 .باشه داشته یاگهید

 :دیپرس و دیخند چشمش یگوشه

 باشه؟ تونهیم یچ لطفش نظرت به-

. دیرسینم ذهنش به یزیچ لحظه آن در. کرد نگاهش گنگ سوگل

 :دیایب رونیب الیخ و فکر از شد باعث ریام یزمزمه

 ؟یبمون کنارم امشب یدار دوست-

 . آمد کش تختش یرو او یاشاره با همسو سوگل نگاه
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 یکل دستخوش قلبش ضربان بود، نشسته کنارش ریام که حاال نیهم

 چطور را او کنار دنیخواب و بودن جانیه دانستینم. بود نوسان

 رد نشستن او، با زدن حرف به شیهاالیخ و فکر یتو. آوردیم تاب

 نیا در که یانیجر. بود کرده فکر دنشیبوس تا تاینها و کنارش

 .بود باالتر جانشیه یآستانه از گذشتیم اتاق در لحظات

 . کند رفتار یعاد نتواند و بماند کنارش را شب دیترسیم

 و دهینخواب هم هنوز او ندیبب و شود داریب صبح ریام دیترسیم مثال

 شب مهین دیترسیم ای. شود کالفه بعدش و است اشرهیخ همچنان

 ..کند بدخواب را او ریام صورت دنیبوس با و نباشد خودش جلودار

 شفکر و شود یفهمکج دچار ریام شد باعث سوگل دیترد و سکوت

 :برود یگرید یجا

 .میکن یخاص کار ستین قرار نترس-

 دوباره ریام و دیدو سوگل یهاگونه به یخون ریام افکار تصور با

 :گفت

 شوهرت شیپ شب هی یخواینم تو گذشته، عقدمون از ماه هی-

 ؟یبمون
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 :نشد موفق چندان اما کرد، کنترل را شیصدا لرزش

 ..اما...چرا-

 ؟یچ اما-

 .گردمیبرنم شبو نگفتم مخونواده به-

 .بگه بهشون گمیم مامانم به-

059 

 

 نیا از خجالت یکل با دیبا صبح کردیم فکر داشت االن از سوگل

 ستین قرار بود گفته ریام نکهیا با. برگردد خانه به و شود خارج اتاق

 .کردندینم فکر نطوریا دیشا هیبق یول فتد،یب یخاص اتفاق

 ..تو یکنیم فکر چقدر-

 :گفت یاخفه حالت به

 .باشه-

 :شود اشخنده مانع نتوانست باز ریام

 !باشه؟ یچ-
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 .مونمیم-

 او از اصلهبالف سوگل. دیکش رونیب تنش از را شرتشیت ستادهیا ریام

 :گفت اشیرکاب دنیپوش بعد ریام و گرفت نگاه

 . کن زونیآو مانتوتو اون پاشو هم تو س،یسرو رمیم من-

 رد،ک باز شیموها یرو از را رهیگ نهیآ مقابل و شد بلند. رفت که ریام

 رها دورش را اشیمشک یموها. داشت دوست را باز یموها ریام

 تاپ ودب بهتر بود، دهیپوش یادیز دنیخواب یبرا بلوزش نظر به. کرد

 .ردیبگ درسا از یشرتیت ای

 رژ که بود آورده شانس. بود رفته یکل به شام بعد هم لبش رژ

 .داشت فشیک در یکوچک

 ار صورتش. دیکش لبش دور یکم و برداشت فشیک داخل از را رژ

 .کرد ورانداز نهیآ در

 لظتغ با را رژ بارنیا. شود ترپررنگ لبش رژ یکم بود بهتر دیشا

 به یاقهت اورد،یب نییپا نکهیا از قبل و دیکش شیهالب دور یشتریب

 .شد داخل خانم میمر و خورد در
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 باز شیموها بار نیاول یبرا که یحال در را سوگل خانم میمر نگاه

 .کرد شکار بود، دنیکش لب رژ حال در و کرده رها شانه یرو

 خانم میمر نکهیا فکر از. آمد نییپا یتند به اریاختیب سوگل دست

 دیکشیم غلظت آن با هم آن را رژ داشت ریام خاطر به او کند فکر

 .گرفت گر یداغ از صورتش

 کرد یسع و ستییروکم دختر چه سوگل که دانستیم خانم میمر

 ماندن یبرا هم او جانیه. اوردین خود یرو به را یزیچ حرکاتش با

 .نبود یشدن پنهان ریام کنار سوگل

 :گذاشت تخت یرو زیتم لباس دست کی و شد خم

 .آوردم لباس برات ،یمونیم نجایا امشب گفت ریام-

 شیبرا زنانه جلد در شدن وارد و دخترانه اتیخلق از شدن جدا

 :گفت دوباره خانم میمر و جنباند سر یحرف هر یجا به. نبود راحت

 .زدم زنگ بهش من نباش، نگران مامانتم مورد در-

 را او زودتر و برود خواستیم خانم میمر. زد پلک دوباره سوگل

 دلش ته یکم شد باعث سوگل ملتهب یهاگونه اما. بگذارد تنها

 . شود دلواپس
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 گوشش کنار و دیبوس مادرانه را شیموها یرو و کشینزد رفت

 :کرد پچپچ

 که گذرهیم خوش بهت آنقدر مطمئنا زم،یعز نباش یزیچ نگران-

 !رهیم ادتی رو االنت ترس بعدها

 را صورتش یداغ سوگل و شد خارج اتاق از بالفاصله خانم میمر

 دنمان از هیبق و نبود غلط حدسش پس. کرد احساس شیپ از شیب

 که یشناخت با. کردندیم فکر یگرید یزهایچ به ریام کنار او امشب

 جا پختیم هم یکاچ شیبرا صبح سر اگر داشت خانم میمر از

 ..خوردینم

 

 تاپ کی شیبرا خانم میمر. آورد در تنش از یآرام به را بلوزش

 ختت یرو و دیپوش را تاپ. بود گذاشته تخت یرو یاحلقه نیآست

 هنیس یرو تا تاپ یقهی قسمت و بود برهنه شیبازوها. نشست

 باسل کال کردیم حس و بود معذب یکم لباس نیا با. بود باز یادیز

 .ندارد تن به
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 الشب کنار اضافه بالش کی خانم میمر. انداخت ریام تخت به ینگاه

 قلقلک ار دلش ته یزیچ کی. بود یکی تنها پتو اما ،بود گذاشته ریام

 !بود افتاده جانش به که یاناشناخته یهااسترس تمام با داد،

 کوتاه یلحظات نگاهش. شد اتاق وارد هم ریام که نگذشت یلحظات

 .تخت یرو دیخز و زد یجست سوگل دیجد شکل و سر یرو

 .دیکش را سوگل مچ و دیکش دراز

 ؟یبخواب یخوابینم-

 :کرد زمزمه آهسته شهیهم مثل سوگل حرف نیا با

 ..چرا-

 نییپا اضافه بالش همان مقصد به را سرش و خورد یتکان شیجا در

 ستشد یاخنده با ریام برسد، بالش به سرش نکهیا از قبل تا اما آورد،

 .آمد فرود او یبازو یرو سوگل سر و کرد دراز را

 کرد،یم نگاهش داشت ریام نکهیا با. بود صورتش مقابل ریام صورت

 . کند نگاهش میمستق ادیز نتوانست او اما
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 خود ینهیس یرو را سوگل سر و دیکش خود سمت را شیبازو ریام

 . دیچیپ اشینیب ریز سوگل یموها بو دم نیاول با. داد جا

 با تهخیآم یفیلط یبو ،بود شیموها خود یقشنگ به هم شیموها عطر

 . شامپو

 و کردیم نوازش را او یبازو پوست انگشتش سر با داشت ریام

 بشقل یزیچ بود، گرفته را دورش که یخوب یهاحس تمام با سوگل

 .کردیم مچاله را

 را او یکوبنده قلب یهاتپش و بود ریام ینهیس یرو درست سرش

 .کردیم احساس گوشش ریز

. تپدینم یکس یبرا قلبش گرید و ستیخال اشنهیس بود؛ گفته ریام

 !گرید نفر کی یبرا بود؛ دهیتپ که قبال یول

 آن ادی تا چرا اما بود، دهیشن هم خوب یهاحرف مدت نیا در

 ادی از را بود کرده تجربه که را یخوب یهاحس تمام افتاد ریام حرف

 افتاد؟یم سوزش به قلبش از یاگوشه باز و بردیم

 نیا و نباشد یخال گرید ریام ینهیس که دیرسیم یروز یعنی

 بتپد؟ او یبرا چدیپیم گوشش ریز که یمحکم یهاتپش
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 تینها در و شد ترآرام و آرام او یبازو یرو ریام سرانگشت حرکت

 رفته خواب به ریام د،یکش باال او صورت یرو را سرش. شد قطع

 ادیز که بود زده حدس آلودشخواب یچهره از شیپ یلحظات. بود

 .بماند داریب نتواند

060 

 

 ماا شود، کرخت ریام کتف و دست و بماند حالت نیا در دیترسیم

 ستدانیم نکهیا رغمیعل که بود زیانگابهام آنقدر کوچک یفضا نیا

 هرم..بدنش یگرما. شود جدا او از نتوانست شود تیاذ ریام دیشا

 یتح توانستیم مگر...اشیشانیپ یرو او یهانفس برگشت و رفت

 بکشد؟ عقب را خودش هم یاذره

 دش وسوسه بیعج داد، نشان بود دهیخر که را یگل سبد ریام یوقت

 مچش یباال از. نتوانست خجالت زور از اما. ببوسد را صورتش که

 داشتند فاصله هم از یکم ریام یهالب. انداخت صورتش به ینگاه

 .بود رفته فرو قیعم یخواب در نکهیا یعنی نیا و
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. سدببو را صورتش بود، دهیخر که یگل از یقدردان یبرا خواستیم

 داریب ریام تکانش با دیترس اما د،یکشیم باال را خودش یکم دیبا

 قدرچ...دیکوب قلبش. دیبوس را اشچانه ر،یام یگونه یجا به و شود

 نیا باره سه و دوباره نداشت را شدنش داریب ترس اگر...بود دلچسب

 ...کردیم تکرار را کار

 بود تهنشس تخت یلبه ریام. گشود پلک تخت آرام یهاتکان با صبح

 سوگل به که چشمش. دیپوشیم را رونشیب یهالباس داشت و

 :دیپرس خورد،

 کردم؟ دارتیب من-

 :کند صاف را شیصدا کرد یسع سوگل

 .نه-

 هنوز بخواب، گهید کمی ادیم خوابت تو اگه یول. سرکار رمیم-

 .زوده

 :گفت و دیمال را شیهاپلک ریز

 .شمیم داریب وقتا نیهم صبحا منم نه،-
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 .میبخور صبحونه رونیب میبر پاشو پس-

 تاپ آن دنیپوش شبید از هنوز. شیجا سر نشست و شد بلند

 نیب ریام که مخصوصا. بود نشده یعاد شیبرا ریام یجلو

 .دیچرخیم او بدن یرو نگاهش شیهاحرف

 ؟یدیخواب راحت-

 :گفت و کرد مرتب را شیموها یرو دست با

 دستت بودم نگران شهمه نشد، تیاذ که دستت ؟یچ تو. آره من-

 .شه خشک

 :دیخند و دیکش شیپا به را جوراب شد، خم ریام

. آوردم رتیگ تختم ور اون صبح ،یبود بغلم تو شب سر فقط-

 ؟یخوریم تکون انقدر خواب تو شهیهم

062 

 

 دیکش دندان به را لبش یگوشه. بود خبر با خودش عادت از سوگل

 :گفت و
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 .آره بایتقر-

 :گفت خنده همان با و شد بلند ریام

 .کنم حالت به یفکر هی دیبا پس-

. دیبوس را او یموها یرو و آورد نییپا را سرش اتاق از خروج قبل

 توانستیم او کاش کرد فکر سوگل و رفت رونیب اتاق از ریام

 .کردیم شروع او دنیبوس با را صبحش

 ار صورتش و سر یکم نکهیا بعد و دیپوش را شبید یهالباس همان

. بود پهن نیزم یرو صبحانه یسفره. شد خارج اتاق از کرد، مرتب

 آماده یبرا بود نتوانسته که بود شده خارج اتاق از رید آنقدر نکهیا از

 .کرد سرزنش را خودش کند، کمک سفره کردن

 تانهخوشبخ. بودند سفره کنار درسا و پارسا و نبود خانه پدرشوهرش

 کند اشاره خانم میمر نبود ازین شبید مثل گرید و بود کوچک سفره

 . ندیبش ریام کنار که

 ریپن رفظ و برداشت ینان تکه. بودند ترساکت شهیهم از هیبق نظر به

 میمر کند، جدا کارد با را ریپن از یاتکه خواست تا. دیکش جلو را
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 سوگل مقابل را عسل ظرف و دیکش عقب را دستش آهسته خانم

 .گذاشت

 :زد لب آرام و انداخت سوگل متعجب صورت به ینگاه

 !خوبه برات عسل نخور، ریپن-

 دنیشن بودند ساکت هیبق چون یول بود، آهسته خانم میمر یزمزمه

 . نبود ذهن از دور گرانید توسط شیصدا

 دوباره و بگذرد بدنش از یداغ انیجر شد باعث خانم میمر حرف

 .برگردد ریام شیپ ماندنش از هیبق سوءبرداشت شیپ فکرش

 نیا بعد درسا یخندهاشین اما بود، نشده تابلو یزیچ کار ینجایا تا 

 .کرد خراب را زیچ همه حرف

 سوگل مقابل را عسل طرف مادرش نکهیا بعد منظورش پر یهاخنده

 را سرش داشت که یوقار تمام با پارسا که بود واضح آنقدر گذاشت

 خنده به درسا یخنده با که کرد جمع را لبانش زور به و کرد بلند

 .فتدین

 فرو نیزم در خواستیم دلش دید را پارسا صورت یوقت سوگل

 رییتغ و درسا یخندهاشین متوجه چشم ریز از هم ریام. برود
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 افتاده یاتفاق شبید نکهیا فکر با درسا دانستیم. بود پارسا یچهره

 نیا نزند، هیبق اشتباه افکار به یدییتا مهر نکهیا یبرا. کندیم طنتیش

 یگرید حالت در وگرنه. اوردین خود یرو به شد مجبور را بار کی

 ..آمدیم در درسا خجالت از حتما بود

 

 نمخا میمر. بود منوال همان به اوضاع هم سرکار به پسرها رفتن بعد

 آنقدر. بود او یپ حواسش مدام و برود شانخانه به سوگل نداد اجازه

 مه سوگل که دادند بال و پر اشتباه، فکر نیا به درسا و خانم میمر

 به هاتن شبید چرا ریام د؛یپرس خودش از و رفت فرو فکر در کم کم

 ارانتظ گرانید که یحال در کرد؟ اکتفا هم کنار سادِه دنیخواب کی

 تریجد را شانیرابطه شبید ریام اگر و داشتند را یگرید زیچ

 !نبود یذهن از دور زیچ کردیم

 .انداخت تکاپو به را وجودش یفکر و نشست خنک بالکن یلبه

 بود؟ تفاوتیب هم باز ریام ؟یچ بود مهتا او، یجا به شبید اگر

 و برسد مهتا به داشت قصد جوها و جست نیا از ریام نکند اصال

 برود؟ جلوتر یحد کی از شاننیماب یرابطه خواستینم نیهم سر



 
 

429 romanzo_o 

 

 انجیا. شد تنگ نفسش و نشست صورتش و سر یرو سرد یعرق

 یکل و برگردد اتاقش به خواستیم دلش. نبود راحت گرید

 .کند یخودخور

 تومان به دستش. زد زیآورخت به یچنگ و ریام اتاق یتو برگشت

 . ادافت دستش و دیماس اتاق یگوشه سبدگل یرو نگاهش دهینرس

 چرا پس بود، نگرفته یجد اشیزندگ در را او حضور ریام اگر

 دهیرخ گل که است بار نیاول یبرا گفتیم بود؟ دهیخر گل شیبرا

 !بود دهینخر گل مهتا یبرا قبال نکهیا یعنی نیا و

 زیچ همه اصال. کردیم بد را حالش اسم نیا چقدر...مهتا...مهتا

 ،انداختینم راه را مسخره یسهیمقا آن روزید اگر بود، درسا ریتقص

 .کردینم اسیق او با را خودش گونهوسواس آنقدر امروز او

 شدینم خالص اوهام نیا از اگر و بود پابرجا دلش ته یترس هنوز

 و تخت یرو دیخز. دیآیم سرش به ییبال چه شب تا نبود معلوم

 .گرفت را ریام یشماره یفکر چیه بدون

**** 

 :زیم یرو دیکوب حرص با را چک یبرگه
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 یمشتر از درمون و درست چک گفتم بهتون بار هزار! بابا یا-

 !مونده یلیخ موعدش تا نکهیا ن،یریبگ

 زیم کینزد بود، آمده ارسالن یجا به بود یسال کی که یافروشنده

 :گفت و شد

 نقده؛ هب دست شهیهم ثابته، یمشتر. گرفتم یمنصور از رو چک آقا-

 .داد دارمدت چک رو بار هی نیا حاال

 .کرد رو و ریز را کشو و بسته و باز حرص از را اشینیب یهاپره

 یخال کشو سر را حرصش تمام و کرد دایپ چک گرید برگ چند

 .کرد

 یاجنس صبح فردا! ؟یگرفت یمدل نیا چک گهید چنتا نیبب آخه-

 رم؟یبگ سرم به یگل چه هاپاره کاغذ نیا با من رسه،یم دیجد

 :گفت آهسته و انداخت نییپا را سرش پسرک

 .کنمیم جمع حواسمو گهید آقا دیببخش-

. دادیم یدیجد گاف هم باز و گفتیم را حرف نیهم بار هر

 کارکشته یهایمشتر با زدن کله و سر و فروشگاه نیا چرخاندن

 رونیب ماست از را مو که خواستیم را ارسالن مثل یکی فقط
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 به یحساب و درست کردینم فرصت روزها نیا هم خودش. بکشد

 یهمه توانستینم تنها دست هم پارسا و برسد فروشگاه یکارها

 .کند ربط و ضبط را امورات

064 

 

 

 :دیتوپ و یصندل یرو نشست یحرص

 میارد روز چند هر ما! آدینم من کار به تو یگفتنا چشم و دیببخش-

 دخوایم نقد پول فقط هم حسابمون طرف م،یکنیم انبار وارد جنس

 !یخط خط کاغذ نه

. بردارد فروشنده سر از دست شد باعث لشیموبا زنگ یصدا

 نداشت یزانیم اعصاب االن. بود افتاده صفحه یرو سوگل یشماره

 خواستینم و بود یحساس دختر سوگل. ندهد جواب بود بهتر و

 . شود ناراحت که دیبگو یزیچ تیوضع نیا در االن
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 اب. افتادیم صفحه یرو سوگل اسم همچنان. کرد لنتیسا لیموبا

 امدین دلش آخر لحظات یول ندهد، جواب فعال خواستیم نکهیا

 :گفت و صفحه یرو دیکش انگشت. بگذارد جوابیب را تماسش

 .سالم-

 :گفت مکث با سوگل

 ؟یخوب سالم-

 ؟یداشت یکار. خوبم-

 .خورد سوگل ذوق در نرمشش بدون لحن

 بمونه یدار یکار اگه. بزنم حرف باهات کمی خواستمیم فقط. نه-

 ...بعد یبرا

 !بگو ندارم یکار-

 :کرد پا آن و پا نیا سوگل

 ..صبح...زهیچ...گمیم-
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 نتواند سوگل که شده باعث او خشک لحن دیشا کرد فکر ریام

 ردک یسع اما نکرد، استفاده یاحساس کلمات از. کند صحبت راحت

 :کند ترمیمال یکم را شیصدا جنس

 رده؟ک تتیاذ دهیرندیخ گفته؟ یزیچ بهت یکس سوگل؟ شده یچ-

 ارمنظورد ما به سفره سر یدید صبح گمیم. نکرده تمیاذ درسا. نه-

 دن؟یخند

 پا شیپ زیچ نیچن سوگل حرف کردینم را فکرش. خورد جا ریام

 .باشد یاافتاده

 چطور؟. دمید آره-

 :گفت مکث یکل با هم باز سوگل

 ..بوده یخبر شبید کردنیم فکر-

 داشت فروشگاه یتو امروز که یهایگرفتار رغمیعل بار نیا

 نینچ سوگل مثل یایخجالت دختر شدینم باورش. دیخند اریاختیب

 و ندک سرکوب را اشیبدجنس حس نتوانست. اوردیب زبان به یحرف

 :دیپرس



 
 

434 romanzo_o 

 

 !مثال؟ یخبر چه-

 ...ررریام-

 :دیخند آرام

 ؟یخبر چه آخه خب-

 ارکلنج یکل با دوباره و انداخته دست را او ریام که دینفهم سوگل

 :گفت

 ..شبید انگار که کنهیم رفتار جور هی شهمه امروز مامانت-

 ؟یچ شبید-

 !بوده ما نیب یارابطه هی شبید-

 سوگل یصدا. آمد خط پشت از نفسش کردن فوت یصدا و گفت

 :دیپرس. آمدینم سرحال نظر به

 کرده؟ ناراحتت مامانم رفتار-

 بهم عقد بعد که نیا. خبره چه ما نیب دوننینم که اونا. نه-

 !باشم نداشته ازت یانتظار مدت نیا تو...یگفت

 :دیپرس بالفاصله و افتاد ریام یزار دو. کرد فوت را نفسش هم باز
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 ؟یدلخور بود یعاد زیچ همه شبید نکهیا از تو سوگل؛-

 :گفت یروراست کمال در سوگل

 .ناراحتم ستمین یجد کنمیم حس نکهیا از-

 :زد پوزخند ناخواسته ریام

 بهم موضوع نیا سر شهینم باورم آخه؟ یاریم کجا از رو حرفا نیا-

 خوب آوردمیم دخلتو بالفاصله شبید اگه یعنی ؟یزد زنگ

 ...شدیم

 ..ریام-

 !سوگل-

 بله؟-

 واسه دارم ام،کالفه کمی روزا نیا ای سردم اگه دورم، اگه من-

 !کنمیم تالش مونیزندگ شدن راهروبه

 :کرد تکرار دیتاک با
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 هی رفتارم هر واسه روز هر رتایباالغ پس! مونیزندگ نه؛ هم میزندگ-

 یغلط چه دارم بدونم و باشه آروم ذهنم بذار. نساز دیجد داستان

 !کنمیم

 

**** 

 ودب خواسته مهلت سوگل از ریام نکهیا با. نبود شیجا سر زیچ چیه

 بتعاق اما کند، حل شهیهم یبرا بار کی را گذشته یماجرا بتواند تا

 از ماه سه که یحال در و نشاندند یکرس به را خود حرف هاخانواده

 .بودند یعروس مراسم ییبرپا یتکاپو در بود گذشته عقدشان

 به ار کار بود نتوانسته هنوز. بود یزمان هر از ترکالفه روزها نیا ریام

 ار دیجد یزندگ شروع یآمادگ اصال طیشرا نیا در و ببرد راه ییجا

 کی روز، کی باالخره گذشته ینحس که داشت را آن میب. نداشت

 . بدهد قرار شعاع تحت را اشندهیآ ییجا

 را یقتیحق که برود سقف کی ریز سوگل با یزمان خواستیم دلش

 کشف بود، کرده زهر هیبق و او کام به را یزندگ تمام سال دو که

 .کند
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 نیا به را خود مخالفت میمستق ریغ و میمستق طور به یبار چند

 شانچشم یقبل انیجر خاطر به اشخانواده اما بود، داده نشان میتصم

 .شود یطوالن دو آن ینامزد خواستندینم و بود دهیترس

 در و داشت پا کی پدرش مرغ یول کرد، مقاومت ییجا کی تا ریام

 اب را یعروس تدارکات تمام و آمدینم کوتاه بخصوص مورد کی نیا

 .دادندیم انجام وقفه بدون همسرش

 وقت کرد،یم شره راهنشیپ یرو آب قطرات شیموها یانتها از

 از. کند خشک را شیموها شگاهیآرا یتو داد حیترج و بود تنگ

 هر یتند حرکات با و آورد در یبزرگ فیک کمد نییپا یطبقه

 فیک داخل دیایب کارش به شگاهیآرا در کردیم فکر که را یزیچ

 .چپاند

 نیا که بود امدهین خوشش چیه. بود یزمان هر از ترافتاده شیهاشانه

 افتاده پدرشوهرش و مادرشوهر دنبال یابچه دختر مثل وقته چند

 .بدهند انجام یکی یکی را مراسم یکارها یهمه تا بود

 یهانتیکاب رنگ مثال تا کردیم یهمراه را او هم ریام داشت دوست

 یغذا یمنو و هاپارکت مدل ای کنند، انتخاب هم یقهیسل با را خانه



 
 

438 romanzo_o 

 

 پر و تیاهمیب زیچ کی و هزار و نیماش ییآراگل رنگ و یعروس

 .تیاهم

 ماا بودند، داده کمال و تمام انتخاب حق او به ریام یخانواده نکهیا با

 یحت ریام. بود خورده ذوقش در یحساب ریام نکردن یهمراه هم باز

 یقهیلس به که یلباس گرید سوگل و امدین عروس لباس انتخاب یبرا

 .نداشت دوست قبل مثل را بود خودش

 و خنزر چند مادرش بود، شانخانه در سوگل یوقت شام بعد شبید

 اننش ذوق با و آورد وسط را بود یعروس مراسم به مربوط که یپنزر

 یمبل یرو که ریام نکرده، باز شتریب تکه کی هنوز. دادیم خانواده

 :گفت مقدمهیب و آورد جوش بود، نشسته یتک

 !؟یهست حرفت رو هنوزم بابا-

066 

 

 

 زیچ همه یایگو سرخش صورت اما نبود، اشجمله در یایتند چیه

 .بود
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 :گفت و دیکش خود مقابل را یچا ینیس پدرش

 ؟یبپرس افتاده ادتی یعروس شب تازه هستم، که معلومه-

 لطمس خود به یکم تا دیکش صورتش به دست یامرتبه چند ریام

 :گفت و شود

 یروح نظر از االن من گمیم دارم مدام وقته چند نیا که من-

 نیهم مثال اگه خب! ستین آزاد فکرم ندارم، رو یعروس یآمادگ

 !آد؟یم نیزم به آسمون گهید ماه پنج چهار میبنداز رو مراسم

 کلکل یحوصله و حال. نیسنگ پدرش چشمان و بود شب آخر

 :گفت کوتاه. نداشت یادیز

 !؟یگرفت زن یچ واسه ینداشت یآمادگ-

 همون! هم االن ن،یگفت زور هم موقع اون! من درِد گهید نهیهم ِد-

 سر. نیبد زمان بهم کمی یول خوام،یم رو دختره گفتم هم موقع

 نظر انگار که االنم ن،یدوخت و نیدیبر خودتون واسه عقدم یماجرا

 هی سر که میکرد یخبط هی ما کنهیم فکر ندونه یک هر! چهیه من

 !میانداخت راه یعروس بدو بدو هفته

 :گفت قبل از ترآرام و فرستاد رونیب ینیب از را نفسش پدرش
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 از مهمون یکل م،یکرد پخش رو مراسم یهاکارت جون؛ پسر-

 ازم یکار چه نود یقهیدق االن! اومدن فردا مراسم واسه شهرستان

 س؟ساخته

 نیشد نماخواب دفعههی که شیپ هفته هی همون یول! یچیه که االن-

 !نیگرفتیم یجد منم نظر یکم کاش

 اننش یعروس مراسم به مخالفتش او حضور در ریام نکهیا از سوگل

 چه ریام دل در دانستیم نکهیا با. گرفت بد حس یکل داد،

 هک مخصوصا. گرفتیم خود به را زیچ همه باز حال نیا با ،گذردیم

 به یلیمیب به یزندگ شروع به را ریام یرغبتیب هیبق کردیم احساس

 .کنندیم یتلق او،

 ردنب باال را شیصدا پدرش مقابل در داشت یسع ممکن یجا تا ریام

 ار او شده طور هر و ببرد شیپ را خود حرف شده کنترل یلحن با و

 .خوردیم سنگ به شیرهایت یهمه هم باز اما. کند متقاعد

 خانه در ریمس ،یخداحافظ بدون و شد خارج هال از صدایب سوگل

 چکسیه که بود ختهیر هم به آنقدر خانه جو. گرفت شیپ در را

 .نشود او رفتن متوجه
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067 

 

 

 نیا و ستین ییزورگو مرد ریام پدر که دانستیم یخوب به سوگل

 ماجرا. خوردیم آب کجا از او یعاد ریغ یوال و هول همه

 و ماند ریام کنار سوگل که یتولد شب همان به گشتیبرم

 . است شده یجد دو آن ییزناشو یرابطه کردند فکر شخانواده

 هر و ماند ریام اتاق در را شب سوگل هم گرید یمرتبه چند آن بعد

 . شدیم مضطرب یکل ریام پدر بار

 ماندند هم کنار را شب که یبار چند آن در نداشت خبر که یکس

 پدرش. فتادین یخاص اتفاق ریام جانب از ساده یبوسه چند جز

 امهت یپرونده و گذشته یماجرا یتو را سرش چقدر ریام که دیدیم

 از تهگذش مثل ریام ،یاتفاق کی با هم باز دیترسیم. است کرده فرو

 نیمتض سوگل پدر مقابل یخواستگار روز. بزند جا سوگل خواستن

 آدم یبچه مثل و نییپا ندازدیب را سرش بارنیا ریام که بود داده

 و ماندیم ریام کنار هاشب یبعض سوگل که هم حاال. کند یزندگ
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 داشت را آن یدلهره شده، یجد آنها ییزناشو یزندگ دادیم احتمال

 را وقتیب یعروس نیا نیهم سر. شود شرمنده سوگل پدر مقابل

 .دانستیم ماجرا نیا عالج تنها

 بار نیا و بروند سقف کی ریز دو آن زودتر چه هر خواستیم

 را ریام یناراحت که ییجا تا. شود برداشته دوشش یرو از نیسنگ

 یراب یحت. دینکش عقب مشیتصم شدن یعمل تا و نگرفت دهیناد

 نبودن آماده ییهوکی یعروس نیا یبرا سوگل یخانواده نکهیا

 میمر همراه روز چند عرض در را هیزیجه نکنند، بهانه را هیزیجه

 . کردند هیته سوگل یقهیسل با خانم

 نیهم سر و بود خبریب شخانواده یناگهان میتصم علت از ریام

 .بود شده بدخلق یکم و بشنود زور خواستینم

 همان یرو. دیکش رونیب الیخ و فکر از را او خانه زنگ بلند یصدا

 یهاقدم آمده آژانس نکهیا الیخ به و انداخت یشال سیخ یموها

 و انداخت اششانه یرو را شال یگوشه. برداشت در سمت یتند

 .گشود را اطیح در

 :کرد زمزمه و خورد جا در پشت ریام دنید با
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 ؟ییتو-

 ؟باشه یخواستیم یک پس-

 :گرفت فاصله در از

 .بودم آژانس منتظر-

 ؟یچ واسه آژانس-

 .گرفت او از را نگاهش

 !شگاهیآرا برم-

 !شگاه؟یآرا رهیم آژانس با عروس-

 :پرتمسخر هم آن کند، نگاهش شد مجبور

 رفتم؟یم یک با پس-

 :شد گرد ریام نگاه

 !دنبالت اومدم که من خب-

 .یبکش زحمت خوادینم-
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 شانن واکنش بالفاصله ریام. ببندد ریام یرو را در خواست و گفت

 .داشت نگه انگشتانش انیم را یآهن در یلبه و داد

 تو؟ شده چت-

 ییاعتنایب با او به پشت و آمد نییپا را در یجلو یهاپله سوگل

 :گفت

 تو به یازین االنم م،یکرد خودمون رویعروس یکارا همه که االن تا-

 !شگاهیآرا رمیم همون با. کردم خبر آژانس من برو، تو. ستین

 به یالحظه سوگل سر. شد اطیح وارد صدایب و نگفت چیه ریام

 آنقدر ریام یهاقدم. دیآیم سرش پشت ریام که دید و دیچرخ عقب

. دشدن هال وارد. بپرسد یزیچ نتوانست سوگل که بود یجد و تند

 در بودند دهیرس شهرستان از زود یلیخ صبح که ییهامهمان هنوز

 .بودند خواب خانه کوچک یرایپذ

 پشت هم ریام شد؛ اتاقش وارد و گرفت راه هاتشک و لحاف انیم از

 .سرش

 صبح اول سکوت در دیترسیم. زد زل ریام به یریگیپ نگاه با

 که یرفتار با عوضش نزد، یحرف ریام. باشد داشته یتند برخورد
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 تهآهس سوگل. زد سوگل بزرگ فیک به یچنگ دیباریم ازش حرص

 :دیپرس

 ؟یکنیم کاریچ-

 از کاورش همراه را عروس لباس و شد خم جواب یجا به ریام

 نمانده جا یزیچ چرخاندیم چشم که یحال در. برداشت تخت یرو

 :کرد زمزمه سوگل به کردن نگاه بدون باشد،

 ! چرخهیم یچ من سر تو یندار خبر انگار یکنیم ییرفتارا هی-

 :شد پچپچ هیشب شیصدا لحن

 یاتفاق مداشت عقد قبل که یتصادف که بودم گفته تو به تنها خوبه-

 از المیخ نکنم دایپ رو ماجرا نیا سرنخ اگه که بودم گفته بهت! نبوده

 رفک همه نیا با یدار انتظار تو وقت اون. شهینم راحت ندهیآ بابت

 میعروس دودور دادار دنبال و بدم بابام و مامان دل به دل الیخ و

 !باشم؟

 نگه یاینیب یرو انگشت ریام. دیبگو یزیچ جنباند تکان لب سوگل

 اتاق از خروج از قبل و گرفت را سوگل دست. کرد یسیه و داشت

 :گفت
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 طیشرا نیا تو یلیخداوک یول ؛یباش کنارم که ندارم توقع ازت من-

 !یباش روبروم که ندارم انتظارم گهید

 تاررف ریام. نشستند نیماش یتو و شد دهیکش دنبالش به سوگل

 از یول بود، دهینکش هم را نازش یحت بود، نکرده یزیآم محبت

 نسبت را حالش بود، کرده عمل یجد یکم مورد کی نیا در نکهیا

 .کردیم بهتر شیپ لحظات به

 تاداف راه نیماش تا. بود دایهو ریام صورت در تیعصبان آثار هم هنوز

 :گفت صبح اول خلوت ابانیخ به رهیخ

 !کننیم زردنبو رو عروس آدیم بدم من نکنن، رنگ موهاتو بگو-

 :گفت کوتاه و ُسراند سوگل سمت یالحظه یبرا را نگاهش بعدش

 !خوبه یجور نیهم_

 اما. دارد دوست را شیموها که بود دهیشن ریام زبان از قبال سوگل

 ششیپ ساعت دمغ حال بلکه بشنود گرید بار کی خواستیم حاال

 :دیپرس هوایب. ببرد و بشورد را

 ؟یجور چه-
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 یطوالن سوگل، صورت و سر یرو نگاهش نباریا و چرخاند سر ریام

 :شد

 موهاتو گفتمیم بود من به اگه واال. یفرفر و یمشک طور نیهم-

 جماعت شگریآرا با دونمیم یول نکنن؛ هم گوجه تکله پس

 .افتاد در شهینم

 را ریام یخنده آمدیم شیپ کم سوگل. دیخند اریاختیب حرفش آخر

 یانهم انگار. زد لبخند او یخنده ریتاث تحت هم او نیهم سر. ندیبب

 جا فیک یتو را شیهالهیوس اشک نم با شیپ ساعت کی که نبود

 .دادیم

 :باخت رنگ ریام یبعد یجمله با یموقت آرامش نیا

 !یعکاس میبر دنبالت اومدمیم چهار ساعت-

 . کند ینیسنگ دلش یرو بد حس یکل تا بود بس جمله نیهم
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 ریام یهاعکس و تهیفرمال پیکل شیتو که یِفَلش شیپ روز ده نیهم

 در یواشکی یکنجکاو سر از و کرده دایپ اتاق یتو را بود مهتا و

 دهید بار کی تنها را هاعکس و پیکل نکهیا با. بود دهید ریام تاپلپ

 هک کردیم دوره خودش با مدام و بود بر از را اتشیجزئ انقدر اما بود

 .خوردیم هم به بود یعکاس و عکس چه هر از حالش گرید

 د،کنیم بغل را مهتا یاقیاشت چه با ریام که بود دهید لمیف یتو

 . چرخاندیم هوا در و بوسدیم

 که ودب کرده درددل اشیمیصم دوستان از یکی با لمیف دنید قبل تا

 خودش از یخاص حرکت چیه ریام ماند،یم ریام کنار هاشب یوقت

 اشخانواده که یحال در ساده، یبوسه تا دو یکی جز دهدینم نشان

 !دارند انتظار را یگرید زیچ

 نیا و باشد سردمزاج ریام دیشا که بود گفته روز آن دوستش

 بود هگفت. بگذارد ریتاث تحت هم شانییزناشو روابط یحت خصلت

 دوست را تو که شودینم لیدل نیا و سردند ذاتا مردها از یبعض

 !باشد نداشته
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 چه! بود؟ سردمزاج ریام...پیکل آن...فلش آن...روز آن....روز آن اما

 ! یمضحک جک

 دداینم مهلت یحت که داشت را مهتا دنیکش آغوش به جانیه آنقدر

 خود به را مهتا خودجوش و دیبگو را یبعد حرکت لمبرداریف

 .چسباندیم

 چیه بود گرم و شور پر آنقدر مهتا با برخورد در که یمرد آن

 !نداشت دیخوابیم کنارش هاشب که یخشک چوب به یشباهت

 شاصفحه که بست را تاپلپ یجور و شد وانهید یناراحت شدت از

. ردک هیگر و نشست تاپلپ یباال هاساعت. برداشت یکیبار خش

 .برسد راه از لحظه هر ریام که نبود نگران یحت

071 

 

 .است شده مرگش کی دیفهم هم خانم میمر که بود بد حالش آنقدر

 طرخا به تنها را فلش نیا ریام که داد نانیاطم و کرد صحبت باهاش

 .است داشته نگه یسیپل یکارها و پرونده یریگیپ
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 و ستادیا خانم میمر یرو تو بار نیاول یبرا و نشد متقاعد سوگل

 به گرا یحت شود، نابود و ستین دیبا فلش آن شده که طور هر گفت؛

 . باشد پرونده شدن مختل متیق

 ار فلش آن گرید بار کی اگر که بست عهد خودش با سوگل روز آن

 را شسر پشت وقت چیه گرید و برود ندیبب ییجا ای ریام دست در

 .نکند نگاه

 و بگذرد سال دو اگر یحت بگذرد، یعروس از ساعت کی اگر یحت

 .باشد داشته بغل در هم بچه کی

 الیخ به تاپلپ خش دنید با برگشت خانه به ریام یوقت هم عصر

 سرش یتو را شیصدا حرص با رفته وقتش سر درسا باز نکهیا

 است سوگل کار دیفهم یوقت اما بوده، یکس چه کار که انداخت

 . رفت ماجرا ته تا و گرفت یمونالل رسما

 سوگل از برود دانستینم که بود افتضاح آنقدر اوضاع یحت

 زد؟یبر سرش بر یخاک چه ای اوردیب در دلش از کند، یخواهمعذرت

 و گرفته آنقدر سوگل رفتار ش،یپ روز دو یکی همان تا آن از بعد

. ستیچ علتش دانستندیم دهینشن و نگفته همان که بود نیسرسنگ
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 همه یعروس مراسم گرفتن با که داشتند دیام هم ریام مادر و پدر

 .شود یمالماست زیچ

 نتوانسته هم باز یول بود، ناراحت و یعصبان روز ده نیا در سوگل

 یعالقه نیا از خوردیم هم به حالش چقدر و شود متنفر ریام از بود

 !نداشت یتمام که مسخره

 ادی باز سوگل که دیفهم یخوب به ریام سوگل یطوالن سکوت از

 مدآ آب از درست یوقت حدسش. است افتاده فلش و یعکاس انیجر

 :دیپرس یفیضع یصدا با سوگل که

 !واجبه؟ مگه چرا؟ گهید یعکاس-

 :گرفت یکوچک قوس لبش یگوشه و زد راهنما

 !؟یعکاس رنیم یچ واسه دوماد و عروس-

 :گرفت اوج یکم سوگل یصدا

 الح طیشرا نیا تو یگینم مگه ست؟ین راحت فکرت یگینم مگه-

 ناسیهم جز هم یعکاس خب! ؟یندار رو یعروس دودور دادار

 !گهید
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 :گفت ریتاخ با ریام

 باشه؟ یعکاس بدون یعنی-

 :داد تکان سر ینرمش بدون یچهره با سوگل

 اصرار به م،یکنینم یعروس خودمون دل واسه که ما آره-

 دیبع! نیهم م،یکن یعروس خوانیم فقط که هم اونا! هاسخونواده

 !باشن داشته یکار اتشیجزئ با دونمیم

 دیبع که بود دهیخواب سوگل یصدا در بغض و حرص آنقدر

 روز ده نیهم تا. باشد گفته دلش ته از را هاحرف نیا دانستیم

 و کسع از جانیه با بارها بود، نکرده دایپ را یلعنت فلش آن که شیپ

 .بود کرده صحبت ریام با یعکاس

 دل به حسرت است ممکن بعدها و است یعصبان االن دانستیم

 اهشگیآرا سالن سمت که شد یتقاطع کینزد. بماند یعروس عکس

 :گفت تیقاطع با و رفتیم

 که گذرهیم خوش بهت انقدر اونجا. یعکاس میریم! شهینم نه-

 .رهیم ادتی رو حرفا نیا

 :گفت ارادهیب و شد نییپا و باال سوگل یگلو در یدردآلود زیچ
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  !گذشته خوش یلیخ حتما! یدار تجربه تو حال هر به...دونمینم-

 اب او صورت یرو سوگل نگاه و دیچرخ سمتش یتند به ریام گردن

 . رید یلیخ بود، شده رید گرید. دیخشک یمات حال

 یحیتوض هر االن و بود انداخته ریام به را درشتش دانه متلک سوگل

 ...آوردیم در شتریب را ماجرا گند دادیم

 

 :گفت ارادهیب و شد نییپا و باال سوگل یگلو در یدردآلود زیچ

  !گذشته خوش یلیخ حتما! یدار تجربه تو حال هر به...دونمینم-

 اب او صورت یرو سوگل نگاه و دیچرخ سمتش یتند به ریام گردن

 . رید یلیخ بود، شده رید گرید. دیخشک یمات حال

 یحیتوض هر االن و بود انداخته ریام به را درشتش دانه متلک سوگل

 .آوردیم در شتریب را ماجرا گند دادیم

 کلنجار خودش با کوتاه ریمس همان در و شد داغ صورتش تمام

 زد، ریام به که یاهیکنا یرو سرپوش که ابدیب یاجمله که رفت
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 مانساخت مقابل نیماش د،یبگشا لب از لب نکهیا از قبل اما. بگذارد

 . شد متوقف شگاهیآرا سالن

 صورت یرو مشیمستق نگاه و داد خود به یجرات شدن ادهیپ قبل

 :کرد زمزمه. نشست ریام

 ..ریام-

 .باشد یعصبان ریام کردیم فکر

 !شهیم رتید شو ادهیپ-

 هیاس صورتش یرو یناراحت محو رد کی تنها و نبود یعصبان ریام

 دنید با. حرکت یآماده و بود فرمان یرو شیهادست. بود انداخته

 یرودو تا نیماش نیب کوتاه ریمس و شود ادهیپ مجبور ریام حالت آن

 .کند حرکت سالنه سالنه را سالن

 مگر .گرفتینم آرام فکرش بود شگریآرا دست ریز که یساعات تمام

  بکشد؟ پر ذهنش از گفته ریام به که یناجور یجمله شدیم

 . درآورد ریام دل از را زهرآلود یجمله آن کردیم فرصت الاقل کاش
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 ریام زبان از را جمله آن مشابه اگر. داد قرار ریام یجا به را خودش

 ریام اما. کردینم فراموش هامدت و ختیریم  هم به حتما د،یشنیم

 . داد نشان یبد واکنش نه و کرد یتند نه شد، ناراحت یکم تنها

 اشاره مسعود یماجرا به هم سوزن نوک مدت نیا در ریام یحت

 طور به بارها مهتا یماجرا به ماه سه نیا در خودش اما. بود نکرده

 .بود داده نشان را اشیدلخور و کرده اشاره میمستق ریغ

 تمام مقرر زمان از زودتر کارش. بود شده ظهر از بعد سه ساعت

 و ودب یشلوغ شگاهیآرا. ستادیا پنجره مقابل یخلوت اتاق یتو. شد

 .بودند کرده آماده هم را گرید عروس چند سوگل با همزمان

072 

 

 ریز را شدندیم خارج سالن از که ییهازوج آمد و رفت هیزاو نیا از

 دند،یکشیم آغوش به را گریهمد دل ته از شانیهایبعض. گرفت نظر

 کدامچیه دانستیم دیبع اما. تفاوتیب یبعض و بود یمعمول یبعض

 . باشند یخنث ریام و او مثل
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 هک داشت گفت، ریام به صبح سر که یآخر یجمله ینگران آنقدر

 کدام هیشب آمد دنبالش به ریام یوقت کند تصور توانستینم یحت

 .داد خواهند نشان واکنش زوج

 نگاهش. بود کرده احاطه نهیآ بود، نشسته که را یاتاق دور تا دور

 همه انتخاب در خانم میمر. آمد کش نهیآ یرو خود ریتصو یرو

 و گاهشیآرا عروس، لباس سالن، انتخاب بود؛ گذاشته تمام سنگ زیچ

 .مسائل نیتریجزئ

 تمام ییبایز به کشیش عروس لباس و دخترانه و ساده شیآرا

 حس قشنگ و دوخت خوش لباس نیا. بود گرفته قاب را اندامش

 .دهدیم نشان یعاد حالت از جورتر و جمع را کلشیه کردیم

 دیکش یکوتاه آه. کرد مرتب اششانه یرو را تورش یانتها دست با 

 .رفت فرو یمبل یرو رمقیب و

 یهادلهره از پر شوق، از پر دل، تِه از بود؛ یواقع زیچ همه کاش

 .نبود یادلشوره نبود، یترس نبود، یاگذشته کاش. نیریش
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 نییپا داماد گفتیم. آمد رونیب الیخ و فکر از خانم یمنش یصدا با

 شدنبال به زودتر ساعت مین ریام شد، دستپاچه یکم. است منتظر

 . بود آمده

 گرید بار کی خواستیم. شد بلند و کرد جمع را لباسش دامن

 و ریام به صبحش یکهیت فکر با یول کند، ورنداز نهیآ در را خودش

 .رفت نییپا دست به شنل و آمد عقب او مراسم به او یلیمیب

 . زد کنار را رنگ ییطال میضخ پرده

 زا و نبود دمغ خودش مثل او یچهره. بود ستادهیا پرده یسو آن ریام

 فرِم و بود دهیپوش یارهیت شلوار و کت. بود ترکیپ و کیش شهیهم

 نشان جذاب را اشچهره اشیمشک یموها یباال به رو و ساده

 .دادیم

 یاندازه به حاال. برداشت سمتش یقدم هم سوگل. شد کشینزد ریام

 یهامژه پِس از را شیهاچشم. داشتند فاصله هم از یسانت ستیب

 .شد رهیخ ریام صورت به ظن با و دیکش باال یمصنوع

 یتالق با نه؟ ای است دلخور صبح مثل هم هنوز ندیبب خواستیم

 :کرد زمزمه ناخودآگاه سوگل شاننگاه
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 .سالم-

 را دستش خواند،ینم را حسش که ریام نگاه از فرار یبرا بعدش

 و رتخالصه. بروند نیماش سمت و بپوشد خواست. برد شنل سمت

 !گرید یهازوج از ترروحیب
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 ریما دست لمس با دستش که گشتیم شنل نازک بند دنباِل داشت

 :جنباند لب ریام و کرد نگاه او به یپرسش. شد گرم

 !نپوش-

 دانستیم. نپوشد شنل کال که بخواهد او از ریام دیترس. خورد جا

 دوست هم خودش یطرف از. دیآینم خوششان ریام مادر و پدر

 هاابانیخ در برهنه یهاسرشانه با و لخت سر یعروس روز نداشت

 .بچرخد

 :دیپرس شک با و آهسته صبحش، ِیتند ریتاث تحت

 ؟بپوشم شهیم-
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 و آرام ریام او، برخالف. نزند چانه گرید شد سبب ریام محکم" نه"

 سوگل صورت و سر یرو آسه آسه داشت نگاهش و بود لکسیر

 .ندازدین قلم از را جا چیه خواستیم که انگار. دیچرخیم

 چرخش. لباسش و پوستش رنگ به کرد، نگاه صورتش شیآرا به

 ریام دانستینم نکهیا از استرس نیا و کردیم اشمشوش ریام نگاه

 .گرفتیم جان شتریب دارد، یحس چه

 ار نگاهش شد مجبور گرفت، وزن ریام نگاه یوقت هاوسط آن یحت

 . بلغزاند نییپا به

 !یشد قشنگ-

 حرف نیا فهیوظ سر از ریام که دینفهم. آمد باال حدقه در چشمانش

 باز هم از یچهره با بارنیا ریام یوقت یول. بود دلش حرف ای زد را

 :کرد دیتاک دوباره یاشده

 ! یشد قشنگ هم یلیخ-

 یقبل حس از هنوز و خورد یسخت تکان جانیه بغل کی با قلبش

 فافش یگونه به را لبانش و آورد نییپا را سرش ریام نشده، رابیس

 . چسباند سوگل
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 .قشنگه موهاتم-

 باخت؛یم رنگ زیچ همه داشت ریام صورت یگرما حس با

 ...شیهاترس ش،یهاینگران روزه، ده نیا یهایناراحت

 با یبدن تماس از کردیم فکر مدام بود مسعود با ازدواج ریگ در یوقت

 کردینم فکر نجایا و امروز حاال؛ یول شود، بد حالش چقدر او،

 یهمه عالج شفابخش یمعجون مثل یمعمول بوسه کی یروز

 .باشد نامعلومش یدردها

 و وا دهید امروز که ییهازوج نیب ما کرد،یم فکر شیپ لحظه چند تا

 اآنه از کدام چیه که بود مطمئن حاال یول باشند، سردتر همه از ریام

 نیزم به شانیپا آنها چون. بودند نکرده حس را حرارت و گرما نیا

 .گرفتیم اوج داشت او روح و بود دهیچسب

. دکر جدا خودش از را سوگل عقب، به شیهاسرشانه دنیکش با ریام

 و انداخت سرش یرو د،یکش رونیب او کرخت دستان انیم از را شنل

 :گفت

 .کنم نگات خواستمیم بپوش؛ حاال-

 . ندبرداشت قدم آهسته نیماش سمت و دیکش خود دنبال به را دستش
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 باز شیبرا را در ریام. نبود نیزم یرو هم هنوز انگار سوگل یپاها

 دهش هم بار کی یبرا خواست بار نیا حرکت از قبل و نشست کرد،

 هیاشح. بروند شانیزندگ از یینو یمرحله استقبال به خودشان دل با

 :نرفت

 ازم؟ یناراحت هنوزم ریام-

 .دیکوب قلبش و دیپرس

 :کرد مرتب را کراواتش مقابلش کوچک ینهیآ به رهیخ ریام

 چرا؟-

 :گفت خجالت با

 .صبح خاطر به-

 بود؟ شده یچ صبح-

 :کرد منمن

 ...یعکاس یدرباره که یحرف-

 :حرفش وسط دیپر ن،یماش کردن روشن با ریام

 .آدینم ادمی یزیچ-
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 یانهیم سوگل گرید که کرد بلند آنقدر را کیموز یصدا بعد و

 .ردینگ را حرفش

 کی ریام یحرف کم. سپرد گوش کیموز به زنان لبخند سوگل

 به یحرف کم یوهیش همان با یوقت اما داد،یم آزارش ییجاها

 که یکار. رفتیم ضعف شیبرا دلش داد،یم صلهیف هایدلخور

 لهیپ یناراحت کی یرو هاسال و هاماه دیشا و نبود بلد خودش

 ...کردیم
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 و زدیم برق وارهاید یتازه رنگ. زد ییرایپذ یتو یکوتاه چرخ

 یبرا هک یآپارتمان مساحت. دیچیپیم اشینیب ریز اسباب ینو یبو

 . بود اشیپدر یخانه برابر دو بودند، دهیخر یزندگ شروع

 یمنته خوابشان اتاق به که ییجاهمان. رفت راهرو یانتها سمت

 شب انتظارش خالف بر. بود گذشته شب دوازده از ساعت. شدیم
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 شتریب یکم دنیرقص موقع اگر فقط. بود گذاشته سر پشت را یخوب

 . شدیم یعال زیچ همه داشت، نفس به اعتماد

 یکم ناخودآگاه شد،یم گرانید نگاه مرکز یوقت نبود؛ خودش دست

 غمبرک یجا به روزه چند نیا اگر هم دیشا. گرفتیم استرس

 همه کردیم نیتمر عروس رقص یبرا یکم اتاق، یگوشه گرفتن

 .بود نقصیب زیچ

. ردکیم ینیسنگ سرش یرو شده بوکله یموها و تاج. شد اتاق وارد

 خالص تورش و تاج و شیآرا شر از زودتر چه هر خواستیم

 .شود

 یگره با داشت و بود دهیکش رونیب شیپا از را شلوارش ریام 

 کند، خارج تنش از را بلوزش نکهیا از قبل. رفتیم ور کراواتش

 . نشست تخت یلبه یرو او به پشت

 دور را شیموها و جدا سرش از را درشت و زیر یهارهیگ یکی یکی

 کردن باز یبرا. شد لباسش آوردن در به نوبت. کرد رها هاششانه

 سرش چرخاندن با خواستینم. داشت کمک به ازین لباس یبندها

 . ندیبب برهنه را ریام عقب به
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 کشینزد پشت از ریام که بود نمانده حالت آن در یاهیثان چند هنوز

 . شد

 پشت از را سوگل لباس بند یااضافه حرکت و حرف چیه بدون

 باسل سفت یبندها تا کرد منقبض کامال را خودش سوگل. دیچسب

 . شود شل عروس

 وگلس از کرد، جدا لباس از کامل طور به را لباس بند نکهیا بعد ریام

 با که یحال در و کرد جدا مچش دور از را ساعت. گرفت فاصله

 پوشاند،یم را بدنش از یکم قسمت دیسف و نو لحاف یگوشه

 .گرفت جا تخت یگوشه

 ندهما حاال. کرد رها را نفسش لباس یسفت از شدن خالص با سوگل

 میمستق ریغ چشم یگوشه از. آورد در تنش از را لباس که بود

 .انداخت ریام به ینگاه

 یبرا هم اگر شود، لخت کبارهی به توانستینم حضورش در

 شب در هم آن بود، مسخره رفتیم رونیب اتاق از لباس ضیتعو

 !یعروس اول
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 جا همان دیبا. شد یمنتف کال رفتن رونیب. ستادیا شیجا سر مردد

 . دادیم انجام را کارش

. کردیم آماده لباس کی اول عروس، لباس درآوردن از قبل بود بهتر

 .ماندیم لخت کمتر نطوریا الاقل

 کامال خواب لباس کی خانم میمر. آمد کش یپاتخت یرو نگاهش

 .بود گذاشته دیسف و یتور تور
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 .گرفت اشخنده ناخودآگاه و کرد تصور لباس آن در خودش

 درست .نداشت یفرق دنشینپوش و دنیپوش که بود باز آنقدر لباس

 در که یماه سه نیا در اما بود، شب نیهم مناسب لباس نیا که بود

 .بود نشده یخبر بود ریام عقد

 هک نبود دیبع چیه روزه، چند نیا در هم ریام َتخم و اخم به توجه با

 شیپ لباس آن دنیپوش با دیترسیم و شود یسپر یعاد هم امشب

 اما گذرد،یم چه آنها نیب دانستینم که خانم میمر. شود کنف ریام

 .دانستیم که او
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 .تگش یاآبرومندانه لباس دنبال درآور یکشو یتو ناچار به شد خم

 یهالباس اشهمه. بود منوال همان به تیوضع هم کشو یتو اما

 اشاندازه داشت شک سوگل یحت که بود یوجب سه دو یهاخواب

 .باشد

 ضاعاو یکم هیبق به نسبت که آورد ریگ یرنگ کرم یتاپ باالخره

 . داشت یبهتر

 ؟یگردیم یچ دنبال-

 :ستادیا راست

 .لباس-

 .کج لبش یگوشه و شد رهیخ سوگل دست یتو تاپ به

 ؟یبپوش یخوایم اونو-

 :گفت دیترد با سوگل

 .آره-

 .درآر راهنتویپ اول-
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 را عروسش لباس اول که بود معلوم خب. کرد نگاهش مات سوگل

 یپ ریام حواس یالحظه یبرا. پوشدیم را تاپش بعد آورد،یم در

 پخش دیسف لباس و آورد نییپا را لباس یمعطل بدون. رفت لشیموبا

 .شد نیزم

 دست به را تاپش بالفاصله و کرد زشیآو. برداشت نیزم یرو از

 .گرفت

 .خوادینم-

 که کرد اشاره تاپ به دیفهم تازه و شد دستپاچه ریام یصدا با

 .نپوشد

 .ایب یجور نیهم-

. اندم مردد دنینپوش و دنیپوش نیب و گرفت بدنش مقابل را تاپ

 . گذاشت کنار را تاپ و شد تخت کینزد یسست یهاقدم با عاقبت

 یگوشه است، معذب یادیز تیوضع آن با سوگل که دید ریام

 و گرفت را لحاف خواسته خدا از سوگل. داد دستش به را لحاف

 .رشیز دیخز
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 گردن تا سوگل. نخندد نتوانست کرد کنترل را خودش چه هر ریام

 :گفت و گرفت عمق اشخنده. بود لحاف ریز

 !دور؟ انقدر چرا حاال-

 گفت؛یم راست ریام. انداخت خودش به ینگاه سوگل حرف، نیا با

 یفاصله نیشتریب با طرف، نیا سوگل و بود تخت طرف آن او

 .ممکن

 :دیپرس متلک و خنده با ریام

 !؟یبخواب من کنار یخوایم باره نیاول-

 :گفت خفه یلحن با سوگل

 !نه-

 ؟یگرفت یتدافع حالت چرا خب-

 به و خورد تکان شیجا در آرام آرام. دیگز را لبش یگوشه سوگل

 گرید نظر به داشت، فاصله او با وجب چند حاال. شد کینزد ریام

 .بود خوب

 :زد لب و کرد باز را شیهادست ریام
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 .نجایا ایب-

 قبل هم شیپ دفعات. کرد نگاه او یهادست به یرگیخ با سوگل

 یول. رفتیم آغوشش به سوگل و کردیم را کار نیهم ریام دنیخواب

 هتجرب نیا. نداشت هم ریام نداشت، تن به یلباس. داشت فرق حاال

 وا پوست یواسطه بدون لمس تصور از و بود شیپ یهایسر یورا

 ..کوبان قلبش

 

 قبل هم شیپ دفعات. کرد نگاه او یهادست به یرگیخ با سوگل

 یول. رفتیم آغوشش به سوگل و کردیم را کار نیهم ریام دنیخواب

 هتجرب نیا. نداشت هم ریام نداشت، تن به یلباس. داشت فرق حاال

 وا پوست یواسطه بدون لمس تصور از و بود شیپ یهایسر یورا

 ..کوبان قلبش

 ذهنش در را ریام با خودش یفاصله. بود کرده خی تنش پوست

 جا او یهادست نیماب را خودش نگاهش دنیدزد با و کرد محاسبه

 . داد
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 داشته نگه تشنه را او آنقدر ماهه چند نیا در ریام نداشت؛ که دروغ

 تردلچسب لباس یواسطه بدون او؛ آغوش در شدن گم حاال که بود

 .بود یتوهم و الیخ هر از

 و کرده مچاله را خودش شد باعث یگرید حس هر ای خجالت

. شیموها به برد دست ریام. کند پنهان ریام گردن ریز را صورتش

 .تریطوالن بار نیا اما کرد؛یم را کار نیا هم شیپ دفعات

 کرد نییپا و باال سوگل میضخ یموها یتو را سرانگشتانش یقدر به

 .شد اثریب هم تافت یزبر ییهاقسمت کی در کم کم که

 تنشس. ترنییپا رفت. خورد ُسر سوگل یموها نوک یرو از دستش

 .گرفت یباز به را جاهمان دستش کف. کمرش وسط درست

 تپوس به یشتریب شدت با شیهانفس و شد رو و ریز سوگل دل

 .شد شالق ریام گردن

 در را اشینیب و دهان و دیکش نییپا نامحسوس را صورتش ریام

 .داد قرار سوگل بازدِم انیجر ریمس

 القب چرا که کرد فکر خودش با. بود عطر خوش دختر نیا یهانفس

 بود؟ ختهیامین در شیهانفس با را شیهانفس
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 سرش ریمس یانهیم یول. کند را کار نیهم سرش به بود زده هم حاال

 سرش، در ییزهایچ کی. بود زود یلیخ هنوز...بود زود. ماند ثابت

 .نبودند خود یجا سر قلبش در

 یهمه دوباره و کرد سرکوب را او یهانفس دنیبلع یوسوسه

 را کار نیا چقدر دینفهم. دستش اعصاِب یرو ختیر را تمرکزش

 ور و ریز از پوستش یاندازه از شیب ِیداغ با عاقبت یول. داد ادامه

 . برداشت دست سوگل تن کردن

 و چسباند اشتنه به را او یتنه. نبود سرد گرید هم سوگل بدن

 .کرد مرتب دستش پشت با را سوگل یختهیر هم به یموها

 یول بود، خورده نارو و دهید ییرو دو هاآدم ِیباق از امروز به تا اگر 

 یباز نقش نشسته، آغوشش در که یدختر بود مطمئن امشب

 . کندینم عوض رنگ...کندینم

 حال نیع در یول بود، زانیگر نگاهش نکهیا با و است خودش خوِد

 .زندیم ادیفر را اقشیاشت و عطش شیهامردمک شرم پر تکاِن
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 یراض را خودش بعدش و برود شیپ کار ینجایهم تا توانستینم

 جازها سوگل منتظر و قراریب یهاچشم مگر. بخوابد و ردیبگ که کند

 ؟دادیم

 .او پلک پشت به دیچسب آمد، نییپا اشچانه

 و خورد تکان اریاختیب شیهالب. دیبوس را سوگل چشم پشت

 :کرد یهج وار پجپچ

 ..دارم دوست-

 کرد کرف ده،یشن اشتباه کرد فکر. شد گشوده یآن در سوگل یهاپلک

 هک داد نشان واکنش زود آنقدر اما. دهیچیپ گوشش در یدیزا یصدا

 . بود نشده بسته کامل طور به هنوز ریام یهالب

 به یدیام حاالها حاال که را یحرف دو یجمله آن نکهیا یعنی نیا و

 .بود هدیچیپ گوشش یپستو در محض ِیداریب در نداشت، دنشیشن

 نیا نگفت یبرا او، از قبل ریام که نداشت را انتظارش...نداشت انتظار

 تنداش دوست یسابقه سال شش او بود چه هر. ردیبگ سبقت جمله

 به کجا از حرف نیا اصال ؟یِک از نبود معلوم ریام و داشت را او
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 اشنهیس پشت گفتیم که یریام هم آن بود؟ زده خونیشب ریام زبان

 !ندارد قلب نام به یزیچ

 نیآخر. نبود شوک در سوگل از کمتر حرف آن گفتن بعد هم ریام

 از ار احساساتش تمام او نکهیا بعد و گفت مهتا به را جمله نیا بار

 .ستین جمله نیا دنیشن قیال یزن چیه که دیفهم زد، شخم ته

. بود ریام یهاچشم به رهیخ ش،یپ لحظات خالف بر سوگل

 یسوال. بزند یحرف خواست و کرد سوار هم یرو را شیهالب

 که بود یاجمله تنها ریام دارم دوست آن که شود مطمئن و بپرسد

 گرفته؟ راه قلبش از ای دهیچرخ زبانش نوک

 صورتش کردن کج با ریام بدهد، تکان را شیهالب نکهیا از قبل

 . خشکاند او دهان در حرف

 یکی را سوگل یهانفس و کرد تمام را شیپ لحظات تماممهین کار

 .دیکش خود یهالب یتو به یگرید از پس

 وجود یبعد که انگار. دینکش عقب اما آورد، کم نفس هاوسط

 دهانش از هوایب دارم دوست یجمله که االن نیهم انگار. نداشت

 .نبود معلوم بعدش و شده او مال سوگل بود، خورده ٌسر
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 محو سوگل یهالب یرو از یکل به لب رژ آثار که داد ادامه آنقدر

 آنقدر اما کند،یم یهمکار او با هم سوگل نیبِ آن که دیفهمیم. شد

 ریام صورت به لبخند که دادیم انجام را کار نیا شک با و انهیناش

 .کردیم چندان دو ادامه یبرا را اقشیاشت و دیدویم

078 

 

 خوابخوش یرو. شد خشک بود، داده قرار گاههیتک که را آرنجش

 اشنهیس یرو خود همراه را سوگل همزمان و دیکش دراز تخت

 . آورد نییپا

 پشت از را ریام یهاسرشانه طرف دو هر و انداخت دست سوگل

 ورتص به را صورتش ریام که دیچسب قشنگ و سفت آنقدر. دیچسب

 :زد پچ گوشش یالله کنار و چسباند او

 ..زمیعز...سوگلم-

 نآ با را سوگل اسم ریام یوقت. دیلرز یادیز جانیه از سوگل قلب

 ونریب اشنهیس از قلبش ماندیم کم آوردیم زبان به کشدارش لحن
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 مسلط خودش به چطور" سوگلم" بود زده شیصدا که حاال بزند،

 شد؟یم

 ریگ صبح دیبا حتما گذاشته، کجا را دفترش کردیم فکر داشت

 .کردیم ثبت شیتو را هاهیثان نیا تک تک و آوردیم

 اشک شدیم یاحساسات یادیز وقت هر. گرفت نم پلکش یگوشه

 کار یچ دارد دانستینم. زدیم حلقه چشمش یتو اریاختیب

 یکل کارش نیا یادآوری با شدیم روشن که هوا دیشا کند،یم

 دهیشن که حاال بود، یکیتار غرق اتاق که حاال اما. دیکشیم خجالت

 طرف دو هر پس...سوگلم بود دهیشن که حاال دارم، دوست بود؛

 . گرفت قاب شیهادست با ریام صورت

 اشک. بود مانده دلش به کار نیا حسرت بودش، دهید که یروز از

 یاجتح و بود کور عشق...بست پلک...گرفتیم عمق شتریب داشت

. دیبوس محکم کرد، شروع ریام صاف یشانیپ از...نداشت چشم به

 برآورده...نبود آرزو گرید شناختیم را ریام که یاول سال یحسرت

 .بود شده
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 یگاه یوقت دوم سال هم را نیا. دیبوس را ریام یابروها یگوشه بعد

 .خواستیم دلش آمد،یم مدرسه بعد درسا و او دنبال به ریام

 ریام نکهیا از قبل را نیا. دیبوس را شیهاگونه اششیرته یرو از بعد

 .کردیم هوس دلش مدام برود، مهتا با

 خدا از...را شیهالب یرو آخر در و دیبوس را اشچانه آمد، تر نییپا

 دنیبوس دلش بود عقدش که یماه سه نیا تمام نبود، پنهان که

 .احساسیب و بود سرد که خواستیم را یمرد یهالب

 و درد و حسرت هزار با که یسال شش نیا تمام انگار. شد تمام

 !قهیدق چند نیهم به شد خالصه بود کرده یسپر انتظار

 دبو حاضر یحت. خواهدینم ایدن از یزیچ چیه گرید که بود مطمئن

 ایدن نیا از ریس چشم با رد،یبم صبح فردا نیهم اگر که بخورد قسم

 .رودیم

. ودب کرده سکوت د،یبوسیم را او صورت سوگل که یمدت تمام ریام

 یرو شده تلنبار احساسات تمام سوگل داد اجازه و نخورد تکان

 .زدیبر رونیب را دلش
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 نیا تِه و کرد نوازشش به شروع باز ریام شد، آرام سوگل یوقت

 وگلس که را یلباس تکه کی همان و نییپا به دیخز دستش هانوازش

 ...شد حل او در آرام آرام و دیدر داشت، تن به

 ...دوم بخش انیپا

 چکسیه وقت؛ چیه

 !داشت نخواهد دوستت من یاندازه به

 !شود؟ینم باورت

 ...هاآدم تماِم نیا تو، نیا

 

**** 

 خسته رختخواب یتو ماندن از. بود کرده رد را صبح ازدهی ساعت

 غرِق صورت به شد وصل نگاهش و دیچرخ پهلو به. بود شده

 دوست را صافش صورت و یمشک و پهن یابروها. ریام خواب

 هاحاال حاال دانستیم دیبع که بود نیسنگ آنقدر ریام خواب. داشت

 . شود داریب
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 .شد رهیخ خواب در او صورت به یطوالن قیدقا و دیکش نفس آرام

. زد شیجا در یجست شد، رابیس او به کردن نگاه از که خوب

 انگار بدنش و بود سخت شیبرا تخت از آمدن نییپا اول یلحظه

 به یلباس. شد زانیم اوضاعش رفت راه قدم چند که بعد. بود کوفته

 .حمام سمت رفت میمستق نداشت، تن

 نو شرتیت کی. کرد شانه و خشک را شیموها گرفت، دوش

 و کرد درست ییچا. دیپوش یدیسف شلوار و کمرنگ ِیصورت

 . زد بود، نو اسبابش یهمه که یاخانه یتو یدور هدفیب

 و نیزم یرو نشست. شد یکنار اتاق وارد. بود نشده داریب هنوز ریام

 دفتر دنبال بود، آورده خود همراه که ییهاپرت و خرت یتو

 .گشت خاطراتش

 شیدایپ اگر یول آورده، خود همراه را دفتر که نبود مطمئن چندان

 با و آورد رشیگ کشو ته از باالخره. شدیم نور یعل نور کردیم

 رارق پنجره مقابل که یامطالعه زیم پشت نشست و رفت یخوشحال

 .داشت

 . بود هنوشت که یادداشتی نیآخر یرو رفت میمستق و گشود را دفتر
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 ردفت از صفحه سه_دو و دایپ ریام اتاق یتو را فلش که یروز همان

 یتو که یهاصحنه خاطر به هم بعدش صفحه یحت. کرد اهیس را

 ! متنفرم ریام از بود؛ نوشته بود، دهید پیکل

 .بودند چروک صفحات آن هم هنوز که بود کرده هیگر آنقدر روز آن

 داخل انداخت و کرد مچاله. کند را صفحه چهار آن و برد دست

 یهاحس که کرد اشتباه هم موقع همان اصال. زیم ریز یزباله سطل

 اشتند دوست مختص دیبا دفتر نیا. نوشت دفتر نیا یتو را بدش

 .ماندیم ریام

 به. سدیبنو شبید از خواستیم. کرد باز را یدیسف و تازه یبرگه

 یهمه اصال. کند شروع دیبا کجا از دانستینم آورد، فشار مغزش

 کلمات قالب در بود کرده تجربه شبید که یقشنگ یهاحس آن

  د؟یگنجیم

 دوره با بعدها تا نوشتیم دیرسیم ذهنش به چه هر دیبا یول

 .شود یبالسبک و یخوش غرق بارها کردنش

 :نوشت یوقت هر از ترساده امروز
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 اواقع دونستمینم یحت ش؛عالقه زانیم به داشتم شک شبید تا»

 !نه؟ ای داره دوستم

 رو جمله نیا من نکهیا از قبل...داره دوستم گفت؛ بهم شبید اما

 ...دیبوس چشمامو یرو بعد. بگم بهش

. گذاشت کاغذ یرو را خودکار ریام شبید یجمله یادآوری با

 گفت، را جمله آن که یوقت ریام یصدا و برد اشچانه ریز دست

 مه را ریام یصدا توانستیم کاش. کرد یتداع ذهنش در مرتبه چند

 .اوردیب کاغذ یرو

081 

 

 :نوشت و برداشت را خودکار دوباره

 آخ و...سوگلم زد؛ صدام. کرد نوازشم کرد، بغلم د،یبوس منو شبید»

 بهش خواستیم دلم! زنهیم صدا اسممو مردونه و قشنگ چقدر که

 .نشد روم نتونستم؛ اما. صدات اون یفدا من بگم؛

 رو فکر نیهم روزید تا منم. سردمزاجه حتما ریام گفتیم سارا

 واحساساتش داشته مدت نیا تو کرد ثابت ریام شبید اما کردم،یم
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 داشتم که یاسترس و درد وجود با یحت شبید...کردهیم پنهون

 دلم. نبود نیزم وصل پاهام انگار. بود عمرم شب نیترقشنگ

 اما نم،ک نگاش ریس دل هی خوابه یوقت تا بخوابم ریام بعِد خواستیم

 صبح عوضش در یول. برد خوابم بغلش یتو هاش،نوازش وسط

 شبید. کردم نگاهش یکل و شدم داریب اون از زودتر. کردم جبران

 حساب عمرم یهاشب از انگار که بود بیعج و قشنگ انقدر

 ...شدینم

. کردیم شیصدا داشت. آمد یکنار اتاق از ریام آلودخواب یصدا

 . کرد میقا بردیک ریز یتند به را دفتر و شد هول

 و دبو نشسته تخت یرو برهنه یباالتنه با ریام. اتاق یتو رفت

 مرتب وضع و سر به ینگاه. بود ختهیر هم به شیب و کم شیموها

 :دیپرس دارخش ییصدا با و انداخت سوگل

 و رس به یکرد وقت یک ؟یگرفت دوش یک ؟یشد داریب یک یتو-

 ؟یبرس موهات

 آن. نشستیم کنارش جلوتر، رفتیم خواستیم دلش. دیخند

 . دیبوسیم را اشیشانیپ و کردیم بغل را پهنش یبازوها
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 .یپاشد ظهر یلنگه تو نشدم، داریب زود من-

 :دیپرس سوگل و دیکش صورتش به یدست ریام

 ؟یاگشنه-

 :کرد زمزمه و زد کنار را پتو ریام

 !یلیخ-

 ور ناهار برم منم ر،یبگ دوش برو تو. گذشت که صبحونه وقت از-

 .فرستاده مامانت کنم، آماده

 اما بود، روکم یادیز او. گرفت راه حمام سمت و داد تکان سر ریام

 بغلش مشترکشان یزندگ روز نیاول صبح او، یجا به ریام کاش

 .دندیبوسیم را گریهمد و کردیم

 ریما بعد یقیدقا. نداشت کردن گرم به یازین غذا. شد آشپزخانه وارد

 .شد آشپزخانه وارد سیخ یموها و دیسف پوشتن یحوله با هم

 و شست را شانیهابشقاب سوگل ناهار بعد و خوردند غذا هم کنار

 . گذاشت چکانآب یتو
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 شد، اتاق وارد. بود گذاشته جا وتریکامپ زیم یرو را لشیموبا

 وبارهد تا داشت برش. بود زیم یرو هنوز دفتر. کرد دایپ را لشیموبا

 .بگذارد کشو یتو

 چرا دفتر. شد خکوبیم اتاق وسط یفکر هجوم با ریمس یانهیم

 بود؟ نکرده میقا بردیک ریز مگر بود؟ زیم یرو

 ریام ینعی. کرد یبررس را دفتر و نشست. زیم پشت برگشت عیسر

. دیدن یمشکوک زیچ. زد ورق را دفتر یتند به بود؟ کرده شیجاجابه

 .ودب شده اضافه ییزهایچ خود ادداشتی ریز. آخر یصفحه به دیرس

 کش بود دهید که یزیچ به ابتدا. گرفت دندان به را لبش یگوشه

 کرد، قیدق را نگاهش. ستین خودش خطدست بود مطمئن. داشت

 .بود نوشته ییزهایچ اداشتشی ریز ریام

 یپتاال دلش در یزیچ خوانده را دفتر نیا اتیجزئ ریام نکهیا فکر از

 مرز و حد بدون  دفتر نیا یتو آنقدر شیپ سال چند از. نییپا افتاد

 اتاق از ییرو چه با دانستینم که بود نوشته ریام به احساساتش از

 .است یعاد زیچ همه کند تظاهر و شود خارج
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 یتو ریام یوقت و بود شبید سانسور بدون خاطرات بدتر، همه از

 به یدست. خوانده را همه نکهیا یعنی بود نوشته یزیچ صفحه نیهم

 :شد ریام یهانوشته معطوف نگاهش و دیکش داغش یشانیپ

 نییپا و باال ییوقتا هی ممکنه و دارن یجنس یزهیغر مردا یهمه»

 یکس هر از بهتر دیبا یخونیم ییماما یدار که ییتو نویا! بشه

 خانم سارا ضمن در ندادن؟ ادتونی دانشگاه تو نارمیا یعنی! یبدون

 !کنهیم صادر فتوا احواالتم و من یدرباره کنهیم خودیب

 ادداشتی یول. کند انکار خواستیم بود، دهید که را یزیچ مغزش

 تا کرد فوت را اشنفس بار چند. بود چشمش مقابل درست ریام

 .کند جور و جمع را خودش بتواند

 آورده، ربا که یافتضاح به چشمش کمتر تا بست یتند به را دفتر

 . بخورد

 هنوز. بود شیهاحرف خوانده، را هااداشتی آن ریام نکهیا از بدتر

 دارد، دوستش ریام بود شده راحت الشیخ نکهیا از ساعت دوازده

 و قیعم یچاه قعر یتو کرد پرتش هاحرف نیا با و بود نگذشته

 !اهیس
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 مهه آن شبش؛ید یرفتارها یعنی دارند؟ زهیغر مردها یهمه بود گفته

 نشات زهیغر حس همان از فقط قشنگ یهاحرف آن و نوازش

 گرفت؟یم

 سوگل؟ یموند کجا-

 :گفت رمقیب. آمدیم ییرایپذ یتو از که بود ریام یصدا

 !االن آمیم-

 الیخ و فکر با یعروس صبح خواستینم. فشرد هم یرو پلک

 داشت؛ حق هم ریام ییجورا کی. کند تلخ را خود اوقات هودهیب

 . ردکیم صحبت بهیغر کی با شانییزناشو مسائل یدرباره دینبا

 تهنوش را هاحرف آن جمله، آن تیعصبان ریتاث تحت هم ریام احتماال

 ود،ب گفته یالک شبید را دارم دوست آن ریام زبان اگر وگرنه. بود

 . بود صادق که شیهاچشم اما

 خوانده را زیچ همه ریام نکهیا فکر از. برخاست یجیگ احساس با

 میمستق و شد خارج اتاق از. نداشت را اتاق از رفتن رونیب ِیرو

 تحال به داشت فرصت یکم آنجا الاقل. گرفت راه آشپزخانه سمت

 .برگردد قبل
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 یرو را یچا ینیس. رفت ییرایپذ سمت و ختیر یچا فنجان دو

 هم او نگاه. بود ونیزیتلو یرهیخ ریام. گذاشت هایراحت مقابل زیم

 . دیدیم ماهواره داشت ریام د،یچرخ سمت آن

 تنها اشیپدر یخانه در و آمدیم بدش ماهواره از سوگل پدر

 .دندیدیم را یداخل یهاشبکه

 مل مبل یگوشه دست به کنترل ریام. کرد نگاهش چشم یگوشه از

 سوگل که است دلخور سارا حرف خاطر به که نبود معلوم. بود داده

 . است روبرو ریتصاو غرق ای کندینم نگاه را

 کتر یهاشبکه از یکی یرو کانال. زد زل ونیزیتلو قاب به دوباره

 . کردیم پخش آهنگ هم سر پشت که بود

 در که یتراشخوش و برهنه مهین یدخترها یرو ریام یرهیخ نگاه

 و کرد فوت صدایب را نفسش. کردیم اشکالفه بودند، رقص حال

 .شود تمام افتضاح پیکل آن تا گذاشت جگر یرو دندان

 . شد هم بدتر نشد، که بهتر اوضاع شد که تمام
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 هتک دو تنها بودند، رقص حال در که یترک یدخترها هاپیکل یتو

 نندهک رهیخ و جذاب شانلیاستا و شیآرا و داشتند یوجب کی لباس

 .بود

 با. بود زده شیصدا چه یبرا اصال نداشت، کار او با که ریام

 .رفت خواب اتاق سمت و شد بلند یحوصلگیب

. دارد یفکر اختالف ریام با یکل که کرد فکر و کرد کز تخت یلبه

 نایم از یول کرد،یم رفتار ترنیسرسنگ خودش یخانواده تو ریام

 .خواهدیم را تریامروز یزندگ دلش که بود دهیشن شیهاحرف

082 

 

 توانستیم هم او ایآ بود، دهیرس یآزاد نیا به ازدواج با که حاال

 بدهد؟ وفق تیوضع نیا به را خودش

. بود شده بزرگ داشت یرسم چهارچوب که یاخانواده در او مثال

 خرج به تیحساس هم ونیزیتلو یهاالیسر همان انتخاب در یحت

 یوت شوهرش که ندیبب و ندیبنش روز هر توانستیم حاال دادند،یم
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 و زندیم زل یرنگ و لخت مهین یهازن به یاماهواره یهاشبکه

 ؟یتفاوتیب به بزند را خودش

 رد خودش ریتصو به. خورد گره روبرو به نگاهش کردن فکر وسط

! ارششلو و شرت یت به. کرد نگاه شیهالباس به. توالت زیم ینهیآ

 وضعش و سر دینبا. دیپوشیم را هانیهم هم یپدر یخانه در خب

 !یعروس صبح در هم آن شد؟یم ترمتفاوت یکم یمتاهل یزندگ در

 با امروز دینبا چه؟ شیآرا یول بود، کرده شانه را شیموها تنها صبح

 داد؟یم جوالن خونه در شیآرا

 هب تنش یتو یهالباس و افتاد وهایدیو یتو یدخترها لباس ادی

 . آمد مسخره نظرش

 . گشت یترزنانه لباس دنبال کشوها یتو و شد بلند

 نیوتس و شرت با تنها توانستینم که ونیزیتلو یتو یدخترها مثل

 یانقره یبندها که آورد ریگ یبنفش بلند تاپ کی یول. بچرخد

 دیشپو شلوار بدون را همان. بود یتور کال پشتش و داشت یقشنگ

 .افتاد صورتش جان به و نهیآ یجلو نشست و
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 و درست هم را همان که دیکشیم چشم مداد و رژ تنها امروز به تا

 دور و کند شیآرا ظیغل یکم خواستیم اما. نبود بلد یحساب

. کند اهیس اِهیس ماهواره یتو یدخترها مثل درست را شیهاچشم

 .زد یوقت هر از ترپررنگ هم را رژش

. بست باال از کش با شیموها یهمه و کرد باز شیموها از را رهیگ

 .رفت عقب و جلو نهیآ مقابل و دیپوش تاپش همرنگ صندل

 و دهیکش ماهواره یدخترها مثل که بود درست. شد یراض حاال

 بود، آمده در خود ساده لیشما و شکل از که نیهم اما نبود دهیتراش

 . داشت دوست

 یکل. آمدیم یحساب اشیمشک یموها و دیسف پوست به بنفش رنگ

 .شد خارج اتاق از و کرد یاسپر پوستش به عطر

 مبل یرو ریام از فاصله با. بود شبکه همان یرو ونیزیتلو هنوز

 :فتگ ینرمش بدون شود، کالفه دوباره نیا از قبل بارنیا و نشست

 !گهید یجا یبزن شهیم-

 :دیپرس کند، نگاهش کهآنیب ریام

 ؟یندار دوست یترک یشو-
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 !نه-

 بزنم؟ کجا-

 !رانیا یهاشبکه بزن اصال. گهید یجا هی بزن-

 کلش و سر دنید با. داد باال ابرو و دیچرخ سمتش یالحظه ریام نگاه

 سوگل دیجد ظاهر از. دیبگو خواستیم چه که رفت ادشی سوگل

 !امدین هم آمد، خوشش هم

 خانمانه شیآرا و باز مهین لباس آن در سوگل چون آمد خوشش

 و یسادگ همان با را سوگل چون آمد بدش. بود شده تریخواستن

 داشت، یتازگ شیبرا دشیجد ظاهر و داشت دوست تشیمعصوم

 .بود نشسته سوگل یجا گرید نفر کی انگار

 ؟یندار دوست ماهواره ران؟یا بزنم چرا حاال-

083 

 

 :داد پاسخ تعلل بدون سوگل

 .ندارم عادت یعنی ندارم؛ دوست نه-
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 :گفت کوتاه ریام

 .باشه-

 یختس به بارنیا سوگل کند، عوض را شبکه که برداشت را کنترل

 :گفت

 ؟ینکن نگاه گهید هم تو شهیم-

 :کرد نگاهش یور کی دوباره ریام

 داره؟ یمشکل-

 :گفت و کرد پا آن و پا نیا سوگل

... یکن نگاه دخترا به ینیبش یه ادینم خوشم یول...نه که مشکل-

 !ناجوره یلیخ که لباساشونم

 نشان سوگل یچهره حالت یول. بخندد خواست تعجب زور از

 در دیفهم حاال. دیبگو را حرف نیا تا شده معذب یکل که دادیم

 را صداقتش دارد، دوست اندازهیب را سوگل یموها نکهیا که کنار

 شیپ و پس بدون دارد، دلش در چه هر نکهیا از. دارد دوست هم

 .رونیب زدیریم
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 :گفت و زد یلبخند

 یرادخت به شوهرم که یسیننو دفترت اون تو یبد قول اگه باشه-

 !نمیبینم گهید منم کنه،یم نگاه هم ماهواره

 هب را دفتر آن ریام نکهیا از سوگل اما گفت، یشوخ به را حرفش

 :کرد زمزمه و دیگز لب شرم با بود، آورده شیرو

 !ریام-

 :گفت و خنده ریز زد

 !نجایا ایب پاشو-

 :کرد تکرار دوباره. شد کشینزد سوگل

 !گهید ایب-

 :شد گرد سوگل نگاه

 !بهت دمیچسب که من-

 :شیپا ران یرو دیکوب ریام

 !پام رو نیبش ایب. نه اونجا-
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 ستن،نش محض به. شیپا یرو نشست و شد بلند یرگیخ با سوگل

 .دیکش آغوش به را سوگل یهاسرشانه یامقدمه چیه بدون ریام

 تیاذ داشت. آمد یعاد ریغ بدنش و شانه یرو ریام یبازوها فشار

 یزبر یحت. شود خرد شیهااستخوان تا بود نمانده یزیچ و شدیم

 ادد تکان یکم را خودش. رفتیم فرو پوستش یتو هم ششیر ته

 :گفت و

 ر؟یام یکنیم کاریچ-

 داشت که یلبان با و گذاشت او گردن یگود کنار را اشچانه ریام

 :گفت شود، باز یاقهقهه به رفتیم

 ملت واسه ینر تا یدار یگرم شوهر که دمیم نشون خوامیم-

 !سرده شوهرم یکن درددل

 

 داشت که یلبان با و گذاشت او گردن یگود کنار را اشچانه ریام

 :گفت شود، باز یاقهقهه به رفتیم

 درددل ملت واسه ینر تا یدار یگرم شوهر که بدم نشون خوامیم-

 !سرده شوهرم یکن
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 :گفت ریام ادداشتی به هیکنا با و دیکش عقب را گردنش سوگل

 شده؟ نییپا و باال هاتهورمون االنم-

 . کرد نگاهش یسوال و دینفهم را منظورش ریام

 رفته؟ ادتی. یبود نوشته برام خودت-

 .دیخند و افتاد تازه ریام یزار دو

 ؟یگیم دفترتو-

 :بدهد کش را بحث شد بیترغ ریام و دیدزد را نگاهش باز سوگل

 بخونم؟ یدیم یِک شوهیبق ،یبود نوشته توش یخوب یزایچ-

 یفحهص فقط ریام پس. فرستاد رونیب نامحسوس را نفسش سوگل

 در که یااحمقانه یهاادداشتی آن به چشمش و بود خوانده را آخر

 .بود نخورده بود، نوشته یسالگ شانزده

 !سوگل-

 زمزمه اریاختیب و آمد خودش به صورتش، کینزد ریام یصدا با

 :کرد

 جان؟-
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 !نه جان-

 :گفت متعجب

 !؟یچ پس-

 :گفت و کرد جور و جمع را اشخنده زور به ریام

 !صدات اون ِیفدا من بگو؛-

 تردف یتو اشیلعنت خود آمد ادشی بعدش خورد، جا ابتدا در سوگل

 بود، زده صدا سوگلم را او ریام یوقت شبید که بود نوشته

 نشده شیرو و صدات اون یفدا من دیبگو جوابش در خواستیم

 .بود

 سرش به سر حاال و بود خوانده را هاحرف آن یهمه ریام

 :کرد زمزمه یفیضع یصدا با. گذاشتیم

 !ریام-

 بله؟-

 ؟ینکن اشاره دفتر اون به گهید شهیم-

 !که بود باحال چرا؟-
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 :فشرد حرص با را دستش مچ

 اسهو ستم،ین احساساتم جلودار ییوقتا هی من! کنمیم خواهش ریام-

 خودم واسه فقط اما. شم یخال تا دفترم تو سمینویم نیهم

 که حاال اما کنم، مرورشون ندارم دوست هم بعدها یحت. سمینویم

 !کشمیم خجالت ندارم، یخوب حس شونیخوند تو کنمیم فکر

 نیا به راجع یجد یلیخ و نداشت یشوخ ریام خالف بر سوگل

 یول کند، تشیاذ نیا از شیب امدین دلش ریام. زدیم حرف موضوع

 :زد را آخر ریت بدهد، جا شیبازوها انیم در را او نکهیا از قبل

 هب زدن زل واسه صبحا گهید هم تو یول. گمینم یزیچ گهید باشه-

 !نشو داریب زودتر من

 دنش سرخ حس با را شیهادست سوگل. نبود برداردست ریام انگار

 :دینال و داشت نگه صورتش یجلو

 !گهید بسه ریام-

 :دیخند ریام

 ایچ گهید خانم سارا پرسمینم ازت گهید یحت! بود شیآخر باشه-

 !بود گفته من مزاج به راجع
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**** 

 کیتار شهیهم از زودتر هوا و بود دهیرس فرا زییپا کوتاه یروزها

 یهامارستانیب از یکی در یعمل دروس از یکی یبرا امروز. شدیم

 . داشتند کالس شهر یهیحاش

 اشیرونیب یمانتو با را دشیسف روپوش و شود تمام کالس تا

 تا و بود ریمس بد مارستانیب. بود شده کیتار مهین هوا کند عوض

 را خانه به برگشتن یعزا االن از. داشت فاصله یکم یاصل ابانیخ

 که کردیم مرتب را اشمقنعه داشت رختکن ینهیآ مقابل. داشت

 :دیپرس و ستادیا در چارچوب انیم کالس یهابچه از الهه

 ؟یایم هم تو م،یکرد خبر نیماش هابچه با سوگل-

085 

 

 

 :گفت خواسته خدا از

 .امیم شما همراه منم آره-



 
 

498 romanzo_o 

 

 هب خسته یکم و داشت کالس صبح از. انداخت صورتش به ینگاه

 رونیب یول بکشد، لبانش یرو رژ یکم خواست. دیرسیم نظر

 .نبود زدنش یبرا یضرورت نظر به و بود کیتار

 مارستانیب ساختمان از الهه یشانه به شانه و برداشت را فشیک

 از گرید نفر دو الهه، بر عالوه مارستانیب در مقابل. شد خارج

 .بودند هم شیهایکالسهم

 شلوار و مانتو یحت و نفر سه آن صورت و سر و شیآرا مدل

 هم خاطر به یول. خوردینم سوگل به دندیپوشیم که یکوتاه

 .بودند هم کنار در یخوب پیاک دروس اشتراک و بودن یکالس

. بود وزش حال در یتند باد یول بود، نشده سرد یلیخ هنوز هوا

 :گفت و دیکش آغوش در را شیهادست سوگل

 اد؟یم آژانس یک پس-

 :گفت متعجب الهه

 !که مینکرد خبر آژانس-

 م؟یگردیبرم یچ با پس-
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 :گفت و کرد مقابلش به اشاره سر با

 .شده آشنا باهاش تازه! عاطفه پسر دوست با-

 :دیپرس الهه. خورد کهی

 ؟یدار یمشکل نکنه هیچ-

 .برگردم خودم من شهیم یول! نه که مشکل-

 ده؟یم ریگ شوهرت هیچ-

 نمک اعتماد بهش تونمینم من شده، آشنا باهاش تازه عاطفه یول! نه-

 .شده کیتار هوا که وقت نیا اونم. بشم نشیماش سوار و

 :کرد زانیآو را صورتش عضالت الهه

. دمشید خودم من هیخوب پسر بابا سوگل، گهید نکن تیاذ-

 !فقط ینیبب نشویماش

 به بار کی وقت چند هر شیهادوست بود دهید هم قبال سوگل

 هم بار کی یبرا و کرده لهیپ داشتند متیق گران نیماش که ییپسرها

 . کردندیم امتحان را لوکس یهانیماش آن در شدن سوار شده که
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 یهوا هم باز و ستین کار در یپسر دوست دانستیم هم حاال

 .است افتاده سرشان به دیجد ینیماش به شدن سوار

 :گفت کوتاه

 .الهه تونمینم-

 :کرد اصرار باز الهه

! شوهرت بزن زنگ اصال ؟یبرگرد تنها یخوایم سوگل، نشو لوس-

 وقت چیه که ما ،یدار شوهر یگفت فقط وقته چند نیا تو واال

 !ادیب دنبالت میدیند

 ات بود، گذشته شانیعروس از که یماه چند نیا در بود؛ الهه با حق

 کار نیا یبرا. ادیب دنبالش دانشگاه بعد بود نخواسته ریام از حالبه

 پاساژ عصرها که بود نیا شیهالیدل از یکی و داشت لیدل چند هم

 . شدیم شلوغ یلیخ ریام سر هاساعت نیا معموال و شدیم بسته

 الهه حرف هم یول ندازد،یب بار و کار از را او خواستینم هم االن

 شناسدینم که ییهایتاکس به خواستینم هم و بود برخورده او

 .کند اعتماد
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 در. گرفت را ریام یشماره و درآورد شیمانتو بیج از را لیموبا

 و الهه شیپ خواستینم. اوردین کار تو نه ریام که کرد دعا دعا دلش

 داده ریگ او به که بود یچندم بار امروز چون. شود کنف هابچه

 .دهدینم نشان آنها به را شوهرش چرا که بودند

 :گفت دیترد با د،یچیپ خط پشت که ریام یصدا

 شده؟ تموم االن کالسم دنبالم یایب یتونیم ریام-

 :افتاد شک به ریام

 شده؟ یطور-

 .رگردمب یتاکس با خوامینم شهره، یهیحاش تو مارستانیب فقط نه،-

 .آمیم باشه-

 .نشست لبش یرو هوا یب یتبسم

 .فروشگاه تو یدار کار یلیخ االن دونمیم ممنون،-

 .امیم که گفتم زمیعز-

 :زد لبخند

 .برات فرستمیم آدرسو-
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 نیماش بعد ساعت مین. ستادندیا انتظار به جدول کنار دختر چهار هر

 نور هیثان چند ظرف. شد متوقف فاصله با عاطفه پسر دوست

 .شد انینما دور از هم ریام نیماش یهاچراغ

 .شد غافل پسر نیماش از دخترها نگاه الهه، یصدا با

 !هییتاپ نیماش چه! نینیبب رو یکی نیا هابچه-

 نگاه ریام نیماش به یادارانهیخر نگاه با دخترها که دید سوگل

 نیماش. شد یجار شیهارگ یتو سرد انیجر مثل یزیچ. کنندیم

 .نداشت ییباال مدل ر،یام نیماش مقابل در عاطفه پسر دوست

 یدرباره تاب و آب با داشتند هنوز دخترها شد، ادهیپ که ریام

 .کردندیم زمزمه نشیماش

 :گفت یدلخور از ییهارگه با و دیچرخ دخترها سمت سوگل

 .اومد شوهرم برم من هابچه-

 :دیچرخ حدقه در الهه چشم

 شوهرت؟ کو-

 .داد نشان را ریام سوگل،
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 :شد پرتمسخر و ناباور الهه لحن

 توئه؟ شوهر اون-

 .داد تکان سر یگرفتگ همان با سوگل

 ؟یانداخت دست رو ما-

 چطور؟-

 سوگل شوهر مرد آن کنند باور آمدیم زورشان هم هنوز دخترها

 :کرد من من الهه. است

 .نیاینم همبه آخه. کردم تعجب کمی یچیه-

 :کرد زمزمه و ختیر هم به شتریب سوگل

 چرا؟-

 !سرتره ازت چون...چون خب-

 

 

 سوگل شوهر مرد آن کنند باور آمدیم زورشان هم هنوز دخترها

 :کرد من من الهه. است
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 .نیاینم همبه آخه. کردم تعجب کمی یچیه-

 :کرد زمزمه و ختیر هم به شتریب سوگل

 چرا؟-

 !سرتره ازت چون...چون خب-

 یطور کی شد مجبور الهه و شد رنگ به رنگ سوگل یچهره

 :کند جمع زده که را یگند

 !رهت پیتخوش شوهرت ؛ینش ناراحت یول ا،یخوشگل هم تو یعنی-

 سوگل. دیچرخیم الهه زبان نوک یناباور با هنوز شوهر یواژه

 :باشد محکم یکم کرد یسع و کرد مرتب را اشمقنعه یگوشه

 رو ساده پیت! باشم چشم تو ندارم دوست و متاهلم من خب-

 داره؟ یرادیا دارم، دوست

 :انداخت باال چانه الهه

 چشم تو تو، که شهینم! مهمه شوهرت نظر ست،ین مهم که من نظر-

 !باشه چشم تو اون یول ،ینباش
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. دیایب جلوتر و ردیبگ فاصله نیماش در از ریام که شد باعث رشیتاخ

 ورانداز ترقیدق را شیپا تا سر عاطفه و الهه شدنش، کینزد با

 هم به پاک شد باعث ریام به دخترها نگاه و الهه آخر یجمله. کردند

 : دیپرس و داد جمع به یکوتاه سالم ریام. زدیبر

 ؟یاینم چرا سوگل-

 مردمک به کرد، نگاه ریام صورت به. برگشت صدا سمت نگاهش

 نیا از حداقل. کردینم نگاه دخترها از کدام چیه به ریام. شیهاچشم

 را خصلت نیا ریام هم ازدواجشان از قبل. داشت نانیاطم مورد

 .نبود یزبازیه اهل و داشت

 کینزد ریام نداشت تحمل آن از شیب. آمدیم باال نیسنگ نفسش

 ریام دست و کرد یجور و جمع یخداحافظ. ستدیبا شیهایکالسهم

 . رفتند نیماش سمت هم با و گرفت را

 .نداشت ابانیخ در را ریام دست گرفتن ِیرو چندان یعاد حالت در

 یامسخره پوزخند است، شوهرش ریام گفت که یوقت داشت زور اما

 هاله یهاحرف دنیشن داشت زور. نشست شیهایکالسهم لبان کنج
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 چشم یتو تو، بود گفته. است سرتر تو از شوهرت گفت؛ که یوقت

 !است چشم تو او یول ،یستین

 حالیب صورت به ینگاه ریام شد، یاصل ابانیخ وارد نیماش یوقت

 :دیپرس و انداخت سوگل

 چرا؟ یدمغ-

 :داد سر یکوتاه آه و رفت فرو یصندل یتو سوگل

 .امخسته داشتم کالس صبح از! یچیه-

 بود؟ اومده دوستات دنبال بود یک پسره اون-

 :نبود حیصر قدرآن بود، یگرید وقت اگر دیشا

 !عاطفه پسر دوست-

 تداش انتظار سوگل. دیچسب را فرمان دوباره و داد تکان یسر ریام

 نیا. کند جو و پرس شتریب نکهیا ای ندهد، نشان یخوب واکنش ریام

 وندر از یبیعج لیم. نبود ندیخوشا شیبرا ریام کردن رفتار یعاد

 .کند واکنش به کیتحر را ریام کرد وادارش
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 دوست قراره که دمیفهم یوقت اما م،یبرگرد هابچه با بود قرار اول-

 ...نکردم قبول دنبالمون ادیب عاطفه پسر

087 

 

 دوخته، مچش مقابلش نیسنگ کیتراف به ریام دید یوقت و کرد یمکث

 :دیپرس

 !کردم؟ یدرست کار-

 :گفت و کرد نگاهش یالحظه ریام

 !که معلومه-

 به را نگاهش و نگفت چیه اما! ن؟یهم تنها بپرسد؛ خواستیم

 تخواسیم دلش تشیواقع. زد گره ابانیخ یاهیس در نامعلوم یانقطه

 ییاهدوست نیچن با فردا از که کند دشیتهد و کند ییروترش ریام

 .باشد نداشته نشر و حشر

 وول سرش در مدام مزاحم یاپشه ِوز ِوز مثل الهه یهاحرف

 وارد و کرد لمس را لشیموبا یصفحه زیت و تند. خوردیم
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 نکهیا بدون و رفت اشصفحه یتو بالفاصله. شد نستاگرامیا

 زا را گرید دختر آن و عاطفه و الهه کند نییپا و باال را مشیتصم

 .کرد یخصوص را اشصفحه و ختیر رونیب جشیپ

 قیطر از دیترسیم اما شدند،یم دلخور دستش از هابچه بعدها دیشا

 جانش به خوره مثل شک. کنند دایپ هم را ریام یصفحه جش،یپ

 دکر چک موشکافانه و رفت جدا جدا کدام هر جیپ یتو. بود افتاده

 .کنندینم دنبال را ریام یصفحه وقت کی که

 !یگوش تو یرفت یجور اون یاخسته خوبه حاال ؟یکنیم کار یچ-

! یلعنت یالهه. زد زل ریام رخمین به و فشیک یتو داد ُسر را لیموبا

 گرمش اما بود، سرد رونیب یهوا. است چشم یتو ریام بود گفته

 . بود شده

. ردک دقت شیپا تا سر به. دیدیم را ریام که بود بار نیاول که انگار

 نیج شلوار کی. بود نداده انجام بودن چشم تو یبرا یخاص کار ریام

 ثلم هم را شیموها. بود دهیپوش بلند نیآست ِیتوس بلوز و یآب

 گاهباش و ورزش خاطر به فقط. بود کرده شانه باال به رو ساده شهیهم

 . بود بلند قدش یکم و نداشت یرادیا و بیع کلشیه مدام
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 توق چند نیهم نباش؟ چشم یتو که بتوپد او به توانستیم االن

 وا به توانستیم هم االن. ندینب ماهواره که بود خواسته او از شیپ

 که دیوبگ توانستیم ای بچرخ؟ یترنییپا مدل نیماش با که دیبگو

 ترساده هست که هم ینیا از تیهالباس و نرو نستاگرامیا به گرید

 حسادتش حس به کرد؟ینم شک عقلش به ریام وقت آن باشد؟

 !چه؟

 یباال ینهیآ. ببندد دهیشن که ییهاحرف یرو چشم توانستینم

 بحص یمرتب به شیموها. صورتش به شد رهیخ و داد نییپا را سرش

 بود، دهیکش شیهاچشم داخل صبح که هم را یمداد همان و نبود

 .بود شده پاک

 !امروز؟ یشد خل-
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 :را زنانه استیس نبود بلد. داد نییپا را نهیآ

 !بده؟ پمیت-
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 پال و پرت سوگل که ییهاوقت یهمه مثل. دیخند ناخواسته ریام

 .گفتیم

 ت؟سر به زده دوباره که گفته بهت یزیچ یکس باز مگه؟ چشه نه-

 :دیباریم لحنش از یوسیما

 ای نمک شیآرا شتریب دانشگاه رمیم که فردا از ستین بهتر گمیم-

 ؟کنم تنم پوشم،یم یمهمون تو که ییمانتوها همون از نکهیا

 :دیبگو چه که ماند ریام

 .بده انجام کنهیم خوب حالتو اگه. دونمینم-

 :داد ادامه فکر غرق. گرفتینم آرام ذهنش

. ارمیب در ینواختهی از صورتمو کمی شگاهیآرا برم فردا دمیشا-

. یعروس اومدن انگار دانشگاه، انیم جور هی هابچه که؛ یدونینم

 !منم کنه،یم فکر خوندن درس به فقط که یکس تنها احتماال

 !شده رد پل از خرت تو یول شوهرن، لقمه هی دنبال اونا خب-

 :دیپرس و دیخند

 !م؟یدار یچ شام نمیبب بگو شده رد پل از خرت که حاال--
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 کنم؟ درست شام که بودم خونه-

 :گذاشت شکمش یرو را آزادش دست ریام

 م؟یبد یچ رو وامونده نیا جواب پس-

 به یباد خواستیم. برگردد خانه به یزود نیا به نداشت دوست

 رپ اشلهیپ بد مغز از شیپ ساعت مین انیجر بلکه بخورد سرش

 .بکشد

 ؟یدار یفکر تو. دونمینم-

 :گفت و چرخاند را نگاهش ریام

 مامانم؟ یخونه میبر-

 ییجا ای رستوران شنهادیپ ریام خواستیم دلش. خورد ذوقش یتو

 آرام نا امواج یرو اششده غرق یهایکشت دوباره. بدهد را گرید

 که شکلش و سر خاطر به نکند. نبود سیخس که ریام. دندیلغز

 از کندن اصال نداد؟ را رفتن رونیب شنهادیپ نبود، کیپ و کیش چندان

 .بود کرده اشوانهید الهه بود، شده وانهید د؟یکشیم خجالت او

 :گفت حوصلهیب



 
 

512 romanzo_o 

 

 .میبر-

 یهانیماش حرکات به زد زل و کرد فرو هم یتو را شیهادست

 .یکنار

 سوگل؟-

 .جانم دیبگو نداشت حال

 هوم؟-

 ؟یاگرفته امشب چرا-

 :دیکش ییصدایب آه

 .یچیه-

. است حوصلهیب چرا که بود دهیفهم شیهاحرف یتو از ریام اما

 :گفت و اشیپدر یمحله سمت دیچیپ

 همون ای دیخر برو درسا با فردا خب. هست کارتت تو که پول-

 هترشوب اصال تو پوشن،یم لباس یجور چه دوستات نیبب. شگاهیآرا

 !نشه اونا هیشب هاتاخالق فقط بپوش،
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 از غافل و سوگل نرم یگونه یرو نشاند. کرد دراز را دستش

 :کرد زمزمه د،یکشیم را انتظارشان که یاناتیجر

 !دارم دوست اخالقتو نکن؛ عوض وقت چیه اخالقتو-

088 

 

. کردیم نییپا و باال شیپلو در را چنگال مدام و بود اشتهایب شام سر

 .بود دهیکش ته جا کی اشیانرژ شیهایکالس هم یهاحرف با انگار

 :دیپرس سوگل از و برد دهانش کینزد را غذا قاشق نیآخر ُدرسا

 ؟یخورینم-

 :گفت خسته یصدا همان با سوگل

 .رمیس نه-

 .آشپزخونه میبر پاشو پس-

 را یروغن و فیکث بشقاب چند. نداشت را جمع و یشلوغ یحوصله

 .شد آشپزخانه وارد ُدرسا دنبال به و کرد سوار هم یرو
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 کند جمع یناهارخور زیم یرو از را غذاها یماندهیباق تا برد دست

 :گفت و شد مانعش ُدرسا که

 وننش بهت یزیچ هی خوامیم نجایا ایب م،یکنیم جمع بعدًا کن ول-

 .بدم

 و گذاشت دهانش یتو. برداشت ساالد ظرف از اریخ یبرش درسا

 ُدرسا چرا که شد متوجه تازه سوگل. انداخت اششانه یرو شال

 لوندب دکلره با را شیموها یدنباله بود؛ دهیپوش شال ییرایپذ یتو

 سوگل حواس اما داد، نشان یگوش یتو را یزیچ درسا! بود کرده

 :دیپرس متعجب. بود او یموها ِیپ

 !موهات؟ با یکرد کاریچ-

 با و گرفت یباز به سرانگشتانش با را شیموها از یادسته ُدرسا

 :دیپرس جانیه

 شده؟ خوب-

 !کنهیم یقات نهیبب ریام کنار، بذار رو شیبد و خوب-

 :گفت یالیخیب با و نشست یناهارخور یصندل پشت درسا
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 رو ندازمیم شال اونم آدیم بار هی یاهفته نه؟یبیم منو کجا ریام-

 !سرم

 :گفت مرموز یلحن با بارنیا ُدرسا و انداخت باال یاشانه سوگل

 !انیم پسرهاشوندوست با همه م،یدعوت باغ هابچه با دوشنبه-

 :دیپرس اشیذات یسادگ با سوگل

 !؟یریم یک با تو پس خب-

 :زد شخندین درسا

 !گهید پسرم دوست با منم-

 :دیپرس دهانش به رهیخ

 تو؟ یگیم یچ-
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 کی ریتصو. آورد باال را یعکس و زد را لشیموبا قفل دوباره ُدرسا

 یالهدنب. نداشت ُدرسا با هم یکم یسن اختالف نظر به که بود پسر
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 هک داشت شک سوگل یحت و بود خورده غیت پسر یابروها از یکی

 .باشد مجرد مرد آن

 باغ؟ یبر یخوایم نیا با-

 .هیخوب پسر یلیخ آرش، با آره-

 :دیپرس ظن با سوگل

 مجرده؟-

 :دیخند کشدار و زیر شهیهم مثل درسا

 !دمیپرینم باهاش که داشت زن-

 ر،یام به شیهایکالس هم نگاِه و شیپ ساعت یخاطره یدوباره

 :شد گرفته اریاختیب شیصدا. دیکش قد چشمانش مقابل

 اگه! ستین متاهل که شو مطمئن اول یکار هر قبل یول دونم،ینم-

 !بهم زینر هم رو گهید یکی یزندگ داشت زن

 شبش سوگل؛ گمایم. راحت التیخ تو هست، بهش حواسم من-

 منم نبودن، ریگ منم یخونواده کاش! باغ تو بمونن خوانیم همه هم

 .دارن برنامه ینینششب واسه یکل هابچه. موندمیم
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 :داد اخطار پچپچ با و برد او کینزد را سرش سوگل

 یجاها دکتر ُکمات یدوره بعد که اوال ُدرسا، ارین در یبازوونهید-

 تشنج سیپرد تولد تو ستین ادتی کرده، قدغن برات رو شلوغ

 رو پوستت باغ، یرفت بفهمت اگه تخونواده بعدشم! ؟یکرد

 ..یبمون شبم که برسه چه َکنن،یم

 عیسر ُدرسا د،یچیپ آشپزخانه کیسرام یرو که ییدمپا یصدا با

 یوقت. کند یمخف را شیموها رنگ تا انداخت شالش به دست

 :دیخند و کرد فوت را نفسش دید را مادرش

 !کردم سکته ییتو مامان یوا-

 :گفت اخم با و کرد یخال قابلمه یتو را پلو یمابق خانم میمر

 شه؟یم باز بناگوش تا شتین بازم نهیبب موهاتو اون داداشت! مرگ-

 زا رفتن قصد دست به یگوش و آمد نییپا یصندل یرو از ُدرسا

 :کرد آشپزخانه

 غرغر؟ به یافتاد خورد، من به چشمت باز تو بابا یا-

 !ُدرسا بزن حرف درست-
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 از ار سید سوگل. شد خارج آشپزخانه از و گفت ییبابا برو ُدرسا

 :گفت و دیکش خانم میمر دست

 .کنمیم جمع من جون مامان من بده-

 :گفت و دیکش خودش سمت را سید خانم میمر

 تچهره از یخستگ زم،یبر ییچا برات نیبش تو. زمیعز خوادینم-

 .بارهیم

091 

 

 

. نداشت را کردن پاره تکه تعارف حال که بود حالیب قدرآن سوگل

 :دیپرس و گذاشت ینیس یتو را استکان خانم میمر

 دخترم؟ رهیم شیپ چطور هاتدرس-

 .کنمیم پاس خوب رو دروس من یول سخته، کمی-

 :گذاشت سوگل مقابل را یِبرنج قندان و نشست هم خانم میمر

 مونده؟ درست از چقدر یراست. خداروشکر خب-
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 .سال سه یکارشناس یدوره اتمام تا-

 !ادیز چقدر اوه-

 :زد یکوچک لبخند سوگل

 !شدم قبول دانشگاه ساله هی هنوز آخه خب-

 :دیپرس هیحاشیب خانم میمر

 ؟یبش داربچه یخواینم سال سه نیا تو یعنی-

 :تگف نامسلط. نداشت را سوال نیا انتظار. ماند بازمهین سوگل دهان

 ریام. کنم شرکت ارشد خوامیم یکارشناس بعد تازه جان، مامان نه-

 مطب کنه کمک بهم ندهیآ تو بره، شیپ خوب هامدرس اگه داده قول

 !بزنم

 یتو را حرف و گرفت یباز به را استکانش یدسته خانم میمر

 :کرد مزه دهانش

 ،یبخون درس یتونیم یبخوا وقت هر تا تو دخترم، نداره یاشکال-

 یکن صبر شدن داربچه واسه یبخوا رو مدت همه نیا اگه یول

 !شهیم رید یلیخ
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 :داد جواب جاخورده سوگل

 ...یکل حاال سال ستیب تو رفتم تازه من! شه؟یم رید-

 :رفت حرفش وسط خانم میمر

! رهید هم یجور نیهم! سالشه دو و یس ریام اما سالته، ستیب تو-

 شحوصله فردا پس فردا گهید فته،یب عقب هم گهید سال چند

 !بزنه کله و سر بچه با کشهینم

 :رفت یسرخ به رو یناراحت فرط از کم کم سوگل صورت یدیسف

 که هیچ من گناه! نشده ماه چهار هنوز م،یکرد یعروس تازه ما مامان-

 !؟سالشه دو و یس ریام

 :کند متقاعدش میمال زبان با کرد یسع خانم میمر

 خوندنت درس با یمشکل ریام یگینم مگه جان؛ سوگل نیبب-

 اون خب بزنه؟ هم مطب برات داره قصد یحت یگینم مگه نداره،

 درک طشویشرا کوچولو هی هم تو اد،یم کنار باهات جوره همه داره

 !گهید کن
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 شیهاحرف اما کرد،یم صحبت نهیطمأن با و آرام خانم میمر نکهیا با

 با و شد بلند زد، کنار مقابلش از را یچا استکان. برخورد سوگل به

 :دیتوپ او به سرخ یصورت

 یوقت هم رو یعروس ن،یگفت زور ما به شما عقدمون زمون واسه-

 یآمادگ ریام نه و بودم راهروبه یروح نظر از من نه که نیانداخت

 داربچه یهیقض تو الاقل گهید ازتون کنمیم خواهش! داشت

 !نینکن دخالت هم شدنمون

 به داشت، شک شیهادهیشن به. کرد نگاهش واج و هاج خانم میمر

 سوگل یروز که شدینم باورش. داشت شک هم شیهادهید

 .بدهد پس جواب او به و ستدیبا مقابلش

 یهمگ خانم میمر یهاحرف و یخستگ و عصر یماجراها یناراحت 

 اب و بپرد خانم میمر به بار نیاول یبرا تا دادند هم دست به دست

 ...کند ترک را آشپزخانه ُپر یتوپ

090 
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. شد ییرایپذ وارد میمستق و برداشت اتاق یتو از را شالش و مانتو

 :گفت یتند به و ستادیا سرش یباال. دینوشیم یچا داشت ریام

 !م؟یبر شهیم-

 .هم شیپا و دست. دیلرزیم شیصدا

 لسوگ سرخ صورت به ینگاه و آورد نییپا را شیچا استکان ریام

 :انداخت

 !شده؟ یچ-

 !نه؟ ای میبر یایم. نشده یزیچ-

 زیخ درسا اتاق سمت حرص با و گذاشت یعسل یرو استکان

 :برداشت

 !بهت؟ دختره اون گفته یچ باز-

 و داشت نگه حرکت از را او عقب، به ریام ینهیس دادن هل با سوگل

 :گفت پدرشوهرش و پارسا ریتح پر یهانگاه به رهیخ

 .خونه برم خوامیم ام،خسته فقط. نگفته یزیچ یکس-
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 با سوگل و نکرد چیپسوال را او گرید اشخانواده مقابل ریام

 میمر نماند منتظر یحت. شد خارج خانه از یمختصر یخداحافظ

 به دادن جواب از ریمس در. شود خارج آشپزخانه از خانم

 لکهب تا داد نییپا انتها تا را شهیش و رفت طفره ریام یهایکنجکاو

 .شود فروکش پوستش یرو حرارت

 د،ریبگ گرم آب دوش خوابرخت به رفتن از قبل خواستیم دلش

 یدیسف تاپ شست، صابون با را صورتش. نداشت را حالش اما

 . دیخز تخت یرو و دیپوش

 زا یاثر اما نداشت، نا یخستگ زور از که بود ییهاشب آن از امشب

 ار خودش یحوصله یحت د،یکش دراز ریام از فاصله با. نبود خواب

 یچهره بستیم پلک که بار هر. بود یکیتار غرق اتاق. نداشت هم

 چشمانش پشت داد، پس جواب او به که یوقت خانم میمر مکدر

 . بستیم نقش

 از کمتر خانم میمر مگر. شدیم متنفر خودش از داشت کم کم

 د؟کن کنترل را خودش نتوانست چرا بود؟ کرده محبت او به مادرش
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 میمر چرا نداد؟ یترمودبانه جواب ای نگرفت خونخفه لحظه آن چرا

 کرد؟ امروزش یهاتنش یقربان را خانم

092 

 

 یهاحرف. دهدیم قد یزمان کی تا تنها وقار و سکوت ،یصبور

 از ییجا کی ،یروز کی عاقبت و شده جمع زیر زیر فروخورده

 راهسربه آدم همان یتوانینم گرید آن از بعد و رودیم در آدم دست

 !یباش گذشته رام و

 َانگولکت قدرآن و کرده زتیلبر هاآدم کنند؛یم اتیشکل نیا هاآدم

 هرمند و سرکش یتیشخص عت،یمط و سازگار بطن از تا کنندیم

 نجات نبالد تنها که سرگردان و فیبالتکل یتیشخص. بکشند رونیب

 !هاستیفروپاش از خود

 در یقدر به. دیپر کوتاه شیهاشانه ریام توسط شیموها لمس با

 .باشد داریب ریام کردینم فکر که بود خودش با جدال

 امشب؟ تو بود شده چت-
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 یشانه ریز دست ریام. کرد فوت آهسته را نفسش و کرد سکوت

 :کرد کینزد خودش به را او و انداخت سوگل

 مامانم؟ یخونه تو هوی یشد یچ! ینگفت یزیچ نمیماش تو-

 ماجرا نه؟ ای است درست ریام به موضوع نیا گفتن دانستینم

 اگر یول کند، فیتعر گرید یکس به نتواَند که بود افتضاح آنقدر

 رپ و یدهان تو. دیترکیم غصه از دلش صبح تا گفتینم یزیچ

 :گفت اندوه

 !شد بحثم مامانت با-

  من؟ مامان با-

 :دیخند ناباور

 شه؟یم مگه-

 :کرد زمزمه و دیجو را لبش پوست

 !گهید شده-

 :جنباند لب و کرد نگاهش سکوت در ریام

 بود؟ کدومتون ریتقص-
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 .نبود گناهیب مامانتم اما من، ریتقص-

 نیا آمدیم ادشی که ییجا تا. شدیم کننده نگران داشت بحث

 و سوگل نیب بحث به کار که نبود انیم در یمشکل چیه اواخر

 سرش گاههیتک را آرنجش و خورد تکان شیجا در. بکشد مادرش

 :دیپرس و گرفت عمق شیابروها انیم خط. داد قرار

 حاال؟ بود یچ سر بحث-

093 

 

 :تگف و انداخت بود، سرش یباال که ریام به یاگرفته نگاه سوگل

 !بچه سر-

 :دیپرس متعجب

 !بچه؟-

 اردبچه واسه ،یباش هاتدرس شدن تموم منتظر یبخوا گفت؛. آره-

 تگف اونم که زوده، من واسه گفتم بهش منم! شهیم رید یلیخ شدن

 !شهیم رید ریام واسه
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 :گفت جانب به حق ریام

 !گهید گفته راست خب-

 :دیپرس ریام بدهد، یحیتوض نکهیا از قبل تا و خورد کهی سوگل

 داشت؟ یکشسیگ و کردن بحث موضوع نیا یکجا خب-

 یایآشفتگ. شد یخال پشتش کرد حس مادرش، از ریام از دفاع با

 :گرفت یباز به را شیصدا بغض و دیچسب را ِخرش شتریب

 ت؛گف بهم. ومدین کوتاه اون اما ندارم، طشویشرا که گفتم بهش من-

 بزنه مطب تواسه داره قصد و یبخون درس دهیم اجازه ریام یوقت

 منت داره کردم حس لحظه هی. یبساز طشیشرا با دیبا هم تو

 ...دمیپر بهش و کردم یقات هوی کنه،یم ینه و امر و ذارهیم

 :دیپرس وسیما ریام

 بهش؟ یگفت یچ-

 ریما. ردیبگ اشهیگر یناراحت زور از دیترس. بزند حرف نتوانست

 :کرد تکرار

 !سوگل؟-
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 :گفت خفه یلحن با

 مه شدن داربچه هیقض تو یعروس و عقد یماجرا مثل گفتم بهش-

 ! نینکن دخالت

 :بزند حرف هم باز کرد مجبورش ریام یرهیخ نگاه

 دمز آشپزخونه از بعدشم! تیعصبان با ،یناراحت با...گفتم هم َبد-

 ..رونیب

 ینگران اما. دادینم نشان یخوب واکنش بود گرید یکس اگر دیشا

 به سوگل یبرا عرصه دانستیم کرد،یم تشیاذ سوگل صورت یتو

 را او سر. گشوده ِشکوه به لب نیاول یبرا که شده تنگ یقدر

 :کرد نجوا و فشرد اشنهیس به د،یکش خودش کینزد

 !باشه-

 :دیلرز سوگل یهالب

 ؟یچ باشه-

 :کردیم کم آشوبش از اشیشانیپ یرو ریام گرم یهانفس
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 اونم ،یزنیم حرف مامانم با فردا. یاخسته االن نکن، فکر بهش-

 .کنهیم درکت

 :کند آرام را ذهنش یصداها توانستیم مگر

 ردمک بد من بود، نگفته من به گل از ترنییپا حال به تا مامانت-

 آخه؟ بزنم حرف باهاش ییرو چه با فردا. ریام باهاش

 یمهه مثل و سوگل یهاچشم یرو درست د،یکش باالتر را پتو یلبه

 :ردک کمرش نوازش به شروع بود قراریب یادیز سوگل که ییهاوقت

 .میزنیم حرف موردش در صبح فقط، یبخواب کن یسع االن-

094 

 

 بیدار حال اما آمد،ینم خوابش. بود افتاده دمر تخت از یاگوشه

 ُشرُشر یصدا. ندید کنارش را امیر و زد یغلت. نداشت هم را شدن

 یراب. بود بالشش کنار امیر موبایِل. آمدیم اتاق یگوشه حمام از آب

 امیر موبایل توی که سرش به زد و شد گشاد هایشمردمک یالحظه

. تخت یرو نشست ریختههمبه وضع و سر همان با. بکشد یسرک

  .بیاید بیرون حمام از امیر داشت امکان لحظه هر و بود تنگ وقت
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 دیشب از یول آید،یم بدش کار این از چقدر امیر که دانستیم

 بدیلت َشکش که نکشید یطول. بود افتاده جانش به خوره مثل شک

 نبود، یخبر موبایل دیگر یهاقسمت و پیامک باکس در. شد یقین به

 یرو سرانگشتش! بود داده ریکوئست امیر به عاطفه اینستاگرام در اما

 بالک را شانهمه که دیشب آورد،درنمی سر. ماند حرکتبی صفحه

 بود؟ آورده کجا از را امیر پیج عاطفه بود؛ کرده

 یااینست با و کرد رد را عاطفه درخواست. نداشت کردن فکر فرصت

 .کرد بالک را دوستانش یبقیه و عاطفه امیر،

 ؟یشد بیدار-

 امیر صورت یرو حوله که آورد شانس. شد حبس اشسینه در نفس

 با را او موبایل. گرفتیم را صورتش یخیس داشت و بود

 :پرسید و داد ُسر پتو زیر یدستپاچگ

 کنم؟ حاضر برات صبحونه-

 .حاال یریم. بشین-
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. داد لم او به و نشست کنارش خیس بدن و تن همان با و آمد امیر

 را یشوخ یحوصله و حال و بود عاطفه ریدرگ سخت فکرش

 :کرد زمزمه اعتراض با. نداشت

 !گرفت نم لباسم ریام-

 یرو دور کی را پوشتن کاله و دیکش کنار را  خودش یاندک ریام

 .چرخاند سشیخ یموها

 !؟یشبید بحث ِریگ هنوزم ؟ینشد زونیم هنوز تو-

 فراموش کل به را ریام مادر یماجرا عاطفه، کار با شب؟ید بحث

 یب مادرش با کلکل خاطر به سوگل کردیم تصور که ریام. بود کرده

 :گفت آهسته است، حوصله

 ییجورا هی لیتحم و زور ما یخونواده تو شهیهم یدونیم-

 ییهاوقت هی هاشونیریگسخت از منم بوده، انیجر در یرپوستیز

 هاتن رندهیگمیتصم داشتم دوست هم ییهاموقع هی شه،یم پر دلم

 خطا به پام یچندبار هاتیمحدود نیهم ریتاث دمیشا. باشم خودم

 یرو از کاراشون همه ستن،ین کتاتورید من پدر و مادر یول. رفت
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 اگه ازدواجمون یماجرا همون سر اصال! دهیشد ینگران و یدلسوز

 !مینبود هم کنار االن دیشا گفتن،ینم زور بهمون

 به که فیح زد،یم حرف یطوالن گونهنیا ریام که بود بار نیاول

 به شهیهم مثل وگرنه. نبود مود یرو چندان عاطفه ِینامرد خاطر

. شیهالب و چانه حرکات به زدیم زل او، یهاحرف دنیشن یجا

 با یکم تا شود خارج اتاق از مروین پختن یبهانه به خواستیم

 .دیایب کنار خودش

095 

 

 :دیپرس شدن، بلند قبل و داد دستش به را ریام شرتیت

 !بوده؟ مادرت با حق شدن داربچه یماجرا سر یگفت شبید-

 .کند کتمان ریام داشت انتظار

 !آره-

 .دیخشک ریام صورت یرو نگاهش



 
 

533 romanzo_o 

 

 بعدش و بخونم درس یداد اجازه چون یکنیم فکر هم تو یعنی-

 ام؟یب کنار بستهچشم تو طیشرا با دیبا منم بزنم، مطب

 :گفت و برداشت را شانه. رفت نهییآ مقابل و دیخند ریام

 الس و سن یمسئله مورد در فقط من! سین حرفا نیا بحث! بابا نه-

 .بود خودمم حرف اتفاقا. موافقم باهاش

 :دیپرس بهت با

 نه؟بز حرف من با که یگفت مادرت به تو یعنی بود؟ خودتم حرف-

 باهاش رابطه نیا در یول بزنه، حرف باهات که نگفتم بهش من-

 .بودم زده حرف

 :زد یناباور پوزخند

 در اونم ؟یزدیم حرف من با اول مامانت، با درددل قبل نبود بهتر-

 !یایشخص موضوع نیهمچ مورد

 نگاهش نهییآ داخل از و درآورد گردش به شیموها انیم را شانه ریام

 :کرد

 !کالمه ُلب مهم حاال؟ کنهیم یفرق چه-
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 و حرص کنترل روزها نیا. فشرد هم یرو محکم را شیهالب

 :دیپر او به بود، شده سخت تشیعصبان

 ینگفت بهم اول از چرا ت،کله به بود زده شدن داربچه یهوا که تو-

 اسپ درسامو یایبدبخت چه با یدیند  بشم؟ دانشگاه الیخیب که

 کردم؟

 .آورد نییپا یالحظه یبرا را شانه

 دانشگاه و درس گمیم بهت من مگه سوگل؟ یکنیم شلوغش چرا-

 ترم دو یکی فوقش! گهید ماهه چند شهمه کنار؟ بذار و ببوس رو

 !میریگیم بچه پرستار ینتونست اگه بعدش ،یریگیم یمرخص

 :کرد تکرار استهزا با و گرفت او از را نگاهش

 !هم با میچند چند ستین معلوم یزندگ نیا تو خودمونم ما! بچه-

 یکوچک اخم با و دیچرخ سمتش یتند به دست، به یاسپر ریام

 :دیپرس

 !ما؟ مگه چمونه-



 
 

535 romanzo_o 

 

 از و گذردیم چه او سر در دانستینم که ریام. بود داده گاف هم باز

 ! بود خبریب سوگل یهاترس و روزید انیجر

 :داشت تیعصبان یچاشن شیصدا بارنیا

 سته یمشکل چه ما نیب مگه گمیم َلک؟ تو یرفت باز چرا سوگل-

 خبرم؟یب من که

 یرو امروز و روزید یماجراها. نداشت را تشنج تحمل و بود آشفته

. ودب مخش یرو هم ریام دست یتو یاسپر. کردیم ینیسنگ دوشش

 :دیپرس هوایب

 سرکار؟ یبر یخواینم تو مگه-

 :گفت سوگل، ربطیب سوال از متعجب ریام

 !چرا-

 :گفت تشر با سوگل

 رکارس واسه یاسپر و شونه همه نیا! گهید برو بپوش، لباستو خب-

 یبکن خودتو دیبا حتما! ؟یبچرخ ترساده یتونینم ه؟یچ گهید رفتن

 !چشم؟ تو
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 ردهک کتهید سرش در الهه روزید که بود یکلمات. نبود خودش حرف

 از سوگل کند حس شدیم باعث که یزیچ هر از ریام! بود

 یداص با را شانه. بود زاریب رد،یگیم فاصله اشیسادگ و تیمعصوم

 :داد شیهالب به ینیچ و کرد پرت توالت زیم یرو یبلند

 !انگار سرت به زده-

  گروه نکیل 

096 

 

 عدد چند خچالی داخل از. شد آشپزخانه وارد و نداد را جوابش

 و جلز یصدا. ختیر تابه یتو روغن یکم و آورد رونیب مرغتخم

 نکهیا یعنی. آمد واحد در شدن بسته با همزمان هامرغتخم ولز

 بدون که بود کرده تحمل قابل ریغ ریام یبرا قدرآن را اوضاع

 .بود کرده ترک را خانه صبحانه، خوردن

 یرو. کرد خاموش یناراحت با را تابه ریز و دیلرز فیخف لبانش

 ازین اشآشفته احوال به دادن سامان یبرا نشست، پنجره کنار یصندل

 و شد بلند نکرد، آرامش هم هیگر یحت اما. کند هیگر یکم داشت
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 ودب بهتر دیشا بود، زود یلیخ هنوز. رساند خواب اتاق به را خودش

 .دیخوابیم گرید یکم

**** 

 بلند خواستیم. آمد خانه قفل یتو دیکل چرخاندن زیر یصدا

 زج. است روز از یساعت چه دانستینم. بود نیسنگ بدنش اما شود،

 روف بالش یتو را سرش دوباره نداشت، را خانه دیکل یکس که ریام

 . کرد

 هاپارکت یرو ییهاکفش یصدا بعد یاندک. بود روشن اتاق هنوز

. شدیم کینزد داشت لحظه هر که ییهاقدم آن دنبال به و دیچیپ

 یوت کفش با چرا ریام. ماند ثابت اشنهیس یقفسه یالحظه یبرا

 حساس مسئله نیا یرو چقدر سوگل دانستینم د؟یچرخیم خانه

  است؟

 با یزن انگار. نبود ریام یهاکفش یصدا! نه اما. گرفت ینیب از یدم

 خنک یزنانه عطر یبو یحت. زدیم چرخ خانه در بلند پاشنه کفش

 . دیچیپیم اشینیب ریز ییبو خوش و
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 ار زبانش. تخت یرو نشست و زد نفس نفس داشت، َبرش ترس

 شد موفق دوم بار اما نشد، خارج شیگلو از صدا اول بار چرخاند،

 :کند زمزمه

 اونجاس؟ یک-

 :دیپرس و داد فشار را شیگلو ریز. شد کینزد هاقدم یصدا

 ؟ییتو ُدرسا-

 انیم را یجوان دختر بعد، یاهیثان و شد نییپا و باال رهیدستگ

 دخترک یچهره انگار د،ینترس چرا دانستینم. دید در چارچوب

 تپش محکم را دستش د،یدیم تار هنوز هاشچشم. بود آشنا شیبرا

 و جذاب لبخند دختر. کرد نگاهش گرید بارکی و دیکش شیهاپلک

 یابهیغر آمدینم خوشش چیه. نشست تخت یلبه آمد و زد یآرام

 ارهاب قبال را او که بود مطمئن. ندیبش ریام و او مشترک تخت یرو

 مقابل تهیفرمال پیکل. آورد فشار یکم ذهنش به. است دهید

 یچهره همان و هاخنده همان بود؛ خودش. بست نقش چشمانش

 :کرد زمزمه بارمرگ یحال با که دینکش طول یزمان مدت. لوند

 ...مهتا-
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 از یحت. دیچرخ او صورت و سر یرو سوگل نگاه. دیخند آرام مهتا

 یرو را خوابش لباس نامرتب بند. بود شده ترقشنگ هم قبل

 :دیپرس زدهشوک و دیکش اششانه

 کرد؟ باز برات رو در یک-

 .انداخت پا یرو پا مهتا

 !داشتم دیکل-

 :دیپرس خفه ییصدا با

 داده؟ دیکل بهت یک-

 :گفت پروایب سوگل، چشمان در رهیخ

 !ریام-

097 

 

 :بپرسد تا کند جان

 !؟یارتباط در ریام با تو مگه-
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 یگوشه رد،یبگ نظر در را سوگل خراب حال نکهیا بدون مهتا

 :گفت و دیدرخش چشمش

 .آره-

 .دیرقص سوگل یگونه یرو اشک یدانه

 ؟یِک از-

 :دیکش براقش و یاقهوه یموها یانتها به یدست

 !تونیعروس قبِل از-

 :کرد تکرار یاشک یصدا با. بود سخت هضمش بود، سخت

 مون؟یعروس-

 :داشت ناز خودش مثل هم شیصدا یحت

 نتویعروس مراسم یبرا ریام که یدینپرس خودت از وقت چیه! آره-

 کرد؟یم دست دست همه اون چرا

 صدق. بود یجار اشینیب آب و اشک مهتا، مقابل که نبود مهم شیبرا

 :دیپرس که داشت یخودآزار

 !تو؟ خاطر به-
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 :زد برق شیهادندان تیکامپوز

 !آره-

 .دیمال هم به را سشیخ لبان سوگل

 !سقف؟ هی ریز اومد من با اصال چرا نگفت؟ یزیچ من به چرا پس-

 ...میش داربچه که خواستیم صبح امروز یحت

 :گفت یرحمیب با و گرفت باال را اشچانه مهتا

 یراض رو اونا تو، با ازدواِج با خواستیم!  شخونواده خاطر به-

 !بوده من منتظر شهیهم ریام که وگرنه داره؛ نگه

 مثل رشیام چرا که دیفهمیم. دیفهمیم را زهایچ یلیخ لیدل حاال

 ! ستین شهیپعاشق و گرم پیکل یتو مرد

. شدیم تمام یوحشتناک نیهم به و یزود نیهم به زیچ همه داشت

 او نبوِد. دیلرز تنش ستون چهار و کرد تصور را ریام نبوِد یالحظه

 قفتو هیشب بود، یشش یهاانیشر در ژنیاکس قطع هیشب درست

 .مهلک اندازه همان به! شیهارگ به خون پمپاژ

 :زد هق مظلومانه
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 !باشه نداشته دوستم اگه یحت دارم؛ دوسش من اما-

 االب و ستادیا. شد جدا تخت یرو از اسلحه، از شده رها ریت مثل مهتا

 :گرفت قرار سوگل دید دانیم در تراشش خوش یتنه

 ! منه شیپ دلش ریام که یدونیم خودتم-

 یکم که ظهرها سر معموال بود، ریام حتما. آمدیم تلفن زنگ یصدا

 صالیاست با مهتا به رو. زدیم زنگ خانه به شد،یم خلوت سرش

 :گفت

 !بکشم نفس تونمینم ریام بدون من-

 دور اتاق و شدیم ترتنگ و تنگ داشت نفسش گفت،یم راست

 :نکرد را او زار حال مراعات مهتا. دیچرخیم سرش

 میرفت ریام و من که یوقت همون مثل! یکنیم عادت کمکم! یتونیم-

 !شد؟ تیزیچ مگه! ؟یاوردین دووم مگه موقع اون! مسافرت

 ده که یدختر دیدیم و نبود که خدابه. نبود اشیحال حرف زن نیا

 دهدیم جان آب از افتاده رونیب یماه مثل است ترکوچک او از سال

 :دینال خشم و حرص با بارنیا سوگل. نبود بردارشدست باز و
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 !رونیب برو من یخونه از-

 .شیگلو ریز نشست یابرنده غیت مثل مهتا یخنده یصدا

 ! منه شوهر یخونه ست،ین تو یخونه نجایا-

 :زد غیج بایتقر گرفته یصدا آن با سوگل. شدینم قطع تلفن یصدا

 !ستین تو شوهر...ستین تو شوهر ریام ،یعوض نگو مزخرف-

 .لکسیر و بود آرام مهتا او، خالف بر

 یقاحم انقدر که نگو م؟یشد محرم همبه مسافرت قبل ستین ادتی-

 !کرده باطل رو تیمحرم اون ریام یکرد باور که

098 

 

 میرم پسر بود، اقتدارمنش یآقا پسر ریام. بود دروغ حتما...بود دروغ

 نیچن ریش ریام شدیم مگر. نداشت سراغ خانم میمر از ترپاک. خانم

  د؟یدرآ آب از یعوض و بخورد را یمادر

 کرده انتیخ واقعا ریام اگر بود، راست مهتا یهاحرف اگر اما

 یتسخ به. مرگ بعد یحت وقت، چیه دش،یبخشینم وقت چیه...بود
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 یهایس چشمانش برنداشته را اول قدم هنوز. آمد نییپا تخت یرو از

 .دیچیپ تنش در یبد درد و شد نیزم پخش رفت،

***** 

 بود یبار نیدوم. داد ُسر زیم یرو یهاپرت و خرت یال را لیموبا

 شتماس سوگل نداشته سابقه حاال تا. گرفتیم را خانه یشماره که

 ریام دانستیم سوگل. نه اما بود، حمام دیشا. بگذارد جوابیب را

 هر به. رفتینم حمام ساعات آن معموال و زندیم زنگ ظهر سر

 . گرفتیم را خانه یشماره گرید یقهیدق ده بود بهتر حال

 وا به یدلتنگ و محبت سر از ظهر، هر ریام که کردیم فکر سوگل

 به وادار را او ساده ینگران کی تنها که نداشت خبر زند،یم زنگ

 دنیشن و سوگل به اشروزه هر زدن زنگ به البته. کندیم تماس

 اتفاق زدینم زنگ هم کال اگر اما  بود، کرده عادت او ییصدا

 . افتادینم یخاص

 دبودن نامزد هم با که یاهفته کی آن در افتاد، مهتا با اشرابطه ادی

 حرف یساعت اگر و زدیم زنگ او به مرتبه پنج-چهار یروز دیشا

 انگار. دوختیم هم به را زمان و نیزم افتاد،یم ریتاخ به او با زدن
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 دیرسیم رید او به یساعت اگر بود یمخدر مهتا یصدا

 هیشب را خودش وقت چیه. کردیم ذقذق به شروع شیهااستخوان

 ! بود دهیند قراریب و وابسته حد آن تا هفته، کی آن

 کردن کار دماغ و دل امروز. دیکش مقابلش را مغازه یدهایخر ستیل

 دیکوب آرام. بود کرده کسلش سوگل با صبحش سر بحث. نداشت

 را تلفنش جواب سوگل چرا افتاد ادشی تازه اش،یشانیپ یرو

. ودب دلخور سوگل داشتند، صبح که یبحث خاطر به پس. دادینم

 او جانب از یسرد نیا حاال که بود نکرده قهر او با سوگل قدرآن

 بخواهد سوگل که نداشتند هم یمهم بحث. کردیم نگرانش

 و گرفت را اششماره هم گرید یمرتبه چند! اوردیدرب یبازبچه

 که اپارس به و برداشت را نشیماش چییسو نداد، جواب سوگل یوقت

 :گفت بود، یمشتر به راقی ابزار یهاقفسه دادن نشان مشغول

 به سر هی رمیم من باشه، فروشگاه به چشمت ساعت مین هی پارسا-

 .بزنم مخونه
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. نشد یخبر هم باز. درآورد صدا به را واحد زنگ بعد قهیدق ستیب

 نیچرکدل او از ساده بحث کی خاطر به سوگل شدینم باورش

 . شد وارد و کرد باز را خانه در دشیکل با! شود

 :زد صدا و زد ییرایپذ یتو یچرخ

 ؟ییکجا سوگل-

 . نبود هم آنجا آشپزخانه، رفت. نبود

 از سوگل لیموبا یصدا بعد یاندک و گرفت را اششماره دوباره

 ات! آلوخواب دخترک د،یخند اریاختیب. شد بلند خواب اتاق داخل

 سمت. بود کرده نگران لیدلیب را او و دهیخواب تخت ظهر یلنگه

 به رس با چگونه که دیکشیم نقشه داشت ریمس در و گرفت راه اتاق

 . کند یتالف را کارش او، گذاشتن سر

 هب یعنی. نبود سوگل از یخبر آمد، کش تختشان یرو تا نگاهش

 .نداشت یکالس که امروز بود؟ رفته دانشگاه

099 
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 دارد کالس ییروزها چه سوگل که کردیم مرور ذهنش در داشت

 جلوتر. کرد حس نیزم یرو تخت، سمت آن یاهیسا بارهکی به که

 با سوگل. بود خودش اما است، دید یخطا که کرد فکر اول رفت،

 نیزم یرو صورت، به رو داشت تن به صبح که یخوابلباس همان

 .بود افتاده

. ودب سرد سوگل تن پوست. نیزم یرو دیُسر و رفت جلو زدهشوک

 اب را شیهاشانه. برگرداند خود سمت را سوگل و دیبلع را بزاقش

. انداخت او یدهیپر یرو و رنگ به ینگاه و داد تکان ینگران

 زا را سشیخ یهاپلک سوگل مختصر تکان همان با که آورد شانس

 .داد فاصله هم

 راست و زد پس کرختش دست با را ریام گشود، چشم تا سوگل

 :دینال. بود خشدار و گرفته شیصدا. نشست

 رفت؟ کجا-

 :دیپرس و انداخت برش و دور به یگنگ نگاه ریام

 !رفت؟ کجا یک-
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 :زد پچ و دیکش اشیشانیپ زیر یکبود به دست سوگل

 ... مهتا-

 :گفت ریتاخ با و ماند بازمهین ریام یهالب

 !تو؟ یگیم یچ-

 :دیکش زبانه سوگل نگاه در نفرت و خشم

 !دیچرخیم مخونه تو داشت. االن نیهم...بود نجایا مهتا-

 بود؟ شده اشچه سوگل. بود جیگ پاک

 !آخه بود کجا مهتا سوگل؟ شده چت-

 یدهان تو را اشجمله که داشت تیحساس مهتا اسم به سوگل آنقدر

 یتسخ به و تخت یلبه به انداخت دست سوگل. گفت دیترد با و

 آن. خورد تلو و برداشت یقدم. کرد جور و جمع نیزم از را خودش

 :زد زار و داد نشان را تخت یهیزاو

 !بود نشسته تختمون نییپا...ریام بود نجایهم-

 رفت. بخورد نیزم دوباره دیترسیم نبود، خوب سوگل تیوضع

 :کرد بغل نرم ستادهیا طورهمان را او و کنارش
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 !یدید خواب من ِزیعز-

 تکرار بهت با و ماند ثابت ریام یهاچشم یرو سوگل سیخ نگاه

 :کرد

 !من؟ دمید خواب-

 :گفت نانیاطم با ریام

 دوباره و تخت رو یریم خوردن صبحونه بدون یوقت گهید آره-

 نیبب! یگیم ونیهذ افتاده فشارت. شهیم نیهم شجهینت ،یخوابیم

 ...یبود نیزم پخش اونجا

 نقدرآ راستش د؟یدیم کابوس داشت نکند. سوگل جان به افتاد شک

 ماا. یداریب ای دهید خواب عالم در را مهتا آمدینم ادشی که بود جیگ

 به انداختن چنگ با و شد کنترلیب بارهکی به یزیچ حس با

 و غیج از یمخلوط شیصدا. داد هل عقب به را او ریام یبازوها

 :بود اعتراض و هیگر

 یوب! بکش بو...بکش بو! شدم؟ وونهید من! ر؟یام گمیم ونیهذ من-

 !اتاق تو مونده هنوزم شیکوفت عطِر اون

 :دیپر هیگر شدت از اشنهیس و دیکش باال را اشینیب
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 !اصال؟ میدار خونه تو یعطر نیهمچ ما منه؟ مال عطر نیا-

 استر سوگل. کرد بسته و باز را اشینیب یهاپره یکالفگ با ریام

. دکریم نوازش را اششامه اتاق، در یقالب و تند عطر یبو گفت؛یم

 دلش! خودش نه است، سوگل به متعلق نه بود مطمئن که یعطر

 !مدآ سرش به باالخره د،یترسیم آن از که یزیچ خت،یر نییپا یهر

. دادیم او دل به دل دینبا. کردیم دییتا را سوگل یهاحرف دینبا

 .کردیم یباز نقش شیبرا دیبا

 !سوگل فهممینم ییبو من! بو؟ کدوم-

 .دیچسب را سردش دست شد، کشینزد دوباره

 !شه زونیم فشارت بدم بهت نیریش زیچ هی آشپزخونه، میبر ایب-

 .ریام دست یرو دیکوب یدلخور و حرص با سوگل

 به ترراحت تا یبد جلوه وونهید منو یخوایم! ر؟یام اموونهید من-

 ؟یبرس اتیکارکثافت

 :آورد جوش گرید ریام

 !؟یکارکثافت کدوم تو؟ شده مرگت چت نم؛یب ستایوا-
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 :زد هوار و تخت یرو افتاد هقهق با سوگل

 کنه لعنتت خدا. گفت بهم خودش! زنته هنوز مهتا. مهتا با تتیمحرم-

 فدا منو ت،خونواده شیپ ینیریخودش واسه که کنه لعنتت خدا...ریام

 !یکرد

 .سوگل کنار تخت، یرو انداخت را خودش حرص با ریام

 !یگیم ِشر یدار ،یکرد یقات رسما! سوگل نگو چرت-

 :دیکوب هم به را زشیر یهادندان سوگل

 !زمیجال سر مترسک من زنته، مهتا! ریام نکن فرض خر منو انقدر-

 یپنجره و در ادشیفر یصدا و دیکوب او یبازو یرو ضرب با ریام

 :لرزاند را اتاق

 کن جمع جدت سر سوگل، ستین من زن اون عباس حضرت به-

 !اتتویجفنگ نیا

 نیا اما شکست؛ دلش. دیکشیم داد او سر ریام که بود یبار نیاول

 :گفت پربغض و دیلرز اشچانه. نکرد عوض را یزیچ
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 بلق مگه ؟یوردین سرم بال کم مگه! کنم؟ باور حرفتو دیبا چرا من-

 یاشک منو یهاچشم هفته دو تمسخره فلش اون خاطر به یعروس

 !؟ینکرد

 از ،یسعرو قبل روز چند چرا که بود نگفته ریام به میمستق حالتابه

 باز سر دلش یهاعقده داشت حاال. بود شده رو آن به رو نیا

 :زد پوزخند اشک با. کردیم

 نیختیر باهاش مونیعروس قبل گفتیم مهتا ؛یعروس گفتم یراست-

 !نه؟ مگه ،یدیرس آرزوت به ،یکرد داشیپ باالخره! هم رو

 که دبو داده بدبخت دختر نیا خورد به چه نبود معلوم! یلعنت یمهتا

 ! گرفتینم آرام

 زدیم دادیم ادامه باز سوگل و نشستیم آنجا اگر شد،یم بلند دیبا

 کنسول یرو یهالهیوس انیم و برخاست. آوردیم او سر ییبال کی

 ریام ودش کنجکاو که بود یآن از ترحالیب سوگل. گشت یزیچ دنبال

 .گرددیم چه دنبال

 و گرفته صورت یرو یالحظه نگاهش. نشست کنارش دوباره ریام

 بود؟ قرآن ریام دست یتو. دیچرخ ریام کبود
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 :کرد زمزمه گرفته یصدا با و کرد لمس را قرآن یاقهوه جلد ریام

 هب هنوز یول ،یکارکثافت اهل و باشم یعوض من تو، نظر از دیشا-

 پا هی مرغت باز تو گم،یم یچ هر که من. دارم اعتقاد امبریپ و خدا

 ! بذارم قرآن رو دست یکنیم مجبورم. داره

 لحن با و داشت نگه ثابت قرآن اول یصفحه یرو را دستش

 :گفت یریدلگ

 گناهیب داشتم دیام بودم، منتظرش یمدت هی! چرا! ستین من زن مهتا-

 خون به ممکنه اونم دست دمیفهم که یالحظه همون قایدق اما باشه،

 !کردم باطل رو نمونیب تیمحرم باشه، آلوده نینازن

 

 رآنق قسم با انگار. انداخت سوگل رخمین به ینگاه چشم یگوشه از

 :گفت و کرد فرو تخت تشک یرو را دستش کف. بود شده ترآرام

 .آمیم االن من-

 :دیپرس یناراحت با. آورد درد به را قلبش ریام یگرفته یصدا

 کجا؟-
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 .دیدزد نگاه ریام

 !کردم پارک ییجا بد نویماش باال، اومدم عجله با-

 ادهیپ پنجم یطبقه در. شد آسانسور وارد بالفاصله و خارج اتاق از

 یزند یآقا به. درآورد صدا به را ساختمان ریمد واحد زنگ و شد

 دارم نیدورب شیپ ساعت کی یشده رهیذخ لمیف خواهدیم که گفت

 یلمیف .کرد تیهدا پسرش اتاق به را ریام یزند یآقا. ندیبب را بسته

 توریمان به چه هر. شد پخش به شروع بود، آنها یطبقه به مربوط که

 متوه سوگل. نشد ثبت ریتصو در یآمد و رفت چیه دوخت، چشم

 ؟گفتیم چه بود، دهیچیپ اتاق در که یعطر آن یبو پس بود؟ زده

 !بود خاطرش در هنوز سال دو بعد اشحهیرا که مهتا سرِد عطر همان

 خواست و کرد تشکر یزند یآقا پسر از. بود شده قبل از ترجیگ

. ردک جلب را نظرش توریمان در اهیس یاهیسا آخر یلحظه که زدیبرخ

 یوانج زن قامت و قد و شد ترپررنگ هیسا اما ده،ید اشتباه کرد فکر

 ینگاه اطیاحت با راهرو انیم زن. شد داریپد یمشک شال و مانتو با

 دهید صورتش از یقسمت یاهیثان چند یبرا. انداخت برش و دور

 !بود خودش. بود نزده توهم! چارهیب سوگِل...شد
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 راهرو یتو بسته مدار نیدورب دنبال داشت احتماال احمق یمهتا

 و ینیم نیدورب است ممکن که نکرد خطور ذهنش به. گشتیم

 با و در یتو انداخت دیکل راحت یلیخ! باشد تیرو رقابلیغ

 ،بود داده دیکل او به اشیلعنت خوِد. شد خانه وارد ،بارهکی چرخش

 و زیر اتفاق آنقدر هم آن از بعد. ییکذا مسافرت آن به رفتن قبل

 ار آپارتمان نیا دیکل هم مهتا رفت ادشی کل به که افتاد درشت

 .دارد

 قبال. کردیم عوض را خانه یدهایکل و قفل تمام امروز نیهم دیبا

 نظر از ار راتشییتغ حتما ند،یبب دوباره را مهتا یروز اگر کردیم فکر

 پیکل نیا دنید با. کردیم فکر سوگل به تنها حاال یول گذراند،یم

 فلش وت برام لمویف آمیم عصر» گفتن با تنها که شد او نگران قدرآن

 .کرد یخداحافظ پسر، از یتند به.« یزیبر

 هحب چند. شد آشپزخانه وارد بالفاصله دیرس که خودشان واحد به

 سوگل. برگشت اتاق به و کرد حل آب یوانیل داخل را درشت قند

 را او کنارش، نشست. بود تخت یرو دهیپر ییرو و رنگ با هنوز

 یانشیپ یرو زیر یکبود به را انگشتش نوک و داد جا شیبازو ریز

 .دیکش سوگل
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 داره؟ درد-

 :گفت آهسته سوگل

 .اصال نه-

 :گفت و چسباند سوگل لبان به را قندآب وانیل

 .افتاده فشارت احتماال بخور، کمی-

212 

 

. ردآو نییپا را ریام دست و دینوش نیریش عیما آن از یاجرعه سوگل

 :دیپرس نیغمگ یلحن با و زد زل ریام چشمان به

 !هیقبل یجا همون هنوز که نتیماش ر؟یام یبود کجا-

 از سوگل رش،یتاخ با که بود نکرده را آن حساب. ماند مات ریام

 یکم و آورد باال را قندآب وانیل. اندازدیم نییپا به ینگاه پنجره

 و تگذاش یپاتخت یرو را یخال وانیل بعد. داد سوگل خورد به گرید

 ار او یشانیپ آرامآرام. چسباند اشنهیس یقفسه به را سوگل سر

 :گفت و کرد نوازش



 
 

557 romanzo_o 

 

 کنم چک رو هانیدورب خواستمیم ،یزند یآقا واحد بودم رفته-

 !نه ای بود اومده مونخونه تو یکس نمیبب

 :دیپرس نانیاطم با و آورد باال را سرش سوگل

 !نه؟ مگه! بودن اومده-

 د،یلک کی با راحت یلیخ مهتا که دیفهمیم سوگل اگر گفت؟یم چه

 مثل شیصدا. شدیم وانهید پاک دهیچرخ نجاهایا و شده خانه وارد

 :گفت که یوقت نبود استوار و سفت شهیهم

 !نیدورب تو نبود یکس نه-

 صاف که کرد مجبور را او و گرفت را ریام یچانه یتند به سوگل

 .بزند زل شیهاچشم در

 !قلبش در درست. دیچیپ اشنهیس ریام یقفسه پشت یسوزش

 یبرا او؟ با کرد چه سوگل. است متروکه کردیم فکر که ییجاهمان

 یهاچشم در توانستیم چطور. کرد حس را اشچانه لرزش نیاول

 رد؟یبگ یباز به را روانش و بزند زل دختر آن معصوم

 :کرد زمزمه و خورد سر سوگل یگونه یرو اشک یاقطره
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 یشنوینم عطرشو یبو واقعا! دمشید من خدابه شه؟یم مگه ریام-

 !تو؟

 گرفت، سوگل صورت از را اشک یدانه. آورد باال سرخود دستش

 پس. باشد سوگل صورت مهمان نیا از شیب اشک که نخواست

 :گفت

 یخبر هم هالمیف تو! کنمینم احساس یخاص یبو که گفتم! نه-

 !تو آدینم پنجره از سوم، یطبقه به اومدن یبرا هم کسچیه. نبود

 :گفت دلخور و ناباور سوگل

 !من؟ شدم وونهید ریام-

 :گرفت را او دست و داد تکان سر کالفه ریام

 پرت و چرت افتاده فشارت سرده، بدنت چقدر نیبب زم،یعز نه-

 !خواب تو یدید

 نیاول در دیبا. بود یناراحت و سوال هزاران هم، هنوز سوگل نگاه در

 سراغش سوگل اگر سپردیم یزند یآقا پسر به و رفتیم فرصت

 داج را لمیف قسمت آن دیبا. ندهد نشانش را لمیف قسمت آن رفت،

 :دیپرس. دادیم لیتحو سیپل به عایسر و کردیم
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 کم؟ی یشد بهتر-

 :جنباند سر فکر غرق سوگل

 .آره-

 بذارمت راه سر شو آماده پاشو هم تو. سرکار گردمیبرم من باشه،-

 !مادرم یخونه

 ؟یچ واسه-

 .گشت موجه یلیدل دنبال و کرد مکث

 .شه بد حالت باز یبمون تنها ترسمیم ست،ین زونیم فشارت-

 :کرد مقاومت سوگل

 .کشمیم خجالت شد، بحثم مامانت با شبید! ریام رمینم اونجا-

 !شتیپ مونمیم خودم خب، ِلیخ-

 :گفت جاخورده سوگل

 !یبمون کارت از تو که ستین خراب اوضاعم انقدر من، خوبم ریام-
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 که کند دک را او خواهدیم سوگل که دانستیم خوب ریام

 نگران هم یطرف از! مداربسته نیدورب لِمیف سروقت برود بالفاصله

 .دیایب نجایا مهتا دوباره نبودش در دیترسیم و بود

 یزند یآقا پسر به رونش،یب یهالباس درآوردن یبهانه به و شد بلند

 نشانش را لمیف آخر قسمت رفت سراغش سوگل اگر که داد امکیپ

 .ندهد

 رفتهگ میتصم واقعا ریام انگار. کردیم نگاهش بر و بر داشت سوگل

 دور تدس. دیکش تن به یشرتیت ریام. بماند خانه در شب تا که بود

 آغوشش در را او دیکشیم دراز کهیحال در و انداخت سوگل یشانه

 لسوگ یشانیپ به یطوالن را لبانش. دیکش شیرو را پتو. داد جا

 :کرد نجوا دنشیبوس حال در و چسباند

 .زمیعز یشیم بهتر یبخواب کمی-

**** 
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 فشرد، هم یرو سفت را شیهالب. بود افتاده هم یرو ریام یهاپلک

 شهیهم از ترمحکم تنش دور ریام دستان یگره کردیم احساس

 را خودش آهسته و کرد باز حساب ریام نیسنگ خواِب یرو. است

 تخت یرو از ینرم یهاتکان با. دیکش رونیب او یبازوها نیب از

 داشت، استرس. برداشت صدایب را شیمانتو و شال و آمد نییپا

 از و دیپوش را شیمانتو. نشود داریب ریام برگشتش تا که کرد خداخدا

 . شد خارج خانه

 مگر بود؟ کینزد اندازه نیا تا یداریب و خواب نیب مرز چطور

 در یزیچ باشد؟ قیدق آنقدر اتشییجز یهمه با خواب کی شدیم

 لحظات آن اما ده،ید یداریب در را مهتا که زدیم بینه مدام ذهنش

 زیچ همه نکند کردیم شک هم یکم که بود خراب حالش یقدر به

 اتاق ر،یام یپاها یرو که آمد خود به یوقت هم بعدش. بوده خواب

 . بود افتاده ریگ برزخ در انگار! یلعنت! دیچرخیم سرش دور

 لرزانش یهامردمک بود، معذب یکل. شد یزند یآقا پسر اتاِق وارد

 یحت. نشد یخبر شد، رهیخ روبرو به چه هر. زد دو دو توریمان یرو

 را لمیف ساعت! مهتا به برسد چه نشد؛ رد راهرو از هم یمعمول آدم

 سمت به زانیآو ییهاشانه با یزند یآقا از تشکر بعد و کرد چک
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. شد هریخ آسانسور یگرفته لک یشهیش به رمقیب. رفت آسانسور

 زا سوم یطبقه به ورود یبرا توانستینم یکس بود؛ ریام با حق

 ! بپرد تو به پنجره

 مداربسته نیدورب لِمیف آن با که بود دهید خواب در را مهتا اگر

 ،ودب بسته ریام شیر به که یتهمت همه آن پس بود، خواب در حتملی

 شد؟یم چه

 ریما قول به که بود نیسنگ سرش یقدر به. درآورد را شالش و مانتو

 د،یکش دراز تا. کند راهشروبه یکم توانستیم خواب فقط

 :دیپرس یآلودخواب یصدا با و دیجنب یآن در ریام یهاپلک

 ؟یبود کجا-

 :کرد منمن سوگل

 .سیسرو رفتم ،یچیه-

 :کرد زمزمه و دیکش صورتش به یدست. دیپر ریام سر از خواب

 .باشه-
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. دیکش دراز او آغوش در و شد خم دواطلبانه خودش بارنیا سوگل

 :کرد پچپچ ییدلجو با و دیبوس را ریام گردن ریز

. دمنبو گفتم، بهت شیپ ساعت که ییحرفا متوجه اصال من ریام-

 و چرت یلیخ دونمیم

 ...کنم ناراحتت خواستمینم گفتم، پرت

 :گفت و گذاشت کارنصفه را حرفش او یهاپلک دنیبوس با ریام

 ...کنم ناراحتت خوامینم منم-

 :ترمحکم بارنیا د،یبوس دوباره را شیهاپلک پشت

 !وقتچیه سوگل، وقتچیه-

 را شیبازو ریام. آمد نییپا او ینهیس یرو از یآرام لبخند با سوگل

 :دیپرس و داشت نگه انگشتانش نیماب

 کجا؟-

 .کنم درست شام واسه یزیچ هی رمیم-

 :دیکش خود سمت را او دوباره

 .رونیب میریم شام خوادینم-
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 :کرد نوازش را تنش نرم پوست و برد او تاپ ریز را دستش دو هر

 ...بمون گهید کمی-

**** 

 را ییبایز و آرام شب واجور، جورو یهااتفاق روز کی بعد شبید

 در یکم بعدش و خوردند رونیب را شام. بود گذرانده سر پشت

 یکم رابطه، بار هر بعد معموال. کردند یروادهیپ یزییپا خنک یهوا

 یبهتر یبو و رنگ زیچ همه انگار شبید اما د،یخوابیم ریام بعد

 در یساعت تا را او ریام هم، معاشقه شدن تمام بعد یحت. داشت

 .کرد نوازشش ریس دل کی و داشت نگه آغوشش

 هک یایخنث تیشخص خالف بر ریام شد؟ینم خوب حالش چرا پس

 هانیا یهمه. بود داده نشان نرمش خودش از همه آن شبید داشت،

 د؟بکش راحت نفس کی ش،یهاینگراندل همه از فارغ تا نبود یکاف

 مثل سرکار، به ریام رفتن بعد چرا داشت؟ دلشوره هنوز چرا

 نییپا تخت یرو از و بود رهیخ یاگوشه به خشک یامجسمه

 آمد؟ینم
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 که ییجاهمان به. بود شده وصل تخت نییپا قسمت به نگاهش

 سرش هب یخوابیب صبح شش ساعت از. بود نشسته آنجا مهتا روزید

 . درینگ را ماجرا ِیپ گرید که بود خراب حالش آنقدر روزید. بود زده

 که حاال. دیجویم را مغزش انهیمور مثل دوباره َشک صبح از اما

 دیپرسیم خودش از مدام کردیم کار بهتر مغزش روز،ید به نسبت

 شک تنها اگر بود، دروغ اگر بود؟ دهید یداریب در را مهتا نکند

 شیهاهیر یتو قیعم یدم با را اتاق ژنیاکس...چرا پس بود خودیب

 . دیکش

 هک یعطر یبو بود؟ اتاق یتو هنوز یلعنت عطر آن محو رِد چرا پس

 !نبود آشنا وجه چیه به

 ریما یوقت روزید. زد اشختهیرهمبه یموها به یچنگ انگشت نوک با

 .ستین محرم مهتا با که خورد قسم تنها گذاشت قرآن یرو دست

 ! نیهم

 جور مه با دوباره مونیعروس قبل از»  گفته مهتا که گفت یوقت چرا

 موضوع نیا به راجع زیچ چیه اصال نکرد؟ دفاع خودش از «نیشد

 یخال شانه یعروس و عقد از که نبود یریام همان او مگر نگفت؟
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 انشیزندگ به یبیآس ندهیآ در مهتا، یپرونده بود نگران و کردیم

 را الشیخ یزیچ چه سقف، کی ریز بودند رفته که حاال بزند؟

 رگید چرا داد؟یم هم شدن داربچه شنهادیپ یحت که بود کرده راحت

 !دیلنگیم حتما...دیلنگیم کار یجا کی. بود شده پرونده الیخیب
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 افکار نیا به اگر. حمام داخل کرد پرت را خودش و شد بلند

 دیبا .شدیم اریع تمام وانهید کی کمکم داد،یم بال و پر ییایخولیمال

 و خودش کام به را یزندگ خواستینم نیا از شیب کرد،یم یکار

 درددل یکس با توانستینم که بود یزیچ دردش. کند زهرمار ریام

 . کند

 یول ا،ی است درست دانستینم. دیرسیم ذهنش به فکر کی تنها

 کش با را سشیخ یموها. گرفت حوله با را بدنش یسیخ بالفاصله

 خانه زا تلخ یچا کی دنینوش بعد و دیرس صورتش به یکم و بست

 .شد خارج

**** 
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 را کوچک سالن اشپراسترس نگاه مدام. چالند درهم را انگشتانش

 دیترسیم اما بود، کرده انتخاب را یپرت یجا نکهیا با. زدیم دید

 شیاپ یزندگ اول چرا نکهیا حیتوض وقت آن. ندیبب آنجا را او یکس

 ینشم و بود خلوت دفتر شانسش از. شدیم سخت شده، باز نجایا به

 هک یاتاق سمت و دیکش یراحت نفس. زد صدا را اسمش زود یلیخ

 .گرفت راه خانواده مشاور بود، نوشته ییطال قاب با شیباال

 با. ودب نشسته یاستخوان و دهیکش صورت با جوان یزن زیم پشت

 ینتویز رنگ. نشست او یروبرو مبل یرو و شد بلند سوگل دنید

 .دادیم آرامش حس او به اتاق یوارهاید و مبلمان

 :گفت و کرد مرتب دستش ریز را خودکارش و دفتر زن

 شما؟ و هستم یفیشر رایالم من. سالم-

 :گفت. بود نیدلنش و مانهیصم زن لحن

 .هستم سوگل-

 ه؟یچ التتیتحص و سالته چند جان سوگل-

 .هستم ییماما اول سال. سالمه ستیب-
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 :دیپرس یخودمان و نوشت کاغذ یتو را سوگل مشخصات رایالم

 متاهل؟ ای یمجرد-

 .کرد تر زبان با را لبانش

 .کردم یعروس ماهه چهار متاهلم،-

 :گفت و دوخت چشم او دهان به مشتاق رایالم

 خب؟-

 نشانگشتا جان به دوباره سوگل! کن فیتعر نکهیا یعنی «خب» نیا

 ریام کهیحالدر رسد؟ینم من به شوهرم گفتیم گفت؟یم چه. افتاد

 کم شیبرا وقت چیه ،اشسیخس خواستگار آن خالف بر

 نیا با که یوقت بخوانم؟ درس گذاردینم گفتیم. گذاشتینم

 توانستینم بود، پدرش یخانه در اگر گران یهاجزوه و کتاب

 سح را یکمبود چیه که بود ریام لطف به باز! بدهد لیتحص یادامه

 .کردینم
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 میمستق گشتیبرم سرکار از که ریام است؟ دم و دود اهل گفتیم

 است؟ تند رفتارش و کندیم یدرشت گفتیم ای! رفتیم باشگاه به

 ت؟گفیم چه اصال! نداشت او با یبد رفتار حالتابه ریام که یوقت

 !دلت؟ ریز زده یخوش گفتینم روانشناس کردیم باز دهان اگر

 و کندیم آب ذرهذره را یآدم جان یتیاهمیب اوج در دردها یبعض

 است، قدرتمند چقدر کوچک درد نیهم نکهیا حیتوض

 !فرساستجان

 :کرد زمزمه یدرماندگ با

 .کنم شروع کجا از دونمینم-

 :دیپرس چشمش در رهیخ رایالم

 تونه؟ییزناشو یزندگ به مربوط مشکل-

 :دیپرس روانشناس و داد تکان سر سوگل

 ه؟یچ التشیتحص و شغل و سالشه چند شوهرت-

 :دیپرس متعجب سوگل

 مهمه؟ نایا دونستن-
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 :گفت یتبسم با رایالم

 مثال! دهیم سو و سمت هاآدم تیشخص به هاشغل یبعض. آره-

 هانم نسیزیب ای هایامالک ها،ابیبازار مثل مشاغل یسر هی از یوقت

 !میارد سروکار باهوش و رکیز افراد یسر هی با یعنی شهیم صحبت

 :کرد زمزمه سوگل

 داره، چرم یفروشعمده فروشگاه تهران بازار تو. هیبازار شوهرم-

 وسهیس گهید ماه دو یعنی. سالشه دو و یس و خونده یحسابدار

 !شهیم سالش

 :دیکش رونیب را آخر قسمت او، یهاحرف نیب از رایالم

 !نیدار یسن اختالف هم با سال زدهیس ای دوازده حدود یزیچ یعنی-

 !بله-

 ممکنه یگاه و ستین یکم زیچ یسن اختالف نیا یدونیم-

 بشه؟ سازمشکل

 :کرد نگاهش متعجب سوگل

 مثال؟ یمشکل چه-
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 :گفت شمرده شمرده رایالم

 هاتبا بارش و کار واسه کنه، حساب بچه یگاه رو تو ممکنه نیبب-

! یآیبرنم کارا از یبعض یعهده از کنه فکر نکهیا ای نکنه مشورت

 هگیهمد یایدن نینتون اوقات یگاه دیشا ن،یمختلف یدهه دو از شما

 !نیکن درک رو
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 یراب ریام که بود موضوع نیهم خاطر به البد. فکرفروفت در سوگل

 در رهیخ رایالم. کرد صحبت مادرش با او یجا به شدن، داربچه

 :دیپرس سوگل یهاچشم لرزان یشیم

 ه؟یچ همسرت با تیاصل مشکل-

 نیا یرو نکهیا فکر از. کرد فوت آرام را پرالتهابش نفس سوگل

 .گرفتیم وجدانعذاب حس کند، هیگال ریام از و ندیبنش یصندل

 :کرد زمزمه اریاختیب

 !یچیه-
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 چیه و کردیم حرامش را یخوش که یدرد همه آن یرو بود سخت

 هب آمدن از یالحظه یبرا! بچسباند یچیه برچسب نداشت، یاسم

 .شد مانیپش نجایا

 :دیپرس او پراسترس حرکات به توجه با رایالم

 کنه؟یم مضطربت یچ! بگو هاتینگرون از سوگل-

 :آمد فرود لبش یرو اشک یادانه و انداخت نییپا را سرش

 ...بدم دستش از ترسمیم-

 :دیپرس و «دادن دست از اضطراب: » نوشت اشبرگه یرو رایالم

 ؟یدیم دستش از یکن فکر شهیم باعث یچ-

 بکس دلش بود، نیسنگ دلش سر. بزند حرف خواستیم دلش گرید

 .خواستیم شدن

 وت خودیب فکر هی نیا که کردمیم فکر من البته! بهتره من از اون-

 ! آوردن روم به علنا نفر چند نکهیا تا! سرمه

 :دیلرز آشکارا شیصدا
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 ازم رو ریام منه، از بهتر که...ینفر هی ،یروز هی باالخره ترسمیم-

 !رهیبگ

 :دیپرس یدلرحم با رایالم

 وئهت از بهتر که یاون با که کنهیم قبول هم ریام یکنیم فکر چرا-

 بره؟

 شیگلو پشت تا که را یهق تا گرفت را دهانش یجلو را دستش

 :کند سرکوب بود، آمده

 ...بود کرده رو کار نیا بار هی هم قبال چون-

: » نوشتیم برگه یرو کهیحال در و کرد سکوت یلحظات رایالم

 را خودش یکم که داد اجازه سوگل به! « همسر انتیخ از ترس

 :دیپرس بعدش. کند جور و جمع

 از رو زیچ همه اصال ؟یشد آشنا همسرت با وقت چند عقد قبل-

 !بگو مختصر برام اول

 گفته یمنش. انداخت اتاق کوچک یوارید ساعت به ینگاه سوگل

 رفته اشربع کی است، قهیدق چهل مشاوره جلسه هر زمان که بود

 .نداشت یادیز زمان و بود
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 تموم جلسه هی نیهم تو زیچ همه خوامیم من! شهیم تموم وقتم-

 !امیب نجایا که کردم یراض خودمو سخت یلیخ امروزم نیهم بشه،
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 :گفت آرامش با رایالم

 !ست؟ین ترمهم تیزندگ زم،یعز نکن فکر زمانش به-

 یومح لبخند ش،یپ لحظات خالف بر. داد تکان سر ناچار به سوگل

 نیریش شیبرا شهیهم روزها آن یتداع. کرد جاخوش صورتش یرو

 :بود

 که بود یفیرد و بزرگ یلیخ یخونه هی مونخونه یروبرو-

 یولدارپ یبابا کدوم مینیبب میبود کنجکاو شهیهم. نداشت یاسکنه

 خونه اون باالخره نکهیا تا! بخره رو خونه اون رسهیم وسعش

 ولا شاگرد و بودم رستانیدب دوم بود، مساله شونزده. شد یداریخر

 شد باعث موضوع نیا و دراومد یکالسهم من با دخترشون. کالس

 یاضیر م،یکردیم آمد و رفت هم یخونه به. بشه باز خونه او به پام

 فخال بر درسا. میزدیم گپ هم با یکاریب مواقع و میکردیم نیتمر
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 یلیخ و بود شور و شر یدختر نش،یسرسنگ و یمذهب یخونواده

 پسر چنتا با هم هاموقع همون ادمهی یحت. دیجنبیم گوشش و سر

 کوچه یدخترها بودن یپولدار یخونواده چون. بود شده دوست

 .کردنیم ینیریخودش براش و دنیپلکیم درسا بر و دور یلیخ

 :گرفت عمق لبخندش ش،یپ لحظات یهادلشوره از فارغ

 آلودگل آب از یحساب هیچ دخترا درد دونستیم که هم ُدرسا-

 هم هابچه! دادیم هابچه به رو هاشداداش پز یکل و گرفتیم یماه

! دادنیم درسا دل به دل و شدیم زونیآو شونلوچه و لب از آب

 گرفتیم لجم و اومدینم خوشم درسا خصلت نیا از من راستش

 از یانهیزمشیپ چیه. کنهیم فینعر هاشداداش از انقدر که

 یبهونه به عصر دم ،یکنجکاو سر از بار هی. نداشتم برادرهاش

 صالا هاشداداش نمیبب تا موندم اطشونیح تو شتریب یکم امتحان،

 .بود یمعمول نظرم به. اومد کهیکوچ برادر اول! هستن یاتحفه چه

. داشت یمعمول یچهره هی و ساده شکل و سر پدرش و مادر مثل

 یرمگ یپرساحوال شناختینم منو نکهیا با و داد سالم مودبانه یلیخ

 . کرد
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 :داد ادامه و کرد لمس داشت، یزیر یهانینگ که را اشحلقه

 یاساده ظاهر پارسا مثل اونم. اومد سرش پشت هم تربزرگ برادر-

 هب منو درسا. داشت یکارورزش کلیه و بود بلندتر قدش اما داشت،

 بر تربزرگ برادر. هستم ییروبرو یهیهمسا گفت و کرد یمعرف اونم

! نکرد نگاهمم یحت نکرد، یپرساحوال نداد، سالم پارسا، خالف

 گهید من اما نکرد، یکار چیه. شد خونه وارد و گرفت راهشو

 و الیخیب سوگل انگار! نشدم یقبل سوگل اون وقتچیه

 برادر. اومد جاش خودآزار سوگل هی و رفت یقبل گذرونخوش

 برنخورد؟ بهم چرا اما گرفت، دیند منو رسما ترشبزرگ
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 من ماا نبود، تربزرگ برادر از صحبت بودند، پارسا نخ تو مدام هابچه

 صورت و یمشک یموها اون با ریام که یاهیثان چند اون به چرا

 خوندرس دختر گهید فرداش از! کردمیم فکر مدام شد، رد صاف

 و بغلم ریز زدمیم دستکمو و دفتر عصر دم روز هر. نبودم کالس

 هاداداش تا کردمیم معطل خودیب انقدر و ییروبرو یخونه رفتمیم
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 نیع هم ریام و گرفتیم لمیتحو یکل روز هر پارسا. انیب سرکار از

 شمشاد درخت با من انگار که شدیم رد کنارم از یجور روز هر

 شدم؟ینم دیناام چرا پس! ندارم یفرق چیه اطیح وسط

 احتماال: » نوشت ریام یتیشخص پیت به راجع کاغذ یرو رایالم

 .سپرد سوگل یهاحرف یادامه به گوش و! «  گرادرون

 یبرا یمخالفت مامانم که بودن یسرشناس و خوب یخونواده انقدر-

 مادر دل به مهرم واومدها رفت اون تو. نداشت خونه اون به رفتن

 اون هیشب! بودم درسا مخالف قطب من. نشست خانم میمر درسا،

 اون هم شرش یُدرسا داشت حسرت خانم میمر که بودم یزیچ

! ودب نکرده یشرفتیپ چیه ریام یدرباره تیوضع اما. بشه یشکل

 حضور به هم بار هی یحت که یمرد واسه اون، از شیب یپردازالیخ

 اطشونیح به عصرها گهید! نبود زیجا داد،ینم نشون واکنش من

 و درس هب دمیچسب دوباره و گرفتم فاصله ُدرسا از کالس تو نرفتم،

! ندازمب رونیب سرم از فکرشو که کردمیم تالشمو تموم داشتم! مشق

! آمینم چشمش به که بود معلوم خوردم،ینم اون به جوره چیه من

 شونزده نوجون هی من بود، اونا خواب اتاق یاندازه ما یخونه کل

 ترتپل االن از موقع اون. ساله هشت و ستیب یمرد ریام و بودم ساله
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 گذرونده باشگاه تو رو عمرش یهمه که بود یپسر اون و بودم

 بهم، کردن نگاه بدون فقط و دادینم سالمم جواب یحت اون. بوده

 خاطرش به رو میزندگ دکون یکرکره دیبا چرا من! دادیم تکون سر

 دم؟یکشیم نییپا

 :گفت و زد زل رایالم یهاچشم تو صاف یلبخند با

 هی که یحرف با اما شم، یقبل محکم سوگل همون دوباره خواستم-

 به برسه چه رفت، ادمی خودمم اسم گفت ُدرسا کالس آخر روز،

 شدت از من اما بود، ساده یلیخ ُدرسا جمله! ولم و شل یهامیتصم

 رساُد! کالس وسط بخورم یسکندر و ستهیبا قلبم مونده کم جانیه

 اداشمد واسه رو تو مامانم»  بود کرده پچپچ گوشم ریز شخندین هی با

 ! «.کرده نشون
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. شد یخال پام ریز نیزم یزیچ هی یادآوری با کنم سکته نکهیا از قبل

. ودب گرفته نظر در پارسا واسه منو حتما خورد،یم پارسا به سنم من

 و داد تکون سر یلبخند با درسا!« پارسا؟ »دمیپرس یداغون حال با
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 دیاب قبلش بعدشم شه، تموم درست فعال منتظره البته آره،: »گفت

 نفر چند و موند مات درسا که! « نه»  گفتم یجور!« رهیبگ زن ریام

 گممر چه دیفهم زود یلیخ بود، زرنگ و زیت درسا. برگشتن سمتم

! ریام جز شده؛ مرگم چه بودن دهیفهم آدم و عالم یهمه اصال! شده

 شدیم رد کنارم از وقت هر ریام که بود دهید هم خانم میمر یحت

 ساپار که بود کرده فکر یچ به دونمینم. شمیم رنگ به رنگ چطور

 رو ریام تو»  دیپرس ناباور کالس وسط درسا! بود کرده نشون برام رو

 یابر نشدم؛ یقبل سوگل وقتچیه گهید که گفتم«  ؟یدار دوست

 سادر به پشت و دوشم یرو انداختم موکوله. شدم ایحیب بار نیاول

 چرا شدم، مونیپش سگ مثل خونه که دمیرس!«. آره» کردم قرقره

 و خانم میمر صورت تو ییرو چه با فرداش از کردم؟ مال بر رو رازم

 ریام! نداشت بست و چفت دهنش درسا کردم؟یم نگاه هیبق

  سره؟رهیخ و پررو چقدر دختره اون گفتینم ؟یچ دیفهمیم

 :فرورفت یقیعم یخنده با اشگونه

 از کالس تو هم فرداش!  کردم یخودخور و دمینخواب صبح تا_

 با و آورد رمیگ یخورآب یجلو عاقبت اون اما بودم، یفرار ُدرسا

 به تو هک گفتم یحت گفتم، مامانم به نظرتو شبید: » گفت طنتیش
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 دلم رفت، جیگ سرم! « یدار دوست رو ریام و یندار یحس پارسا

 نه، که رو روزم شیبعد یجمله با یول. کنم شخفه خواستیم

 جمع همه شب یوقت یحت نشد، ناراحت مامانم اما! » ساخت امویدن

! ردهک نشون ریام یبرا رو تو که گفت و کرد فیتعر ازت یکل شدن

 مومت منتظر باشن، یراض اگه کنه صحبت مامانت با خوادیم امروزم

 خواب داشتم! دمینشن رو شیهاحرف یادامه...« میبمون درست شدن

 و حال به! « ؟یچ ریام...ریام»  کردم زمزمه خفه و رفته وا دم؟یدیم

 دهن به چشمش اون! نکرد مخالفت: » گفت و دیخند افتضاحم روز

 اون، بر عالوه! آرهینم نه کنه، دییتا رو یزیچ اگه مامانم مادرمه،

 ریام نکردن اخم نیا. نکرد تخم و اخم اصال هاحرف اون بعد شبید

 رو ادرس آبروهایب مثل! « نبود هایناراض هیشب که نظرم به! هاهیلیخ

 .چسبوندم صورتش و سر به ماچ یکل و کردم بغل وارونهید
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 . داشت فرصت یاقهیدق پانزده هنوز. کرد نگاه ساعت به
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 یاخونواده نیهمچ پسر که کردن قبول خداخواسته از پدرم و مادر-

 ادیز ندونست صالح گهید اون بعد مادرم. کنن قبول یدوماد به رو

 یدختر اومدینم خوشش کنم، اومد و رفت ییروبرو یخونه به

 د،یکشیم پر ریام دنید یبرا دلم نکهیا با منم. امیب نظر به زونیآو

 رو ریام که بود ماه دو. گردمیبرم خونه به اومدنش، قبل عصرها

 هاومد شیپ یخواستگار بحث که یزمون از قایدق یعنی دم،یدینم

 میمر یهاحرف یال از بودم، ننشسته کاریب مدت اون تو یول. بود

 ات که یمن. داره دوست یعروس مدل چه که بودم دهیکش رونیب خانم

 هی یحت گهید زدم،یم ژل سرم یجلو یموها به یهرازگاه روز اون

 یهمه و دمیپوشیم بلند جوراب. ختمیرینم رونیب مومم تار

 .بودم ختهیر دور موکوتاه و جذب یمانتوها

 :دیپرس یلبخند با رایالم

 یسح چه ،یبود کرده عوض گهید یکی یقهیسل به خودتو نکهیا از-

 ؟یداشت

 :گفت و شده رهیخ زیم یرو سرخس بزرِگ گلدان به سوگل
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 من اما نداختن،یم متلک دمیجد پیت به هابچه یهیبق و ُدرسا- 

 و داشت دوست یمدل نیا خانم میمر چون! بودم یراض یلیخ خودم

 تدوس خانم میمر که هم یوقت. شدیم امفتهیش شتریب روز به روز

 یقهیسل ریام بود، گفته ُدرسا آخه! داشت دوست رمیام حتما داشت،

 همدرس از و شدمینم هابچه طنتیش یقات! داره قبول یلیخ مادرشو

 یآقا بزرگ عروس من بود قرار. خونه گشتمیبرم راستهی

 میمر و ومدا تابستون! کردمیم رفتار نیسرسنگ دیبا بشم، اقتدارمنش

 مونرشته رن،یبگ رو ُدرسا و من یکارنامه بودن رفته مادرم و خانم

 میزد یگند چه میدونستیم دومون هر. سخت هادرس و بود یتجرب

 سرخ یصورت با مامانم یوقت. مینبود بند جا هی استرس از و

 شیپ ترم تا که یمن! کنم سنکوپ مونده کم جلوم، گذاشت موکارنامه

 از! بودم آورده دیتجد درس یکل تو شد،ینم نوزده نییپا معدلم

 طفق همه و بود شده قبول تقلب مدد به مارموز یُدرسا بدمم شانس

 زد غر بهم انقدر خانم، میمر یجلو مامانم! بودن افتاده من جون به

 سرکار از هم پسرها یریو و ریه همون تو! رمیبم خواستیم دلم که

 ور ریام نبود مهم برام اصال که بود خراب یقدر به حالم برگشتن،

 یکل د،ید رو ُدرسا یقبول کارنامه یوقت پارسا! نمیبیم ماه چند بعد



 
 

583 romanzo_o 

 

 پاک رو صورتش هم ریام. داد نشون خودش از یخوشحال و جانیه

 .نهیبب نمراتشو اومد و کرد

 :کردیم صحبت نیریش دخترک. دیچسب یصندل گاههیتک به رایالم

 هخبر چه: » دیپرس خوردهجا و دیکش یسوت دید که رو نمرات ریام-

 !شما؟ نیداشت درس تا دوازده اصال! یآورد دیتجد تا دوازده! ُدرسا؟

 رفوزه هم اونا تو یکرد هیکرا هم گهید یهارشته از درس تا چند ای

 .بود اطیح سمت اون ُدرسا! « یبش
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: » گفتم منبامن. برداشته منو یکارنامه یاشتباه که شد خبردار شستم

: » گفت و کرد نگاه برگه یباال به! « نیبرداشت منو یکارنامه کنم فکر

 رو کارنامه حرف نیا بعد کردم فکر. « نوشته رو شما اسم انگار آره

 همچنان اما. خونه داخل رهیم و ذارهیم یشدهفرش وانیا یرو

 تو ربا نیاول یبرا و آورد باال رو سرش. کردیم نگاه نمراتم به داشت

 زدن غر هیشب لحنش. داد قرار خطاب منو و کرد نگاهم مدت اون

 ات چون. بود قشنگ من یبرا بود یچ هر اما! « که نیکاشت گل: »بود
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 و دیخند بلند. بود نزده حرف باهام میمستق وقتچیه روز اون

 رو ورزش حداقل. » برداشت رو اطیح قلبم تولوپتاالپ یصدا

! ارهیب دیتجد هم یپرورش تو یحت آدم عشیضا یلیخ! یشدیم قبول

 .» 

 ردک حفظ شوخنده اما بودم، زده زل بهش یایعیضا طور به نکهیا با

! یلمشغو رو تابستون کل حساب نیا با: » گفت شدن بلند قبل و

 قرار که هم همه! کنار بذار و ببوس رو درس تیوضع نیا با اصال

! کن رفک ازدواج به تنها به تو من، نظر به! بشن مهندس دکتر، ستین

 اون دنید قبل من دینفهم وقت چیه و رفت حرفش نیا بعد«. 

 روزید تا اون شد،ینم جمع مشده باز ِشین. بودم کالس اول شاگرد

 هم به مارو که حاال داد،ینم یحساب و درست سالمم جواب یحت

 ! کردیم اشاره ازدواجمم به بودن، کرده نشون

 متلک بهم هاشخنده و یشوخ وسط ریام زدمیم حدس نکهیا با

 درس به چندان گهید و کردم گوشم یزهیآو حرفشو اما بود، انداخته

 . کردم فکر ازدواج به تنها و دمینچسب

 :کرد زمزمه اندوه غرق و انداخت نییپا را سرش
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 تمدوس دمینفهم وقتچیه که بود خواستنش یپ حواسم اونقدر من-

 رو همه یول داشتم، خواستگار توک و تک سال دو اون تو...! نداره

 رد بستهچشم م،یبود داده ریام یخونواده به که یقول یپا به

 بود شده نیسرسنگ اول یروزها مثل بازم ریام اواخر اون! میکردیم

 محل کوچه یدخترها از کدومچیه به ریام نکهیا از ساده مِن و

 هب یکار یحت اون نکهیا از غافل! کردمیم فیک یکل دلم ته ده،ینم

 !نداره منم کار

 ود هر که یروز کردمیم فکر. گذاشتن رو یخواستگار قرار باالخره

 هم با یوقت! بودم منتظر من فقط انگار یول. دهیرس م،یبود منتظرش

 چادر یخواستگار تو نکهیا از. نبود سرحال ریام اتاق تو میرفت

 کلممیه از درآوردم رو چادر یوقت و ومدین خوشش بودم، دهیپوش

 بودنش آورده زور به انگار که بود یجور رفتارش. گرفت رادیا

 تا. ردخو ذوقم تو بدجور ریام رفتار انتظار، سال دو بعد. یخواستگار

 ات دمیشن بعد روز چند که یزیچ با و بودم هاشحرف ِجیگ روز چند

 ! زدم پا و دست شوک و یجیگ همون تو هامدت

 یلهفاص به اونم! بهیغر هی با! گهید دختر هی با بود؛ کرده نامزد ریام

 متونستینم چکسیه کنم، هضم رو خبر اون تونستمینم! روز چند
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 جرعه هی یحت و خوابرخت تو بودم افتاده روز چند تا کنم، آرومم

 !رفتیم نییپا حلقومم از زور به هم آب
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 دشیم تیاذ چقدر هاحرف نیا گفتن موقع سوگل که دیدیم رایالم

 . دیجویم را لبش پوست مدام و

 نامزد خواستیم دختر اون با ریام شد،یم تموم زیچ همه داشت-

 بدونه اگه کردم فکر یااحمقانه طرز به. مسافرت برن هم با و کنه

 غرورم رو پا سراغش، رفتم! شهیم منصرف رفتن از دارم، دوسش

 دهنمو داد که یجواب با اون اما دارم، دوسش گفتم بهش گذاشتم،

 موقع همون! بود دختره اسم! داره دوست رو مهتا که گفت. بست

 اون زیچ چیه. بود نییپا به باال از من به نگاهش. اومد هم دختره

 که کردیم اشتباه ُدرسا هم دیشا! بود خانم میمر یقهیسل هیشب دختر

 شیآرا یکل دختره! داره قبول رو مادرش یقهیسل ریام گفتیم

 یلیخ هم مانتوش و شلوار. بود ختهیر رونیب موهاشو همه و داشت

. اشتد یادهیکش و قشنگ یلیخ کلیه اما نبود، خوشگل. بود کوتاه
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 اعتقادات با و بود یامروز یادیز یول نبود، هم یجلف دختر

 همبه یچ همه روز اون. نداشت یخونهم اصال ریام یخونواده

 و بود ناراحت ریام. انداخت متلک ظاهرم و من به دختره خت،یر

 ! خواستمینم رو ترحمش من اما. داشت ترحم رنگ نگاهش

 و بود بدهکار بهم تموم سال دو که خواستمیم رو ییزایچ ازش من

 بهم نفسم، به اعتماد و عالقه و احساس کشتن خاطر به اون بعد

 منو سال دو که خانم میمر از شکست؛ همه از دلم! موند بدهکار

 از. کرد عروسش رو گهید یکی موقعش به و زد صدا گلم عروس

 بود هدیچسب یدست دو و داشتم دوسش امنداشته خواهر مثل که ُدرسا

 !ریام از...ریام از...ریام از! مهتا به

 از گهید. هاماشک از گرفتهنم خوابرخت به مون؛خونه برگشتم

 مدرسه یحت رفتم،ینم رونیب محله اهل یهانگاه و هاحرف خجالت

 خونواده اون عروس قراره من که دونستنیم همه. رفتمینم هم

 مسافرت اون تو ریام نیماش که دیرس خبر بهم بعد روز چند. بشم

 چکسیه یول گرفته، رو ریام من آِه که گفتنیم همه کرد، تصادف

 سه و کندم یماریب و رخت از دل روز چند اون تو من که دینفهم

! نهبرگردو سرپا و سالم رو ریام خدا تا نشستم دعا و سجاده یپا روز
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 هگید و بخشمشیم منم برگرده، سالم ریام اگه بستم عهد خدا با

 کردیم فکر! نگذشت ازم اون یول گذاشتم، ازش من! گذرمیم ازش

 اون با اط،یح تو منو سفر به رفتنش قبل که امیسوگل همون هنوز

 هی د،یام ُپر و عاشق سوگِل اون از که دینفهم. گذاشت جا حرفش

 ! مونده یباق ُمرده نفس به اعتماد و روح با دختر

 :دیپرس او از رایالم

 !برگشت؟ سراغت دوباره چرا ریام شد؟ یچ دختره-
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 افهاض و کرد فیتعر نینازن مرگ و تصادف اتییجز از یکم سوگل

 :کرد

 رنظ به. شد گور و گم یمشکوک طرز به تصادف همون تو دختره-

 هم اول از که

 سیپل خب اما. داشت رو ریام یهاپول دنیکش باال قصد

 اشهیعل بر هم یمدرک. نبود دارسابقه مهتا و درآورد شونهیشیسوءپ
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 ازش ن،ینازن مرگ خاطر به اما بود، نگرانش لیاوا ریام. نبود

 ...یول. شد نیچرکدل

 :دیپرس رایالم. شد یطوالن سکوتش

 ؟یچ یول-

 اون دمینفهم هم وقتچیه. بود مهتا ریدرگ ذهنش یگوشه شهیهم-

 !ینگران و یکنجکاو ای عالقه سر از بود؛ یچ سر از یذهن ریدرگ

 گه؟یم یچ خودش ریام-

 :گفت و انداخت باال یاشانه سوگل

 جوون دختر هی خون یپا یول کرده، فراموشش گهیم شهیهم اون-

. شیزندگ تو اومد چرا مهتا ارهیدرب سر دیبا وسطه اعتبارش و آبرو و

 یحت .بزنه شیزندگ به یبیآس دوباره بخواد نگرانه مدام هم یطرف از

 ینگران نیهم خاطر به هم مونیعروس و عقد یماجرا سر

 !بشه دایپ مهتا اول بود منتظر و کردیم دستدست

 :گفت متاثر و کرد مکث حرفش انیم

 !نه ای گفته راست دونمینم گفتم، رو خودش حرف البته-
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 :کرد زیر چشم رایالم

 ؟یندار اعتماد ریام به تو نکهیا یعنی نیا و-

 انیپا تا یادیز قیدقا. نگفت چیه و انداخت نییپا را سرش سوگل

 را دستش ریز یهابرگه رایالم. بود نمانده مشاوره یجلسه وقت

 :گفت و کرد مرتب

 که میگیم شهیهم نیزوج مشکالت با رابطه در ما جان سوگل-

 یبرخوردها از خودتو برداشت یدار تو! باشه طرفه دو دیبا مشاوره

 دیبا من. گذرهیم یچ سرش تو یدونینم هنوزم ،یگیم ریام

 مردها. داره یایتیشخص پیت چه بدونم و بشنوم اونم یهاحرف

 نیچند همسر دیشا که زننیم ییهاحرف ننیشیم ما یروبرو یوقت

 میداشتن عقد دوران تو زوج هی مثال! دونستهینم وقتچیه شونساله

 و زدیم حرف شیجنس شیگرا مورد در نجایا راحت یلیخ آقا که

 هاحرف نیا که بود بار نیاول چون! بود مونده مبهوت و مات خانمه

 ! دیشنیم همسرش زبون از رو

 :گفت یتند به سوگل
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 مرفت که بدونه خوامینم یحت! نجایا ادیب ریام خوامینم من! نه! نه-

 !مشاوره شیپ

 :گفت بالفاصله سوگل د،یبگو یزیچ رایالم نکهیا از قبل

 برام من چون باشه، حاال نیهم دومم یجلسه شهیم دیببخش-

 .امیب هم گهید روز هی ستین مقدور

 :گفت مردد رایالم

 گهید روز چند یبعد یجلسه یبرا بود بهتر نکهیا با خب، اریبس-

 مه دوم یجلسه باشه، یخال میتا اگه پرسمیم یمنش از یول ،یایب

 !باشه امروز نیهم
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 لشیموبا در یچرخ هدفیب و نشست سالن یتو جلسه دو نیب

. داشت ریام طرف از امیپ کی و رفته دست از تماس کی. داشت

 :بود نوشته

 "؟یدینم جواب روخونه تلفن چرا ؟ییکجا"-
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 :سدیبنو و دیبگو دروغ شد مجبور

 !"کالسم"-

 !"امروز که ینداشت کالس"-

 وا به که کند یراض را خودش بود سخت. کرد گم را شیپا و دست

 :دیبگو دروغ

 !"بود برنامه از خارج کالس"-

 آمیم خودم مادرت یخونه برو خونه، نرو شد تموم کالست. باشه"-

 !"دنبالم

 :نوشت یکنجکاو با

 "چرا؟"-

 که مامانمم یخونه! بهتره ینمون تنها نبود، زونیم حالت روزید"-

 ."یرینم

 رد. داد ُسر فشیک یتو را لیموبا یمنش یصدا با و نوشت باشه

 در اشیقبول و تصادف بعد ساِل دو آن از وارخالصه دوم ساعت

 یعروس و عقد و شیخواستگارها با ریام یریدرگ یماجرا دانشگاه،
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 یرو رایالم شد تمام که شیهاحرف. کرد فیتعر آن از بعد و

 :گفت و شد جاجابه یصندل

 اجعر یحاتیتوض هی بده اجازه دم،یشن حرفاتو شیب و کم من خب-

 .یگیم بهم آخرش دیرس ذهنت به یدیجد مطلب اگه بدم بهشون

 :گفت رایالم و داد تکان سر سوگل

 دگر! یلیخودتحم و یلیتحم دگر م؛یدار ازدواج مدل دو نیبب-

 یلیخودتحم و کنن ازدواجت به مجبور گرونید نکهیا یعنی یلیتحم

 از ربهت یتیموقع که؛ نیا مثال یهاعلت به شخص خود نکهیا یعنی

 ای پول خاطر به نکهیا ای خوادیم بچه دلم گذره،یم سنم ست،ین نیا

 خودتون لیم با ریام و تو. کنه ازدواج گهید لیدال و مردم حرف

! نیشد یلیدگرتحم دچار یعروس و عقد یبرا اما ن،یکرد ازدواج

 نکهیا با! نینبود آماده یروح و یفکر نظر از دو هر نکهیا یعنی

 قبل ییآشنا یبرا رو یوقت چیه یول ن،ینبود بهیغر و نیبود هیهمسا

 به تونشناخت گفت شهیم بایتقر و نینداد اختصاص ازدواج

 شش تا سه نیب دیبا حداقل ازدواج قبل نیزوج! کمه واقعا گهیهمد

 به اجعر کوتاه، سفر هی یحت ای برن رونیب هم با بشن، آشنا هم با ماه



 
 

594 romanzo_o 

 

 زمان شغل، نفقه، ه،یمهر ،یعروس و عقد فاتیتشر مثل مسائل همه

 نشوخونواده به ییروزها چه یعروس بعد نکهیا یحت و شدن داربچه

 ماه هس ریز شناخت! برسن توافق به حتما گهید لیمسا و بزنن سر

 :گفت و آورد باال صورتش مقابل را کاغذ! ستین مناسب اصال

 هاتوینگران و دغدغه یسر هی حرفات نیب من جان سوگل نیبب-

 ماداعت دهیم آزار رو تو یزیچ هر از شتریب که یزیچ کردم؛ ادداشتی

 دهش باعث یخواستگار اون بعد ریام یکنیم ادعا تو که کمه نفس به

 !کمته یتجربه یبعد ،یباش نداشته قبول ظاهرتو گهید تو که
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 توخود دیبا و یگذاشت یجوون یمرحله به پا تازه که یزمون اون تو

 هی ینداد اجازه و خانم میمر قیعال به یکرد لهیپ ،یشناختیم

 نوع هی دچار و رهیبگ شکل وجودت تو یواقع اتیخصوص با سوگل

 دوازده ازت که یهمسر مقابل در گذشته اون از! یشد یتیهویب

 عمل هپخت سالت و سن نیا با که داشت انتظار دینبا ترهبزرگ سال
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 یشکلم هر برابر در تو هست، بودنت یاسترس تو یبعد مشکل! یکن

 و یبازیم خودتو عیسر باشه، چاره راه دنبال ذهنت نکهیا از قبل

! ینک کار یلیخ استرست کنترل یهامهارت رو دیبا! یشیم میتسل

 نکهیا ای یدار دوسش یگفت ریام به سفر قبل نکهیا خاطر به دیشا

! ینک مواخذه خودتو سراغش یرفت کرد، تصادف موتور با ریام یوقت

 جسارت و شجاعت نیا و یداد نشون رو شجاعتت تو واقع در اما

 مشکالت از گهید یکی و! یبد پرورش شتریب خودت تو دیبا رو

 عتمادا با ریام قبال چون! رهیام به تو یاعتمادیب شما، یرابطه یاصل

 نیهم به دیشا و داره شیپ در یسخت یلیخ راه االن کرده، یباز تو

 هک گفتم نیهم سر! کنه جلب رو اعتمادتت دوباره نتونه هایراحت

 !کنم صحبت هم همسرت با الزمه

 :دیپرس رایالم. دادیم گوش شیهاحرف به دقت با داشت سوگل

! ؟یچ بعدش گرفت، رادیا اندامت به یخواستگار تو ریام که یگفت-

 ظاهرت ای کلیه از سقف هی ریز نیرفت هم با که یماه چند نیا تو

 به تون،یجنس یهارابطه تو نکهیا ای رفتارش با مثال ای گرفته؟ یرادیا

 !کرده؟ اشاره مسئله نیا به میرمستقیغ طور
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 :گفت تیقاطع با و انداخت دوشش را شال َپر سوگل

 بود خودش یقهیسل مهتا خب یول! بود بار هی همون! وقتچیه نه-

 و شکل و سر اون با یدختر که داد نشون ریام! مادرش نه

 یقهیسل من نکنه کنمیم فکر یگاه داره، دوست رو اتیخصوص

 از ریما که آوردن روم به بار چند گرونید که نماند ناگفته! نباشم ریام

 !دهیم آزارم یلیخ هاحرف نیا! سرتره من

 یلیخ گرونید شه،یم ضعف دچار یارابطه یوقت متاسفانه! درسته-

! کنن اظهارنظر ای دخالت توش که دنیم اجازه خودشون به راحت

 یدگزن به ممکنه یبیآس چه خودیب یهاسهیمقا نیا با نکهیا از غافل

 تونهینم هم چکسیه! کنن سردشون گهیهمد از ای بزنن نفر دو اون

! ذارهیم واقعا چون ذاره،ینم ریتاث روش گرونید حرف که کنه ادعا

! شهیپ سال دو به مربوط ماجرا نیا هم مهتا انتخاب و ریام مورد در

 به و نکرده قبول رو تو یناچار سر از ریام کنن،یم رییتغ یلیخ آدما

 همسر به حتما پس! داشته سرجنگ خواستگارهات با خاطرت

 !یبود کینزد آلشدهیا

 :گفت ریتاخ با سوگل
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 انتخاب ظاهرشون یرو از رو هاآدم قبال گفت بهم عقد روز-

 نکهیا یعنی! کنم انتخاب دلشون یرو از خوامیم االن اما کردم،یم

 با قبال نکهیا خاطر به گفت یول. کرده انتخاب اخالقام خاطر به منو

 که خوادیم فرصت و هیخال اشنهیس االن کردن، یباز احساسش

 !بتپه یکس واسه قبل، مثل قلبش دوباره
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 گه؟ینم یزیچ بهت احساسش مورد در ؟یچ االن-

 !داره دوسم گفت بهم یعروس شب فقط! نه-

 به رو احساساتشون و ندارن یزبان مهارت مردها از یبعض خب-

 ده؟ینم نشون ؟یچ رفتارش با! ارنینم زبون

 :شد ترآرام اشچهره

 یضبع دیشا من نداشته، باهام بد رفتار وقتچیه مدت نیا تو ریام-

 مانع و داده یآزاد بهم یلیخ! اصال اون اما کنم، یتند بهش اوقات

 اما. زنهیم زنگ بهم دانشگاه رمیم که ییروزا. شهینم میکار چیه

 ییوقتا هی مثال! شهینم شتریب و حده نیهم در کل در توجهش
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 ای شهیم یرتیغ ده،یم ریگ اصال نمیبب زمیریم رونیب شتریب موهامو

 وننش یواکنش چیه و هست یخنث کامال رفتارهاش نمیبیم که! نه

 که نداره دوستم اصال دیشا کنمیم فکر که موقعس اون! دهینم

 طه،راب قبل میخوابرخت تو یوقت البته! ستین مهم یچیه براش

 و زدهجانیه یلیخ موقع اون من زه،یآممحبت یلیخ رفتارهاش

 با سابق آدم همون دوباره شهیم که صبح اما شم،یم یاحساسات

 تمیاذ نه و سشهیپعاشق نه که یآدم همون! هیمعمول یرفتارها

 یجنس یزهیغر مردها همه گفت من به خودش هم بار هی! کنهیم

 !اشزهیغر یپا ذارمیم شورابطه قبل گرم یرفتارها االن من و دارن

 آدم کال اون دیشا! سوگل ستین یمنطق یریگجهینت نیا خب-

 رکمت ای نداره دوست که ستین نیا بر لیدل! هیسرد و تفاوتیب

 !داره دوست

 رهدوبا لحنش! ابریب آسماِن به دوخت، پنجره به را نگاهش سوگل

 :گفت و گرفت غم رنگ

 یدوره تو! کردمیم فکر ینجوریا شیپ وقت چند نیهم تا منم-

 چکسیه هیشب اصال. کردمیم سهیمقا هیبق با رو خودمون ،ینامزد
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 من! یزیآممحبت یکارها و حیتفر نه ،یسفر نه ،یخلوت نه! مینبود

 یخاص کار چیه اونم که موندمیم کنارش هاشب هاهفته آخر فقط

 رو ریام من خب اومدم، کنار هاشاخالق با کمکم! میکردینم

 که نبودم یهمون من مگه! بودم کرده انتخاب و شناخته یطورنیهم

. بودم شده زنش حاال خب داشتم، رو باهاش زدن حرف یآرزو

 ات کردمیم یخوشبخت احساس هم رفتارهاش همون با داشتم گهید

 با ریام یتهیفرمال پیکل یاتفاق روز هی ،یعروس قبل هفته دو نکهیا

 ! دمید رو مهتا

 :دیکش یآه

 عاجز ریام شناخت از چقدر و امساده چقدر که دمیفهم روز اون-

! زامرو تا نداره دوستم ریام که افتاد جونم به شک روز همون از! بودم

 قانهعاش رو مهتا! بودم دهید که بود یمرد نیترگرم پیکل اون تو ریام

 ...دیبوسیم عاشقانه کرد،یم بغل
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 ادامه که نخواست رایالم. کردیم تیاذ را سوگل هاحرف نیا گفتن

 :گفت دوستانه یلحن با و بدهد

 عاقالنه گم؛یم کنندگانممراجعه به شهیهم من جان سوگل نیبب-

 دیبا ازدواج بعد نکهیا یعنی نیا! کن ازدواج عاشقانه و کن انتخاب

 یباهاتاشت هی و گذشته هی یآدم هر ،یکن یگانیبا ذهنت تو رو گذشته

 ! داره

 :گفت درمانده و دیکش صورتش یرو دست سوگل

 رو ریام داشتن یآرزو من! کنهیم تمیاذ یلیخ یفیبالتکل نیا اما-

 مدل و شمیم خسته داشتنش دوست از وقتا یلیخ حاال اما داشتم،

 همبه یچ همه منتظرم لحظه هر...بودم یمعمول عاشق هی خوادیم

 طوس رو مهتا من روزید...ریام سراغ ادیب گهید یکی ای مهتا و زهیبر

 ...دمید خواب گفت ریام دم،ید اتاقم

 :دیجوش اشکش

 ترسمیم نداد، نشون یزیچ نمیدورب تو. نبود خواب هیشب اما-

 !شم خل آخرش

 :خورد سر شیهامژه یگوشه از یاشک قطره
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 فکر شهمه. دمیم آب شک با مخونه یهاگلدون به یحت من-

 من یاج گهید یکی نکنه نباشم، خونه نیا تو فردا گهید نکنه کنم،یم

 رو اسمم ریام که بودم منتظر سال چهار که بودم یهمون من! باشه

 زنهیم حرف باهام خوابه،یم نه،یشیم کنارم حاال اون اما بزنه، صدا

 هی یرو میزندگ کنمیم حس! کنمینم یخوشبخت احساس من و

! هزیفروبر بزرگ یزلزله هی با ممکنه لحظه هر که شده بنا گسل

 ریتاث هم ریام رو هامترس! نباشه دروغ هاحس نیا که ترسمیم

 حقارت حس بهم چون ن،ینب ماهواره دادم ریگ بهش لیاوا! گذاشته

 بعد کرد،یم نگاه کلیهخوش یدخترها به شهمه که دادیم دست

 چند نیا تو نکن، کیال رو یدختر چیه نستایا تو که دادم ریگ بهش

 رفک دوستام دنبالم، ادیب هامکالس بعد که نذاشتم وقتچیه ماهه

 من اما دنبالم، آدینم ریام میندار یخوب یرابطه چون که کردنیم

 بدن ریگ بهش و رهیبگ رو ریام دوستام چشم که ترسمیم...ترسمیم

 هگید من...کردمینم اشتباه که کردن ثابت بهم شیپ روز چند که

 نفر هی که باشم داشته نویا ترس دیبا یک تا دونمینم! شدم خسته

 هم خانم یهایمشتر هم کارش محل تو! رهیبگ ازم رو ریام دوباره

 اون برق و زرق یهوا به ترسمیم کنن،یم آمد و رفت یلیخ
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 نیا امثال که نیدونیم خودتونم! بزنه سرشون به بد الیخ فروشگاه

 !ستنین کم هازن

 :گفت شمردهشمرده و داد تکان را چرخانش یصندل رایالم

 یتو! یستین مطمئن ریام یعالقه از چون یترسیم تو زمیعز نیبب-

 رابطه نیا یبرا تو! ؟یچ خودت اما ،یگفت ریام یسرد از حرفات

 شدن گرم یبرا هم هاخانم الزمه اوقات یبعض ؟یکرد کاریچ

 به تماداع بردن باال یبرا تو نظرم به! کنن تالش شونییزناشو روابط

 الزم ،یدب ادامه جلساتتو یوقت چند هی دیبا استرست کنترل و نفس

 ضمن در! یریم مشاور شیپ یبگ همسرت به که ستین هم

 هاگ ،یدید اتاق تو رو مهتا یکرد حس یگفت که یموضوع یدرباره

 ینک مصرف استرست کنترل واسه دارو یسر هی که الزمه باشه توهم

 !ستین من کار دارو زیتجو البته که
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 :دیپرس و گرفت یباز به را لبش پوست سوگل

 !کنم؟ کاریچ من نظرتون به-
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 :آمد کش یآرام لبخند به رایالم لبان

 ،نیکن انتخاب ویراه چه نکهیا ده،یم نشون رو ریمس تنها مشاور-

 گنیم که دیعقا یسر هی برخالف سوگل؛! داره خودتون به یبستگ

 یلیخ هم یظاهر تیجذاب ییزناشو یرابطه تو مهمه، اخالق فقط

 ! مهمه

 داشته دوست رو گهیهمد نفر دو که مهمه خوب، یرابطه هی یبرا

 اتجلس نیا یتو تو! باشن داشته یجنس تیجذاب هم یبرا و باشن

 به ور خودت و یکن تیتقو رو نفست به اعتماد یریبگ ادی دیبا اول

 تو هک شهینم باعث نیا اما! یباش داشته دوست یهست که یشکل هر

 ! ینکن تالش ظاهرت شدن بهتر یبرا

 تربه تهیروح هم که یکن نامثبت یورزش کالس هی یتو یتونیم

 تو سرده، ریام اگه! کنه کمک کلتیه به دادن فرم یبرا هم و بشه

 هب یحت و کنار بذار خجالتو! کن تالش تونرابطه شدن گرم یبرا

 دوست از اگه تو! داره دوست چقدر بپرس ازش مختلف یترفندها

 و زن نیب یرابطه تو! یشیم ترسبک یلیخ ،یبش مطمئن داشتنش
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 هاتیمحدود یسر هی خونه از رونیب تو اگه! نداره معنا ایح شوهر

 ! یبردار رو هاتیمحدود نیا یتونیم خونه تو ،یدار ظاهرت واسه

 بپوش، باز ییوقتا هی نپوش، یراحت یهالباس شهمه خونه تو

! وش قدمشیپ یجنس یهارابطه تو کن، طنتیش کن، ظیغل شیآرا

 نیا یدرباره! یکن اجرا و نیتمر مرور به رو هامهارت نیا دیبا البته

! ندار نگه دلت تو رو زیچ همه بزن، حرف هم ریام با هاتینگران

 هیبق گهید ،یبش جسور و یقو یکن یسع که یوقت تو سوگل

 به هاتضعف االن اما! زنیبر همبه یراحت به رو تو توننینم

 باهاش ست،ین بهیغر همسرت! دهیم نفوذ و دخالت حق گرونید

 که یستین نیا نگران گهید ،یبش دوست باهاش یوقت! شو دوست

 !پلکهیم برش و دور یزن کدوم و کجاس

**** 
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 کنار یفروشگل یدکه دنید با. بود کرده دنیبار به شروع نمنم باران

 یخانه تا. دیخر میمر گل شاخه چند و کرد کند را شیهاقدم ابانیخ
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 به و برود راه یکل خواستیم دلش اما داشت، یادیز ریمس مادرش

 به. بود شده سبک یکم صبح به نسبت. کند فکر مشاور یهاحرف

 با اشرابطه شدن گرم یبرا را اول یهاقدم دیبا کرد،یم فکر شب

 اب را اشیزندگ و کردیم شروع ییجا کی از دیبا. داشتیبرم ریام

 !کردیم حفظ دندان و چنگ

 گرا و افتادیم خوب باشگاه کی به رفتن فکر به دیبا هم فردا از

 مراجعه هم خوب روانشناس به شدیم دارادامه مهتا دنید توهم

 . ستادیا مردد خانه در مقابل د،یرس که شانیقبل کوچه به! کردیم

 صدا به را ریام یپدر یخانه زنگ که کرد یراض را خودش باالخره

 .بود تنها خانه در خانم میمر روز از ساعت نیا معموال. درآورد

 و ردک استقبال یگرم به او از قبل مثل خانم میمر. شد آشپزخانه وارد

 :دیپرس

 دخترم؟ بکشم برات یخوریم ناهار-

 اررفت خاطر به از هنوز و بود گذشته ناهار وقت از اما بود، اشگشنه

 یرو به خانم میمر گرچه د؛یکشیم خجالت خانم میمر از روزش آن

 :کرد منمن و گذاشت زیم یرو را میمر یهاگلشاخه آوردینم خود
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 !توئه واسه نایا مامان-

 :فتگ و کرد لمس سرانگشت با را گلشاخه برگشت، سمتش میمر

 ؟یدیکش زحمت چرا! زمیعز یمرس-

 را خودش رفت، جلو یقدم. کند رفتار یرسم نتوانست گرید سوگل

 :کرد زمزمه آهسته و انداخت خانم میمر آغوش در

 اون کنم، یتند باهات خواستمینم من خدابه مامان، ببخش منو-

 !نبودم سرحال کمی روز

 :گفت و کرد نوازش را او کمر یباال خانم میمر

 که بودم مقصر من دیشا! گلم دختر ستمین ناراحت ازت من-

 خودم دختر مثل رو تو که یبدون خوامیم اما کردم، یروادهیز

 !دخالت دنبال نه بودم، تونیزندگ فکر فقط و دارم دوست

 :گفت و آمد عقب زدهخجالت نامربوطش یهاحرف یادآوری با

 نگاه چشمات تو شهینم روم...زدم حرف بد باهات یلیخ من مامان-

 !کنم
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 یپرمهر لبخند با و برداشت یچا یبرا یخال یاستکان خانم میمر

 :گفت

 برات بذار! بخشنیم زود هاشونوبچه مادرا سوگل، کن فراموشش-

 !پخته یکیک چه مادرشوهرت ینیبب بعد زم،یبر یچا
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 هب عصر بود گفته ریام. رفت مادرش یخانه به یچا دنینوش بعد

 به. نشد او از یخبر و انداختند را شام یسفره. دیآیم دنبالش

 شام یبرا و کشدیم طول کارش که گفت ریام و زد زنگ تلفنش

 یلیخ ریام رفت، اتاقش به کردند جمع که را سفره. نمانند او منتظر

 . بود کرده رید

 دوباره. آمدیم خوابش و شدیم شب دوازده کینزد داشت ساعت

 بعد یاقهیدق و نداد را تلفنش جواب ریام بار نیا و زد زنگ او به

 :داد امیپ

 .آمیم کن صبر گهید کمی-
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 د،بو خسته نکهیا با. شد خاموش را اتاق چراغ حرص با و شد بلند

. بود ریام شیپ فکرش. نبرد خوابش خورد، جم شیجا در چه هر

 . آورد ریگ را لشیموبا و چرخاند دست پتو یرو

 به رید شب ریام نداشته سابقه حالتابه. بود شده شبمهین دو ساعت

 .  نداد جواب ریام باز د،یکش اششماره یرو انگشت. دیایب خانه

 دتش با صبح ناجور افکار. نشست تخت یرو یناراحت و حرص با

 همبه را روانش دیترد و شک دوباره. گرفت جان ذهنش در یشتریب

: » دیپرس خودش از را یتکرار سوال آن دهم، بار یبرا و ختیر

 « نبود؟ خواب روزید یماجرا نکنه

 رید چرا امشب اما. نداشت یرعادیغ رفتار ماه چهار نیا در ریام

  داد؟ینم را تلفنش جواب و بود کرده

 اما...ستخواینم االن؟ تا بود رفته کجا بود، باز عصر تا تنها که پاساژ

 و روزید به دادیم ربطش داشت و نبود خودش دست ذهنش کنترل

 ! مهتا یهاحرف

 دست فک با را جگاهشیگ...کرده شیدایپ ریام یعروس قبل بود گفته

 ! کاش...باشد خواب روزید کاش...فشرد محکم
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 ریام صبح میونسه کینزد باالخره. ماند منتظرش شبمهین تا

 دلش لحظه هر که داشت یبد حس آنقدر. داد جواب را لشیموبا

 یلرزان یصدا با د،یشن را شیصدا تا. هیگر ریز بزند خواستیم

 :دیپرس

 !ر؟یام ییکجا-

 وتاهک یسکوت بعد ریام. آمدیم ابانیخ یصدا نظر به کرد، زیت گوش

 :گفت

 !آمیم گهید ساعت هی تا-
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 :بماند آرام نداد اجازه ادیز یناراحت

 شب؟ وقت نیا ییکجا دمیپرس! یآیم یِک نگفتم ریام-

 :گفت بالفاصله ریام

 !کنم قطع دیبا کنم،یم یرانندگ دارم سوگل-
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 قاطع و ریدلگ یلحن با و نداد مجالش اما د،یرس شیگلو تا بغض

 :گفت

 هک ییجاهمون بمون ا،ین منم دنبال ییکجا یبگ یخواینم اگه ریام-

 !یهست

 :گفت بندشپشت و آمد ریام یکالفه نفس یصدا

 !اومده شیپ مشکل دوستام از یکی واسه-

 :دیسپر یاخفه یصدا با. رفت مهتا شیپ فکرش و بست خی تنش

 دوستت؟ کدوم-

 :گفت یتند به ریام

 ستمین یطیشرا تو االن من! سوگل یپرسیم سوال چقدر یشبنصفه-

 !بزنم حرف تلفن با بتونم که

 یرو دست. اشآهسته هق با شد همزمان تلفن اشغال بوق یصدا

 .نکند یشرویپ اتاق مرز از اشهیگر یصدا تا گذاشت دهانش

: » تگفیم بهش و بود نشسته مقابلش رایالم االن خواستیم دلش 

 اشمعده! « نداشتم رو دادنش دست از ترس خودیب یدید
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 لشد وقت هر ریام تا کند ریس یالیخیب در توانستینم. دیجوشیم

! گفتیم چه اشخانواده به صبح گذشته آن از. برگردد خواست

 امد؟ین خانه به را شب شوهرت چرا دنیپرسینم

. نداشت قرار و آرام او اما بود، آرامش و یکیتار غرق جا همه

 کرف بدون. کند پاک ذهنش از توانستینم هم را مهتا نحس ریتصو

 :نوشت ریام یبرا کردن

 !میکن حل رو دوستت مشکل میبر هم با دنبالم ایب ریام-

. گذاشت ریام هیتوج تمسخِر یبرا را جمله آخر تعجب عالمت

 :داد جواب یامیپ با زود یلیخ ریام انتظارش برخالف

 !ببرم هم رو تو که رمینم دور دور! تو؟ یگیم یچ-

 گرید. بست خی لیموبا یصفحه به دهیچسب سرانگشتانش

 هوعت حالت یادیز استرس از. کند تحمل را طیشرا نیا توانستینم

 را تیوضع نیا. دیچکیم اشگونه یرو صدایب اشک. بود گرفته هم

. دیکشینم گرید! مگر؟ بود چه گناهش. دانستینم خودش حق

. بود دهکننکالفه ِیبدحال نیا از بهتر شدیم تمام اگر یول...بود سخت

 :کرد سخت را نوشتن اشک یهیال
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 !صبح نه االن، نه...دنبالم این گهید ریام-
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 زیچ همه ِیپ! کند یخودآزار خواستیم کجا تا! گرید بود اشبس

. کند خاموشش تا زد لشیموبا به یچنگ دوباره و دیمال بدن به را

 به ار شب ریام که گفتیم اشخانواده به صبح شدیم الزم اگر یحت

 هنوز و کرد لمس را لیموبا یخاموش قرمز کونیآ. امدین خانه

 روشن و خاموش صفحه یرو ریام یشماره اوردهین باال را انگشتش

 . شد

 :کرد پچپچ سرد یلحن با و داد جواب را تماسش ریتاخ یکم با

 بله؟-

 :بود او از سردتر ریام یصدا

 !در یجلو ایب گهید قهیدق هی ،بپوش لباس-

 ناال تا شبید از آمدنش و بود هایکینزد نیهم ریام پس زد، پوزخند

 ! بود دهیکش درازا به
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 !آمینم ییجا من-

 :شد یدندان یال ریام یصدا

 !رونیب ایب گمیم! درم یجلو سوگل-

 قطع را تلفن نشده تمام ریام یجمله هنوز که بود یعصبان آنقدر

 رونیب که دادیم نشان هاشهیش بخار زد، کنار را اتاق یپرده. کرد

 صدایب و دیپوش یمیضخ شال و مانتو پرخشم حرکات با. است سرد

 باز آهسته و در یتوپ یرو نشست نرم دستش. شد خارج خانه از

 .کرد

 شادگ کوچه یکیتار در یحت شیهامردمک مقابلش، ریتصو دنید با

 و بود مادرش یخانه ریام! شد باز همزمان هم ییروبرو خانه در. شد

 !بود؟ کاشته را او صبح از وقت نیا تا

 را پدرش یخانه در و شیابروها انیم نشاند یاخم سوگل دنید با

 سمت را او سکوت در و گرفت را سوگل یبازو آمد، جلوتر. بست

 . برد نشیماش
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 کامل طور به نیماش که یزمان تا اما خورد،یم را سوگل خوِن خون

 وارد که نیماش. گذاشت جگر یرو دندان شود خارج کوچه از

 :دیپرس یدلخور و لرزان یصدا با افتاد، یفرع ابانیخ

 !االن؟ تا یبود مادرت یخونه-

 !نه-

 :زد پوزخند یناراحت با

 !حتما کنهینم کار درست چشمام امروزم بودم، زده توهم روزید-

 :گفت و داد تکان سر حوصلهیب ریام

 زونیم ناال م،یبدبخت دنبال میبر هم با دنبالت امیب یگفت سوگل-

 سرم تو تونمیم یخاک چه نمیبب تا نیبش ساکت رتایباالغ ستم،ین

 !زمیبر

 راچ بود، احمقش خود ریتقص. دیچرخ پنجره سمت و برخورد بهش

 زادیآدم یقات هم یاذره را او ریام کهیوقت شد؟ همراه ریام با دوباره

 !کندیم یغلط چه شب، وقت نیا دیبگو که کردینم
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 با. آوردینم در کدامچیه از یکیج و بود شده اتوبان وارد نیماش

 نظرش ریز چشم یگوشه از یهرازگاه اما بود، پر ریام از دلش نکهیا

 نیح در و بود آشفته و درهم شدت به ریام یچهره. گرفتیم

 .کردیم بدل و رد اساماس یکس با مدام یرانندگ

 روزید ات ریام بود؟ نشسته او امیپ یپا صبح چهار ساعت که بود یک

 باز دیبا! بود؟ شده مرموز روزید از چرا. نداشت یمشکوک رفتار چیه

 !نبود؟ خواب هیشب که یخواب آن به دادیم ربطش هم

 :چرخاند زبان و شد آشوب دوباره

 واسه م؟یریم میدار کجا! یکنیم یرانندگ یدار ساعته هی ریام-

 !آخه؟ اومده شیپ مشکل دوستت کدوم

 یابر ریام. یعصبان تا بود درمانده شتریب شیصدا جنس بارنیا

 نیماب را اشاشاره انگشت. نگفت یزیچ اما کرد، نگاهش یاهیثان

 .شد رهیخ روبرو به دوباره و داشت نگه شیهالب

 :پربغض و شد نگران سوگل

 !؟یبزن حرف یخواینم-
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 فکر بدون و بزند آخر میس به شد باعث ریام یآزاردهنده سکوت

 :دیبگو

 !مهتا واسه حتما-

 و شد پرت روبرو از را حواسش. دیچرخ سمتش یآن در ریام سر

 نیاشم داشبورد به زد چنگ سوگل. خورد یبد تاِب کنترلیب نیماش

 :زد غیج زدهوحشت و

 ...ررریام یکنیم کاریچ-

 باالخره و آمد آسفالت یرو هاکیالست شدن دهیکش بلند یصدا

 دیکل هم یرو ریام یهادندان ستاد،یا که نیماش. شد متوقف نیماش

 :زد هوار و شد

 نیا هیپدرسگ کدوم گهید مهتا! سوگل نرو رژه من روان رو قدر نیا-

 !من؟ َهولم انقدر! روزمو؟ و حال ینیبینم! شب وقت

 سوگل ملتهب یچهره از را نگاهش. آمد لشیموبا به یامیپ دوباره

 .شد قیدق امیپ متن یرو و َکند

 یداص و بود دهیترس یکاف یاندازه به ن،یماش بد تاِب آن با سوگل

 مانیپش ریام با آمدن از سگ مثل. کرد اشزدهشوک شتریب ریام ادیفر
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 را نیماش دوباره یمعطلیب و گذاشت کنار را لیموبا ریام. بود شده

 ستد ختهیرهم به یفکر با رفت جلوتر یکم که نیماش. کرد روشن

 ته به

 :گفت گرفته و دیکش ششیر

 بار نیاول یبرا که یشد موفق باالخره که یرفت مخم رو انقدر-

 !بزنم داد سرت

 دختر نیا. کرد بدترش سوگل، سر زدنش داد و بود بد حالش

 . کرد اشدوره عالم یهایمانیپش تمام که بود شکننده یقدربه

 هک بدنش از یعضو آن دوباره ؛یلعنت! بود گرفته درد اشنهیس باز

 یبرا هم باز کرد،یم گزگز داشت بود، زده شهیهم یبرا را دشیق

 !سوگل

 هیرگ داشت. کرد نگاهش ینگران با امدین سوگل جانب از که ییصدا

 که بود داشته نگه شیهادندان نیب محکم را شیهالب و کردیم

. شد پردرد شیگلو بیس او، یهیگر دنید با. دیایدرن اشهیگر یصدا

 !بود؟ شده دلنازک همه نیا یِک از

 :دیپرس زدهبهت و او یشانه دور انداخت دست اریاختیب



 
 

618 romanzo_o 

 

 !؟یکنیم هیگر سوگل-
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. کرد یمخف ریام از مخالف سمت به چرخاندن با را صورتش سوگل

 ارکن دوباره را نیماش شد مجبور داشت، عجله یلیخ که نیا با ریام

 به او اما کرد، مقاومت سوگل! جاده از یبد قسمت در همآن بزند،

 :دیپرس ینگران با و داد جا هاشدست نیماب را او شده که یبیترت هر

 !رم؟یبگ آب برات یخوایم! ؟یدیترس سوگل-

 یرو. ختیریم اشک صدایب هم باز و نشد خارج سوگل از ییصدا

 :کرد زمزمه یناراحت با و دیبوس ندامت احساس با را شیموها

 اصرار یالک بود، خودت ریتقص! ؟یشد ناراحت من دست از-

 !یایب باهام یکرد

 نیب محکم را سوگل دست همزمان و انداخت حرکت به را نیماش

 :فشرد محکم دستش

 زم؟یعز باشه...منو ببخش-
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 در را نیماش گر،ید یقهیدق ده از کمتر و نداد را جوابش سوگل

 که سوگل به ینگاه. داشت نگه یبزرگ یدر یجلو پرت، یامحله

 ییروبرو یخانه و انداخت بود، داد هیتک پنجره یلبه به را آرنجش

 :داد نشان را

 کنم،یم قفل رو نیماش یدرها. آمیم گهید کمی تو، اون رمیم من-

 !  بزن زنگ بهم عیسر اومد یکس اگه

 :گفتن با بپرسد، یزیچ سوگل نکهیا از قبل تا

 !گردمیبرم زود نترس-

 اهنگ. شد کینزد خانه به یپرشتاب یهاقدم با و شد ادهیپ عیسر

 ات نداد مهلت یحت ریام. دیخشک خانه یشده بسته در به سوگل

 بیعج زیچ همه امشب چقدر. دارد کارچه خانه آن در بپرسد سوگل

 . افتادیم اتفاق سرهمپشت و

 هب یآمد و رفت چیه و بود گذشته ساعتمین. دیکش طول ریام آمدن

 ریام اگر داد،ینم قد ییجا چیه به گرید ذهنش. شدینم خانه آن

 آورد،ینم خودش دنبال را او که کند یخبط خانه آن در داشت قصد

 .خواستیم حیتوض او از االن و شبید یبرا دیبا حتما یول
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 یابر. بود شده خسته هم ریام به زدن زنگ از امشب بود، شده کالفه

 و شد باز ییروبرو یخانه در که کردیم دلدل داشت زدن زنگ

 .شد داریپد ریام قامِت بعد، یاهیثان

 ماا نه، ای دیدیم درست دانستینم. بود ادیز نقطه آن تا اشفاصله

 را دختر یبازو ریام. داد صیتشخ ریام کنار را یدختر یهیسا

 و هاج. شدندیم کینزد نیماش به داشتند لحظه هر و بود دهیچسب

 صیتشخ دستکی یکیتار آن با. بود دوخته چشم روبرو به واج

 هک یدختر آن و ریام یصدا و سر نیماش کینزد. نبود سریم هاچهره

 .گرفت باال بود، گرفته را صورتش از یمین شیموها
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 عقب یصندل در و آورد نیماش سمت کشانکشان را دختر ریام

 خانه آن داخل به دوباره و دیکوب محکم را در. داد جا نیماش

 .برگشت

 به ریمتح و مات  شد، بلند پشت آن از که یاهیگر بلند یصدا با 

 .داد صیتشخ نیماش کیتار یفضا در را ُدرسا و دیچرخ عقب
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 :زد زار و شد گرم دلش سوگل، دنید با ُدرسا

 !کشهیم منو ریام برس، دادم به توروخدا سوگل-

 یبد یمنظره و ختهیآمدرهم شیهااشک با ُدرسا چشِم شیآرا یاهیس

 :دیپرس وال و هول با سوگل. بود گذاشته شینما به را

 !شده؟ یچ-

 :دینال هیگر و استرس شدت از ُدرسا

 !توروخدا ر،یبگ رو ریام یجلو...نپرس...نپرس-

 بآشو د،یایب ریام سر ییبال خانه آن داخل نکهیا فکر از هم سوگل

 اشتند نگه با و شد ادهیپ دنبالش به هم ُدرسا. شد ادهیپ عیسر و شد

 نیاشم به استرس و حرص با سوگل. شد رفتنش مانع سوگل یبازو

 :دیتوپ او به و داد هیتک

 !نه؟ ای شده یچ یگیم-

 :بود کرده دهیبر و نامفهوم را ُدرسا یصدا ترس و هیگر

 ...کرد دایپ یمهمون تو منو... باغ اون یتو ریام-

 :شد گرد کامال سوگل نگاه
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 !شهر؟ از خارج باغ اون تو اونم! یبود یمهمون تو شب وقت نیا-

 :دیلرز هقهق با ُدرسا یهاشانه

 ...پسرمدوس با...بود یمهمون هی فقط کاش یا-

 :حرفش انیم رفت زدهبهت سوگل

 !د؟ید رو تو پسرت دوست با-

 !باشه دهیند تو اون رو پسره کن دعا سوگل...دیند نه-

 رپسدوست با ریام تو، آن نکند. شد نگران هم سوگل حرف، نیا با

 ! شدیم زیگالو ُدرسا

 :زد زار آهسته ر،یام دنید با ُدرسا. شدیم کینزد داشت ریام

 !اومدیم پارسا شدینم دنبالم، فرستادن نویا چرا آخه-

 ودب نیا برآمد سوگل دست از که یکار تنها و آمد جلو یتند به ریام

 اقدام رید اما. بندازد دو آن انیم را خودش او، کردن مهار یبرا که

 پشت از سوگل یشانه. خورد او به ضرب با ناخواسته ریام و کرد

 .شد بلند آخش یصدا و خورد نیماش به محکم
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 و دنش سوگل متوجه که بود گرفته را ریام چشمان یجلو خون آنقدر

 نعره و گرفت دست به خشونت با کش، قسمت از را ُدرسا یموها

 :زد

 !؟یعوض یکهیمرت اون کجاست-

 فشار. بود افتاده رعشه به یبد طرز به تنش تمام و دهیبر ُدرسا زبان

 :زد ادیفر دوباره و شد شتریب او یموها دور ریام دست

 ارسالن زبون از دیبا من! کنم؟ چالت جانیهم ای یزنیم حرف-

 !ه؟یگورستون کدوم یشبنصفه خواهرم که دمیشنیم
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 او دست از را ُدرسا تا دیکش پشت از را ریام یهاشانه چندبار سوگل

 گرفته شدت ُدرسا بدن یرعشه. دینرس او به زورش اما کند، آزاد

 از. شد شروع هالرزش نیهم از تشنجش هم شیپ یسر بود،

 زنده را طرف آمده، باغ به پسر کدام با دیفهمیم اگر هم امیطرف

 ! گذاشتینم یباق
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 یبرا یگرید راه اما کند، ناله و آه که نبود یااندازه به اششانه درد

 انداخت اششانه یرو دست. دیرسینم ذهنش به اوضاع، کردن آرام

 وگل،س یناله یصدا دنیشن با ریام! افتاد یآیآ به یبلند یصدا با و

 :دیپرس نگران و کرد رها را درسا بالفاصله

 !سوگل؟ شد چت-

 :دینال یتصنع و شد خم درد حالت به سوگل

 !بدم تکونش تونمینم... ریام یوا...نیماش به یدیکوب موشونه-

 :زد لب آهسته و خورد جا ریام

 !یوا یا-

 که کردینم فکر اما بود، خورده سوگل به که بود شده متوجه 

 :دیرسپ یناراحت با و گرفت ینرم به را شیبازو! باشد شده اشیطور

 !؟یبد تکونش یتونیم نیبب-

 و دکر باز را صورتش نیچ بدهد، یسوت لحظه هر دیترسیم سوگل

 :گفت
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 .کنم تحمل تونمینم داره، درد یلیخ اما خوره،یم تکون کمی...چرا-

 !میبر نجایا از ایب توروخدا ریام

 هب باغ یبسته در و سوگل دردآلود صورت نیب ریام پرحرص نگاه

 ت،اس باغ در پسر کی با ُدرسا که بود گفته ارسالن. درآمد نوسان

 توانستینم اما! برود در قصر پسر آن بدهد اجازه توانستیم چطور

 !خدا امان به کند ول حال با هم را سوگل

 :گفت و برد نیماش سمت آرام را او

 !درمونگاه برمتیم ینشد بهتر اگه ن،یبش-

 ساُدر کنار. نشست عقب یصندل یرو جلو، یصندل یجا به سوگل

 نگاه سرریت در تا نشست سوگل کنار بالفاصله هم ُدرسا. بود بهتر

 هیناح آن از یتند سرعت با و کرد روشن را نیماش ریام. نباشد ریام

 .شد دور
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 شد مجبور کند، دور ُدرسا از را ریام حواس نکهیا یبرا سوگل

 تیوضع به ینگاه نهیآ یتو از ریام. کند ناله رلبیز یهرازگاه

 .انداخت سوگل

 :دیپر ُدرسا به و شد خرد شتریب اعصابش

 هچ خونهکثافت اون تو یشبنصفه! شدا تموم یچ همه نکن الیخ-

 همراه بود یرفت! ه؟یازادهحروم کدوم پسره اون! ؟یخوردیم یگوه

 ،یکنیم سوءاستفاده بابا و مامان خوش اخالق از! گه؟ید ضیمر

 ! ؟یکن شونتیثیحیب

 :داشبورد کنار دیکوب راست دست با

 رو آمارت حاال، کن صبر! کنمیم آدمت! ُدرسا من کنمیم آدمت-

 !داد؟یم بهم دشمنم دیبا

 صورتش از رنگ ریام دادیب و داد هر با و نبود خوب جدا ُدرسا حال

 هب مادرش شیموها کردن بلوند سر یوقت هم، شیپ یسر. رفتیم

 شبعد و شد شروع یدگیپررنگ نیهم با تشنجش د،یرس خدمتش

 که ییُکما یدوره بعد. کند ریگ شیهادندان نیب زبانش بود مانده کم

 !ودب کرده ممنوع یکل به شیبرا را استرس و ناآرام جو دکتر داشت،
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 رنجآ و دیکش جلو را خودش یکم یصندل دو یفاصله نیب از سوگل

 .دیچسب را ریام

 !هاکنهیم تشنج بازم بده، حالش! هیکاف خدا رو تو ریام-

 :گفت یادورگه یصدا با و داد تکان سر پرحرص ریام

 یلطغ هر! باال سر تف شده ما واسه خانمم تشنج نیا! تشنج...تشنج-

 هیابرو چشمت یباال بگه نداره حق یکس کنه،یم خوادیم دلش که

 عشجم نشه بزنه یگند هی فرداپس فردا! کنه تشنج خانم نکنه که

 یبش نصفه و دیمال رهیش پدرمو و مادر سر که موقع اون! خوبه؟ کرد،

 !نکرد؟ تشنج ،یخورگوه رفت االغ اون با

 :گفت کالفه سوگل

 حرف باهاش شد بهتر که فردا بذار! نخور حرص انقدر ر،یام باشه-

 !یزنیم

 نگاه. داشت نگه ابانیخ کنار را نیماش و ترمز یرو زد ریام

 :گفت سوگل به و انداخت ُدرسا جانب ییرعدآسا

 !میبد نشون دکتر به توشونه میبر شو ادهیپ-
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 :شد دستپاچه سوگل

 !ستین دکتر به ازین خوبم، نه-
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 :گفت یاحوصلهیب و گرفته یصدا با ریام

 !شهیم انداست بعدا کنه،یم دایپ یدررفتگ وقت هی سوگل، نییپا برو-

 راه ریام دنبال دختربچه مثل و شد ادهیپ استرس با. نداشت یاچاره

 ،کردهیم یباز لمیف که شدیم رو دستش دکتر شیپ اگر. افتاد

 را ریام دست نرفته، قدم چند هنوز. شدیم برابر چند ریام تیعصبان

 :گفت و دیکش

 !کن صبر-

 :دیپرس و داد او شیپرتشو یچهره به را نگاهش ریام

 !شده؟ یچ-

 و ادافت وال و هول به کند، یباز نقش یکس یبرا بود آمده شیپ کم

 :درآورد یبازعیضا شتریب
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 ردد اول همون فقط یعنی نشده، شیزیچ امشونه! گفتم یالک ریام-

 !داشت

 :دکنیم نگاه عقلنیریش کی به انگار که شد گرد یجور ریام نگاه

 ! اوضاع؟ و وضع نیا تو یکرد ستگامیا سوگل-

 :گفت استرس با و دیچسب را ریام دست دو هر

 !خدابه نه-

 :کرد یظیغل اخم

 !؟یچ پس-

 :شد مظلوم نگاهش و گرفت دندان به را لبش یگوشه سوگل

 !دایب سرت ییبال ،یش ریدرگ یکی با باغ، تو یبر دمیترس-

 زدن کلک یحت. زد لبخند یبدبخت همه آن وسط چرا دینفهم ریام

 آرام را سوگل یشانه. بود غش و غلیب خودش مثل هم، سوگل

 :شد میمال و نرم یبیعج شکل به لحنش و کرد لمس

 !؟یندار درد االن یعنی-

 :گفت زدهشرم سوگل
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 !نه-

 :دیسپر و دیبوس ینگران با را او یگونه ریز. دیکش نییپا را سرش

 !باشم؟ مطمئن-

 دیکش خجالت سوگل. کردیم شاننگاه داشت نیماش یتو از درسا

 و داد فاصله او از را صورتش. دیبوس را او درسا، یجلو ریام که

 :گفت

 !راحت التیخ خوبم،-

 نهگونیا را خودش وقتچیه ریام اما برگشتند، نیماش سمت دوباره

 آب فرن کی ست،یعصبان مرگ حد سر تا یوقت نکهیا! بود نشناخته

 همه آن وسط و ندیفرونش خشمش شود باعث. شود آتش یرو

 !ببوسد یحت ای بزند لبخند جوش، و حرص
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 دلش فقط نداشت، یخاص لیدل. نشست جلو یصندل یرو بارنیا

 االب نامحسوس را دستش بلبشو آن وسط. باشد ریام کنار خواستیم

 !بود گرم هم هنوز ریام یبوسه یجا. کرد لمس را اشگونه و آورد

 ریام یپدر یخانه به یمنته که یابانیخ یرو خورد سر چشمانش

 :دیپرس آرام. شدیم

 !؟یریم کجا-

 :رفت درهم درسا، به اشاره با ریام یهااخم

 !ارنبذ الالش به یلیل شتریب بدم، خونواده لیتحو رو خانم رمیم-

 !فتهیم پس ندشیبب وضع و سر نیا با بابات ؟یشد وونهید-

 :گفت هیکنا و حرص با

 !وحش؟باغ همون به گردونمبرش کنم؟ کارشیچ-

 بده امیپ مادرتم به گرده،یبرم فردا! خودمون یخونه مشیببر-

 !نمونه نگرون

**** 
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 ییرایپذ از هم هنوز ُدرسا یبرا ر،یام دنیکش وشانهشاخ یصدا

 یوانیل با همراه و دیکش رونیب کشو داخل از را مسکن قرص. آمدیم

 . رفت اتاق به آب

 ته. کردیم پاک را صورتش شیآرا داشت کناننیفنیف درسا

 !دانستینم شد؟یم ختم کجا دختر نیا یهاطنتیش و هاحماقت

 به ریس دل کی داشت جا. داد درسا دست به را آب وانیل و قرص

 هم ُدرسا و بود کرده هاسرزنش یهمه ریام اما بزند، غر جانش

 .نداشت کردن خیتوب یبرا یجالب تیوضع

 ریام. رفت خواب اتاق به و داد درسا به خواب، لباس دست کی

 رونیب شیپا از را شیهاجوراب داشت و بود نشسته تخت یلبه

 تتخ یرو و دیپوش یبلند تاپ. آمدیم خوابش یحساب. دیکشیم

 .دیکش دراز خنک

 :دیپرس ریام از درازکش طورهمان

 یچهب مثل اول از اگه! درسا؟ ِیپ یرفت که ینگفت بهم شبید چرا-

 و شدمیم نگران همهاون شب سر از من نه ،ییکجا که یگفتیم آدم

 !کردمیم یعصب رو تو نه
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 :دیکش دراز او کنار و درآورد هم را شرتشیت ریام

 یخونه که هم تو! بود یاوضاع چه خونه تو یدونینم که تو-

 !چهیبپ کوچه تو خبر نخواستم ،یبود مامانت

 :دیچرخ پهلو به سمتش سوگل

 !م؟یداد درز ییجا رو شما یخونه خبر یِک! ما؟ میابهیغر ریام-

 :گفت یخستگ با ریام

 عقلیب یدختره که بودم جیگ خودمم من س،ین حرفا نیا نقل نه-

 دادم؟یم تو به یحیتوض چه وقتاون! رفته یگور کدوم

 :امدین کوتاه سوگل

 با کهنیا نه شده، یچ یگفتیم بهم شبید همون دیبا! ریام زنتم من-

 ارهز فکرم اومده، شیپ مشکل دوستت واسه که مسخره یبهونه اون

 !بره جا
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 :کرد نوازش را او کتف یرو و شد ترکینزد ریام
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 داره؟ درد بازم تشونه-

 انیم به را یجد بحث یپا سوگل وقت هر. بود نیهم شهیهم

 انیم به دیپریم پاجفت ربط،یب یحرف با ریام د،یکشیم

 . گرفتینم یجد را او مهم یهابحث وقتچیه. شیهاصحبت

 اما. بخوابد و کند پشت او به و شود دلخور شهیهم مثل خواست

 یهگا است، سرد او اگر بود گفته. شد پررنگ ذهنش در رایالم حرف

 !شو گرم تو

 هترب. بود گذاشته سر پشت را یمزخرف شب و بود خسته ریام االن

 اشهنیس یرو را پتو. زدیم حرف او با مناسب یفرصت در فردا بود

 :گفت و آورد باال

 !نداره درد. خوبه-

 ماساژ به شروع یدوران حرکات با و کشاند خود آغوش به را او ریام

 هانهب دنبال ریام انگار اما! ندارد درد که بود گفته. کرد او یشانه دادن

 یشانه پوست به را لبانش شد، هم همان. بود او از ییدلجو یبرا

 رتصو در نفسش، یگرما و دیبوس مرتبه نیچند. چسباند سوگل

 :شد پخش سوگل
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 !خوردم بهت یک دمینفهم اصال من زم،یعز ببخش-

 متیق به خواهدینم دلش و نداشت شانه قسمت در یدرد

 و دیبوس را ریام یچانه. بخرد را او محبت ر،یام گرفتن وجدانعذاب

 :کرد زمزمه پرمهر لحن با

 !ندارم درد اصال من ر،یام کن ناراحت خودتو-

 بود، ترراحت بد یهاآدم با مواجهه در. برد را ریام دل اشیمهربان

 جنس از ییهاآدم اما. کند شانفراموش یسادگ به توانستیم بعدها

 پر ترس! نبودنشان از ترس! ختیریم دلش به مبهم یترس سوگل،

 ! شانیخال یجا نشدن

 و چسباند اشچانه به را او فیلط یشانیپ و کرد ول را اششانه

 :کرد زمزمه

 شد خوب...یکرد دمیتهد شد خوب...یاومد همراهم شد خوب-

 اون سر ییبال زدمیم دیشا ،ینبود اگه! یکرد یباز نقش برام

 !آوردمیم احمق یدختره
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 را بودن مهم حس وقتچیه. دیخند آرام ف،یلط یحس غرق سوگل

 همسر لذِت از شد پر دلش بار نیاول یبرا. نداشت یزندگ نیا در

 . بودن

 در یبدجنس با را زبرش شیرته و کرد شکار را او یبایز لبخند ریام

 :گفت خنده با و فروکرد او صورت نرم پوست

 تا منیچیم دمتو یکار اول نیهم ،یفتادین راه نیا از شتریب تا اما-

 !جوجه ینکن یباز لمیف من واسه گهید
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 ُدرسا کار به یکار که بود کرده کار مخش یرو پارسا را روز کل

 ،دارد ارتباط او با که را یپسر خودش بدهد اجازه و و باشد نداشته

 ساُدر بارنیا و بدهد دستش کار پارسا نرمش دیترسیم. کند دایپ

 ! اوردیب بار به ینشدنجبران ییخطا

 نآ زبان که کند چه اما د،یخوابینم تشیعصبان و حرص شبید از

 . شدیم ماجرا نیا وارد خودش پارسا بود بهتر و دیفهمینم را دختر
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 سرعت با و کرد عوض دنده گذاشت، سر پشت که را کیتراف

 ود،ب بازار اخبار ریدرگ شدت به فکرش. راند خانه سمت یشتریب

 به یعزادار اهیس درشت و زیر یهاپرچم راسته یانتها در امروز

 . خوردیم چشم

. بود شده کار به مشغول آن در ارسالن که یامغازه یحوال قایدق

 صبح فردا اما شده، خبر چه بفهمد و برود جلو نداد اجازه غرورش

 .دیپرسیم اشمغازه یکارگرها از دیبا

 هر به بازار در او کردن خراب یبرا ارسالن، مدت نیا در نکهیا با

 نیچرکدل او از بود نتوانسته هم هنوز اما بود، زده چنگ یسمانیر

. شدیم نگرانش ناخودآگاه و کردیم را شیهوا یگاه یحت. شود

 چیه بدون سال، دو بعد ارسالن صبح دم هم بار نیآخر

 :بود داده امیپ یاینیچمقدمه

 ! "البرزه باغ تو ییبابا هی با تیآبج"-

 اغب آن به را ُدرسا یقیطر کی به خودش که نبود نامرد آنقدر ارسالن

 دهیخواب جمله نیا پشت یلذت و فیِک چه دانستیم اما بکشاند،
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 ریام رتیغ و غرور سمت به را کمان یتو ریت قایدق ارسالن! است

 .بود گرفته نشانه

 رس بازار در هم را ماجرا نیا پارسا که آوردیم شانس ریام دیبا فقط

 سال دو بعد شدیم مجبور گرید وقت آن! انداختینم اهللخلق زبان

 !کند ادب را ارسالن و بردارد یریگکناره و سکوت از دست

 و انداخت در یتو را دیجد دیکل بود، کرده عوض صبح را خانه قفل

 در که ییپلو و خورش یبو! خسته و بود گرسنه. شد خانه وارد

 .دادیم مالش را دلش بود، دهیچیپ خانه

 را شیهاقدم. دیپوش را دشیسف شرتیت و شست را شیرو و دست

 یرو داشت سوگل و بود حاضر شام زیم. آشپزخانه سمت کشاند

 ظرف و داد سالم آشپزخانه، در ریام دنید با. کردیم نییتز را ساالد

 .کرد رها نتیکاب یرو را ساالد

 و انداخت ریام یشانه دور یدست. ستادیا او رخبهرخ و آمد جلوتر 

 :کرد زمزمه لبخند با د،یبوسیم محکم را اشگونه که همزمان

 !زدلمیعز ینباش خسته-
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 اشییایبو حس یزیچ هر قبل آمدیم آغوشش به سوگل یوقت

 لجباز که یمواقع دختر نیا. شدیم او یموها نیدلنش یبو ریدرگ

 !ماندیم جا به هم یایخستگ مگر بود، محض آرامش شدینم

 داشت، دوست رفت، آغوشش به که یوقت را ریام چشمان ریتح

 بار نیاول ماهه، چهار نیا در. بود ترپررنگ شهیهم از هم لبخندش

 آغوشش به داوطلبانه خودش آمد،یم سرکار از ریام یوقت که بود

 !دشیبوسیم و رفتیم

 شهامت اما بکند، را کار نیا خواستیم دلش هاوقت شتریب یعنی

 مشاور یهاحرف کردن اجرا یبرا را هاقدم نیاول. نداشت را الزم

 ریام که کرد تیرضا احساس خودش از یوقت و بود برداشته درست

 .چسباند او یصندل به را اشیصندل

 و قاشق از استفاده موقع یحت که بودند کینزد هم به آنقدر حاال

 .نداشتند یتیشکا کدامچیه اما خورد،یم همبه شانیهاآرنج چنگال،
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 نآ بود، زانیآو ریام کول و سر از مدام مهتا بود گفته بارکی ُدرسا 

 که دادیم احتمال حاال یول حرف، نیا از گرفت لجش چقدر موقع

 .کند برخورد گرم او با ریام بود، شده باعث مهتا یهاطنتیش

 !گهید بخور-

 زیم سر گفتیم چه گرید مهتا! مغزش یصداها و سر به لعنت...َاه

 ! ریام با اشنفره دو

 :گفت یضیعر لبخند با و برد او دهان سمت را پر قاشق ریام

 !بدم غذا بهت من یخوایم-

 خودش قاشق ریام اما کند، اعتراض خجالت با شهیهم مثل خواست

 .برد جلو را صورتش و رفت غنج دلش. بود آورده دهانش سمت را

 بخشلذت همهنیا ریام قاشق با خوردنش چرا یول بود، همان غذا

 !بود

. آورد جلو هم را یبعد پر قاشق و بود آمده خوشش انگار هم ریام

 :دیخند سوگل

 ام؟بچه مگه-
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 دنیجو حال در سوگل و برد سوگل دهان سمت را قاشق ریام

 و دهخن با ریام. برد ریام سمت و کرد پر را قاشقش او بارنیا ش،یغذا

 هنگا سوگل به رهیخ یاهیثان و خورد را قاشق یتو اتیمحتو وجد

 .کرد

 ار لبش دور شک با شد،یم تیاذ رهیخ نگاه با شهیهم مثل سوگل

 :دیپرس و کرد زیتم

 شده؟ یزیچ-

 :داد دستش ریز را سوگل یگونه و دیکش جلو را دستش ریام

 !نداشتم یغم چیه گهید وقتاون! بود تو مثل هم ُدرسا کاش-

 زیچ چیه از ریام که کردیم فکر رفت، مشاور شیپ که روزید تا چرا

 !دیآینم خوشش او
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 :داد ریام یهاحرف یپ را حواسش
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 مجبور حالش، مراعات خاطر به بار هر که سخته چقدر یدونینم-

 ور تشنجش یماجرا! نداره عقل ارزن هی قد دختره! امیب کوتاه شمیم

 !بکنه خوادیم که یغلط هر که زیدستاو هی کرده خودش واسه هم

 :گفت و برد اشقهی سمت را اشینیب

 !گرفتم عرق یبو بودم باشگاه ظهر رم،یبگ دوش برم من-

 نشانگشتا نیماب را لپش سوگل، کنار  از شدن رد حال در و شد بلند

 :گرفت یباز به

 !دیچسب بود، خوشمزه شامتم-

 جا نکیس یتو را فیکث یهاظرف. بود دهیچسب هم او به زد، لبخند

 . شد خواب اتاق وارد آشپزخانه، کردن جور و جمع بعد و داد

 تدس چند. دیکش رونیب را کمد ینییپا یکشو و نشست زانو یرو

. زد چشمک کشو داخل بود، دهیخر یعروس موقع که یخوابلباس

 .بود نکرده استفاده ازشان اواخر نیا

 ییطال یبندها پشتش قسمت که را یتور یمشک خوابلباس کی

 رتشصو مقابل دیترد با را یمشک لباس. کرد انتخاب بود، شده کار
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 و ردهک دایپ امتداد شکم قسمت تا لباس ینهیس یرو چاک. آورد باال

 . بود باز کمر یرو تا هم پشتش قسمت

 یادیز یکی نیا کشو یتو یهالباس یهیبق با سهیمقا در نظرش به

 نوزه. کردیم انتخاب یوجورترجمع لباس بود بهتر دیشا. بود باز

 تو ایح» شد تکرار ذهنش در مشاور حرف اورده،ین نییپا را لباس

 ! «. نداره یمعنا ییزناشو یرابطه

 جلو و عقب نهیآ مقابل. کرد تن به اطیاحت با و برداشت را همان

 به و بود کرده جورتر و جمع را کلشیه لباس یرهیترنگ. رفت

 از را کش و شیموها سمت برد دست. آمدیم یحساب تنش پوست

 . کرد باز دورش

 فرش یموها یبلند. دارد دوست باز را شیموها ریام که دانستیم

 و دیکش شیموها به برس. بود کرده احاطه را لباس پشت باز قسمت

 سرخ رژ تنها اهیس یتور لباس آن به. کرد اهیس را شیهاچشم دور

 و گردن به عطر یکم و دیمال همبه را قرمزش لبان. آمدیم رنگ

 مزه با و بیعج هم خودش یبرا نه،یآ در رشیتصو. زد ساعدش

 ر،یام انتظار در. دیکوبیم جانیه از قلبش تخت، یرو نشست. بود
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 در را رایالم یهاحرف گرید بارکی و حمام یبسته در به زد زل

 .کرد مرور ذهنش

**** 

 تخت به شدن کینزد حال در و زد یمحکم یگره را پوشتن بند

 تخت به اشتنه هنوز. کرد یریگآب حوله کاله با را صورتش

 که یدبکیف با. دیکش یکوتاه سوت اریاختیب سوگل دنید با ده،ینرس

 یزبا به دندان با را لبانش و دیدو سوگل یهاگونه به خون داد نشان

 .ردیبگ او از نگاه نشد باعث هم سوگل شرم یحت اما. گرفت
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 کردنش تماشا شد،یم ترزنانه سوگل یهالباس و شیآرا که وقت هر

 دیسف پوست و قرمز رژ ،یمشک یتور لباس. بود جذاب شیبرا

 که هاآن از اما بود، شده یرینظیب و کنندهرهیخ بیترک سوگل

 ار سوگل صورت طرف دو که یبلند و اهیس یهایفرفر گذشتیم

 !بود گرید زیچ کی بود، گرفته قاب
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 جلو تخت یرو سوگل که بود نکرده زشیآنال کامل طور به هنوز

 :داشت لرز یکم و بود فیضع شیصدا. شیپاها به دیچسب و آمد

 !کنم کمکت بذار-

 ینهیس یرو را لباس یلبه طرف دو. کرد باز را ریام لباس بند

 کرد، خشک خوب که را قسمت آن و چرخاند یدوران ریام یبرهنه

 .کرد نییپا و باال ریام یموها یرو را حوله

 حاال. شد کینزد او به شتریب برسد، ریام یموها به دستش نکهیا یبرا

 از یقتو ریام امشب به تا. بود ریام صورت از ترنییپا یکم صورتش

 او یبرهنه تن از سوگل لباس، دنیپوش موقع آمد،یم رونیب حمام

 .دیدزدیم چشم

 کم یفاصله عطرش یبو از یحجم سوگل، دست تکان هر با

 دنب حرارت رفتن باال دستش یهاتکان ریز. کردیم پر را شاننیماب

 در یشتریب شدت با خون همراهش و کرد حس وضوح به را ریام

 .شدیم پمپاژ خودش یهارگ

 نت یبو. انداخت سوگل گردن پشت به دست و داد وا باالخره ریام 

 پشت، از را دستش دو هر. کردیم اشوانهید داشت سوگل عطر و
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 اهیس یهایفرفر آن ته تا انگشتانش و کرد فرو سوگل یموها یتو

 .خورد تاب و چیپ

 :مخمور شیصدا و بود شده یکی او یهانفس با را شیهانفس

 !چرا؟ امشب، یشد عوض سوگل-

 کانت را کوچک و سرخ لبان آن کینزد یفاصله نیا در سوگل یوقت

 :بچالندش ریس دل کی خواستیم دلش داد،یم

 !یجورنیهم ،یچیه-

 :دیخند و خورد سر گردنش یرو به او یموها یرو از دستش

 !؟یزیبر عشوه داده ادی بهت یک! ؟یدار استرس انقدر و یچیه-

 لبق ضربان و بود دهیچسب او به هم ریام صورت داشت، که استرس

 توانستیم طیشرا نیا در. کردیم دادیب داشت شیهانفس تمیر و

 :خورد زیل دهانش از یماه مثل کلمات کند؟ عمل درست

 !خانواده مشاور-

 :کرد تکرار و رفت باال تعجب از ریام یابرو

 !مشاور؟-
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 توانستینم ر،یام جواب و سوال برابر در که نبود یاول بار سوگل

 :گفت مردد. باشد قرص دهانش

 !رفتم روزید آره،-

 دلغزان را دستش شود، باخبر ماجرا چون و چند از نکهیا از قبل ریام

 :گفت شرارت با و یتور لباس ریز

 !ازش میراض واال! یخوب مشاور چه-
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 صبر و رفت پتو ریز. شدیم نییپا و باال یتند به اشنهیس یقفسه

 نآ از و بود آغوشش در سوگل. شود موزون شیهانفس تمیر تا کرد

 که یحال در. بود مانده یبرجا یمحو رد تنها رنگ،سرخ رژلب

 یور سوگل، یختهیرهمبه یموها کردن مرتب قصد به را انگشتانش

 :زد لب چرخاند،یم او سر

 ؟یبود رفته یچ واسه مشاور شیپ-

 :گفت درنگ با سوگل
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. بودم ختهیر همبه کمی خواب، اون یماجرا و مادرت با بحث بعد-

 . مشاور شیپ برم شدم مجبور

 :دیپرس دیترد با

 کردم؟ یاشتباه کار-

 اما شده، تمام سوگل یبرا یدروغ خواب آن یماجرا کردیم فکر

 حدس داشت، سوگل از که هم یشناخت با. بود کرده اشتباه انگار

 به را سوگل ر،یام سکوت. نباشد ماجرا کنول حاالها حاال که زدیم

 :انداخت شک

 رفتم؟یم دینبا ریام-

 :داد جواب یپرتحواس با

 !یکرد یخوب کار نه،-

 مزاحم، افکار از مغزش کردن یخال یبرا ریام و زد لبخند سوگل

 :گفت حیتفر با و کرد کینزد خودش سمت را سوگل یشانه

 از شوهرت که داده ادتی مشاور خانِم دمیفهم من که نجوریا خب-

 دراومد، حموم از که هم یوقت و شو زونیآو گردنش از اومد سرکار
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 چه گهید! کن الزمش حموم دوباره کردنش، خشک یبهونه به

 تا یبد ماساژ یجورچه شوهرتو نگفت! داده؟ ادتی یخوب یزایچ

 !بخوابه؟

 :درآمد سوگل اعتراض پر یصدا

 !ریام-

 یعنی. دیخند زیر ر،یز آن و گذاشت سرخش صورت یرو دست

 شیرو به ریام که بود کرده اجرا تابلو را رایالم یهاحرف آنقدر

 آورد؟یم
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 :گفت طنتیش با گذاشتنش سرسربه یبرا ریام

 !ششیپ برو هم فردا-

 :گفت خنده و حرص با سوگل

 !مشاور شیپ رفتم که نگم بهت بود قرار تازه-
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 و آورد باال سوگل یشانه یرو را خوابلباس یافتاده بند ریام

 :دیخند

 یرکیرزیز یدار دمیفهمیم دفترت اون یتو از من هم یگفتینم-

 !یکنیم کاریچ

 :دیکش ینیه و شد زیخمین جاخورده سوگل

 !؟یکشیم سرک دفترم تو هنوزم تو ریام-

 :زد قهقهه و گرفت سقف به رو را صورتش ریام

 روزمو یهایخستگ قشنگ! خوبه یلیخ المصب! شب هر-

 !برهیم شوره،یم

 نهانپ کتابخانه پشت که را دفترش دیجد یجا ریام که کردینم فکر

 که یزیآممحبت یهاحرف ترآزادانه دایجد و اوردیب ریگ بود، کرده

 ! نوشتیم آن یتو را گفتیم رابطه قبل ریام

 به صورتش پوست خوانده، را ییزهایچ چه ریام نکهیا فکر از

 :کرد نگاهش چپچپ و افتاد سوزش
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 ِیپ یریم نگو! کشهیم طول رفتنت ییدستشو شبا چرا گمیم-

 !یفضول

 :کرد زمزمه آرام و چرخاند ریام یپرخنده صورت در را نگاهش

 ...ریام-

 !جان؟-

 چه رفتیم ادشی گرید گفتیم بم و دارکش ریام که را جان

 ذهنش در بارها را شیصدا خواستیم دلش و دیبگو خواستیم

 :گفت ریام یهاچشم در رهیخ و زد ایدر به دل. کند مرور

 مبپرس مثال. بزنم حرف باهات یزیچ هر یدرباره گفت بهم مشاور-

 ...یدار دوستم چقدر

 :انداخت هیسا شیصدا به غم و کرد سکوت

 !نارویا ینگفت واضح وقتچیه تو! ؟یدار دوستم اصال ای-
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 شهیهم او و بود هم خودش سوال سوگل، سوال. شد مات ریام نگاه

 دیفهمیم هم خودش کاش. ماندیم فیبالتکل سوال نیا برابر در

 !ستیچ دارد سوگل به که یحس اسم

 آن عدب هفته چند اما. بود کرده تجربه را عشق بار نیاول یبرا مهتا، با

 اشه،ب آلوده نینازن خون به دستش است ممکن که دیفهم یوقت سفر،

 از تنها و کردیم فکر که یزیچ آن از ترراحت. کنار گذاشت را او

 زمان گذر در هم آن که ماند یباق او یبرا ینگران حس کی مهتا،

 !باخت رنگ

 کی نهات کردیم فکر و نبود کار در ینیآتش عشق سوگل برابر در اما

 یخانه اطیح در سوگل که یوقت چرا یول! است ساده یدلبستگ

 فکرش از گوشه کی رفت، مهتا با او و دارد دوسش گفت اشیپدر

 افتاد؟ سوزش به دلش و گذاشت جا او شیپ را

 اتوممیاولت او به مادرش سوگل، یخواستگارها سر که هم یوقت یحت

 خودش اب اما رفتیپذ نکهیا با باشد، نداشته یکس کار به کار که داد

 گرید یمرد با عقد یسرسفره سوگل ندهد اجازه که بست عهد

 ! برود
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 اب برخورد در اما افتاد،یم تپش به قلبش دیدیم را مهتا که یوقت

 رد؟یبپذ را سوگل دادن دست از نتوانست چرا پس! بود یعاد سوگل

 از مو تار کی خواستینم دلش یحت و شدیم نگرانش شهیهم چرا

 شود؟ کم سرش

 !شدیم ختم راهشاه کی به تنها هاراههیب نیا یهمه

 !قیعم داشتن دوست کی سوگل به و بود عشق مهتا به احساسش

 جان تواندیم هم هیثان کی در و شودیم متولد هیثان کی در عشق

 !ببازد

 ! دیآینم بار به هم لحظه کی در ندارد، مرگ داشتن دوست اما

 و زندیم شهیر آدم جان به مادر، بطن در یکودک مثل داشتن دوست

 ! ردیگیم یپ و رگ آرامآرام

 و ستینامرئ داشتن دوست و تازدیم سمتت به قوا تمام با عشق

 !کندینم اندام عرض حاالها حاال

 التح رد،یگیم گر کند،یم اشباع را دورت است، نیکوتین مثل عشق

 و تنفر حس کی و شودیم خاموش حال هر در اما آورد،یم جا را

 یتو ژنیاکس مثل داشتن دوست اما! گذاردیم جا به یمانیپش
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 حسش د،یآینم چشم به یول اس،بسته او به جانت هاست،هیر

 !اسساخته کارت نباشد و ستیاتیح یول ،یکنینم

 یکنب را قلبت یتوانیم نباشد اگر رود،یم نشانه را قلب صاف عشق

 و ودشیم ریتکث هاسلول تکتک در داشتن دوست اما! دور یبنداز و

 !زیعز کی دادن دست از مثل! کندیم ناکارت نبودش

 :زد پچ ریدلگ و آرام سوگل

 !میبخواب ،یبگ یزیچ خوادینم باشه-

 .کرد یکیتار غرق را اتاق برق، دیکل فشردن با و انداخت دست

 سوگل. دیرسیم جهینت کی به تنها هاکردن فکر آن تمام از ریام

 ریز را صورتش. نداد اجازه رد،یبگ فاصله او آغوش از خواست

 .دییبو قیعم را عطرش و بست پلک داد، جا او گردن پوست
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 رفح خواستیم شده که هم بارکی یبرا گرفت، شتریب سوگل دل

 :داد او به را گوشش ر،یام یصدا با! سکوت نه بشنود،
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 !اومد خوشم یشعر هی از روز اون سوگل-

 :دیپرس رمقیب سکوت

 !بود؟ یچ-

 چه د،بو ریام به مخصوص که ییصدا جنس با شعر آن اما بود، ریدلگ

 :بود یدنیشن

 !بردینم شرابم که مرا ببر آنجا-

 :کرد پرت را حواسش ریام یزمزمه کند، فکر شعر یمعن به آمد تا

 !افتادم تو ادی هوایب دم،یشن که رو شعر اون یوقت-

 . آمد باال پلکش پشت تا صدایب اشک و شد یجورکی دلش

 حکم شیبرا شراب کرد؟یم کارچه نازکش دل و سوگل با امشب

 اشییجا به اشآوازه یهمه با که داشت را نشیآتش عشق همان

 یحس روز هر اشیسادگ یهمه با داشتن دوست نیا اما نرساند،

 .گذاشتیم شیرو شیپ ناشناخته و دیجد

 :بود عطرخوش که یانقطه همان د،یبوس را گردنش پوست
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 تو کنار من دارم، دوست یلیخ رو رابطه نیا آرامش من سوگل-

 واهنخ. دمیند ییجا رو اشهیشب قبال که کنمیم تجربه رو ییزایچ

 !باشم رشیدرگ روز هر بذار م،یبذار روش یاسم

 هیگر خوادیم دلم چرا دونمینم یزنیم حرف که ینجوریا ریام-

 !شمیم یاحساسات یادیز فقط! هایناراحت یرو از نه اما کنم،

. دیچسبینم او به سوگل دل یهاحرف دنیشن مثل زیچ چیه

 یبرا! یدگیچیپ نه بود، دهیخواب پشتشان استیس نه که ییهاحرف

 با یگاه که بود درست. رفتیم او دفتر سروقت شب هر هم نیهم

 سوگل یسادگ یبرا دلش اما د،یخندیم ناخواسته خواندنشان

 .رفتیم

 :گفت و افتاد هم یرو آلودشخواب یهاپلک

 زم؟یعز میبخواب-

 زمهزم ریام. داد تکان سر و چسباند او ینهیس به را صورتش سوگل

 :کرد

 !هانره ادتی فردا فقط-

 :دیپرس یپرت با سوگل



 
 

657 romanzo_o 

 

 رو؟ یچ-

 :دیخند لذت با ریام

 !یسیبنو دفترت تو هم، رو شعر اون-

 :شکمش عضالت به دیکوب حرص با سوگل

 !ریام-
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 به گذشته به کردن فکر از نه و آمدیم خوابش نه زدیم زور چه هر

 سوگل یخال یجا د،یچرخیم پهلو به که بار هر. دیرسیم ییجا

 نگاه فلش آن به مغازه یتو فردا کاش. شیگلو یتو شدیم حناق

 ار سوگل دنیرس سر حساب که بود ریدرگ قدرآن را فکرش کرد،یم

 . بود نکرده

 اصلهف وارید کی سوگل، او و نیب. کرد یاکالفه نچ و زد کنار را پتو

 یغصه و یناراحت جا نیهم از یول بود، یکنار اتاق در سوگل. بود

 ! کردیم حس را او



 
 

658 romanzo_o 

 

 ریام یچهره که یوقت درست! سوگل بود دهیرس یموقع بد

 .دبو ونیزیتلو کنار تهیفرمال پیکل فلش همزمان و ختهیرهمبه

 یتناراح فکر. آمد نییپا تخت یرو از اریاختیب و آمد باال شیزانوها

 خود حال به او توانستینم کرد،ینم شیرها یالحظه سوگل

 .بخورد غصه یکل صبح تا که بگذارد

 تهفرورف یکیتار و سکوت در اتاق. یکنار اتاق به کشاند را خودش

 :کرد پچپچ شک با. بود

 سوگل؟-

 یناراحت همه آن با دانستیم و شناختیم را سوگل. امدین ییصدا

 وجل کورمالکورمال یکیتار در. بخوابد یزود نیا به توانستینم

 یور سوگل فشرد، را دیکل دیترد با. کرد دایپ را برق دیکل و رفت

 . بود دهیکش دراز نیزم

 ردک مقاومت سوگل. انداخت شیپتو به دست آرام و کنارش نشست

 او بدن کنار را دستش ریام. چرخاند مخالف سمت را شیرو و

 .اوردیب نییپا صورتش یرو از را پتو شد موفق باالخره و گذاشت
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 و شده قرمز شیهاپلک پشت. دیلرز دلش سوگل صورت دنید با

 او یکردهپف صورت یرو دست. بود شده زیر درشتش، یهاچشم

 :کرد زمزمه یناراحت با و گذاشت

 خودت؟ با یکرد کاریچ سوگل-

 هگرفت یصدا با و آورد نییپا صورتش یرو از را ریام دست سوگل

 :گفت

 باهام اومد دستت از که یکار هر تو یول نکردم، خودم با یکار من-

 !یکرد

 .ندیبنش کرد، مجبورش و دیکش را دستش ریام

! یکن یخودخور تو که نبود یمهم یماجرا اصال خدابه من ِزیعز-

 شیپ پرونده چرا گفتیم. زد زنگ بهم سال دو بعد ارسالن امروز

 ذهن حرفاش با. ذارمیم چرخش یال چوب من کردیم فکر ره،ینم

 یانشونه ،یرد دیشا دم،ید رو لمیف اون دوباره شد، مشغول منم

 اون بحث که بار هر! منو حال یدونینم که تو! بشه دایپ توش

 !شمیم کالفه و جیگ شهیم پرونده
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 همه .بود دهیچسب اشیشانیپ به شیموها و داشت نم سوگل صورت

 :گفت آلودبغض و راند عقب خشم با را

 من لیتحو رو فیاراج نیا یخوایم یک تا! بسه گهید! ریام بسه-

 !من؟ احمقم ؟یبد
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. نداد مجال و آورد باال را دستش سوگل بزند یحرف آمد تا ریام

 :بود دهیبر و آلوداشک شیصدا

! ریام بزنم همبه ویچ همه خواستمیم من یعروس قبل روز ستیب-

 کرد، هیگر کرد، اصرار نذاشت، مامانت! یکوفت فلش نیهم سر

 هول! کرد مطمئنم! ندازهیم دور رو فلش اون ریام گفت! کرد التماس

 که بره ادمی من تا گرفت رو مونیعروس ماه سه سر و داشت برش

 رو سابقش نامزد یهایدلبر نهیشیم خلوتش تو بار هر شوهرم

 ! نهیبیم

 تشیاذ اشک یسیخ د،یکش صورتش به را دستش دو هر کف

 .کردیم
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 نوزه فلش اون! بخشمینم رو کدومتونچیه! باز نیدیمال رهیش سرم-

 من اما! مونهیزندگ از ترمهم منه، از ترمهم برات چون توئه، دست تو

 نبدو بعد به نیا از که رمیم باشم، پات و دست تو خوامینم گهید

 !یبش گذشته غرق ینیبش سرخر و مزاحم

 هیگر با و دیکش عقب را شیبازو سوگل. گرفت را شیبازو ریام

 او یبازوها سوگل، یتقال انیم دوباره و امدین کوتاه ریام. زد پسش

 :حالیب و خسته شیصدا و بود خشک شیگلو. داشت نگه سفت را

 اطرخ به رو فلش اون وقتچیه من! یکنیم اشتباه قرآن به سوگل-

 وارد تو که یروز از الاقل نکردم؛ نگاه گذشته خاطرات کردن زنده

 در بدم؟ حیتوض بهت پرونده اون از چطور من! یشد میزندگ

 راحت نقدریا چرا! ینبود یچیه انیجر تو اول از تو کهیحال

  ؟یکنیم قضاوتم

 ریام یهادست انیم از تا که خورد یدیشد تکان دوباره سوگل

 :رفت باال شیصدا ناخواسته و شد یعصب ریام. شود خالص

 یچ من دل تو یدیفهمیم کاش! سوگل ینبود بچه همه نیا کاش-

 رو تو بودم ضیمر بود، گهید یکی شیپ فکرم اگه من! گذرهیم
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 وزر هی کاش! تو فکر فقط...توام فکر فقط احمق من کنم؟ انتخاب

 !هاتتوهم از یبردار دست کاش! نویا یبفهم

 بر حال همان در بود، دهیفایب ریام دست از شدن رها یبرا تالش

 :دیکش ادیفر او سر

 معذرت ندارم توقع ،یباش مونیپش ندارم توقع ازت من ریام-

 همگ! تو؟ یهست من فکر! نکن فرضم خر گهید توروخدا اما ،یبخوا

 من فکر یگیم و یکنیم نگاش ینیشیم که لممیف اون تو من

 ینک مرور گهید یکی با توعاشقانه خاطرات یتونیم یچطور! ؟یبود

 !؟یکن فکر من به همزمان و
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 .شد شل او یبازو یرو از دستانش

 مخم االن م؟یبزن حرف موردش در فردا سخته، حشیتوض-

 !امخسته کشه،ینم

 .چسباند سرد وارید به را کمرش و رفت عقب سوگل
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 عوض رو یزیچ زدنت حرف یول! یبزن حرف یتونیم هم فردا-

 !کنهینم

 :شد یخال احساس از قلبش و شد بهیغر شد، سرد

 همون از! شیپ ماه چهار از نه، هم امشب. گرفتم رو میتصم من-

 بعد یسر گرفتم میتصم کرد، زهرمارم رویعروس فلش اون که یوقت

 و بود که نکن وانمود خودیب هم تو! نکنم نگاه سرمم پشت و برم

 که یدوم گند اگه کشم،ینم گهید من! مهمه یزندگ نیا تو من نبود

 !ریما برم بذار! ارمیم خودم سر ییبال هی زنمیم برسه یسوم به یزد

 :کند حفظ را خودش آرامش کرد یسع

 گفتم! یبر ذارمیم من مگه ؟یبر کجا. سوگل نگو پرت و چرت-

 !میزنیم حرف فردا که

 خودش به را سوگل شد باعث هم همان و بود انهیدلجو لحنش

 رد رهیخ و دیلرز لبانش نکرد، مقاومت بارنیا سوگل. کند کینزد

 :کرد بغض ریام یهاچشم یاهیس

 !بدم؟ ادامه احمقا مثل منم و یکن یمالماست باز که یبزن حرف-

 :پرفشار و محکم داد، جا آغوشش در را او سر ریام
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 م؟یکن حل آرامش با رو مشکل یخواینم چرا زدلمیعز سوگل،-

 برام یزندگ نیا که یکنیم متهم منو بعد و آسونه نقدریا برات رفتن

 !ست؟ین مهم

 یاعتراض بود ریام آغوش در نکهیا از که بود خراب حالش یقدربه

 آه. ردیبگ آرام ادیص آغوش در یزخم دیص که بود مسخره نداشت،

 ودش کم اشنهیس در شدهجمع بغض و درد شدت از تا دیکش یظیغل

 :گفت آرام و خفه حال همان در و

 تا! خورهینم من درد به یزنیم که ییهاحرف از کدومچیه ریام-

 تو نبودم، خونه که یوقت رهینم ادمی باز من یبزن حرف صبحم

 ریز لحداق! یکردیم نگاه تعاشقونه یتهیفرمال پیکل اون به یداشت

 ور در داشتم که یوقت آهنگشو، یصدا دمیشن خودم! نزن یکی نیا

 !کردمیم باز

 :دیکش سشیخ یهاپلک ریز یتند به را دستش پشت

 تحمل نیبب من، یجا بذار خودتو مگه؟ بودم کرده کارتیچ-

 بودم مزاحمت اگه نبودم، یکاف اگه بودم، کم اگه آسونه؟ کردنش
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 تمداش که بود هفته دو تازه من! ؟یکشت روحمو چرا برم، یگفتیم

 ...دمیدیم رو آرامش یرو

 :زد هق

 هچ من ریام ؟یبکش روگرفته پا تازه حس نیا یتونست چطور-

 زا خودم، از بود حقم شم؟ ریتحق بود حقم بهت؟ بودم کرده یایبد

 لمیف بار هی ماه چهار نیا یتو تو آخه شم؟ متنفر بودنم کم

 ...واسه که یلمیف وقتاون ،یدیند مونویعروس
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 که یزجر از هم خودش. بود کرده کبود را سوگل صورت هقهق

 ضبغ یک بار نیآخر نبود ادشی. بود کرده بغض دیکشیم سوگل

 کرد حس وجود تمام با را یدرماندگ که یشب همان دیشا بود؛ کرده

 !نشد دخترها نیماش از یخبر صبح تا و

 داخل از. رساند آشپزخانه به را خودش یتند یهاقدم با و شد بلند

 .برگشت سوگل شیپ مجددا و ختیر وانیل یتو آب یکم پارچ



 
 

666 romanzo_o 

 

 و دیکش عقب را صورتش سوگل. برد او صورت کینزد را وانیل

 :گفت حالیب

 .خورمینم-

 :چسباند لبانش به را وانیل

 .کبوده صورتت کم،ی بخور-

 خنک عیما آن از یاجرعه بردارد، سرش از دست ریام نکهیا یبرا

 و برد گوشش پشت آرامآرام انگشت با را او فر یموها. دینوش

 :کرد زمزمه

 .میبزن حرف یشد بهتر که فردا م،یاخسته دو هر سوگل-

 :بود کرده دارخش را شیصدا ش،یپ لحظات هقهق آثار

 !یزنیم خودتو حرف یدار که بازم-

 :گفت مکث با و کرد نوازش را او سرد هاسدست یرو

 مانع من ینشد مجاب اگه نبود، کنندهقانع حاتمیتوض فردا اگه-

 !شمینم رفتنت

 :دوخت او به شک با را نشیغمگ و سیخ نگاه
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 !؟یمطمئن خودت به انقدر یعنی-

 نبدو و دیبوس پرمهر و نرم را اشیشانیپ و آورد جلو را سوگل سر

 :گفت صورتش دنیکش عقب

 !هیانث هی یحت کنم؛ینم فکر چکسیه به تو جز من زم،یعز مطمئنم-

 سبک یکم دلش که بود ریام جمالت در ینانیاطم چه دانستینم

 و عطر از که یجو از رفتن نبود، آسان رفتن بود؛ ریام با حق. شد

 .بود داردنباله و یطوالن کندن جان کی بود اشباع ریام یهانفس

 :آمدینم باال گرید اشگرفته یصدا

 .بخواب برو باشه-

 :شد حلقه مچش دو هر دور ریام یهادست

 .میبر پاشو-

 :دیکش خودش سمت را مچش سوگل

 .باشم تنها خوامیم آم،ینم من-

 :زد لبخند اشیکسل یهمه با ریام
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 مارهچیب امییایبو حس صبح تا یاین سوگل، خوامیم موهاتو یبو-

 !کنهیم

 :جنباند لب آرام سوگل

 .کنم فکر خوامیم-

 :کرد بلندش نیزم یرو از زور به و دیکش محکم را مچش

 !یکن فکر یتونیم منم بغل تو-
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 هک زد حدس اتاق یکیتار از. داد فاصله هم از را نشیسنگ یهاپلک

 دهیوابنخ یحساب و درست شبید. باشد یباران و گرفته رونیب یهوا

 کنارش را سوگل و زد یچرخ شیجا در. آمدیم خوابش هنوز و بود

. زد شیصدا و نشست شیسرجا صاف نیسنگ بدن و تن آن با. دیند

 هنکیا بدون نشد، او از یخبر یوقت و دیکش صورتش به یدست

 .شد ییرایپذ وارد و آمد نییپا عیسر بپوشد را شرتشیت
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. زد لکپ سرهم پشت بار چند...نبود یباورکردن شیرو شیپ ریتصو

 !سالن؟ وسط زد صاعقه

 و خرد نیزم کف شانیتو یهاشکالت با همراه زیم یرو یهایکند

 یتح و پرت سالن یگوشه به گوشه هم هاکوسن. بودند پال و پخش

 . بودند شده پاکله یعسل چند

 آنقدر گرچه بود؟ دهینفهم یزیچ چیه او و شده خبر همه نیا چرا

 . بشود متوجه رفتینم هم انتظار که بود نیسنگ خوابش

  را بلشمقا ریتصو بتواند تا دیکش طول یاهیثان چند بود، کرده هنگ

 بست، نقش چشمانش مقابل روزید عصر یماجرا. کند پردازش

. رودب فلش آن سراغ دوباره وقت چند بعد شد باعث که یاتفاق همان

 کندن...نکند. برداشت زیخ جلو سمت به ینگران با آمد که خودش به

 :زد صدا یدلواپس با بود؟ شده خانه نیا وارد یکس باز

 سوگل؟-

 و دیچرخ سالن دور. آمد درد شیگلو که زد صدا بلند یقدربه

 یزیر یصدا با. زد صدا را سوگل دوباره شیگلو سوزش به اعتنایب
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 به و بود نشسته نفرهسه مبل نییپا سوگل د،یچرخ مخالف سمت

 . شدینم دهید اول نگاه در مقابلش بزرگ زیم یواسطه

 ستانشد. دیکوب قلبش وضعش و سر دنید با. رفت سمتش یتند به

 شکل به شانشیپر یموها و کرده حلقه شیزانوها دور را

 . بود پخش صورتش یرو یاختهیرهمبه

 سر. زد سوگل یشانه به یچنگ و آمد فرود مقابلش یدلواپس با

 متورم و سرخ صورتش. نکرد نگاهش اما آمد، باال یالحظه سوگل

 :دیپرس زدهبهت بود،

 !شده؟ یچ سوگل-

 رهیخ نقطه کی به و کردینم هیگر اما بود، سیخ سوگل یهاچشم

 اشخانه وارد یکس که نداشت شک گرید داد، بد گواه قلبش. بود

 دهز خشکش تیم مثل که بودند کرده کارچه سوگل با اما. بود شده

 !بود؟ یک کار خانه یختگیرهمبه بود؟ رهیخ یاگوشه به و
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 بود، کرده یخبط اگر شک بدون مهتا...مهتا. شد مشت دستانش

 !گذاشتینم اشزنده و آوردیم رشیگ

 :رساند هم به مکافات با را اشدهیخشک یهالب

  شده؟ یچ! من مردم ینگران از! بگو یزیچ هی زمیعز...سوگل-

 :دوخت او صورت یاجزا به را نگاهش دیترد با

 !خونه؟ بود اومده یکس-

 یهضرب دست کف با و آمد باال سوگل مرطوب نگاه گفت که را نیا

 :کرد زمزمه نفرت با و آورد ریام یزانو به یپرفشار

 !کنار برو-

 .داشت نگه را مچش و کرد نگاهش مبهوت و مات ریام

 !؟یریم کجا-

 ار فکش و شد بسته و باز خشم و حرص با سوگل ینیب یهاپره

 :کرد منقبض

 !نزن دست من به-
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 ترتند را شیهاقدم زد شیصدا ریام چه هر و اتاق سمت افتاد راه

 شیهاشانه بارکی قهیدق چند هر و نداشت تعادل سوگل نظر به. کرد

 چمدان بدش حال همان با و شد خم. خوردیم کیت سکسکه از

 .انداخت تخت یرو و آورد ریگ کمد نییپا از را رنگش یانقره

 کردیم تقال چه هر که بود ادیز یقدر به دستانش لرزش

 دوباره و شد چمدان الیخیب. بکشد را چمدان پیز توانستینم

 آغوشش یتو را همه شیهالباس به زد چنگ. برگشت کمد سمت

 کنار صورتش یجلو از را شیموها.  کرد یخال تخت یرو و داد جا

 .چرخاند اتاق در را اشآشفته نگاه و زد

 چه که دادینم فرمان و کردینم کار درست...بود کرده قفل مغزش

 شیبرا ریام را هالباس نیا یهمه که آمد ادشی آنکی. بردارد یزیچ

 وقتچیه اول از یوقت برد،یم خودش با دیبا چه یبرا. دهیخر

 ریام خود...خواستیم را خودش فقط. نبود او پول دنبال چشمش

 !را

 را زیچچیه گرید...خواستینم هم را خودش حاال یول

 !را دنیکش نفس یحت...خواستینم
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 کمد داخل به و داد جا آغوشش در را هالباس یهمه دوباره

 نه...نبود یعاد سوگل. کردیم نگاهش واج و هاج ریام. برگرداند

 :دیپرس بهت و یدرماندگ با. رفتارش نه خودش،

 چمدون اون اشهمه چرا شده؟ یچ! سوگل؟ یزنینم حرف چرا-

 !؟یکنیم یخال و پر رو
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 :شد دیکل هم یرو سوگل لبان

 !جهنم نیا از برم خوامیم-

 اششانه یرو ضرب با سوگل. بود ستادهیا در چارچوب نیب ریام

 .دش حرکتش مانع و نخورد جم ریام. برود کنار مقابلش از تا دیکوب

 خته؟یر همبه یک رو خونه-

 :گفت محکم و قاطع

 !من-

 :کرد حفظ را خودش یخونسرد یول خورد جا ریام
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 نماخواب هوی چرا م؟یبزن حرف امروز نبود قرار مگه سوگل-

 ! ؟یبر یخوایم کجا یدینشن حرفامو هنوز که تو! ؟یشد

 .خی کوه کی مثل درست بود، سرد و خشک سوگل یهامرمک

 هم با رو یزیچ هی قبلش یول م،یبزن حرف باشه م؟یبزن حرف-

 ؟یدار زدن حرف ِیرو نمیبب بعدش م،ینیبب

 را او و زد ریام مچ به یچنگ بپرسد، یگرید سوال ریام نکهیا از قبل

 .دیکش سالن سمت به خود دنبال

 مانه سمت باز! کجاست سوگل مقصد که دیفهم ریام ریمس یانهیم 

 !یکوفت ونیزیتلو

 را ریام دست و فروکرد ونیزیتلو سوکت داخل را رنگ دیسف فلش

 . دننیبنش ونیزیتلو مقابل ینفرهسه مبل یرو هم با تا دیکش

 را نترلک یدکمه سوگل و نشست سالن بازارآشفته یتو اجبار به ریام

 .کرد لمس

 در یجلو یراهرو وارد یجوان دختر. شد پخش به شروع لمیف

 راهرو یوت مداربسته نیدورب دنبال تا گرفت باال را سرش یوقت...شد
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 خودش! افتاد ریتصو قاب در صورتش یالحظه یبرا بگردد

 !بود مهتا...بود

 زا راحت یلیخ ستین کار در ینیدورب شد راحت الشیخ که یوقت

 ! انداخت در داخل و درآورد دیکل بشیج یتو

 داشت .بود داشتهنگه شیهادندان یال سفت را اشینییپا لبان سوگل

 به خواستینم گرید. نشود ریسراز شیهااشک که زدیم زور

 ! وقتچیه نه االن، نه. کند نگاه ریام صورت

 به رهیخ داشت؟ لرزش چرا اما باشد، محکم شیصدا خواستیم

 :زد لب روبرو

 احتر چقدر! بهش یداد دیکلدسته نه؛ که دیکل! داره دیکل ینیبیم-

 ! تو اومد

 خم !نبود لیدلیب پس اطرافش یهایشلوغ...رفت را ماجرا ته تا ریام

 عیرس سوگل. ردیبگ سوگل دست از را کنترل تا انداخت دست و شد

 .داد گرشید دست به را کنترل و داد نشان واکنش
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 :کرد زمزمه حرص با ریام

 !سوگل-

 :گفت سماجت با و فشرد را یپل یدکمه دوباره سوگل

 !مینیبب رو خوابم یهیبق بذار! ریام نگو یچیه-

 :گفت یدرماندگ با و دیکش را گردنش پشت را دستش ریام

 !ویچ همه دمیم حیتوض کن، قطعش سوگل--

 پخش داشت چنانهم لمیف. دیشنینم را شیصدا انگار سوگل

 حسیب و خشک و روبرو مبهم ریتصاو به زد زل سوگل شد،یم

 : گفت

 هم اب رو خوابم ته تا وگرنه ،ینذاشت نیدورب خونه تو که شد فیح-

 بتهال کنم،یم فیتعر برات من خوابمو یهیبق نداره بیع! میدیدیم

 !نه؟ مگه گه؟ید بودم وونهید! یکن باور رو هاوونهید حرف اگه

 دیلرزیم اشینییپا فک و شده منقبض اشقهیشق یرو زیر یهارگ

 :آمدینم کوتاه اما
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 ؟یآورد کجا از رو دیکل دمیپرس ازش! تخت یگوشه نشست مهتا-

 دهش بارم هی یبرا و ایب گه؟ید یداد بهش تو! یداد بهش تو گفت

 !نکن فرضم احمق

 :داد تکان سر یکالفگ با ریام

 ...سوگل-

 :رفت باال سوگل یصدا

 !؟ینداد ای یداد ریام-

 :رفت فرو دستش ریز کوسن در ریام یشدهمشت دست

 !دادم من آره-

 گرید! بود؟ دهیند هم نیا از بدتر یزهایچ مگر یول خورد، جا

 :دارد بغض شیصدا که نبود مهم شیبرا

 بلق گفت! بود آره جوابش ؟یارتباط در ریام با مگه دمیپرس ازش-

 یعروس من با یهولک هوا گفتیم...نیارتباط در باهم مونیعروس

 ...یدارنگه شونیراض که...یکن پرت توخونواده حواس تا که یکرد

 ...تهمته قرآنبه-
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 :رفت حرفش یتو یشتریب شدت با سوگل

 یداد دیکل بهش نکهیا تهمته؟ هم مونخونه به مهتا اومدن! تهمت؟-

! شم؟یپرروان متوهِم هی هنوزم نم؟یبیم خواب دارم هنوزم من! ؟یچ

 دیکل محرمش به آدم خب! محرمه باهات هنوز زنته، گفت بهم

 !گه؟ید دهیم رو شخونه
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 :گفت یناراحت و یدلخور با. بود شده سخت شدن خونسرد گرید

 اعتقاد قرآن به. گذاشتم قرآن رو دست برات روز اون من سوگل-

 ؟یندار

 :نداشت هیگر از کم زد، سوگل که یپوزخند 

 !نه گذاشته روش دست که یکس به اما دارم، اعتقاد قرآن به-

 :گذاشت شیپهلو یرو را دستش کی یکالفگ با و شد بلند

 !سوگل نشو انصافیب-
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 یرهیت یهاچشم به. ستادیا او ینهیس به نهیس و شد بلند هم سوگل

 ود،ب بافته را شیایرو عمر کی که ییهاچشم از چطور. کرد نگاه ریام

 چرا بود؟ زاریب رهیت یهایگو آن از گرید چرا بود؟ خورده بیفر

 و عشق آن یهمه چرا! نبود؟ روزهاید و روزید سوگل هیشب گرید

 شیجا خشم و نفرت و رفتیم داشت یسادگ و احساس

 نشست؟یم

 نگاه و شیهاشانه به زد چنگ. نداشت تن به یراهنیپ ریام

 کی مگر هادست نیا. دیخشک خودش یهادست یرو اشزدهبهت

 خراش که بود شده چه حاال نبود؟ ریام به دنیرس تاب و تب در عمر

 !ریام یبرهنه پوست یرو انداختیم

 با زد، زار...نبرد راه ییجا به شیهااشک کنترل یبرا تالش

 قدرت با انزجار و شد جمع لبانش. خشم با...یدلخور با...حرص

 کرده یعاشق فقط عمر کی که یدرشت یهاچشم آن به تاخت تمام

 .بود

 گذشت؟ یچ من به هفته دو نیا تو یدیفهم اصال تو-
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 اب ختهیآم غیج یصدا و شد ترقیعم ریام ینهیس یرو شیهاخراش

 :بلندتر اشهیگر

. نکرد افاقه اما مشاور، شیپ رفتم! یروان...بودم شده یروان من-

 زده همتو کردیم فکر تو مثل هم دکتر! شناسروان شیپ منو فرستاد

 ...خوردمیم قرص داشتم هفته دو نیا تو من! داد قرص بهم! بودم

 هم ییباال طبقات تا سوگل ادیفر و داد یصدا که بود مطمئن

 چنگ مانع نکهیا نه... او یهامچ دور انداخت دست. رودیم

 ! نه...شود انداختنش

 با و بود سرخ سرِخ صورتش...گرفتینم آرام سوگل...بود نگرانش

 اشیطور دیترسیم. زدیم رونیب گردنش یهااستخوان غیج هر

 .شود
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 یهادست آن با بود؛ دارخنده. نشود فشیحر اما گرفت، را شیهامچ

 !دیرسینم ساله ستیب دختر کی به زورش یعضالن و پهن



 
 

681 romanzo_o 

 

 دلش فقط. یعصب نه و شدیم ناراحت نه سوگل یادهایفر از

 نیا عذاب خاطر به را او و دیبوسیم را سشیخ صورت خواستیم

 . دادیم یدلدار هفته دو

 هم دعوا وسط یحت شناختشیم تازهتازه که یدیجد حس نیا

 شتریب اشنهیس زد،یم غیج شتریب سوگل چه هر. کردیم یکشگردن

 اما آمد، نییپا او ینهیس یرو از سوگل یهادست. شدیم فشرده

 . بود ریاس ریام دست در هنوز شیهامچ

 شیصدا و شد پخش صورتش یرو اشکردهعرق شیموها زد، هق

 :دیپریم اشنهیس بار کی هرکلمه نیب که شد دهیبر آنقدر

 چطور...یبد میباز یتونست چطور...یگذاشت قرآن رو دست تو ریام-

 تهوق چند نیا تو من! دمیدیم خواب که یکن فرو سرم تو یتونست

 کابوس باز چشم با بازم بزنم، توهم بازم که دمیترسیم شهمه

 !؟ینداشت اونم ؟یچ وجدان ،ینداشت دوستم ،ینبود عاشقم...نمیبب

 :گفت یدرماندگ با! سوگل یبرا هم باز کرد، بغض دوباره ریام
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 کردم الیخ! روزه همون واسه فقط ماجرا کردمیم فکر من سوگل-

 یروز و حال چه یتو تو، که دونستمیم کجا از ،یکرد فراموش

 ؟یهست

 یپاها وگرنه بود، داشته نگه را شیهادست ریام که بود خوب

 شده نیزم پخش بارها االن تا و نداشت را وزنش تحمل جانشیب

 :نداشت رمق شیصدا گرید. بود

 یکوفت یقرصا اون ؟یدیفهمیم کجا از ر؟یام یدونستیم کجا از-

 هک کردمیم میتنظ یجور رو ساعتش. خوابوندیم منو شب تا صبح

 کنم، سرهم ییغذا هی عیسر بشم، داریب تو اومدن قبل ساعت هی

 ایدن زن نیترسرحال یایب که تو تا کنم شیآرا بپوشم، قشنگ لباس

 هک ییتو خاطر به شم، خوب زود کردمیم تالش داشتم...باشم برات

 نقربو ،یدار دوستم یگفتیم بهم تازهتازه انتظار، سال چند بعد

 واسه سال پنج من آخه...شدیم تنگ برام دلت ،یرفتیم امصدقه

 هفته دو اون کردمیم فکر! بودم کرده یشمارهیثان ییروزا نیهمچ

 !زنمیم پا و دست دارم جهنم وسط که دونستمیم چه منه؛ بهشت
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 که شدینم باورش آمده، سوگل سر بالها نیا شدینم باورش

 دو نیا تمام که ییاو! است آورده سوگل سر را بالها نیا خودش

 مبادا که هانیدورب دها،یکل خانه، کردن چک بود شده کارش هفته

 !بزند سوگل به یبیآس بخواهد یکس

 و بود یخود بود؟ خودش دشمن که بود رفته اشتباه را راه یکجا

 ماا نخورد، تکان سوگل دل در آب تا بود گفته دروغ! نبود گانهیب

 !بود کرده سوگل دل به خون و رفته خطا

 دروغ آن از یبد تین که کردیم متقاعد را سوگل چطور حاال

 باور اصال را کدامش! بود محال کرد؟یم باور سوگل! نداشته

 !  کرد؟یم

 نس و کم دختر نیا گناه. کردیم درد شیهاسلول تمام...نه که قلبش

 آرام که داد؟یم را او یگذشته تاوان داشت که بود چه سال

 و کرده چپاول را صورتش یهایقشنگ تمام انگار که...گرفتینم

 . بودند گذاشته اضطراب و یدلخور و ترس شیجا
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 ارسالن و پارسا از ترراحت او خوردندیبرم یمشکل به وقت هر

 به حاال اما...کردیم عمل تریمنطق بود، ترآرام. کردیم دایپ حلراه

 .بود مستاصل عمرش تمام یاندازه

 بستبن به یه مغزش که بود ریدرگ وجدانش احساسش، قلبش،

 یجور را او آدم کی یناراحت و هیگر یروز کردینم فکر. خوردیم

 به نمکچه کنمچه یکاسه که...شود یشانیپر سرتاپا که زدیبر همبه

 !ردیبگ دست

 سفت را شیبازوها و رفت باال او یهامچ یرو از ریام یهادست

 :گفت آرام بود، شده جمع یناراحت را از که یصورت با. داشت نگه

 نیا با یدار...نداشتم رو دادنت آزار قصد من خدابه...جان سوگل-

! شهینم که یجورنیا خانمم...زمیعز آخه! یدیم عذابم حرفات

 بهت شدم مجبور چرا که بدم حیتوض بهت بذار شو آروم ن،یبش

 !بگم دروغ

 تن آن به جان...دیجوش شیهاچشم در اشک...گرفت گر سوگل

 یصدا و زد پا و دست ریام یهادست انیم...برگشت کرخت

 :دیچیپ سالن در اشگرفته
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 از که یبت! ؟یبذار هاتدروغ رو دروغ، ؟یبگ یچ! ر؟یام یبگ یچ-

 همه داره هاشیزیت و شد کهیت هزار کست،یش بودم، ساخته تو

 !ندازهیم زخم وجودمو
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 قورت توانستینم را دهانش آب که داشت درد آنقدر شیگلو

 :زدیم غیج دیبا کرد؛ینم آرامش زدن حرف اما بدهد،

 رامب تموم هفته دو که ییتو کنم؟ باور حرفاتو یچطور گهید من-

 و شک بقبولونم مغزم به یشد باعث که ییتو ،یکرد یباز نقش

 یچ همه به گهید یشد باعث که ییتو! کنه خفه رو یالک دیترد

 هتام یحرفا نکنه نکهیا به ،یچهمه به حرفات، به تو، به! کنم شک

 هب منو تو! یبود ارتباط در باهاش واقعا نکنه نکهیا به! بود راست

 که ییهوا به! دارم شک خودمم به یحت گهید که یانداخت یروز

 شک چشمام به! دارم شک هامگوش به! دارم شک کشممیم نفس

 !دارم شک زمان و نیزم به! دارم

 :دینال او به کردن نگاه بدون
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 و یایب خودت به روز هی که سخته چقدر که یبفهم یتونیم تو-

! ه؟یچ اون از ترسخت یدونیم! ؟یاومد اشتباه رو ریمس کل ینیبب

 تو هب تهش که برگردم راه کدوم از! نباشه هم برگشت راه گهید نکهیا

 نیا از ،یزد َپسم مهتا خاطر به منو که یروز همون تو!  نشه؟ ختم

 یبرا دوباره که دمینفهم بودم احمق من! رونیب یکرد پرتم جاده

 نامیب برزخ یتو که حقمه االن! راههیب به ،یخاک به زدم تو به دنیرس

 مویسادگ و حماقت چوِب دارم من! بمونم سرگردون نشون و

 !نه؟ مگه خورم،یم

 یگوشه. نشود آب سوگل روز و حال به که نبود سنگ از دلش

 یدرماندگ با و گذاشت او یگونه یرو دست و شد تر شیهاچشم

 :جنباند لب

 ...سوگل-

 کف با یجور و کرد جمع بغض و نفرت با را لبانش سوگل

 ار خود تعادل اگر ریام که داد هل عقب به را ریام یانهیس دستانش

 .نیزم خوردیم کرد،ینم حفظ
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 به نه شد، چمدان الیخیب. اتاق سمت کشاند را جانشیب یپاها

 ره که ییهااشک به نه و کرد اعتنا دستانش خردکناعصاب ارتعاش

 وششد یرو را فشیک و دیپوش لباس تندتند. گرفتیم شدت لحظه

 . انداخت

 و تند یهاقدم با و کوباند یخراشگوش یصدا با را اتاق در

 .رفت واحد در سمت یداروزن

! نه! هم؟ قلبش از...اشیزندگ از...اشخانه از...رفتیم داشت سوگل

 !رفت؟یم کجا بود، آمده تازه

 گذاشتیم مگر اش،سکنه از یخال قلِب آن در بود نشسته سوگل

 بماند؟ صاحابیب قلبش و برود

 گرید دست با و داشت نگه را در دست کی با. سمتش برداشت زیخ

 .را سوگل آرنج

 او هب را اشنشسته خون به و سرد نگاه و دیچرخ یتند به سوگل سر

 :دوخت

 نهیس نیا پشت یبود گفته ادتهی برده؟ منو قلب یبود گفته ادتهی-

 !بتپه؟ برات نخواه و ستین یخبر چیه
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 :پردردش ینهیس یرو گذاشت را او دست و ریام دست به زد چنگ

 هگید مونه،یم یخال ابد تا گهید منم ینجایا! ندارم قلب گهید منم-

 !تپهینم
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 در، سمت دنشیچرخ. بود در رهیدستگ یرو هنوز ریام گرید دست

 یلحن با. اشنهیس یقفسه یرو از دو هر دست افتادن با شد همزمان

 :گفت خفه

 !برم خوامیم بکش، رو دستت-

 یدج اما آرام. دیچسب هم ترسفت! چیه که نکرد رها را رهیدستگ ریام

 :کرد زمزمه

 !سوگل یبر بذارم محاله-

 ریام ریدلگ صورت به تا دیکش باال زور به سوخت،یم َترش چشمان

 !چرا یزاریب و یدلخور اما نداشت، بغض گرید شیصدا. بزند زل
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 ونهخ نیا تو دوباره یکن مجبور منو که یباش خودخواه یلیخ دیبا-

 !بمونم

 و یپست و یسرد یهمه با ماند؟یم شهیهم سوگل کردیم فکر چرا

 کردهن تصور وقتچیه را سوگل رفتن بود، نشانیب که ییهایبلند

 ! وقتچیه...بود

 را او رفتن! شودیم یشکل چه او، بدون یزندگ دانستینم اصال

 ! بود مطمئن! آوردینم نه آورد؟یم دوام

 در آرام...بود داشت دوستش آهسته سال پنج نیا تمام در سوگل

 هیگر یپنهان...شکستیم دلش آهسته...بود اشیزندگ

 شرفتن اما شود، درست زیچ همه تا کردیم یصبور صدایب...کردیم

 ! ماندینم صدا و سریب گرید

 در ستهویپ خانه، نیا سکوت در که شدیم یادیفر نیبلندتر رفتنش

 ! دیچیپیم گوشش

 کرده تحمل نبود، حقش که را ییهایسخت یهمه او، کنار در سوگل

 بود، هدفش به دنیرس یقدم کی در سال دو بعد ریام که حاال. بود

 انصاف ندیبب را آرامش یرو باالخره یزندگ نیا بود قرار که حاال
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 نیا از او سهم نبود انصاف! ندینب را خوب یروزها آن سوگل نبود

 !باشد سرد و تلخ یروزها فقط یزندگ

 چنگ شده که یسمانیر هر به اشیزندگ در سوگل ماندن یبرا

 غم هم هنوز نگاهش ته! بود نشیترکوچک که یخودخواه زد،یم

 :گفت سوگل به که یوقت داشت

 همب ناشویا از بدتر اصال! باشم خودخواه تو داشتن نگه یبرا بذار-

 !نرو فقط بگو،

 :خورد انحنا سوگل لبان یگوشه

 نیا یبد نشون که یکنیم یباز نقش برام آخر لحظات نیا یدار-

 حاللت که نمونم؟ دلشکسته ازت من که بود؟ مهم برات یزندگ

 ...کنمینم حاللت وقتچیه من! ریام یزد کاهدون به کنم؟
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 شیصدا به یلعنت بغض آن دوباره اشجمله آخر گفتن موقع کاش

 :گفت جوابش در ریام. دیکشینم پنجه
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 !نرو توروخدا یول...بمون دلشکسته ازم نکن، حاللم سوگل-

 ریام یصدا وقتچیه. کردیم جشیگ بلبشو آن در ریام یهاحرف

 .ندک التماس بود دهیند سال پنج نیا در وقت چیه. نبود خسته آنقدر

. برداشت رهیدستگ یرو از ریام دست کردن جدا یبرا تقال، از دست

 ریام صورت یرو را اشیخی نگاه و فرستاد رونیب جاکی را نفسش

 :داشت نگه ثابت

 مونیعروس و عقد از حرف یوقت مگه ؟یکنیم التماس یدار ریام-

 تظاهر و باش مرد باش، خودت االنم! ؟ینبود یناراض بار دو هر شد

 ...یهست تخونواده واکنش نگران اگه! یناراحت رفتنم از که نکن

 :حرفش وسط دیپر یتند به ریام

 دو و یس من! زیبر رونیب سرت از رو مسخره یفکرا نیا سوگل-

 ترس از و کنم ازدواج مخونواده خاطر به که ستمین بچه سالمه،

 ...دارمنگه رو تو غضبشون

 یور دور کی را نگاهش و شد نییپا و باال شیگلو یزیت کرد، مکث

 :چرخاند او صورت یاجزا
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 تو بدون رو یزندگ نیا من سوگل! گمیم خودم خاطر به-

 !ینکن چه یکن باور حرفامو چه خوام،ینم

 :دیپرس رمقیب کشمکش همه نیا از خسته

 !خودت؟ خاطر به-

 نکرد، فکر نکرد، تعلل شهیهم مثل. زود یلیخ...داد را جوابش زود

 :نرفت طفره

 یبر کال که برسه چه ارم،ینم دووم تاصبحم رو رفتنت من! آره-

 ...من! سوگل

 هم خودش یبرا لبش یرو شدهیجار کلمات چون کرد مکث

 تا. بداند را اشادامه تا بود کنجکاو یبدجور هم خودش. بود بیغر

 :دیآیم احساسش سر به دارد چه بفهمد

 رفتن فکر! نداشتم دوست میزندگ تو تو، مثل رو چکسیه-

 بهت خوامینم! بود نکرده خراب حالمو نقدریا امروزتابه چکسیه

 یول! بود نیهم حسم هم اول از که کنم ادعا خوامینم بگم؛ دروغ

 ! فهممیم نارویا دارم یریم یدار که حاال
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 یدرماندگ با و دیچسب را فشیک بند او، یهادست یجا به بارنیا

 : کرد نجوا

 تو همه نیا یکرد فرصت یِک! من؟ با یکرد کاریچ تو سوگل-

 داره فتنتر فکر از امنهیس تو یزیت زیچ هی نیبب! ؟یبزن شهیر وجودم

 گتن برات دلم یستادیوا نجایا که حاال نیهم شه،یم نییپا و باال

 رونیب خونه نیا از پاتو اگه! شده تنگ همه نیا بار نیاول یبرا شده،

 ...ادیب روزم به یچ ستین معلوم یبذار
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 و فشیک بند دور او انگشتان فشار به کرد، نگاه ریام دست به سوگل

 :شد یخال یحس هر از شیصدا

 هر روز، هر بودم، زبونت از حرفا نیا دنیشن منتظر یلیخ من-

 بخ یول ه،یالک دیام که دونستمیم اوقات یبعض! هیثان هر قه،یدق

 !ستین خودش دست گهید که دنشیکش انتظار زادیآدم

 باز شفیک بند دور از یکییکی را ریام انگشتان قفل و انداخت دست

 .کرد
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 و ارمد دنیشن یبرا یگوش نه گهید من! رید یلیخ...یگفت رید یول-

 مه باورت گهید! بکوبه تندتند و بلرزه حرفات نیا با که یدل نه

 که یکس واسه دار نگه! فنیح نکن، من حروم رو احساستت! ندارم

 نهن زور و ضرب با که یکس نه بذاره، تیزندگ تو پا خودت لیم با

 !تیزندگ به شده لیتحم بابات

 همه داشت چرا یول باشد، یعصبان دستش از داشت حق سوگل

 برد؟یم سوال ریز را زیچ

 شانه و شاخ شیخواستگارها یبرا چطور که بود رفته ادشی 

 بودند، شده دو آن ازدواج الیخیب همه یوقت که دیند د؟یکشیم

 رونیب سرش از را سوگل فکر نتوانست بارنیا که بود او خود

  ندازد؟یب

 اددینم مهلت چرا یول بشود، نیبدب زیچ همه به داشت حق سوگل

 یبرا هم، شناخت یبرا فرصت و ردیبگ سامان و سر زیچ همه که

  کنند؟ دایپ یعاشق
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 خواستیم که بود کرده زیلبر آنقدر صبرش او ای بود زده جا زود

 یتو ختیر را اشیآزردگ یهمه ز؟یچ همه به بزند پا پشت و برود

 :شیصدا

 ...سوگل-

 ارانگ. شود نرم لوحشساده دِل گرید بارکی تا که ستادینا سوگل

 هدید لمیف در را مهتا که شیپ ساعت کی نیهم از اشیفکر بلوغ

 نیا اگر یحت شود، بزرگ گرید خواستیم. بود شده شروع بود،

 عشق و تعلقات یهمه گذاشتن کنار متیق به شدن بزرگ

 ! شدیم تمام اشینوجوان

 شیبرا یزبون و حقارت جز زیچچیه امروز تا نفهمشزبان احساسات

 هادلسنگ یزندگ ندیبب امروز از خواستیم بود، اوردهین ارمغان به

 گذرد؟یم یچطور عاطفه و عشق بدون یزندگ! ست؟یشکل چه

 پشت را ریام یهیسا. دیچیپ خانه یراهرو در شیهاکفش یصدا

 .را شیبازو شدن دهیکش بعد و کرد حس سرش
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 :گفت و دیکش عقب حرص با را دستش

 یاهخون تو من! نکن آبرومونیب هاهیهمسا یجلو نیا از شتریب ریام-

 !مونمینم داره، رو دشیکل زنه اون که

 بارهدو دیترسیم! هاپله یباال درست بود، ستادهیا ییجا بد سوگل

 نداشت نت به بلوز. برود عقب به ناخواسته سوگل و ردیبگ را دستش

 .برسد سر یاهیهمسا بحثشان و جر یصدا از بود ممکن آن هر و

 یفاصله همان در شد مجبور و داشت نگه هوا در را شیهادست

 :کند پچپچ خواهشگر یلحن با کوتاه

 !گهید یجا هی میریم خب-

 :کرد یروادهیز شدن رحمیب یبرا

 !ینباش اونجا تو که ییجا یبر خوامیم من-

 با .شد حرکتیب ریام گرید که داشت یبار چه اشجمله دانستینم

 دفن ینیسنگ آوار ریز قلبش انگار آخر، یهیثان در ریام یگرفته نگاه

 .شد گوربه زنده جاهمان و

**** 
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 :گفت که آخر یلحظه دانستینم

 !دنبالت آمیم فردا-

 ! نه ای دیشن را شیصدا سوگل

 و کرد جمع خانه کف از را اطیاحت با را هاشکسته شهیش و شد خم

 گلسو رفتن آثار خانه خواستینم. برگرداند شانیسرجا را هاکوسن

 که یزمان مثل درست زیچ همه خواستیم دلش. بکشد رخش به را

 .باشد مرتب بود خانه در سوگل

 تازه ،یسردرگم سال دو بعد برود، یزندگ نیا از روح خواستینم

 نوزه که شدیم گرم یحس یشعله از تنش و افتادیم ریمس در داشت

 .بود رفته و خورده ُسر دستش کف از دهینچش را اشمزه

 یحت شده؛ که هرطور. کردیم درست را زیچ همه یجورکی دیبا

 !سماجت و زور به شده اگر

 ادتع سوگل. اتاق به برگشت برگرداند، یقبل حالت به که را سالن

 ستا خواب یوقت که دانستیم اگر کند، فشیک یتو دست نداشت

 را فلش و کند حماقت بود محال رود،یم فشیک سروقت سوگل

 . بگذارد فشیک یتو
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 زیناچ و کوچک یش نیا با. داشت نگه انگشتانش نیب را فلش

 بالشدن که فردا دیبا. بود شکانده بدجور را سوگل دل دوبار حالتابه

 داشته، نگه را فلش نیا هم هنوز چرا که گفتیم بهش رفتیم

 ...شدیم آشوب سوگل اگر یحت
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 بود هگفت. نبود خانه در سوگل برگشت، سرکار از یوقت عصر روزید

 دیکل یوقت. کشدیم طول کارش یساعت دو-یکی و دارد دیخر

 . بود مانده مبهوتومات یالحظه کند، باز را در که انداخت

 را هخان دیجد قفل داشته قصد لمید آچار مثل یایش با یکس انگار

 .بود کرده ول کارهنصفه و نشده موفق اما بشکند،

 و دیکش یآسودگ سر از ینفس نبود، خانه در سوگل نکهیا فکر از

 یوارس را خانه یجا همه و رفت جلو اطیاحت با. کرد باز را در عیسر

 را فلش نشده، خانه وارد یکس که شد راحت الشیخ یوقت. کرد

 .برود رساختمانیمد سراغ دوباره شد مجبور و برداشت
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 لمیف زمان اما. نشد یخبر چیه زدند، زل نیدورب به نفره دو چه هر

 شپخ یقبل ریتصاو همان دوباره و دیپر جلو قهیدق ده بارهکی به

 ! شد

 جمع حواسش اگر و نبود شکار قابل نیدورب در یزیچ چیه عمال

 !شدینم هم یزمان پرش آن متوجه یحت نبود

 هب آمدن قصد که یکس و نبود طرف یعاد یهاآدم با نکهیا یعنی نیا

 ! بود کارکشته یحساب داشت را خانه

 خراب آنقدر در قفل. برگشت خودشان واحد به و برداشت را فلش

 در هک ییابزارها با. بدهد خبر دسازیکل به باشد ازین که بود نشده

 . شد خانه وارد و کرد سرهمش داشت خانه

 تا وگلس یسرانگشت حساب کی با. کرد متصل ونیزیتلو به را فلش

 کهنیا از قبل تا خواستیم. گشتیبرنم خانه به گرید ساعت کی

 بدهد نشان آنها به هم را دیجد لمیف و برود سیپل شیپ دوباره

 !کند چک موموبه را زیچ همه گرید بارکی

 شیپ یسر لمیف از. رفتینم گرید یکس شیپ مهتا جز فکرش

 شیپ وقت چند نیهم تا اگر. بود خودش کار هم باز که بود مطمئن
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 نیا از افتاد،یم دنبالش پرونده نیا دنیرس سرانجام به یبرا تنها

 !شدیم اضافه آن به هم شانتیامن حفظ بعدبه

 عدب یهایسر گرفت؟یم سرش به یِگل چه بود خانه در سوگل اگر

 یروح آزار به تنها ماجرا اگر! جانشان؟ از خواستیم چه مهتا! چه؟

! دیخرینم جان به را نیسنگ سکیر نیا مهتا شد،یم خالصه سوگل

 آن در بود نتوانسته چرا! بود سرش در نیا از ترمهم یهدف حتما

 ! ستیموجود چه او که بفهمد بود، نامزد مهتا با که یمدت

 تهیرمالف پیکل و برداشت را کنترل شد، تمام راهرو لمیف پخش یوقت

 .کرد یپل را
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 ار پیکل نیا آنقدر رفت اشیزندگ از مهتا که یوقت همان راستش

 زا شتریب و خوردیم همبه اشهیثان هر از حالش گرید که بود دهید

 به که بار هر اما. نداشت شیتماشا یبرا یرغبت که بود مین و سالکی

 مثل گشت،یبرم درازتر پا از دست و رفتیم یآگاه و یکالنتر

 .کند نگاهش دوباره شدیم مجبور ناخودآگاه عصر روزید
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 در خون و شدیم قیدق مهتا زیر حرکات یهمه یرو بار هر

 . دیجوشیم شیهارگ

 تمام یفیبالتکل و یسردرگم نیا چرا شد؟یم عاجزتر بار هر چرا

 بودشن در نکهیا فکر از است سرکار یوقت بود قرار یِک تا شد؟ینم

 بلرزد؟ بدنش و تن اورند،یب سوگل سر ییبال

 سر کردیم تماشا را خردکناعصاب پیکل آن قدرچه هر چرا 

 کرد؟ یباز ِجیگ را او چطور و ستیجانور چه مهتا آوردیدرنم

 راگ که بود یواقع آنقدر پیکل آن در مهتا حرکات و هابوسه ها،نگاه

 عاشق واقعا مهتا دیفهمینم وقتچیه کردیم تماشا گرید بار هزار

 !کردیم یباز ماهرانه را نقشش و بود پدرسوخته ای بود،

 باال خواهدیم کرد،یم حس لمیف آن یتماشا با گرید بود چه هر اما

 هتام صورت به درست و شد رها دستش از کنترل یک دینفهم. اوردیب

 !کرد اصابت د،یخندیم دل ته از داشت که یوقت

 د،ش کم دلشِ سوزش از یکم الاقل یول شکست ونیزیتلو صفحه 

 همبهدل آهنگ آن و دیدینم را مهتا ینمادندان یهاخنده گرید الاقل

 . شدینم پخش گرید زن
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 در غرق نبود، زمان گذر متوجه که بود ختهیر همبه آنقدر

 ...شدیم دینبا چههمان شد و دیرس راه از سوگل اشیحواسیب

 ردس اتاق. کرد فوت صدادار را اشنفس و دیکش صورتش به یدست

 رارق مثال. نداشت را شرتشیت دنیپوش و شدن بلند حاِل یول بود،

 و سوگل بد حاِل یول برود سیپل شیپ صبح امروز دوباره بود

 ! بود نگذاشته یباق شیبرا یانرژ رفتنش، قبل شیهاهیگر

 ادافتینم یخاص اتفاق  دادیم سیپل به هم را دیجد یهالمیف گرچه

 تلفنش یصفحه. دیشنیم را یتکرار یهاحرف همان دوباره و

 از دیجد امیپ دنید با. داشت برش و شد خم. شد خاموش و روشن

 .دیکش درهم را شیابروها ارسالن جانب

 !"نمتیبب دیبا"-

 :کرد پیتا

 !"کجا؟"-

 :آمد یفور جوابش

 "!نهیبب تو با منو یکس خوامینم بازار، ریغ ییجا هر دونمینم"-
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 گفتیم یجور زد،یم ششین مدت نیا در ارسالن که نبود یاول بار

 !ودب طرف ییآبرویب آدم با انگار که ندینب تو با را من یکس که
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 :نوشت کوتاه. نداشت را خانه از رفتن رونیب یحوصله

 !"فرستمیم برات رو شنشیلوک م،خونه ایب"-

 بود گفته است باغ در درسا بود داده امیپ که یروز بعد ارسالن

 یهمه با. بود امدهین شیپ فرصتش اما ند،یبب را او خواهدیم

 و نبود متنفر او از هنوز بود، کرده حقش در ارسالن که ییهایبد

 یکس ینهیک نداشت عادت کل در. سوختیم براش هم دلش یحت

 .داردنگه دلش در را

 ارسالن نه و داشت ییرایپذ یبرا را خچالی کردن چک حال نه

 !باشد شیبرا تدارک فکر که بود یعاد مهمان

 سقف به را نگاهش ارسالن آمدن تا و دیکش دراز تخت یرو 

 قطع گوشش در سوگل یهاهیگر یصدا هم لحظه کی یحت. دوخت
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 به پس بکند؟ یکار اشیشانیپر همه آن یبرا نتوانست چرا. شدینم

  کند؟ آرام را سوگل نتوانست که یوقت خورد،یم یدرد چه

 انگار داشت، ساعتکی از باالتر یعمق خانه، در سوگل یخال یجا

 ! بود گذشته رفتنش از هاسال

 اشنهیس به و داشت آغوشش در را او حاال نیهم خواستیم دلش

 شیبایز یهاچشم هم باز و نبود خوب حالش اگر یحت فشرد؛یم

 گرید بود گفته نکهیا نگران نبود، سوگل یهاحرف نگران! داشت غم

 ینعی! بود یدلتنگ دم و شاخیب غول نگران نبود، هم ندارد دوستش

 شیموها عطر یدلتنگ به کرد؟ عادت هم سوگل یدلتنگ به شدیم

 هب د؟یپریم دهانش از ناخواسته یسادگ سر از که ییهاحرف به چه؟

 بانمک یهاحرف خواندن با روزش یخستگ که خاطراتش دفتر آن

 . دیخندیم یکل خلوتش در و دیپریم سروتهشیب و

. شد یکنار اتاق وارد و آمد نییپا تخت یرو از اشیحالیب اوج در

 اما کرد،یم عوض را دفترش جاساز خودش الیخ به بار هر سوگل

 از نگشت یکم با که امروز نیهم مثل. کردیم شیدایپ زود یلیخ ریام

 . کرد دایپ نمازش چادر ریز
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 شیهالب یرو یجانکم لبخند و دیکش را دفتر یهانوشته به یدست

 همراه را دفتر نیا بود رفته ادشی سوگل که خداروشکر. دیدرخش

 را نیدلنش و ساده عطر یبو چسباند، اشینیب به را دفتر. ببرد خود

 و انداخت سوگل یهااداشتی نیآخر به ینگاه. دادیم را سوگل

 .افتاد سوزش به دلش
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 تکتک از. بود نوشته خوبش حال از آخر صفحات در سوگل

 سوگل به یوقت هر از شتریب او روزها نیا که یزیآممحبت جمالت

 خودش یبرا مرتبه دو یکی و کرد توقف جمله هر یرو! بود گفته

 چه به گفته، سوگل به را هانیا خودش که شدینم باورش. خواند

 ! بود؟ شده گرفتار یمرض

 به احساساتش روز هر که دیفهمیم حاال تازه جمالت، آن خواندن با

 دهینفهم بود، موج آن وسط خودش چون و گرفتیم عمق سوگل

 ! بود
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 بود، نوشته دفتر در را او یهاحرف یهمه سوگل که خوب چه

 هاروزید و روزید از شتریب چقدر دیفهمینم حاالها حاال دیشا وگرنه

 ! دارد دوست را او

 !نبود صدا و سر پر و رنگ پر یحس سوگل به او یعالقه

 هب روز بفهمد آنکهیب داشت، ینامرئ یرنگ سوگل داشتن دوست

 را تمامش بود دهیفهم و آمده خودش به حاال و بود دهیکش قد روز

 ! است گرفته

 وزر کی که دانستیم سد،یبنو شیبرا خواست دلش یالحظه یبرا

 را سوگل یهانوشته همه که خودش مثل. خواندیم سوگل

 !خواندیم

 کهنیا از یگاه. بود مسخره شیبرا سوگل یهانوشته یعروس لیاوا 

 هاادداشتی آن و خوردیم حرص نوشتیم شانمعاشقه اتییجز از

 و دیخندیم فقط یسر کی با بعدها. آمدیم لوحانهساده نظرش در

 . کردیم حیتفر

 یگاه. بود شده عادت شیبرا دفتر خواندن گذشت که یکم

 به هم اواخر نیا. گذردیم چه سوگل دل در بفهمد که خواندیم
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 سوگل، دل یهاحرف خواندن با و بود شده وابسته دفتر آن خواندن

 شیتو یزیچ سوگل روز کی اگر و رفتیم اشصدقهقربان یواشکی

 .شدیم گرفته حالش نوشتینم

 اگر .بود نرفته دفتر سروقت ینگران سر از ریاخ روز چند نیا یول

 از و شده خوب حال و آرامش ریدرگ سوگل که دیفهمیم بود رفته

 . گرفتیم وجدانعذاب گفته، دروغ او به نکهیا

 را دفتر نکهیا از قبل. بود ارسالن حتما درآمد، صدا به خانه زنگ

. انداخت بود، خورده امروز خیتار که یاصفحه به ینگاه ببندد،

 یلخا امروز خیتار خواستینم. سدیبنو که نبود سوگل! بود یخال

 : نوشت خودش سوگل، یجا به. بماند

 ینگدلت وقتچیه...کسچیه یول! گذشته رفتنت از ساعت هی تنها »

 ! بود نکرده یمعن برام تو مثل رو

 تو مثل جسممو روحمو، قلبمو، منو، امروزبه تا کسچیه سوگل

 ...«بود نزده نیزم
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. چرخاند دور کی بود، نو اسبابش یهمه که یاخانه به را نگاهش

 گفتن هب زبانش. کرد تعارفش لیاست مبلمان یرو نشستن یبرا ریام

 :گفت تنها و دینچرخ کیتبر

 .اومدم یخال دست دیببخش-

 به یچا آوردن یبرا و نداد یخاص جواب ریام که گفت سرد آنقدر

. ستنش یکینزد مبل یرو و گفت زیم یرو را ینیس. رفت آشپزخانه

 حال و شور از یخبر چیه. کردیم نگاه ارسالن به داشت سکوت در

 .بود نمانده صورتش در ش،یپ سال دو

 به اگر. داشت وجدانعذاب ارسالن سرنوشت خاطر به هم هنوز

 شیپ تهیفرمال یبرا مسخره سفر آن اگر...نبود او اشتباه انتخاب خاطر

 هم ارسالن دیشا. رفتینم نیب از ارسالن خواهر دیشا آمد،ینم

 تنها پارسا دیشا...داشت را خودش یعاد یزندگ حاال

 .دیکشینم عذاب همه نیا سوگل دیشا...ماندینم
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 ریام هم دورادور یحت بود نخواسته وقتچیه سال دو نیا در ارسالن

 در اپ که بود آمده شیپ یمهم یلیخ موضوع حتما حاال پس ند،یبب را

 :تگف بود، فکر در یادیز که ارسالن به ریام. بود گذاشته او یخانه

 !شهیم سرد بخور توییچا-

 .کرد نگاه یچا فنجان به اکراه با ارسالن

 یپرونده یپا مویزندگ من که بگم اومدم. خورمینم یزیچ-

! ؟یدنبالش اصال ؟یچ تو! نداره صدا دست هی یول گذاشتم، خواهرم

 !ییتو هم پرونده طرف اون هرحالبه

 :گفت جانببهحق ریام

 پرونده نیا حروم مویزندگ یروزا نیبهتر من دنبالشم، که معلومه-

 دالئلش نیتریاصل از یکی و دارم لیدل تا ده کارم نیا یبرا !کردم

 ! مربوطه خودت به گهید نه، ای یکن باور حرفمو نکهیا! توئه خواهر

 کنترل بود سخت. دیکش صورتش یرو دست حرص با ارسالن

 و شد خارج لبانش انیم از پوزخند هیشب یزیچ. خودش کردن

 :گفت وارزمزمه

 ...ذارهیم هم منت-
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 :مطلب اصل سر رفت صاف. بود امدهین نجایا یورزنهیک یبرا امروز

 اواخر نیا یول نرفته، گلوم از خوش آب هی سال دو نیا تو من-

 یخالق که یوقت از درست شده، بیغروبیعج یادیز یچ همه گهید

 ...جاشبه من و کرده فوت
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 :دیپرس جاخورده و آورد باال را دستش هوکی ریام

 !مرده؟ یخالق نم،یبب کن صبر-

 !؟یدیند بازار تو اهشویس یپالکاردها مگه! شهیم یاهفته دو! آره-

 !خب؟-

 یبالها داره روزها نیا! میاریب ریگ رو مهتا دیبا! جمالت به خب-

 !آمدیم سرم یبیعج

 :دیپرس و دیکش جلو مبل را خودش. بود ریام سر در سوال عالم کی

 ؟ییبالها چه-

 ! زننیم همبه مومغازه یجنسا! شکوننیم موخونه قفل دونمیم چه-
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 !ت؟مغازه-

 :گرفت باال را اشچانه ارسالن

 هک پسر! بود سپرده من به شومغازه یجنسا فوت قبل یخالق آره-

 یبخش هی انهیماه منم شد قرار بودم، اشبچه مثل منم نداشت،

 !؟یبود دهینشن نمیا! بزنم زنش حساب به یکیکوچ

 :دیپرس ربطیب هم باز ریام

 !مهتاس؟ سر ریز اناتیجر نیا یکنیم فکر تو و-

 :گفت نیقی با ارسالن

! االسب چقدر پاساژ تیامن که یدونیم که تو! مطمئنم کنم،ینم فکر-

 !بزنه مغازه به یراحت نیا به نفر هی سین یعیطب اصال

 !؟یدار هم یمدرک-

 هی و مرد هی خونه نیدورب تو یول کردن، یدستکار رومغازه نیدورب-

 راحت یلیخ. بود خونه تو پول و سفته یکل! افتادن جوون زن

 بیعج! نزدن دست کدومچیه به یول ببرن، رو همه تونستنیم

 !رفتن و زدن همبه رو خونه اومدن فقط! ست؟ین
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 هت اتشیحدس یهمه گرید که بود کرده فکر آنقدر پرونده نیا سر

 :دیپرس زدهمات. بود دهیکش

 ؟یدار رو لمیف-

 .شد بلند مبل یرو از ارسالن

 یمهتا اون یچهره من روبندازم، بهت شدم مجبور نیهم سر اتفاقا-

 ای شهخود یبد صیتشخ یتونیم تو نیبب رفته، ادمی رو شرفیب

 !نه؟

 ابلمق و کرد یپل را یلمیف یاپوشه داخل از. ستادیا ریام سر یباال

 لمث قایدق...بود آشنا هاصحنه یهمه چقدر. داشتت نگه ریام صورت

 که تفاوت نیا با. کردند چک را راهرو اول داشت خودش که یلمیف

 جوان مرد کی لمیف نیا در اما بود، تنها مهتا خودش لمیف در

 یصدا. بود مهتا تن یمشک یمانتو و شال همان یحت! بود همراهش

 :آورد رونیب بهت از را او ارسالن

 باز یول داره، نیدورب راهرو دنیفهم! کننیم نگاه رو باال دارن نیبب-

 یمهتا! سین مهم براشون اصال یعنی! دادن ادامه خودشون کار به

 تا دو مثل ما وقتاون و بوده گوشمون کنار مدت همه نیا پدریب
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 بالدن اگه! ر؟یام انیک نیا! میکردیم آباد رو هاپاسگاه دادگاه، اسکول

 !ه؟یچ دردشون پس ستن،ین پول
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 رتیح با دهانش. شدینم جدا لمیف از هم یاهیثان یحت نگاهش

 :شد بازوبسته

 !بار دو اونم...اومدن منم یخونه-

 :کرد فیرد هم پشت را سواالت و خورد کهی ارسالن

 !ازشون؟ یدار هم یمدرک! بردن؟ یچ-

 :بود ختهیر همبه پاک ریام

 !رفته و گفته سوگل به فیاراج یسر هی مهتا فقط! یچیه-

 :شد زیخمین شیجا در بهت با ارسالن

 !مهتاس؟ دختره زدم، حدس درست پس-

 !آره-
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 باز هم از اشچهره و کوباند گرشید دست در را مشتش ارسالن

 :شد

 !زدم رو ردش پس مهتاس اگه-

 :دیچرخ او سمت یتند به ریام گردن

 ارسالن؟ کجاس! ؟یچطور-

 :گذاشت هم یرو پلک و گذاشت دهانش یرو دست ارسالن

 ...کنم تمرکز کمی بذار کن صبر-

 :گفت یطاقتکم با ریام شد، یطوالن ارسالن حالت آن یوقت

 !یکرد مونکالفه گهید بگو-

 :شد براق نگاهش و آورد نییپا را شیهادست ارسالن

 !بچه هی قیطر از-

 !بچه؟-

 :گذاشت اشچانه ریز انگشت

. یادختربچه هی دنبال مهد برم فرستاد یبار چند منو یخالق! آره-

 اومدینم خوشش ادیز داره، باهاش ینسبت چه دمینفهم وقتچیه
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 ههچهب دنبال که مرتبه هی! کنه صحبت شیخصوص یزندگ به راجع

 پشت یوقت! دنبالش ادیب شهخاله نوبت امروز گفت مهد یمرب رفتم،

 نذارم شده طور هر گفت و کرد یقات هاشمیس گفتم یخالق به تلفن

 منو هدم رونیب اومد تا اما نبود، ایبکوتاه شمخاله! بره اشخاله با بچه

 هم رو بچه و شد دور چشمم یجلو از بادوبرق مثل دفعههی دید

 ! نبرد

 بلند و امهت یرو شد قیدق. کرد یپل لشیموبا در را لمیف گرید بارکی

 :گفت

 مهتا بچه اون یخاله شدم مطمئن لمیف دنید با حاال! بود خودش-

 !بود

 بود؟ ساله چند ههبچه-

 !ساله سه حدودا بود، کیکوچ-

 :گذشته به زد زیگر ریام ذهن

 دیبع! بود احوالضیمر بدجور اونم داشت، خواهر هی کال مهتا-

 سه بچه اون اگه گذشته اون از! باشه خواهرش یبچه دونمیم
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 ینهخو یتو مهتا، یخواستگار رفتم که موقع اون دیبا پس سالشه،

 !دمیدیم خواهرش

 :انداخت باال ییابرو ارسالن

 ! نبود شکمشون تو راست یروده هی که اونا! میدونیم چه-

 :شد زیر ریام نگاه

 دادیم اجازه مهد که بود بچه اون کی یدرجه لیفام حتما یخالق-

 !بره دنبالش

 هداشت ساله سه یبچه خوردینم که سالش و سن به! دونمیم دیبع-

 ! کرده فوت شیپ سال پنج دخترش چون نبود؛ هم شنوه! باشه

 بود؟ یچ بچه یلیفام و اسم- 
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 :گفت ریتاخ با و کرد فکر یکم

 !یوسفی فرشته...اسمش بود فرشته-

 :گفت وواجهاج و دیچرخ حدقه در ریام چشمان
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 !مهتائه لیفام که یوسفی-

 :داد تکان سر ارسالن

 یچندبار شد باعث و انداخت شک به منو بچه یلیفام اتفاقا آره-

 از .اومد دنبالش شخاله بار هی فقط بار، چند اون تو! مهد یجلو برم

 قدرنیا دختره! افتادم دنبالش بدم، صیتشخ صورتشو نتونستم دور

 رگشتمب شد، تموم وقتم گهید که چرخوند خودیب ابونایخ تو رو بچه

 !سرکار

 :کرد فوت را نفسش ریام

 !ش؟بچه رو بذاره خودشو یلیفام مهتا، خواهر دیبا چرا-

 یخاله مهتا ندارم، شک گهید پیکل نیا با حالهربه یول! دونمینم-

 میبزن آب به گداریب اگه یول ماست، چنگ تو االن مهتا! اسبچه

 !فقط میدار راه هی حاال! رهیم و خورهیم سر مشتمون از دوباره

 !؟یچ-

 :بود مردد فکرش گفتن یبرا ارسالن

 !ادیب رونیب شلونه از مار م،یبدزد مهد از یجور هی رو بچه اگه-
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 :دیتوپ ریام

 !بابامون؟ ای بود دزدبچه مونننه! ؟یشد وونهید-

 :گفت هیکنا با و داد رونیب را پرحرصش یهانفس ارسالن

 مه وسط نیا م،یکن گز رو هایکالنتر گهید سال چند هی ایب پس-

 مونخونواده و ما سر بال و بتازونه خودش واسه ادیش یمهتا اون

 !ارهیب

 که حاال بود، کینزد آنقدر مهتا که حاال. گفتیم راست ارسالن

 عدب یسر دیبع چیه داشت وآمدرفت شانخانه به ییابا چیه بدون

 .اوردیب اشخانواده گرید یاعضا ای و سوگل سر یبال

 :گفت یدرماندگ با و کرد ینچ

 !ستین راهش نیا-

 :گفت و گرفت یباز به انگشتانش یال را فنجان یبدنه ارسالن

 و میبد مهد یجلو رو مهتا کیکش میتونیم. هست هم گهید راه هی-

 یلیخ خطرش و سکیر! سروقتش میبر و میاریب ریگ آدرسشو

 دایپ نجات فالکت نیا از سال دو بعد حداقل! ارزهیم یول باالس،
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 ازش من! دستش کف میذاریم هم رو هرزه اون حق و میکنیم

 یخون صورت بار هزار یروز که آرمیم سرش ییبال ر،یام گذزمینم

 !چشماش یجلو ادیب نینازن
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 نیا در. آمدینم در کدامچیه از یکیج و بودند جمع ییرایپذ در همه

 یتح سوگل یول بود، رفته سوگل دنبال مرتبه سه-دو ریام روزه چند

 . ندیبب را او بود نشده حاضر

 خانم میمر و ُدرسا. بودند باخبر ماجرا اتییجز از موموبه همه حاال

 را ریام تا بزنند حرف سوگل با تا بودند کرده تالش بارها هم

 هایزود نیا به که بود یآن از ترخراب سوگل اوضاع اما ببخشد،

 .شود روبراه

 دست به را سوگل دل داشت یسع که ریام پدر آرام یصدا تنها

 :دیچیپیم خانه نیسنگ یفضا در اورد،یب

 ده،کر یبزرگ اشتباه. یباش دلخور شوهرت از یدار حق تو دخترم-

 یزندگ از ماهم پنج هنوز شما یول! ستین بخشش قابل گناهش
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 هب خورن،یبرم مشکل به همه یزندگ لیاوا نگذشته، مشترکتون

 باهات ریام بده اجازه! نینکن خراب رو یزندگ هی یراحت نیهم

 وا هم با هاتوسنگ! داشته کارش واسه یلیدل چه نیبب بزنه، حرف

 ونمشکلت نکهیا جز شه؛ینم درست یزیچ که قهر و یدور با ن،یبکن

 !بشه ترقیعم

 و بود هریخ نیزم کف به. بود نشسته ریام از دورتر یمبل یرو سوگل

 جانیا به اجبار به نکهیا از. خواند شدینم را یحس چیه صورتش از

 و رفت آنها یخانه به ریام پدر امشب. نداشت یخوب حس بود، آمده

 نیزم را شیرو نتوانستند سوگل مادر و پدر که کرد اصرار آنقدر

 .بزنند

 یزندگ نیا از یقدربه! یوقت هر از تریخنث بود، یجورکی حالش

 نه و دادن ادامه به نه کرد،ینم فکر زیچچیه به گرید که بود شده زده

 نظرش در زیچ همه نداشت، دنیجنگ یحوصله گرید! ییجدا به

 را زیچ همه یعروس با ریام یخانواده شیپ یسر. بود باخته رنگ

 داشتند؟ نشانیآست در چه یسر نیا کردند، یمالماست
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 یخال یهااستکان خانم میمر. آمدیم خوابشان همه بود، وقت رید

 سوگل. رفت آشپزخانه سمت و کرد جمع هایعسل یرو از را یچا

 دبلن بزند، یحرف نکهیا بدون. نداشت را جمع تحمل آن از شیب هم

 یاشاره منتظر دفعهنیا ریام. کشاند راهرو سمت را شیهاقدم و شد

 .افتاد راه سرش پشت و شد بلند سوگل دنبال به نماند، یکس

 طرز به. رفتیم او سابق اتاق سمت میمستق داشت سوگل

 شده که هرطور امشب. بود شده تنگ شیبرا دلش یاسابقهیب

 . بزند حرف او با خواستیم

 یرو از را شال سوگل. بست سرش پشت را در و شد اتاق وارد

 چیه. کرد شیمانتو یهادکمه کردن باز به شروع و برداشت سرش

 در چکسیه اصال که انگار داد،ینم نشان ریام حضور به یواکنش

 . نداشت حضور اتاق

 که یوقت یحت سوگل. کند باز را بحث یحرف چه با دانستینم ریام

 االح اما. کند پنهان را احساساتش نبود بلد داشت، هم دیشد یناراحت

 ار ریام بود روز پنج نکهیا با و دیچرخیم اتاق در بهیغر کی مثل

 .گرفتیم دهیناد کامال را او بود، دهیند
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 :گفت آرام و ستادیا در یجلو جاهمان ریام

 گهید که دمیم حق بهت کنم، عوض رو خونه خوامیم سوگل-

 !یبرگرد خونه اون به ینخوا

 :گذاشت کمد داخل و کرد تا را شالش سوگل

 گهید یباش مردش تو که یاخونه به نه، خونه اون به! نکن اشتباه-

 !برگردم خوامینم

 سوگل نیا. دادینم آزارش شود، عوض سوگل نکهیا مثل زیچچیه

 به هک یحد در نه اما بود، کرده اشتباه. نبود او سوگل رحم،یب و سرد

 :گفت یآزردگ با. شود رانده کل

 !مگه؟ کردم کاریچ-

 :زد یمحو پوزخند و برداشت یخانگ لباس دست کی سوگل

 مزاحم خونه اون تو بود؛ من از اشتباه! ینکرد یاشتباه چیه تو-

 ! بودم مزاحمتون دمیشا ای بودم،
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 :فشرد هم یرو را شیهاپلک ریام

 !ستین راحت هاتتهمت تحمل خدابه! سوگل کن بس-

 و چرخاند داخلشان را شانه حرص با. کرد باز را شیموها سوگل

 :گفت

 ر،یام یآزاد هنوزم تو! ستین راحت زایچ یلیخ تحمل منم واسه-

 نیا هت نمیبب تا نجامیا اجبار به فقط برنگشتم، تیزندگ به من

 !شهیم ختم کجا به نوشتن ما واسه پدرت و مادر که ییویسنار

 ترس همه آن بود، شده عوض هم سوگل زدن حرف مدل یحت

  !افتادیم اتفاق داشت کمکم سوگل دادن دست از نبوده، خودیب

. دنشناس را او گرید که دیترسیم آن از سوگل، نداشتن از شتریب

 :کردیم تقال داشت هم هنوز. دیایب کنار تیواقع با توانستینم

 نم یول. ستین یمنطق لمیدال دونمیم م،یبزن حرف امشب سوگل-

 همبه آرامشتو خواستمینم چون نزدم بهت دلمو یحرفا وقتچیه

 .بزنم

 الشب سوگل. ندارد یمخالفت که کرد فکر نگفت، یزیچ که سوگل

 خواستیم دلش رفت، کشینزد ریام. گرفت دست به را تخت یرو
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. داد نخواهد نشان یخوب واکنش او که دانستیم یول کند بغل را او

 :کرد زمزمه شیموها به رهیخ و ستادیا کنارش

 گتمدلتن االنم نیهم بود، شده تنگ برات دلم یلیخ روز چند نیا تو-

 ...سوگل

 برخورد یعاد توانستینم جمله نیا دنیشن بعد وقتچیه سوگل

 دنشیشن بعد و داشت یتازگ شیبرا جمله نیا خدا یشهیهم. کند

 ریام چشم در رهیخ اهشیس یهامردمک و دیچرخیم یتند به سرش

 نگاه بدون و گذاشت بالشش یرو پتو کی حاال اما...زدیم برق

 قدرآن را ریام یحت. رفت درسا اتاق به دنیخواب یبرا ر،یام به کردن

 نکرد عوض او یجلو را اشیراحت یهالباس که کرد حساب بهیغر

 ...بپوشد درسا اتاق در تا برداشت هم را هاآن و
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 هر. گذشتیم یکند به هم زمان بود، شده خسته اتاق در ماندن از

 ینحو کی به را او ُدرسا و خانم میمر شد،یم یفرار ریام از که بار

 . دیایب کوتاه یکم بلکه گرفتندیم صحبت به
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 یبرا یحت خواستیم دلش. بماند خانه در نداشت دوست گرید

 هم ییجا. شود دور هاآدم و جو نیا از شده که هم یساعت چند

 و ویما. دیرسیم ذهنش به جاکی تنها. نداشت رفتن یبرا

 .شد خارج خانه از صدایب و داد جا فیک داخل را شیهالهیوس

 و آورد رونیب آب از را سرش. خلوت استخر و بود هفته وسط

 وتسک و آب آرامش. دیکش باال استخر گرد یلبه یرو را اشباالتنه

 .کردیم خوب را حالش طیمح نیدلنش

 روبرو به هدفشیب نگاه. خوردیم چشمبه آدم وتوکتک آب یتو

 یرو که ییهانجاتقیغر فرم یرو و یدهیکش کلیه به. خورد گره

 . بود نشسته یفلز یصندل

 یهاحس از شود، کنده گذشته زیچ همه از خواستیم دلش

 یاندام از یحت و اشیمعمول پوشش اش،ساده یزندگ اش،احمقانه

 یدیام نه و داشت ییجدا یجربزه نه که حاال. نبود یراض چندان که

 داج یزندگ آن از هاساعت که بود یابرنامه دنبال دیبا ،یزندگ آن به

 . شدیم
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 یکم ودب بهتر دیشا. باشد یقبل سوگل همان هیشب خواستینم گرید

 نامتثب یورزش باشگاه کی در نکهیا ای دادیم سروشکلش به تنوع

 از هم یمعمول یشنا کی یحت شد، رهیخ آب به دوباره. کردیم

 . آمدیبرنم دستش

 استخر یلبه سوگل، از فاصله با و آمد رونیب آب از یجوان زن

 ار صورتش یسیخ داشت که زن به یکوتاه نگاه سوگل. نشست

 :دیپرس و انداخت گرفت،یم

 !؟یشناسیم خوب باشگاه هایکینزد نیا-

 :تگف گرم یلحن با و انداخت سوگل یسرتاپا به یطوالن نگاه زن

 چه رم،یم چندساله من که هست خوب باشگاه هی اتفاقا! آره-

 !؟یخوایم یارشته

 :انداخت باال شانه سوگل

 !کنه الغرم هم و بشم سرگرم هم باشه یزیچ هی نداره، فرق-

 :گفت مانهیصم و زد لبخند زن
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 یشماره و آدرس بهت ستایوا رختکن تو که شد تموم که سانس-

 با روز هر میتونیم باشه هایکینزد نیا تخونه اگه. دمیم رو باشگاه

 .میایب و میبر هم
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 :گفت کرده دایپ یصحبتهم نکهیا از خوشحال سوگل

 .نداشتم رو رفتن باشگاه ودماغدل ییتنها منم راستش!  خوب چه-

 ه؟یچ اسمت یراست

 .ستاره-

 .سوگلم منم-

 :گفت جانیباه. بود صحبتخوش و خونگرم یادیز ستاره

 سال و سنهم دوست هی که خوشحالم چقدر یدونینم سوگل یوا-

 !تنهام اکثرا و کردم ازدواج تازه منم. کردم دایپ محله نیا تو خودم

 ینیب و بایز صورت ستاره. کرد نگاهش نامحسوس سوگل

 یحت و بود زانیم کامال هم کلشیه و پوست. داشت یفرمخوش
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 نگقش هم اشینیب و ناف نگیپرس. نداشت اضافه یچرب هیال کی

 .بود

 آن اب سوگل یول. باشد تربزرگ او از سال چند ستاره آمدیم نظربه

 ترشاداب و ترجوان مقابلش در ستاره داشت، که یاساده یلیخ ظاهر

 هیشب یکم فقط کاش بود، شده خسته کلشیه و پیت از. شدیم دهید

 :گفت هوایب. شدیم او

 ؟یشینم ناراحت بگم زیچ هی-

 :دیخند ستاره

 !نه که معلومه-

 !یباش کرده یعروس تازه آدینم بهت راستش-

 :گفت لکسیر و دیچرخ سمتش کامال ستاره

 !دوممه ازدواج نکهیا خاطر به خب-

 ؟یشد جدا اولت همسر از یعنی-

 و شدم جدا گه،ید مینساخت باهم خب یول داشتم هم پسر هی آره،-

 .موند خودش شیپ بچه
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 :شد زانیآو سوگل یچهره

 .متاسفم واقعا-

 دارم دوست که جوراون دارم االن اتفاقا ؟یباش متاسف دیبا چرا-

 !گذرهیم خوش بهم داره و کنمیم یزندگ

 ییجدا بعد چطور نکهیا بست؛ نقش سوگل ذهن در سوال یکل

 خوش او به چطور اشبچه از دور نکهیا ای دارد یخوشبخت احساس

 یصدا با. نکشد سرک او یزندگ در ادیز داد حیترج اما گذرد،یم

 :داد او به را حواسش ستاره

 !؟یمجرد یچ تو-

 :گفت یگرفتگ با سوگل

 .کردم ازدواج. نه-

 !؟یچ پسر دوست-

 :برگشت سمتش سوگل سر

 !دارم شوهر که گفتم-

 :انداخت سوگل به یبیعج ینگاه و کرد یزیر یقهقهه ستاره
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 !باشه؟ داشته هم پسردوست تونهینم داره شوهر یک هر مگه خب-
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 :دیپرس و کرد نگاهش رهیخ

 !نارو؟یا یگینم که یجد-

 یرو زیر یهاموج به داد را نگاهش. کرد جمع را اشخنده ستاره

 :گفت مکث با و آب

 !دختر کردم یشوخ نه، که معلومه-

 :زد لبخند سوگل

 سالته؟ چند یراست شدما، نیبدب بهت لحظه هی-

 :کرد نازک را چشمش پشت عشوه با ستاره

 !خوره؟یم بهم چند-

 !سالته سه و ستیب یباش ادیز. دونمینم-

 :دیخند ستاره
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 !من سالمه یس! بابا نه اوه-

 :شد گرد سوگل نگاه

 !خورهینم بهت اصال! ؟یجد-

 :گفت و انداخت پا رو پا ستاره

 من. نکن نگاه رو االنم دم،یرس خودم به یلیخ نکهیا خاطر به خب-

 !بودم لویک هشتاد کینزد قبال

 و شکم قسمت در پوستش یرو یمحو یقرمز که را ساکشن رد

 :گفت و داد نشان بود، گذاشته یبرجا نهیس

 .شدم یشکلنیا تا کردم عمل یکل و گرفتم سخت میرژ-

 چرا دیفهمیم حاال. کرد نگاه او صورت و بدن یاجزا همه به سوگل

 هم صورتش یحت. بود کدستی و صاف حد نیا تا ستاره اندام

 ینیب به ینگاه. بود کاشت هم شیهامژه و ابرو و شده یدستکار

 :گفت و انداخت او فیرد یهادندان و کوچک

 دتخو به یلیخ نکهیا با ،یشد قشنگ و کیش یلیخ کل در یول-

 !یآینم نظر به یمصنوع اما ،یدیرس
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 :گفت و زد یتبسم ستاره

 !یشیم یعال یبرس خودت به کمی اگه ،یخوشگل یلیخ هم تو-

 :دیپرس خنده با

 کنم؟ کاریچ مثال-

 یآیم یریبگ ماهه دو یفشرده میرژ هی ست،ین ادیز وزنت اضافه-

 !شه یوودیهال یکن عمل یتونیم تمنهیس و شکم. فرم رو

 :دیپرس ستاره و نگفت یزیچ سوگل

 یراض تیزندگ از ؟یکرد ازدواج یگفت دمغ جور هی چرا یراست-

 !؟یستین

 وروبر به رهیخ و فشرد رنگ یآب یلبه یرو را دستانش کف دو هر

 . فرستاد رونیب را آهش

 :گفت ستاره

 !بهخرا یلیخ اوضاع دمیفهم خودم یبگ یزیچ خوادینم. بابا باشه-

 داخل به رفتن حاِل کدامچیه و بود مانده سانس از ساعت مین تنها

 دشخو از ستاره د،یچسبیم شتریب کردن صحبت. نداشتند را آب
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 و دهیکش یپولیب و تیمحدود یقبل یزندگ در چقدر نکهیا. گفت

 کالس به آزادانه و دهیخر نیماش شیبرا دشیجد همسر حاال

 .رودیم زبان و ینقاش و یقیموس
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 ثلم که آمدینم بدش راستش. بود جذاب شیبرا ستاره یهاصحبت

 یادیز زیچ. دیرس سوگل به نوبت. باشد یامروز و راحت یزن ستاره

 .کرد فیتعر او به یمختصر یزهایچ کی نداشت، فیتعر یبرا

 اشیزندگ یدرباره توانستیم راحت یلیخ و بود بهیغر ستاره

 شد، تمام که سوگل یهاحرف. دیبگو او به خجالت و ترس بدون

 :گفت ستاره

 نس اون با تو ؟یکنینم مشورت نفر هی با مشکلت یدرباره چرا-

 !خودت؟ تو یختیر رو درد همه اون کمت،

 !یاجلسه چند هی رفتم مشاور شیپ خب-

 :دیخند تمسخر با ستاره
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 قهیدق چهل کلهم زیم رو ذارن یم ساعت هی مشاور؟ کدوم مشاور؟-

 ومکل دو و یکن تر لب یآیم تا قهیدق چهل اون تو. دنیم وقت بهت

 !رفته مشاور بیج تو پول و شده تموم وقتت یبزن حرف

 :گفت یدرماندگ با سوگل

 ره ان،یسنت یلیخ جفتمونم هر یخونواده بزنم؟ حرف یک با خب-

 ته یول خوردم، اختالف به ریام با من دنیفهم هم طرف دو

 به کارد گهید بگذرم؟ یچ از! بگذر گناهش از نکهیا حرفاشون

 !دهیرس استخونم

 :گفت باتحکم ستاره

 ماهه ندچ هنوز! ش؟یببخش دیبا یِک تا! گنیم جایب هم یلیخ اتفاقا-

 فردا،! کنهیم شویقبل نامزد یهوا شهمه نگذشته تونیعروس از

 شهینم گهید نیشد یتکرار هم واسه و یدییزا شکم دو که فرداپس

 یگربه به یحت مجردن تا! ننیهم شونهمه مردها! کرد جمعش

 آفتاب، هی گرفتن زن موقع بعد کنن،ینم رحم هم کوچه سر یماده

 هآشپزخون تو یچهار و ستیب که کننیم انتخاب شودهیند مهتاب

 یبو که یزن همون از نجاسیا ماجرا جالب قسمت! باشه
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 یزنا یهایلوند و مهارت انتظار تخت یرو ده،یم یسبزقورمه

 !دارن رو یابونیخ

 :گفت ترآرام و شد جاجابه سرد یلبه یرو یکم

 بدبخت گهید صباح چند اگه ،یهست خودت تیزندگ ارداریاخت -

 رو بالت و پر ریز بساز باهاش گنیم که یاخونواده همون یش

 فقط که بده انجام رو یکار کن، ول رو خونواده و مشاور! رن؟یگیم

 کن، خالص یزندگ اون از و بردار رو جونت! باشه خودت نفع به

 !هنوز یدار وقت یکل که، یندار یسن هنوز تو
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 :گفت و کرد فرو ولرم آب در را شیپا بود، شده سرد بدنش

 نم به رو گهید یکی یوقت اما بودم، عاشقش واروانهید مدت هی من-

 که ییکارا با هم اواخر نیا. شد کمرنگ عشق اون داد حیترج

 ...حاال یول...دارم دوسش کمتر کردمیم حس کرد،یم

 :کرد کج را گردنش او صورت به رهیخ ستاره
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 !؟یچ حاال-

 :بود اشیزندگ اعتراف نیترسخت...نبود راحت گفتنش

 به یروز کردمینم فکر...ندارم دوسش گهید کرد که یآخر کار با-

 .برسم نقطه نیا

 :دینچک اشکش اما شد، پر چشمانش

 عترافا خودمم به یحت بودم، نگفته یکس به حالتابه حرفو نیا من-

 کنم؟یم یراحت احساس باهات چرا دونمینم. بودم نکرده

 :گفت یدلسوز با ستاره

 ؟یشینم جدا ازش چرا! یدیرس خط ته به نکهیا یعنی نیا-

 :گرفت یباز به را اشینییپا لب یناراحت با سوگل

 اسم به یزیچ عنوان چیه تحت هامونخونواده. ستاره ستین راحت-

 مادی خودمو که یوقت از من گذشته اون از کنن،ینم قبول رو ییجدا

 هباش کرده تا بد من با هم چقدر هر ریام کردم،یم فکر ریام به آدیم

 مه دوسش گهید یحت کنم؛ تصور رو اون بدون یزندگ تونمینم من

 !باشم نداشته
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 !شش؟یپ یبرگرد یخوایم یعنی-

 :فرستاد رونیب ینیب از را نفسش

 زیچچیه گهید اما. هستم ششیپ هاخونواده اجبار به االنم نیهم من-

 نهات کنارش که مونده یجسم هی فقط من از شه،ینم گذشته هیشب

 ناراحت نه داره، دوسش نه داره، احساس نه گهید کشه؛یم نفس

 !خوشحال نه و شهیم

 ؟یکن ریپ مرد اون کنار خودتو یدستیدست یخوایم یعنی-

 :دیپرس جانکم یلحن با

 دارم؟ هم یاگهید راه-

 به بود، مانده رونیب شنا مخصوص کاله از که را شیمو تار چند

 :گفت و گرفت یباز

 که کنمیم درک. بودم تو طیشرا در یروز هی منم دیشا سوگل-

 نیا یتو تو. یکن فکر بهش دیبا آرومآروم یول ست،ین آسون ییجدا

 به اما. یباش متعهد زیچ همه به هاگذشته سنپابه مثل یخوایم سن

 و یش مستقل دیبا ت؟یجوون از نبردن لذت متیق به! ؟یچ متیق

 لد ییوقتا هی دیبا! یریبگ میتصم تندهیآ واسه ییتنها خودت
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 کنار رو هاچارچوب ،یبذار پا ریز حرفاشونو ،یبشکن رو گرونید

 یتراح همه نیا امروز کردمیم فکر تو مثل منم اگه ن؛یبب منو! یبذار

 !نداشتم یآزاد حس و
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 ود،ب مانده سانس انیپا تا قهیدق چند فقط. انداخت ساعت به ینگاه

 :بود مانده دلش در هاحرف یسر هی هنوز

 که کنم کاریچ که کردمیم فکر شهمه شیپ روز چند نیهم تا-

 اون هک بپوشم یچ باشه، داشته دوست که بگم یچ باشه، یراض ریام

 که بودم نیا دنبال مدام ازدواجمم از ترقبل یحت! ادیب خوشش

 هک دمینفهم وقتچیه من! امیب ریام یخونواده به تا باشم یجورچه

 حرف یجورچه باشه؟ یشکل چه خوادیم داره؟ دوست یچ سوگل

 گم رو سوگل یزندگ اون تو من  بپوشه؟ لباس یجورچه بزنه،

 ریام آخر کار با اما! بودم گرونید تیرضا دنبال شهمه چون کردم،

 لقو به اگه یحت کنم؛ دایپ رو سوگل خوامیم خورد، سنگ به سرم

 !بذارم کنار رو هاچارچوب باشه الزم تو
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 بغض زدن حرف موقع چرا دانستینم اما نبود، نیغمگ شیهاحرف

 :گفت سکوت یکم بعد ستاره. داشت

 اون از ه،یباحال پسر یلیخ که داره مجرد دوست هی شوهرم سوگل-

 یبرا یکی دنبال. گذرهیم خوش آدم به یکل کنارش که آدماس

 ...کنم یمعرف بهش رو تو یخوایم گرده،یم ییآشنا

 :دهد ادامه نداد اجازه و رفت حرفش وسط بهت با سوگل

 !مجردم؟ من مگه ؟یگیم یچ-

 :گفت یتندبه ستاره

 جدا شوهرت از آخر و اول که باالخره. زمیعز نگفتم که رو االن-

 توپه، یلیخ وضعش اروی! یکن فکر بهش ییجدا بعد یتونیم ،یشیم

 راحت یلیخ کنه،یم خرجت یکل هم و یشیم آشنا باهاش هم

 !هبش تیف ِتیف کلتیه یکن یجراح یخواست جاتو هر یتونیم

 هب معموال بود، نگفته او به یزیچ ریام یمال وضع به راجع سوگل

 تیضعو حساب به هیبق دیترسیم. گفتینم ریام طیشرا از چکسیه

 هب کامل طور به هنوز. کنند الیخ و فکر خودشان شیپ ر،یام یمال
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 کرده پنهان هم او از را موضوع نیا نیهم سر و نداشت اعتماد ستاره

 :گفتن با. بود

 !ستمین پول لنگ من-

 .برخاست

 :گفت لبخند با و شد بلند هم ستاره

 گهید یکی بینص اومد فمیح خوبه یلیخ پسره بود، شنهادیپ حد در-

 !ذارمیم احترام تدهیعق به یستین اهلش اگه اما بشه،
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**** 

 دهش شام وقت خانه برسد تا و داشت ازین ریتعم به یکم نشیماش 

 صورتش و دست شستن یبرا و شد خانه وارد بود، سرد اطیح. بود

 .دبودن او منتظر همه و بود حاضر شام یسفره. رفت سیسرو سمت

 . رفت سفره سمت و دیکش صورتش به حوله
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 زا هم امروز و نبود کنارش که شبید. گشت سوگل دنبال چشم با

 مهه داد، یبلندمهین سالم. بود دهیند را او و بود شلوغ سرش صبح

 .نکرد هم نگاهش یحت که سوگل جز دادند؛ جواب

 در ساالد خودش یبرا سوگل. نشست سوگل کنار و رفت

 شقابشب کرد، حس خود کنار را ریام حضور تا. بود ختهیر یدستشیپ

 فرهس طرفآن ر،یام از فاصله با رفت و شد بلند صدایب برداشت، را

 همه اما باشد، نامحسوس حرکاتش خواستیم مثال. نشست

 .کردند نگاه همبه معنادار و دندیفهم

 اما کنند،یم نگاهش دارند همه که شد متوجه رچشمیز از سوگل

 با. دادیم نشان مشغول ا ر خودش و فروکرد ساالد در را چنگال

 یهاحرف منکر اما بود، امدهین خوشش ازشش ستاره آخر شنهادیپ

 ند؟ک تالش هیبق نشدن ناراحت یبرا خواستیم یک تا. نبود خوبش

 یرو سرپوش بود قرار یِک تا چه؟ خودش یناراحت پس

 !بگذراند؟ شیهایدلخور
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 یلوج سوگل که یکار با اما بود، اشگرسنه خانه به دنیرس قبل ریام

 تیسرا هم هیبق به اشیناراحت انگار. شد کور شیاشتها کرد هیبق

 . زدندینم یحرف کدامچیه که بود کرده

 :گفت آرام جو ریتاث تحت خانم میمر

 .یخورد ساالد که شهمه بکش هم پلو جان سوگل-

 :گفت و آورد باال را سرش سوگل

 ...بسه ساالد نیهم ندارم اشتها ممنون،-

 به حتما شد، ریام یرهیخ نگاه متوجه یالحظه یبرا حرفش وسط

 زود هنوز آمد رونیب استخر از که عصر. بود صورتش راتییتغ خاطر

 به میمستق جاهمان از و برگردد خانه به خواستینم دلش  و بود

 . رفت شگاهیآرا

. کرد چک را او صورت یاجزا گرفته یهوا و حال همان با ریام

 یکم قسمت شهیهم مثل و داشت حجاب پارسا مقابل معموال سوگل

 کوتاه را شیجلو یموها حاال اما. ماندیم رونیب شال از شیموها از

 یانسکافه هم را شیموها. بود ختهیر رونیب را اشهمه بایتقر و کرده

 یمو رنگ نکهیا با. بود یفرار ازش که یزیچ همان بود، کرده رنگ
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 خود یموها رنگ  او اما آمد،یم یلیخ دشیسف پوست به دیجد

 ادهس و پهن شهیهم که را شیابروها. داشت دوست شتریب را سوگل

 رشنظ به. بود شده قبل از ترمتفاوت یکم و داده حالت داشت،یبرم

 یساده یچهره از اما بود، شده خوشگل دیجد راتییتغ با سوگل

 . بود گرفته فاصله یقبل

 سفره کنار از سوگل که بودند شده غذا خوردن مشغول تازه همه

 :آمد حرف به ریام پدر بارنیا. شد بلند

 !؟ینخورد شامتو چرا دخترم-

 .ندارم لیم-
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 هیقب احترام به داشت عادت قبال. اتاق سمت دیکش را راهش و گفت

. ودب کرده همه کوفت رسما را شام. ندیبنش سفره سر لحظه نیآخر تا

 شد، اتاق وارد سوگل یوقت و کرد دنبالش نگاهش با خانم میمر

 :کرد پچپچ
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 !آورده شافهیق و ختیر سر به یچ گا؛ین-

 :گفت اعتراض با ُدرسا

 !نده یالک ریگ شده، قشنگ ینجوریا اتفاقا مامان اِ-

 :آورد قبل از ترنییپا را شیصدا لحن خانم میمر

 کرد؟یم هماهنگ شوهرش با قبلش دینبا یول شده، قشنگ آره-

 از یزبون اول که رفتینم یدور راه شونه،یزندگ اول حالهربه

 !گرفتیم اجازه شوهرش

 :گفت یالیخیب با ُدرسا

 و سر! کنه رنگ مو بده اجازه شوهر مهیقد زمون انگار مامان بابا یا-

 !کنه یشکلاون داشته دوست خودشه، یمو

 :گفت ُدرسا حرف دییتا در هم پارسا

 و سر یمجرد تو خودت دختر! نکرده که یبد کار گه،یم راست-

 !عروسهتازه که بدبخت اون کرده، رنگ هفت ختشیر
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 حثب وسط را او اسم که پارسا یپا یرو کوباند یکی یواشکی ُدرسا

 رفک غرق و کرد یباز شیغذا با دستبه قاشق خانم میمر. اوردیدرن

 :گفت

 ریام. دبو راهسربه یبچگ از سوگل! یکنیم سهیمقا یک با ویک یدار-

. هکنینم نگاهشم یحت که روزه چند حاال افتاد،ینم دهنش از گفتن

 نیا اما داشت،یم نگه رو ما احترام یحال در شهیهم شده، عوض کال

 باهاش کردم یسع یلیخ من! کنهیم ییاعتنایب هم ما به روزه چند

 گهید ترسمیم. نداشت یریتاث چیه یول ببخشه، رو ریام بزنم حرف

 .نشه درست

 :کرد زمزمه پارسا

 شده، عوض سرخود سوگل انگار که یزنیم حرف جور هی مامان-

 ...بزنه همبه شویزندگ که نداره مرض

 :گفت رک و انداخت ریام به ینگاه

 !بود کرده زیلبر صبرشو ریام-

 :گفت و داد تکان را سرش یناراحت با خانم میمر
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 ناراحت ریام از که بار هر سوگل. میکن کاریچ گهید دونمینم-

 نهنک گمیم! نبود یشکل نیا اصال دش،یبخشیم زود یلیخ شدیم

 دنکر سحر انگار بره؟ رونیب دلش از ریام محبت نوشتن دعا براش

 برم صبح فردا. خوابهیم جدا ریام از هاشب یحت رو، دختره اصال

 !س؟یدعانو شیپ

 :دیوپت نرود، باال شیصدا که کند مالحظه آنکهیب و دیکش یپف ُدرسا

 یگفت ،یزد حرفو نیهم هم مهتا با ریام ینامزد سر! مامان بابا یا-

 ؟زد سرمون به یگل چه سیدعانو یرفت موقعاون! کرده جادو پسرمو

275 

 

**** 

 یراض سوگل. بزند حرف او با بود نشده موفق که بود روز دو 

 ریز یادیز پدرش یخانه در و برگردد خودشان خانه به شدینم

 رد نشانیب مسائل نیترکوچک که آمدینم خوشش. بودند نیبذره

 هچار راه دنبال مدام تربزرگ که نبودند بچه. باشد اشخانواده چشم

 !باشند شانمشکل حل یبرا
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 . تگذاشیم فروش یبرا را خانه فردا نیهم و زدیم باال ینیآست دیبا

 .نبود یول باشد، آنجا سوگل کردیم فکر. شد اشیمجرد اتاق وارد

 دنیخواب یبرا هم را امشب البد نبود، تخت یرو هم شیپتو و بالش

 . بود رفته درسا اتاق به

 واهدخ دارادامه یک تا تیوضع نیا نبود معلوم. دیکش یپف حرص با

 به ات دیکش سرهم پشت قیعم نفس چند و نشست تخت یرو! شد

 هب توانستینم! شد هم بدتر نشد که آرام یول شود، مسلط خودش

 .کند خراب را شانیزندگ تنهکی بدهد اجازه سوگل

 خاموش ییرایپذ یهاچراغ. آمد رونیب اتاق از و دیپوش شرتیت

 رنو اما بود، کیتار اتاق. شد درسا اتاق وارد بزند در کهآنیب بود،

 باال انهش دنشید با درسا. بود دهیتاب سقف به درسا لیموبا فیضع

 :کرد پچپچ و دیکش

  شده؟ یچ داداش-

 هب ینگاه. بود دهیخواب طرفشآن سوگل و بود بزرگ درسا تخت

 :دیپرس و انداخت بود، صورتش یرو پتو که سوگل

 خوابه؟-
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 . آره-

 خواب سوگل. کند مهار را شیعصبان تا دیکش دست اشچانه یرو

  آمد؟یبرم دستش از یکار چه بود،

. کند کنترل را خودش توانستینم که بود یدفعات معدود جزء

 هب خواب صبح تا تیوضع نیا با اما برود، رونیب اتاق از خواست

 . شدیم حرام چشمانش

 را اششانه پتو یرو از و نشست سوگل سر کنار آهسته. رفت جلوتر

 :دیپرس تعجب با و تخت یرو نشست درسا. داد تکان

 ؟یکنیم کاریچ ریام-
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 :زد شیصدا آرام و نکرد درسا به ییاعتنا ریام

 !سوگل-

 :باشد گرنظاره تنها نتوانست درسا

 !هاخوابه داداش-
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 گاهن ریام به شک با یداریب و خواب نیب و دیجنب سوگل یهاپلک

 یجیگ با. ندیبب توانستینم درست و بود کم اتاق ییروشنا. کرد

 :دیپرس

 !شده؟ یچ-

 .گرفت دستبه را مچش ریام

 !اتاقم میبر پاشو! ؟یدیخواب نجایا باز چرا-

 یجلو از را شیموها و دیکش باال را خودش یمنگ با سوگل

 . زد کنار صورتش

 !خوابمیم جانیهم من برم؟ کجا-

 و حال چیه امشب اما بزند، یلجباز یدنده یرو آمدیم شیپ کم

 هر شب هر نکهیا نداشت؛ را یبازمسخره نیا یادامه یحوصله

 !بخوابند جدا اتاق کی در کدامشان

 :ترف باال اریاختیب شیصدا و دیکش خود سمت شتریب را مچش

 !سوگل پاشو گمیم-



 
 

751 romanzo_o 

 

 ردهفش داشت ریام انگشتان یال که مچش به تیعصبان با سوگل

 :گفت حرص با درسا یمالحظه بدون و کرد نگاه شد،یم

 !بخوابم تو شیپ خوامینم وقتچیه گهید من. آمینم که گفتم-

 نارک سوگل یرو از حرص با را پتو. نگفت یزیچ ریام گرید بارنیا

 . کرد بلند تخت یرو از را او و گرفت هم را گرشید دست و زد

. دکریم نچ یکالفگ با مدام درسا کشاند، اتاق وسط تا را او زور به

 انیم از را دستانش کرد تقال و ستادیا مقاومت با اتاق وسط سوگل

 :گرفت اوج اشیحرص یصدا ناخواسته. کند آزاد ریام دست

 !آخه؟ منو یبریم کجا! کن ولم ریام-

 :رساند دو آن به را خودش و دیپر نییپا تخت یرو از عیسر درسا

 زابراه رو همه شنیم داریب بابا و مامان االن خبرتونه؟ چه بابا-

 ! نیکنیم

 :گفت و انداخت سوگل یبرافروخته صورت به ینگاه ریام
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 ناراحت و ریدرگ رو گرونید خوامینم میینجایا که یزمان تا-

 خواست دلت که یکار هر خودمون یخونه میرفت م،یکن مشکالتمون

 ...بکن

277 

 

**** 

 دو ساعت. دیخز ریام تخت یرو حرص با و شد اتاق وارد 

 را هیبق شانیبگومگو یصدا که بودند آورده شانس بود، شبمهین

 در تاقا دنبالش به و آمد برق دیکل یصدا بعد یکم. بود نکرده داریب

 . فرورفت یکیتار

. آورد باال صورتش یرو را پتو و چرخاند وارید سمت را شیرو

 ریام حضور متوجه تخت خشخش یصدا از که نگذشت یاهیثان

 . شد

 روز چند نیا در. بود دهیند را سوگل که شدیم یروز چهار

 اما بود، نکرده شیرها یناراحت و وجدانعذاب مثل یادیز یهاحس
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 کی کردینم فکر. بود هیبق از ترپررنگ یدلتنگ حس آن انیم در

 . دشو مختل شیبرا حدنیا تا یگرید آدم حضور بدون یزندگ یروز

 دم و بست پلک. کشاند سوگل سمت را خودش آرام پتو، ریز رفت

 آن در سوگل یموها نیدلنش و ساده عطر دوباره...دیکش یقیعم

 شده مهریب همهنیا چرا اشخانه ُپرمهر خانم. بود دهیچیپ یحوال

 ! بود؟

 با! بود کرده خودش ریگ یحساب را او دل کهیوقت درست همآن

 یجا از نیسنگ حجِم نیا با دفعهکی ریام بود نکرده فکر خودش

 !کند؟ چه او یخال

 هایزود نیا به دانستیم. است دلخور او از سوگل که دانستیم

 سوگل کرد که یکارپنهان آن با که دانستیم نبخشد، را او دیشا

 یول دانست،یم را هانیا یهمه...برنجد او از شدت به داشت حق

 ناغافل و نشد آوردندیم درش پا از داشتند که یاحساسات فیحر

 . دیکش جلو تخت تشک یرو را خودش
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 یموها یتو را اشینیب و سوگل کمر دور شد حلقه آرام دستانش

 یکم را خودش. داد نشان واکنش بالفاصله سوگل. فروکرد او مواج

 :زد لب یاآهسته یصدا با و دیکش جلو

 !ررریام-

 با و چرخاند او سمت را سرش بارنیا سوگل و نرفت عقب ریام 

 :گفت اعتراض

 ینک مشکالتمون ریدرگ رو گرونید یخواینم نکهیا یبهونه به منو-

 نه،یبینم رو ما یکس که االن. اتاق نیا تو یآورد زور به یشبنصفه

 !بهم یبچسب دلشون خاطر به ستین ازین

 :گفت یاساده لحن با ریام

 ندارم؟ دل خودم-

 :دیپرس یحوصلگیب با سوگل

 ؟یدار-
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 :گفت یخستگ با و دیکش او یموها یرو را انگشتش نوک

 !شده تنگ برات هم یحساب و دارم آره-

 :زد پوزخند سوگل

 حاال؟ تا یِک از-

 :دیپرس یگرفتگ با و شد نییپا و باال ریام ینهیس

 ماز ،یزنینم حرف باهام ،یکنینم نگام گهید سوگل؟ تو شده چت-

 گهم! یشد متنفر ازم که یدیم نشون آدم و عالم شیپ ،یکنیم فرار

 شدم؟ تیسرد و یمحلیب همهنیا قیال که کردم کاریچ من

 با. نکرد بغض اما د،یلرز لبانش کیتار سقف به رهیخ سوگل

 :گفت آهسته ریام سکوتش،

 شتریب. نبودم بد هم شهیهم یول کردم، ادیز بهت یبد دونمیم-

 یدار دوست که یجور هر بذارم و کنم درکت کردم یسع اوقات

 خودت از اما نگفتم، رو تیواقع بهت من درسته، آره. یکن یزندگ

 بدم؟ حیتوض بهت یگذاشت ؟یچ من از چرا؟ یدیپرس

 :گفت نییپا یصدا تن همان با سوگل
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 وت سرم، تو بخوره که مهم. باشه مهم که دنیم یآدم به رو حیتوض-

 یحت که ارزشیب انقدر. هستم هم ارزشیب که یکرد ثابت بهم

 .یکرد یباز روانمم و روح با راحت یلیخ

 :دیکش باال بالش یرو را خودش و کرد یاکالفه نچ ریام

 ردمک که یغلط هر مدت نیا تو من! یلیخ سوگل؛ یانصافیب یلیخ-

 واسه یبفهم تو بذارم نکهیا بدون من. بوده تو آرامش واسه فقط

 فتصاد موتور با که یروز همون از قایدق. دمیجنگ یزندگ نیا حفظ

 تو هم موقع همون. نبود یاتفاق اصال که یتصادف همون کردم؛

 نابود تیزندگ من اشتباهات خاطر به بارهی قبال تو. میزندگ به یاومد

 ییجراهاما یتو تو. ینیبب بیآس گهید بار هی خواستمینم بود، شده

. یبود ترگناهیب همه از افتاد، اتفاق برام سال دو نیا تو که

 دیترد عقد واسه نیهم واسه. یبش یقربان بدم اجازه تونستمینم

 من هم یطرف از بدم، دستت از خواستینم دلم یطرف از. داشتم

 رو ایک! هیچ هدفش! نشسته یک ماجراها اون پشت دونستمینم

 که یاهم سه تموم تو. کنم یباز جونت با خواستمینم...گرفته نشونه

 نیکنیم الیخ اما زدن، بودن عاطفهیب انگ بهم همه میبود نامزد باهم
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 شدینم تکرار وقتچیه که ییروزها اون از که بود راحت برام

 ها؟ادگاهد و یکالنتر تو فتمیب دوره کاغذپاره چنتا با روز هر و بگذرم
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 :گفت و آورد ترنییپا را شیصدا

 طوراون وقتچیه اما بود، باز پرونده اون ازدواجمونم قبل سال دو-

 یوقت هر از تریجد روزها اون اگر بودم، فتادهین دنبالش دیبا که

 هم با که بود خاطر نیا به تنها شه، تموم انیجر اون خواستمیم

 وقتچیه تصادف یماجرا اون بعد من. میباش داشته یآروم یزندگ

 دو همون م،یکردیم یزندگ توش که رو یاخونه. دمیند رو مهتا

 مه مهتا بود، نوساز و یخال آپارتمان هی موقع اون. دمیخر شیپ سال

 من و اومد شیپ ماجراها اون بعدشم. داشت رو واحد یورود دیکل

 .داره دیکل هم مهتا که نبود ادمی اصال

 از یحس چیه اتاق یکیتار در. انداخت سوگل رخمین به ینگاه

 .خواندینم صورتش
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 چند نیهم تا اما نشد، بند ییجا به دستم پرونده یریگیپ از درسته -

 یم آرامش به کمکم میدار که بود راحت المیخ الاقل شیپ یهفته

 . اومد شیپ ماجرا اون تا میرس

 :گفت و کرد لمس را دستش یرو

 و جیگ نقدریا. نداشتم یجالب تیوضع تو مثل منم روز اون سوگل-

 ویچ همه تو که کردمیم خداخدا شهمه که بودم ختهیر همبه

 آوار سرم یرو ایدن دمید رو راهرو لمیف یوقت. یباش دهید خواب

 یلیخ ن،یزم ریز بود رفته و شده آب تموم ساله دو که ییمهتا. شد

 که دمینفهم روزاون من. امخونه تو بود اومده و انداخته دیکل راحت

 منم واسه یحت ماجرا اما بود، گفته یمزخرفات چه بهت مهتا

 صدق مهتا نکهیا به روز اون تا من! تو به برسه چه نبود، یشدنهضم

 کامال روز اون یول داشتم، شک باشه داشته رو میزندگ ینابود

 سر زا بخواد نکهیا از د؛یترس ازش دیبا که هیآدم مهتا که شدم مطمئن

 !ارهیب سرت ییبال یاگهید زیچ هر ای نهیک

 :داد ادامه و دیکش اشدهیخشک لبان یرو زبان
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 سردمون یزندگ. نکنم تزدهوحشت تا نزدم یحرف من سوگل-

 نا َجوش یسادگ نیا به خواستمینم گرفت،یم جون داشت تازهتازه

 با من ،یدیند خواب که یشدیم مطمئن اگه هم یطرف از بشه، آروم

 ازخواستب بود، گفته مهتا که ییوپالهاپرت برابر در دیبا طیشرا اون

 ارتباط باهاش ساله دو من که کردمیم ثابت بهت یجورچه. شدمیم

 خاطر به من که...کردم باطل موقعهمون رو تیمحرم که! نداشتم

 !گرونید تیرضا نه ؛یبش میزندگ وارد خواستم خودم

 لحنش هم باز و دیکش رونیب او دست ریز از را دستش سوگل

 :شد هیپرکنا

 خالص جونتو و یبگ دروغ که! یکرد انتخاب رو راه نیترآسون و-

 نکهیا به گذره؟یم بهم یچ نکهیا به ؟ینکرد منو حال فکر! یکن

 !داشتم رو زدهتوهم یهاآدم حس

281 

 

 وگلس واضح چنداننه ریتصو به و نشست شیسرجا یکالفگ با ریام

 :زد زل یکیتار دل در
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 که زدمینم حدسشم یحت وقتچیه من مادرم جون به سوگل-

 واسه فقط ماجرا که کردمیم الیخ. بشه یبحران اونقدر تو اوضاع

 نکرده بو دستمو کف! یکرد فراموش ویچ همه تو و بود روزاون

 ظحف مونیزندگ آرامش نکهیا خاطر به ساده یکارپنهون هی که بودم

 یلعنت یتو آخه! بشه خالصه ینشدنتموم جنجال هی به تهش شه،

 از حداقل اوضاع کردمیم فکر من ،یبگ بهم حالت از که یومدین

 ! نهم واسه فقط هایآشفتگ یهمه که کردمیم الیخ! مرتبه تو جانب

 :گفت و کرد فرو خوابخوش یرو دستش کف

 وقرارآروم هم لحظه هی سرکار رفتمیم یوقت هفته دو اون تو من-

 ...که. نیایب خونه به دوباره نبودم در دمیترسیم. نداشتم

 سوگل از را یزیچ گرید خواستینم اما. گفتنش به داشت دیترد

 :نداشت را یدیجد یماجرا تیظرف گرید. کند پنهان

 اما بودم، کرده عوض رو خونه یهاقفل! نبوده جایب ترسم که-

 یوقت ،یدید لمیف اون دنید حال در منو تو که یروز همون درست

 خدا فقط لحظه اون. شکوندن رو دیجد یهاقفل دمید خونه دمیرس

 یچ که نبود معلوم وگرنه. ینبود خونه یتو تو، که کردم شکر رو
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 بود هجینتیب نکهیا با کرد،ینم کار درست گهید عقلم. اومدیم سرت

. دمید رو راهرو لمیف گهید بارهی...سیپل شیپ رفتمیم دوباره دیبا

 فلش نهمو تو ییقضا یکارا یبرا هم تهیفرمال لمیف. ترقیدق بارنیا

 ییشناسا به و بود مهتا از یادیز ییهاحالت لمیف اون تو چون بود،

 لز یچهارچشم که بودم آشفته نقدریا روزاون. کردیم کمک راحتش

 اما. ودمب طرف یوونیح چه با نمیبب تا یلعنت پیکل اون به بودم زده

 ...کنمیم خاطرات دیتجد دارم کردم فکر و یدیرس سر تو

 :گفت و شد نییپا و باال شیگلو بیس

 انگ تو بودم، یحال چه تو من! روزمو اون حال یدیفهمیم کاش-

 !یزدیم بهم رو ایچ

 ینیسنگ دلش در که را یحرف نیآخر ریام و نزد یحرف سوگل

 :گفت کرد،یم

 ترس شتمیپ من تا سوگل کنن،یم تیاذ رو ارسالن دارن االنم-

 راماج نیا تو بذارم محاله بهته، حواسم خودم ز،ینر دلت به رو یچیه

 ختم یچ همه که کن دعا کن؛ دعا اما بشه، کم سرت از مو تار هی
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 و عذاب نیا از زودتر چه هر سال، دو بعد که کن دعا. بشه ریخبه

 ...شم خالص یسردرگم
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**** 

 !"آوردم ریگ رو مهتا باالخره ر،یام بده مشتلق"-

 نبضش. کرد عقب و جلو بار ده حداقل نه؛ که بارکی را یگوش

 یلندب از انگار. دادینم فرمان مغزش...آمدینم باال نفسش...دیکوبینم

 . بود شده پرتاب نییپا به

 ازش و کردیم داریب را ریام ست؟یچ درست واکنش دانستینم

 نکهیا ای بدهد مشتلق مهتا کردن دایپ دیبا چرا که خواستیم حیتوض

 حلراه دنبال فرصت سر تا دهید چه آوردینم خود یرو به فعال

 . باشد یمنطق

 :دکر چشیپلهیتیف رسما دوم امیپ که بود اول امیپ ریدرگ هنوز

 "ش؟ینیبب هم تو کنم هماهنگ"-
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 ردک حس یخوب به را فشارش افت. نداشت پزشک و نهیمعا به ازین

 ای پنج شش، بود؟ چند یرو یفشار. رفت یاهیس چشمانش و

 ! کمتر؟

 خواستیم. بود شده نرم ریام یهاحرف دنیشن بعد شبید همان

 اام. باشد ریام کنار حساس یروزها نیا در خواستیم د،یایب کوتاه

 ! داشت دراز سر شیهایلوحساده یقصه انگار

 یکوتاه دوش دانشگاه به رفتن قبل تا بود شده داریب خواب از

 یزنهو انگار بود، آمده که یامیپ و ریام لیموبا یبرهیو با اما رد،یبگ

 . بود دهیچسب شیپاها به یتن چند

 قرار و مهتا به راجع راحت یلیخ که بود یک به متعلق شماره نیا

 کرد؟یم صحبت او با گذاشتن

 علم با خودش. فشرد هم یرو را شیهاپلک ختهیرهمبه یاعصاب با

 یزندگ نیا وارد است، ریام یزندگ در مهتا یهیسا که موضوع نیا به

 و سخت انقدر موضوع نیا تحمل که کردینم فکر اما...شد

 .باشد فرساطاقت
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 د،فتیب یدیجد اتفاق ماجرا نیا سر است قرار یک تا نبود معلوم 

 .دبو خسته ریام به کردن شک از و بود آورده کم د،یکشینم گرید
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 از و نکرده باز را هاامیپ که بود آورده شانس

 عمل دهیسنج و کرده کنترل را خودش دیبا. بود خوانده شنیکیفینوت

 گرید بارکی ریام خوابش، یماجرا مثل دادیم اجازه دینبا کرد،یم

 .دادیم لشیتحو دروغ

 دیبا لشقب رد،یبگ یدرست میتصم توانستینم شیتشو همه نیا با 

 . کردیم فکر خوب و نشستیم

 انبحثش او یخانواده مقابل هم باز ای خواستیم حیتوض ریام از اگر

 .دینگو او به را قتیحق شدیم مجبور دوباره ریام نکهیا ای شدیم

 هایراحت نیا به و بود نیسنگ خوابش. داد تکان را ریام یهاشانه

 ارب چند نداشت حوصله که بود خراب یقدربه حالش. شدینم داریب

 و دیچسب را شیهاشانه بارنیا. شود داریب تا بزند صدا را او گرید
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 آلودخواب و شد باز یآن در ریام یهاپلک. داد او به یمحکم تکان

 :دیپرس

 موندم؟ خواب شده یچ-

 :گفت رمقیب. بود نشسته تخت یلبه یرو او به پشت

 .پاشو رهید یول. نه-

 ندیبب تا لشیموبا به انداخت دست و دیکش یبلند یازهیخم ریام

 او سمت ینامحسوس چرخش با سوگل سر. است چند ساعت

 امیپ متوجه گرید یلحظه چند تا ریام که دانستیم. شد لیمتما

 .شد خواهد دیجد

 ندیبب خواستیم. بودش گرفته نظر ریز سخت چشم یگوشه از

 طوس یدرشت اخم. نشد یطوالن ادیز انتظارش. ستیچ ریام واکنش

 تردرشت...شد درشت نگاهش امیپ خواندن با و نشست ریام یابروها

 ! یوقت هر از

 . شد زیخمین و کرد بلند بالش یرو از را سرش ناخواسته یحت
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 سوگل نکرد چک یحت که بود کرده اشزدهجانیه خبر یقدربه

 نییاپ تخت یرو از یتندبه و کرد پیتا یزیچ. نه ای کندیم نگاهش

 .رفت یبهداشت سیسرو سمت و آمد

 یاهقیدق ده شدن داریب بعد ریام صبح هر. زد یتلخ پوزخند سوگل

 !بپرد سرش از خواب تا ماندیم تخت یرو

 بلق تا دیبا. او لیموبا به زد یچنگ عیسر شد، خارج اتاق از که ریام

 و خواند. خواندیم را او جواب شد،یم قفل ریام لیموبا نکهیا از

 :دیکش ریت جداگانه شیهاسلول تمام

 !"نمشیبب کن هماهنگ آره شت،یپ آمیم دارم"-
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 دستانش از حس. نداشت خوردن تکان قدرت و تخت به دهیچسب

 و دش اتاق وارد دوباره ریام. برگرداند شیجا سر را لیموبا بود، رفته

 لسوگ از د،یپوشیم لباس که حال همان در. گشت شیهالباس دنبال

 :دیپرس

 ؟یشد داریب یدار کالس-
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 ریام. گفت" هوم" لب ریز شود، او سوال متوجه کهآنیب سوگل

 شبشید یهاحرف از بعد کردیم فکر. دیکش تن به را شیهالباس

 و شد کینزد سوگل به پشت از شده، برقرار صلح شیبوکم

 .دیکش آغوش به را او یهاشانه

 منم کن هماهنگ..."دیچرخ سوگل سر در بارها امیپ دو آن

 "کردم دایپ رو مهتا بده مشتلق ریام"..."نمشیبب

 یهادست کردن جدا با و انداخت دست داد، نشان واکنش ارادهیب

 :گفت یآشکار حرص با خود از ریام

 !کنار برو-

 خودش با و شد رهیخ اتاق از سوگل رفتن به. ستادیا واجوهاج ریام

 هنکیا با ببخشد؛ را او ندارد قصد حاالها حاال سوگل که کرد فکر

 .بود گفته او به بود الزم که را یزیچ هر شبید

**** 

 !کن فیتعر خب-

 .ارسالن دهان به دوخت چشم جانیه با
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 !دیدینم خوابم تو که کردم شکارش یجور هی-

 :دیپرس ریام

 ؟یچطور-

 پا که بود سال دو. چرخاند فروشگاه در را نگاهش دور کی ارسالن

 به بتنس نجایا ونیدکوراس نظرش به. بود نگذاشته فروشگاه نیا در

 کرف چرا. ترمانیپ پر شیهاجنس و بود شده روزتربه شیپ سال دو

 ار اشیکاسب و کار بازار در ریام کردن خراب و ییبدگو با کردیم

  کرد؟یم خراب

 خودش تنها باخت، مفت را اشیزندگ از سال دو که یآدم تنها انگار

 خواهرش خاطر به فعال اما بود، ینشدنفراموش ریام ینهیک. بود

 .دهد نشان او به خوش یرو بود مجبور

 یهاحسابخرده نکهیا یبهانه به ،یخالق خونه بودم رفته روز اون-

 رمزشو. بده رو یخالق لیموبا خواستم زنش از کنمیم چک رو مغازه

 بود چت صفحه هی. آوردم رو فوتش قبل آخرشو یهاچت من و زد

 .بود افتاده صفحه یباال مهتا اسم که
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 دمیفهم آخرشون یوگوگفت از اما بود، شده پاک شیقبل یهاچت

 ثروتش از یسهم هی یخالق بود قرار انگار. بود بچه همون سر بحث

 !بده بچه اون به رو

 :دیکش جلو را خودش یصندل یرو ریام

 داشت؟ ههبچه با ینسبت چه یخالق یدیفهم-
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 .داد باال را شیابروها ارسالن

 ! نه-

 خب؟-

 تو. ردمک دایپ ازش یدیآ هی اما ارم،یب ریگ نتونستم رو مهتا یشماره-

 برادر یجا زدم خودمو. کردمیم چت باهاش داشتم روز چند نیا

 زا خارج تو برادر هی یخالق آخه! برگشته کانادا از تازه که یخالق

 اون قح نذارم بود سپرده بهم فوتش قبل برادرم گفتم؛. داشت کشور

 .شه مالیپا بچه
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 :دیپرس یناباور با ریام

 !ًکرد؟ اعتماد بهت یراحت نیهم به مهتا مثل یزن-

 .دیخند کوتاه ارسالن

 یال مو تا زدم زور یکل. ادیب راه به تا شدم دهیساب! نه که معلومه-

 گفتم بهش. شناختینم صدامو که آوردم شانس نره، هامحرف درز

 وحقوقحق بچه اون به قراره که نفهمه زنش داشت دیتاک برادرم

 .کرد جلب اعتمادشو یکم موضوع نیهم بود؛

 خودشه؟ یمطمئن کجا از-

. میاشب داشته یریتصو تماس خواست ازم. بود یباهوش یلیخ دختر-

 با من، یجا هامقیرف از یکی دست بدم رو لیموبا شدم مجبور من

 با ود،ب خودش یریتصو تماس تو. باشه داشته یریتصو تماس مهتا

 !نکبتش یافهیق همون

 !یدیکش رونیب شلونه از رو مار پس! عجب-

 یحضور خوادیم گفت م،یگذاشت قرار بعد هفته سه دو واسه. آره-

 .میکن صحبت
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 ست؟ین رید گهید هفته چند_

 ود نیا میگذاشت گریج رو دندون سال دو که ما نبود، تهران انگار_

 !روش هم هفته

 :دیپرس تعلل با ریام

 !نکرده؟ شک بهت که یمطمئن-

 :گفت نانیاطم با ارسالن

 اون هب زبونیب پول یکل قراره که شکوندیم گردو دمش با! بابا نه-

 .برسه بچه

 :دیپرس شک با ریام

 ! ستین تنها مهتا که معلومه حال هربه نباشه؟ خطرناک-

 جااون. میگذاشت قرار هم با وپلوغشلوغ پارک هی یتو! ؟یخطر چه-

 بکنه؟ تونهیم یغلط چه

 ؟یکن کاریچ باهاش یخوایم-

 :شد منقبض سخت ارسالن فک

 !ارهیب باال خون که ارمیب سرش ییبال خوامیم-
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 :دیپرس و کرد نگاه ریام یخورده گره درهم یابروها به

 گه؟ید یآیم هم تو-

 ازش خوامیم فقط ارم،یب سرش ییبال خوامینم من یول. آره-

 البا یزیچ اگه حداقل بست؟ میزندگ ینابود به کمر چرا بپرسم

 !پوله دردش گفتمیم دیکشیم

 :زد چنگ شیصدا به خشم و زد یچرخمین یصندل یرو ارسالن

 !ارمیب دخلشو دهینشن حرفاشو خوامیم من اما-

 هب ارسالن مثل راستش. کرد لمس را زیم یرو ماگ گرم یبدنه ریام

 نسوز سر یحت سال دو نیا در مهتا. نبود نیخوشب چندان ماجرا نیا

 یسادگ نیا به حاال بود، نگذاشته جا به یرد خودش از هم

 :دیپرس شک با بدهد؟ تله به دم خواستیم

 اد؟ین قرار سر مهتا اگه ؟یچ رهینگ راهت نیا درصد هی اگه-

 :گفت و کرد یخال و پر شیهالپ ارسالن
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 !دوم راه سراغ رمیم-

 دومت؟ راه هیچ-

 کاریب مدت نیا تو! مهتا یخواهرزاده دنیدزد جز ندارم یاچاره-

 رو بچه اون مهد دیجد آدرس شده که یقیطر هر به رمیم نم،یشینم

 !آرمیم ریگ

 معما نیا شدن حل اما داد،یم دردسر یبو ارسالن یهاحرف

 یلعنت یماجرا نیا از شدن خالص یبرا دیبا. کند خطر که دیارزیم

 !دیمالیم تنش به را زیچ همه هیپ

***** 

 نگاهش گرید اشخانه یتو دختر که بود یروز نیدومستیب امروز

 :گفت و چسباند قلبش به را سوگل گوش. کردینم

 کهیت هی نهیس نیا پشت کردمیم فکر شیپ وقت چند نیهم تا-

 !نداره آدم یبرا یادهیفا چیه دردسر جز که مصرفهیب گوشت

 :کرد زمزمه و آمد نییپا او یزدهخی یهاچشم یرو نگاهش
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 تو اسهو نیبب! تپهیم داره مصرفیب گوشت کهیت اون گهید االن اما-

 !سوگل؟ یشنوینم صداشو چرا! زنهیم

  محتاج و گرفتارم تو چشم به که من با

 تاراج به برده مرا قلب یا بزن یحرف

 خروشان یایدر تو شانیپر تو یمو یا

 مواج شب نیا کند غرق مرا بگذار
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 خود ینهیس یرو هم را سوگل همزمان و مبل یرو دیکش دراز

 مآرا بغلش در سوگل. او یموها یالالبه دیلغز انگشت. آورد نییپا

 .دیکشیم نفس

 بیعج اما بود، نکرده اشزدهجانیه ریام شیپ لحظه چند یهاحرف

 به گرید انگار. نداد نشان یبد واکنش هم ریام آغوش در بودن به بود

 .بود کرده عادت یزندگ مدل نیا
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 تنسب. بودند کرده مکان نقل دیجد یخانه به که شدیم یاهفته سه

 یتیامن ستمیس عوض در اما بود، ترکوچک یکم یقبل یخانه به

 . داشت یخوب یلیخ

. ماند دور ریام نظر از خورد، قل چشمش یگوشه از که یاشک قطره

 یهاکوبش یصدا به سپرد گوش دوباره و بست را سشیخ یهاپلک

 . ریام قلب

 آن چه. داشت دوست یحال در و شهیهم را او قلب یصدا دنیشن

 چه و ندارد دنیتپ یبرا یقلب بود گفته ریام ازدواج لیاوا که یزمان

 یعنی... دتپیم دوباره قلبش که بود کرده اقرار شیپ هیثان چند که حاال

 بود؟ او یبرا محکم یهاکوبش نیا ر؟یام گفتیم راست

 یبرا گرفت یجرئت بود ریام آغوش در دوباره روزها، بعد که حاال

. دبو گرفته را خوراکش و خواب تمام هفته دو که یسوال دنیپرس

 :درآمد چاه ته از انگار شیصدا

 ن؟یکرد دایپ رو مهتا ریام-
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 که بود شناخته چندوقته نیا را سوگل یآنقدر. خورد کهی ریام

 ار یقبل یگندها هنوز. پرسدینم را سوال نیا لیدلیب زدیم حدس

 :قتیحق گفتن جز نداشت چاره پس بود، نکرده جمع

 .گرفته ازش یرد هی ارسالن یول نه، هنوز-

 :مطلب اصل سر رفت صاف سوگل بارنیا

 ش؟ینیبب یخوایم هم تو-

 :کرد یجار زبانش به اطیاحت با را کلمات ریام

 رو انداختنش ریگ شانس وقتچیه گهید دیشا. ندارم یاچاره آره-

 یامایپ. آورد سرم رو بالها اون چرا ارمیدرب سر دیبا م،یباش نداشته

 ؟یبود خونده لمویموبا

 او ینهیس یرو از را سرش و گفت یا" آره" روراست و رک سوگل

 و دش زیخمین هم ریام. مبل یخال و کم یفضا در نشست و برداشت

 :دیپرس شک با

 شد؟ یچ-
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 بود گرفته ادی. بودند کرده بزرگش مشکالت...بود شده بزرگ گرید

 یالیخیب به تظاهر اما بود، آشفته درونش. نکند بغض راهبهراه که

 :کرد

 !بخوابم اتاق رمیم آد،یم خوابم نشده یزیچ-
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 که .بشود شیپ ماه کی هیشب هم باز سوگل خواستیم دلش دایشد

 یوپرتچرت زیچ هر به که کند، پنهان را احساساتش نباشد بلد

. دفتیب خنده به او به یهاخنده از هم او شهیهم مثل عاقبت و بخندد

 شود،یم ردوبدل نشانیب که را یزیآممحبت کوچک حرف هر که

 .سدیبنو دفترش آن داخل

 شدینم الزم تا. بود شده عوض یلیخ کوتاه مدت نیا در سوگل

 کردیم یمحلکم اطرافش یهاآدم یهمه و او به یگاه زد،ینم حرف

 یب و ساده سوگل همان گرید انگار دش،یفهمینم گرید ریام

 .نبود خودش یلهیوپلهیش
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 بلق مثل گرید. خوردیم ترکم غذا رفت،یم باشگاه سوگل روزها نیا

 دیپوشینم یتکرار لباس شد،ینم آماده یسرسر رونیب به رفتن یبرا

 . کردیم شیآرا دقت با رونیب به رفتن قبل و

 اترییتغ بترسد، ای باشد خوشحال موضوع نیا از دانستینم ریام

 شدن عوض اما بود، کرده ترخانمانه و جذاب را سوگل دیجد

 .کردیم تشیاذ شیوخوخلق

 یصفحه بودن روشن از. شد خواب اتاق وارد سوگل، از بعد یکم

 لقهح با و دیکش دراز کنارش. است داریب که دیفهم سوگل لیموبا

 کمرش یهیناح در محسوس یالغر متوجه او، دور دستانش کردن

 . شد

 ؟یدینخواب چرا-

 بود درست. دیکش جلوتر یکم را سرش و دیکش ییصدایب آه سوگل

 مخصوصا دنشیبخش و کردینم نگاه ریام صورت به مدت نیا در

 کار است، ارسالن جانب از دیفهمیم حاال که ییهاامکیپ آن از بعد

 آمدند، دیجد یخانه به که یروزهمان از درست اما. نبود یراحت

 .رفتیم را خودش راه ریام
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 با یحت و دتشیبوسیم کرد،یم بغل خواب موقع را او شب هر

 ارانگ. کردیم حفظ قبل مثل را ییزناشو روابط سوگل یسرد وجود

 کند یزندگ نیا نبض خواستینم زیچ همه دادن نشان یعاد با که

 و زیر یهاتوجه تمام قدر شدیم دور داشت سوگل که حاال. شود

 . دانستیم را او یگذشته درشت

 د،ندا را جوابش سوگل نکهیا از هم باز. بود گرم یهانگاه تنگ دلش

 هب دستانش یحلقه. داشتیبرنم تالش از دست اما. گرفت دلش

 :شد ترتنگ او کمر دور

 .یبخواب خوب زم،یعز ریبخ شب-
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 کهآنیب افتاد، هم یرو شیهاپلک و دیبوس پشت از را او یموها

 .گرفت یباز به یکیتار در را سوگل یهاچشم اشک باز بفهمد

**** 

 کاش یا. کردیم بد را حالش شدیم بلند نویکاپوچ از که یعطر

 هم هستار د،یکش نییپا انتها تا را شیپالتو پیز. دادینم سفارش
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 داشت که یجوان پسر به و کرد بلند سر. نداشت آمدن قصد انگار

 :گفت نوشت،یم را یکنار زیم یهاسفارش

 .نیاریب خنک یمعدن آب هی برام شهیم-

 باشگاه در که چقدر هر. دیرس راه از هم ستاره فاصله همان در

 و آمد. بود نیسرسنگ پشیت رونیب زد،یم وارنگرنگ یهاپیت

 ونهگ یرو که یآب زیر قطرات از. سوگل مقابل یصندل یرو نشست

 .باردیم باران هم هنوز که زد حدس بود، نشسته ستاره یموها و

 رون؟یب بود سرد-

 :گفت لرز با و درآورد را اشیمشک چرم یهادستکش ستاره

 .یلیخ آره-

 :گفت و زد باد را صورتش سوگل

 .شهیم بد داره حالم گرمه، یلیخ نجایا عوضش-

 :گفت و انداخت او به یقیدق نگاه ستاره

 !دختر افتاده گود هاتچشم یپا باز که تو-
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 دیشک سر مهین تا بود، آورده شیبرا جوان پسر که یمعدن آب سوگل

 :گفت و

 .بخوابم نتونستم شبید-

 باز؟ بود شده یچ-

 :کرد پاک را لبش دور یسیخ

. بپرسم ازش شدم مجبور شبید! مهتا دنید رهیم روزها نیا ریام-

 .کرد اعتراف راحت یلیخ رش،یز نزد

 :زد پوزخند ناخواسته ستاره

 دنش؟ید به رهیم چرا یدینپرس! عجب-

 :گذاشت اشچانه ریز دست سوگل

 ! کرد بهونه رو پرونده یماجرا شدن حل شهیهم مثل-

 :آورد زبان به را شیهاینگران سوگل و کرد سکوت ستاره

. شهیم بد حالم میشیم کینزد روز اون به یچ هر چرا دونمینم-

 ودیپر استرس از یحت دارم؛ قلب تپش شه،یم پر چشمام لیدلیب

 .شمینم
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 :دیپرس هوایب ستاره

 ؟یاحامله نکنه-

 :آمد باال سوگل نگاه

 .بابا نه-

 :تگف و کرد نییپا و باال چشم با را منو یتو یهایدنینوش ستاره

 !یندارحال هم باشگاه تو روزا نیا ؟یمطمئن کجا از-

 :گفت یآشفتگ با سوگل

 نویهم فقط ریواگ ریهاگ نیا تو جونم، به ننداز استرس ستاره یوا-

 ! دارم کم

 :دیخند ستاره

 !هیخبر دیشا خب دختر؟ هیچ استرس-

 :دیکش اشیشانیپ یرو انگشت سوگل
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 از االاحتم بود، روم یعصب فشار یلیخ ماه هی نیا تو دونم،یم دیبع-

 !همونه

 :انداخت باال شانه ستاره

 ! کاره تو دستت که خودت ،یبد تست هی بهتره حال هر به-

 :کرد فوت را نفسش ادیز یگرما احساس با سوگل

 .نهیهم کنم فکر خوامینم که یزیچ تنها به فعال-

 لبش پوست جان به سوگل و داد سفارش قهوه و کیزکیچ ستاره

. دبو شده غافل خودش از یوقت هر از شتریب روز چند نیا در. افتاد

 نیا خب اما داشت، را عالئم یسر کی کردیم فکر خوب که حاال

 .بود هم استرس به مربوط عالئم

 شهامت طیشرا نیا در و بود هوا یرو اشیزندگ فعال حال هر به

 . نداشت را دادن تست

 :دیپرس و انداخت زانشینام احوال به ینگاه ستاره

 تو؟ چته-

 :دیپرس دیترد با سوگل
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 ؟یچ باشه مثبت و بدم تست اگه گمیم-

 شدهان در را یشکالت کیک از یبرش و کرد نگاهش هانهیسف ستاره

 :گذاشت

 !دایببخش البته. تیخر اوج یعنی یچیه-
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 :دیپرس آهسته

 !چرا؟-

 !یکنیم اضافه هم گهید یکی که دارهیم نگه خودتو بچه یبابا نیبب-

 :تگف آرام ستاره و زد خونیشب سوگل یچهره به یناراحت و یدینوم

 تیواقع اما. کنم ناراحتت خواستمینم سوگل، خواهمیم معذرت-

 تو یباز نیا یبازنده تنها که باشه جمع حواست یلیخ دیبا تلخه،

 !ینباش

 :کرد زمزمه و دیکش سر نفسکی را یبطر داخل آب یمابق سوگل



 
 

784 romanzo_o 

 

 زهروشبانه چند من که هیزیچ یگفت که یحرف. ازت نشدم ناراحت-

 روز نیا از کردم، عقد ریام با که یروز از. کردمیم فکر بهش

 .کنه دایپ رو مهتا ریام نکهیا از. دمیترسیم

 :دیپرس یدلسوز با و گذاشت یدستشیپ یگوشه را چنگال ستاره

 ؟یندار اعتماد ریام به یعنی-

 :دیکش یظیغل آه سوگل

 نبود، مونخونه به مهتا اومدن کردن پنهون یماجرا اگه. دونمینم-

 مهتا از من. ستین ریام بحثم االن اما. داشتم اعتماد بهش دیشا

 ندهپرو نیا یسردرگم از تا کنم داشیپ خوامیم گهیم ریام. ترسمیم

 ینیبشیپ قابل اصال که مهتاس ماجرا طرفاون اما شم، خالص

 !ستین

 :دیپرس و دیکش جلو را خودش یکم ستاره

 ؟یترسیم مهتا هیچ از-

 :گفت و داد قورت را بزاقش
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 اهاشب که بزنه رو ریام مخ روز چند عرض در تنها تونسته قبال مهتا-

 از. بده انجام بود نتونسته چکسیه اون ریغ که یکار کنه، ازدواج

 و زهیبر تمساح اشک مهتا بشن روبرو هم با اگه که معلوم کجا

 نیا همه که کنه ادعا دونمیم چه نکهیا ای! بزنه تیمظلوم به خودشو

 قبال ریام حالهربه! نبوده یاکاره اون و بوده گهید نفر هی سر ریز کارا

 مشک دست شهینم اصال که هیزن مهتا داشته، اون به نیآتش عشق هی

 !؟یچ ارهیب دست به رو ریام دل دوباره اگه. گرفت
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 :گفت آرام و انداخت باال ابرو ستاره

 تیقاطع با میتونینم و انسانه هم ریام باالخره بگم، یچ دونمینم-

 از یچیه گرفتم ادی یزندگ نیا تو من! نخوره بیفر ممکنه میبگ

 میصمت هی دیبا که یهست خودت نیا تینها در. ستین دیبع چکسیه

 ! یریبگ تیزندگ واسه ودرموندرست

 :گفت و دیکش اشگرگرفته صورت به دست سوگل
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 هب ریام اگه. دهیم ارور داره مغزم گهید که کردم فکر انقدر روزا نیا-

 با گها خوامینم باشه نطوریا اگه که ؟یچ مهتا سراغ بره گهید تین هی

 قبال که یکار مثل قایدق. من سراغ برگرده دوباره نشد، جور مهتا

 نفسعزت دارم بدونم که دیرسینم عقلم انقدر موقع اون! داد انجام

 زاپاس یزندگ نیا تو خوامینم حاال اما! کنمیم قمار غرورمو رو،

 هنوز من برگرده اگه که باشه راحت التشیخ خوامینم. باشم ریام

 !ستادمیوا یقبل یجا سر همون و هستم

 :گفت رفک غرق و چالند انگشتانش نیب را یبطر یکیپالست یبدنه 

 به خوامینم ؟یچ باشه یابچه اگه ستاره، ختیر بهمم حرفت-

 !مفیبالتکل توش که باشم یایزندگ وصل ابد تا بچه هی خاطر

 س؟ساخته ازت یکار چه ؟یچ یباش باردار اگه خب-

 :گفت گرفته و سرد

 .کنم بزرگ پدر بدون رو بچه هی تونمینم من! یچیه-

 :کرد نگاهش چشم یباال از ستاره

 باشه؟ یمنف شتیآزما جواب اگه و-
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 :گفت و کرد رها زیم یرو را یبطر سوگل

 شهیهم یبرا بار هی رم،یگیم مویزندگ میتصم نیتریجد وقت اون-

 خالص بوده، استرسم باعث شهیهم که یارابطه نیا از خودمو

 .کنمیم

 چه که زدیم حدس سوگل انگشتان و هامردمک تکان از ستاره

 .دارد یاختهیرهمبه اوضاع

 یراحت نیهم به! سوگل؟ شهیم یچ تعالقه و عشق حساب پس-

 و؟یچ همه یبزن همبه یخوایم
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 یدرماندگ با و خورد سر قرمزش پلک یگوشه از یاشک یدانه

 :گفت

 ره و احساس و عشق که تندبادم هی وسط انگار...شدم خسته گهید-

 گهید نکهیا از خواد،یم آرامش فقط دلم. کنده جا از دارم که رو یچ

. زهنلر پشتم ریام دادِن دست از فکر از گهید نکنم، فکر یچیه به

 دست از ترس هم قبال من. ستین روزید و امروز واسه من یخستگ
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. نبوده یالک دمیفهم رفت مهتا با یوقت که داشتم رو ریام دادن

 خوامیم کنم، تجربه رو دادنش دست از طعم گهید بار هی خوامینم

 پا هشد که بارم هی یبرا خوادیم دلم. برم خودم رفتنش، قبل بارنیا

 نیا وسط که یسوگل به. کنم فکر خودم به فقط و بذارم احساسم رو

 جواب اگه بدم، نجات رو سوگل خوامیم. بردمش ادی از اتفاق همه

 !کنمینم تعلل رفتن یبرا هم هیثان هی نباشه مثبت شیآزما

 ده یستاره سوگل، یجا به کرد حس کند، آرامش کرد یسع ستاره

! غلط یهامیتصم و اشتباهات همان با بود؛ نشسته مقابلش شیپ سال

 و خودش به دیفهمیم بعد سال ده خودش مثل سوگل، هم دیشا

 . زده یگند چه اشیزندگ

 یادهه همان. ستیزندگ دوران نیتررحمیب یسالگ ستیب یدهه

 عقلت یوقت هنوز و شده یزندگ یخطا و آزمون یبرا ییجا که

 یروازپ بلند و استرس و جانیه یکل وسط ینیبنش دیبا نشده کامل

 دسربلن دهه نیا از اگر و یریبگ را یزندگ ماتیتصم نیتربزرگ

 !یسالگ یس در یواشکی یهابغض یکل و یمانیم تو ییاین رونیب
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 به شروع یخونسرد با داشت، درد هم خودش یبرا خاطرات مرور

 : کرد صحبت

 تو کرده، یزیخونر دوباره تیمیقد زخم روزا نیا کنمیم درکت-

 هی یآدم هر. بشه تکرار تگذشته تلخ یتجربه دوباره یترسیم

 تو. هترسیم تکرارش از شهیهم که داشته گذشته تو یتلخ یتجربه

 نیهم ترس هم حاال ،یداد دست از مهتا خاطر به رو ریام بار هی

 میتصم درست نذاره هاترس نیا دیشا اما. کرده مضطربت ماجرا

 فقط امهت دنید از ریام تین و ستین نطوریا واقعا ماجرا دیشا! یریبگ

 !شه؟یزندگ نجات

 روزها نیا. انداخت دوشش یرو را فشیک و شد بلند سوگل

 احتماالت نیا به و نشستیم اگر. نداشت را زیچ چیه شیگنجا

 با زیم از شدن دور قبل. دادیم دستش کار اشمعده باز دادیم ادامه

 :گفت یسرد نگاه

 هداد امیپ بهش ریام دوست. کنم یلوحساده گهید بار هی خوامینم-

 دنش خالص قصدش که یکس!«. کردم دایپ رو مهتا بده مشتلق» بود

 !دهینم مشتلق کردنش دایپ واسه باشه، مهتا دست از
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**** 

 بیج از را لیموبا و کرد پارک خانه ساختمان مقابل را نیماش

 یوقت گرفت، را سوگل یشماره گرید بارکی. درآورد کاپشنش

 کرده عادت روزها نیا. رفت خانه سمت و شد ادهیپ نگرفت یجواب

 .ندهد را تلفنش جواب سوگل یگاه که بود

 رفت جلو قدم چند. بود یکیتار غرق خانه. شد وارد و انداخت دیکل

 :دیپرس تعجب با و

 ؟ییکجا سوگل-

 سوگل زد که را برق دیکل. رفت خواب اتاق سمت و امدین ییصدا

 :گفت جاخورده. دید مچاله تخت از یاگوشه را

 !آخه؟ خوابه وقت چه االن! یاآماده و حاضر االن گفتم باش منو-

 یصدا با و آورد رونیب پتو ریز از کامل طور به را سرش سوگل

 :دیپرس یتودماغ
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 شدم؟یم آماده دیبا کجا واسه-

 :کرد نگاهش بروبر و سرش یباال نشست ریام

 رفته؟ ادتی ه،یمهمون مامانم یخونه امشب! ینباش خسته-

 کاش است؟ کرده گم هم را هفته یروزها گفتیم اگر بود زشت

 در او عطر یبو دم، هر با کاش. نشستینم او کینزد آنقدر ریام

 !هیگر ریز بزند هوایب که بود هااالن. دیچیپینم هاشهیر

 که ریام یمشک یهاچشم به. شیجا سر نشست و زد کنار را پتو

 :گفت آهسته و زد زل بود صورتش مقابل درست

 م؟ینر شهیم-

 هب باالخره وقت چند بعد سوگل. ماند اشرهیخ هیثان چند یبرا ریام

. اهم کی هم دیشا ای هفته؟ سه هفته؟ دو بود؟ کرده نگاه شیهاچشم

. شودیم نرم گرید بارکی سوگل دل که دانستیم...دانستیم

 . ستین بلد را یطوالن قهر سوگل که دانستیم

 شده مظلوم قبل مثل دوباره وقت چند بعد هم شیصدا لحن یحت

 مرک پشت را دستش و آمد کش یلبخند به ناخواسته لبانش. بود

 .گذاشت سوگل
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 زم؟یعز چرا-

 به هک بود یمجرم مثل حالش. دیکش ریز به عیسر را نگاهش سوگل

 با خودش، با که شدینم باورش هم هنوز. رودیم لو یزود نیهم

 !کرد چه شانیزندگ با و ریام

 ات دیخوابیم سرهمپشت روز دو-یکی شک بدون نبود، ریام اگر

 ! کرد یغلط چه صبح که دیاین ادشی

 :گفت کوتاه

 !ندارم رو یمهمون یحوصله حالم،یب کمی. دونمینم-

 ماساژ را سوگل کمر آرام آرام و داد تکان را اشماندهثابت دست ریام

 :داد

 دکتر؟ میبر یخوایم ؟یحالیب چرا. زمیعز باشه-

 دیبا شده طور هر که گفتیم زور کاش. کردیم مخالفت ریام کاش

. شود متنفر او از که کردیم یکار کاش. برسند مادرش یمهمان به

 . لحظات نیا در حداقل کرد؛ینم خرجش محبت کاش

 :کرد زمزمه
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 .ستین الزم نه-

 به دست ریام. داشت یناسازگار سر او با زمان و نیزم امروز انگار

 .بکشد دراز کرد مجبور را سوگل و انداخت اششانه

 گمیم زنمیم زنگ مامانم به من زم،یعز کن استراحت پس-

 .دمیم سفارش رونیب از یزیچ هی شامم واسه. میایب میتونینم

 سوگل. کرد سوگل یگونه نوازش به شروع دست، کف با و گفت

 تشدس حرکت هر با ریام. بود کرده ریگ قیعم چالاهیس کی ته انگار

 .کردیم قیتزر او وجود به را تنش یگرما و عطر

 هم و کردیم آرامش هم. کردیم رو و ریز را حالش هانوازش نیا

 . ناآرامش

 هم راچ. نکند شیرسوا بچکد یاشک قطره ناغافل اگر تا بست پلک

! خواست؟ینم هم بدهد، ادامه کردنش نوازش به ریام خواستیم

 ریام تن یگرما دوباره وقتچیه و زیچ همه شدیم تمام داشت یعنی

 کرد؟ینم حس را او یهانفس عطر و

 پس بار هزاران را روزش آن حرف بود، دهیرس خطته به که حاال

 را ریام کندیم حس گرید که بود گفته ستاره به روز آن. گرفتیم
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 افتاده کردن غلط به دیرسیم داشت انتها به که حاال. ندارد دوست

 رآخ لحظات نیا چرا باشد؟ نداشته دوستش گرید شدیم مگر. بود

 از ترقیعم ریام چرا شد؟یم ترظیغل داشت ریام به شیهاحس همه

 کرد؟یم مجازاتش داشت خدا کرد؟یم نوازشش یوقت هر
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 بهتر دیشا. دادیم لو را خودش ماند،یم کنارش ریام شب آخر تا اگر

 اب کمتر و شدیم گم هاآدم انیم آنجا حداقل. رفتیم یمهمان به بود

 :دیپرس ریام و شد زیخمین. شدیم چشمدرچشم ریام

 ؟یشد بلند چرا-

 :گفت آهسته

 .مادرت یخونه میبر پاشو-

 :گفت متعجب ریام

 .اونجا میبر خرابت حال نیا با ستین الزم واقعا-
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 و مدآ نییپا تخت یرو از. کند فرار اتمسفر نیا از کرد یسع سوگل

 :گفت

 .شم سرحال دیشا اونجا میبر ره،یم سر محوصله خونه تو-

 نرفت و امدین خوشش یکینزد نیا از سوگل که دیفهمیم خوب ریام

 سوگل رفتار هامدت بعد کهنیهم اما کرد، بهانه را مادرش یخانه به

 را تالشش یهمه دیبا. کردیم اشیراض بود، شده نرم شیوبکم

 .ببخشد کامل طوربه را او بتواند سوگل که کردیم

**** 

 گذشته شب دوازده از ساعت. دیکش یپف و رفت سر اشحوصله

 پشت و شود خارج خانه در از ریام تا دیکش طول یاقهیدق چند. بود

 :دیپرس سوگل نشست تا. ندیبنش فرمان

 د؟یکش طول چقدر مهمونا با یخداحافظ پس؟ یبود کجا-

 او هک بود وقت یلیخ. داشت لبخند لبانش و بود بشاش ریام یچهره

 به و کرد خارج کوچه از را نیماش. بود دهیند سرحال طورنیا را

 :دیپرس دادن، جواب یجا

 ؟ینشد بهتر-
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 :گفت و گرفت یباز به دندان نیب را لبش پوست سوگل

 .کرد هم بدتر جمع و یشلوغ بابا، نه-

. تگرف عمق لبخندش و برگشت سمتش یرانندگ نیح در ریام سر

 سر همهنیا چرا ریام بود، زدهماتم او دل که امشب آوردیسردرنم

 . بود فیک

 گفت؟یم یچ مامانم االن یدونیم-

 :دیپرس حالیب و بدهد او به را حواسش شد مجبور

 گفت؟یم یچ نه-

 !یدار رو یباردار عالئم یهمه دکتر، ببرمت فردا گفتیم-

296 

 

 وانستنت یحت ن،ییپا افتاد یتاالپ قلبش کرد حس بود؟ دهیشن چه

 :گفت پتهتته با. کند کنترل را خودش ریام یجلو

 !نکنم فکر...بابا نه-

 :شتریب هم دیشا داشت، را شیپ یلحظه جانیه هنوز ریام
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 شهمه روزها نیا! یدار رو عالئم یهمه که تو ؟یدونیم کجا از-

 بد حالت خواستیم بار چند هم شام سر ،یخورینم غذا ،یحالیب

 .شه

 :گفت دوباره ریام. کرد مشت محکم را شیهادست کف سوگل

 م؟یبد تست هی میبر فردا یخوایم-

 روز دچن دیبگو او به توانستیم چطور. شد حبس اشنهیس در نفس

 سرش. گذراند سر از را زهایچ چه امروز و روزید و داد تست شیپ

 .رفتیم زنان دکتر به ریام همراه دینبا رفتیم هم

 از قبل. کردیم پرت یباردار یماجرا از را هیبق و ریام حواس دیبا

 :کرد اللش ریام ذوق پر یصدا کند، باز دهان نکهیا

 ...باشه مثبت اگه سوگل یوا-

 :گفت دوباره ریام. کرد نگاهش یادهیخشک ینگاه با سوگل

 .رسمیم میزندگ یآرزوها نیتربزرگ از یکی به-

 هیشب ریام حال چرا شد، دیترد دچار. دیلرز سخت سوگل قلب

  نبود؟ خودش
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 رها را یزندگ نیا او چه هر اواخر نیا یختهیر همبه اوضاع در چرا

 ماهه کی نیا در چرا د؟یچسب یدست دو محکم او یجا به ریام کرد،

 !بود شده عوض هم با شانیجا

 خودش، از شدیم باعث امشبش یهامحبت ر،یاام دیام و یخوشحال

 کمتر عرض در کردینم فکر. بخورد همبه حالش اشیآن میتصم از

 .شود مانیپش  همه نیا ساعت وچهارستیب از

 هک ییبال هر. ردینگ بغضش که گرفت گاز محکم را نشیریز لب

 شلب به جانش. نبود راحت شیبرا ریام قلب با یباز آمدیم سرش

 :برساند اتمام به را اشجمله تا دیرس

 .اونه خاطر به بدمم حال بشم، انهیماه خوامیم کنم فکر-
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 ؟یبد تست هی یخواینم ؟یمطمئن-

 :داد تکان راست و چپ به را سرش

 .نه-
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 ریام. افتاد سوزش به بدجور دلش شد خاموش که ریام چشمان برق

 :گفت و کرد حفظ را یقبل لبخند همان

 .میدار فرصت یکل هنوز شدن داربچه یبرا نداره اشکال-

 مامت در شد ریتکث دردش و دیکش ریت...گذشت سوزش از دلش کار

 .عضالتش

 ود،ب مسئله نیا ریدرگ هم هنوز ریام فکر. نداشت گفتن یبرا یزیچ

 :گفت وسیما یچهره همان با

 یریجلوگ نکهیا با. ستین یخبر چیه اما منتظرم، ماهه چند-

 .مینداشت

 ؟یبذار کیموز هی شهیم-

 :گفت گرفته سوگل، ربطیب یجمله از متعجب ریام

 .باشه-

 گرید تا کرد ادیز را کیموز یصدا سوگل شد، پخش که آهنگ

 .بکشد خجالت خودش از کمتر تا...نشود ردوبدل نشانیب یحرف

**** 
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 به نگاهش. بود آمده اتاق وسط تا نور گشود، را شیهاپلک یال

 کرف آنقدر را شب کل.بود زود هنوز گشت، اتاق ساعت دنبال یتند

 .بخوابد شد موفق صبح شش بعد که بود کرده الیخ و

 د،بزن شیجا در یغلت خواست بود، نشده اریهوش کامل طور به هنوز

 .بود نیسنگ بدنش راست یمهین انگار اما

 یزیچ به. دید خود یبازو یرو را سوگل سر و زد یکوتاه چرخش

 او با که وقت چند نیا در سوگل. داشت شک بود، دهید که

 کینزد او به ریام اگر و دیخوابیم او از فاصله با بود، نیسرسنگ

 .آمدینم سمتش اصال شدینم

. بود آمده آغوشش به و گذاشته کنار را یلجباز که شدینم باورش

 ارکن اشیشانیپ یرو از آرام سوگل یموها و آورد باال را انگشتانش

 .زد

 .دیایب کنار او دیجد یموها رنگ با بود نتوانسته هم هنوز
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 از یمک سوگل دنیبوس. دیبوس نرم را او یشانیپ یدلتنگ حس با

 قرار ارسالن با که بود یروز همان امروز. کرد کم وجودش التهاب

 .ندازندیب ریگ را مهتا داشت

 دینبج سوگل یهاپلک که بود امدهین عقب او یشانیپ از لبانش هنوز

 :دیپرس دورگه یصدا با و

 رون؟یب ینرفت هنوز-

 .فشرد آغوشش در را سوگل و دیخند کردهپف صورت با ریام

 .هستم هنوز که ینیبیم-

 ترقشنگ کینزد یفاصله نیا در سوگل بلند یهامژه و اهیس چشمان

 .کردیم نگاهش رهیخ نطوریا که مخصوصا. بود یوقت هر از

 ریام. ماند ثابت ریام یهاشانه پشت  و خورد تکان سوگل یهادست

 همان مثل. داشت دوست را سوگل کردن بغل از مدل نیا چقدر

 را ریام یهاشانه محکم و سفت بودند، شده محرم هم به که یلیاوا

 . بود دهیچسب

 :زد لب یاآهسته یصدا تن با و گرفت غم را سوگل یهاچشم ته
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 !؟ینر شهیم-

 شبید اما رود،یم کجا امروز دارد خبر هم سوگل که دانستیم

 .بودند اوردهین هم یرو به کدامچیه

 :دیپرس حالنیا با

 کجا؟-

 :گرفت بالفاصله سوگل

 ...مهتا دنید-

 :کرد زمزمه و او یموها یال انداخت دست ریام

 راحت ندهیآ و گذشته از المیخ که رمیم رم،ینم مهتا دنید به من-

 .بشه

 :گفت بغض با سوگل

 .دونمیم-

 حق سوگل به. دیبوس را اشگونه و آورد خودش سمت او سر ریام

 گوشش کنار یپرمهر و گرم یصدا با. شود رفتنش مانع که دادیم

 :گفت
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 گفتهن بهت ه؟یچ واسه تینگران برم؟ قربونت یترسیم یچ از پس-

 .خودم قشنِگ خانم شیپ! توئه شیپ فقط و فقط من دل بودم
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 یهانفس. سیخ پلکش یگوشه و شد سفت هم یرو سوگل لبان

 خواستینم دلش...شدیم پخش صورتش یرو داشت ریام گرم

 و کرد نگاهش ینگران با. شود کم سرش از هم مو تار کی یحت

 :گفت

 . ترسمیم یلیخ ر،یام دمید بد خواب من-

 .نشست تخت یرو و شد جدا او از یآرام به ریام

 .ستین یزیچ نده، راه دلت به بد-

 :دیپرس ناباور سوگل

 ؟یبر یخوایم-

 :گفت تیجد با ریام

 . شهیم رید داره آره،-
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 ریام یوقت که دانستیم. کرد اریاخت سکوت یدینوم با سوگل

 . نبود یراحت کار کردنش مانیپش گرفت،یم یمیتصم

 :گفت بلند و اشیشانیپ تخت دیکوب محکم ریام

 !یوا یا-

 :دیپرس استرس با سوگل

 !شده؟ یچ-

 :گفت و کرد اشاره لشیموبا به ریام

 .منشد متوجه چرا من بود، داده امیپ شیپ قهیدق ستیب! ارسالنه-

 :دیپرس وال و هول با

 حاال؟ گفته یچ-

 :گفت و زد کنار عیسر شیپاها یرو از را پتو ریام

 ته،رف شیپ قهیدق ستیب ارسالن کردن، عوض انگار رو قرار ساعت-

 !شده یچ نمیبب برم عیسر

 و داشت نگه دست دو هر با را شیبازو سوگل شود بلند خواست تا

 :گفت تضرع با
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 !نرو توروخدا ریام-

 :کرد نگاهش واج و هاج ریام

 !تنهاس ارسالن شده رید گمیم سوگل؟ یشد بچه-

 :خورد ُسر سوگل چشمان یگوشه از اشک قطرات

 راچ اصال ؟یچ ارنیب سرت ییبال اگه ستن،ین یعاد یآدما اونا ریام-

 باهاش شماها که برده بو مهتا دیشا کرده؟ عوض رو قرار ساعت

 !نیدار قرار
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 باهم انگار هم ساعت یهاعقربه. کردینم رها را شیبازو سوگل

 :گفت یکالفگ با ریام. داشتند رقابت

 دمبل باشه هم نطوریا اگه یحت نترس! یکنیم معطلم یدار سوگل-

 .کنم دفاع خودم از

 رها لسوگ انگشتان سفت حصار انیم از را شیبازو یتند به و گفت

 :گفت و افتاد هقهق به استرس شدت از سوگل. کرد
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 یرس ستین ادتی ،یکنیم یباز جونت با یدست یدست یدار ریام-

! تنکش آدم راحت یلیخ نکردن، رحم بهتون! آوردن سرتون ایچ شیپ

 !تپدر و مادر به زنمیم زنگ یبذار رونیب خونه از پاتو اگه قرآن به

 :تخت یرو نشست و برگشت ختهیرهمبه یاعصاب با

 نیهم هی من. گذرهیم یجورنیهم داره زمان! سوگل یکرد مونهید-

 دیشا بعدش! بوده یچ ماجرا ارمیدرب سر تا دارم فرصت رو بار

 .میبنداز ریگ رو مهتا مینتون وقتچیه

 سیخ صورتش هنوز. ستادیا سرش یباال دست به لیموبا سوگل

 :کرد تکرار اضطراب با. بود یوقت هر از ترمحکم اما بود،

 زنگ یبخور تکون جات از...ذارمینم...ریام یبر ذارمینم من-

 !آدم و عالم به زنمیم

. دکریم نگاهش حرص با داشت و شدیم نییپا و باال ریام ینهیس

. کند مهار را او شودینم موفق هایراحت نیا به دانستیم سوگل

 یجا به بارنیا و گرفت را دستش دو هر مچ و کنارش نشست

 :افتاد التماس به د،یتهد



 
 

817 romanzo_o 

 

 جوِن...نرو من جون اما نزنم، زنگ یکس به دمیم قول اصال ریام-

 .بود بد یلیخ خوابم خدابه! سوگل

 :کرد فوت را پرحرصش نفس ریام

 .افتهینم یاتفاق چیه که دمیم قول بهت زم،یعز نده قسم انقدر-

 :گفت شیتشو با و گذاشت گردنش ریز دست سوگل

 ...رمیمیم استرس از یبر اگه کوبه،یم یجور چه قلبم نیبب-

 دست دوباره سوگل. بود ارسالن یشماره خورد، زنگ ریام لیموبا

 :گفت بالفاصله و داد جواب ریام. گرفت را او

 ؟ییکجا ارسالن الو-

 روف بهت در اشچهره که دیشن چه تلفن پشت ریام دینفهم سوگل

 :کرد تکرار لب ریز و دیپر رنگش. رفت

 ...خدا ای-

 :�😁�مرا قلب
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 :کرد تکرار سرهم پشت بعد

 .رسونمیم خودمو االن...نباش نگران...باشه...باشه-

 :دیپرس دلهره با سوگل آورد، نییپا که را لیموبا

 !ر؟یام شده یچ_

 .مارستانهیب! کرده تصادف...بود ارسالن-

 .گرفت گاز را نشییپا لب سوگل

 آوردن؟ سرش ییبال اونا ای کرده تصادف-

 در و آورد ریگ کمد داخل از را راهنشیپ و شلوار یدستپاچگ با ریام

 :گفت صداقت تینها

 !بوده اونا کار-

 :دهانش یرو گذاشت دست سوگل

 فتمگ بهت که من. ننیشینم کاریب اونا که دونستمیم...دونستمیم-

 !دمید بد خواب

 :گفت و برداشت را لشیموبا و چییسو ریام

 .باش آروم نرفتم، قرار سر که فعال حاال، باشه-
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 با شیمانتو و شال و دیچرخ اتاق در خودش دور یجیگ با سوگل

 رشس پشت که سوگل از اتاق، از خروج قبل ریام. کرد دایپ مکافات

 :دیپرس بود افتاده راه

 !کجا؟ گهید تو-

 :گفت یزار با سوگل

 .یبر تنها بذارم تونمینم ام،یب باهات منم بذار ریام-

 :گفت انهیجد و شد مانعش دست با ریام

 اصال. هیچ به یچ دونمینم خودمم هنوز من سوگل، نیبش برو-

 !ببرم خودم همراه رو تو ستین صالح

 یرنگ اب بود، دهیچسب او به کهیحال در سوگل و بود اثریب مخالفتش

 :دینال دهیپر

 !توروخدا ریام-

 در سوگل توانستینم هم یطرف از شد،ینم او فیحر گرید ریام

 .بگذارد تنها خانه در حالنیا با و طیشرا نیا
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 چهل ریمس داشت که یادیز سرعت با و نشست فرمان پشت

 داخل. گذاشت سر پشت قهیدق ستیب عرض در را یاقهیدق

 . دیدو اورژانس سمت یتند یهاقدم با مارستانیب

 رونیب سوگل. بودند نبرده عمل اتاق به را ارسالن هنوز خوشبختانه

 ارسالن سر یباال که گرفت اجازه زحمت به ریام و ستادیا سالن

 . برود

 یور دست ریام. کردیم یجانیب یهاناله و بود بسته ارسالن چشمان

 :دیپرس ینگران با و گذاشت او صورت

 !آورده؟ سرت رو بال نیا یک شده؟ یچ ارسالن-

 رستارپ. داد فاصله هم از را شیهاپلک بالفاصله ریام یصدا دنیشن با

 :داد اخطار بود، اطراف همان که یمرد

 مناسب زدنش حرف یبرا تشیوضع فعال! بزنه حرف دینبا آقا-

 .ستین

 :داد تکان سر ریام

 .هست حواسم باشه-
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 ار سرش. بودند کرده پاره زانو تا نهیمعا یبرا را ارسالن نیج شلوار

 شگوش کنار از خون حال نیا با بودند، بسته هیال چند بانداژ با هم

 .بود شده پخش گردنش یرو زیر زیر و گرفته راه

 و انداخت ارسالن یکنندهنگران تیوضع به ینگاه یدلواپس با ریام

 :فشرد محکم را دستش

 . نباش نگران اصال خب؟. یشیم خوب-

 و کبود هم شیهاپلک. بکشد نفس توانستینم درست ارسالن

 :گفت پچپچ هیشب یحالت با بود، شده متورم

 قاتل مهتا که مطمئنم گهید ریام...ستمین مهم من...کن ول منو-

 نذار توروخدا شد میطور اگه... بودم شیقدم هی تو من...خواهرمه

 ...بره در قسر

 :آورد انگشتانش به یآرام فشار تیعصبان با ریام



 
 

812 romanzo_o 

 

 کیچکو تصادف هی با ؛یگندگ نیا به پسر! هیحرف چه نیا وونهید-

 !شهینم تیچیه

 به هم خودش که بود کنندهنگران آنقدر ارسالن تیوضع راستش

 سالنار. بود دهیچسب شیگلو خیب یبد بغض. نداشت مانیا حرفش

 کردن دایپ سر و خواهرش دادن دست از خاطر به سال دو نیا در

 گرید نفر کی خواستینم دلش ابدًا. نداشت خوش روز کی مهتا

 .شود یقربان او، غلط انتخاب یپا به هم

 :گفت و رساند هم به را خشکش لبان ارسالن

 تو مهتا یخواهرزاده مهد آدرس...اریب ریگ تخت کنار از لمویموبا-

 اگه بود قرار...دارم رو دیجد مهد آدرس من که دونهینم مهتا. اونه

 از امهت نکهیا از قبل تا ر؛یام! آخر راه سراغ برم نگرفتم جواب امروز

 مهد از رو بچه اون...بچه اون سراغ یبر دیبا بشه خارج دسترس

 ...رسهینم مهتا به دستمون وقتچیه گهید کنن خارج

 :گفت دلهره با و داد تکان سر ریام

 عمل قاتا به رفتن قبل فقط اده،یز تیزیخونر نزن حرف ادیز. باشه-

 ؟یکرد تصادف شد یچ بگو
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 هیبش یحالت با شدنشان بسته قبل. ماندینم باز ارسالن یهاپلک

 :گفت خرخر

 و الهک من...منتظرتم ابونیخ طرف اون ایب داد امیپ بهم پارک دمیرس-

 اون مدیرس یوقت...نبود ییشناسا قابل اصال امچهره و داشتم نکیع

 اون از نیماش هی بخونم اومدم تا...اومد دومش امیپ ابونیخ سمت

 یهیثان اگه...شد منحرف سمتم میمستق یادیز سرعت با جاده سمت

 رد امنهیس یرو از درست دمیپرینم عقب جدول سمت آخر

 ...شدیم
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 بودند، دهیرس هم اشخانواده. بردندیم عمل یبرا داشتند را ارسالن

 امهت یماجرا خاطر به ارسالن که بودند دهینفهم هنوز که آورد شانس

 ارسالن یخانواده سال، دو بعد هم هنوز چون. است کرده تصادف

 . بود نشده صاف ریام با دلشان نینازن مرگ خاطر به
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 درما. برگشت سالن به دوباره و دیخر یمعدن آب کوچک یبطر کی

 یبسته در به را نگرانش نگاه و ختیریم اشک زیر کی ارسالن

 . بود دوخته عمل اتاق

 را زن آن و برود جلو توانستینم یحت.بود یدرد بد یشرمندگ

 تازه دنشید با زن یکهنه یدردها دیترسیم. بدهد یدلدار یکم

 :گفت و داد دستش به را آب یبطر و سوگل کنار نشست. شود

 . دهیپر رنگت بخور کمی ایب-

 :گفت و چاندیپ را یبطر در سوگل

 کمی لبات بخور قلپ هی خودت اول نداره، یفیتعر خودتم تیوضع-

 .شه تر

 یگوشه با سوگل. دینوش آب سر از یکم و گرفت را یبطر ریام

 :گفت و کرد اشاره ارسالن مادر به چشم

 .خورهیم غصه یلیخ یطفل-

 :کرد فوت را اشخسته نفس ریام
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 گفتیم هم دکتر. مونده براش بچه هی نیهم! خب کنه کاریچ-

 .رفته ازش یادیز خون

. دیکش سر انتها تا بایتقر و گرفت ریام دست از را یبطر سوگل

 :گفت یناراحت با و کرد پاک شال یگوشه با را لبش یسیخ

 وجلوت اگه...یرفتیم ارسالن با هم تو اگه کنمیم فکر شهمه ریام-

 ...گرفتمینم

 :کرد پر را چشمانش قاب ترس

 .سخته یلیخ تصورشم یحت-

 :گفت آهسته و انداخت او کمر دور دست پشت از ریام

 .نترسون خودتو خودیب یفکرا نیا با زم،یعز کنارتم که حاال-

 :گفت و کرد قفل او انگشتان یال را سردش انگشتان سوگل

 رو وت ریام ترسم،یم ارنیب تو سر ییبال بخوان نکهیا از فقط من-

 . باش خودت مراقب خدا

 :کرد زمزمه و فشرد ینرم به را انگشتان ریام

 .نباش یچیه نگران. زدلمیعز مراقبم-



 
 

816 romanzo_o 

 

 نیا در بود ممکن و دیکشیم طول چقدر ارسالن عمل نبود معلوم

. دشو خارج دسترسشان از شهیهم یبرا و ببندد را فلنگ مهتا مدت

 دردبه یزهایچ داخلش حتما. بود ارسالن لیموبا ریدرگ فکرش

 .شدیم دایپ یبخور
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 حواسش خواندنش با که یهمان. بود گفته مهتا آخر امیپ از ارسالن

 چه امیپ آن یمحتو بداند بود کنجکاو. بود کرده تصادف و شده پرت

 .بود

 . دیکش رونیب شلوارش بیج از را ارسالن لیموبا 

 درد به را دلش لیموبا یصفحه یرو شدهخشک خون یهالکه

 . بود افتاده روز آن به وپوچچیه سر ارسالن. آورد

 شیهادندان یال از یآرام" َاه" خواست،یم رمز شدن باز یبرا لیموبا

 به را تولدش سال معموال ارسالن. آورد فشار مغزش به. شد خارج

 همان دیترد با. گذاشتیم شیهاکارت و لیموبا رمز یبرا یالدیم

 . درآمد آب از درست رمز و زد شانسش کرد، وارد را رمز
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 مهدکودک آدرس تا کرد رو و ریز را لیموبا یهاقسمت یهمه ابتدا

 کمهدکود. کرد شیدایپ هاادداشتی قسمت در باالخره. اوردیب ریگ را

 . بود واقع ظفر ابانیخ در

 اسم ندید با که دانستیم. بخواند را هاامیپ توانستینم سوگل کنار

 ملع اتاق مقابل ینگران یبهانه به و شد بلند. شودیم حساس مهتا

 .زد روقدم

 سباک وارد و آورد باال را لیموبا بالفاصله. بود نییپا سوگل سر

 انگشت شیرو عیسر. بود مهتا یهاامیپ اول سطر در. شد هاامیپ

 . کرد نییپا و باال را هاامیپ تندتند و دیکش

 برادر یجا را خودش هاامیپ در بود گفته ارسالن که طورهمان

 مالقات قرار هم با کند قانع را مهتا داشت یسع و بود زده جا یخالق

 . کنند صحبت بچه وحقوقحق به راجع تا بگذارند

 یهاحرف مهتا آمدیم نظر به که بود نیا ماجرا جالب قسمت

 ده،بو ماجرا از ییبو نکهیا بر یمبن یرد چیه و کرده باور را ارسالن

 بود؟ وسط نیا هم یدوم نفر نکند. کرد شک یالحظه یبرا. نبود
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 دو وسط که یزیر اخم با و داشت نگه انگشت مهتا آخر امیپ یرو

 :شد خواندنش مشغول کرد، رخنه شیابرو

 اسبچه حق که یپول صنار با یکردیم فکر که یاحمق یلیخ"-

 نیا حق یخالق ندار و دار کل سهله، که پول اون! یکن خرم یتونیم

! داد صدقه بهت مرگش قبل یخالق که هیامغازه اون یحت اس،بچه

 هک یکس حق یبفهم که بود من طرف از کیکوچ دستخوش هی نیا

 ریام زتیعز قیرف اون به ضمن در! هیچ بماله رهیش من سر بخواد

 یدست اون تا آمیم! شهیم هم تو نوبت روزها نیهم بگو؛ هم خان

 ."کنم قطع آرنج از رو کنهیم زنبور یلونه تو مدام که
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 هک یگرید کس هر ای مهتا جانب از امیپ نیا. آورد نییپا را لیموبا

 با امخصوص...نبود یخال تو که یدیتهد. دادیم دیتهد یبو رسما بود

 . بودند آورده ارسالن سر که ییبال
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 بخش به و آوردند رونیب عمل اتاق از را ارسالن ظهر کینزد

. نداشت یداریپا تیوضع هنوز. دادند انتقالش ژهیو یهامراقبت

 . ودب مهتا نفع به نیا و گذشتیم باد و برق سرعت به داشت زمان

 خود یبرا نینازن قاتل تا بگذارد دست یرو دست توانستینم

 و ردهک نابود را هیبق و ارسالن خودش، یزندگ شیپ سال دو. بتازاند

 دست از یکار و بودند شده شانخانه وارد یراحت به اواخر نیا

 . آمدینم بر چکسیه

 ادعا اگر بود دروغ زیدآمیتهد امیپ آن و آمد ارسالن سر که ییبال بعد

 اگر داشت؟ گرید یاچاره مگر اما خته،ینر دلش به ترس کردیم

 چه؟ آوردندیم ییبال اشخانواده یاعضا ای سوگل سر بعد یسر

 دیاب. انداخت بود، ستادهیا سالن یانهیم در که سوگل به یمردد نگاه

 :گفت و شد کشینزد. کردیم سربه دست را او یجورکی

 ینمون تنها خونه تو امروز مادرم، یخونه برسونم رو تو میبر ایب-

 .بهتره

 :دیپرس بالفاصله سوگل

 ؟یریم کجا خودت-
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 . بود سخت شیبرا گفتن دروغ. کرد مکث

 .مارستانیب گردمیبرم منم...من-

 :دیپرس نکرده، باور که بود مشخص سوگل یچهره حالت از

 کجا تو بره، ارسالن سر باال دنینم اجازه یکس به که یدید-

 ؟یگردیبرم

 :گفت و دیکش اششیرته به دست یخستگ با ریام

 الزم یزیچ هی شخونواده دیشا مونمیم اطیح تو. دونمیم چه-

 .داشتن

 به میمستق و گرفت را دستش. شد کینزد او به یقدم سوگل

 :زد زل چشمانش

 ؟یبر یخوایم کجا ؟یگیم دروغ من به یدار ریام-
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 به که بود محال بود؟ واضح دروغش لحن آنقدر یعنی. خورد جا

 فکش. کند اشزدهوحشت خواستینم. رودیم کجا دیبگو سوگل

 :گفت و کرد منقبض را

 .میبر ایب سوگل، رمینم ییجا-

 ول و شل که یجمالت و ریام یهامردمک ادیز یهاتکان از سوگل

 و گرفت ترمحکم را ریام دست. است یخبر بود، دیفهم گفتیم

 :گفت

 تو یگینم مگه خب ِلیخ! کنارتم شب تا ر،یام گردمیبرنم من-

 !مونمیم شتیپ اطیح تو منم ؟یمونیم اطیح

 همه داشت بود، نمانده هامهدکودک یلیتعط تا یزیچ بود، آورده کم

 یسرتق یدنده یرو طیشرا نیا در هم سوگل. رفتیم دست از زیچ

 . بود زده

 تحت اما خورد،ینم جم کنارش از ینگران یرو از که دانستیم

 وقت. بندازد خطر به را او جان خواستینم یطیشرا چیه

 نیا به و بود دهیترس هم سوگل. نداشت را او با گذاشتن دهنبهدهن

 :ببرد باال را شیصدا شد مجبور. شدینم مجاب هایراحت
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 جانیا ینیبینم! گهید خونه برو برگرد! آخه؟ یبمون یخوایم کجا-

 !اماضافه خودمم من

 داد سوگل سر بود، شده سخت اوضاع که هم چقدر هر حالتابه

 دادیم نشان سوگل یزدهبهت نگاه! غلظت نیا با حداقل...بود نزده

 :گفت آهسته و اوردین خود یرو به اما خورده، جا که

 .ییجا یبر ترسمیم...باشم کنارت بذار...توروخدا ریام-

 با. نبود خبریب زیچ همه از سوگل کردیم فکر که آنقدرها پس

 دست از داشت زمان...کرد نگاه اشیمچ ساعت به استرس

 کمکش که یآدم و مهتا انداختن ریگ یبرا فرصت نیآخر...رفتیم

 !کردیم

 دست انیم از خشم با را دستش. بود شده رید یلیخ هم یطورنیهم

 شده زیلبر صبرش. اششانه یرو دیکوب آرام و دیکش رونیب سوگل

 :دیغر حرص با بود،

 یجهنم چیه من...یبمون کنارم خوامینم...برو گهید برو سوگل-

 !رمینم
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 ندچ دادن هل هیشب یحالت با سوگل زد، اششانه به که یاضربه با

 عیسر و شد ریغافلگ حرکت نیا با هم خودش. رفت عقب به یقدم

 :گفت لب ریز

 .دیببخش-
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 :گفت و شد ریدلگ سوگل نگاه

 .رمیم باشه-

 یخروج سمت به یتند یهاقدم با و کرد ریام به پشت بالفاصله

 :افتاد راه به سرش پشت ریام. رفت سالن

 .رسونمتیم خودم بذار-

 :شد پربغض و بلند سوگل یصدا

 !بلدم رو خونه راه خودم خوامینم-

 ار سوگل توانستینم هم خواستیم اگر یحت. بود شده رید یلیخ

 :گفت شود، دور نکهیا از قبل تا. برساند
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 .مادرم یخونه برو گفتم سوگل، نرو خونه-

 جور بد. شد محو سالن خم در زود یلیخ و نکرد ییاعتنا سوگل

 او با سوگل وقت چند بعد تازه صبح نیهم. بود کرده دلخورش

 بعد ساعت چند نبود معلوم خب؟ کردیم کار چه. بود شده خوب

 یعقالن راه تنها خودش از سوگل کردن دور و است یتیوضع چه در

 .بود

 ییبال امروز اگر کرد فکر یالحظه یبرا و رفت جلو به قدم چند

 هم یالحظه یحت ینگران شود؟یم چه سوگل او بعد د،یایب سرش

 .رفتیم شده طور هر دیبا اما کرد،ینم شیرها

 کردینم یکار اگر. کردیم تمام را غائله نیا شده طور هر امروز دیبا

 خسارت امروز تا ارسالن. شدیم یبعد نفر نوبت ارسالن، بعد

 . بود داده ماجرا نیا یپا یادیز

 اطرخ به و زدیم را شیهاینگران و ترس دیق دیبا. بود او نوبت حاال

 .داشتیبرم یقدم شده که هم هیبق و ارسالن

***** 
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 بار چند را بچه دختر عکس. داشت یسرراست آدرس مهدکودک

 یاجثه و بور یموها با یدختر عکس یتو. کرد نگاه موشکافانه

 . بود کوچک

. کردیم یباز یلیل داشت مهدکودک یرنگ یهالهیم پشت دخترک

 :زد صدا اشیمرب یوقت اما. باشد بچه همان کرد شک

 .دنبالت اومدن ایب فرشته-

. است فرشته بچه اسم بود گفته ارسالن. است خودش شد مطمئن

 خارج مهدکودک اطیح از را او و گرفت را بچه دست جوان یزن

 ورتشص به را یآفتاب بزرگ نکیع و فرمان پشت نشست عیسر. کرد

 .زد
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 قدم آرام آرام بچه همراه ادهیپ یپا با و نداشت نیماش زن

 زن خمرین به. انداخت راه به ینییپا سرعت با را نیماش. داشتیبرم

 اام بود، نمانده ادشی مهتا خواهر یچهره اتییجز نکهیا با. شد رهیخ

 . داد اشصیتشخ زود یلیخ
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 نظر به ساله سه حدودا بچه. بود آمده دنبالشبه بچه مادر پس

 یابچه خواهرش رفت، مهتا یخواستگار به که یوقت آن اما. آمدیم

 ؟بود شده دایپ کجا از بچه نیا یکله و سر آوردینم در سر. نداشت

 وارد و گذاشتند سر پشت را ابانیخ دخترش، همراه مهتا خواهر 

 حرکت از بزرگ سوپرمارکت کی مقابل. شدند یبلند یکوچه

 . شدیم دهید سوپرمارکت داخل. ستادندیا

 چهب دختر و داشتیبرم ییزهایچ هاقفسه نیب از داشت مهتا خواهر

 سر اشحوصله انگار. دیچرخیم مغازه یتو خودش یبرا داشت

 قفسه کی مغازه یورود در کینزد. مغازه یجلو تا آمد. رفت

 هقفس آن به دستش تا کرد یبلند قد بچه. بود یشانس یهاتخم

 . نشد موفق اما برسد،

 نینگس قلبش...بود فرصت نیبهتر...نبود بچه به مهتا خواهر حواس

 روز کی کردینم هم را تصورش! کند؟ یدزدبچه خواستیم. دیتپ

 و دهش نیسنگ بدنش که داشت دیترد آنقدر. شود کار نیا به مجبور

 مداربسته نیدورب حتما فروشگاه. شود ادهیپ کردینم اشیاری

 !چه؟ شدینم موفق اگر...داشت
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 نگاه...آمد چشمانش مقابل ارسالن یخون یچهره یالحظه یبرا

 داشبورد یتو از عیسر...آخر یلحظه در سوگل دلخور و نگران

 :نوشت تند و آورد ریگ یکاغذ

 یکس اگه! ایب هم تنها. آدرس نیا به ایب یخوایم توخواهرزاده اگه"-

 !"ینیبینم رو بچه نیا یرو یدار عمر تا باشه همراهت

. بود جاهمان هنوز بچه. شد ادهیپ عیسر و زد تا وسط از را برگه

 کمرش یرهیت یرو عرق یهادانه و دیکوبیم دهانش یتو قلبش

 . بود یجار

 را شیهادیخر داشت مهتا خواهر. انداخت مغازه داخل به یتند نگاه

 . کردیم حساب

 :دیپرس و شد خم بچه مقابل

 عمو؟ یخوایم یچ-

 :بزند حرف گرفتیم زور به بچه زبان

 .ایشانس ُملختخم اون از-

 .بخرم برات بزرگشو هی میبر ایب-
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 ار کاغذ. کرد بلند نیزم یرو از اطیاحت با فورا را بچه حرف نیا با

 ...نیماش سمت دیدو زناننفس بغل به بچه و گذاشت قفسه یرو
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 و برداشت صورتش از را نکیع ،یکنار یصندل یرو نشاند را بچه

 نیماش پالک شماره. کرد چک را مغازه یجلو نیدورب گرید بار کی

 . نبود نیدورب دید یهیزاو در

 ار بچه هم گرید دست با. شد کنده جا از ییباال سرعت با نیماش

 بتداا بچه دختر. نخورد ُسر یصندل یرو از که بود داشته نگه محکم

. کردیم نگاه را جا همه بهت با و بود کرده درشت را شیهاچشم

 :دیپرس و دیلرز بغض با شیهالب بعدش

 ؟یبریم کجا منو-

 دلش ابدًا آورد، درد به را دلش اشیناراحت. بود مظلوم یادیز بچه

 را کوچک موجود کی هدفش به دنیرس خاطر به خواستینم

 .ازاردیب

 :گفت و کرد نوازش را بچه ییطال یموها
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 .کنم تتیاذ خوامینم باباتم دوست من عمو، نترس-

 :گفت کردهبغض همانطور بچه

 .ندارم بابا که من-

 که قبال آمد ادشی شد، پررنگ ذهنش در ییزهایچ کی. خورد کهی

 شوهرش حتما پس! تنهاست گفتیم بود، رفته مهتا خواهر سراغ

 !بود داده طالقش

 شیهاشانه کهیحال در و شده جدا مادرش از بود دهیفهم کمکم بچه

 یرو را آدرسش که یپارک مقابل. کردیم هیگر داشت د،یپریم مدام

 . داشت نگه را نیماش بود، نوشته کاغذ

 ار ارسالن اشتباه خواستینم بود، کرده انتخاب را یشلوغ پارک

 و یخوراک یکم پارک، کنار یبوفه از داشت، وقت هنوز. کند تکرار

 تا و دیخر خواست،یم بچه که یهایشانس مرغتخم همان از

 . رفت پارک یهاوسط

 ررسیت در و بود یتنومند درخت پشت که کرد انتخاب را یمکتین

 پوشش که کردیم تقال داشت بازمهین یدهان با بچه. نبود گرانید نگاه

 . کرد باز را مرغتخم یکیپالست
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 دست از را مرغتخم و زد لبخند ناخواسته استرس و جانیه اوج در

 یهاچشم کرد باز را کشیپالست یوقت. کند باز شیبرا تا گرفت بچه

 .زد برق بچه
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 یعیطب. بود شده آرام اما کرد،یم سکسکه شیوبکم هم هنوز نکهیا با

 نارک در احتماال کند، عادت بهیغر کی به یزود نیا به بچه که نبود

 .بود شده یعاد شیبرا طیشرا حاال که ماندیم ادیز هابهیغر

 ونیپپا و داشت ییبایز اما زیر صورت. کرد نگاه دختربچه یچهره به

 دیکش دست دوباره. آمدیم اشییطال فر یموها به سرش یرو اهیس

 :کرد زمزمه تاسف با و بچه یموها یرو

 !یشد تیاذ دیبخش-

 نیا اما خواسته، معذرت او از که فهمدینم بچه دانستیم

 کیک که خواست ازش بچه. بود بدهکار وجدانش به را یعذرخواه

 ردکیم باز را کیک داشت. بود اشگرسنه انگار کند، باز شیبرا را
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 تند و دیدویم سو هر به آشوب با که شد یجوان زن متوجه جلوتر

 .کردیم نگاه را برش و دور تند

. آمدیم هم نجایا تا مضطربش یهاهیگر یصدا اما بود، دور زن

 و ددا نشان واکنش عیسر. آمدند بچه نیا دنبال که دیفهم زود یلیخ

 آغوشش در ومحکمسفت و برداشت مکتین یرو از یتند به را بچه

 :دکر تکرار گوشش ریز ریام و دیپر وحشت از بچه یهاشانه. داد جا

 .نترس خب؟ عمو نترس-

 پر نگاه همزمان و شد بلند ریام. کرد مچاله بغلش در را خودش بچه

 کرد فکر. شدند چشمدرچشم هم با...دیچرخ سمتش زن شیتشو

 !بود مهتا...نبود بچه مادر اما...است بچه مادر

 یحلقه...دیدو سمتش سرعت نیآخر با دید او آغوش در را بچه تا

 زا او یمتر کی در مهتا. شد ترتنگ بچه کوچک تن دور ریام دست

 . بود دهیبر را نفسش هقهق. ستادیا حرکت

 ریام اما د،یایب رونیب ریام آغوش از خواست او دنید محض به بچه

 ردک باز بچه یبرا را شیهادست یادهیپر و رنگ با مهتا. نداد مهلت

 :زد زار و
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 ...یبود کجا...یبود رفته کجا-

 :زد شیصدا و افتاد هیگر به دوباره هم بچه

 ...مامان-
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 یتند به را دستش. هم شیهاچشم به کرد، شک شیهاشگو به

 .داد نییپا را یآفتاب نکیع و انداخت صورتش یرو

 که ودب یزیچ ریدرگ ریام. بود بسته خشکشان همبه رهیخ دو هر حاال

 . بود دهید که یزیچ ریدرگ مهتا و دهیشن

 او آغوش در که یابچه و ریام صورت نیب مهتا مبهوت نگاه

 .بود گردش در کرد،یم یقراریب

 ریام یهادست در را بچه کردینم باور...بود رفته بدنش از روح

 ریگ رانهیغافلگ شکِل نیا به سال دو بعد کردینم باور...ندیبب

 !پس راه نه و باشد داشته شیپ راه نه که...فتدیب
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 لز ناباور بچه دهان به ریام. گرفت شدت مهتا دنید با بچه یهیگر

 :دیپرس سرهمپشت یمتعجب یچهره با و زد

 یبچه هی مادر ؟یابچه نیا مادر تو! مامان؟ گفت گفت؟ یچ نیا-

 !ساله؟ سه

 زد هق شیتشو با. بود هوا در بچه گرفتن یبرا هنوز مهتا یهادست

 :گفت و

 .ستین من یبچه! شمخاله من نه-

 لحن همان با و خورد گره مهتا دهان به بچه دختر یزدهوحشت نگاه

 :گفت اشمظلومانه و کودکانه

 ؟یباش مامانم یخواینم گهید...یستین مامانم یگیم چرا...مامان-

 :زد زار و کرد طاقتیب را مهتا بچه، یهاهیگر

 !کنمیم التماست...من به بده رو بچه نیا توروخدا...ریام-

 یهااشک کردن پاک حال در و دیکش عقب را بچه انزجار با ریام

 :گفت حرص با بچه دختر



 
 

834 romanzo_o 

 

 اهنگ بچه نیا معصوم یهاچشم به یکشینم خجالت! ارین منو اسم-

 رست با یچطور نیبب! یکنیم انکار باهاش رو نسبتت و یکنیم

 !داره شرف تو به وونیح کنه،یم نگات

 کرارت هیگر با و ردیبگ را بچه تا جلو به برداشت زیخ دوباره مهتا

 :کرد

 !ستمین مادرش من...ستمین مادرش من-

 :گفت تحکم با و کرد مقاومت ریام

 گهید یاومد جهنم کدوم از و یهست یک ینگ و ینکن باز دهن اگه-

 !ینیبینم رو بچه نیا ِیرو
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 آشکارا هم شیهادست. زدیم موج مهتا سیخ یهاچشم در وحشت

 :گفت لرزان یصدا همان با. دیلرزیم

 .آرنیم بچه نیا سر ییبال بگم اگه...بگم تونمینم-

 :گفت او ترس به اعتنایب ریام
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 .ارهیب بچه نیا سر ییبال یکس ذارمینم من-

 گاهن. بگذارد کنار را دیترد شد مجبور مهتا که گفت محکم یقدربه

 را دستانش. شدینم جدا بچه سیخ یهاچشم از هم یالحظه مهتا

 :فتگ دهیبر دهیبر و کرد نوازش را بچه صورت تند تند و برد جلو

 !منه دختر...بچه نیا...گمیم باشه-

 :کرد زمزمه و داشت نگه دستانش نیماب را بچه یهاُلپ بعدش

 .شتمیپ من! خب مامان نترس-

 :گفت ریام به و دیغلت اشگونه یرو دوباره اشک

 .کنمیم خواهش...ببرم موبچه بذار-

 :زد پوزخند ریام

 .کردم داتیپ تازه ؟یببر کجا-

 :گفت و انداخت برش و دور به یآشوب پر نگاه مهتا

 یچ هر خورمیم قسم...خلوت یجا هی میبر...میبر نجایا از حداقل-

 .دمیم حیتوض یبخوا که
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 چشمانش یجلو ظهر، از چندم بار یبرا ارسالن نیخون یچهره

 بال آن شد،ینم خلوت یجا در رفتن به یراض ارسالن اگر. آمد

 . آمدینم سرش

 یُکشوقت هم یالک! مو به مو اول؛ از ویچ همه! بگو جا نیهم-

 !نکن

 یدلصن یرو اضطراب با و دیکش سشیخ یهاپلک ریز انگشت مهتا

 :گفت استرس با. دیچرخیم سو هر به هراسانش نگاه. نشست

 !دهیترس بچه ن،یبش ایب حداقل باشه-

 مهتا طرف از یکس مبادا که کردیم نگاه اطرافش و دور به هم ریام

 آغوش در که بود دخترش یرو مهتا چشم. دیایب سراغش ناغافل

 ار دختر نرم یموها. نشست مکتین یرو ریام. کردیم یقراریب ریام

 :دیپرس حرص با و داد عقب اشیشانیپ یرو از

 ه؟یک از بچه نیا-

 اب و آورد در را یهندزفر و لیموبا فشیک یتو از بالفاصله مهتا

 :گفت خجالت

 .بشنوه حرفامو خوامینم بذارم، هاشگوش تو یهندزفر شهیم-
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 بچه کوچک یهاگوش در را یهنذفر سوال پر نگاه مقابل در بعد

 :گفت بغض با و گذاشت

 یمام بذارم؛ برات توعالقه مورد آهنگ همون خوامیم مامان نیبب-

 ...دو دو دو شارک

. چسباند گوشش به را یهندزفر یهاهدفون و زد ذوق پر لبخند بچه

 :ودب ریام صحبتش طرف اما بود، بچه یرو کماکان مهتا رمقیب نگاه

 کرده مانیزا که بود ماه چهار سراغت اومدم یوقت ش،یپ سال دو-

 ...بودم
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 :حرفش وسط رفت و کند یصبور نتوانست ریام

 !؟یکن پنهون ازم رو یمهم موضوع نیهمچ یخواستیم یعنی-

 :گفت یکالفگ و استرس با. بود رنگیب مهتا لبان

 .بزنم حرفامو بذار...ریام کنمیم خواهش-

 :گفت مهتا و زد یپلک حرص با ریام
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 داره یعصب یماریب هی میدیفهم که بود کرده ازدواج تازه خواهرم-

 ساپورت مهیب بود خاص شیماریب چون. زنهیم هاشاستخون به که

 به روز ممیآبج بود، ادیز یلیخ داروهاش ینهیهز. کردینم یخاص

 !زود یلیخ...زد جا زود شوهرش. شدیم بدتر تشیوضع روز

 که شد مطمئن یوقت و انداخت دخترش به یهراسان ینگاه

 :داد ادامه دهد،ینم گوش را شیهاحرف

 خواهرمو تونهینم طیشرا نیا با که گفت بهم کندهپوست و رک-

 نه و کنه جور داروهاشو که داشت یپول نه. دهیم طالقش و داره نگه

 جا شوهرش که دونستینم خواهرم! رو ضیمر آدم هی یحوصله

 و یصبع فشار هی با که گفتیم دکترش. بود وابسته بهش یلیخ زده،

 .شه ریگنیزم و فتهیب پا از ممکنه دیشد استرس

 :گفت حوصلهیب ریام. کرد مکث و دیمال هم به را خشکش لبان

 خب؟-

 خواهرم خاطر به اما اومدینم خوشم ازش کردم، صحبت باهاش-

 تگذاش یشرط هی اونم. نکنه ترکش که کنم التماسش شدم مجبور
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 هیسرما نیبزرگتر ما ،یهست یلوند و جذاب دختر تو گفت. جلوم

 م؟ینکن استفاده ازش چرا م،یدار دستمون تو رو

 :گفت حسرت با و دیکش یآه

 پسش از دونستمیم. کردم فکر شنهادشیپ به روزها....هاساعت-

 یراض خواهرم یضیمر خاطر به تنها که کنم ادعا خوامینم. آمیبرم

 !بود خودمم یبلندپرواز و طمع! نه...شدم کار نیا به
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 تادودو یکل مینشست. نبود خبر با شوهرش و من یکارا از میآبج 

 بار هر که...بدم نجات خواهرمو یزندگ خواستمیم. میکرد چهارتا

 بود پولش تومن خدا که ییداروها یهیته واسه ناصرخسرو رمیم

 به شوهرخواهرم خواستمیم...نیماش ریز بندازم خودمو نکنم هوس

 داشته خوب یلیخ یزندگ هی خواستمیم...بشه میآبج ریپاگ پول ولع

 !نده تکونش توپ که یزندگ هی...ایمعمول یزندگ نیا از نه...باشم

 :گفت و چالند درهم استرس با را اشدهیکش یهاانگشت
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 یهارقم به اولش همون از! بود یشکارچ موننفره دو گروه اسم-

 ؛یدونیم. دوزار قرون هی و یدزدآفتابه نه م،یکردیم فکر گنده

 هم یوجدان که کشهیم یندار و یبدبخت انقدر زادیآدم اوقات یبعض

 واسه باکالس حس هی هم وجدان کنم فکر! نداره کردن درد یبرا

 !پولداراس

 :آمد کش شیپا ریز یزدهخزان یهابرگ انبوه تا نگاهش

 اغلب. وقتشون سر رفتمیم من و کردیم دایپ رو هاسوژه دومادمون-

 انتخاب گلوبندک شناِس یداراحجره از رو خوب یهاسوژه هم

 .کردیم

 یقلق هی کدومشون هر. زدمیم جا پولدار یمشتر یجا رو خودم

 دختر از یکی اومد،یم خوشش نیسرسنگ دختر از یکی. داشتن

 نلشویم باب و دستم اومدیم زود خوابشونرگ. طونیش و پرعشوه

 و مکردینم قبول رو غهیص ای یدوست شنهادیپ. کردمیم عوض رنگ

 !ازدواجه قصدم کردمیم وانمود

 وقفه بدون مهتا. خودش احوال به شتریب...زد یتاسف پر پوزخند ریام

 :داد ادامه
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 که یوقت یول زدن،یم رو بدنم لمس بار هی َلهَله شونهمه که درسته-

 و یمحرم به یلیخ مثال و ستمین یابونیخ دختر من شدنیم مطمئن

 که اعتماد. شدیم راحت کردنشون اعتماد دمیم تیاهم ینامحرم

 و زار دنیدیم و شدنیم پا صبح هی...شدیم تموم قصه کردنیم

 که یحال در! شده یخال حساباشون یهمه و برده باد رو شونیزندگ

 قبل! بدن سیپل دست تا نداشتن ازم هم یمعمول عکس هی یحت

 مداربسته یهانیدورب یبرا یآموزش یهادوره دو هر کارا نیا شروع

 فته،ین واضح صورتم نیدورب تو که برم کجا دونستمیم. میبود رفته

 ...بندازم کار از رو نیدورب کدوم
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 تو دنمونیم بدبختا. میخندیم شونشیر به و گوشه هی میِشستیم

 محدود، یسر هی جز. کنن لمس رو دستم بار هی حداقل نکهیا کف

 به دم میکردیم فکر که یزیچ اون از زودتر متاهل ای مجرد یمردها

 بهتر یلیخ خواهرم تیوضع یخارج یداروها و پول با. دادنیم تله

 . بود شده
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 و زبر انقدر کردینم فکر اولش. بود یراض ازم یلیخ خواهرم شوهر

 . میایب در آب از زرنگ

 که که رو ییجاها مدام. رفتیم شیپ خوب یلیخ داشت یچ همه

. شه کمتر رفتنمون لو سکیر تا میکردیم عوض میبود سوژه دنبال

 یخالق به تا جلو میرفتیم خودمون واسه گازتخته طورنیهم

 .میدیرس

 :گفت و کرد زیر اتیجزئ آوردن ادی به یبرا را نگاهش

 اون الیر به الیر و گرفت ازمون جا هی رو اونا یهمه انتقام یخالق-

 دومش زن خواستیم بود، یدارزن مرد. درآورد دماغمون از پوالرو

 هک کردمیم الیخ! کرد یباز نقش برام اون من، یجا به بار نیا. بشم

 روز هی. دونهینم راستشم و چپ دست فرق که اسساده مرد هی

 ....و کرد خفتم اشمغازه یباال یطبقه تو ناغافل

 :شد جمع یناراحت از صورتش برد، ترنییپا را سرش. کرد مکث

 ...کرد یدراز دست بهم_

 :گفت تمسخر با و زد یزهرخند ریام
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 دبع ،یرفتیم مردها یهمه بغل تو! برم؟ قربونت هیچ یدرازدست_

 ! شده؟ یدرازدست بهت یگیم

 :گفت ریمتح و مات

 !یهست یک گهید تو بابا-

 کهنیا از قبل تا. داشت عادت هاهیکنا از دست نیا از دنیشن به مهتا

 :گفت وار پچپچ شود، ریس کیموز دنیشن از دخترش

 عکس ازم یجور! میبود خورده رکب کفتار از که میبود یشغال ما-

 ازم یحالت هر یتو. بود نشده خبردار روحمم که بود گرفته لمیف و

 .داشت آتو
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 که بودم آورده میزندگ سر ییبال من. نبود بند ییجا چیه به دستم

 اون تو !برم سیپل شیپ یمعمول تیشکا هی واسه تونستمینم یحت

. خوابرخت تو افتادم یجسم و یروح یفشارها خاطر به مدت

 یالقخ که یگند حداقل و کنم میترم برم داد شنهادیپ دوستام از یکی

 .کنم پاک جسمم از رو بود زده میزندگ به
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 حرف وقفه بدون و بود زده رونیب دستش یرو فیظر یهارگ

 :زدیم

 خراب سرم یرو ایدن دکتر حرف با میترم واسه رفتم یوقت-

 از که بود خراب حالم انقدر آورد سرم یخالق که ییبال بعد...شد

 ینوجون از! باردارم ماهه دو که بودم دهینفهم و بودم غافل خودم

 بیآس رحمت به سقط گفت دکتر. داشتم رحم و تخمدان مشکل

 .میبردار رحمتو میبش مجبور بعدش ممکنه یحت و زنهیم

 خواهرم شوهر چشم از ویچ همه...بود یاکنندهوونهید تیوضع

 ادد هل رو مجرد دختر هی و شد میبدبخت یبان و باعث اون...دمیدیم

 خالصه ینابود و ییآبرویب به تهش که ییماجرا وسط

 از امحامله دیفهم یوقت نداشت خبر کارامون که خواهرم...شدیم

 هب کردیم هیگر زد،یم غیج...کنه سکته بود مونده کم شوک شدت

 هی به هاساعت تیم مثل من...دیکوبیم من و خودش صورت و سر

 هی ینطفه بود قرار که بودم یمجرد دختر هی...شدمیم رهیخ گوشه

 !امشناسنامه تو یمرد اسم بدون اونم...ارمیب ایدن به رو یحروم یریپ
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 بار ریز. امحامله گفت بهش ،یخالق سراغ رفت خواهرم شوهر

 از سگ مثل. کردیم انکار هم شیدرازدست یماجرا یحت نرفت،

 ما و بست رو دهنمون دیتهد با شهیهم مثل...دیترسیم زنش

 از دفاع هواس میداشت یزیچ مگه. خودمون ینکبت یزندگ به میبرگشت

 و میبود نوشته خودمون دست به که بود ییویسنار نیا خودمون؟

 ....میبودیم نگاه تلخش انیپا گرنظاره دیبا
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 :گفت و یفلز و سرد مکتین به دیچسب

 ساخته ازم یکار و شدمیم کینزد بچه اومدن ایدن به روزبهروز_

 انعنو به اسمش حاضره که فرستاد غامیپ یخالق هاوسط اون. نبود

. کار نیا واسه ذاشتیم هم منت کهیمرت. بره بچه یشناسنامه تو پدر

. کرد عقدم بچه اومدن ایدن به محض به یخالق کردم، مانیزا ییتنها

! دهیم روبچه خرج کردمیم فکر. شهیم بهتر تمیوضع کردمیم فکر

 . شد بدتر نشد، که بهتر اما
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 یترکه و تخم از انگار نه که انگار. کردینم بچه به ییاعتنا چیه

 فت،ر بچه یشناسنامه تو اسمش نکهیا بعد بود نیا قرارمون! خودشه

 خواستیم! بود کرده زیت دندون من واسه رش،یز زد اما. بده طالقم

 . زدیم هم به حالمو هم بهش کردن فکر یحت. باشم باهاش دوباره

 از یاونقدر. میکرد دشیتهد و درش یجلو میرفت مرتبه دو یکی

 از یوقت. طالق واسه اومد هفته دو سر که دیترسیم زنش

 شتدا کمکم انگار. نهیبب رو بچه خواست رونیب میاومد محضرخونه

 نیا از ایدن تو یزیچ هر از شتریب من و افتادیم دلش به بچه مهر

 ! داشتم وحشت موضوع

 بهش خودم شدم مجبور. کردینم قبول رو رخشکیش بچه یمعده

 یحت خواستینم دلم گهید دادم ریش بچه به که یروز از بدم، ریش

 . بشه دور ازم هم هیثان هی

 هی تعرض حاصل که یابچه به که برسه یروز هی کردمینم فکر

 حبتمم و عشق. بشم وابسته حد نیا تا بود مجرد دختر هی به رمردیپ

 و بیعج شوهرش و خواهرم واسه هم من، واسه هم بچه به

 .بود یباورنکردن
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 ازم موبچه خوادیم و اومده یخالق که دمیدیم کابوس شب هر

 عمال و میکرد عوض رو مشخصات همه و خونه طالق بعد. رهیبگ

 .دمیبر میزندگ از رو یخالق دست

 چهب یماجرا و یباردار خاطر به که بود سال هی. نبود یجالب تیوضع

 وشکپ دیخر واسه یحت یگاه م،ینداشت یپول چیه. میبود نکرده کار

 .موندمیم لنگ نوزاد یهالباس و
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 و من سر مدام و بود شده خلقکج یپولیب خاطر به خواهرم شوهر

 و درست آمپول و یدارو ماه چند نیا تو خواهرم. زدیم داد خواهرم

 شیپ ینجوریا اگه گفتیم هم دکترش و بود نکرده مصرف یحساب

 !بره راه نتونه گهید دیشا بره

 :گرفت یباز به را لبانش خشک پوست

 شدن ریگنیزم شاهد خودم یهاچشم با دیبا کردمینم یکار اگه-

 شدم،یم بلند دیبا. بودم یگرسنگ از امبچه شدن تلف و خواهرم

 هن و داشتم یمادر و پدر نه. نبود زیجا اون از شتریب ینینشخونه
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 ماهش دو نوزادمم. بشم مشغول ییجا که اومدیبرم دستم از یهنر

 .بمونم دور ازش یطوالن ساعت تونستمینم. رخوارهیش و بود

 بیج کردن یخال یعنی ؛یقبل کار همون سر برگشتم دوباره

 ! هاکاسب

 عماوضا نکهیا محض به کردم عهد خودم با بار نیا که تفاوت نیا با

 دلم. رکنا بذارم و ببوسم شهیهم یبرا رو  فیکث کار نیا شد راهروبه

 مخواستیم. باشه داشته یاآبرومندانه یزندگ هی دخترم خواستیم

 بزرگ یکم که امبچه و کنم درست خواهرم و دخترم واسه یسقف هی

 .نباشه مردم بیج تو مدام دستم که برم یکار هی سر شد

 شده بهتر کمی اوضاع م،یکرد تور سوژه چنتا هی. گذشت یماه دو

 فقط پول چندرغاز اون با. یلیخ...میداشت کم یلیخ هنوز اما. بود

 شوهرخواهرم هم اواخر اون. کردمیم هیته خواهرمو یداروها

. نداشت کردن خطر ارزش اصال که کردیم دایپ یامسخره یهاسوژه

 کردن ادیپ تین به بازار تو یروز هی. شدمیم کار به دست خودم دیبا

 بازار سمت رو رمیمس که دمیچرخیم داشتم کلفتدم کاسب

 .کردم کج فروشاچرم
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 زمزمه و انداخت ریام صامت یچهره به ینگاه چشم یگوشه از

 :کرد

 ودمخ با شدم، وسوسه بدجور. بود فروشگاه هی فیتعر رفتم جا هر-

 پرسونپرسون! کنم تور یماهشاه ،یماه یجا به کردم کتابحساب

 اول یهامالقات تو معموال. کردم دایپ رو تو نکهیا تا و رفتم جلو

 مادرت دمیفهم اول روز همون. کردمیم زیآنال لحاظ هر از رو سوژه

 دایپ مسئله اون دنیفهم با. دختر هی یخواستگار ببره رو تو خوادیم

 با و نیسرسنگ دختر هیبق واسه. نبود سخت گهید خوابت رگ کردن

 و یامروز دختر دلت تو که دمیفهم حرفات ته از اما. شدمیم وقار

 یادم واسه و کردمیم عوض رنگ پرستآفتاب مثل. خوادیم آزاد

 ...ذاشتمیم تموم سنگ دیبا یکن ازمینیب هاماه یتونستیم که تو مثل
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 رو موهام و بود شده ترجذب مانتوم اومدم دنتید به که فرداش

 با کیوچک فرق هی تو که دمیفهم زود یلیخ. بودم ختهیر رونیب شتریب
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 خودم تو اما خواستن،یم هوس رفع واسه منو اونا. یدار شونهیبق

 . یخواستیم رو

 :گفت و فرستاد رونیب را نفسش آرام

 ممن. بود شده عاشقم دل ته از نفر هی که بود بار نیاول دروغ؛ چرا-

 یلیخ من مثل یآدم واسه موضوع نیا و باختمیم بهش دلمو داشتم

 یهایسر مثل گهید بود ممکن که خطرناک اونقدر. بود خطرناک

 رزو یچ هر. بشم وماتشیک یباز ته و باشم نداشته تمرکز قبل

 یودب تونسته خوب تو. کنم سرکوب احساساتمو تونستمینم زدمیم

 . قلبم یرو درست یبذار دستت

 ویچ همه دیق. باختم خودم به من...آوردم کم...ومدیبرن دستم از یکار

 کرف تو به فقط...کردم خراب رو روم شیپ و سر پشت یهاپل...زدم

 .ارمیب دستت به نکهیا به...کردم

 کرده کاریچ من. کنم شروع رو آروم یزندگ هی تو کنار خواستمیم

 کهنیا جز نبود؟ حقم داشتم دوستش که یمرد کنار یزندگ که بودم

 زار دو با اونا مگه بودم؟ کرده یخال رو نفر چند بیج یندار سر از



 
 

851 romanzo_o 

 

 بشونیج دوباره زود یلیخ که مطمئنم من شدن؟یم بدبخت پول

 .شدیم پر قبل، از شتریب

 آمدن یبرا یکشوقت با مهتا خواستینم. بود کالفه ریام

 :چرخاند زبان انعطاف بدون و خشک. بخرد زمان شوهرخواهرش

 !مطلب اصل سر برو-

 دیام. بگم بهت رو بچه یماجرا بعد و میکن عقد اول خواستمیم-

 با ارمیب رو امبچه بعدش و یایب کنار یبتون ماجرا نیا با تو که داشتم

 .کنه یزندگ ما

 هب داشتم، مانیا خودم به اما داشتم، یسخت یلیخ راه دونستمیم

 .آمیبرم پسش از نکهیا
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 هم رو تو ندار و دار که بود نیا قصدم ببندم دل بهت نکهیا از قبل

 شهیهم واسه رو تو من. کرد فرق ماجرا بعدش اما. کنم جارو

 واسه. بجنگم آدم و عالم با بودم حاضر راه نیا تو و خواستمیم

 وت به تنها و شد ارزشیب برام بار نیاول یبرا اتیماد و پول نمیهم
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 آماده عقدمون جشن واسه رو تدارکات یهمه میداشت. کردم فکر

 از یک. نداشت یمشکل موضوع نیا با شوهرخواهرمم. میکردیم

  اومد؟یم بدش راحت یزندگ

 :داد ادامه حسرت با و گرفت غم رنگ نگاهش

 بدون من. کردمیم ریس ابرها یرو انگار اما داشتم، یادیز یدلهره-

 یزندگ .بودم شده مادر برسم، یکس به نکهیا بدون بشم، عاشق نکهیا

 اهامب شویبده خوادیم کردمیم فکر بود، بدهکار بهم رو یخوشبخت

 مویزندگ یکمبودها یهمه تونهیم تو عشق کردمیم فکر. کنه صاف

 .کنه جبران

 خونه رفتم یوقت. شد کونیف کن یچ همه عقد قبل روز چند اما

 لمث. بود برده موبچه یخالق. شد خراب سرم یرو ایدن. نبود امبچه

 رامب آدرس هی یخالق تا کردم ونیش و هیگر انقدر کنده وپربال مرغ

 خودمو ادب و برق مثل کنم فکر تشین و قصد به نکهیا بدون. فرستاد

 . رسوندم آدرس اون به

 چیه اما دم،یچرخ خونه اون دور هاونهید مثل. بود آپارتمان هی آدرس

 و دهید تمغازه از خروج موقع منو یخالق انگار. نبود دخترم از یاثر
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 همب. بود لکسیر اون بودم، آشفته من که چقدر هر. بود کرده دنبالم

 باال نفسم. نرسه بهش دستم گهید که ییجا برده موبچه گفت؛

. برگردونه بهم رو نوزادم که افتادم پاهاش و دست به اومد،ینم

 روم شیپ یشرط هی. کنم ازدواج باهات خوامیم که بود دهیفهم

 . گذاشت

 وت خواست ازم. داد اون رو تهیفرمال یعکاس یماجرا و سفر شنهادیپ

 نهک یکار خواستیم ،یبشیرق گفتیم. بذارم قال رو تو سفر اون

 اعتبارتیب و آبرویب بود نیا هدفش. یکن بلند سرتو ینتون بازار تو

 .نبرن حساب ازت مردم قبل مثل تا کنه

 مروت و رحم یخالق! امبچه بدون خونه؛ برگشتم یخال یهادست با

 ذارهینم نکنم یعمل خوادیم که رو یزیچ تا دونستمیم. نداشت

 تنها نیب دیبا من. بود میزندگ روز نیترسخت. برسه امبچه به دستم

. دمکریم انتخاب رو یکی امبچه و شدم عاشقش میزندگ تو که یمرد

 که امبچه خاطر به اما بودم، شناخته که یبود یمرد نیبهتر تو

 یغم وجود با شدم مجبور. بگذرم ازت شدم مجبور بود رخوارهیش

 فرس اون تو من...کنم یباز نقش برات کردیم ینیسنگ دلم یرو که
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 بروآیب به شدمیم یراض دیبا...کردمیم وداع ازت شهیهم یبرا دیبا

 ...شدنت

320 

 

 مکث یکم با و دیکش باال را بچه کاپشن پیز. بود شده سرد هوا

 :گفت

 هوی ستین آنتن که هاچیپ از یکی یتو که میبود کرده یط یخالق با-

 و میزندگ به برگردم بمونه ازم یرد نکهیا بدون بعدش. شم گوروگم

. کنه ساپورت رو هاشنهیهز یهمه و برگردونه بهم رو بچه یخالق

 . بود ترسخت کردمیم تصور که یزیچ از دادنش انجام

 محبت بهم شتریب قهیدق هر تو بودم، کنارت مدام سفر اون تو

 هتب شتریب نقشم بودن یعیطب واسه بودم مجبور من... یکردیم

 چکسیه. گرفتیم جونمو داشت یکینزد اون و شم کینزد

 یبش از تو. بود کرده لونه بغض چقدر امخنده هر پشت دونستینم

 شب اون. میبمون هم کنار صبح، تا بود قرار که یزدیم حرف

 !برسه راه از وقتچیه نبود قرار که یشب...بود من محال یآرزو
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 از اام نبود، بلد یرانندگ که درسا. دادمیم دخترها به رو نیماش دیبا

 که تمگف دخترا به. داره نامهیگواه نینازن که بودم دهیشن خودت زبون

 هونهب نیا به. ییجا میبر ییتا دو قراره و داره زیسوپرا هی برام ریام

 هی جلوتر متر ستیدو. شدم ادهیپ نیماش از و شدم جدا ازشون

 . هرانت برگردونه بالفاصله منو که بود منتظرم یخالق یطرف از نیماش

 ستیب هنوز. نیماش به برسم تا رفتمیم ادهیپ رو جاده از یکم دیبا

 نیماش تا دو دنیکوب بیمه یصدا که بودم نشده دور نیماش از قدم

 پام ریز نیزم...هاشهیش شدن شکسته یصدا بعدش و اومد هم به

 درست. دمیدو عقب به رو اومده یهاقدم واروانهید. شد یخال

 . بود کرده تصادف دخترها نیماش بودم؛ زده حدس

 از داشت دخترها غیج یصدا...زدینم قلبم...کردینم کار عقلم

 چیه و پرتگاه سمت رفتیم داشت میمستق نیماش...اومدیم نیماش

 یلبه نکهیا جز اومد؛یبرنم دخترها نجات یبرا من دست از یکار

 یدیعب انتظار...بزنم غیج هم سر پشت زدهوحشت و ستمیبا یبلند

 .کنم دایپ کمک واسه یآدم تا کردم نگاه رو برم و دور اما بود،
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 طور به زدن حرف موقع که بود مهتا یهادست قفل ریام نگاه

 :داد ادامه شیصدا ارتعاش همان با مهتا. دیلرزیم یواضح

 ور پژو. دمید یمشک یپژو هی سرم پشت درست یناباور کمال در-

 .بود یخالق یهاآدم از. شناختمیم هم رو شراننده یحت شناختم،یم

 شتپ از عمدًا پژو اون که بودم مطمئن...بود رفته تو کامال پژو یجلو

 .دره تو شه پرت نشونیماش تا بود دهیکوب دخترها نیماش به

 و برق سرعت به مرد اون بچسبم، رو راننده ِخر بردارم زیخ اومدم تا

 از .شد دور یادیز سرعت با منطقه اون از و فرمون پشت نشست باد

 سرش پشت کردینم یاری زانوهام یحت وحشت و ترس شدت

 درانق هامدست. دمیکش رونیب فمیک تو از را لیموبا عیسر. بدوَام

 .زدم اشتباه رو لیموبا قفل بار پنج که دیلرزیم

 نتنآ چیپ اون تو...زدم زار یچارگیب یرو از لمیموبا صفحه دنید با

 که ور یچیپ اون میلعنت خود که بود رفته ادمی لحظه اون چرا...نبود

 درست کردمینم فکر قبلش اما بودم؟ کرده انتخاب نداشت آنتن
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 هب دستم و بشم گرفتار خودم چیپ همون تو بعدش یقهیدق چند

 !نرسه جاچیه

 بود، ردهک ریگ پرتگاه ینییسرپا تو که ینیماش داخل داشتن دخترا

 . بودم ستادهیا جاده وسط یدرموندگ با من و شدنیم تلف

 دخترا که بود ممکن کردمینم یکار اگه...بود نیماش انفجار امکان

 ینیماش چیه و بود یخلوت یجاده. بسوزن نیماش اون تو زنده زنده

 جلوتر متر ستیدو که افتاد ادمی لحظه هی. کردینم گذر اونجا از

 . منتظرمه یخالق یراننده

 هب بعد قهیدق ده. دمیدو جلو به رو هیگر با زنوننفس. شد گرم دلم

 به و نیماش کاپوت رو دمیکوب وال و هول با دم،یرس نیماش اون

 میبر ایب توروخدا...شده تصادف جلوتر:» گفتم یخالق یراننده

 خانم باشه:» گفت بالفاصله و داد تکون سر راننده.« میبد نجاتشون

 قهیدق چند تا که بود راحت المیخ شدم، سوار عیسر.« میبر شو سوار

 .میدیم نجات رو دخترا گهید
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 دور یتند به راننده و شد زده یمرکز قفل ن،یماش تو نشستم تا اما

 از میداشت...کرد حرکت بودم گفته من که یریمس اون خالف در و زد

 ...میشدیم دور نشونیماش و دخترا
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 راننده مانع تا زدمیم چنگ فرمون به مدام و زدمیم ادیفر و غیج

 سعک فرستادن با یخالق و زد زنگ یخالق به مرد اون عاقبت. بشم

 هشب دستم وقتچیه که ییجا فرستتشیم نکهیا به دیتهد و بچه

. یالقخ سراغ برد منو میمستق تهران دمیرس یوقت. کرد اللم رسه،ینم

 . نبود یمهارشدن وجودم یتو گناه احساس و ترس و خشم

 رو ازش دوباره که بودم من نیا بود، مشخص تشین اول از یخالق

 ساده گذاشتن قال هی به تنها ماجرا که کردم فکر و خوردم دست

 خون یبو که بودم شده یایباز وارد ناخواسته من! شهیم ختم

 . دادیم

 سیپل و لیموبا به تا کرد حبس آپارتمان اون تو منو روز ده تا

 . دمب گزارش رو دخترها تصادف محل نتونم و باشم نداشته یدسترس



 
 

859 romanzo_o 

 

 تو کردنیم فکر و بودند خبریب ازم هم شوهرش و خواهرم یحت

 مثل روز، ده اون یهیثان هر. اومده امبچه و سرمن ییبال تصادف

 . گذاشتیم برام دادن جون

 خواستنیم کمک ازم آخر لحظات که دخترا اون غیج یصدا مدام

 ارز بلند بلند هاساعت و نشستمیم هاوونهید مثل. بود گوشم تو

 . زدمیم

 رهادخت دونستمینم یحت. بودم تتیوضع نگران بودم، تو دلتنگ

 بود،ن دید یتو که یناجور چیپ اون تو ای کنن دایپ نجات تونستن

 . شدن تلف

 دخترم ،بودم شده حبس که یآپارتمان اون تو دنمیکش نفس لیدل تنها

 رمیش. بمونه کنارم بود داده اجازه دادن ریش خاطر به یخالق که بود

 اون خاطر به هم بچه بود، شده کم روزه چند اون وحشت خاطر به

 رخشکیش بهش بودن شده مجبور و بود دور ازم یروز چند سفر،

 .داشت درد دل مدام و بود شده فیضع یلیخ بدن،
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 :گفت تاسف و تمسخر با حرفش وسط ریام

 نکهیا وجود با نبود خبر ازت که یروز چند اون تو یدونستیم-

. نکردم ول رو جاده اون من عزادار، ارسالن و بود کما تو خواهرم

 دمیترسیم ،یبود نیماش تو تصادف موقع هم تو کردمیم فکر

 یآدم اگه هم وونیح دونستمینم کنن، پاره کهیت رو بدنت هاوونیح

 !آرهیم باال بخوره، رو تو مثل

 : گفت و انداخت نییپا را سرش یریدلگ نگاه با مهتا

 منو آپارتمان اون از منو یخالق افتاد ابیآس از آبا که روز ده بعد-

 هگید کنم باز لب از لب اگه کرد تموم بهم رو حجت و آورد رونیب

 دبو کرده ثابت هم خوب یلیخ. نمیبینم رو بچه رنگ دارم عمر تا

 و ودب بچه اون پدر مثال! ستین یخال تو دهاشیتهد از کدوم چیه که

 هیما اشبچه از شد، کشته گناهیب جوون دختر هی که یایباز واسه

 !ذاشتیم

 مدهاو شما سر به یچ دمیفهم تازه اومدم رونیب آپارتمان اون از یوقت

 اومد؟یبرم دستم از یکار چه گهید شده، فوت ارسالن خواهر و

 مداشت عادت حروم پول به که یمن. بود گذشته آب از آب که یوقت
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 یقخال یهاپول از یالیر نبودم حاضر یحت ن،ینازن شدن کشته بعد

 . کنم دخترم خرج رو

 پرت محله هی تو شدم مجبور. یداشت رو خواهرم یخونه آدرس تو

 . نکنه دامیپ یکس تا کنم هیکرا خونه

 در یسع که یحرص با و کرد نگاه ظن و شک با مهتا رخمین به ریام

 :گفت داشت، کردنش پنهان

 یدار انتظار منو؟ یآورد ریگ هالو خودت؟ شیپ یکرد فکر یچ-

 همه نیا یخالق! بشم؟ تهت و سر یب یهاحرف نیا خام دوباره

 هی که بود کرده رو دختر تا دو جون قصد و انداخته راه رو یباز

 که میبود مواد یایماف ما مگه! کنه؟ در به دونیم از رو یکار بیرق

  م؟یکن آب ریز همو سر

 کارهیچ میداشت یعیطب چرم یفروش عمده نکهیا جز یخالق و من

 نوازد هی یگروکش و یکشآدم و دنیکش نقشه و قتل به ازین که میبود

 رس یاالغ کدوم آخه بوده؟ رقابت بحث بازار اون تو بوده تا! باشه؟

 چند تا من که هست یبیرق جور چه نیا اصال! کشه؟یم آدم بیرق

 بودم؟ دهینشن هم اسمش یحت شیپ وقت
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 :گفت و شد نییپا و باال دیکش که یقیعم نفس اثر بر مهتا یهاشانه

 کرف که یزیچ نیآخر به یخالق اصال. نبود رقابت بحث تنها نه،-

 !بود رقابت کردیم

 :شد ریام یصدا یچاشن حرص

 بود؟ مرگش چه پس-

 دیشد .بودم یعصب یلیخ میشد روبرو باهام یوقت سفر یماجرا بعد-

 منو و بزنه کلک بهم نداشت حق که دمیتوپ بهش من و میشد ریدرگ

 زا دردت مگه»  گفتم بهش. کنه جوون دختر اون قتل یماجرا یقات

 فتهیب چو بازار تو که یخواستینم مگه نبود؟ ریام کردن در به دونیم

 شده؟ فیخف و خوار و گذاشته قالش عقد قبل روز تو نامزدش که

 حسادت و طمع و حرص سر که یهست یوونیح جورچه تو آخه

  «؟یشد جوون دختر هی عمد قتل باعث
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 مدام بود، آشفته دم،ید درمونده رو یخالق بار نیاول یبرا روز اون

 نینازن مرگ به یراض که خوردیم قسم. کردیم سرزنش رو خودش

 ...نبود

 :کرد زمزمه تعلل با

 هب رشیت که ارهیب بال اون سر خواستیم...بود ُدرسا هدفش اون-

 !کرد دایپ نجات ُدرسا و خورد سنگ

 دیبا چرا. شد حبس اشنهیس در نفس کرد حس یالحظه یبرا ریام

 که خورد همبه حالش مهتا از کرد؟یم را ُدرسا جان قصد یخالق

 از...زدیم حرف ُدرسا کشتن یبرا یخالق ماندن ناکام از راحت یلیخ

 ! شتریب هم یخالق

 را اشخرخره و آوردیم رشیگ شک بدون بود، زنده یخالق اگر

 حس گرید. بود شده واصل درک به که فیح صد اما...دیجویم

 . نداشت را مهتا یهاحرف دنیشن و نشستن نجایا تحمل کردیم

 مبهوت و مات شتریب شد،یم رو مهتا زبان از که یتیواقع هر با

 گرید یکم بود مجبور ماجرا از درآوردن سر یبرا که فیح. ماندیم
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 و دادیم سیپل لیتحو را کهیزن آن وگرنه بگذارد، جگر یرو دندان

 .کندیم را هیقض قال زودتر چه هر
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 :دیپرس درهم ییهاسگرمه با

 !؟یچ واسه گهید اون ُدرسا؟-

 :گفت و افتاد مهتا چشم یگوشه یکوچک نیچ

 هی بود ختهیرهمبه ارسالن خواهر فوت خاطر به که روز همون-

 یول ست،ین ادمی قیدق اتشییجز. کرد فیتعر برام رو ییزایچ

 یازهمغ یتو و بازار یبر تو نکهیا از قبل گفت؛یم ادمهی که طوراون

  .بودن هم واسه یخوب یهمکارا بابات و یخالق ،یش مشغول بابات

 یالقخ شدنت، مشغول قبل. بود یخالق دختر قیشف ِقیرف هم ُدرسا

 لدخ اوضاع و گفتیم زور گهید یهاکاسب به یلیخ راسته اون تو

 .بود توپ هم خرجش و
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 اشدوست به فروختن فخر و بپاش و زیبر اهل یلیخ یخالق دختر

 تدس به رو راسته اون نبض بایتقر و بازار یاومد تو یوقت. بود

 . ختیر همبه یلیخ اوضاع ،یگرفت

 تو اما خودش، سمت برگردونه هاشویمشتر زد زور یلیخ یخالق

. شدیم دشونیعا یشتریب منفعت و یبود ترمنصف هاکاسب واسه

 و دور و نگرفتن یجد رو یخالق یهابلدورم الدورم گهید کمکم

 .شد خلوت برش

 رو سفته و چک یکل و نبود حسابخوش چندان هم یطرف از

 رد. نداشت رو دیجد یجنسا آوردن ییتوانا و بود کرده باد دستش

 ! رفتیم شیپ تو نفع به داشت یخالق بد اوضاع جهینت

 چهل-یس همون و شدیم یخال داشت عمال انبارش اون چون

 یوقت! بودن شده دهیکش تو سمت همه هم ثابتش یمشتر درصد

 وت یوقت از اما نداشت، یچندان شرفتیپ داشت رو مغازه اون بابات

 وت شد باعث یخالق یاریبدب و ضعف و خودت یزرنگ بازار، یاومد

 و نیزم بخوره یخالق و یکن دهنه سه رو مغازه تو سال هی عرض

 !بشه ورشکست رسما
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 :گفت و فشرد هم یرو پلک شدینم کنترل که یحرص با ریام

 !بکشدش؟ خواستیم که داره من خواهر به یربط چه نایا خب-
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 :گفت شمرده شمرده مهتا

 .بود یمغرور یلیخ دختر. بود یمیصم خواهرت با یخالق دختر-

 تتجمال قبل مثل تونستینم گهید شد ورشکست پدرش یوقت

 .بکشه گرونید رخ به رو شونیزندگ

 تنها نه دوستاش یهیبق و ُدرسا شد، بد یخالق وضع که هم یوقت از 

. کردنیم رشیتحق یلیخ رفتارهاشون با بلکه شدن، سرد باهاش

 خاطر به بخره، مارک لباس یکل ماه هر داشت عادت که یدختر

 اسلب دست هی تونستینم یحت وقت چند تا یخالق بد تیوضع

 .بود شده فیتوق اموالشون همه چون بخره،

 همه. بود گرفته یپرخرج تولد خودش واسه ُدرسا اواخر اون

 قبال که یهمون! یخالق دختر جز بود؛ کرده دعوت رو دوستاش

 و نداشت یخوب وضع و سر چون بود، دوستش نیتریمیصم
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 هب گردهیبرم ماجرا نیا. کنه خراب رو تولدش یعکسا خواستینم

 . بود ساله هفده دیشا ُدرسا و یخالق دختر که یزمون

 ادب سرش کمی ینوجون عالم تو و نداشت یبد قصد دیشا هم ُدرسا

 حذفش با! گرفت یجد یلیخ رو ماجرا نیا یخالق دختر اما. داشت

 . بود شده خرد دوستاش یهمه شیپ یمهمون اون از

 عادت پاش و ختیر و رفاه به یبچگ از که یدختر واسه هضمش

 یافسردگ روز چند تا موضوع نیا خاطر به. نبود راحت داشت،

 دستش از یکار یبده و قرض همه اون با یخالق و داشت دیشد

 . اومدیبرنم

 اما نن،ک ازدواج هم با بود قرار که بود پسر هی یدلبسته یخالق دختر

 ختیر یپاک آب هم پسر اون تولد، یماجرا از بعد روز چند قایدق

 آدم و عالم به باباش که یدختر نیهمچ تونهینم گفت و دستش رو

 .کنه یمعرف شخونواده به ازدواج یبرا بدهکاره

 نتونست حساس سن اون تو و داشت یکم سال و سن یخالق دختر

 از شب همون. کنه تحمل رو سرهمپشت یهاحقارت و اتفاقات اون

 .خورد برنج قرص تیعصبان یرو
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 بهشون. داد خبر شخونواده به عیسر و شد مونیپش زود یلیخ اما

 تانمارسیب راه تو یول ره،یبم نذارن و بدن نجاتش که کردیم التماس

 .کرد تموم
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 و خودش غرور و یتجربگیب و یعقلکم یقربان یخالق دختر

 یخالق. شد پسره اون و دوستاش و ُدرسا زیآم ریتحق یرفتارها

 الس دو یکی بعد. بود بسته اون به جونش داشت، رو بچه هی همون

 !نداشت یدختر گهید اما شد، بهتر کمی شیمال اوضاع

 رو خودش اشتباهات و بازار تو شیزورگو چوب که بود درست

 مقصر رو تو اول یدرجه در یکس هر از شتریب اما. بود خورده

 رخاط به ُدرسا از بعدش و یشد شیورشکست باعث که دونستیم

 .بود گرفته دل به نهیک دخترش دِل شکستن

 یراب یازهیانگ گهید بازار برگشت دوباره یوقت دخترش فوت بعد

 نیزم رو تو که بود شده نیا ذکرش و فکر یهمه. نداشت شرفتیپ

 !کنه ادب درس رو پسره اون و ُدرسا و کنه بدنامت بزنه،



 
 

869 romanzo_o 

 

 .بود یگرید یجا در فکرش و دید را مهتا یهالب تکان فقط ریام

 یضربه خاطر به سال دو نیا در بعدش و بود کما در ُدرسا یوقت

 رساُد گناه که دیپرسیم خودش از مدام کرد، تشنج بار چند تصادف،

 هم خودش. آمد سرش بال همه نیا ماجرا نیا در که بود چه

 .دارد فرق اشخانواده یاعضا یهیبق با ُدرسا جنِس دانستیم

 به را شانیهاداشته ُپز هاوقت یلیخ که بود دهید خودش چشم با

 مهتا قول به اما آمد،یم بدش کارش نیا از شهیهم. دهدیم دوستانش

 و بودند سنکم و بچه دو هر یخالق دختر و ُدرسا زمان آن

 نه؟ ای بداند ُدرسا حق دیبا را بالها نیا دانستینم

 :مهتا یهاحرف به داد را حواسش دوباره

 بد ور یخالق حال یلیخ تصادف اون تو نینازن گناهیب شدن کشته-

 مدام یطرف از. بود کرده فوت نو از خودش دختر که انگار. کرد

 سرش از دست وجدان عذاب هم یطرف از و بود ضیمر

 . داشتیبرنم

 ریز و آورد ریگ رو ارسالن کنه، آروم رو خودش یکم نکهیا یبرا

 رو ندارش و دار یهمه داشت نامحسوس. گرفت رو پرش و بال
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 در هاپول اون که دیفهمینم وقتچیه ارسالن. کردیم ارسالن مال

 ...خواهرشه یهید واقع
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 هر داره و خواهرشه یهید پوال اون که دیفهمینم وقتچیه ارسالن

 . کنهیم وبرخاستنشست خواهرش قاتل با روز

 ود،ب ضیمر سره هی خون فشار خاطر به یخالق که ریاخ سال هی نیا

 . بود داده ارسالن به رو اراشیاخت تموم و دهیکش کنار رو خودش

 نز! داشت حقم خب اد،یب کنار تونستینم موضوع نیا با دومادمون

 ردخت یخالق وارث تنها بود، بوم لب آفتاب خودش مثل که یخالق

 به یخال و خشک محبت یهرازگاه اواخر اون فقط یخالق! بود من

 نارسال و دیرسینم دخترم به ثروتش از یخاص زیچ. کردیم امبچه

 . شدیم زیچ همه صاحب یدستیدست داشت

 هوایب شب هی باال خون فشار خاطر به یخالق شیپ ماه هی نکهیا تا

 یزندگ به زد گند تنه هی که یمرد! ُمرد و کرد یمغز یسکته
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 به خواهرش، و ارسالن یزندگ به بچه، نیا من، یزندگ به. مونهمه

 ...بود تو و من نیب که یعشق به تو، یزندگ

 آغوشش در بچه داشتن نگه از خسته و زد یمحکم پوزخند ریام

 :دیپرس

 !آب؟ ریز نیکرد اونم سر ای کرد فوت یخالق-

. کرد نگاه ریام صورت به یدلخور با و دیچرخ لحظه در مهتا سر

 . کرد نگاهش چشم یگوشه از هم ریام

 در قطف و رسدیم سر زود یلیخ اعتبارشان ایدن یهاییبایز از یبعض

 ستهنش کنارش از فاصله با که یزن نیهم مثل. هستند قشنگ لحظه

 بود دور روزها آن مزخرف و خودیب جانیه از که حاال و بود

 !است یمعمول از تریمعمول چقدر مهتا که دیفهمیم

 آن حاال و بود ساخته ییبایز سیتند ذهنش در مهتا از روزها آن

 روغن رنگ بدون و بود حالیب و زرد که یصورت با یپوشال سیتند

 .بود نشسته نجایا نداشت، یتیجذاب چیه
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 همه دیفهمیم حاال بود، زدنش حرف عاشق یروز کی که یزن

 یوجدانیب و انتیخ و دروغ یبو شیروزها آن قشنگ یهاحرف

 .خوردیم همبه خودش از داشت حالش. دادیم
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 خوش خاطر به را مهتا مثل یخال و خط خوش مار روزها آن چرا

 بلند امهت مثل نبود بلد سوگل چون داد؛ حیترج سوگل به یصحبت

  کند؟ یدلبر و بخندد بلند

 جان تنها و کهی را یسنگالخ ریمس یکل سال، دو نیا در که حاال

 چیه روزها آن یبایز زن که دیفهمیم برسد نجایا به تا بود کنده

 !اهیس هوش یکل و یزرنگ یکم جز نداشت یزیچ

 نبود روزها آن یمرتب و یبراق به که را رنگش دو یموها مهتا 

 :گفت جاخورده و داد شال ریز حوصلهیب

 ما مگه! مرده یعیطب مرگ با یخالق که معلومه ر؟یام یگیم یچ-

 !م؟یقاتل

 :دیپرس تمسخر با ریام
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 ن؟یستین-

 :گفت جانببهحق مهتا

 ...نداشتم یگناه من که گفتم دختر اون مورد در-

 :گفت یتند با ریام

 ارسالن شیپ ساعت دو بود یک! چپ یعل یکوچه به نزن خودتو-

 رو هااتهام یهمه تا ستین زنده هم یخالق گهید! گرفت؟ ریز رو

 !نیبنداز اون گردن

 !بود ما کار-

 :دیچیپ خلوت طیمح آن در ریام یعصب یصدا

 نیریگیم ریز نیخوایم که ویک هر! ؟یراحت نیهم به! بود شما کار-

 و داعش مگه ن؟یریگیم گردن بعدش و نیکنیم ستین به سر و

 !شما؟ نیهست یریتکف

 :گفت و گذاشت شیهاقهیشق یرو را لرزانش انگشتان مهتا

 که بود خودش نیا م،ینداشت ارسالن کار به یکار ما خدابه-

 حق که ییپوال با و دیچرخیم راست راست! نبود بردارموندست
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 نشون و خط برامون دور دورا و کردیم صفا داشت بود من دختر

. دادیم فنا به رو مونهمه زود یلیخ میکردینم یکار اگه! دیکشیم

 !کنه ادبش کوچولو هی فقط خواستیم صبح خواهرم شوهر

 :کرد نگاه خشم و تاسف با ریام

 شما ده،یم جون داره و وییسیآ تخت یرو افتاده اروی-

 !ن؟یکن ادبش درس کوچولو هی نیخواستیم

 زجاران با ریام ببافد هم به سمانیر آسمان هم باز جنباند دهان مهتا تا

 :دیپرس

 تو کار به کار یچ اون سوگل؟ سراغ یرفت چرا! الیخیب اونو-

 یهاپرت و چرت اون و یاومد امخونه تو یدزدک چرا داشت؟

 به رو میارتباط در هم با و میمحرم هم به هنوز ما که رو مسخره

 !؟یگفت سوگل
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 :فتگ آهسته. کند کنترل را بغضش خواستیم انگار کرد، مکث مهتا
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 اون عقدمون قبل روز چند درست اگه نبود، یخالق اگه...ریام-

 ...میبود هم مال تو و من االن دیچینم رو یلعنت یهابرنامه

 :حرفش وسط رفت یسرد پوزخند با ریام

 ! کرد حقمون در یبزرگ لطف چه یخالق-

 :گفت و آورد باال را دستش

 اتیرندچ اون با تو پس. رفتم تهش تا خودم ست،ین حیتوض به ازین-

 !یبد یفرار میزندگ از رو سوگل یخواستیم

 :زد لب و گرفت انگشت پشت با را پلکش ریز اشک مهتا

 تیعروس قبل روز چند. دارم هنوز داشتم، دوست شهیهم من ریام-

 دو نیا تموم تو من. سراغت امیب و بزنم رو زیچ همه دیق خواستم

 ،یبود من مال تو. کردمیم فکر تو به لحظه هر و روز هر سال

 یکی من، یجا که باشم نیا شاهد خودم یهاچشم با تونستمینم

 ...تیزندگ تو ادیب گهید

 :گفت تحکم با ریام
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 وت یگاهیجا اصال تو چون! میزندگ تو ومدهین تو یجا به یکس-

 انشتاو سال چند تا که ُگنده اشتباه و غلط هی جز ؛ینداشت میزندگ

 !دادم رو

 :گفت یآلوداشک یصدا با مهتا

 رو زیچ همه و سراغت امیب خواستم بارها سال دو نیا تو من ریام-

 بار هر اما ،یببخش منو یبتون دیشا تا کردم فیتعر برات

 ...رنیگیم رو مونهمه سراغش یبر گفت. شد مانعم شوهرخواهرم

 !ببخشمت؟ یداشت انتظار واقعا ببخشمت؟-

 :گفت و دیمال همبه را سشیخ لبان

 همه اون با تو یعنی ،یعاشقم چقدر یگفتیم که ستین ادتی ریام-

 دم،ش یقربان ییجورا هی توش منم که یگناه از یتونستینم عالقه

 ؟یبگذر
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 :گفت یناراحت و حرص با و شد متورم ریام یشانیپ یرو یهارگ
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 ینک درک ینتونست هنوز تو چون. تونمینم هنوزم! تونستمینم! نه-

 آرزو و دیام یکل با نینازن! یآورد هیبق و من یزندگ به یچ که

 . شد کشته گناهیب

 . داد دست از داشت دوست که رو یکس پارسا

. نمک بلند رو سرم نتونستم بازار یتو ماجرا اون بعد وقت چند تا

 .دیکش عذاب من یپا به یپا سال دو نیا دو سوگل

 زنده ستین معلوم االنم و دهیند خوش روز هی سال دو ارسالن 

 ! نه ای مونهیم

 شیپ سال دو شویکی داشتن، بچه تا دو فقط ارسالن مادر و پدر

 ! نیآورد سرش بال امروز شمیکی ن،یگرفت

 گهید مادرش و پدر بشه شیطور ارسالن الل زبونم اگه یدونیم

 !نه؟ ای نیفهمیم رو نایا ؟یگناه چه به چرا؟ ندارن؟ بچه

 :دیپرس یدرماندگ با و دیلرز ریام به رهیخ مهتا یهامردمک

 یبذار و یببخش یبتون منو روز هی که باشم داشته دیام شهیم ریام-

 باشم؟ تیزندگ تو دوباره
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 آورد؟یم کجا از را وقاحت همه نیا زن نیا. کرد نگاهش مات ریام

 بودم خورده قسم امروز قبل تا من! باش نداشته دیام وقتچیه نه-

 خشمم و حرص اگه االنم نکنم، رحم بهت آوردم رتیگ جا هر که

 به نهات سیپل به بدم لتیتحو محترمانه خوامیم و کردم سرکوب رو

 !اسبچه نیا خاطر

 :گفت ناباور و کرد نگاهش یآشفتگ با مهتا

 یببخش منو ینخوا نکهیا ؟یکن رو کارنیا من با یخوایم واقعا ریام-

! هینامرد ته یبد سمیپل لیتحو یبخوا نکهیا اما کنمیم درک

 ؟یبش بچه نیا شدن آواره باعث یخوایم
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 یریگشماره یبرا را دستش و داشت نگه سفت آغوشش در را بچه

 :گفت همزمان و لغزاند لشیموبا یصفحه یرو

 بشه، بچه نیا یدردربه باعث که باشم یآدم اون خواستمینم من-

 رونیب شوهرخواهرت اون و تو خوامینم! ینذاشت یاگهید راه تو اما

 !بشه تکرار گهید ارسالن و نینازن هی و نیبمون
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 هر. مونهیم خواهرت شیپ. شهینم آواره نباش، هم تبچه نگران

 ! داره وجدان اون حداقل کنه،یم تشیترب تو از بهتر باشه یچ

 شتاسف پر نگاه و بچه نرم و ییطال یموها یرو دیکش دست بعدش

 . دیچرخ کوچکش صورت یاجزا یرو

 حاصل معصوم یچهره آن با بچه نیا کند باور توانستیم چطور

 !باشد فیکث آدم دو گناه

 مهتا .بچسبانند نامشروع لقب بچه نیا به بعدها که بود فیح چقدر

 بچه نیا اسم انتخاب داد، انجام عمرش در که یکار نیتردرست

 .آمدیم فرشته اسم همان گناهیب و کوچک موجود نیا به. بود

 نیب مهتا شیپرتشو نگاه و گرفتیم را سیپل یشماره داشت ریام

 بود، ریام آغوش حصار در که دخترش و پارک یخروج ریمس

 .بود سرگردان

 یرو وقت چیه گرید دیشا گذاشتیم فرار به پا اگر...رفتیم اگر

 .دیچسب پارک سرد مکتین به رمقیب. دیدینم را دخترش

 لش رفتن یبرا شیپا و دست آمدیم انیم به دخترش اسم وقت هر 

 !ودب کرده قمار بچه نیا یپا به را اشیجوان کل نبود یشوخ. شدیم



 
 

881 romanzo_o 

 

 کوچک دست مهتا برسد، سر سیپل نکهیا از قبل آخر لحظات

 یاهگرفت لحن با ریام صورت به کردن نگاه بدون و فشرد را دخترش

 :گفت

 رزودگذ جانیه هی شتریب و نبود عشق من به حست اولشم از تو-

 نسفرمو قبل که دمیفهم یموقع همون دم؛ینفهم االن نویا من اما! بود

 نگاهت بعدش و کرد عالقه ابراز بهت و شتیپ اومد دختر اون

 !شد دهیکش دنبالش
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! یردک هم یتند بهم دختر، اون با رفتارم خاطر به لحظه اون یحت تو

 دیبا که اونطور ینتونست هنوز نکهیا دنیفهم و رفتارهات همون دیشا

 ...کرد راحت برات رو هامیتصم از یبعض یبکن دل دختر اون از

**** 

 اجازه ارسالن تیوضع ینگران اما. دردناک سرش و بود خسته

 تا را خودش زور به نداشت، رفتن راه ینا. برود خانه به دادینم

 . کشاند بود، یبستر آن در ارسالن که ییراهرو
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 سرش از آخر لحظات در دختربچه آن یهاهیگر یصدا هم لحظه هی

 .دیپرس را تشیوضع ارسالن دکتر از. رفتینم رونیب

 .بود رفته باال اشیاریهوش یدرجه اما بود، نشده داریب هنوز

 . دیکشیم نفس آرام داشت دستگاه ریز ارسالن. شهیش پشت ستادیا

 د،بو یک خواهرش قاتل دیفهمیم اگر ارسالن. شد خون شیبرا دلش

 جا هر...بود نیچرکدل ریام از سال دو نیا در ارسالن. شدیم نابود

 یبرا رفتارها نیا تحمل برد،یم را ریام یآبرو بازار در نشستیم

 سال دو نیا در و بود نگرفته دل به وقتچیه اما نبود، راحت ریام

 .بود کرده درکش یکس هر از شتریب

 هب یبرا نبود، او بودن به یضرورت که جاها یسر کی یبرا یحت

 .بود رفته نینازن یپرونده دنیرس سرانجام

 که را یروز رفتینم ادشی وقتچیه. آمد کنار شهیش پشت از

 گهید من:» گفت همه یجلو برود خواست اشهمغاز از ارسالن

 .!«دهیم رو خواهرم خوِن یبو که امسفره تو ببرم رو ینون خوامینم

 یمغازه در وقته چند نیا که دیفهمینم ارسالن وقتچیه کاش

 !بود خواهرش خون به آغشته که بردیم خانه به ینون یخالق
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**** 

 رخب سیپل یاداره از شیپ یساعت. شدیم کیتار داشت کمکم هوا

 هم او و بدهد لو را شوهرخواهرش یجا شده مجبور مهتا که گرفت

 .اندداده خواهرش به هم را مهتا یبچه و است شده ریدستگ

 ابحس به را یمبلغ انهیماه بفهمد یکس نکهیا بدون داشت میتصم

 راحت بچه آن تیوضع از الشیخ نطوریا حداقل. زدیبر مهتا خواهر

 .بود

 یناراحت یرو از او داد هل عقب به را سوگل ناخواسته یوقت ظهر

 وقته چند نیا در بار نیاول یبرا. رودینم مادرش یخانه به گفت

 تسین یوقت نبود نگران و کرد یرانندگ خانه سمت استرس بدون

 .دیایب خانه به یکس

 توانستینم داشتند شیپ سال دو که را ییزهایچ از یلیخ دیشا

 و بود خاک ریز بالها نیا یهمه مسبب و نینازن قاتل...برگرداند

 هب توانستینم هامدت تا دیشا ارسالن...دیرسینم بهش دستشان
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 الس دو بعد هاینگران و یفیبالتکل نیا باالخره اما...دیایب خودش

 و امهت یریدستگ بعد خاطرنانیاطم و یسبک حس و بود شده تمام

 .کردیم کمرنگ را سمج افکار نیا شوهرخواهرش

 سمت آن از در که بود نچرخانده هنوز و انداخت در داخل را دیکل

 رد پشت انگار. دید مقابلش را سوگل و ماند هوا در دستش. شد باز

 .بود منتظرش

 :گفت گشوده یرو با و دیکش کنار را خودش او دنید با سوگل

 .تو ایب-

 ریما و داشتند مارستانیب در ظهر که یبحث و جر بعد. خورد جا ریام

 انتظار او از حاال کرد، خانه یراه حرص و تیعصبان با را او

 !داشت وَتخماخم

 :دیپرس سوگل و گذاشت خانه داخل یقدم ریام

 .بودم نگرانت یلیخ موقع؟ نیا تا یبود کجا-

 سوگل شد،یم او ینگران بحث وقت هر. رفت شیبرا دلش

 داشت هاینگران نیا که روشکر خدا. کردیم فراموش را اشیناراحت

 . شدیم تمام شانیدو هر یبرا



 
 

884 romanzo_o 

 

 به را سوگل االن خواستیم دلش چقدر ادشیز یخستگ وجود با

 :گفت رمقیب. دیکشیم آغوش

. کنهیم درد سرمم ام،خسته االن اما. گمیم بهت ویچ همه...گمیم-

 ؟یآریم برام مسکن قرص هی
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 :گفت همزمان و شد بلند مبل یرو از سوگل

 .زمیعز آره-

 مهتا دنید یماجرا یحت. دیبگو او به را زیچ همه خواستیم امروز

 خواستینم گرید...شد بدلردو نشانیب که ییهاحرف یموموبه و

 .بماند نشانیب یاناگفته حرف چیه

**** 

 انیرج اتاق در که یفیضع یلیخ نور انیم از نگاهش کرد باز که پلک

 . بود شب ده کینزد ساعت. خورد گره یوارید ساعت به داشت
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 با. دید سوگل یپا یرو را سرش که بخورد جم شیجا در خواست

 :دیپرس دارخش یصدا

 ؟یینجایا-

 و چرخاند ریام یهاقهیشق یرو آرام آرام را انگشتانش نوک سوگل

 :دیپرس

 کنه؟یم درد هنوزم-

 : گفت آهسته ریام

 !کمی-

 بود؟ چطور ارسالن-

 .کرده رو خطر فعال نبود، بد-

 :گفت و داد رونیب صدادار را نفسش سوگل

 مهتا؟ شیپ یبود رفته. خداروشکر-

 :داشت نگه ثابت سوگل صورت یرو باال، از را نگاهش ریام

 ؟یدیفهم کجا از تو-
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 از منم! یبود تابلو یلیخ دم،یفهم رفتن موقع تینگرون و استرس از-

 گذشت بهم یچ یدونینم. امیب باهات که بودم داده ریگ ترس یرو

 !خونه یبرگرد تا

. آورد نییپا اشیشانیپ یرو از و گرفت را سوگل انگشتان ریام

 :گفت و دیبوس محکم چسباند، لبانش به را او انگشتان

 و ترامن ییجا مگه! تو شیپ گردمیبرم دوباره برم که جا هر من-

 !هست؟ هم تو کنار از ترقشنگ

 :گفت خنده با و انداخت گل سوگل یهاگونه

 !واال نه-

 :گفت و دیکش آغوشش سمت را او سوگل دست دنیکش با او ریام

 یههم یدار دوست. نمتیبب بغلم ایب یشد طونیش انقدر که حاال-

 فیتعر برات م،یگفت همبه مهتا و من ظهر از بعد که ییهاحرف

 !کنم؟

337 

 



 
 

887 romanzo_o 

 

 کردن نوازش با ریام و گذاشت او ینهیس یرو را سرش سوگل

 :دیپرس اششانه

 ؟یشد ناراحت دستم از ظهر بگو بهم کنم فیتعر نکهیا از قبل-

 :دیپرس فکر غرق. ظهر یماجرا اال بود ییجا هر فکرش سوگل

 ظهر؟ بود شده یچ-

 .بود تند باهات رفتارم! مارستانیب تو-

 .شدم ناراحت نه! آهان-

 و داشت نگه انگشتانش یال را او یگونه. کرد نگاهش متعجب ریام

 :دیخند

  منو؟ یدیبخش یراحت نیهم به که کنم باور یعنی-

 :کرد زمزمه آرام و دوخت او به را اهشیس چشمان سوگل

 !؟یباش من مثل یتونیم هم تو. آره-

 :دیپرس و گرفت عمق سوگل یساده لحن خاطر به ریام لبخند

 !؟یچطور یعنی-

 ؟یببخش یبتون منو اشتباهات نکهیا_
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 :گفت یتبسم با و کرد لمس شتریب را او یگونه ریام

 ؟یکن اشتباه یبلد هم تو مگه-

 نتقلم پوستش به ریام انگشتان از که یخوب حس و گرما غرق سوگل

 :گفت آرام شد،یم

 .کنه اشتباه تونهیم یآدم هر-

 :گفت مکث با ریام

 ...داره اشتباهش به یبستگ دونمینم-

 کلمات ناخودگاه د،ید رهیخ خود یرو که را سوگل یرایگ نگاه

 :بستند صف زبانش یرو

 ماا ببخشمش، نتونم بده انجام یاگهید آدم رو اشتباه اون اگه دیشا-

 ختس دنتیبخش که یهست یآدم تنها تو من واسه. بخشمیم رو تو

 !ستین

 دیفهم اک امشب یدرمانده یهانگاه از ریام اما. نگفت یزیچ سوگل

 .دارد نگه دلش یتو تواندینم شهیهم مثل و دارد یحرف سوگل که
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 یپرمهر لحن با و ندیبب راحت تا گرفت باال یکم را او صورت

 :دیپرس

 بکنه؟ بلده یاشتباه چه من سوگل نمیبب بگو حاال-

 :انداخت باال شانه سوگل

 .یچیه-

 :گفت اعتراض با. برود طفره دادن جواب از خواهدیم که بود معلوم

 !سوگل-

 :گرفت یباز به را لبش پوست سوگل

 .نباشه مهم ادیز هم دیشا...بگم چطور دونمینم-

 :دیپرس یکوچک اخم با ریام

 شده؟ یچ

 :گفت شد،یم تیاذ انگار که یلحن با سوگل

 ...یبود بچه منتظر شهمه تو که وقته چند نیا تو-
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 !خب؟-

 یفرار سوگل زبان از کلمات که" خب" گفت محکم آنقدر ریام

 :گفت درمانده. شدند

 !ریام-

 .برگشت یعاد حالت به زود ریام انتظارش برخالف

 .باش راحت بگو؛ تو. دادم نشون واکنش بد لحظه هی. دیببخش-

 فیرد هم پشت را کلمات تا زد را زورش تمام و بست پلک سوگل

 :کند

 که خوردمیم قرص ماهه دو یکی نیا یعنی مدت، اون تموم من-

 صقر ولقتق بود ریدرگ فکرم چون اواخر نیا البته. مینش داربچه

 ...اما. نداختمیم

 همان با ریام. دیماس دهانش در حرف ریام مبهوت و مات نگاه با

 :دیپرس بهت

 داومیم خوشت ؟یکنیم رو کار نیا که یبود نگفته بهم چرا خب-

 بودم؟ منتظر یالک
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 :گفت عیسر یناراحت با سوگل

 وقته چند نیا هم خودمون ما. بود ختهیرهمبه اوضاع اما! خدابه نه-

 داربچه یبرا یمناسب طیشرا اصال م،یبود فیبالتکل یزندگ نیا تو

 ...نبود شدن

 :بود گرفته بارنیا ریام لحن

 مثل چون...بودم بچه منتظر هم ختهیرهمبه طیشرا همون تو من اما-

 !بودم دهینُبر یزندگ نیا از تو
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 بالش یرو را سرش و گرفت فاصله او از که شد ریام خیم نگاهش

 . کرد جابجا

 :گفت آهسته

 دمکریم فکر شدم خسته شدم، دیناام اما. تو از حداقل...دمینبر منم-

 . شهینم درست یچیه گهید که

 :کرد زمزمه خجالت با و دواند یگرید سمت را نگاهش
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 ...گهید شینیبب و یکن دایپ رو مهتا اگه کردمیم الیخ-

 :کرد تکرار وسانهیما ریام

 !آره؟ شتیپ گردمیبرنم گهید-

 یبرا داشت چه. نگفت چیه و کرد سکوت دییتا یجا به سوگل

 ! گفتن

 انگشتانش یال را پتو سوگل. شد آزاردهنده و نیسنگ اتاق سکوت

 بود، شده جادیا نشانیب که یایخال یفضا به رهیخ و کرد مشت

 :گفت

 ...دبو بد یلیخ طمیشرا خدابه کنم، ناراحتت خواستمینم من ریام-

 !خب لهیخ-

 :دیپرس یاساده لحن با سوگل

 ؟یچ خب لهیخ-

 :کرد نگاهش چشم یباال از ریام

 !نکن فکر بهش دمت،یبخش-
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 نقش هم صورتش در خوب حس آن و شد یخوشحال از پر دلش

 . ذردبگ موضوع نیا کنار از یسادگ نیا به ریام کردینم فکر. انداخت

 . نبود موضوع دادن کش اهل خودش مثل ریام که بود خوب چه

 گرم دلش یکل. نبود یکم زیچ شیبرا ریام یساده بخشش نیا

 چند نیا که ییخطا دانستن بعد ریام نکهیا به بستیم دیام و شدیم

 !بگذرد گناهش از رسانده، لب به را جانش روزه

. خورد جم شیجا در ریام ُکنخوب حال یجمله ریتاث تحت

 .داد جا ریام آغوش در را خودش دوباره و کرد پر را کوتاه یفاصله
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 و ردب باال را صورتش او، از تشکر یبرا کلمات از استفاده یجا به

 .دیبوس گرم را ریام یچانه

 چند که برود ادشی کرد تالش سوگل یساده حرکت همان با ریام

 . بود دهیشن چه او زبان از شیپ لحظه
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 اشتباه کی به حاال که داشت اشتباه آنقدر خودش مدت نیا در

 .ندهد ریگ او کوچک

 بعد یجزئ یهامحبت  و کوچک یهایکینزد نیا یحت هم یطرف از

 . بود نیدلنش یدور و یسرد وقت چند

 .ستیفراموش و بخشش و گناه و خطا قانون یزندگ

 یدهیکش فرم به که داشت یکوچک اخم هنوز ریام صورت

 :گفت یادهیکش لحن با سوگل. آمدیم اشیشانیپ

 ر؟یام-

 !هوم؟-

 .کنمینم رو کار اون گهید-

 سوگل زدن حرف مدل و لحن هم باز. دیکش پر ریام صورت از اخم

 :دیپرس خنده همان با. نخندد توانستینم و بود شده بچگانه یادیز

 رو؟ کار کدوم-  

 .داشت استرس سوگل صورت یاجزا نظر به خودش، خالف بر

 !خورمینم قرص گهید-
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 .شدیم آرام شتریب دلش کردیم تشیاذ اگر یکم اما بودش، دهیبخش

 کس با گهید که یشد مطمئن چطور االن کرده؟ رییتغ یچ چرا؟-

 کنم؟ینم فرار یاگهید

 مزمهز اعتراض با و فشرد انگشتانش یال را او یبازو پوست سوگل

 :کرد

 !ریام-

 :گفت و دییبو قیعم را او یموها یرو ریام

 هچ و شد ردوبدل ییحرفا چه مهتا و من نیب امروز یدونستیم اگه-

 !زدینم تکله به توهمات نیا گهید افتاد یاتفاق

 .یکن فیتعر بود قرار گه،ید بگو-

 :گفت یساختگ حرص با ریام

 !وسط یانداخت تیپاراز که ینذاشت-

 ...بگو االن خب-
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 با را زیچ همه. دیچسب تخت تاج به و دیکش باال را خودش ریام

 ًابعد یاناگفته حرف خواستینم. کرد فیتعر به شروع اتیجزئ

 .شود سازمشکل

 یماجرا و مهتا دنید و بچه دنیدزد و مهدکودک کردن دایپ از

 .بود الزم که یزیچ هر و یخالق با اشرابطه و او یزندگ

 ریام دهان یهاتکان به و بود نشسته مقابلش حرکت بدون سوگل

 .بود دوخته چشم

 حدس قباًل هم خودش. نکرد اشزدهبهت ادیز ماجرا ینجایا تا

 . است داشته کفش به یگیر حتما مهتا مثل یزن که زدیم

 هب اضطراب و ترس احساس دیرس که شیکارها و یخالق به بحث

 را ریام منطقیب یکارها از یبعض لیدل دیشا حاال. زد چنگ دلش

 .دیفهمیم

 شدیم مجبور هم او دیشا بود ریام یجا اگر کرد فکر خودش با

 پنهان را ییزهایچ کی ندهد، انتقال را ینگران و ترس نکهیا یبرا

 .کند
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 از شد راحت الشیخ. داد رونیب آرام را نفسش ریام یهاحرف آخر

 فیتکلبال گرید...افتدینم یلعنت یپرونده آن دنبال ریام گرید نکهیا

 . ندارد وجود یترس و ستین

. خوردیم وول داشت یزیر یدغدغه ذهنش یگوشه هنوز اما

 :دیپرس اریاختیب

 شد؟ یچ مهتا-

 پشت را ساعدش بود، گذاشته سر پشت که یسخت روز از خسته ریام

 :گفت و گذاشت گردنش

 !شد ریدستگ-

 :کرد تکرار جاخورده. نیا اال دادیم را یزیچ هر حدس

 !کرد؟ خبر سیپل یک شد؟ ریدستگ-

 :داد باال را شیابرو یتا ریام

 !من-

 :زد پوزخند ناخواسته. کندیم یشوخ ریام فکر لحظه کی

 !تو؟-
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 . بود بیعج شیبرا سوگل واکنش

 .دادمش سیپل لیتحو خودم! من آره-

 اجازه ذهنش یتو لجوج افکار هم دیشا. بود شوک در هنوز سوگل

 .کند باور دادینم

  ؟یکن رو کارنیا دیبا چرا تو-

 یچهره به زد زل و گرفت تخت تاج از را اشهیتک یتند به ریام

 :او ریمتح

 واسه داشتم لیدل تا هزار! سوگل؟ نکنم رو کار نیا دیبا چرا من-

 !سیپل به دادنش لیتحو

 :گفت دیترد با و کرد نییپا و باال او صورت در را نگاهش سوگل

 ؟یگشتینم دنبالش شهیهم مگه-

 :گفت اخم با ریام
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 و نمک داشیپ که گشتمینم دنبالش تو؟ یگیم یچ یفهمیم اصال-

 دنبال! بودم ارسالن خواهر قاتل دنبال من! چشمام تخم رو بذارم

 تونستمینم! بود سال دو نیا تو مونهمه یبدبخت عامل که یکس

 چنتا یزندگ به دیر تنه هی و زرنگه بچه کنه فکر که بدم اجازه بهش

 !چاک به زد راحت یلیخ و آدم

 تهگرف و خسته شیصدا. فروکرد بالش یتو را سرش و رفت عقب

 :گفت بسته یهاچشم با. بود

 چیه شیعوض شوهرخواهر اون و مهتا یریدستگ با یحت گرچه-

 تیعوض ای شهیم درست ُدرسا کردن تشنج! نشه قبل مثل دیشا زیچ

 !من؟ به نسبت تو یدلخور و شک نکهیا ای ارسالن

 گرید. دیچرخیم سرش در یگردباد مثل ریام یهاحرف

 شعضالت از حس و بود کرده خی تنش. بشنود زیچ چیه خواستینم

 . بود رفته

 اتاق در به رو و کرد جمع تخت یرو از را خودش یبدبخت با

 :دیپرس متعجب ریام. دیچرخ

 کجا؟-
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 :دیلرزیم بدنش یاعضا یهیبق مثل هم زبانش

 ...ییدستشو رمیم...رونیب-

. بود کرده ریگ یباز نیزم وسط انگار. گفت چه دینفهم هم خودش

 بود کرده چه. بود مانده جا نفر نیآخر او و بودند زده شیجلو همه

 کرده آوارشان خودش که ییوارهاید نیا با حاال...ریام با...خودش با

 کرد؟یم چه بود
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 یلیخ رفتیم شیپ نطوریا اگر. گذاشتینم راحتش الیخ و فکر

 و دیکش رونیب را نتیکاب یکشو. شدیم رو ریام شیپ دستش زود

 . آورد ریگ را خواب قرص داروها انیم

 صبح فردا. کردیم خفه را مغزش یصدا و سر قرص نیا با حداقل

 یاتفاق چیه و کردیم رد را صبح فردا اگر. شدیم مشخص زیچ همه

 توانستیم سال دو بعد هم دیشا ای ها،مدت بعد وقتآن افتادینم

 .بکشد راحت نفس کی
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 هگذاشت سر پشت که یروز ریتصاو دیچرخیم پهلو به که بار هر

 ارسالن، یزخم یچهره. بستیم نقش شیهاپلک پشت بود،

 .بچه آن یهیگر مهتا، یهاحرف

 بآ دنینوش یبرا و شد بلند بود، اشتشنه. بود کیتارمهین اتاق

 .رفت آشپزخانه سمت تلوخوران

 یرارف چشمانش از خواب ادیز یخستگ وجود با اتاق برگشت یوقت

 سرش گاههیتک را آرنجش و دیکش دراز یورکی سوگل کنار. بود

 .داد قرار

 الفبرخ امشب که بود بیعج بود، فرورفته یقیعم خواب در سوگل

 .بود دهیحواب زود شهیهم

 کنار را او یشانیپ یرو شدهپخش یموها آهسته و کرد دراز دست

. ماند جاهمان و نشد جدا او حالتخوش یموها یال از دستش. زد

 .شد تکرار ذهنش در عصر سر از دهم بار یبرا مهتا یهاحرف
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 آن از قبل چطور. چرخاند بارکی سوگل یموها یال را انگشتانش

 که یوقت سوگل یمعصومانه لحن آن به بست چشم یلعنت مسافرت

 .دارد دوسش کرد اعتراف

 سرخ یکل با چطور سوگل که دیند روز آن. شد منقبض سفت فکش

 .آورد زبان به را کلمات آن شدن دیسف و
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 یالهیح و دروغ چیه بدون که ییصدا به شد کر گوشش روز آن چرا

 !شد همسفر مهتا با و بود

  !مهتا مثل یزن به فروخت را سوگل که بود آن بدتر هانیا یهمه از

 هم کنار دو آن اسم آوردن یحت کردیم وکتابحساب چه هر

 .کند شانیسهیمقا هم با که برسد چه نبود؛ انصاف

 نوازش را سوگل یهاگونه آرام آرام. شدیم فشرده داشت قلبش

 . نداشت آرامش هم خواب در یحت صورتش. کرد
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 امشب اما شد،یم داریب خواب از هم کوچک تکان کی با شب هر

 .بود نیسنگ یلیخ خوابش انگار

 از یکم تا کند هیگر توانستیم راحت سوگل مثل هم او کاش

 نشلبا برد، جلو را صورتش. شود کم بود اشنهیس یرو که یفشار

 :کرد پچپچ یپردرد لحن با و سوگل یشانیپ به چسباند را

 !باشه؟...سوگل ببخش منو...سوگل کردم تتیاذ یلیخ من-

 بود هم داریب اگر گرچه نداد، را جوابش. بود خواب سوگل

 دلبخن کی با را اشغصه و یدلخور ته و سر شهیهم مثل دانستیم

 .آوردیم هم نیغمگ

 هاتن سوگل. گرفت محکم را دستش و دیکش دراز کنارش. آمد عقب

 باشد، ریدرگ تصادف یماجرا در نکهیا بدون که بود اطرافش آدم

 .   بود دهیکش عذاب همه از شتریب

 به که داشت ارزش او مثل یزن. بود نکرده که ییکارها چه مهتا

  بود؟ شکانده را دلش و درآورده را سوگل اشک خاطرش

 کی توانستیم داشت؟ جبران یبرا فرصت یعنی. دیکش یظیغل آه

  بردارد؟ سوگل دل یرو از یدلخور و غم غبار روز
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 اب. دیچرخ سوگل سمت فتد،یب هم یرو را شیهاپلک نکهیا قبل

 :کرد زمزمه گوشش ریز و داد جا خود آغوش در را او یکوچک تکان

 .وقتچیه دم،ینم دستت از وقتچیه...یمن پاک یفرشته تو-

 اشنهیس به سفت بود مطلق آرامش یبرا که را یدختر و بست پلک

 ...فشرد
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 که بود نیسنگ یقدر به سرش. دیلرزیم سرهکی دستش کنار لیموبا

 داج تخت از توانستینم ظهر یلنگه تا نبود مزاحم یبرهیو نیا اگر

 .شود

 به چشمش یکیبار خط انیم از. کرد باز هم از زور به را شیهاپلک

 تخت یرو و دیپر جا از هاوانهید مثل و افتاد لشیموبا هشدار زنگ

 .نشست
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 دکر خفه را هشدار یصدا شود، داریب خواب از ریام نکهیا از قبل تا

 .چرخاند اطرافش در دلهره با را نگاهش و

 ریام...بود مطلق سکوت در خانه...بود نشده هشت هنوز ساعت

 .بود یعاد زیچ همه...بود خواب کنارش

 از دمانیم اگر نجایا. دیکش یپدریپ قیعم نفس چند و بست پلک

 خواب یبرا که یکرم راهنیپ همان با. شدیم داریب ریام شیهاتکان

 .شد خارج اتاق از بود دهیپوش

. زد روقدم خانه ییرایپذ یتو و داد گوشش پشت را شیموها یهمه

 تربلند قلبش یهاتپش یصدا شدیم کینزد هشت به ساعت چه هر

 . شدیم

 و نرود سرکار به بود قرار امروز ریام که بود یباق شکرش یجا باز

 الهاحا حاال نکهیا یعنی نیا. برود ارسالن شیپ مارستانیب به ظهر

 .شدینم داریب

 نیا انگار. کردندیم رد را هشت ساعت نمه نمه ساعت یهاعقربه

 تا هاهیثان و بود یساعت بمب یرو زشیچ همه و یزندگ و خانه

 .آمدندیم کش شدیم که ییجا
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 که شد مطمئن یوقت و کرد چک را ساعت بار ده حداقل نه، بارکی

 ار نفسش از ینیسنگ حجم گذشته هم مین و هشت از یحت ساعت

 . انداخت شبید امکیپ به ینگاه. فرستاد رونیب

 نشه یخبر صبح مین و هشت هشت، ساعت تا اگه: » بود نوشته

 !«یبذار انیجر در همسرتو ستین یازین کنسله، درصد نود احتمال
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 تنگ را نفسش روز چند نیا که ییهااسترس یهمه...خدا یوا

 ریام و شده حل روزید هم مهتا یماجرا ؟یعنی بود شده تمام کردیم

 . بود آمده رونیب دیسف رو روزید امتحان آن از

 از یکی و رفتیم دیبا. نداشت وجود ینگران و ترس چیه گرید

 شروع ممکن شکل نیترقشنگ به را شانیزندگ یروزها نیبهتر

 .کردیم
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. گرفت دوش. گذاشت ُتستر داخل را نان. کرد روشن را سازیچا

 را ییبایز و جذب بنفش راهنیپ. بود شده الغر روزها نیا یکم

 .دیایب چشم به اشیالغر تا کرد انتخاب

 زیم پشت نشست. داد حالت سشوار با و کرد خشک را شیموها 

 صورتش یرو قشنگ و میمال شیآرا کی هامدت بعد و شیآرا

 .ریام سر یباال نشست و زد عطر. کرد ادهیپ

 اشیشانیپ یرو سرش یجلو کوتاه یموها و بود دهیخواب باز طاق

 .بود بشیترک و ختیر نیا عاشق بود، پخش

 و پخش یموها آن با را ریام یشانیپ آمد تا و آورد نییپا را صورتش

 . شد داریب و جنباند پلک ریام ببوسد پال

 :گفت عیسر

 ؟ینر سرکار بود قرار امروز یشد داریب چرا-

 :دیپرس و چرخاند سوگل لباس و صورت یرو را نگاهش ریام

 ؟یبر یخوایم کجا-

 :انداخت باال شانه
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 .جا چیه-

 :دیپرس عامرانه

 ؟یسحر کله یکرد خوشگل چرا پس-

 یرو یموها و ریام اهیس یهاچشم به دوخت را نگاهش سوگل

 :کرد نوازش انگشت نوک با را او یشانیپ

 .یاخونه امروز هامدت بعد خوشحالم چون-

 امروز اما. بود سرد و کردیم یدور ازش سوگل که بود وقت یلیخ

 . بود شده ذوق پر و مهربان قبل مثل هم باز

 یصدا همان با و دیخند. داشت نگه دستانش با را سوگل یبازوها

 :خواند شیبرا آلودخواب

 و همدم من عاشق دل با یشد مهربون که دراومده کدوم از آفتاب-

 ...یشد همزبون

 :گفت و دیخند دل ته از هامدت از بعد سوگل

 ...کردم حاضر صبحونه برات پاشو ریام-
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 :گفت و دیکش رونیب سرش از را شرتیت

 دیبا عدشب ام،یب رمیبگ یاقهیدق پنج دوش هی من یزیبر ییچا تو تا-

 .ارسالن شیپ برم

 ؟یبمون همراه یخوایم-

 .باشه الزم اگه-

 :گفت و کرد نگاه بود، سوگل دست یرو که شرتشیت به

 .بودم دهیپوش باشگاه روزیپر نیماش بنداز اونم-

 :گفت و کرد رو و ریز دستش در را لباس سوگل

 بشورم؟ لباساتو ندارم دوست یگاه یدونیم-

 چرا؟-

 :گفت و انداخت ریز به را نگاهش سوگل

 ییهاوقت هی. بکشه پر بو اون آدینم دلم. دنیم رو تنت یبو چون-

 . شورمشونیم بعد و کنمیم بو هاتوراهنیپ ریس دل هی اول هم

 :دیپرس خنده با و کرد نگاه ریام به شک با بعد
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 !نه؟ مگه امونهید-

 یدلتنگ از پر که یقیعم ینگاه و انداخت او یشانه یرو دست ریام

 رهیخ نگاه با توانستینم وقتچیه سوگل. انداخت صورتش به بود

 .بود ریام آدم آن اگر یحت د،یایب کنار خودش یرو

 :دیپرس معذب و انداخت ریام صورت به ییگذرا نگاه

 ه؟یچ-

 :فتگ کردیم نگاهش که همچنان و دیکش نفس یبلند یصدا با ریام

 هک یزنیم ییحرفا هی ،یکنیم ییکارا هی اوقات یبعض یدونیم-

 تا هزار از تساده یحرفا اما یکنیم کاریچ آدم با یدونینم خودت

 هنیهم واسه! یزد االن که یحرف نیهم مثل. ترهقشنگ عاشقانه حرف

 .دمید امروز به تا که یدختر نیترخاص...یخاص یلیخ که

 :گرفت عمق لبخندش و کرد مکث

 چرا؟ یدونیم-
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 یرو دست ریام. کرد نگاهش مشتاق و دیکش باال را نگاهش سوگل

 :گذاشت او ینهیس یقفسه

 لبق تو ثروت نیتربزرگ. سنهیآ مثل صافه، یلیخ قلبت چون-

 .یندار قلب نگو وقتچیه گهید ته،ساده

 :گفت خنده و اخم با

 یکی وقته یلیخ چون! گمینم وقتچیه گهید منم! ارین در منو یادا-

 . بمونه همونجا ابد تا خوامیم و قلبم تو رفته صاف

 :گفت وارپچپچ و دیکش گردنش ریز را سوگل سر

 یصاحب چون کردمینم حس رو وجودش اگه زد،ینم قلبم اگه-

 شیواقع مالک حاال اما. بودم گرفته اشتباه رو مالکش چون نداشت،

 ...دیتپ یوقت هر از ترمحکم قلبم براش که یکس! نجاسیا

 با ریام. بود بسته پلک گردنش ریز او یهاحرف ریثاث تحت سوگل

 :دیپرس یجد کامال اشگونهپچپچ لحن همان

 گه؟ید یسینویم هم رو نایا-

 :دیپرس یپرتحواس با سوگل
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 کجا؟-

 :گفت و دیخند گرم گوشش کنار ریام

 توش زنمیم بهت حرفا نیا از وقت هر مگه! گهید دفترت اون تو-

 .یسینوینم خیتار با

 :گفت اعتراض با و دیکش عقب را صورتش سوگل

 اون خوندن واسه خدابه دفترم، سروقت یرفت که بازم! رییییام-

 !کنمینم حاللت وقت چیه هامنوشته

 :گفت سوگل خوردن حرص از لذت غرق ریام

 هک ونیخوشگالس. نینش نجایا وضعت و سر اون با...دختر پاشو-

 ینخور قرص گهید یخوایم امروزم از ،ینشست کنارمم ،یکرد

 ...دادم جفتمون هر دست کار وقت هی یدید
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 خارج اتاق از و چرخاند شیموها یرو بار نیآخر یبرا را حوله

 ونیزیتلو مقابل ییرایپذ یتو شهیهم برخالف صبحانه یسفره. شد

 .بود پهن

 هب را ییرایپذ ضیعر یپنجره مقابل درشت و زیر یهاگلدان نور،

 .بود کرده جادیا را یدلچسب یفضا و گرفته یباز

 لعاب رنگ و خوش بساط تا نگاهش و نشست سوگل یروبرو 

 :گفت جانیه با. آمد کش سفره

 !یمفصل یصبحونه چه ،یکرد کارا یچ به به-

 :گفت و ختیر یچا بلور فنجان داخل سوگل

 بدون اونم م،یبخور صبحونه هم کنار میخوایم هامدت بعد-

 !باشه مفصل دیبا گهید. یدلخور و استرس و یناراحت

 بزرگ یاتکه. کردیم کیتحر بدجور را شیاشتها املت خوش یبو

 نشسته شیروبرو که سوگل به گرفتن لقمه حال در و کرد جدا را

 . کرد نگاه بود

 ار لقمه. بود ترنیدلنش یزیچ هر از صبح از ساعت نیا او یتماشا

 :گفت سوگل به رهیخ و داشت نگه دستش در
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  !یطوالن مسافرت هی مثاًل م؟یبر دور یجا هی هم با میدار دوست-

 :گفت یخوشحال با و گذاشت سفره در را هافنجان سوگل

 م؟یبرگرد یک اما. ندارم کالس هم هفته نیا خدامه، از که من آره-

 :گفت و برداشت را نمکدان

 . میبرگرد میشد خسته که وقت هر م،ینکن نییتع رو یخیتار-

  پس؟ شهیم یچ ارسالن-

 اهر صبح فردا نیهم بود نرمال تشیوضع اگه شش،یپ رمیم عصر-

 .میبر مینتونست عسلمماه یحت ما. میفتیب

 و رفتیم شده که هم روز نیچند یبرا ن؟یا از بهتر یزیچ چه

 جا سرش پشت را شیهاترس و دلشوره و یناراحت یهمه

 .گذاشتیم
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 یروز چند دو هر بود، داده را مسافرت شنهادیپ زمان نیبهتر در ریام

 .داشتند ازین احتناق پر طیمح نیا از شدن دور به
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 با و گرفت سوگل سمت داشت، دستش در که را یبزرگ یلقمه ریام

 :گفت خنده

 .یکرد درست که یاخوشمزه یصبحونه واسه تو یزهیجا نمیا-

 :گفت لبخند با و کرد ریام دست به ینگاه سوگل

 دلم که من ،یگرفت لقمه خودت واسه هم پرمالت چقدر نیبب-

 .بخورمش آدینم

 باال هب دستش آوردن با سوگل. برد سوگل دهان مقابل تا را لقمه ریام

 :گفت

 .رمیبگ دستم رو لقمه خودم بذار حداقل-

 .نداد اجازه ریام

 .کنم رو کار نیا خودم خوامیم نه-

 و ریام نگاه. زد لقمه به یگاز و دیکش جلو را صورتش سوگل

 شیبرا یکم دیجویم را لقمه داشت که یوقت کشینزد یفاصله

 . بود سخت

 :دیپرس شک با سوگل و دیخند صدایب ریام
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 شده؟ یچ-

 !آخه خوردنه وضع چه نیا کرده، چکه لبت کنار املت روغن-

 . دیکش صورتش به یدست یدستپاچگ با سوگل

 یبد لقمه بهم خودت گهید یخواستیم نویهم صورتمه؟ یکجا کو-

 !یبخند بهم تا

 . برد سوگل لب کنار را انگشتش و دیخند بلندتر ریام

 .کنمیم پاکش برات من بذار-

 ریام که بود منتظر سوگل. داد تکان سوگل لب کنار را انگشتش

 .شد تریطوالن یکم کار انگار اما کند، پاک را صورتش زودتر

 تا دبو نوازش هیشب شتریب صورتش یرو هم ریام انگشت حرکات

 .کردن پاک
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 ریما دست. است گذاشته سرکارش ریام که شد خبردار شستش تازه

 :دیتوپ حرص با و آورد نییپا. گرفت را
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 !نه؟ مگه بود نشده فیکث صورتم! ریام یشعوریب یلیخ-

 :زد قهقهه بلند یصدا با ریام

 !ودب یدنید یلیخ تافهیق یکرد هول یوقت اما بود، نشده فیکث-

 :کرد جمع را لبانش سوگل

 !رهیگیم لقمه برام شده مهربون شوهرم گفتم که باش منو-

 :گفت و برداشت نان از گرید یاتکه ریام

 گرتیج رمیگیم برات بزرگ لقمه هی االن! برم قربونت نخور غصه-

 !ادیب حال

 :کرد نگاهش چپچپ سوگل

 باشه؟ روش روغن وجبم هی حتما-

 :دیخند لذت با دوباره ریام

 !کرد شیکار شهینم گهید که رو روغنه اون-

 :دیبگو و کند ناز آمد تا ریام یهاخنده انیم

 !اصال نخواستم-
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 :دیپرس خنده وسط ریام. شد بلند خانه زنگ یصدا

 صبح؟ وقت نیا هیک-

 :انداخت باال چانه سوگل

 باشگاه بعد هاموقع نیا اوقات یبعض ُدرساس دیشا دونم،ینم-

 .زنهیم سر بهم آدیم

 :گفت و داد دستش بود، گرفته سوگل یبرا که را یالقمه ریام

 .کنم باز برم من بخور تولقمه ایب. باشه-

 .گرفت نان از کوچک یگاز و داد تکان سر سوگل
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 ار دارشنم و ختهیر همبه یموها برد، فونیآ سمت نکهیا از قبل ریام

 رونیب به ییرایپذ یهاپنجره از ینگاه و کرد مرتب دست با

 . انداخت

 !پست ای کهیپ نظرم به! دره یجلو یموتور هی-
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 را یچا استکان...امدین باال نفسش...کرد ریگ سوگل یگلو در لقمه

 .دیسرکش مهین تا را داغ یچا...آورد باال یفور

 لقمه از مشکل...نشد درست اما سوزاند، را دهانش و لب یچا

 .دیچیپینم شیهاهیر در هوا...نبود

 :گفت یتند به و برداشت زیخ کنانسرفه بود، گرفته شیصدا

 رفط از احتماال...خبره چه نمیبب نییپا رمیم من ن،یبش تو ریام-

 .باشه دانشگاه

 :گفت خونسرد ریام

 .رمیم خودم بخور توصبحونه که گفتم. خوادینم-

 :گفت ووالهول با

 یفور سرم ندازمیم چادر هی من ست،ین تنت هم راهنیپ آخه-

 .نییپا رمیم

 :کرد نگاهش چپچپ ریام بارنیا

 ه؟یسخت کار انقدر! گهید پوشمیم بلوز راه سر-
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 رفتیم نییپا ریام اگر اما شد،یم تابلو رفتارها نیا با داشت

 ...دینبا...گذاشتیم دینبا. رفتیم دست از شانیزندگ

 :کند پاک شیصدا از را غم رد نتوانست و دیکش را ریام دست

 من. بخور نیبش شهیم سرد غذات ،ینخورد یچیه هنوز تو آخه-

 .امیب ن،ییپا برم عیسر
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 :گفت و دیکش یُپف ریام

 من یوقت. گهید سفره سر نیبش برو ،یصبح اول یزنیم چونه چرا-

 .نهییپا بهیغر مرد نییپا یریم چرا تو امخونه

 ارانفج تا هیثان چند...شود مانعش نتوانست سوگل...نداد مجال ریام

 . بود مانده یساعت بمب

 بومب داشت شیهاقهیشق...سرش پشت وارید به دیچسب سوگل

 رس وارید کنار و گرفت دستانش انیم را سرش...دیکوبیم بومب

 .خورد
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 مبل یلبه از را شرتشیسو...کرد دنبال را ریام رمقشیب نگاه

 .شد ریسراز نییپا به هاپله از یتند به و دیکش را پشیز برداشت،

. یگرید زیچ نه بود هقهق هیشب نه اما د،یپریم اشنهیس یقفسه

 .بود اشیتنفس انیجر نشدن قطع یبرا شیهاشش یتقال

 برگشت؟ زود آنقدر چرا. دیچیپ هاپله در ریام یهاقدم یصدا دوباره

 و جمع نیزم کف از را خودش عیسر و دیکش صورتش به یدست

 . کرد جور

 :گفت و بست را در ریام

 !کرد خی غذا سفره، سر میبر ایب یستادیوا اونجا چرا-

. افتاد هرا ریام سر پشت بتیمص با. شدیم دهیکش نیزم یرو شیپاها

 . شد لقمه گرفتن مشغول دوباره ریام. نشستند سفره کنار دو هر

 . آمدیم در شهر چاه نیترقیعم ته از انگار شیصدا

 :گفت و کرد اشاره ریام کنار پاکت به

 .اونو من به یدیم-
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 اشلبه و برداشت نیزم یرو از را پاکت اش،لقمه خوردن قبل ریام

 :کرد پاره را

 ...توش هیچ نمیبب کن صبر-
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 گذاشت، دهانش یرو دست. شدیم پررنگ لحظه هر ریام یهااخم

 .شنودیم هم ریام را قلبش یهاتپش یصدا کردیم حس

 :کرد زمزمه لب ریز همزمان و درآورد پاکت داخل از را برگه ریام

 ازم که ندارم مشکل یکس با من بهیعج! دادگاهه یهیاحضار-

 !کنه تیشکا

 .زد زل ریام دستان به موت به رو یحال با و نگفت یزیچ سوگل

 .شد برگه یهایاهیس خواندن مشغول و کرد زیر چشم ریام

 ...دادگاه به دادخواست برگه-

 . بود فتادهین اشیدوزار هنوز انگار

 ...یبعد خط رفت
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 :کرد زمزمه تعجب با

 ...یزمان سوگل: خواهان-

. آمد باال او صورت یرو هم سوگل نگاه. آمد باال جا در سرش

 . بخواند ریام یچهره در توانستیم را عالم یهاحس یهمه

 یرو یناباور و خشک لبخند بود، مبهوت و مات که همزمان

 .داشت صورتش

 سفره کنار را لقمه. بودند کرده او با یموقعیب یشوخ که انگار

 دوباره و داد جان صورتش در هم زدهشوک لبخند همان. گذاشت

 .انداخت برگه یرو را سرش

 یصدا کرد تالش دهانش یرو دستش کردن سفت با سوگل

 خارج دهانش از یاخفه هق و نشد موفق اما کند، خفه را اشهیگر

 .شد

 ودب گرفته ریام یصدا انگار یول نه، ای شنودیم درست دانستینم

 :خواند هم را یبعد خط که یوقت

 ...اقتدارمنش ریام: خوانده-
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 اب ؟یزیچ نیچن شدیم مگر...دهید اشتباه که داشت دیام هنوز ریام

 :رساند هم به را لبانش یبدبخت و بهت

 ؟یکرد تیشکا من از تو سوگل-
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 هب چه که دیفهم کمکم و ماند باز تعجب از دهانش. آورد باال را برگه

 .است آمده سرش

 :نبود آزرده و دلخور اندازه نیا تا شیصدا وقتچیه

 !ن؟یا طالقه دادخواست-

 خواب انگار که بود شوکه یحد به. نبود خراب ریام از کمتر او حال

 ههم به بود زده گند نطوریا او یجا گرید نفر کی انگار که...دیدیم

 !یچ

 را شیجا یآشفتگ و تیعصبان و رفتیم کنار داشت یجیگ و بهت

 یچهره به رهیخ و داد تکان هوا در حرص با را برگه. گرفتیم

 :دیپرس سوگل سیخ و سرخ
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 سوگل؟ هیچ نیا گمیم-

 از ار دستش. بود کرده حبس شیهادندان یال را سشیخ لبان سوگل

 :کزد زمزمه هیگر با و آورد نییپا صورتش یرو

 ...ریام-

 :دیپر شدت به شیهاشانه ریام گوشخراش ادیفر یصدا با

 !ن؟یا هیچ گمیم...ریام مرِگ-

. بودن یعقالن یکار او به شدن کینزد که بود یعصبان یقدر به ریام

 یرو و داد خرج به جسارت...رفتیم دست از داشت اشیزندگ اما

 :دیچسب را ریام دست

 ...بدم حیتوض بهت بذار-

 حرص از که ییصدا با و دیکش عقب را دستش یتند به ریام

 :دیتوپ د،یلرزیم

 !نه؟ ای بوده تو کار یکوفت تیشکا نیا! ؟یبد ویچ حیتوض-

 :گفت یدرماندگ با سوگل

 .گمیم باش، آروم توروخدا-
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 :دیتوپ و فشرد هم یرو پلک ریام

 .بده منو جواب. باش نداشته من نبودن ای بودن آروم به یکار تو-

 :دیلرز سوگل یصدا

 هک آروم بخور، توصبحونه. سگهید زیچ هی ماجرا خدا به یول آره،-

 .میکن صحبت باهم بعد کمی یشد
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 :زد پوزخند حرص با ریام

! م؟بخور صبحونه و بزنم هم نیریش یچا یخوایم تیوضع نیا تو-

 کارت یچ! ؟یداشت نگه رو یزندگ نیا و سفره نیا حرمت مگه تو

 کردم؟یم تتیاذ زدم،یم کتکت! ؟یداد طالق دادخواست بودم کرده

 ازشون خودم که یاگهید یهاغلط ای بودم؟ کرده حبست خونه تو

 ؟یزندگ نیا تو بودم گذاشته کم برات یچ بودم؟ خبریب

 یدگیرنج...داشت بغض...نبود تیعصبان از یخبر گرید اشجمله ته

 !داشت یناراحت...داشت
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 در هم لسوگ. شد بلند سفره کنار از بالفاصله دست به برگه و گفت

 دو ار ریام یبازو شود مانعش نکهیا یبرا و شد بلند هیثان از یکسر

 . داشت نگه یدست

. تنداش خوردن جم یبرا فضا ریام که بود داشته نگهش سفت آنقدر

 :زد زار او کینزد یفاصله در

 چه یدید که خودت. گرفتم میتصم تیعصبان تو من ریام-

 از مبود دهیبر بود، بد یلیخ حالم...گذاشتم سر پشت رو ییماجراها

 استرداد درخواست و شدم مونیپش زود یلیخ اما. یچ همه

 دونمینم...شده کنسل کردمیم فکر یعنی...دادم رو طالق دادخواست

 ...شدم شوکه تو مثل منم قرآن به ریام...اومد نامه نیا چرا

 :بود یگرید سمت ریام التهاب پر نگاه

 اومدینم نانه نیا اگه چون. نشد کنسل که بود اری باهام شانس-

 گل سفره سر باهات بودم نشسته احمقا مثل جا همه از خبریب

 !شنفتمیم گل و گفتمیم

 وبارهد ینگاه یناراحت و حرص با بجنباند، لب سوگل نکهیا از قبل

 :گفت و انداخت کاغذ یهانوشته به
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 !شهینم هم کنسل آره؟ نشده، کنسل-

 :گفت ختهیر فرو سوگل

 ...ریام-

 :شدینم آرام ریام

 تیشکا ازش رهیم شهیم پا شوهرش یخونه از که یزن ه؟یچ-

 نیا تو! کرده رو کار نیا که بود دهیرس لبش به جونش حتما کنهیم

 شهیم مگه خواسته، ازم یزیچ زنم دادگاه، میریم دو هر خیتار

 !بزنم نیزم روشو
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 :گفت حالیب. چرخدیم سرش دور سالن کردیم حس سوگل

 !نرو شیپ تند انقدر...ایب کوتاه ریام-

 :کوباند اشنهیس به را انگشتش نوک ریام

 تو از باز برم شیپ تند که هم چقدر هر من رم؟یم شیپ تند من-

 ،یندازیم یریجلوگ قرص یبگ بهم کلوم هی نکهیا بدون! عقبم
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 خرم و خوش دوباره و یکنیم تیشکا دادگاه یریم خبریب

. یودب کنارم سفره سر شیپ قهیدق چند تا. خونه نیا تو یگردیبرم

 یاتفاق چیه انگار که یکن وانمود یجور شدیم روت یچطور

 !فتاده؟ین

 :نشست صورتش به غم و زد شیموها به یچنگ

 که یبود تو فقط ایدن تو بودم، اعتمادیب آدم و عالم به من سوگل-

 یباز نقش برام یداشت هم تو. داشتم قبولش خودم، از شتریب

 دادخواست که یبود شده خسته ازم انقدر بودم؟ بد انقدر ؟یکردیم

 هر خواستمیم تازه من بود؟ سخت کردنم تحمل انقدر ؟یداد طالق

 مدونستیم چه کنم، جبران گذاشتم کم برات وقته چند نیا که یچ

 !یکرد صاف رو کتاب و حساب وقته یلیخ تو که

 زدن حرف یبرا هم یجان...نداشت ستادنیا پا سر یبرا یرمق

 . نداشت

 که مخصوصا...بود نیغمگ نطوریا ریام نداشت دوست وقتچیه

 . بود خودش مسببش
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 جان نکرد مقاومت بارنیا که ریام. گرفت را ریام دست دوباره

 :دینال غصه با. گرفت یادوباره

 .کنمیم خواهش...بگذر تو اما بود، بزرگ یلیخ گناهم ریام-

 یهاچشم بلکه نکرد، جدا خودش از را سوگل دست که تنها نه ریام

 :گفت حالیب و دوخت او به را سرخش

 چیه تحت دادگاه قرار...آدما دنیبخش از شدم خسته گهید من-

 از کنمیم خالصت م،یریگیم طالق خوره،ینم هم به یطیشرا

 !بد شوهِر هی داشتن
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 مه از شانیهادست شد باعث و گرفت فاصله سوگل از جمله نیا با

 :کرد زمزمه غصه با سوگل. شود جدا

 ...ررریام-

 حال همان با. برود خانه سمت کدام دانستینم که بود جیگ آنقدر

 :گفت سوگل به رانیو
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 ونهخ نیا تو که یاون. برم دیبا که منم نیا ،یبر ییجا خوادینم تو-

 !تو نه بودم، من کرد تحملش شدینم

 و دیشک صورتش یسیخ به را دستش پشت یحوصلگیب با سوگل

 :گفت

 تیعصبان رو از لحظه هی گفتم که من ؟یکن تمومش یخواینم ریام-

 ینکیم بزرگش چرا. شدم مونیپش هم زود یلیخ و گرفتم میتصم

 !رو؟ ماجرا

 فروکش التهابش و تیعصبان کهیحال در و رفت اتاق سمت ریام

 شیهالباس دنبال و کردیم باز صدادار را کمد یدرها بود، نشده

 . بود رونشیب

 :زد پوزخند بود قرمز که یصورت با

 قرص وقت چند قبلش تو بود؟ تیعصبان یرو از لحظه هی-

  بود؟ لحظه هی بحث اونم ،یکردیم مصرف یریجلوگ

 تتیعصابن دادگاه ریمس تو ؛یشد یعصب لحظه هی فقط که میریگ

 یکردیم نییپا و باال رو دادگاه یهاپله یداشت که یوقت ای د؟ینخواب
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 اومدم که هیچ من شوهر مشکل که یدیپرس خودت از لحظه هی

  کنم؟ تیشکا ازش

 مثل هم اونا شوهر ؟یدیپرس ؟یچ بودن اونجا که ییهازن هیبق از

 مثل هم اونا ای بودن؟ یعوض و معتاد و هرزه و یقاچاقچ و دزد من

 !ت؟یشکا بودن اومده یریس شکم یرو از تو
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 حالت به هایزود نیا به دانستیم دیبع. بود پر یلیخ ریام توپ

 .برگردد یعاد

 حد نیا تا را او بار نیاول یبرا و بود یآرام و خونسرد مرد ریام

 و کند کار چه شدن آرام یبرا دانستینم واقعا و دیدیم یعصبان

 .دیبگو چه

 را خودش ریام دادیم اجازه و گفتینم یزیچ بود بهتر هم دیشا

 . کند یخال یحساب
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 داشت بغض شدت از کهیدرحال و داد هیتک در چارچوب به رمقیب

 با ار شیهالهیوس و هالباس که بود رهیخ ریام حرکات به شدیم خفه

 .کوباندیم ورآن و ورنیا به حرص

 کنار از یتند به و دیپوش را شیهالباس هیثان چند عرض در ریام

 .شد دهیکش ریام دنبال به اشزدهبهت نگاه. گذشت سوگل

 و آمدینم کوتاه زود شهیهم مثل چرا رفت؟یم داشت یراست یراست

 کرد؟ینم فراموش

 ادجیا ریتاخ یطوالن قیدقا مغزش و دیدیم که ییزهایچ نیب انگار

 رفت؟یم در سمت داشت واقعا ریام. شدیم

 ارک به شیپاها از زودتر زبانش اما داد، خودش به یتکان شیجا سر

 :گفت ینیسنگ بغض با و افتاد

 ...کنمیم خواهش ریام-

 مهربان شهیهم مثل رشیدلگ نگاه. ستادیا یاهیثان یبرا در مقابل ریام

 ! نه زبانش اما بود،

 :بود شهر نیا مرد نیتربهیغر مثل درست لحنش
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 ! دادگاهه تو مینیبیم رو گهیهمد که بعد یسر-

 یرشت ینهیک نطوریا و شود سنگدل آنقدر ریام بود محال...بود محال

 .ردیبگ

 .گشتیبرم االن نیهم ریام و دیشنیم اشتباه حتما

 مقابل از ریام ریتصو چرا آمد؟ در شدن بسته بلند یصدا چرا

 هاپله یرو محکمش یهاقدم یصدا چرا شد؟ محو چشمانش

 د؟یچیپ

 و نخورد تکان شیپاها باز چرا اما برود، جلوتر تا زد زور یکل

  برود؟ ریام دنبال به نتوانست

 اتاق؟ سرد دِر به دیچسب و خورد ُسر جا همان دنیدو یجا به چرا
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***** 

 ردد دوباره و رفت ییرایپذ وسط ینخوردهدست یسفره تا نگاهش

 .بود نخورده هم غذا لقمه کی یحت ریام. شیگلو وسط نشست
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 شیزانوها دور را دستانش بود، کرده خی سرد نیزم یرو بدنش

 . چسباند هم به را سشیخ یهامژه و کرد حلقه

 آن آمدن خاطر به و شدیم بلند حتما داشت حرکت یبرا یینا اگر

 .نوشتیم لیوک به راهیب و بد یکل نامه

 وزه،ر چند نیا التیتعط خاطر به بود گفته شبید لشیوک گرچه 

 اجرا رید استرداد درخواست که دارد احتمال هم یکم یلیخ درصد

 . شود

 .بود کرده را خودش کار هم کم درصد همان او گند شانس از که

 تصورش وقتچیه اما داشت، را ماجرا نیا استرس روزه چند نیا در

 !آخر میس به بزند و کند یقات روغنبآ حد نیا تا ریام کردینم را

 را خودش که یوقت هم آن. دادیم ریام به را حق صورت کی در تنها

 یبرا ریام اگر... شدیم عوض شانیجا اگر. گذاشتیم او یجا

 کند؟ رفتار خونسردانه توانستیم او کرد،یم اقدام دادنش طالق

 به ترشیب کردیم فکر چه هر. گرفت سقف به رو یدرماندگ با سرش

 سیپل به را مهتا ر،یام که دیفهم یوقت هم شبید. دادیم حق ریام

 . کرد هنگ داده لیتحو
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 او از واندنت دیشا ند،یبب را مهتا ریام اگر کردیم فکر آن از قبل تا چون

 .فتدیب هندوستان ادی لشیف دوباره و بگذرد

 یکواشی دیفهم یوقت هم شبید یحت بود، دهیبخش را او بار هر ریام

 بود یبار نیاول. کرد یپوشچشم باز کندیم مصرف یریجلوگ قرص

 .دیایب کوتاه و ببخشد خواستینم که
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 دهش متنفر مهتا از آنقدر ریام بود دهیفهم که حاال. کردیم یکار دیبا

 توهمات مشت کی شیهاترس یهمه و داد سشیپل لیتحو که بود

 شانیزندگ و او به چقدر ریام که بود دهیفهم که حاال بود، مسخره

 طخ هم پشت روزها تا بزند غمبرک نجایا توانستینم بود، وفادار

 .برسد فرا دادگاه روز و بخورند

. شد بلند و کرد وجورجمع نیزم یرو از زحمت با را سردش تن

 یحساب سرد آب مشت چند با را صورتش و ستادیا ییروشو کنار

 .شد اتاق وارد و شست
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 خط هیگر فرط از شیهاچشم. انداخت نهیآ به ینگاه و دیپوش لباس

 .زدیم ذوق یتو رنگشیب لبانش و بود شده یکیبار

 کردن شیآرا بدهد انجام خواستینم دلش اصال که یکار تنها االن

 .برود رونیب توانستینم شکل و سر نیا با اما بود،

 شروحیب صورت به یکم و برد ششیآرا لوازم به یدست اجبار به

 . داد رنگ

 کرد چک را آدرسش. درآورد را ریام فروشگاه کارت فشیک داخل از

 .زد رونیب خانه از یدلواپس با و

**** 

 با را یکاغذ یفاکتورها موموبه و کرد باز را یحسابدار افزارنرم

 را یسابح اشتباه به فروشنده که کرد چک بود ستمیس در که یستیل

 . باشد نزده نییپا و باال

 متوجه چشم یگوشه از که بود فاکتورها یبررس مشغول سخت

 توریمان یرو از را اشرهیخ نگاه نکهیا بدون. شد مغازه به ریام آمدن

 :گفت رد،یبگ
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 صبحونه اول میبر ایب. بودم تو منتظر گرفتم تازه یبربر نون. سالم-

 . کن کارهاتو بعد م،یبخور

 هگوش جاهمان را فشیک ریام بلکه د،ینشن یسالم جواب که تنها نه

 .رفت باال یآهن یهاپله از یتند به و کرد پرت حرص با یکنار

 یرو را اشیودلدق نطوریا که بود پر گرید یجا از که بود معلوم

 ..کردیم یخال مادرمرده یهاپله
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 روشندهف به و کرد جدا یبربرنان از یاتکه. آمد کنار ستمیس پشت از

 :گفت

 رانباردا با اونبار مثل بنداز، فاکتورا به نگاه هی برگردم من تا-

 !اداین در جنگمون

 :گفت و گرفت یصندل یرو را پارسا یجا فروشنده

 .پارسا آقا چشم-
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 دست کف با و نشسته یراحت یمبل یگوشه ریام. رفت باال هاپله از

 .آمدینم روبراه نظر به. بود پوشانده را اشیشانیپ

 :دیپرس

 شده؟ یچ-

 و تگذاش کتفش یرو دست. بود دهینشن را شیصدا ریام اصال انگار

 :داد تکانش آرام

 توَاما؟ با ریام-

 :گفت حالیب و داد ماساژ را اشیشانیپ دست کف با

 .گمیم بعدًا ندارم حوصله االن-

 :دیپرس و انداخت او یگرگرفته یهاگونه به ینگاه پارسا

 ؟یشد ریدرگ یکس با شده؟ یچ بگو کلوم هی الاقل خب-

 زانیم چندان که ییصدا با و کرد فرو مبل یدست یرو را آرنجش

 :گفت نبود،

 !پارسا ایداد ریگ-

 .نشست مبل یرو کنارش پارسا
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 نکنه. یکنیم نگرانم یدار بودمت، دهیند یمدل نیا حالتابه آخه-

 شده؟ حرفتون سوگل با بازم

 .رفت را ماجرا ته تا ماند ثابت صورتش یرو که ریام نگاه

 و حال نیا به که طهیخ اوضاع انقدر یعنی زدم، حدس درست پس-

 ؟یافتاد روز

 .دیباریم صورتش از یکالفگ اما. نگفت یزیچ ریام

 ؟یگرفت سکوت یروزه چرا حاال-
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 مهین یموها یال را انگشتانش ساعت کی نیا در چندم بار یبرا

 .کرد فرو کوتاهش

 .شده یچ که کنم مرور ذهنمم تو خوامینم یحت بگم؟ یچ-

 !؟یبزن حرف آدم یبچه مثل یخواینم-

 نییپا و باال پارسا صورت یرو را هاشمردمک یاهیثان چند یبرا

 :گفت و کرد
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 !داده طالق درخواست سوگل-

 :دیخند ناباور پارسا

 ؟یزیچ نیهمچ شهیم مگه! محاله-

 :گفت ریدلگ و شد سفت اشچانه

 .شده که حاال-

 :فتگ تعجب با.   بقبوالند خودش به را تیواقع خواستینم پارسا

 سرش بال همه اون! بکنه رو کار نیا که ستین یدختر سوگل آخه-

 ...نکهیا مگر د؟یکش پس پا یِک اومد

 :دیکش جلو را خودش حرص با ریام

 ؟یچ نکهیا مگر-

 :گفت کندهپوست و رک پارسا

 !یباش زده یگند هی باز تو نکهیا مگر-

 . زد ییصدایب پوزخند ریام

 !بودم نکرده یکار من استثنائًا رو بار هی نیا اتفاقا-
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 :رفت باال پارسا یابرو یلنگه

 ازت خوادیم چرا داده؟ طالق دادخواست که بود یچ دردش خب-

 !بشه؟ جدا

 :کرد فوت را نفسش ریام

 خوب باهام دوباره وقت چند بعد شبید! دمیفهمیم منم کاش-

 رهسف سر شه؛یم باورت پارسا. بود خوب یچ همه صبحم بود، شده

 بلند صبحونه یسفره وسط از من. زدن رو خونه زنگ که میبود

 !کرده تیشکا ازم چرا زنم نمیبب و رمیبگ هیاحضار نامه تا شدم
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 کرده؟ رو کار نیا چرا نگفت بهت خب

 بعدش و کرده رو کار نیا تتیعصبان یرو از گهیم دونمیم چه-

 .نبود نیا فقط اما. شده مونیپش

 :دیپرس فکر غرق

 بود؟ یچ گهید-
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 :گفت و انداخت نییپا را سرش

 من دونستیم نکهیا وجود با نشه، داربچه نداختیم هم قرص-

 .دارم دوست بچه چقدر

 کنه؟یم رو کار نیا گفتینم بهت یعنی-

 .کردیم رو کار نیا خبریب. نه-

 :گفت و کرد نگاه ریام رخمین به پارسا

 چند نیا تو! نبود اشتباه کارش اما باشه، بد دیشا نگفت بهت نکهیا-

 نیا وت سوگل نظرم به ن،یبود جدل و جنگ تو کال نفر دو شما هفته

 ! نیش داربچه نذاشته که کرده رو کار نیترعاقالنه طیشرا

 وگلس اگه ن،یریبگ هم با دیبا نفر دو شما که هیمیتصم نیا بعدشم

 به .شهینم که اجبار و زور با شه داربچه فعال باشه نداشته دوست

 یاهشیر رو توننیب مشکل اول مسائل نیا به کردن فکر قبل نظرم

 .نیکن حل

 داده، طالق دادخواست گمیم دارم مشکل؟ کدوم! هاخوشه دلت-

 !رهید یلیخ حرفا نیا دنیشن و گفتن واسه گهید
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 سکوت در دوباره و شد رهیخ مغازه کف یهاکیسرام به و گفت

 . رفت فرو

 شده؟ مونیپش یگینم مگه خب-

 :گفت خسته ییصدا با و گرفت نفس ینیب از

 گهید ساعت چند و سرت یفدا بگم بهش که نبود یکیکوچ زیچ-

 یلیلد هر به سوگل! فتادهین یاتفاق چیه کنم وانمود و خونه برگردم

 منم به اول دادگاه به رفتن قبل دیبا زده کار نیا به دست که

 !کرده کاریچ گفتیم بعدش حداقل ای. گفتیم

365 

 

 اب اما راحته، یلیخ ماجرا نیا به کردن نگاه و ستادنیا دور از پارسا

 سر شیپ ساعت هی من کن فکر. شده یباز من روان با من، غرور

 چقدر داشتم دوسش که یزن کنار کردمیم فکر صبحونه یسفره

 ینامه و بزنن خونه زنگ خوب حال اون وسِط بعد خوشبختم،

 روش یجور چه سوگل اون بعد دونمینم! ادیب طالق درخواست

 یعنی داده طالق درخواست یوقت سوگل کنه؟ نگاه صورتم تو شد
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 وت برگردم دیبا دیبا چرا من زده، منو دیق گهید یعنی شده، ریس ازم

 زما خوادینم یحت و کنه تحملم تونهینم گهید زنم که یایزندگ اون

 !شه داربچه

 :گفت یادلسوزانه لحن با و ریام مچ یرو گذاشت دست پارسا

 با یگیم تو! یدونیم خوب خودتم ،یکنیم شلوغش یدار ریام-

-هفت نیا تو که بگه یچ سوگل شده، یباز روانت و روح و غرور

 ! دهیند خوش روز هی شده تو زن که یماه هشت

 سر تو و بود منتظرت سال دو دختره که ازدواجتون قبل از اون

 ساساح و قلب رو یگذاشت پا و یگرفت رو گهید یکی دست بزنگاه

 و یکرد یمحلیب بهش وقت چند تا هم عقد بعد. بدبخت اون

 وگلس یعروس قبل ماه هی که بعدشم. پرونده اون یکارا دنبال یافتاد

 تموم یههفت دو و کرد دایپ تاپتلپ یرو رو، مهتا با تتهیفرمال فلش

 یکارا و دیخر دنبال افتادن اون یجا به ُدرسا و مامان و کرد هیگر

 ! یعروس

 :داد ادامه و کرد تر لب
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 و تونخونه به مهتا اومدن و ماهه هی نیا یماجرا که هم حاال-

 نهک ادعا تونهیم سوگل فقط وسط نیا ریام! یگفت بهش که یدروغ

 و ارهیب کم گهید که بده حق بهش کرده، یباز روانش و روح با که

 ستیب کال سالشه؟ چند اون مگه! دینبا که بزنه یکار به دست

 جز که یدیدیم خودت بود، خودت چشم یجلو سال چند! سالشه

 نداشت، برخورد یخاص آدم با بود، نرفته ییجا دانشگاه و مدرسه

 که یمرد با یزندگ تو دفعه هی که داشت تجربه چقدر اون مگه

 تو!  نکنه؟ یاشتباه و شه روبرو بحران همه نیا با بود عاشقش

 یارتباط در آدما با روز هر و یهست ساله دو و یس مرد هی که خودت

 تو سوگل یثان در ؟یدار یتوقع چه اون از ،یکرد اشتباه همه نیا

 گذشت حقت در بود، الزم که یزیچ اون از شتریب سال چهار نیا

 نیاول با یخوایم تو حاال داشت، دوست دل ته از چون کرده

 !؟یکن مجازاتش اشتباهش

 366 
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 چندان آبش. برداشت را زیم یرو یبطر بود، شده خشک شیگلو

 :گفت و دینوش یاجرعه نبود، خنک

 که یکار هر من عقدمون بعد اما. جدائه بحثش ازدواج قبل یماجرا-

 ! سوگل خوِد واسه بوده، مونیزندگ نجات واسه کردم

 ناخواسته نایا یهمه کردم تشیاذ اگه درآوردم، رو اشکشو اگه من

 !بوده

 یرو از و خواسته سوگل اما! مینبود ساده یماجرا هی ریدرگ چون 

 !داد رو طالق دادخواست اون عمد

 نکهیا ای بگم دروغ آرامشش حفظ واسه ییجاها هی شدم مجبور من

 نگه بود، مربوط پرونده به که رو یزیچ هر ای فلش اون ناچار به

 .دارم

 باشه، داشته آرامش یزندگ نیا تو سوگل که دمیجنگ همه اون من 

 امن ینقطه اون به درست َتِنش سال دو بعد که یوقت درست اما

 !یزندگ نیا یتنه به زد تبر سوگل میبود دهیرس

 !؟ستین! هست که شهیر کنه، رشد تونهیم دوباره یزخم یتنه اون-

 : گفت ریدلگ و گرفت پارسا از را نگاهش
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 !قهیعم هم یلیخ! هست-

 و رک رد،یبگ ریام حالت و هاحرف از یاجهینت چیه توانستینم

 :دیپرس هیحاشیب

 !ر؟یام یکن کاریچ یخوایم حاال-

**** 

 کارت یرو که یبازار آن بتواند تا کرد رد را گذرگاه و راسته چند

 نیب نبود، یسخت کار ریام فروشگاه کردن دایپ. کند دایپ را بود

 تربرق و زرق پر و تربزرگ هیبق از ریام مغازه ،یسر آن یهامغازه

 .بود

 یفطر از آمد،یم نجایا که بود یبار نیاول د،یکوب قلبش استرس از

 آن در خواستینم یول. بود ریام برخورد نگران شدت به هم

 .برگردد ورق تا بماند یواریچهارد
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 کند؟ تحمل توانستیم چه؟ آمدینم خانه به را شب ریام اگر
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 تا قدم چند ماند، ثابت مغازه ومیچلن نئون یتابلو یرو نگاهش

 . نداشت فاصله فروشگاه

 و جذاب طیمح نیا از توانستیم داشت یبهتر روز و حال اگر

 .ببرد لذت یرنگ زانیآو یهاچرم و پوست همه آن با بامزه،

 یمحکم یهاقدم کرد یسع و گذاشت کنار را ینگران و استرس

 . بردارد مغازه سمت

 فروشنده چند. چرخاند مغازه در دور کی را نگاهش و شد وارد

 .بودند مشغول فروشگاه مختلف یهاقسمت در جوان

. ادد صیتشخ تاپلپ با کار مشغول زیم پشت را پارسا آنها نیب

 جا یکم سوگل دنید با و آورد باال را سرش یالحظه یبرا پارسا

 . خورد

 اپارس زیم سمت قدم چند سوگل. ندیبب نجایا را او نداشت انتظار

 :دیپرس بزند، یااضافه حرف نکهیا بدون و رفت

 کجاست؟ ریام-

 هم یطرف از د،یگویم پارسا به را زیچ همه ریام که دانستیم

 . بود زیچ همه یایگو اشکردهپف صورت و قرمز یهاچشم
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 :گفت بپرسد، یزیچ آنکهیب و کرد درک را حالش هم پارسا

 !باال برو هاپله از باالست،-

 شیپ در را هاپله راه میمستق و انداخت شالش به یدست سوگل

 . گرفت

 :دیبگو که آمد دهانش به بود، سوگل یرو پارسا نگران نگاه

 !ستین یخوب تیموقع شش،یپ نرو االن-

 حداقل کاش. درآورد یتابلوباز هافروشنده مقابل خواستینم اما

 . دیآیم که دادیم ندا کی قبل از سوگل

 گر نطوریا یوقت یول شود، یعصبان که آمدیم شیپ کم یلیخ ریام

 ....شود یعاد دوباره تا دیکشیم طول یکم گرفتیم

368 

**** 

 . شد دوم یطبقه بالکن وارد و رفت باال یکییکی را هاپله

 و شده دهیچ یاضاف یهاجنس که بود ییهاقفسه بالکن دور تا دور

 . بود ستمیس و زیم و یراحت بزرگ کاناپه کی هم وسطش
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 . شد نیسنگ اشنهیس در نفس

 کاذب سقف سمت صورتش کهیحال در کاناپه راست سمت ریام

 .بود بسته چشم بود،

 که کفشش زیر یهاتکان اما است، خواب ریام که کرد فکر اولش

 .است داریب که دادیم نشان بود، گرفته ضرب نیزم یرو

 ریام یهاچشم. رفت کاناپه سمت و داد رونیب صدایب را نفسش

 را التهاب و یآشفتگ شیپ ساعت کی مثل هم هنوز اما بود، بسته

 .بدهد صیتشخ صورتش در توانستیم

 خودش به شیپ ساعت کی از چندم بار یبرا د،ید که را حالتش آن

 .فرستاد لعنت

 خوش جا ریام کنار کاناپه یرو آرام و داد خود به یمختصر تکان

 .کرد

 شکت تکان با اما. کند لمس را ریام صورت خواست برد، شیپ دست

 . دوخت سوگل به را قرمزش نگاه و گشود پلک زود یلیخ ریام مبل

 را شیهوا در مانده دست و کرد گم را شیپا و دست یکم سوگل

 .آورد نییپا
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 بهت و چرخاند سوگل صورت یرو را ماتش نگاه یاهیثان چند ریام

 :داد حرص به را خود یجا زود یلیخ

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو-

 :زد لب نیغمگ و گرفته سوگل

 ...ریام-
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 :شیجا سر نشست صاف و دیکش باال را خودش زود یلیخ ریام

 نجا؟یا یاومد یچ واسه گمیم-

. نبود یشدن طیشرا نیا در اما رد،یبگ را ریام دست خواستیم

 :گفت مضطرب یکم و گرفت را بغضش یشرویپ یجلو

 .بزنم حرف باهات اومدم-

 :شد بلند کاناپه یرو از زیت ریام

 یگفتیم بهم دیبا که ییحرفا یهمه تو مگه حرف؟ کدوم حرف؟-

 !؟ینزد هیاحضار ینامه اون با شیپ ساعت هی رو
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 :ستادیا رخشبهرخ و شد بلند دنبالش به هم سوگل

 ..ریام-

 :حرفش وسط رفت یطاقتکم با ریام

 یزیچ رونیب زدم خونه از که شیپ ساعت مین از ؟یچ و ریام-

 !؟یدار دیجد زیسورپرا هی برام بازم نکهیا ای شده؟ عوض

 راه واهیب اشک که بود شده غافل شیگلو یتو بغض از یک دینفهم

 . اشگونه سمت گرفته

 :گفت یناراحت با و گرفت را ریام دست دو هر

 ...کردم یاشتباه چه دونمیم خودم من خدابه ریام-

 :گفت دلخور ریام

 هی اگه یدیفهمیم نویا الاقل یدونستیم اگه! سوگل یدونینم نه-

 قهر بعدشم و زنهیم داد ای غر اول بشه، ناراحت شوهرش از زن

 ! کنهیم ترک رو خونه دیرس کیبار یجاها به کار هم اگر و کنهیم
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 روم به صبح نیهم تو ،ینکرد رو کارها نیا از کدومچیه تو

 از که ییهازن یهمه که یکرد رو یکار میمستق و یدیخند

 !کننیم خوره،یم هم به حالشون شوهرشون

 دوباره که یکن تحملم یتونیم بعدش شه؟یم معجزه زدن حرف با

 !گرفتن؟ طالق یبرا نشه ییهوا

 :دیچسب محکم را ریام یهادست ناخواسته

 .کنمیم درست ویچ همه من بده فرصت بهم تو ریام-

371 

 

 ار زیچ کی ینهیک حد نیا تا روز کی کردینم را فکرش وقتچیه

 هیاحضار آن که یوقت را حالش توانستیم مگر اما زد،یبر دلش در

 !ببرد ادی از دید را

 و دیکش رونیب حرص با سوگل یهادست انیم از شیهادست

 :رفت باال یکم شیصدا
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 یلیخ خودتو شیپ ساعت هی تو ،یکن درست رو یزیچ خوامینم-

 !یکرد ثابت بهم خوب

 . شد کینزد ریام سمت یقدم یدلواپس با دوباره سوگل

 :فتگ گرفته یصدا با و گرفت فاصله او از عقب به رو یقدم با ریام

. مینیبیم گرویهمد دادگاه روز زدم، خونه تو که هیهمون من حرف-

 !میبزن حرف هم با خوامینم گهید هم روز اون تا

 حالتابه را ریام. رفت جیگ سرش و دینرس مغزش به خون انگار

 هچ و کند کار چه دانستینم گرید بود، دهیند رینفوذناپذ طورنیا

 . دیبگو

 نگاه ریام سرخ یهاچشم به نحالیا با یول داشت ضعف احساس

 نطوریا چرا پس  کرد؟یم نگاهش ینگران با داشت ریام چرا. کرد

 داد؟یم نشانش را راه آخر داشت چرا کرد؟یم صحبت رحمانهیب

 که بود پارسا حتما. دیچیپ یآهن یهاپله یرو کفش یصدا

 .اورندیب نییپا را شانیصدا بدهد تذکر خواستیم
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 هاهپل سمت رفتن قصد به شد، بالکن وارد که پارسا دنید با ریام

 شیجا در پارسا یصدا با شود، جدا دو آن از نکهیا از قبل اما. دیچیپ

 :شد متوقف

 !راحت التیخ! آدینم دادگاه روز اون ریام! سوگل گهیم دروغ-

 اب و ردیبگ را اشیُچغل یجلو نتوانست هم ریام زیت یهااخم یحت

 :انداخت باال شانه و کرد نگاه ریام چشمان یتو یسرتق

 کوچولو هی خوادیم فقط گفت، شیپ قهیدق چند بهم خودش-

 !کنه اتهیتنب
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 نیماب را نگاهش بهت با و دیچرخ سمتش یتند به هاپله یجلو ریام

 :چرخاند پارسا و سوگل صورت

 !پارسا؟ یگیم یچ-

 :گفت راحت و خونسرد کامال پارسا

 !مگه؟ گمیم دروغ-
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 شاز بود، کرده اششوکه پارسا. گرفت پارسا از را نگاهش حرص با

 .نداشت را یرفتار نیچن توقع

 یرو. دینگو پارسا به یزیچ که گرفت را خودش یجلو یسخت به

 از یکی کدام مخاطبش باشد معلوم آنکهیب و گذاشت قدم پله نیاول

 :گفت است، دو آن

 .ارسالن شیپ مارستانیب برم دیبا من-

 و زد دودو ریام دنبال نگاهش بود، نشده روبراه هنوز سوگل حال

 :گفت بالفاصله

 .بزنم حرف باهات نجایا بودم اومده من ؟یریم چرا ریام-

 یزیچ خواست. کرد مکث یالحظه و گذاشت دوم یپله یرو پا

 .ترف نییپا هاپله از یتند به و شد مانیپش زود یلیخ اما د،یبگو

 شد مانعش دست با پارسا رفت، سرش پشت یقدم زدهشتاب سوگل

 :گفت و

 !بره بذار-
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 مونه یرو برگشت ستد،یبا پا سر توانستینم. دیلرزیم بدنش

 . داشت نگه انگشتانش نوک با را شیهاقهیشق و کاناپه

 سوگل. برگشت قند آب وانیل کی با بعد یقیدقا و نییپا رفت پارسا

 نهانپ به یسع پارسا دنید محض به اما کرد،یم هیگر صدایب داشت

 .کرد شیهااشک کردن

 :گرفت سمتش را قندآب و کاناپه یرو کنارش نشست

 ؟یکنیم نابود خودتو یدار چرا-

 هیرگ آثار یکم شیصدا گرفت، یباز به انگشتانش انیم را وانیل

 :داشت

 پارسا؟ شهیم یچ حاال-

 ورز یلیخ من! کنهینم یکار ریام گفتم، شیپ لحظه چند که همون-

 شدم مجبور خرابه حالت دمید یوقت اما باشم، حرفاش رازدار زدم

 .بدم لوش

 بر سرش از دست ینگران و ترس چرا شد؟ینم راحت الشیخ چرا

 :داشتینم
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 دادگاه روز تا گفت یجد اونقدر که یوقت اونو حرف االن من-

 وادخیم فقط یگیم که رو تو حرف ای کنم باور مینینب رو گهیهمد

 کنه؟ اتهیتنب
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 :گفت و دیکش قرمزش صورت به یدست

 .پارسا شدم جیگ-

 :گفت و کرد سوگل دست یتو وانیل به ینگاه

 .دهیپر رنگت بخور-

 را حواسش و کرد مزه را نیریش عیما از یکم یحوصلگیب با سوگل

 :داد پارسا یهاحرف به

 ولقب اما ،یش ناراحت و یبَرنج ازش یلیخ یداشت حق تو سوگل-

. یکرد انتخاب اعتراضت دادن نشون واسه رو راه نیبدتر که کن

 جاش یمرد هر. برخورده رتشیغ و غرور به حال هر به َمرده، اونم
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 برخورد یعاد بده، طالق دادخواست خبریب زنش نکهیا با بود

 !کردینم

 :گفت حالیب و انداخت نییپا را سرش سوگل

 ندادم، ریام کردن تیاذ ای اعتراض واسه رو دادخواست اون من اما-

 نیا تموم. االن نیهم مثل بودم خسته دم،ینکش گهید آوردم، کم فقط

 رسمت که کرد ثابت بهم قبال ریام بدم، دستش از دمیترس سال چهار

 بودم، شده خسته ترس نیا مزخرف حس از گهید من! نبوده خودیب

 هی خودمو تا ترس نیا دل تو برم شیپ شیپ خودم خواستم بارنیا

 ره،ب ریام بار اون مثل نکهیا از قبل تا! کنم خالص شهیهم یبرا بار

 یکس مثل حالم! نباشم رفتنش شاهد گهید بار هی که برم خودم من

 حاال اما.  کنه قطعش انگشتش، یزیخونر و زخم ترس از که بود

 .نداشتم رو شهامتش که نمیبیم

 به را دلش گفتیم را هاحرف نیا داشت که یوقت سوگل یهااشک

 شدست. کردیم نابود را دختر نیا داشت یفیبالتکل حس. آورد درد

 :گفت و گرفت آرام را
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 مستحق وقتچیه تو کنم،یم درک رو هاتحس یهمه من سوگل-

 ریام که یوقت همون از قایدق اما ،ینبود رابطه نیا تو عذاب همه نیا

 گهید ،یکرد تجربه رو یسرخوردگ و ترس حس تو و رفت

 یتو یترسا. یبشناس رو ریام درست و یکن فکر درست ینتونست

 یلیخ اشتباه هی یآدم هر! ساخته والیه هی تو واسه ریام از ذهنت

 تو مه ریام یاحمقانه اشتباه! داره شیزندگ تو ینشدن جبران و بزرگ

 ریام !سوگل ارین ادی به اشتباهش اون با رو ریام! بود مهتا شیزندگ

 و یزندگ نیا. رشیمس تو برگشت دوباره شد، عوض ماجرا اون بعد

 مه به ینجوریا هیاحضار نامه اون با که نیهست مهم براش انقدر تو

 تو یبرگرد یخواینم مهتا یماجرا بعد که یهست تو نیا! ختهیر

 و عشق یتونینم گهید که هاراههکج به یزد انقدر تو سوگل! ریمس

 تو به متعلق که یزیچ چرا. یکن لمس خودت به رو ریام محبت

 درست دستات؟ تو یگرفت َشک با و ول و شل ینجوریا رو هست

 شه خرد و نیزم بخوره نکهیا قبل انگشتاته، یال که یوانیل نیهم مثل

 !کن یکار هی
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 .مبزن حرف باهاش نموند یحت که یدید بکنم؟ تونمیم کاریچ من-

 :گفت یبخشنانیاطم لحن با و زد پلک پارسا

 به یکار یروز دو یکی فقط! میکنیم درستش هم با شه،یم درست-

 شتریب دیشا بمونه تنها. بخوابه حرصش کمی تا باش نداشته کارش

 اون مگه. بوده مقصر چقدر هم خودش بفهمه و کنه فکر

 بده، یگوشمال بهش کمی هم تو خب کنه، اتهیتنب خواستینم

 . آدینم نیزم به آسمون خدابه

 پاش هاگ یداد نشون ریام به که داشت یلطف هی یکرد که یکار اتفاقا

 از شهیهم الشیخ دینبا ،یکن ترکش و یبر یتونیم هم تو فتهیب

 به واسشح شتریب بعد به نیا از رهیبگ ادی دیبا باشه، راحت تو جانب

 . باشه کارهاش

**** 

 یابر یمکتین دنبال اطیح یتو و شد خارج مارستانیب یراهرو از  

 . ودب خسته یحساب شد،یم کیتار داشت کمکم هوا. گشت نشستن

 دنبال که ساعت چند بعد. خواستیم را خانه یراحت و آرامش دلش

 .ندازدیب لشیموبا به ینگاه کرد فرصت حاال بود ارسالن یکارها
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 . شد یخال بادش کرد، نگاه که اشصفحه به

 اما باشد، داشته سوگل طرف از امیپ ای تماس یکل کردیم فکر

 ! بود یخال هیخال تلفنش اعالنات یصفحه

 سوگل از که یشناخت با. شد نگران بخورد، ذوقش در نکهیا از شتریب

 . نزند زنگ ساعت همه نیا صبح، یناراحت بعد بود محال داشت

. وانستنت اما باشد، تفاوتیب کرد یسع. کرد فوت بار چند را نفسش

 . تاخت دلش به یوحش اسب مثل دلشوره

 او هب شدینم شیرو االن بود گفته سوگل به که یاجمله نیآخر بعِد

 .بزند زنگ

 :گفت شیصدا دنیشن با بعد یلحظات و گرفت را پارسا یشماره

 کجاس؟ سوگل یدونینم سالم،-

 :گفت تعجب با پارسا

 !کجاس؟ تو زن که بدونم دیبا من-

 .بود تو شیپ بار نیآخر-

 .رفت یول بود، آره-
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 :گفت پارسا زدن حرف هینس از کالفه

 مادرش؟ یخونه رفت ای خونمونه االن رفت؟ کجا خب-

 :گفت ریتاخ با پارسا

 نیا یبرا وقت که بود ناراحت ازت انقدر دم،ینپرس ازش نارویا من-

 !نشد صحبتا

 :خورد کهی

 شده؟ عوض جامون نکنه! بود؟ ناراحت من دست از اون-

 :گفت تیقاطع با پارسا

 ازت بود اومده بود، کرده یاشتباه هی! بود ناراحت هم سوگل آره-

 اون اب! یرفت و نییپا یانداخت سرتو ُبز مثل تو اما بخواد معذرت

 !رفت کجا نشد معلوم اصال هم حالش
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 هک بود شده موفق خوب پارسا. کرد قطع را تماس و نداد ادامه گرید

 یشماره بارنیا کند دست دست نکهیا بدون! کند ناراحت را الشیخ

 . گرفت را سوگل

 فکر نطوریا و بود نگران او ای آمدیم کش خط پشت یهابوق

 یزیچ یالحظه یبرا و شد وصل انتظارش از زودتر تماس کرد؟یم

 :گفت کوتاه. کند شروع را مکالمه تا دینرس ذهنش به

 ؟ییکجا سالم-

 :گفت نبود، شهیهم مثل که یلحن با سوگل

 چطور؟-

 :گفت و خاراند انگشت نوک با را اشیشانیپ

 ؟یاخونه-

 :گفت یمحلکم به هیشب یحالت با هم باز سوگل

 .بمونم خونه یگفت خودت. آره-

 که ماند مردد و انداخت رفت،یم یکیتار به رو که ییهوا به ینگاه

 نه؟ ای «یبمون تنها رو شب یتونیم»بپرسد
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 نندینب را گریهمد دادگاه روز تا بود گفته یجد آنطور که یوقت

. دیگوب یزیچ سوگل که کرد پاآن و پانیا یکم. بود بهتر دیپرسینم

 بارنیا خانه، ایب دیبگو سوگل اگر که داد قول خودش به یحت

 :گفت سوگل که یوقت اما. بگذارد کنار را یلجباز

 کنم؟ قطع یندار یکار-

 شدند جدا هم از که هم ظهر یحت. ختیر همبه تصوراتش یهمه

 ساعت چند خواستیم و نداشت را دیاین خانه به شب نکهیا قصد

 از را شبهت هم سوگل یحت که «نه»گفت یجور. دیایب کوتاه مثاًل بعد

 ...داد صیتشخ خط یسو آن
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 مداین دلش اما رفت، قرمز کونیآ یرو دستش آورد، نییپا را تلفن

 :نپرسد را سوال نیا کردن قطع قبل

 سوگل؟-

 :گفت یطوالن یمکث با. بود نکرده قطع هم سوگل که بود بیعج
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 بله؟-

 نتوانست. نگفت بار نیا یول «جانم»گفتیم جوابش در شهیهم

 :دیپرس ینگران با کند، یباز نقش

 !گمیم رو شب ؟یبمون تنها یتونیم-

 !بتونم دیبا بعد به نیا از گهید-

 او یجا گهید نفر کی کردیم حس بود، شده بهیغر انقدر چرا سوگل

 . است نشسته خط پشت

 در را سوگل که او خت؟یر همبه یالک یالک زیچ همه چرا. رفت وا

 .بمانند جدا هم از که نبود نیا اشبرنامه اصال و بود دهیبخش دلش

 کارهچ حاال! درآمد آب از ینیبشیپ رقابلیغ نباریا چرا سوگل رفتار

 نند،ینب را گریهمد بود گفته سخت و سفت آنطور که یوقت کرد؟یم

 !برگردد ششیپ کند اصرار که داشت راه االن

 مغزش اصال االن رفت، فرو یفلز مکتین یتو یحوصلگیب با

 .کند کار چه بداند که کردینم کار درست
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 یخانه. بود نکرده فکر نیا به اصال رفت؟یم کجا به را شب

 . نبود یخوب ینهیگز اصال که اشیپدر

 ریدرگ دوباره و شده باخبر موضوع نیا از آنها خواستینم دلش ابدًا

 .بشوند شانمشکل

 وزر که نیا با. برگشت مارستانیب یراهرو سمت مجددًا و شد بلند

 جز نداشت یاچاره اما بود، گذاشته سر پشت را یاکننده خسته

 .بماند همراه ارسالن شیپ را شب نکهیا

 دبو قرار. نداشت اشتها هم هنوز اما بود، نخورده یادیز زیچ صبح از

 شیپ خودش و کرد کنسل زد زنگ د،یایب همراه ارسالن اقوام از یکی

 .رفت ارسالن
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. دیرسیم نظر به روبراه یکم االن و بود ناخوش ارسالن صبح از

 اششده پوست پوست لبان به و نشست تخت کنار یصندل یرو

 .کرد نگاه

 ؟یخوایم یزیچ-
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 :زد لب و کرد جاجابه تخت یرو مکافات با را شیهاشانه ارسالن

 قتیحق. کردن ریدستگ رو شوهرخواهرش و مهتا گفتیم مادرم. نه-

 داره؟

 :زد پلک

 .آره-

 :داد چشمانش کنار ینیچ

 افتادن؟ ریگ یچطور-

 رفته؟ ادتی یداد آدرس خودت-

 سخت شیبرا موضوع نیا باور که انگار و کرد نگاهش مات ارسالن

 :دیپرس باشد،

 ؟یداد لیتحو سیپل به رو مهتا تو یعنی-

 :گفت و کرد فرو مرتبش چنداننه یموها یتو دست ریام

 داده لیتحو سیپل به رو مهتا من کنهینم باور چکسیه چرا! آره-

 !باشم
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 یااجز از یناباور و ریتح و کند باور بود نتوانسته هم هنوز ارسالن

 . دیبار یم اشچهره

 هب رهیخ و کرد زانیآو تخت ینییپا یلهیم یرو را شیپا کی ریام

 :گفت ارسالن

 !نبود مهتا یآبج مال ههبچه-

 بود؟ یک یبچه پس-

 :گفت کوبنده

 !مهتا-

 :کرد تکرار بلند ارسالن

 !سالشه سه دو که بچه اون! مهتا؟-

377 

 

 خب؟-

 اب و کرد نییپا و باال ریام صورت یرو را چشمانش مردمک ارسالن

 :دیپرس َشک
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 !؟ییتو بچه اون یبابا یعنی-

 آخر کند، لیتحل را ارسالن حرف بتواند تا دیکش طول یاهیثان چند

 :نتوانست هم سر

 !چرا؟ من-

 :بود متعجب شدت همان به هم هنوز ارسالن

 ! یودب مهتا با شیپ سال سه قایدق هم تو سالشه، سه بایتقر بچه-

 :برآشفت ریام

 یکی بچه یبابا گهیم مهتا خود! مادرت جون نگو پرت و چرت-

 !یستین ایبکوتاه تو س،گهید

 :بود شکاک قدرنیهم شهیهم ارسالن

 گفته؟ راست معلوم کجا از-

 او به اشچانه دنیکش باال با و کند را حالش مراعات نتوانست 

 :دیتوپ

 فردا از ینساز دیجد داستان هی من واسه دوباره جدت سر ارسالن؛-

 مشاس یحت! سگهید یکی بچه اون یبابا! الهخلق زبون سر یبنداز
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 اشتمد رابطه مهتا با من مگه گذشته اون از! شده ثبت ششناسنامه تو

 !داشته ازم هم یابچه که

 :گفت هیکنا و حرص با

 !خبرمیب خودم که باشه بوده یزیچ یافشانگرده نکهیا مگر-

 بچه؟ یبابا هیک خب-

 :دیکش یپوف

 !ارسالن ایکرد لهیپ-

 از یندویم پس ست،ین تو مال بچه اون یگیم نانیاطم نیا با یوقت-

 رو و ریز برام که تو. گفتم بهت دونستمیم که ویچ هر من ریام. هیک

 ؟یکشینم

 .ارسالن شیپ برگشت را شب که کرد یاشتباه عجب
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 :بدهد خرج به حوصله نکهیا جز نداشت یاچاره
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 افمن به که ییآبرویب و تهمت همه اون بعد ارسالن؟ هیچ حرفا نیا-

 ستمین قینارف تو مثل من اما نبودم نجایا االن دیبا من اصل در یبست

 !بزنم بهت هم پپایت هی تیگرفتار موقع که

 یدزدبچه به دست خواهرت یپرونده و تو خاطر به روزید من 

 نگذشته دادم لو رو مهتا که یوقت از چهار و ستیب هنوز زدم،

 حرف تیاعتمادیب و شک از هنوزم و یستیمیوا روم تو اونوقت

 ؟یزنیم

 :گفت نارسا یصدا با بود، خشک ارسالن یگلو

 دایپ حروم مویزندگ از سال چند من ر،یام ستین حرفا نیا نقل-

 رو کار نیا عمرمم آخر تا فتهیب پاش کردم، خواهرم قاتل کردن

 میعصب ناقص اطالعات دنیشن م،یدیرس راه آخر به که حاال. کنمیم

 !ه؟یک از بچه ریام. کنهیم

 :بود سخت چقدر ماندن خونسرد

 از روزید تازه تو! بدم لتیتحو ناقص اطالعات ستین قرار منم-

 خوب برات هم یمعمول زدن حرف نیهم ،یاومد رونیب عمل اتاق

 !میزنیم حرف فردا س،ین
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 :دیساب هم به دندان و کرد جمع تیعصبان با را صورتش ارسالن

 !ــریام-

 :دیایب مقر شد مجبور

 !هیخالق یبچه-

 :زد پچ و رساند هم به را لبانش

 !داشت؟ کاریچ رمردیپ اون با مهتا! ؟یخالق-
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 !داردیقانونگردیپهمپارتکییحتیرهیوذخاستحرامیکپ#

 یخالق اما کنه، اشتلکه خواستیم! داشت من با که یکار همون-

 !شدروازه به زده توپ هی و اومده در ترزرنگ

 :دیپرس بعد یلحظات و رفت فرو فکر در

 بوده؟ کدومشون کار نینازن قتل کردن اعتراف-

 :شد یملتمس ریام لحن

 !نگرفتن ازت رو صبح ارسالن-
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 تخت یرو بود کرده اشچارهیب که یدرد به توجه بدون ارسالن

 :شد زیخمین

 یخداوند به ختهیر خواهرمو خون یشرفیب کدوم نفهمم تا من ریام-

 ! شه صبح شب، نیا ذارمینم خدا

 هر کار! رسهینم بهشون یهلفدون اون تو من دست کننیم الیخ

 رو دخلش حکمش قبل خودم برسه، دادگاه به ذارمینم باشه کدوم

 !آرمیم

 :گرفت را دستش و دیکش جلو را خودش یصندل یرو ریام

 !ستین زنده خواهرت قاتل ارسالن-

 یرو اشک از ینازک یهیال داشت که یخشم یهمه با ارسالن

 :دیپرس حالیب و رفت لیتحل اشیانرژ. بود نشسته چشمانش

 بود؟ یک کار-

 :دش نییپا و باال شیگلو یزیت و گرفت ارسالن از را نگاهش ریام

 !یخالق-
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 هک همان نگفت! است پدرت مثل یگفتیم که همان نگفت گرید

 تنگف! ستین خواهرم خون به آغشته تو، نان مثل نانش یگفتیم

 ار تو که یداد را مرامش ُپز و یدیکوب سرم به بارها را او که یهمان

 ! گرفته پرش و بال ریز

 از سرم وکتیآنژ که یجور د،ید را ارسالن دست دو هر شدن مشت

 :دیپر رونیب دستش پوست

 ! حرومــزاده-

 :زد نفس نفس

 !نیبب حاال من، زنمیم شیآت گور تو رو پدرسگ اون یجنازه-
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 :بخواباند دوباره را او کرد یسع و دیچسب را شیهاشانه ریام

 یخوایم. شهینم درست یزیچ یخودخور با ارسالن باش آروم-

 ؟یریبگ انتقام تیم هی از
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 بغض با و دیکش صورتش یسیخ یرو را دستش پشت ارسالن

 :دیپرس یامردانه

  کرد؟ رو نینازن جون قصد چرا یخالق-

 مهتا کرد؟ خرجم محبت همه اون بعدش چرا کشت رو خواهرم اگه

 ان؟کاره یچ وسط نیا شیحروم شوهرخواهر اون و

 را زیچ همه اگر ارسالن اما نبود، زدن حرف یبرا یخوب طیشرا االن

 . دادیم خودش دست یکار کی دیفهمینم

 را زیچ همه بود، ارسالن تیوضع به حواسش لحظه هر کهیحال در

 م.کرد فیتعر ارسالن یبرا موموبه

 تین و قصد تا و شده یقربان ماجرا نیا در اشتباه به نینازن نکهیا

 . مهتا یاجبار یهمدست و یخالق

 در شتریب لحظه هر و نبود یآتش و تند شیپ لحظات برخالف ارسالن

 چنگش در را دیسف یملحفه و رفتیم فرو یآورعذاب سکوت

 . فشردیم

 یال از و دیکش قرمزش صورت به دست شد تمام که ریام یهاحرف

 :کرد زمزمه فشیرد یهادندان
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 آروم خودشو وجدان تا خودش شیپ برد منو شرفیب اون پس-

 کنه؟

 !گرفتمیم داشتم خواهرمو یهید حقوق، یجا به مدت همه نیا من

 :دیجوش چشمانش در خشم یچاشن با اشک دوباره

 !قبرش تو سگ-

 یابر اما بدهد، یدلدار ارسالن به بتواند تا گشتیم یاکلمه دنبال

 !داشت وجود هم یاکلمه مگر سوزان داغ نیا شدن سرد

 ییصدا چیه گرید و مخالف سمت برگرداند را صورتش ارسالن

 کرده برپا خودش با یسخت جدال سکوت در انگار نشد، خارج ازش

 .بود
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 را برق دیشد،کل بلند. دهیخواب ارسالن کرد فکر. گذشت یقیدقا

 حالیب یصدا شد کیتارمهین فضا نکهیا محض به و کرد لمس

 :دیچیپ اتاق در ارسالن



 
 

979 romanzo_o 

 

 ...ریام-

 :ستادیا سرش یباال رفت، جلوتر

 جانم؟-

 د،ش یطوالن سکوتش. کرد نگاه او یهاچشم به یکیتار در ارسالن

 و شیصدا به دیچیپ بغض. نبود راحت شیبرا زدن حرف که انگار

 :گفت گرفته

 انجیا االن دینبا زبونزخم و ُبهتون همه اون بعد! ریام یمرد یلیخ-

 !یبود

 یهمه هاحرف یبعض اما آمد، زبانش نوک تا یادیز یهاحرف

 را شدست پشت یحرف هر یجا به. بود نهیس یتو ماندن به لطفشان

 .آورد باال اشنهیس یرو را پتو و کرد لمس یگرم به

**** 

. اپارس رفته کجا پس! ومدهین هم شما یخونه شبید! کجاس؟ ریام"-

 !"نگرانشم من

 :گفت و شد دهیکش فروشگاه یورود در تا نگاهش
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 االاحتم. بمونه شبو کرده دایپ ییجا هی باالخره! ستین که بچه"-

 ."مونده ارسالن شیپ همراه

 :آمد لشیموبا مجدد نگید یصدا

 ا؛پارس. مارستانیب برگشت دوباره شبمید یخستگ همه اون با-

  ؟یعنی درسته کارمون

 راهش خونه ییدلجو یجا به هم حاال شدم، شیناراحت باعث من

 !دمینم

 انینما یاشهیش در انیم ریام قامت و قد که سدیبنو یزیچ خواست

 :کرد پیتا. شد

 بزنم حرف باهاش بذار! ُسروُمروگنده! اومد االن نیهم خودش ایب"-

 !"دمیم امیپ بهت
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 و سر از یخوابیب و یخستگ. آمدیم سمتش داشت میمستق ریام

 :دیپرس سالم جواب یجا ریام و داد سالم پارسا. دیباریم شیرو
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 شده؟ چش سوگل-

 شده؟ یچ-

 هب انگشتانش نوک با را شیموها یهمه و زیم یلبه یرو نشست ریام

 :داد هل پشت

 تا ش؟به یگفت یچ! کنهیم ییاعتنایب! دهینم محل! رهیگیم افهیق-

 !نبود ینجوریا که روزید

 :گفت جانب به حق پارسا

 روز تا مینینب رو گریهمد گهید یگفت بهش تو. یدینشن حرفاشو تو-

 وسط؟ نیا امکاره یچ من االن دادگاه،

 :دیپرس آهسته و چرخاند پارسا صورت یرو را نگاهش

 ریز بزنه واقعا نکنه گرفته؟ یجد منو روزید یهاحرف سوگل یعنی-

 باشه؟ دادگاه روز منتظر و یچ همه

 :گفت تیجد با پارسا

 !یگذشت رشیخ از که کرده باور گهید زادهیآدم اونم! ستین دیبع-

 :گفت ختهیر همبه یفکر با و زیم یرو زد آرام را دستش کف
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 پارسا؟ کنم کاریچ. بره دست از میزندگ ذارمینم من اما-

 ! بزن حرف باهاش-

 که نگفت و گذاشت کنار را غرور نزد، چانه و چک که بود جالب

 .است مقصر سوگل بارنیا

 ؟یکنیم کاریچ یدار-

 :کرد اشاره لشیموبا به ریام

 .زنمیم زنگ سوگل به-

 هب کمی! بگذره یروز دو یکی یذاشتیم االن، نیهم نگفتم که من-

 .نیدادیم فرصت گهیهمد
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 :گفت یریگشماره به مصمم ریام

 گم رو یزیچ هی انگار ومد،ین چشمام به خواب هم لحظه هی شبید

 . بودم کرده
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 صبر یادیز جاشم نیهم تا. بمونم دور سوگل از امشبم تونمینم

 .کردم

 پاردبس بهش نتوانست پارسا و گرفت را سوگل یشماره هوایب ریام

 . کند یمحلکم که

 یزیچ سوگل یهاحرف از تا داد ریام لیموبا به را حواسش تمام

 . شود رشیدستگ

 :گفت ریام و داد را تلفن جواب سوگل

 ؟یخوب سالم-

 و یبود کجا را شب نپرسد که کرد جنگ خودش با یکل سوگل

 :گفت ساده

 .ممنون-

 :دیپرس مانهیصم کند، یخوددار او مثل نتوانست ریام اما

 ؟ینشد تیاذ ییتنها که رو شب-

 . شد رو و ریز سوگل دل
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 را سرما آن دینفهم اما شد، گرم ریام ینگران ابراز از وجودش تمام

 :شیصدا در ختیر که کرد دایپ کجا

 !نه-

 و کندیم یمحلیب دارد باز سوگل که اوردین خودش یرو به ریام

 :گفت

 .دارم حرف باهات نمتیبب خوامیم-
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 :فتگ که یوقت کرد دشیسف رو سوگل شد، زتریت پارسا یهاگوش

 !مونهینم یباق یحرف دادگاه روز تا که یگفت خودت ؟یحرف چه-

 .میبزن روز همون مونده هم یحرف اگه بهتره

 حاال که بود گفته یچرند تیعصبان موقع چرا. خورد جا ریام

 اهدادگ روز منتظر سوگل یجد یجد یعنی! کند جمعش توانستینم

 بود؟

 .بزنم حرف باهات دیبا! ستمین دادگاه روز منتظر من سوگل-
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 :گفت ییاعتنایب به وانمود و ریتاخ یکل با سوگل

 .تونمینم امروز! گهید روز دو یکی بمونه باشه-

 و بود ممکن حالت نیتریدستور و نیتریاخطار در لحنش 

 :شد سوار هم یرو شیهادندان

 !فرستمیم برات رو آدرس! عصر امروز نیهم سوگل-

 .کرد قطع را تماس و گفت

 مد تازه یچا ندیبب تا هاپله ریز کوچک یآشپزخانه سمت رفت 

 .نه ای دارند

 لشیموبا نیح همان در و کرد دنبال چشم با ریام حرکات پارسا

 :است سوگل طرف از امیپ که دانستیم. رفت برهیو

 یلیخ. بود خسته چقدر صداش! یلیخ بود، سخت یلیخ پارسا"-

 "م؟یکنینم تشیاذ

 :کرد پیتا انگشتانش تند حرکات با برگردد ریام نکهیا از قبل تا
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 دمبو منتظر لحظه هر نیآفر! یبراومد پسش از تو اما بود، سخت"-

 آزارش و تیاذ به یراض برادرشم، من نباش، ریام نگران! یبد وا

 !"الزمه که کن قبول اما ستمین

 "قرار؟ سر برم کنم؟ کاریچ عصر من حاال"-

 :کرد پیتا خنده با

 رو پا گهید کمی بده، انجام رو گمیم من که یکار یول! برو آره"-

 !"حله یچ همه یبذار قلبت
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  بود نوشته شیبرا. کرد نییپا و باال را هاامیپ

 :بود دهیپرس و است منتظرش هیدیجمش پارک

 ؟یآیم یک-

 :بود گرفته جواب

 .اونجام گهید قهیدق ستیب راهم، تو-
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 آن به ریز دو هر یوقت خواستیم چون بود کرده انتخاب را پارک

 . نباشد نشانیب یایدلخور چیه گرید که بروند خانه

 و قهر و یریدرگ شاهد نیا از شیب خانه آن وارید و در خواستینم

 .باشد نشانیب کدورت

 یحوال. نبود سوگل از یخبر و بود شده ساعت کی قهیدق ستیب

 جاهمان از سوگل ریتاخ احتماال و بود یبد کیتراف شیتجر دانیم

 . خوردیم آب

 شحوصله داشت کمکم. داشت سوز یکم پارک یکوهستان یفضا

 . رفتیم سر

 رس ریمس و کرد فرو اشیمشک شرتیسو بیج در را دستش دو هر

 که یوقت از مین ساعت و کی کینزد. گرفت شیپ در را ییباال

 .بود گذشته گفتیم سوگل

 وقب. گرفت را اششماره بالفاصله. بماند منتظر نبود زیجا گرید

 .نداد جواب یکس...زد زنگ خانه به. شد پخش اشغال

 !اشغال بوق باز...گرفت را سوگل یشماره باره سه و دوباره 
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 با را لشیموبا که کرد کنترل را خودش و داد سر یبلند َاه

 یبد حس یلعنت...نکند یکی شیپا ریز یهاسنگفرش

 هوکی آستارا سفر آن در که افتاد یوقت ادی اما خواست،ینم...داشت

 !یلعنت اشغال یهابوق بعدش و نشد دخترها از یخبر
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 .بشنود اشغال بوق باز و بزند زنگ سوگل به دوباره خواستینم

  به اول سرش به زد اما خانه، سمت برود خواست

 پنهان را اشینگران نتوانست داد جواب پارسا یوقت. بزند زنگ پارسا

 :کند

 .دهینم جواب زنمیم زنگ یچ هر کجاست؟ سوگل-

 فته؟ین راه هنوز دیشا-

 .رسهیم که گفت شیپ مین و ساعت کی نه-

 خونه؟ یزد زنگ-

 !دهینم جواب آره-
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 :گفت مکث یکم با پارسا

 .زنمیم سر هی رمیم االن تونم،خونه کینزد من-

 .هاینذار خبرمیب-

 شلیموبا صفحه یرو پارسا یشماره که بود نگذشته قهیدق هنوز

 :داد جواب بالفاصله. افتاد

 شد؟ یچ-

 .نبود خونه-

 :گفت خرد یاعصاب با

 شد؟ بیغ کجا قهیدق ده تو. رهیگینم لشمیموبا! بابا یا-

 کردن؟ ریدستگ رو مهتا لیفام اون یگفت ریام-

 :گفت متعجب

 چطور؟! آره ؟یگیم رو خواهرش شوهر-

 :گفت آلودشک ییصدا با پارسا

 اشهب کرده ریاج رو یکی نکنه. رفت اون شیپ فکرم لحظه هی! یچیه-

 بزنن؟ یزیچ یاضربه بهت رونیب نیا
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 :گفت و داد یکج قوس را لبانش

 !مگه؟ هیسیپل لمیف! بابا نه-

 :گفت کردن قطع قبل پارسا

 ساعت دو که ستین دور انقدر هم پارک. ستین که خونه سوگل -

 .اومد دیشا باش اونجا گهید کمی فعال! باشه راه تو

 سوگل سر ییبال مهتا شوهرخواهر دیشا گفت که را پارسا جواب

 ینگران کمکم نداشت؛ دروغ که خودش با اما. داد تمسخر با آورده

 !انداختیم چنگ اشنهیس به داشت درنده یوانیح مثل
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**** 

 :نوشت شیبرا یامیپ. بود داده قرض سوگل به را اشاضافه خط

 نگرانته؟ یلیخ ریام ییکجا سوگل-

 :نوشت دوباره امد،ین ارسال دییتا امیپ و گذشت که یکم

 ؟یشد گم یجد یجد نکنه! یکنیم نگرانم یدار سوگل-
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 د،شینم باورش. ردیبگ تماس بارنیا شد مجبور و گذشت یقیدقا

 !نبود شانیهابرنامه جز نکهیا چرا؟. بود کرده خاموش سوگل

 کاش بدهد؟ خواستیم چه را ریام جواب افتادیم یاتفاق واقعا اگر

 !کردینم یشرویپ همهنیا

 ای استآنج سوگل ندیبب تا رفتیم ریام یخانه به واقعا دیبا بار نیا

 !نه

*** 

 یامیپ تا. شد خارج خانه از دیترد با و انداخت دوشش یرو را فیک

 ردک خاموش را کوچک لیموبا بالفاصله کرد افتیدر پارسا جانب از

 .داد هل فشیک ته و

 به ار لشیموبا یساعت کی نکهیا بعد بود کرده دیتاک بارها پارسا

 هدد خبر او به آنکهیب گذاشت منتظر را ریام  و درآورد پرواز حالت

 .بگذارد قالش واقع در و نشود حاضر قرار سر

 دیترس اما کرد،یم یهمکار پارسا با داشت شیپ قهیدق ده نیهم تا

 همبه بدجور هیاحضار نامه مثل و کند هضم نتواند را یباز نیا ریام

 .زدیم اشتباه یحرکت دینبا بارنیا. زدیبر
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 و رودب شیپ خودش عقل با بارنیا گرفت میتصم شیپ قهیدق ده از

 !نکند سرزنشش پارسا تا کند خاموش را لیموبا شد مجبور

 استرس با و دیکشیم جلو یصندل یرو را خودش بار کی قهیدق هر

 :گفتیم

 .نیکن یرانندگ سرعت با کمی شهیم آقا-

 .دیرس پارک به زودتر کردیم نیتخم که یزیچ آن از حوشبختانه

 اما ت،رف آنجاست بود گفته ریام که یمکتین سمت یتند یهاقدم با 

 ..بود رفته نبود، ریام چرخاند چشم چه هر
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 !داردیقانونگردیپهمپارتکییحتیرهیوذخاستحرامیکپ#

 رفتیم نیماش سمت یتند به داشت. زد را نیماش موتیر دور از

 مهتا شدن دایپ با کردیم فکر. برود دیبا کجا دانستینم کهیحال در

 انگار اما شود،یم تمام ساله دو نیا یهااسترس اشیریدستگ و

 .بود خورد گره هاینگران نیا به سرنوشتش
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 یهاکفش یصدا در شدن باز قبل و کرد لمس را نیماش یرهیدستگ

 دره هم را هیثان کی یحت خواستینم. دیچیپ سرش پشت یازنانه

 :شد متوقف سرش پشت یصدا با اما بدهد،

 ...ریام-

. دیشن را گردنش زیر ترق یصدا که چرخاند یجور را سرش

 از یرناباو. دیچرخ سمتش قد تمام بود، ستادهیا سرش پشت سوگل

 . دیباریم نگاهش

 سرخ صورت. چرخاند سوگل یپا تا سر یرو بارکی را نگاهش

 هودهیب اشینگران پس ده،یرس نجایا به عجله با که گفتیم سوگل

 !نبوده

 کند، خالص برزخ نیا از را خودش و بپرسد یزیچ آمد تا

 و سوگل سمت انداخت دست و دیچرب اشیکنجکاو به احساساتش

 او یموها او یال اشچانه...چسباند خودش به محکم را او یهاشانه

 :دیپرس تند تند و رفت فرو

 سوگل؟ یبود کجا ؟یبود کجا-
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 امکان شدیم له یبازوها او فشار ریز داشت که یطیشرا آن در

 باال ریام صورت سمت را سرش. نبود زدن حرف و دادن حیتوض

 :گفت و آورد

 درد پاهام اومدم تند نجایا تا ابونیخ از نمیبش یذاریم. گمیم-

 .گرفت

 که شبید یدلتنگ. کند جدا خودش از را سوگل آمدینم دلش

. دادینم اجازه شیپ ساعت کی دیشد ینگران و نبود کنارش

 :زد لب و دیبوس را اشقهیشق

 ...زدلمیعز-

 ستهنش. برد یمکتین سمت ترطرفآن یکم و گرفت را دستش بعد

 اشهنیس یقفسه بار چند. بود دهیچسب او به همچنان ریام اما بودند

 و کرد نگاه سوگل یشانیپ زیر یهاعرق به ریام. شد نییپا و باال

 :دیپرس

 رم؟یبگ آب برات برم-

 :گفت و دیکش اشیشانیپ به دست سوگل

 نجا؟یا امیب یگفت یبگ بهم یخواستیم یچ! نه-
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 هخند با و داد سوگل یهاچشم رنگ اهیس یهالهیت به را نگاهش ریام

 :گفت

 کجا. ستین ادمی اسمم االن که یکرد نگرانم انقدر حرف؟ کدوم-

 بود؟ اشغال لتیموبا چرا سوگل؟ یبود

 :گفت و دیدزد نگاه او از سوگل

 !نبود یاکنندهنگران زیچ خدابه! نگم؟ شهیم-

 ته ات ریام و باشد افتاده ریگ که بود یدزد مثل لحنش باز سوگل

 :گفت حرص با و رفت را ماجرا

 !سوگـل-

 :ماجرا اصل رفت زود ریام و کرد سکوت به مقاومت سوگل

 !نه؟ مگه بود دستهم باهات هم پارسا-

 شمردن از ترمهم یکار االن که انگار. شد رهیخ نیزم کف به

 شده راحت الشیخ ریام که حاال. نداشت شیپا ریز یهازهیرسنگ

 خوردن جوش و حرص حال در بوده، خودیب هاینگران یهمه بود

 :گفت
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 باهام نیدار روزهید از شهینم باورم! تا دو شما نینمکیب یلیخ-

 !نیکنیم یباز

 :دیپرس یحرص و زد شیبازو به یاسقلمه

 دیجد گند هی ه؟یشکل نیا تیخواهمعذرت شهیهم تو سوگل-

 بره؟ بماله قشنگ یقبل گند تا یزنیم

 :آمد باال یتند به سرش

 ینجوریا فقط گفت! پارساس ریتقص یچ همه اصال! خدابه نه-

 !نیدیم نجات رو تونیزندگ

 :دیخند یناباور با ریام

 ترکزهره منو یداشت که تو یبد نجات مونویزندگ یخواستیم-

 !یکردیم

. صورتش یرو نشست هم ریام نگاه. گرفت را ریام دست هوایب

 و نگران اما سرزنش، پر یهانگاه آن یبرا. بود شده دلتنگش چقدر

. دبو ختهیر همبه یکم حاال که کوتاه یمشک یموها آن یبرا. مهر پر

 و خوابشان اتاق یکیتار خواستیم ایدن از االن که یزیچ تمام
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 باشد، ششیپ را امشب شدیم یعنی. بود ریام محکم و گرم آغوش

 .یادغدغه و ینگران چیه بدون

 :دیپرس کرد،یم لمس را او پهن یهادست که طورنهما

 ؟یبگ یزیچ یخواینم ریام-

 :گفت یلبخند با و دوخت او به را اشخسته نگاه ریام

 کنارم که حاال اما داشتم، باهات هاحرف یلیخ شیپ ساعت هی تا-

 رفک یزیچ چیه به و کنم نگاهت خوامیم فقط. نه گهید ینشست

 .نکنم

 پشت مرتبه نیچند را اشچانه و خسته صورت آن خواستیم دلش

 :گفت قبلش اما ببوسد، هم سر

 مثل یآدم واسه که یدونیم تو ریام... بزنم حرف خوامیم من اما-

 از هم مرگ یحت اما. مرگم حکم یامضا یعنی هیاحضار نامه اون من

 یشد کینزد مهتا به چقدر هر تو. ترهراحت مواسه زهایچ یسر هی

 . دمیترس شتریب من

 :گفتیم را شیهاحرف تحکم با اما د،یلرزیم شیوبکم شیصدا
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 با ارهدوب من و یبر باهاش باز دمیترس. بشه تکرار خیتار دمیترس–

 من قامت و قد از ترس اون. کنم تماشا رو رفتنت خودم یهاچشم

 نماال یحت...کردم کاریچ دمینفهم...زد نیزم منو. بود ترگنده یلیخ

 مثل شدم...دادم طالق درخواست و دادگاه رفتم چطور آمدینم ادمی

 دور رو طناب خودش حکمش اومدن از قبل که یمجرم کی

 یوقت تو اما. شه تموم یچ همه قراره که نشنوه تا انداخت گردنش

 شوک تو هاساعت تا یداد لیتحو سیپل به رو مهتا یگفت که

 مخت نجایا به امساله دو یهاترس که کردمینم فکر وقتچیه...بودم

 فکر شهیهم من...یکن ثابت بهم خودتو خوب انقدر تو که...بشه

 رو و ریز ویچ همه تو اما...ترمعاشق تو از من رابطه نیا تو کردمیم

 تو رو رابطه نیا شتریب شد ترخراب اوضاع یچ هر...ریام یکرد

 ینیبدب نکیع هی با من سال دو نیا تو انگار...یداشت نگه مشتت

 کنار چشمام یرو از نکمویع اون تو اما کردم،یم نگاهت داشتم

 .یزد

 عرق دو هر یهادست که چالند ریام انگشتان یال انگشتانش آنقدر

 .کرد
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. بود ادیز هم فاصله نیهم یحت انگار بود، یجور کی حالش

 :کرد پچپچ و داد جا ریام یهاشانه ریز هوایب را خودش

 کردم دایپ رو خودمم که حاال...کردم دایپ رو یواقع ریام که حاال-

 ؟یباش دادگاه روز منتظر یخوایم...همونه متیتصم هنوزم

 چقدر شیهانفس عطر. داد جا آغوشش در را او سخت و سفت ریام

 :کرد زمزمه. آوردیم جا را حالش

 دادگاه به رفتن قصدم وقتچیه هم اولش همون از مگه؟ مونهید-

 !بدم؟ دست از رو تو تونمیم من مگه. نبود

 گرم هرم با و شد یکی هانفس مرز آورد، ترنییپا را صورتش

 :زد پچ شیهانفس

 تونم؟یم-

 .نه-

 ار نه سرعت به و هول آنقدر سوگل. دیچسب جانش به گفتنش نه

 از گرید باشد اطرافش و نیعابر نگران نکهیا بدون ریام که گفت

 وگلس یهاگونه از یسرهمپشت یهابوسه با و نکرد استفاده زبانش

 یوقت یحت. آورد در روزه دو نیا یآزارها و تیاذ خجالت از را او
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 فرو صورتش پوست در او شیرته که کرد اعتراض سوگل که

 ضاانق خیتار ُمهر انگار...داد ادامه را کار نیا یشتریب لذت با رود،یم

 یال داشت بهار و ینگران و درد و غصه چه هر به بود خورده

 .دادیم شکوفه دیبوسیم را اشگونه که یدختر یموها

**** 

 بعد ماه دو

 نجا؟یا امیب یگفت چرا-

 :دیپرس سوالش به توجهیب ریام

 خورده؟ یک منو ناهار-

 !پارسا-

 :دیخند حرص با

 !بازشکم یکهیمرت-

 :دیخند بهت با سوگل

 !هاداداشته وا-

 :گفت جانب به حق ریام
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. گرفته جاشو اون شده، آدم ُدرسا. جونه یبال که ستین داداش-

 که داد وشوشست مختو یجور چه شیپ ماه دو نرفته ادی هنوزم

 !یزود به شهیم خودشم نوبت! یند رام خونه شب

 تیاذ نشستن یبرا یکم و بود سرد وانیا کف هوا، یگرما وجود با

 :دیپرس یکنجکاو با. بود

 مگه؟ هیخبر-

 :داد باال را شیابرو یتا ریام

 اگه. کرده دیکل ُدرسا یدوستا از یکی یرو دًایجد! گمونم به-

 نایا اما! دارهخانواده و خوب یدخترا اون از باشه، درست حدسم

 .نکنم جبران رو کرده پارسا که ییکارا که شهینم لیدل

 :دیپرس دوباره و دیخند سوگل

 .دکتر برم دیبا رمهید نجا؟یا میآورد چرا که ینگفت-

 :دیچرخ سمتش ریام

 ؟یچ واسه دکتر-

 :شد طنتیش از پر سوگل نگاه
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. نندازم یریجلوگ قرص کرده مجبورم شیپ ماه از نفر هی چون-

 !نه ای داده جهینت شییزورگو نمیبب برم خوامیم

 :گفت یتخس با و شد پرذوق ریام یهاچشم

 .دهیم جهینت دونمیم ده،یم جهینت-

 :انداخت باال شانه خنده با سوگل

 !؟یمطمئن خودت به یادیز انگار-

 :تگف سر پشت به ینگاه با و گذاشت او یهالب یرو انگشت ریام

 تیثیح و شنوهیم حرفامو دهیند ریخ یُدرسا اون باز االن! ــسیه-

 !ذارهینم برامون

 :گفت و دیخند سوگل

 مغازه؟ یبر یخواینم هاظهره یلنگه-

 .رفته جام ارسالن. نه-

 :دیپرس متعجب سوگل

 ارسالن؟-

 .مغازه آدیم که روز دو. شیقبل سرکار برگردونمش دوباره. آره-
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 :کرد نگاهش یطوالن و گرفت قاب دست کف با را او یگونه

 .یخوب یلیخ ریام-

 :بپرسد که افتاد ادشی دوباره سوگل و زد لبخند ریام

 ت؟یپدر یخونه اطیح تو نجا؟یا امیب یگفت روز وقت نیا چرا ریام-

 ظهر؟ وقت نیا وون؟یا نیا یرو

 وارد یوقت. بود گرم هوا حاال نیهم مثل شیپ سال چند درست

 با شیفردا بود قرار. دید شانخانه وانیا یرو را سوگل شد اطیح

 که خواست ریام از و دارد حرف گفت سوگل. شود سفر یراه مهتا

 شهیم ریام»گفت اریاختیب بعدش. ندیبنش وانیا نیهم یرو کنارش

  «چرا؟»دیپرس و خورد جا ریام «ینر

 ریگ بار نیاول یبرا ریام نگاه و خورد تکان سوگل لبان لحظه آن

 در و کرد خراب بدجور روز آن. شد سوگل فر و یمشک یموها

 .دارد دوست را مهتا که گفت سوگل عشق ابراز جواب

 سوگل مثل دختر کی فقط عمرش آخر تا دیشا که دینفهم چیه 

 .است یکی قلبش با زبانش دارم دوست دیگویم یوقت که باشد

 :گفت سوگل. دیچرخیم سرش در هانیا یهمه
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 ؟یکرد انتخاب رو جانیا چرا ؟یگینم یزیچ چرا-

 :گفت یلبخند با و کرد فرو او یموها یدنباله یال را انگشتش

 کردم، خراب که ییجاهمون از قایدق ویچ همه خوامیم چون-

 .کنم درست

 :گفت و کرد نگاه سوگل قشنگ و دهیکش یهاچشم به

 سفر به من نکهیا از قبل و نجایا ینشست شیپ سال سه قایدق ادتهی-

 ؟یدار دوستم یکرد اعتراف برم

 :دیخند شرم با یکم سوگل

 !بره ادمی شهیم مگه-

 یبرا افتدیم ادشی که یوقت عمرش آخر تا سوگل خواستینم

 به غم داد ریام که یجواب با دارد، دوستش گفت او به بار نیاول

 از شهیهم یبرا را تلخ یخاطره آن خواستیم. ندیبنش شیهاچشم

 امروز یادآوری با بعد به نیا از خواستیم. کند پاک سوگل ذهن

 اطیح به بود آورده را او امروز نیهم سر. بخندد یپنهان و زیر سوگل

 .وانیا همان یرو اش،یپدر یخانه
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 زیشوم زیر یهاگل به رهیخ و کرد نوازش را نرمش یموها یرو

 :گفت سوگل

 مونه یقشنگ به. یدار دوستم که بگو موقع اون مثل گهید بار هی-

 !روز

 نیا گفتن یبرا سوگل یهاگونه سال سه بعد هم هنوز و زد لبخند

 :کرد تکرار دل ته از و انداخت گل جمله

 ...دارم دوست یلیخ ـریام-

 ریز بار سه همزمان و برداشت زیخ دنشیکش آغوش به یبرا ریام

 کرد زمزمه یگرم به گوشش

 !شتریب من...شتریب من...شتریب من-

 دارد معما طرح سر هودهیب عقل

 دارد اما و دیشا مگر عشق یباز

 شکست قلب نهیآ و یآمد الیخ در

 دارد تماشا امروز از تازه نهیآ

 است آکنده عشق ینیریش به عمر یتلخ
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 دارد ایدن گردش یخوش سرانجام چه

 گفت دیبا خدا به تنها که ستیراز عشق

 دارد تنها من با خدا که هاسخن چه

 

 ...گرید یانیپا و

 صبح 4:07 ساعت 0411 نوروز نیفرورد پنج وقت به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


