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 ينوشته الهه محمد|قیرمان تعل
 

  اول ،فصل
 1 پست

 شی زندگي لحظه هانیباتریآن شب ز. گرفت ی بود،هرلحظه اوج مدهیچی که از صبح در سرش پیی هاهمهمه
  شی براری وصف ناپذی همه با شوقستی نگریبه هر سو م. زد یرا رقم م

 
گه گاه نم اشک را . نظر داشتندریون پدر و مادر اورا عاشقانه تر ز چی کسانانیدرآن م. دادندی ودست تکان مسر

  نو عروسش که تنها ي برابای قصه زنیا.دی دی پدرش میدر نگاه مادر حت
 

 . شروع شده بود يشتری بجانیبود ،با ه"مهندس صدرا" فرزند
 لذت شید از لحظه ها دای و اجازه نمکردی می تداعشی را برای خالي جاکی و هیجانات آن شب اهوی هتمام
 کنار  .دی کشرونی اش بی ذهني خانه مهندس صدرا او را از صداهاينما.ببرد

 
درون مبل که فرو . خرامان خرامان قدم برداشت گاهشی تا جاانی اطرافي شادانی عروسش به راه افتاد و منو

  در ذهنش يری سالن ناخودآگاه تصوانی شور ونشاط جوانان مدنیرفت با د
 

نو عروس سر کنار گوش مرد . همسرش دور نماند دی کنار لبش نشست که از دنیری شيفت و لبخند گرجان
 : گفت يجوان گذاشت و با طناز

  خان؟"سروش" ی خوشحالرسهی داره به آخر مشب
 دختر يبای صورت زي نگاهش رویبه نرم. نگاهش کردطنتی و پر شدی به سمت نوعروس چرخسرسروش

 : زدیجوان دور م
 همه سرعت آشنا نی جورایی هنوز تو شوکم که چطور بااهی."تبسم" موندم مونیتو شروع قصه زندگهنوز -

 ؟یگیاون وقت سرکار از انتها م.دی و کارمون به ازدواج کشمیشد
 : آمد و گفت ی پشت چشمتبسم

 . دست شما  شد که در دونه اشو سپردی دفعه چکی کنه یبابام هنوز باور نم!  دلم زی عزی تو شوك باشدمیبا-
 : کرد  کی سرش را به تبسم نزدسروش

 گم؟یدروغ م. که گیرت نیومده عروس خانوم یبد مال-
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 : جوان بود نددامادی به سروش نگاه کرد که خوشایطور خاص. بر لب نشاند یحی لبخند ملتبسم
  بالم ،،،یبهت م....توخانواده صدرا آسی-

 :بسم حلقه کرد و گفت دستش را از پهلو دور ت .دی به زیبایی خندسروش
 . فدات یتوام تک-

 : اخم آلود به خود گرفت ي ظاهرتبسم
 خواسته هام خط بکشم ومراسمم اون طور که ی تا دور برخیارادت مخلصانه اتون باعث شد سرم گول بمال-

 .دوست دارم برگزار نشد
 : گفتي وبالحن متعصبانه ادی لب گزسروش

  گذشت؟ی خوش میلیهت خ دادم مراسم مختلط باشه بیاجازه م-
 : گفت ي با طنازنوعروس

  خوره ؟ی داره با نگاهش ما رو میاالن ک-
 . هستنکیفقط اقوام درجه !االن فرق داره تبسم جان -
 .ي اما من حتم دارم بخاطر پدرت قبول نکردیکنی تو جیه مي دارنکهی با ا-

 : بر لب راند و گفتي لبخند محوسروش
 . کردمی نبودم مطمئن باش متقاعدش مدهیشون هم عقاما اگه باها...شک نکن -

 : گفتیتی آنکه تنها بحث جمع شود با نارضاي براتبسم
 ....حق با تو !باشه -
 : تاثیرگذارگفتی سروش با لحن-
 ازمن دلگیري عروس خانوم ملوس؟-

 :د و گفتلبخند دلچسبی خط لبانش را گشو. شدری چشمان سروش سرازي تبسم با عطشی تند رويبای زنگاه
 . کردم چون بدبختانه عاشقت شده بودمی عقد ساده تو محضر بازم قبول مهی گفتی یاگه م-

 : خنده کنان گفتسروش
 . راحت و بدون پرانتز قربون صدقم میرينقدری چه خوبه ا-
 . مشاور نیفتهجنابانی عالای کارمون به درگیریهاي ذهنی با خودمون ندهی تا درآکنمی ميدارم شفاف ساز-
 .رهی نظیدرواقع ب!زمی عزهیکارت عال-

 : گفتي تري با لحن جدتبسم
 .می تو دلمونه بهم بگی خوبه هرچیلیخ. سروشگمی ميجد-
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 .باهات موافقم-
  ؟ی کنی وسط سالن نگاه متی با حسرت به جمعنقدری چرا ای پس ممکنه بگ-

 : دل سروش را نوازش دادی مطلبانگار
 . برمی و لذت مکنمی جوونها نگاه منی به شور ا-
 . برو بینشون؟پاشويریمگه خودت پ!!!وا -

صحبتهاي . آمد شی وداع پي از دوستان تبسم برایکیهمان موقع . لب باز کرد تا اصل حرفش را بزند سروش
  .دی کنار کشی شد ،سروش خود را کمی خصوصیدختران جوان که کم

 
 مربع خانه مهندس صدرا ،پدر و مادر و اقوام خودش باالي سالن کامال. آخر شب را از نظر گذراند نی مدعوتمام
  يدر مجاورت آنها خانواده عمو. که مشغول خوش و بش بودنددیرا د
 

 . عروس و دامادکی نشسته ودرادامه اقوام درجه تبسم
 قرار داده بودند تا از هر سو درمعرض منی و نشییرای سالن پذنی مابی پهنواری عروس و داماد را پشت دیصندل

  که جوانان وسط سالن نقش دی ديخودشان را سرگروه تئاتر. باشددید
 
 . سیجنی را داشته و آندو کارگردان اگرانیباز

گرچه . گرفته بودندي جاشی ارکستر و نوازنده هاي گروه پر صدایکوبی درحال پايها  پشت سر بچهدرست
  خانه  داد همه از هتل بهی محیپدرش با برنامه آخر شب موافق نبود و ترج

 
 را متقاعد کرد تا به نظر تبسم هم احترام گذاشته و بخاطر او و خانواده اش آنها را شانی اما سروش ابروند

  بود واین گونه ی به اصول مذهببندی سخت پايمرد" شمسيآقا" کند یهمراه
 

نشستند سروش  و آنجا دهی نقطه سالن را برگزنی همراه خانواده اش دورترنرویازا. دی پسندی را نممجالس
 در نظرش فکر . رو کردروی پدر را زدی عقای به اطراف چرخاند و کمینگاه

 
 نی فرزند بود با انیسروش مانند تبسم اول. کرد ی مفی آنقدرها هم خشک نبود که برادرش از آن تعرشانیا

 گرچه . کوچکتر از،خود بودي برادريتفاوت که او تک فرزند و سروش دارا
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 ينفس بلند......دادی همچنان آزارش م"""سیاوش""" خالیيیش سنگ تمام گذاشتند اما جا برالی فامجوانان
  که با تمام يبرادر.دیشی انداوشی به سشتری فرستاد و برونی بنهیاز س

 
 . سروش بت ساخته بودي اش از او برای تفاوتی بدیتفاوت،شا

 سروش بود ي ها دهی اری مغااوشیوخوي ساکثر رفتارهاوخلق . ستود و عاشق مسلکش بود ی را ماوشی سواقعا
  را نداشت اما جسارت و اوشی سي جرات فکر کردن به کارهایحت.

 
 . اورا دوست داشتتیشخص

درواقع تمام قواعد پدر رابه صخره گرفته و به . نبودی اصلچی بر خالف سروش و پدرش درقید و بند هاوشیس
 . کردی میسبک خود زندگ

 مهم نبوددیگران در شیاصال برا. نداشتی کردن مشکلی بود و باحاشیه زندگشی هاهدی حد و حصراز ای بيآزاد
  پدر تی تفاوت از کنار عصبانیخونسرد و ب. کنندی میموردش چه قضاوت

 
 ی بود صورت خوشی معتقد و متعهد به اصول مذهبيکه مرد" شمس" ي آقاي مساله برانی گذشت و ایم

 .نداشت
 يدرمقابل آقا. آوردی خود نميهمه جوش وخروش پدر مکدر بود اما به رو سروش برادرش ازآن دهی عقبه

  آمده تا مامور ای به دناوشی سروش را باور نداشت و معتقد بود سدهیشمس عق
 

در نظر سروش لبخند . گذشتی داد و می پدر ملی تحوي جمالت زهر خندنی ادنی با شناوشیس. او باشدعذاب
 . گاه پدر اورا باور نداشتچیا بود اما ه پر از معناوشی و کمرنگ سصدایب

 اش را کامل ي از راه برسد و شاداوشی هرلحظه سکردی دو برادر،سروش آرزو مي فردي تمام تفاوتهارغمیعل
 .کند 
 اش شماره ی کرد وباز،بر بخت بدش لعنت فرستاد چون با گم کردن گوشی نمشی رهااوشی به سفکر

  دادن به غامیتنها توانست با پ.کرده بود  را گم اوشی سیمی دوستان صميتماسها
 

 با او یتنها ذکر کرده بود کار مهم. به اطالع او برساند که با او ارتباط برقرار کند اوشی از دوستان سیکی پدر
 .دارد 
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 به ور ي عالقه اچی افتاد ،سیاوش جز معدود جوانانی بود که هی نمنیی دوره زمانه که تلفن از دست بشر پادرآن
  ای اش در حالت سکوت ی همراه نداشت و اکثر اوقات گوشین با گوشرفت
 

 : شد تبسم را متوجه خود کردزانی سروش که آويلبها. بردی به سر میخاموش
 بود ستادهی که هنوز کنارش اي دختردنیبا د. مغزتو اشغال کرده ؟سروش به تبسم نگاه کرد ی باز چه موضوع-

  و گفت؛دی،کنار گوش تبسم چسب
 ! نشده ؟خوبه گفت عجله دارهی دوستت طوالنیاحافظخد-

 : خنده کنان گفتتبسم
 . دوخته نی بچه ها پاهاشو به زمیی بره اما هنرنماخوادیدلش م-

 : گفتی خاصجانی با هسروش
  خورد،،،،ی مطلقا تکون نم؟اونوقتی گفتی می چيدی دی بود وهنرنمایی داداشمو منجای اایاگه س-

 : شد و گفتنزای و لوچه تبسم آولب
 . تفاوتت دپرسی ی برادر ببتیپس از،غ! نطوری که ا-
 : آنکه تبسم را از سوتفاهم خارج کند گفتيبرا
پس ! خودمون رو ی کرد حتری ما چطور همه رو غافلگي که برنامه هايدیخودت د. نکن خانوم ي داورشیپ-
 . تونه ازما طلبکار بشهی سیاوشه که منیا

 . تونست خودشو به مراسم ما برسونهیواال برادرت م. سروشیکنی مهی توجيدار-
 ! عزیز منمی کردی پیداش مدی ،چطور بادهی کجاست و تلفنشم جواب نممی دونی نمیوقت-
 ! با مادرت نداشته باشهی ارتباطچی دو ماه هی طشهیآخه مگه م!رمی پذی رو نميزی چنیمن چن-

 . همسرش بگویدي برااوشی سي فرداتیوص پرده تر از خصی بی در فضا زد تا کمي سروش دورنگاه
 ي سفر شده و از تلفن بازی جوان مثل خودش راهی دهد که برادرش پس از اتمام امتحانات همراه مشتحیتوض

  اوشی به خصلت سیدرواقع پدر و مادرش با تمام دلواپس.دی آیخوشش نم
 

 . کرده بودند عادت
 که در چهره یجانی او داشت و هي که به سويریاز مس.د  نزده بود که چشمش به پسر عمه اش افتای حرفهنوز

  که هر لحظه يخبر. است ی بود متوجه شد حامل خبر مهمدایاش هو
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 . شنیدنش بود منتظر
 : گفت ي جوان که سر از گوشش برداشت درپاسخ تبسم با خشنودپسر

  تفاوت نبود،،،ی و سیاوش بي اشتباه کرديدید-
  :دی ناباورانه پرستبسم

  ؟دهی رسنهیورت امنظ-
 : چشم داشت پاسخ دادي شد و همانطور که به در ورودشتری سروش بلبخند

 .....باالخره اومد....آره-
 اوشی در کار سی قصد و غرضردی توانست بپذی باال انداخت چون نمي همسرش شانه اي متضاد شادنوعروس

 ر  اش با هقهی از خود متشکر است که سلی اندیشید او جوانیم .ستین
 

 وسواس همراه بود و با تمام ی سروش همه در مورد او با نوعي چون صحبتهادی آی جور در نمیمجلس
  گفته بود ،باز هم شی که سروش در مورد اختالف فاحش خود و او برايریتفاس

 
 . پنداشت ی را مانند سروش ماوشیس

 در تی مکث نگاه همه به جمعیب.فتاد  وسط سالن ای بمبیی زد تو گوی خود دست و پا می در افکار منفکماکان
 ... افتاد یکوبیحال پا

 دوستانش شده بود ي باعث  شادی قابل وصفری غي خوش قد و قامت وسط معرکه بود که با انرژیجوان
  که سمت جوان وسط يزی نگاهش و چشمکهاي رری از مسستادیسروش که ا.

 
 .ست  ایانی منی همان نگاوشی ،متوجه شد سکردی پرتاب ممجلس

 دو انی رفت و ناخودآگاه شروع به برشمردن تفاوت فاحش ماوشی به سمت سیبی نگاهش با وسواس عجنباریا
 .برادر کرد 

 پنداشت جذاب ی تبسم که مي برایحت. و کشش فوق العاده سیاوش بود تی آن ،جذابنیرتری و چشم گنیبارزتر
  ینیحالت ب در یچرا که دو برادر جزاندك شباهت. شده بشی مرد نصنیتر
 

 . نداشتندی وجه اشتراکچی هولبها
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 ی شد و حق را به او می مکی سروش نزدحاتی به توضشتری بکردی نگاه ماوشی به سشتری جوان هرقدر بدختر
 .داد
 ی نگاه ماوشی به سری و تحنی با تحسهی آشنا بود ،بقي چهره اشانی برااوشی سالن که سي جز نقطه باالبه

  !ستی کنیجوان خوش قد و باال و دلنش نیکردند تا بفهمند ا
 شد تا خود را کنار ای اقوام تبسم مهي برای شد فرصتدهی وسط معرکه کشاوشی سروش توسط دوستان سیوقت

 . را آغاز کنندياو رسانده و کنجکاو
 گفت ی لب مری زي کرد و مدام وردی شمس اما تند تند با سر و صورتش بازي مي قسمت سالن آقانی باالتردر
  اوشی به سروش و ساقیمتوجه چهره بشاش همسرش شد که با اشت.

 
 : و به زن تشر زدختی ررونیحرص فرو خورده اش را ب. کردی منگاه

 . برهی داره آبرومو مدهینرس! زني اجتماع دادلی بچه اس تحونمیا-
 : معترضانه به همسرش انداخت و گفت ی شمس نگاهخانوم

  شد؟ی چکدفعهی. حاج آقا ی گفتیتا به حال که مرحبا بهم م-
 : شمس استغفاري کرد و با لحن نرمتري گفت يآقا
 . باهم فرق دارندنقدری چرا اي آوردای که دنيهنوز متعجم دو پسر-
 اوش؟ی وغضب بخاطر سظیپس به به و چه چه بخاطرسروشه و غ-
 : انداخت و باناخشنودي گفت اوشی به سيندی شمس نگاه ناخوشايآقا
 دور خودش فر ينطوری رفته که ای بچه به کنی دونم ایمن نم .می تبارم زن رقاص هم نداشت ولی تو کل ا-
 .ستیانگار استخوون تو تنش ن. اداها رو در میارهنی خوره و ایم

 : شمس با حرارت گفتخانوم
 . ندارهی که ناراحتنیا.جان "عباس "دهی نشون مکجایاشتیافشو داره ! برادرشه یعروس-
 : پر استهزا گفتین شمس با لحيآقا
  داداششه ؟ی آقا به خاطر عروسشی ،ذوق ازپنهیپس مدام درحال گردش به دور کره زم....ا-

 . دوباره پسرانش مشغول شدي همسرش نازك کرد و به تماشاي شمس پشت چشمی براخانوم
 مانند زیم نتبس. بود دهی و دوستانش باعث حرارت مجلس شده و تمام جوانان را وسط مجلس کشاوشی سيانرژ

 رداد،،،،یی نگاهش را تغریمس"رها" ي بود که صداتیمهمانان محو جمع
  تبسم؟هی پسره کنیا-
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 : و گفت دی خندشی دختر عمودنی اقوام خصوصا دخترها فارغ شده بود،با دي که تازه از سوال جوابهاتبسم
 ؟يتو کجا مونده بود... عه-

 : داشت گفتی بود و چشم از او برنماوشی سي محو تماشاکهیدرحال. گرفت ي کنار تبسم جارها
 نکهیا .یشی و جذبش مدهی آدمو قلقلک می حسهی..شهی نمی تفاوت باشی بي داریهرقدر سع.چه پر انرژیه -

  شد ؟داشی از کجا پکدفعهی ،،،هی کیبفهم
 : گفت ی به سادگتبسم

 . االن از مسافرت برگشته نیهم !برادرسروشه
 را پنهان رتشی گذراند و قادر نبود حیانطور که تفاوت فاحش دو برادر را از نظر مهم. خورد کهی به وضوح رها

 :کند گفت 
  فرق داشته باشن؟نهمهی دو تا برادر اشهیمگه م... نکن تبسم یشوخ-

 : شانه اش را باال داد و گفتتبسم
 .متفاوته با خودش و پدرش "اوشیس"قبال گفته بود ... شده ي امروزيادی به قول سروش یه کم ز-

 : گفت ی گذراند با لحن بخصوصی را از نظر ماوشی چهره سيای همانطور که تک تک زوارها
 " غزال خوشگلکیمثل "واقعا برازنده اشه،،،. اسمنی و جذاب ااهی سي چشمهانیباا-

 : گفت ی ساختگی اخمی رها زد و درپي به بازوي ضربه اتبسم
  محترمت  جمت کنن؟يرادرها بنیکجان ا.چشم عموجانم روشن رها خانوم -

 : گفت ی با لودگرها
  دلشو؟ ایکیو؟رها رو -

 کرد اما عمل ی شد و اورا همراهالشی خی خنده زد بریدخترك که پقی ز. فراخ به رها زل زد ی با چشمانتبسم
  بود چرا که با پرت شدن حواس تبسم دوباره چشمان یرها فقط رد گم کن

 
 . نشستاوشی سي رویی خطاچی هی و بدیر کش دلش وسط سالن پشتری از آن بو
 شاهنامه و ي همان قصه هاانی مییجا. شناسد ی را از سالهایی دور مری نظیدرنظرش آن جوان بلند قامت و ب"

  شی برااوشیس. که پدر از چشمان افسانه ايیالی مرد خکی از ییداستانها
 
 . رفتیو به خواب م شد ی کودکانه اش مست آن نگاه مالی گفت و او هرشب در خیم

 .ندی ببيداری صاحب آن نگاه را در بي روزدی گنجی باورش نمدر
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 " .دی دی ماوشی و انعکاسش را در چشمان پر کشش و مغرور سدهی کشری خود به زالی آن چشم ها را از خحاال
 2پست

 او بلند يد از جا آمی سروش که سمتشان مدنیبا د.دی کشرونی بی رها را از افکار ذهناهوی هی نسبفرونشستن
  کرد تا کنار می تعارفاتی که بینشان ردوبدل شد سروش را تسلانیشد و م

 
 کی سرتاپا خنده بود به سروش نزدکهی که پسرعمه سروش افتان وخیزان درحالدیی نپايرید .ردی گي جاتبسم
 ... است اوشیسروش کامال متوجه شد حامل خبري از جانب س.شد 

 ! سروش  هشداربدم برمهیاومدم -
 : ادامه دادی شوخای است ي که معلوم نبود جدی با لحنسپس

 تر و بابوسیدن مکرر برادر ش رسما ی رسمکی تبري آهنگ برسه خدمتتون برانی قصد داره با اتمام اایس-
 . کنه یعذرخواه
 : زودتر به خود مسلط شد و افزوددیحم.دندیبلند بلند  خند"حمید" همراه پسرعمه اش سروش

 ادی زجانی بخاطر هاوشی چون ممکنه سدی کنی دور سروش رو خالکنمی مهی محترم توصي به خانوم هاونریازا
 .همه رو از دم ببوسه

 تبسم راسوالی افهیسروش که ق. سروش بحث را جمع کرد و رفت دنی وبالب گزدی جمله اش دوباره خندبااتمام
   گفت یوس بدهی و تنفرش درمورد داوشی ستی زد و از حساسي لبخنددید
 

 . هم دور نماندانی از سمع اطرافکه
 بلند به سمتشان ییمرد جوان با گامها. شد اوشی به سروش گوش می داد که متوجه سنیری مانند سازی نرها

 . رفتی گذاشت ضربان قلب دخترك باالتر می مشی که پیهر گام. آمدیم
 که فکر یدرست زمان.وش خواهد رفت از هاوشی خود درشگفت مانده و پنداشت بارسیدن سبی حال عجاز
  است ،راهش را کج کرد و با فرستادن کی عروس و داماد نزدگاهی به جاکردیم
 

 برگشت و يضربان ناهماهنگ قلبش رفته رفته به حال عاد. سروش به سمت خانواده اش رفت ي براچشمکی
  از عطر نی دلنشي احهی راییتوگو. هم خورد يپلکهایش با طمانیه رو
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 بود دهیکامال به خانواده اش نرس. از پله هاي مرمرین باال رفت اوشی سينگاهش با قدمها. آرامش کرد وشایس
 .دندی را دربر کشاوشی سی او سرپا شده و هردو ازطرفيکه عمه ها

 گفته دی فهمدی را باال آورد و بوساوشی عمه بزرگتر دست سیوقت. بوسه بارانش کنند اقی بود با آنهمه اشتمنتظر
  یدرنظر دختر جوان حرکات دو زن سواي مهربان. سروش صحت دارديها
 

 رابین خود نشانده و مانند تندیسی دست نیافتنی و اوشی سی همراه بود چرا که هردو مدتی با وسواستوام
 . کردندیباارزش نگاهش م

 که علیرغم نیری کنجکاو سايدرست مانند چشمها .اوردی آنها برود و سراز ماجرا دربنی خواست بی مدلش
 سرپوش نهادن برکنجکاویشان،معلوم بود تمام حواسشان معطوف خانواده شمس 

 
 . جوان تازه وارد آنهاستو

 :دی کشرونی باالتیبرادر کوچکترش اورا خ"پرهام" يصدا
 !يمتوجه ا.چرا سرراه ایستادي رها -

 : به دورش انداخت و حق رابه پرهام داد اما گفت ی نگاهرها
 . شماشی گشتم پیداشتم برم-

 :دیرها پرس. هم قرار گرفته وبراه افتادند کنار
 .گهی تبسم بودم دشیپ... چکار نجای اي تو اومد-
 . شلوغ پلوغ شد اومدم مراقبت باشم ادیز-

 : به برادرش انداخت و گفتیهی نگاه عاقل اندر سفرها
 .یگی تو که راست م-
 م؟ی در دونه بابامونو نداري هوانهیمنظورت ا-
 .دی دی بهم نمدنیاجازه نفس کش"رهام"چون تو و . راحته المی بابت خنیازا.اون که چرا -

 : ترش کندي پرهام که درهم شد ادامه داد تا کفرچهره
چون دوتا برادر بزرگتر از خودش نداره تا مثل باریگارد همه جا محافظش . به تبسم حسادت کردم شهیهم-

 .باشن
 :د بازکرد را به لبخنشی پرهام لبهااخم

 .نزن که... کردم داداش بداخالق یشوخ-
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 : درحال سرتکان دادن گفت پرهام
 . بگیي جديمگه جرات دار-

 : گفتاری اختیب. کردی رابرایش تداعاوشی پرهام چهره ساخم
 هم حالمو جا نی برادرم بو،همین  اخم دروغاوشی ترسم واال اگه سیخدا رو شکر که از اخمهاي جدیت هم نم-
 .د آوریم

 :دی با تعصب خاص برادرانه پرسپرهام
 ه؟ی چي که فرمودیمهندس-

 گرفت دی پررنگ نگاه دخترك درخششی مثل خورشیدرنظر پرهام رنگ عسل.دی رها درخشيبای زچشمان
  اش ی او برتارهاي صوتي خاص از صدایجانیه.ودرتمام چشمانش پخش شد 

 
 : کردی را معرفاوشی آنطور سی وقتنشست

 . تازه واردي که همه رو مبهوت خودش کردنیهم. برادر سروشه دونمی مهندس فقط مایتره  دونم دکینم-
 : اورا ازیادش بردی سوالجانی رها چنان به پرهام شوك داد که هي هاحرف

  با سروش فرق داره؟ تاحاال کجا بوده؟نقدریپس چرا ا-
 : ادامه دادجانی با همان هرها
 مگه نه ؟... هم جذاب تره یلیخ-
 : چپ زدی خودش را جمع کرد و به کوچه علعیسر. رها را بست ي پرهام دست و پانباری اماخ
  اطراف تبسم چه خبر بود؟يدیند-
  ؟هی کي کار حرفه اتی تکنو کنی خواستن بفهمن ای همه میعنی-

 : صحبت کندی تفاوتی کرد با بی خورد و سعنباری ذوقش را ارها
 ؟ي بودی چشماتو مینی دختر فوق العاده ببهی یجنابعال-

 : را درست کرد و گفت شی چشمهاپرهام
 . زنیای حرف مکری درو پی بي داریلیخ.مواظب حرف زدنت باش -

دارم با برادرم دوستانه صحبت . زنم پرهام جان ی که حرف نمبهیبا غر-. تا پرهام را گمراه کندودی خندرها
 .کنمیم

  جوان نیشخندي زد و گفت پسر
 . بعد آدمو خرمیکنیپ سیاستت تو حلقم یگیحرفتو م .ی هستي موذیلی اما خي ا هنوز بچهنکهیباا-
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 : خنده اش گفتانهی حالوو موذانی را بهم فشرد ومشی دندانهارها
 به بعد اول حرفات رو مزه مزه نی باش اما ازاراحتیبعدش با تو راحت حرف نزنم برم سراغ ک .ستمیبچه که ن-

 !يمتوجه شد. برخورد رتمی به غيدی پرونی دی مهوی...کن بعد بگو 
 : به خود داد و گفت ی ساخته گي لرزرها
 !حتما ...قربون رگ ورم کرده گردنت-

 وسط سالن باال رفت و کنار پدر و مادرش ي از پله هاعی دست پرهام ندهد سرگری دي آنکه بهانه ايوبرا
 .نشست

 بود اما فکر ختهی آمری و تحنینگاه مادر تحس.دی پدر و مادرش آنها را هم متعجب دي دادن براحی هنگام توضبه
  کمتر صحبت شهی همشانیچون ا. خواند یپدر را کمتر از نگاهش م

 
 به شتری بی تفاوت که کمنی مشابه پدر داشت باای خصلتزیبرادر بزرگش ن. پرمغز بود شی و حرفهاکردیم
 . نگاه کرد ومانند پرهام واکنشی از خود نشان نداداوشیس

 . رفت انشی و اطرافاوشی سی دوباره حواسش پدیادر راکه مشغول گپ زدن باهم د و مپدر
 دانست تفاوت انها با پدرانشان یاما نم...از شباهت نشستن خود واو لذت برد.دی پدرومادرش دانی اورا منباریا

 ..... تا آسمان است نیزم
 نیام صدرا متخصص قلب که  صاحب نام ب فرزند دکتر پدرنیآخر. پدر و مادر بود زی خانه و عزی رها سوگل"

 .همکاران و اقوام بود 
 آنکه سالها پس از ازدواج صاحب لی برادر کوچکتر مهندس صدرا بود اما زودتر ازدواج کرد و برادرش به دلدکتر

 .فرزند نشد دو پسرش بزرگتر از تبسم بودند 
 . باهم داشته باشند ي اهمانی صمی کم رها و تبسم باعث شد دو دختر رابطه عاطفی سنفاصله

 پرهام ي لجاجتش به پانحالیباا. اما گاها لجوج و خودمختار بایصبور و شک. پدر و پرهام داشت نی خلقیاتی برها
  هم رفته يرو .کردی اورا نفی می سرسختشهیچون پدر هم .دی رسینم
 

 . بودلی خوشبخت بودند که حالشان نقل فامي اخانواده
 خود بود و پسرانشان به تبعیت از پدر و مادر و البته یلیمسرش متخصص رشته تحص چون هزی صدرا نخانوم

 . را انتخاب کردندی که داشتند علم پزشکيعالقه ا
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 کاغذ ي گرفت وروی قلم به دست میوقت. . بودي هنرحهی قري وداراركی زاری بسي خانواده رها دختربرخالف
  خطها از قبل ایگو.د رقصیدنی دستش مری انگار قلم و کاغذ زدی کشیم
 
 . کردی کاغذ نقش داشته و او تنها پررنگشان ميرو

پدر و مادر . داد بی ترتیشگاهی او نمايسالگی برا16 که پدر درسن دیکشی قلمهایی ماهی درآن سن سدخترك
  ی اورا به سمت پزشکشانی حرفهاانیبا انکه کامال مشوق رها بودند اما م

 
 .  ذوقش را کور کرد پرهام بود یهمان ابتدا حساب دادند وتنهاکسی که ازی مسوق

 ی پدرش هردو رشته را مد نظر قرارداد تا هم در کنکور هنر هم پزشکدهی احترام گذاشتن به عقي براشتری برها
 .شرکت کند

 .کردی خود را آماده مارتن کنکور مدیبا.  سال دوره متوسطه بود ونی سال آخرآن
 :گفت.به مادر نگاه کرد و. اش از آن افکار سر رفت حوصله

 ... که نمشی ببادی تونم زی مثل قبل نمگهید. تبسم مامان شیمن میرم پ-
 اوشی عروس متوجه دوستان سگاهی به جادنی گذشتن از سالن و رسنیح. با تکان دادن سر موافقت کرد مادر
  ولو شده بودند تا رفع های صندليپسران جوان فارغ از آنهمه تحرك رو.شد
 

انگار معذوراتی .دندی کشی گردن ماوشیدارند چون مدام به سمت س. کامال معلوم بود هنوز انرژي. کنندیخستگ
 ... نشستندهای صندلي موقر رويداشتند که به ظاهر مثل پسرها

 برخورد رتمی به غيدی پرونی دی مهوی... به بعد اول حرفات رو مزه مزه کن بعد بگو نی باش اما ازاراحت
 !يمتوجه شد.

 : به خود داد و گفت ی ساخته گي لرزرها
 !حتما ...قربون رگ ورم کرده گردنت-

 وسط سالن باال رفت و کنار پدر و مادرش ي از پله هاعی دست پرهام ندهد سرگری دي آنکه بهانه ايوبرا
 .نشست

 بود اما فکر هختی آمری و تحنینگاه مادر تحس.دی پدر و مادرش آنها را هم متعجب دي دادن براحی هنگام توضبه
  کمتر صحبت شهی همشانیچون ا. خواند یپدر را کمتر از نگاهش م
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 به شتری بی تفاوت که کمنی مشابه پدر داشت باای خصلتزیبرادر بزرگش ن. پرمغز بود شی و حرفهاکردیم
 . نگاه کرد ومانند پرهام واکنشی از خود نشان نداداوشیس

 . رفت انشی و اطرافاوشی سیدوباره حواسش پ دی و مادر راکه مشغول گپ زدن باهم دپدر
 دانست تفاوت انها با پدرانشان یاما نم...از شباهت نشستن خود واو لذت برد.دی پدرومادرش دانی اورا منباریا

 ..... تا آسمان است نیزم
 نیب فرزند دکتر پدرام صدرا متخصص قلب که  صاحب نام نیآخر. پدر و مادر بود زی خانه و عزی رها سوگل"

 .همکاران و اقوام بود 
 آنکه سالها پس از ازدواج صاحب لی برادر کوچکتر مهندس صدرا بود اما زودتر ازدواج کرد و برادرش به دلدکتر

 .فرزند نشد دو پسرش بزرگتر از تبسم بودند 
 . باهم داشته باشند ي امانهی صمی کم رها و تبسم باعث شد دو دختر رابطه عاطفی سنفاصله

 پرهام ي لجاجتش به پانحالیباا. اما گاها لجوج و خودمختار بایصبور و شک. پدر و پرهام داشت نییاتی ب خلقرها
  هم رفته يرو .کردی اورا نفی می سرسختشهیچون پدر هم .دی رسینم
 

 . بودلی خوشبخت بودند که حالشان نقل فامي اخانواده
و پسرانشان به تبعیت از پدر و مادر و البته  خود بود یلی چون همسرش متخصص رشته تحصزی صدرا نخانوم

 . را انتخاب کردندی که داشتند علم پزشکيعالقه ا
 کاغذ ي گرفت وروی قلم به دست میوقت. . بودي هنرحهی قري وداراركی زاری بسي خانواده رها دختربرخالف

  خطها از قبل ایگو. رقصیدندی دستش مری انگارقلم و کاغذ زدی کشیم
 
 . کردیش داشته و او تنها پررنگشان م کاغذ نقيرو

پدر و مادر . داد بی ترتیشگاهی او نمايسالگی برا16 که پدر درست دیکشی قلمهایی ماهی درآن سن سدخترك
  ی اورا به سمت پزشکشانی حرفهاانیبا انکه کامال مشوق رها بودند اما م

 
 .  پرهام بود  ذوقش را کور کردی دادند وتنهاکسی که ازهمان ابتدا حسابی مسوق

 ی پدرش هردو رشته را مد نظر قرارداد تا هم در کنکور هنر هم پزشکدهی احترام گذاشتن به عقي براشتری برها
 .شرکت کند

 .کردی خود را آماده مارتن کنکور مدی سال دوره متوسطه بود و بانی سال آخرآن
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 :گفت.به مادر نگاه کرد و. اش از آن افکار سر رفت حوصله
 ... که نمشی ببادی تونم زی مثل قبل نمگهید. تبسم مامان شی پمن میرم-

 اوشی عروس متوجه دوستان سگاهی به جادنی گذشتن از سالن و رسنیح. با تکان دادن سر موافقت کرد مادر
  ولو شده بودند تا رفع های صندليپسران جوان فارغ از آنهمه تحرك رو.شد
 

انگار معذوراتی .دندی کشی گردن ماوشی دارند چون مدام به سمت سيکامال معلوم بود هنوز انرژ. کنندیخستگ
 ..... نشستندهای صندلي موقر رويداشتند که به ظاهر مثل پسرها

 3 پست
 : گفتیی مادر بود که پدرش با ترشروي هنوز غرق محبتهااوشیس
  قربون صدقه اش میري ؟چه خبره ؟نهمهی و سالم اومده که اپی خوش تیلیخ-
 ی تر نشان مي بلندش انداخت که مضاف با صورت اخم آلود همیشگی اش اورا جدي ابروهانی بی اخماوشیس

 :داد 
 . به حاج اقاتون برخورد مامانيازبس مخاصم چاکرم شد-
 : همسرش گفت ي شمس جايآقا
 نی ای تونستی چه مدل لباسیه ؟نمنی چه سر ووضعیه ؟انیآخه ا! چپ بچه جون یخودتو نزن به کوچه عل-

  برادرت تا ی عروسییای درست بی تونستی ؟نمی کم مرتب کنهیاتو موه
 

 ....آخه! من نره يآبرو
 ظی شمس با غيآقا. از پشت باال رفت ی کمراهنشیپ. برداشت زی مي خم شد ولیوانی شربت از رواوشیس

 :گفت
 ؟ی که بپوشي نکرددای پيلباس مناسب تر-
 : و گفتدی شربت نوشي جرعه ااوشیس
 . مد بوددینی بیبخرم همینایی که مرفتم لباس -
 . ابروییهی اش بجهی مد بخوره تو سر من که نتنیا-

 یجون سروشت امشبو ضد حال نزن و ب. رفته حاج آقا شی پشی شما پي آبرومی وهرکاري کنمی بپوشماهرچی
 . ما شوالیخ

 :گفت. ودی از شربتش را سرکشگری دي جرعه ااوشیس. شمس استغفاري کرد يآقا
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 دی بذار دیول کن. وواریش گذشتهشی و چفیه و ریواال دوره لباس خاک. جون ی جلو حاجایم شما با ما ب کهی-
  .می کنیزندگ

 : نگاهش کرد و گفت ری شمس با تغيآقا
 لوی ویه کی حاال لباس پاره پوره بپوشی تا جنابعالدنی خاك خوابری االن زی لباس خاکي از همون جوونهایکل-

 . رو سرتیگریس بمال
 :دی خندی تفاوتی با باوشیس
 . ما دونی دل بکن وبیا تو منی مدونی از می کممیفقط گفت .می نکردییما ادعا-
 : شمس کوتاه آمد يآقا
  زدي؟ی زنگ به ما مهی دینبا .ي دوسه ماهه کجا بودنیا! خب یلیخ-
 .دی آپدیت بشندهی نه ماه آي و برادی بکشی نفسهی بلکه دیخواستم صدامم نشنو-
 : نشده بود گفت اوشی شمس که متوجه منظور سياآق
  پرونده؟شی بود که چن سال پی کلمه هم مثل اون بنگنیا-
 : به پدر زل زد و گفت اوشیس
 چه کاریه دونمینم. بود ی نبود بگی به روز شدن و اونم بنگیعنی کلمه نیا....شما مدام چماغت دستته حاج آقا-

  هی زنم هردو ی حرفا زنگ نمنیهمخوب واسه  .یکنی ملهیاینقد به ما پ
 

 .می آمین بکشنفس
 :گفت . مداخله کرد ومادر

 .نفس من و پدرت به شما دو تا بسته اس. دلم زی عزهی چه حرفنیا-
 متفاوت و یبا لحن. که پدر مچ دستش را گرفت زدی شد برخزی خمین ! شهیمثل هم. زد ی لبخند کجاوشیس

 :مقتدرانه گفت 
 .من آبرو دارم!ادبیاتتو اصالح کن . سمت ماادی داره م صدرا پدر تبسميآقا
  :دی پرسندازدی دیدگان پدر بری به مسی آنکه نگاهی باوشیس
  یوفسکی داستاای بابا؟نکنه ناپلئون بناپارته نی هست ایک-

 : گفتی شمس سرخ شد اما به آرامي آقاصورت
 .....ای نکن سيزیجون بابا آبرور-
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 از تی را به تبعاوشی شمس به احترام مهندس صدرا از جا بلند شد و سيزند آقا بی حرفاوشی از آنکه سقبل
  کرد و با لبخند پت وپهنی ی صدراچند گام مانده را بلندتر طيآقا.خود واداشت

 
 :گفت

 . به آقازاده عرض کنم ی مقدمری خدمیخدمت رس .دی راحت باشکنمیخواهش م-
 : پدرش گفتي جااوشیس
 . با شما خوشبختمییدرهر حال از آشنا. شد ی نداشتم کوتاهانی از اطرافیما چون شناخت من بود جناب افهیوظ-

 اوشی و باز هم متوقع بود سکردی شمس همراه لبخند نگاهشان ميآقا. به نشان ادب درهم گره شد دستانشان
  سهی مقاگریکدیمحترمانه تر برخورد کند چون مدام رفتار او و سروش را با

 
 : صدرا گفتي آقانی حنیهم. کردیم
 فهمند ی مهمانان نسبت شما و سروش را مید؟وقتی آوردفی تشرری دنقدریاماجسارتا چرا ا .نطوریبنده هم هم-

 .... هستنلیمتعجبانه دنبال دل
 : اش گفت ی با اعتماد به نفس ذاتاوشیس
ازبعد امتحانات سفر بودم ....ای چرخم تا برسه به دنی مرانیفعال دور ا. مارکوپلو شمیدارم م.من به سفر زنده ام -

 مشکل مهموناتون حل شد؟. امشب که خدمت شمامنیتا هم
 ی کرد و با لحنی مخفي لبخندي جا خورده بود تعجبش را البه الاوشی از صراحت سی که حسابمهندس

 :متفاوت از قبل گفت 
  دارن؟ي اهی روحنیهمه خانواده شمس چن-
 :بالفاطه گفت .ردی را نگ از آن بود که منظور مردزتری تاوشیس
 یمثل من جن. و سرشب برگرده خونه رونیسروش عادت داره خروس خون از خونه بزنه ب. جناب دینترس-
  و ریسربه ز.دی کنداشی بشه و دوسه ماه بعد پبی بسم اهللا غهی که با ستین

 
 "اسب چموش " هی اسب رام شده رو لگام زده نه کی دختر شما جتاینت .مطیعه

 و از ستادهی چه رسد به حاال که کامال مقابلش ادی فهمیاگر پشت به پدر هم داشت حس و حال او را م اوشیس
  اش کرده ی چقدر با به کار بردن آن کلمات عصبدی فهمشیرنگ و رو

 
  .است
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  بود ،کامال متوجهدهی جز متانت نديزی کرده بود واز آن جوان چسهی صدرا که درابتدا اورا با سروش مقايآقا
 .تفاوت فاحش دو برادر شد 

 اش تکان ی صندلي شد از روی مدهی که به اجبار وسط مجلس کشیی با انکه داماد بود جز در زمانهاسروش
  درچشم برهم زدنی انواع و اقسام رقص ها را به اوشی خورد حال آنکه سینم
 

 . گذاشت شینما
 : بر لب مهندس نشست و گفت ری با تاخيلبخند

 اصالت نهیمهم ا .يسروش جان آرامتر و شما پرانرژ. بدیهی است ي امرنی دارند و ایمتفاوت اتیآدمها روح-
 . باشه که خدا روشکر درسته یآدم چ

 نزده بود که احساس ندامت کند یحرف نامربوط .ستی به ادامه گفتگو نلی مادی فهمی از وجنات پدر ماوشیس
 به نظرش آدمها .د  آمیاز لفظ قلم واداب منشانه صحبت کردن خوشش نم.

 
 تفاوت تر یب. کنند ی آن پنهان مری خود را زی روند ،جلد اصلی کلمات مودبانه فرو مي از حد البه الشی بیوقت

  زد و پشت سر مهندس صدرا براه افتاد تا مورد عتاب ي لبخندشهیاز هم
 

 هیکه ظاهرا از بق"ابشه". سروش توسط دوستانش محاصره شد گاهی به جادنیقبل از رس .ردی قرار نگپدر
 : به شکمش گفتدوبااشارهی را به سمت خود کشاوشیعاقلتر بود،س

  بهمون شام میدي؟یپس ک. الکردار دراومد بابا نیپدر ا-
 :گفت "پوریا" بدهد ی جواباوشی سنکهی از اقبل

 ... من دو درده شدم -
 . شکمش گذاشت و فشردي دستش را روسپس

 : بود به تمسخر گفتدهی را فهمایمنظور پور. کهاوشیس
 .می بخری میریم بازار چمی سونو بده بفهمهی...حتما بار شکمت دو قلو دراومده -

 :دی از گوشه چشم به سمت راستش نگاه انداخت و پرسایپور
  شناسیش؟یم....ای سهی خوشگل کي کوچولوي پرنی بگو ازتیجون عز-
  گرفته موهات فشن شده ؟ویباز چشم کور شده ات ک-

 : گفت ی با لودگایپور
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 . دلمون بخوابهشونیی فرشته رو به مابرسون پرنیتو ا. که کار سسشوار و ژله نیا-
 : تاب داد نی به طرفي سراوشیس
 . هستنياز نظر شما احمق ها همه دخترا فرشته و حور-

 : جابه جا کرد و گفت ینی بي عینکش را روشهاب
 . گرفتم جناب جنتلمنیم افهی تو بودم واسه دخترا قيمنم جا.بله خوب -
 : گفت اوشیس
 .می ترختی ری هم بیدرنظر بابامون از پلنگ صورت-
 . که غنیمتهابیفعال حالو در. داداستی نی که تموم شدنیبحث تو و حاج-
 : شهاب زد و گفت یشانی به پي ضربه ااوشیس
 .ی هستي اونورادیهر طرف باد ب ...يتو حزب باد-

 : و گفت دی خندشهاب
 .اس  واسه خندهجون تو-
 با تسبیحش دارت ي سروش چپ نگاه کردلی بفهمه به فک و فامیحاج .يبهتره به دافاي انتر خودت بخند-
 . زنهیم

 :سپس گفت. ولودگی کرد دی دور گردن خود کشی دستشهاب
 . رسهی داره که به پدر تو نمگاردی بادنقدریچون ا.هی پري کوچولو کنی امی بتونمیخواست-

 و شفاف که نتوانست رنگش را بای زیهمزمان نگاه. مورد نظر دوستانش برگشت ریود آگاه به مس ناخسرسیاوش
 . دهد ،درشب رنگ چشمانش نشستصیتشخ
 :دیشهاب بال فاصله پرس. او برگردانداقی تفاوت به اشتیاما ب.کندی کرد دخترك با حالت خاصی نگاهش محس

  خب ،،،،آمار؟-
 :خت باال اندادی القي شانه ااوشیس
 .پاس شد.... ترم آمار ندارم نیا-

 : گفتشهاب
 ه؟یک ...ای نکن سیلودگ-
 : باال انداخت ي شانه ااوشیس
 . شناسمشینم-

 : گفت زانی با لب و لوچه آوشهاب



 

 21 

 ؟ی شناسیتو قوم و خویشتو نم-
 :شهاب سرش را به طرفین تاب داد .ابرو باال انداخت "نه" ي به معنااوشیس
 . شناختی احمق جونی منویا دی بایهرکیو نشناس-
 : گفت ری با تغاوشیس
 .تی خاصی چهار صدتا عینکی بشهی اون چهار تا چشم کورت مینی بیاحمق خودتی که هرجا دختر م-
 ! دم به تله توام نمیدهی مطمئننکهی ؟نکنه ازاي حاال چرا حرص کرد-
  افزود؛ندازدی را سرلج باوشی حرفش و اینکه سدیی تايبرا
 "مگه نه ؟"-
 . زنم و براش چهار دست وپا افتادمی که من دارم بال بال منه
  .ی رفت بگادتیتشنج -
 : کردوقافیه را نباختيشروی با نگاهش به شهاب حمله کرد اما او پاوشیس
 ا؟ی شرط ببندي سيحاضر-
 چهره تک تک دوستانش ي رواوشیس. گفتندي دخترك رو بکشونم وسط؟بچه ها بله جون دارنی ؟ایکه چ-
  زده هستند چرا که تا آن روز جانی تا چه اندازه هدی انداخت و فهمیگاهن

 
 به رفاقت با ي عالقه اچی هاوشی دانستند سیآنها م. برخالف میلش کنندي نشده بودند اورا وادار به کارموفق

 .جنس مخالف ندارد
 : گفت کردینگاه م به بچه ها کهی زد درحالبی به سيگاز .دی اش کشینی را برداشت و به بی سرخبیس
 شرط ببندم جز یحاضر بودم سر هر چ...من حوصله ناز و ادا ندارم  ...یاون چ.... داره یتی خاصهی بی سنیا-
  .نیا

 : با تمسخر گفت ایپور
 فیپ.... حرفو زدينی که ادهی بهت پا نمیدونیاما م.... داره احمق جون ي ادهی چه فانی تو دستت ببریتو بگ-
 . نکن فیپ

 : نیشخندي زدو گفت اوشیس
  دماغشه؟يمثال چشمش جا-
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 شی دوبار رفته پیکیفقط . خوره یالتفات داشته باش ازکنار دست خانواده اش جم نم.اتفاقا کامالخوش ترکیبه-
  رفتن دنبالش وپرش دادن به یعروس خانمتون که برادراش مثل قرق

 
 .آشیون

  کین؟انشی اطرافدیازکجا کشف کرد-
البته تو ته و تو اونم .... که میستیخنگ ن ....ادیدواج کرده باشه ضمنا ته چهره هاشون بهم م ازادی بهش نمچون

 .ستی بد نياریدرب
  بشه؟ی که چ-
 . دنبالشفتمی راحت بالیاگه مجرد بود با خ-
 : زد و گفت ای پوریشانی درون دستش را به پبی ساوشیس
 .بیار خودتم ته ماجرا رو درادهی حرارتت زنقدری تو که ا-

 شود که با آن عمل به او چراغ ی مکی به آنها نزدی کسدیاما فهم. بود ی سوالشی بچه ها برالی دلی بخنده
 . دهندینشان م

 : زد یی لبخند پر معنادیکنار میزشان د. را کهدیحم
 .دی کشی می کارمون داشت به آتش نشاني به موقع اومد-

 : آنکه بحث را دنبال کند گفت یب.کرده  گل شانی بچه ها به او فهماند مسخره بازخنده
 بی ترتدیسروش فرموده اگه گرسنه ا.... به دومامی تا برسدی خوری می چدیاول بگ....اوال مامورم ومعذور -

 .شاموبدم
 .دندیچی پي نسخه ادی حمي انداخت و هرکدام براي ولوله ادی حمحرف

 : نچ نچی کرداوشی ساکت شدن آنها سبا
 . بذار جلوشون کوفت کنيزی چهیتا مردمو نخوردن  ...نجای پست شدن اقایبدبختا از آفر-

 : گفت ي اانهی با لحن موذای ،پوردی از رفتن حمقبل
 .حاال که اشتهاش کور شده ،کوفت و زهرمار به نافمون بسته.خودش گرسنه تر از ما بود -

 :دی پرسدیحم
  سوزوندت؟یک .ای سي بوديتاحاال که پرانرژ-
 : پر استهزا گفت ی با لحناوشیس
 . بعضیا کور شددنی اشتهام با دنهی اایمنظور پور. شماتلری جان هیی سوزه دماغمه توسط دای مشهیاون که هم-
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 :دی پرسدیحم
 ه؟یمنظورت ک-
  به پشت سرخود پرت کرد ؛ی گوشه چشماوشیس
 . دختره که پشت سر من نشستهنیا-
 . صدرايبرادرزاده آقا-
 :ل زدو گفت  به جمع دوستانش زاوشیس
 مشکلتون حل شد؟!!! اراذل ونیآقا-

 : نظر داشتری اشتهایش بود اورا زی درمورد باوشی سحاتی که هنوز منتظر توضدیحم
 . تشابه دچار سو هاضمه ام کردنیا. منه که قالم گذاشت دی زهیطرف شب-

 : زد و گفت اوشی پهن سي به بازودیحم
 . خورمی جرز ميه درد المن اگه تو رو نشناسم که ب.خودتی داداش -
 . داماد کردها بشیی خوندي که قرار گذاشتیتو فاتحه اتو وقت-
 .یی عقلمو زائل کرد پسر دایعاشق-
 . اراذلو پروندهنی دختره که عقل انیمثل ا-

 : باال انداخت وگفت دابرویحم
  ،،،،چه خبر؟دیراست بگ. واسه من بودتونی بازایپس س-
  :دی پرساوشیس
 . عروس خانوميمخصوصا اون کامل مرده که بشه عمو. زننی کالس باال من؟بدجوریکاطرافیانش -

 : گفت دیحم
 . بیمارستانم هست سی رئشونیا. پزشکن یهمگ-
 . الحکما وصلت کرده میپس سروش با حک...عه-
 ؟ی دونستینم.البته پدر تبسم مهندسه -
 خواهر برادراش کدومان ؟ چکاره ان؟.چرا متوجه شدم -

 .در محترمت تک فرزنده و سال سوم کامپوتر برازن
 : باال انداخت یی ابرواوشیس
 طور کرده که میراث خور نداشته باشه ي دوماه دختریکی نیدر عرض هم!  مثل باباش زرنگه ی پسر حاج-
 .عجب بابا  ....رهی سر به زگنیاونوقت م.
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 مهربانش نهی سيرمش به پهناآغوش گ. آمدشی تا باالخره به سودی دوی ماوشی چشمش به سمت سمدام
  دوست داشت یگاه .دادی محبت ماوشی بهانه هم به سیب. او باز شد يبرا
 

 شی با خودش ،زندگفشی تکلنکهیبه ا. خوردی غل و غش او غبطه می به سروش ورفتار بشهیهم. باشداوپدرش
 سردرگم و . بود فی بال تکلشهیاما خودش هم. اش مشخص است ندهیو آ
 

 ! واسماننی زمانی و مستأصل،،،،معلق مقراری ،،،،بمبهم
 . شناختی بروز نمیداد و فقط سروش نگاه تیزش را مچگاهی که هيزیچ

 انداخت اوشیسروش دستش را دور گردن س. کنار او نشست ی صندلي از آغوش سروش جدا شد ،رویوقت
 : اورا به خنده انداختاوشیحالت خاص س.

  ؟ خودتو چسبوندي به مننقدری چرا ا-
 .شنی موقع عروس خانوم ناراحت مهی

 : گفتی با سرخوشسروش
 . خوام خوشگلتر بشم حال تبسم بهتر بشهیم-

 : و گفت دی کشنیی دو طرف لبش را پااوشیس. فرستاد اوشی سي برازی رچشمکی
 .اما اش کشک خالته...سرت تازه کالهم رفته -

 : گفت ي با لحن معصومانه اتبسم
 .سیاوشدستتون درد نکنه آقا -

 : ظاهرفریبش گفتتی وبا جددی چهره تبسم دوي رواوشی سنگاه
 . کنهنی ذاشتم خودشو خاکستر نشی به سروش هم آقا آقا چسبوندي رام شد ؟من بودم مگه م-

 : گفت تی با جداوشی اما مدل سکندی به نوعروس فهماند مزاح ماوشی لب سي محو رولبخند
 .ارمی حرفتونو با سروش در بی گید تالفینم-

 .مگه خواب باشه . من بعد مدام تنش باس بلرزه سروش
 :دی عروس و داماد شد ،پرسي که مهمان لبهاخنده

 یحت... که حساب همه چیو کرده رهی بچه اینقد سربه زنیا.... زدي داداشما رو اغوا کرد ي چه ترفندیراست-
 .تک فرزند بودن رو

 : لبخند زنان گفت سروش
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 . نهای ی دادسرامون کنی راهدهی نرسیتونی منیبب...ول کن دادا -
تک . باال براشی انداختی ابرو مکردی میچطوره مامان هرکیو بهت معرف .ادی امر دستش بقتی حقدیخب با-

 فرزند نبودن؟
 .هرسه به خنده افتادند.دی خنداوشی سروش زد و سي به پهلويتبسم سقلمه ا. ابرو باال انداختسروش

 .بان و محجوب آمد که کامال جفت سروش بود  مهري نظرش تبسم دختردر
 از آنها فاصله گرفت اما برگشت یگام.گفت و برخاست"بااجازه ایی " صرف شام سراغش آمد ي برادی حمیوقت

 : جوان گفتي به دلداده هایوبا نگاه
 . سال کنار هم جوون بمونیدي سالهادوارمیام. بگمکی رفت بهتون تبرادمی-

 .... را گشود از لبخند لبهایشانیخط
 . به هزار و یکشبشدی و برسنهی تازه از عشق ببی دلتون هرشب یه رنگدوارمیام-
 مردجوان غرق لذتشان يبایجمله ز. که ازآنها فاصله گرفت ،نگاه سروش و تبسم درهم قفل شداوشیس

 :دی زد و پرسیسروش لبخند نرم.کرد
  ؟هی چای حاال نظرت راجع به س-
 مخصوصا با ستی ننطوریاما انگار ا!  خودخواه یلی وتو نگاه اول خادی به نظر ميفوذ قابل نریجوون سخت و غ-

 . که گفتيجمله ا
 : انگشتهایش را درهم قفل کرد وبا اندك حسرتی نامحسوس گفت سروش

 . خواد باور کنهی که نمفیخودشه عشق محضه ح-
 : با تعجب گفت تبسم

جسارت و شجاعت تو خونش عجینه اونوقت .س محضه اعتماد به نفدمی که من دیآدم. سروشیگی میچ-
  خودشو قبول نداره؟یگیم
 تا متوجه منظور من ی کنی باهاش زندگدیبا. سخته یلی شب خهی کردن اون تو حیتشر...اینا پوسته سیاوشه -

  فهمم ی اوقات نمی گاهکنمی میمن که سالهاست دارم باهاش زندگ .یبش
 
و هزار  !ی جاده خاکزنهی پسنده؟ چرا گاهی می آل؟چرا مدل ما رو نمدهی اگهی میبه چ !گذرهی می ذهنش چتو

 . مجهولششهی و چشماي همگهیچراي د
 .باهاش درد ودل کن. رابطه اتون باهم خوبه دمی که دنطوریا-

 : زدی لبخند کمرنگسروش
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 .رمی من بودم که صداش کردم تا جواب بگشهیهم. بگه یعادت نداره حرف دلشو به کس-
 .زمی تازي و خودخواهیش عزکهی گرده به ی برمگهی دنیخب ا-
 ستی ازنوعی ناوشی فهمم جنس سی مشمی مقی اما تو کارهاش که دقکنمی اوقات مثل تو فکر میمنم گاه-

 .که آدمو آزار بده
 .دی گرفت و دلدادگان جوان را به دنیاي تازه خود کشیانی پاتمیارکستر ر. آخر بود زنگ

 آماج انی کرده مهندس مزیباالخره عز. ساییدیم گذاشتند و نوعروس سر بر شانه پدر م ها سربر دامن هعقربه
  آسفالت ي روری تانی نشست و اوللی درون اتومبيمهمانان و جوانان پر انرژ

 
 لهایاتومب. کارناوال شب را به راه انداخترهای تاژی قژی قيصدا. حرکت کرد لی پشت اتومبلیاتومب . دی کشدهیکش

  هوا تاب يبادبادکها در دستها رو. گرفتند یان از هم سبقت مزوزه کش
 
 . کردهی لبخند را به قلبشان هددنی تا رسی رنگيریمس. خورد یم

 شمس يآقا. رساند واشاراتی بهم کردنداوشی شهاب  خود را به سلی چراغ که عبور کردند اتومبنی دومازپشت
  دانیچون شهاب به م.ت  شده در راه اسنیی تعشی از پيمتوجه شد برنامه ا

 
 : اشاره کرد یبزرگ

 ا؟ی سنهیهم-
 که با وجود دو دانی به می شمس با نگاهيآقا.دندی کشهی پشت هم به حاشلهای اتومباوشی تکان سر سبا

 : شلوغ بود گفت ی حسابگری عروس دلیاتومب
 ؟يعقل سروشم زائل کرد.اوشی سدی داری نگه می چيبرا-
 : پارك شده گفت يلهای اتومبنی بلیمب دادن اتوي درحال جااوشیس
 . برهي روزهیدوست داره با خاطره خوش به استقبال س. لحظات تجردیشه نیآخر-

 : شمس گفت خانوم
 .ی بشریتو هم انشااهللا زودتر عاقبت بخ. مامان جانهیچه حرف-
 : گفتلی رفتن از اتومبنیینپای سردادو حي خنده مسخره ااوشیس
 .بچه ها قراره بترکونن!فعال بااجازه .....ری کشه چه برسه به خیعاقبت ما رو خر هم نم-
 :دی پرسرتی شمس با حيآقا
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 بلند ي دور شد و ازروي نرده هالی بلند از اتومبییبا گامها. و رفت دی خنداوشید؟سیمگه با خودتون بمب آورد-
 : شمس پفی کرد و گفتيآقا. سبز شدي وارد فضادانیدور م

 .ستیخودش که اصال خوب و بد حالیش ن. کنه ری بچه ختم به خنی وجود اخدا عاقبت ما رو با-
 : شمس معترضانه گفت خانوم

 .یگی بهش خوب و بد منقدری استیبچه ن. خوب و بد بگو عباس آقااوشیکم به س-
 

را  دورشان حلقه شده و با کف زدن جوونها زیپدر ومادرها ن.کردی مدادی هیاهو بي سبز که شدند صداي فضاوارد
 . کردندی میهمراه

 : که پسرها راه انداخته بودند گفتي شمس درحال نگاه کردن به معرکه ايآقا
 . کنيبعد شما ازش جانبدار. ترکونهیبه قول خودش داره م. بچه تو قرشه نیعقل ا-

 : شمس گفتخانوم
 لهیه بچه ات پ بيشما عادت کرد. خانواده صدرا هم بینشون هستنيتمام جوونها.  هستنداوشیهمه مثل س-
 .یکن
 . کردندی وشرکاش شارژ کردن واال به احترام ما مالحظه ماوشیاونا رو هم س-

 . شدادهی پلی تکان داد و پشت سر همسرش از اتومبي شمس سرخانوم
مهمانان .کردی مدادی و شور ونشاط بجانیه. که شدندتازه دیدند سرو صدا گوش شهر را پر کرده است کترینزد

  یکوبی و پای آنکه هم را بشناسند دست افشانی شده و بیکیهرسه مجلس 
 
 .... و مرکز تمام نگاهها بودکردی قوي همه را جذب میی مثل آهنربااوشی سيانرژ. کردندیم
 ی هفت شبانه روز دورخودشون طو میولشون کن. باباجونستی حالیشون نیاین بچه ها که خستگ-

 . بروری دست زنتو بگومدهیتاگشت ن.خورن
 تمام بچه ها دست تکان داد و به طرف يدورادور برا. به ساعت انداخت و حق را به پدر دادی نگاهوشسر

 .اوتومبیل عقب گرد کرد
 . به سمت و سویی که آمده بودند برگشتندزی کنندگان نعتی پخش ها پایین آمد و مشايصدا

 .کشیدند هی خوش نیمه شب را به ري در محوطه زده و هواي دسته شده و دورپسرها
 . سبز ه ها پهن شدندي معتدل باعث رخوتشان شد و روي و هواآب
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 دسته شدند و تا فواره هایی جلو کی جمع بزرگترها که هنوز میزگردشان تمام نشده بوددنی با دزی ندخترها
 .رفتند

 ....دی به ساعت انداخت و با اشاره همسرش را به سمت خود کشی صدرا نگاهيآقا
 رها کو پس؟-

 : گفت پرهام
 . دخترایی است که رفتن سمت فواره هایقاط-
 : صدرا گفتيآقا
 .... کار دارمیلیصبح خ...برو زود برگرد ...می بشنی من و مادرت میریم سوار ماش-

 که دی نکشیطول. کردند تا سرصحبت باز شود ی پا و آن پا منی و استادهی از پسرها ای دخترهابا فاصله کمدسته
  به اوشی از سری،غ"سینا"و "آرش"،"هومن"،"وریاپ"،"شهاب"،"علیرضا"
 

 اوشی کننددرحالیکه کامال معلوم بود مرکز نگاه دخترها فقط سنیری دخترها شي زدند تا خود را براي درهر
 :دی پرسی از دخترها دست از دل برداشت و با ادا اطوار خاصیکیباالخره .است
 . ) اشاره کرداوشیوبا نگاهش به س(ایشونه؟ معلمتون ای برسد ی مفی کالس رقص تشرونی آقاشما

 : گفت رضایعل
 : رها گفت نباریا.استاد ما ایشونه  ....گهیبله د-
  فقط مختص اقایونه؟ای هم دارن ی خصوصسی استاد شما تدر-

 مکث درهم ی بي اهی بار دوم چن ثانينگاهشان برا . دیای باال بي لحظه ااوشی رها باعث شد سر سیی گورك
  را به اوشی آشکار در چشم رها بود که فورا نگاه سیطنتیش. شدگره قفل

 
 : آرش بلند شدي صدانباری بود که اشی باز شده کفش هايدرحال ور رفتن با بندها. راند عقب

 . چه برسه به خانوماادی با ماهم کنار نمشونیا-
 : و متلک وار گفت دی کشنیی لبش را پارها
 . ذاشتنیرنامه مکاش واسه خانوم ها هم ب!چه بد -
 همه دور ماند مثل دیرها لبخند محوي زد که از د. چشم به رها انداخت ي ازباالیی نگاه گذرانباری ااوشیس

 ....چشمکی ریز 
 : گفت شهاب
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  .می جانفشانی کنمیاگرهم افسارپاره کرد حاضر. مادمازلمیکنیمیلتون میکشه ما راضیش م-
 : گفترها
 استادمون شونی امیدی محیچون ما متفقا ترج.دی برسجهی انشاهللا به نتدی بدلیکحاال میزگردتونو تش ...یمرس-

 .باشن
 : دخترها بلند شد و گفت جانی تفاوت به هی باوشیس. موافقت کرده و کف زدندکصدای دخترها

 . ذارهی قالم می معطل کنم حاجگهی کم دهی! من رفتم -
 . کردندی و خداحافظدندی را بهم کوبشانید دستها معمول خووهی متعاقبا ازجا بلند شده و به شپسرها

 را که يری مساوشیس.با رفتن او دخترها هم پراکنده شدند. صداي برادرش به سمت او رفت دنی با شنزی نرها
 :رفته بود برگشت و گفت 

 .شمی مهوشی بیخوابی و بی که دارم از خستگنی تو ماشدیزیزود بر.بابام رفته -
 :ت آمده استفاده کرد  از فرصت به دسرضایعل
 جواب سرباال بهش هی زورت اومد ی اونوقت حضرتعالدیی پایدختره همه هیکلش شده بود چشم و تورو م-
 !يبد
 : گفت رضای اش کفر شهاب را درآورد و درادامه حرف علیالی خیسکوت و ب. فقط نگاهش کرد اوشیس
 .گهیکودنه د.حماقت که شاخ ودم نداره-

 :پوریاگفت
 . پرونهی اخالق نحسش رها جونو منی با انهیااگه به -

 : سر رفت وغرید اوشی سحوصله
  نه ؟ای اون فکاتونو دی بندیم-
 : نچ نچی کرد رضایعل
 با دستو یبدبخت برو جاي لمس زبباییهاي زندگ.ارهی هربالیی سرت بی حقته حاجدمیحاال فهم .ي نداراقتیل-

 .پنجه بابات حال کن 
 : را نوش جان نکند ی تا دومدی را عقب کششی و پادیپسر جوان خند .دی کوبرضای عليپا با زانو به ساق اوشیس
 ....رم کرد "اسب چموش"بچه ها بدویید که -

 بودند که به ی گروهنی بزرگ شهر ؛آخردانی دور می و پس از چرخشختندی رلی ها پشت هم داخل اتومببچه
 ....... شدندریسمت خانه سرا ز

  دومفصل
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 4 پست
 ... هرروز سماور را پرآب کرد ،ابدستی ساخت و به سراغ سجاده اش رفت مثل
 : شمس گفت ي صبحانه آقازی مسر
  ؟ی زنی صدا نماوشویس-
 .دی خوابری دیلی خشبید. بخوابه گهی ربع دهیبذار ! حاال زوده -

 .دی کششی اضافه نکرد و پس از صرف صبحانه رحل قرآن را پی حرفمرد
 کشد تا از ی را می زماناوشی دانست سیم. شد ی طی تا ربع ساعتدیدور و بر خود پلک گری دی شمس کمخانوم

  .زدیجا برخ
اما آن روز تکان  .شودی مداری حساس است و زود بیی روشناي دانست رویم. را زد یی اتاقش شد و روشناوارد

 .نخورد 
 آدم واری درو دای به اشختهیگ قرمز تند آم و رنکردی مات مشتری فضا را روشن کند بنکهی اي نور آن اتاق جاالبته

 . دادی ميرا فرار
 يرو. کم قرمز بود یلی و خاهی از رنگ سیبی پرده ،ترکی گرفته تا کمد وتخت و فرش اتاق حتزی و موتری کامپاز
 مسخره تر از همه درنظر مادر . بود دهی رنگ قرمز پاشی انگار مشتوارید
 

 ! پسرانشیبجز دو عکس کودک. اتاق بود نیتزئ
 و خنده برداشت و به صورت خفته هی گري و آدمکهادهی سوخته ،اسکلتهاي خشکمهی ني از پوسترهانگاه

 .... شدرهی خاوشیس
  ....ي دور خودت جمع کرداههی سزی هرچيدردت به سرم مادر ،،،مگه جغد-

وجود ژل .دی کشاوشی سر سي مادرانه اش بردست نشاند و رویدلتنگ. خودش نبودي جز انعکاس صدایجواب
 :دیدستش را پس کش.اخم بر چهره اش نشاند 

 .... خشک و خشنیيچه موها ...يوا-
 : صدا زد ی را به آراماوشیس
تنها بالشت .اما بلند نشد . به خود داد ی تکاناوشیس.دو هفته از کالسا گذشته ها . مامان ی بلند شی خواهینم-
 و صورتش را درآن فرو  جابه جا کرد شی دستهانی سرش را محکمتر بریز
 

 ...برد
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 . بخوابم گهی کم دهی بذار یجون حاج.هنوز هوا تاریکه مامان -
 : را زداوشی بسته سينور با هجوم به اتاق حمله کرد و چشم ها. برخاست و پرده اتاق را به عقب هل دادزن
  .رمی گی سردرد میاول صبح.پرده رو بکش مامان -
  :دی تخت نشست و پرسانی با چشمان بسته ماوشی؟سی باشیته تو دوم با نور اول صبح سردرد گرفیک-
 ساعت چنده ؟-

 . کن دارمی هفت بیمگه نگفت. هشت کینزد
 ... از جاپرید و به سمت کمدش رفت اوشیس
 .ی شی آماده نمگهی ساعت دکی تا ينجوری بري حمام ؟ایخواهیتازه م-
 : و گفت دی داخل صورت مادر کشی سرکاوشیس

  ساعت چنده؟ی حاججون
 : زد و گفت ي لبخندزن
  .ي پری نمیاگه کلک نزنم که مثل قرق-
 .پس ساعت هنوز هفت نشده-

 : رفتن از اتاق گفترونی پوش را سرشانه انداخت و درحال بتن
 . خورهی باشه حالم بهم مسی دونید بخار گرفته و خیم. که از حمام سو استفاده نکرده یکس-

 :دی شن پدر را در جواب خوديصدا
 . شدی چشم و گوشش پاره می واال با وجود جنابعالمی خونه دختر نداشتنیشکر خدا که ما تو ا-
 : خم کرد وگفتشانی مقابل ايسر. پدر کج کردي راه به سواوشیس
 د؟ی نبردفیهنوز تشر... بابا جون ریصبح بخ... سالم -

 : بر لب پدر نشست و باعطوفت گفت يلبخند
 ؟ی رفتار کنی مدلنی همشهی مؤدب همي مثل پسرهاشهی میچ-
 : دادریی راهش رابه سمت حمام تغاوشیس
 . دنباله رو سروش بشم دی کالم حرف حساب بزنم باهی نهی ابشیع-
  داره؟يرادیمگه راه و روش سروش چه ا-
 "گوش به فرمان شما" والبته هی پسر خوبيادیز-

 :ش انداخت که معنادار ادا شد پدر راهم به واکناوشی آخر سجمله
 . من بخوام هلش بدم ستیسروش عاقله واال بچه ن-
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 ناقص یعنیکوچکم ... کوچک یعنیخرد ... خرد یعنیبچه هم ... هنوز بچه ام دی کردی بهم حالری تفسنیباا-
 چون چهارپا ...  چهارپا یعنیسیاوشم  ...اوشی سیعنیناقص العقلم ...العقل 

 
  ...ای چوب نازك هیاونم با ...دنی م حیوونه که هلشهیفقطم  ...دنی هل مرو
 : آمداوشی کالم سانی شمس ميآقا
 .....بسه پسرجون-

 : اشاره کرد و عتاب آلود ادامه دادشی به موهاسپس
  .رونی از تو غار اومدي بکنهیآدم فک م .ی چه کله ایه واسه خودت ساختنیآخه ا-
 : سردادي خنده مسخره ااوشیس
 . خرده فرمایشهاتو واسه منی پوالتو خرج سروش جون کنيلدشما ب. جون یپول ندارم حاج-
 ؟ي کرددای پتی تاحاال به سروش حساسیاز ک-
  :دی لب گزاوشیس
 !!من کجا نور چشمتون کجا ؟-

  شمس چند برابر شد و با تحکم گفت ؛ي آقااخم
 "سیاوش"
 . زديیده خاک و به جایگی چرت مي چرا دارای"ساکت شو ... بسه یعنیآن مدل صدا کردن پدر "
 : خش گرفته گفت یی شمس رو به همسرش کرد وبا صدايآقا. ساکت شد و به سمت حمام رفت اوشیس
 ....آفتاب پهن شد . بده من بخورم پاشم برم زني چاهی-

  گفت ؛ی که به او محول شد ،مقابل همسرش نشست و به نرمي افهی شمس بعد از انجام دادن وظخانوم
  .دهی از کل کل کردن جواب مشتریبخدا ب. عباس جان  کم باهاش مدارا کنهی-
 تا در حسرت دختر می دو تایی براش ببافدیاونوقت با... رسه پشت کمرش یباهاش مدارا کنم موهاش م-

 .نمیریم
 که ي از رفتارزی شمس خود نيآقا. ندارد ي ادهی دانست درآن لحظه فایم. شمس پکر شد اما ادامه نداد خانوم

  يبارها با خود عهد کرد رو. نداشت تی زد رضایی که مداشت وحرفهای
 

 عهد دیدی خود معتی با طبری مغاي افتاد و رفتاری ماوشی نظر کند اما تا چشمش به سدی تجداوشی با سرفتارش
 .کردی میشکن
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 : دستانش جابه جا کرد و گفت انی را مي چافنجان
 شده ؟ ي جورنی بچهانی داشته که ارادی کارم اي کجادونمینم-

 : شمس درپاسخ گفت خانوم
 خودت باشه لی به می همه چيدوست دار ...ي کرددای وسواس پاوشی سي عباس جان اما شما روادیبدت ن-
  متفاوت تییواسه خودش شخص... باور کنی بزرگ شده ی خواهینم...
 

 ... داره رتیمدلش با شما مغا....داره
 آمد باعث شد سگرمه ی و به مذاقش خوش نمدانستیرا م زن کامال عاقالنه بود اما چون تهش ي هاحرف

 : ربط جواب دهد ی در هم وبشیها
 ....اونوقت .هنوز تو چشم من نگاه نکرده و حرف مزخرف نزده  .ستی مگه سروش جوون ن-

 : کالم همسرش آمدانی شمس مخانوم
 . زنیدایحرفا م... دست باهم برابرند تا دوتا برادر مثل هم باشند ي مگه انگشت ها-
 : گفت ي و با ناخشنوددی شمس چایش را الجرعه سرکشيآقا
 بچه از نیواالموندم سرا! غربیکی برادر شرق بره اون هی حد که نیهمه باهم فرق دارن اما نه تاا! خانوم ریخ-
  دراومده ؟ی مدلنی لقمه گرفتم که ایک
 " کدهیاز شراب خور م"

 :اند سر پدر و مادر را برگرداوشی بلند سيصدا
 ؟ي مگه تو حمام نبود-
 : مقابل پدر نشست و جواب دادی صندلي رواوشیس
 .دی حرص و جوش نخورنقدری اگمی میه...شکر خدا آب قطعته-
  به جوش خوردن من داره ؟ی آب چه ربطیقطع-
 : گفت ي با خونسرداوشیس

 .... اشعه اش لوله ها رو گرفته ي شما خوردحرصو
 : اش باز شد و گفتیشانی بود پری غیحی که منتظرشنیدن توضپدر

 .طونی شاهیلعنت خدا به دل س... اال اهللاالاله
 از بچه یکیفعال ... من شی پادی شب منهی بی داره دوره دور مکایآمر. االن...ی بدبختو حاجطونیول کن ش-

 .هاش جلوت نشسته 
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 دندان شکن  ی جوابدنبالی فهممی. واضح بود شی نگاه پدر برایمعن... زل زداوشی شمس موشکافانه به سيآقا
  اما به ذهن اوشیس......هردو هم استاد هم بودند هم شاگرد... می گردد 

 
 : نداد و افزوديشروی اجازه پپدر
چه من که به قول شما علف هرزم چه شما که . گذره ی واسه همه آدمها مایدن! نکن حاج آقا ریفکرتو درگ-

 ....مدل خودتون فک میکنی
 :و افزود زد يپوزخند

 ...بد نگذره . باب میلت بگذره نهیمهم ا-
 : گفت ی شمس برخالف تصور سیاوش به نرميآقا
خوش باش اما رو اصول و قاعده بابا ... کن یجوون...دوره من با زمان تو فرق داشت درست ...... درستیجوون-

 . عاريی به طبل بی بزننکهینه ا....جون 
 شی دست راست بازار را رری که دل حاج عباس شمس ،خیاز آن نوع. پدر داد لی تحوی زهرخندکجاوشیس
  نصفه زصبحانهی ناوشیس. حرف را ادامه نداد و از جا بلند شد گریاما د .کردیم
 
هنگام عبور از سالن پدر  ....ستادهی پدر کجا ادیچون پشت به سالن داشت نفهم. را ترك کردزی خورد و مي امهین

  نقطه بود نیرتری کوب چشم گواری که دشی مقابل عکس عموستادهیرا ا
 

 . جا خورد ی کمدیدو
 کندوی مری ذهن پدر در عوالم گذشته سدی فهمدیخط نگاه پدر را که خالف پرتره د. نبود ی هم طوالنتعجبهایش

  عمو به سمت پدر ری تصوينگاهش از رو.غرق خاطرات برادر است
 

 : گشت و گفت ریسراز
  حاج ؟یگی مریم و صبح بخ به برادرت سالشهیمثل هم-
 پدر به عشق برادر دی فهمیپسر جوان م. شد گریکدینگاهشان محو  .دی کشری او را از دنیایش به زاوشیس

  شهیدش ي دوم عمومهی او نيبه گفته تمام اقوام پدر .کندیآنطور نگاهش م
 

  پوزخندمحوگردیدکی یقاش فکر ننی پدر اورا به خاطر آن شباهت دوست بدارد متنفر بود و انکهیازا .بود
 :ارام سرشانه اش زد و گفت . گرفت دهی شمس مدل لبخند پسرش را نديآقا.
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  .می امثال جوونهایی مانند عموت هستونیما مد.توام دنباله رو من باش -
 : تفاوت گفت ی باوشیس
 . کنمی به گردنم احساس نمینیمن د-

 : پدر که مکدرشد ،افزود چهره
 ... نه حاال جرات اظهار فضلمی داشتی دخل و تصرفاینه در اون قضا. حاج آقا میخته ا نسل سودهیی ما زا-

 . کشته شدن ی ؟الاقل اونا واسه هدفمی کنی می زندگمی داری و چی من بگو واسه کشمابه
 شما تی بودن جوونهایی که رفتن تا حاال تمام حمایآ. از کجا اومده پسر جون دی که االن داریپس آرامش-
  تو فکل کراوات؟هزیبر
 : آن به تمسخر زد ي جواب مقتدرانه اش را خورد و جااوشیس
 د؟ی دست از خاك و خاکریز برداری خواهیشما نم.نییاومده پا"نصر من اهللا "پرچم ...ولمون کن حاج آقا -
  الم شده ؟یحاال پرچم دموکراس-

 ی ؟ مني ما کشته نشدن ؟ پس کو اون آزاديد ؟ مگه اون جوونا به خاطر آزادی داره فکر زنده ها باشيرادی اچه
  فهمه کجام آزاده ؟ ی ام و بابام حرفمو نمبهیکه تو خونه خودم غر

 : تر نی سنگنباریا.... را تکرار کرد ششی پقهی شمس دوباره لحن چن دقيآقا
 "سیاوش"-
 که پدر از یی سرزنش بار به خود گرفت و حرفهاییلحنش بو. مانند قبل سکوت نکرد اوشی دفعه سنیا

 : بود زنده کرد زاریشنیدنش ب
 ". غزه بود نجای گذشت االن ای اگه اون دوران نمکننی که فک می ارزونی کساني آزادنیا.من باالخره میرم"-
 : گفت ی عصبی شمس با لحنيآقا
  .ي من نمی فهمم چرا تو از همه طلب دار-
  زد و گفت ؛شی عکس عموي رواوشیس
 ستادهی که مقابلتون ای عکس بیروحو از آدمهیچون شما . نرفته حاج آقارونی خونه بيروایطلب من از چهار د-

 ...باارزش تر میدونید 
 د؟ی اون جوونا واسه شهرت کشته شدند تا شما قابشونو پرستش کنایا

 ....چون..... چون-
 : درحال گام برداشتن به عقب گفتاوشیس.که گفت قطع شد " یچون" انی پدر می عصبيصدا
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واال منو با اوردنگی . هستم" شهیدتوناوشی س" چون شکلدیکنیشما همه اتون منو تحمل م!همه رو حفظم-
 . باهاتون ندارم ی تناسبچیچون ه .رونی بدی انداختی منیاز کره زم

 بی مهي باروت و صدايبو .دیچی توپ و تانگ و خمپاره در گوشش پي که از مقابلش محو شد ،صدااوشیس"
  خون شهدا بدحالش کرد ي ها و بوی ناله زخميصدا.ردانفجار گیجش ک

 
 آرام گرفت ختی برادر بهم آمرینگاهش که با تصو. به سراغش آمد و ضربان قلبش به اوج گذاشت جهیسرگ.

 قطره . قاب چسباندوارهی قلبش گذاشت و پیشانیش را به ديدست رو....
 

 : از کنار چشمش راه گرفت ونجوا کردیاشک
 "اوشیس" شدی من ماوشی سیوابهات تمام زندگ از خیکیکاش -

 5پست
 دی به دانشکده رسری تاخقهی دقستی اصطالح آنروز عجله به خرج داد تا به موقع وارد کالس شود اما با ببه
  به دنیتا رس. موتورها پارك کردو به سمت سالن راه افتاديموتورش را البه ال.

 
 . کنند ی چاق سالمتی کرد تا در فرصت آزاد حسابيختصر می چند از بچه ها احوالپرسی ،با تندوریکر
 د؛ی جمله را به کرات از آنها شننی ااما
 " شد ریبازم مدرسه ام د"

 . گذشت ی و مدادی فقط،سرتکان مدرمقابل
 به سمت واحد نرویازا. پازل برداردي برنامه اش را از رودی آمد باادشی اول نگذشته بود که ي از راهرويریمس

 . دادریر،مسییغآموزش ت
 :قرار گرفت"استاد مرشد" برنامه اش بود که مخاطب ی بررسدرحال

 .ستی ني ازتون خبردی انصراف داددی شامیگفت! شمسي آقاری بخدنیرس-
 . شد ی کم طوالنهیبااجازتون سفرمون ! استاد ریصبح بخ-

 :دیپرس. شناخت ی را دورادور ماوشی پدر ساستاد
  ؟يبا پدرومادر همسفر بود-

  گرد شد ؛اوشی سچشمان
 . سازم چه برسه به سه ماهی نمهیمن با پدرم سه ثان-
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 ؟ي اومدری و بازم ديسه ماه مسافرت بود-
 : با دست به دست کردن کالسورش جواب داداوشیس
 . رسونم یخودمو م....ستی نیالیاما خ ...می داررکردی کم دهی دیببخش-
 :گفت  اوشی؟سی انظباطتهی االن بفرستمت کمنیهم-
 . االن اومدم نیچرا استاد ؟ من که هم-

  ....یختی رنیاونم ا... دو هفته بعد
 . اشاره کرد اوشی سي موهاوبه
 : گفت اوشیس
 و پی تي نیفته روچی تا مثل بابام گیرتون سه پکنمیامروز،بعد کالس میرم دو سانت کوتاهش م!چشم استاد -
 . ما افهیق

 : و افزود دی خنداوشی بزند سیفقبل آنکه حر. استاد گرد شد چشمان
 حاال اجازه هست؟. استادالی خیب-

 : ابروهایش را باال دادن گفت مرد
 و بعد افهی و قختی رنیاما جالبه با ا ....میستی زبون شما نفیما که حر.اعتماد به نفست شهره خاص و عامه-

  .دهی دانشکده هیچکسم حکم اخراجتو نمي اومدبتیدوهفته غ
 : زدو گفت ي لبخندسیاوش

  ؟نهی اریغ. گذره استادی من نباشم بهتون خوش نم-
 : انداخت یشانی پي روی تصنعی اخماستاد

 .بفرما تا کالفه نشدم ،،،،بفرما-
 : برنداشته بود که استاد دوباره او را بنام خواندیهنوز قدم. عقب گرد کرد اوشیس
 .!!! شمس يآقا-
 : زد و گفتی چرخاوشیس
 د؟ی کرددای پی و علتبی چه عباز!جونم استاد -

 : تاب داد و گفت نیسرش رابه طرف. خنده اش گرفت استاد
 .کارش واجبه .ساعت بعد حتما بهش سر بزن .البته االن سرکالسه.باهات کار واجب داره "یدکتر فراهان"-

حد آموزش  به نشان مثبت تکان داد و از واي کالس دارد اما تنها  سرشانی بگوید همان ساعت با اخواست
 .دی دسی کالسش استاد را مشغول تدرافتنیبا . آمدرونیب
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 دکتر و مانهیدو سه تن از دوستان صمیمیش بااطالع از رابطه صم. به در زد و متعاقبا در را بازکردي اضربه
 : گفتندکصدای اوشیس
 . شدری بازم مدرسه ام د-

 بچه ها در فضا زی رياکت شد اما هنوز صداکال س س. زو وبه ظاهر اخم کرد زی مي محکم روي ضربه ااستاد
 : نگاه کرد و گفت اوشیدکتر به س.پخش بود 

  تو ؟امیاجازه هست ب! استاد ری صبح بخ-
  فراهانی گفت ؛دکتر

  کنه ؟ی عمل نمری اوقات مغزت دیبه نظرت گاه.چه عجب باالخره حرف زدي-
 : درپاسخ استاد گفت ي جدی خنده بچه ها با لحندرمقابل

 . ساکت بودم نی واسه ادی داری طرز نگاهتون حدس زدم سوالاز-
 : ابرو باال انداخت استاد

  ...شهی ملیپس مغز من داره فس ! نطوریکه ا-
 دیاما او بحث راکش نداد و پرس. به بچه ها زد چون همه ساکت شده بودند ی با جوابش تو دهنی محکماوشیس
: 

  حاال اجازه هست ؟-
 .ایلطفا از جلسه بعد ب. ساعت که تمومه نیا-
 : زد شی گفت و قصد خروج کرد که دکتر صدایسفت" چشم ". برگشت ي در کمال خونسرداوشیس
 ! تو ایب ...ي چه حرف گوش شد-
 از یکی يهمزمان با نشستن او صدا. از سمت دخترها نشست ی خالی صندلنی اولي وارد شد و رواوشیس

 دخترها بلند شد؛
 . بدن ریی جاشونو تغدی شمس بفرمائيبه آقا. استاد نمیب ی مقابلمو نمگهیمن د-
 : رفتن گفت نیح. کالس شدي انتهای بدون دخالت استاد از جا بلند شد و راهاوشیس
 . رشدتون خوبهيبرا .دی قرمز بخورای خوردن مخ مردا لوبيجا-

 : حرفش ادامه داددیی تاي نشست و براشی جاسر
 مگه نه استاد؟-

 : به دخترك که از شدت خشم قرمز شده بود انداخت و گفت ی نگاهاوشین به س جواب دادي جادکتر
  ؟ ستی نگرانی کردن حق دعی ضانیا .ی از وقت کالسو گرفتقهی نابهنگامت چن دقری با تاخ-
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 : گفتاوشیس
 ينطوریا.... واسه اونا دی کنفرانس بدم و نمره اشو ثبت کنرنیگی همه دخترا که مطالب رو نميحاضرم جا-

 شه؟یحقشون حفظ م
 بچه ها را به زی مياستاد با زدن چند ضربه رو. قطع نشدیقی اعتراض دخترها باال رفت و همهمه تا دقايصدا

 : و گفت اوش،کردیرو به س.آرامش دعوت کرد
  شما مونده ؟دی هنوز بحث مفای رمیاجازه هست ادامه کالس رو ازسر بگ-
 انکه رشته کالم به ياستاد برا. استاد نشستيسکوت به تماشا داد و در ی اش را به پشت صندلهی تکاوشیس

  :دی رو به بچه ها کرد و پرسدیایدستش ب
  ؟میکردی صحبت میدرمورد چ-

 : معترض شد گفت اوشی که بدو ورود سيدختر" یمژده شکوه" شد ی بچه ها که طوالنسکوت
 . ها به کالسهیرات بازگشت نابهنگام بعض از اثنمیا.... به حال ما يرشته کالم که از دست شما دررفته وا-

 : و نجوا کنان ادامه داددی کشنیی را پاشیصدا
 ". رفت ی مشی پی عالزی مدت نبود همه چنیچقدر ا- "
 : درپاسخ استاد گفت اوشیس
 . ساختمون بوده استادی مخفي کاذب و پوششهايبحث درمورد روشها-

 زدند دکتر دیی مهر تااوشیبچه ها که بر حرف س.اخت  انداوشی به سنی متعجب و پر از تحسی نگاهاستاد
  :دیپرس

 ؟ي متوجه شدازکجا
 : تابلو اشاره کرد و گفت ي شده رومی ترسي به خطهااوشیس
 د؟یکنی دقت کار منی و با همينطوری نقشه هاتونم همي استاد رویراست... هاتون معلومه یاز طراح-

 : کالس بود گفت ي انتهای راهکهی آمد و درحالنیی سکو پايازباال.دی همراه بچه ها خنداستاد
به .یکنی متی اصولشه که کامال رعانی از مهمتریکی ینی بزیر... شمس یشی ميمطمئنم نقشه کش ماهر-

 .ی رو هم منفک کني و جدی شوخنکهیشرط ا
 . تکان داداوشی سي بار برانی را چندوانگشتش

 : دهد پاسخ دادزی ازشوخی تم قادر نبودی داشت و کسشهی که همیتی با جداوشیس
 شر دخترها رو شهی چطور منکهیاونم ا ...کنمی نقشه مهم کار مهی يمدتهاست دارم رو...حق با شماست استاد -

 . پاك کردیاز،دانشکده مهندس



 

 40 

استاد . گفتند ی می هرهر کردن پسرها ،دخترها معترضانه حرفنیب. خنده پسرها گوش کالس را پر کرديصدا
 :تا بحث داغتر نشودمداخله کرد 

 . خواهند شدی خوبنی و مهندسی رشته تخصصنی موفق هستن درااری خانومها بس،ازیمن معتقدم برخ-
 دیای کوتاه بی نبود به همان راحتی آدماوشیاما س. پشت چشم آمدنداوشی سي کف زده و براکپارچهی دخترها

 :به استاد نگاه کردو گفت .
 .دی از آتش درونشونو مهار کردیخوبه کم...دربیارن استاد کم مونده از زور حرص بهم شکلک -

 : از پسرها گفت یکی که ردی خواست ادامه بحث را به دست گاستاد
 .کالس تمومه .... شد استاد حیورود شمس به بعد زنگ تفر-

 : زد و گفت اوشیاستاد سرشانه س. ها خسته نباشیدي گفته و ووسایلشان را جم و جور کردندبچه
 .کارت دارم باش -
 : گفت اوشیس
 .استاد مرشد فرمودن دست وپا بسته خدمت برسم ....حتما -

 را جمع کرده و کالس را ترك نمودند شانی اش نشسته زودتر دست و پای صندلي دکتر رودندی ها که دبچه
  چکار دارد و اوش،ی خواست سردربیاورد استاد با سیمژده که دلش م.

 
  .دی چرخی را درآورد همچنان دور خود ماوشی سي حرف های فرصت بود تالفی پیازطرف
 دورش نشسته و اوشی سیمیدوستان صم. کالس شد ي انتهای بچه ها کمابیش هستند راهدی که ددکتر

  شانی اي برااوشی مقابل سیی استاد جادنیبا د.مشغول خوش و بش بودند
 

 : بچه ها نشست وگفتانیدکتر م.باز،کردند
  شمس؟ي آقايموش کرد حرف منو فراایگو-
 : که استاد گفت زدیخواست برخ....در خدمتم ...خیراستاد -
 . مونیم یحاال که دوستان نمی تونن ترکت کنن ما م ....نیبش-

 : جمع ردوبدل شود مژده گفتنی بی ازآنکه صحبتقبل
 . ذوق دارن نیآخه لنگشون اومده واسه هم-
 : الفور گفت ی فاوشیس
 ؟ی نمیتونی کالسو ترك کنینتوام ذوق مرگ حضور م-
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 : بحث آن دو طبق معمول باال نگیرد ،استاد گفت نکهی ايبرا
 .دیراحت باش ...نجاستی استادتون ادیلطفا نگاه نکن-
 : گفت اوشیس
 .نهی ببتونهی مادمازل تنگ کردم که نمنی ازایی چه جادونمی من نم-

 : درحال ترك کالس پشت چشمی آمد و گفت مژده
 .ب بیند پنبه دانهشتر در خوا-
 : دهد افزودی جواباوشی قبل آنکه سو
 !بااجازه.... استاد دیخسته نباش-

 شاتیپسر جوان منتظر فرما. چشم دوختاوشی تکان داد و به سنی به طرفي شد دکتر سری که خالکالس
 : صحبت را اغاز کردنینچنیمرد ا.دکتر بود 

 فک یگاه .دی از ترم اول مدام باهم کشمکش داریوه شمس؟توپ خانوم شکدیکنی باهم جدل منقدری چرا ا-
 ....کنمیم
 : کالم دکتر آمدانی ماوشیس
  بود؟نیکار واجبتون ا.ولش کن دکتر -
 دی ناامندهی دوماه آی منو طينطوریچون ا. اما نه درهمه موارد ي بگذری راحتنی مسائل به همي خوبه ازرو-
  .....یکنیم
 :دیرس است پي مساله جددی که فهماوشیس
  چکارکنم ؟دی من با-
  تا بگم ؟رونی بياز جلد شوخ بودن اومد-
 !بله کامال -
 .....پس گوش کن ... خوبه -
 رو شی به مناسبت روز دانشجو پیشی که متوجه شد همانطوریا. شش دانگ حواسش را به دکتر داد اوشیس

  کی وبه صورت منتخب  درگری دانشکده دنیداشتند که همزمان با چند
 
 . شدی برگزار مکانم
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 اوشی دانستند سیم. برنامه ها انتخاب کرده بودند ي و دورهمی دانشکده اورا به عنوان مجرتیری مدازطرف
  ي برای وسخنوري است و به راحتیی بداحه گونهیمستعدترین دانشجو در زم

 
 . آوردی دست ماز،بهی امتدانشکده
 . ساعت بعد آماده شوندي شدند تا برایوارد کالس م کیی یکی ها د،بچهی رسانی دکتر که به پايصحبتها

 مانند اوشی،س"سبحان"به قول . مطالب دو هفته غیبتش گذراندي به جمع آوراوشی ساعات آنروز سنی آخرتا
  گرفت ،آنرا به ی را با دور تند ملمنامهی قهاربود که مغزش في اشهیهنرپ

 
 .کردی اجرا می نقصچی هی سپرد و بی محافظه

  جمله بود،؛کی بچه هاو بزرگان دانشکده  همهنظر
 "...او جزنبوغ با مغزي متفکر است"

 .... در راشنیدي کتابخانه بود که صداي البه الدی ترم جدي جادادن کتابهامشغول
 !بیاتو مامان -

 :دی در را باز کرد و پرسمادر
 اوش؟ی سي نبرده بودلتویموبا-
 کارداشتید باهام؟!نه -
 اسمش یناسالمت.ي وجواب بدی با خودت داشته باششهی گوشیتو همستیاما بد ن. من نه مامان جان -

 "تلفن همراه"...روشه
  کردن؟یاون وقتا که تلفن همراه نبود آدما چکار م-
 . حاال که هست -
 . گوشم کنمزهی مادرانه اتونو آوهی توصکنمی میسع!باشه -

 : مند زد وگفتتی رضاي لبخندمادر
 .کار واجب داشت باهات. دوسه بار زنگ زد خونه رضایسم عل از دوستات به ایکی-

 : گفت دیمادر که اورا خونسرد د. همچنان سرگرم مرتب کردن کتابها بودسیاوش
 اوش؟ی گفتم سی چيدیشن-
 . زنم یبهش زنگ م...باشه ... بله -
 . مهم بودیلیگمونم کارش خ... هول بودا یلی اون پسر خ-
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 : گفت اوشیس
 . اون آزاد باشه ی حرافي مغزم برادیبا .زنمیبذار کارام تموم شد بهش زنگ م.وراجیه مامان  یکارواجب عل-

سیاوش . تلفن برگشت ی که با در دست داشتن گوشدی نکشیطول. و رفتدیراهش را کش. نزد ی حرفگری دمادر
 مثل ! عجول بود و پرحرفشهی همرضایعل. پشت خط استی چه کسدیفهم

 
 او را طی اگر شراگفتی به خود مشهیهم. کردی داد و به همان نسبت هم پول خرج می گزارش مامی پویراد

 .کردیداشت پدرش چقدر غرولند م
از همان ابتدا دور . گرفت پلمی دی بود که به زور و بانمرات نجومی گروه هفت نفره آنها تنها جواننی برضایعل

  شگاهی و کنار دست پدرش که صاحب نمادیدانشگاه رفتن خط قرمز کش
 

ذکر روز و شبش هم . کالس بودي هانی ماشهی گشت و سوار ی مپی تکیهرروز با . بود مشغول شدلیاتومب
 !!!رفتن 

 "... خود بهشت ساخته بودندي ناشناخته که برايای دني ابهایی فراسويرفتن به سو"
 
  آقا کالغه؟ی خودتو کنترل کنی تونی که نمي کشف کردیالو،،،،چ-
 .يدی که ازعصري جواب نميفکر کردم مرد.اوشاقاسی! به به -
 . مردن ندارمالیمن تاحلواي شما شش کچلو نخورم خ-
 .ما به برادران هفت کچل معروفیم!ای آقا سيدی کشرونی زنده ها بنی خودتو ازبيدید-
 . رو بخورههی زنده باشه تاحلواي بقیکی دیبا. کنه یآخه ابله آدم خودشو که حساب نم-
 .شهیروحم شاد نم... ندارم  من حلوا دوس-
 خوبه ؟....کنمی مراتی با الکل باال واست خیتوبمیر من آب معدن...باشه -
 .رهی گی مي روحم انرژی حسابشنیمردم شنگول م....آره مرگ تو-
 . نمیرهادمی... باشه -
  ؟ی زودتر از مردن ماهم بزني تو خطش،حاضرمی حاال که افتاد-

 د؛یلبه تخت نشست و پرس. وسط است ی توپی مهمانيپا به او فهماند رضای علحرارت
  ؟کجا؟یک-
 !!!یپس هست-



 

 44 

 .ي و تنش و شلوغ بازجانیدلم تنگ شده واسه ه....آره -
 گهید .ی دور تهرانو متر کندی صاحابتو روشن بذار واال بای بیگوش. به گوش باش تا ادرسو واسه ات بفرستم-

 .حوصله زنگ زدن ندارم
 ست؟ کجای دونیمگه نم-
 .قراره آرش آدرس خونه رفیقشو برام بفرسته-
 ! بارتون آرشهنیپس خر ا....عه-
 .جشن تولدشه آرش داره سوپرایزش میکنه....دوستش !نه
  مگه مادر خرج آرشه؟-
 . گفتم جشن تولد رفیقشهيدیمگه نفهم ...گهیآره د-
  کنه؟ی موجودات از خود راضنی آدم صرف استیحیف پول ن!خاك برسرش-
مطمئن .کنهی خره آزاد میطرفش صدتاي من وتو رو م. بره رشی خوابه آب زی نمیی واال آرش جاي خرتو-

 . خرج کنهخوادی چهارمش رو مکی ازش که دهی کشنقدریباش آرش ا
  پرو پیمونه ،،،ی پس حساب-
 .ادی خوشش میلی جور مهمونیا خنی ازاای سگفتیم.آرش بهم گفت اول به تو خبر بدم !شک نکن -
  هست؟یک-
 .سه شنبه احتماال -
  منگول انداخته وسط هفته؟نیچرا ا-
 يقراره راس ساعت متولد شدن ملکه خانوم و به تعداد سالها.... شاعرانه و عاشقانه باشهی حسابخوادیچون م-

  ی نباشه کار به آتش نشانادی زوسفیفقط خدا کنه ...تولدش بمب بترکونه
 

 .بکشه
 : رو گفت نیازا.هم خسته بود هم گرسنه.  را نداشت رضای علي هایحرف ازآن حوصله پر شتری بسیاوش

  .ریشب بخ...خبر ازتو .... خب یلیخ-
 .کنهی سروصدا بپا میکل! بد نیستا سیاياریدوستتو با خودت ب-
 :دی کوتاه پرسیبااندك مکث. بهتش زد اوشیس
 ه؟یدوستم ک-
 : گریش گل کرده ي موذدیفهم.دی خندی مزی رزی ررضایعل
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 . ندادهي سواریاز رینگاش کامال مشخص بود هنوز به کس .گمی فابریکتونو ملیفام-
 : شد و گفت رضای کامال متوجه منظور علاوشیس
 ؟يدیگه کار ندار!خفه-
 . اشاره از تو بودهیفقط،منتظر . کرده ریمعلوم بود گلوشم گ....جون خودت خوب کیسیه!ای به حرفم فک کن س-
 .ي نکردم بهت بگو بانی توهیتا از زور گرسنگ! بوده احمقدهی دوونهیاحتماال د-
 .اما بهش فکر کن ! باشه -
 : تمسخر گونه گفت ی با لحناوشیس
 !باشه ؛حتما-

 شهیهم. گشتی نميزی وقت در خود دنبال چچیه. را فراموش کردرضای علي تماس تمام حرف هاباقطع
  را شی و آرمانهاالیمبا تمام اعتماد به نفسش همه ا. داشت یاحساس سرخوردگ

 
 آرامش ی هدف اندککیتنها فکر به . داشت نهی سي رونی سنگی بغضشهیهم.دی دی شده مسرکوب

  رفت که ی پدر انجام دهد و به سویی ملی برخالف مییعادت کرده بود کارها.کردیم
 

 . انزجار پدر بودباعث
 ....ار دادن او عادت داشت  نداشت اما عادت کرده بود مانند پدر که به آزی هم دل خوشخودش

********* 
 بز... شد ی مجللی شب با دوستانش وارد مهمانآن
 ........دندی دی را ان گونه مي که آزادیی مختلط از دختر پسرهایم

******* 
 6 پست
باال انداختن قرصهاي رنگارنگ . جوونها شده بودي باعث وجد ،،،تحرك و انرژکی کر کننده موزيصدا

  با جنبه تر محسوب کردی می را خاليشتری برد و هرکه جام بیاال مکالسشان را ب
 
 . شدیم

 خود یتنها به اهداف پوشال. نداشتندی پرسیدندهیچکدام جواب درستی هدفشان را مي اگر به طور جددیشا
 . کردندیافتخار م
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رست مثل شب د.دی پای مدام اورا می که پا به خانه دوست آرش گذاشت ،حس کرد چشمي شب از لحظه اآن
 . رهاگاهی گاه و بي سروش و نگاههایعروس

 و ی داشتنب،،،دوستینگاه رها آرام و نج. تا آسمان بودنی نگاه آن دختر که زوم کردتفاوت نگاهشان زميرو
 ! درست مثل خودشدی باری از نگاه آن دختر مي گریاغیمعصومانه درمقابل 

 دستش ستادی کنارش ایوقت. داد و به سمتش رفت لشیو مستانه تحي لبخنددی را متوجه خود داوشی سدخترك
 : درازکرد و با تفاخر گفتاوشی سيرابه سو

  رو دارم؟ي با چه شازده اییافتخار آشنا.هستم " الیش"
 : را به نشان ادب لمس کند جواب دادالی آنکه دست شیب

 . رم نکنم یبهتره مراقب باش"اسب چموش" گنیبچه ها بهم م-
 : گفت ي انداخت و با لونداوشیافانه به س موشکی نگاهالیش
 !برازنده اته وبس"غزال". لقبو بهت داده نی که ای احمقه اونیلیخ-

 . مجلس قبل شوهر کرد می داشتغزالم
 : و گفت دی خندکدفعهی دادی به سیاوش گوش متی که با جدالیش
 زنهیجدیتت واخمت آدمو گول م .ی باشی اهل شوخادیاصال بهت نم-
 . کن دای خودت پي همپایکی برو يو نخوردتا گولم-
 . صراحت وسرعت دست به سرکنهنی خانوم محترمو بااهی آدم ستیدرست ن-

 رضایعل. دوستانش محاصره شدانی دورنشده بود که مادیز. و رفتدی زد و راهش را کشی لبخند کجسیاوش
 : و پرسیددی او کوبي ضربه را به بازونیاول
 . رنگت کنننایحقته ا. خان اوشی مارهاي هفت خطیه سنی تودور بخاطر وجود همچاری گفتم رها جونو بیوقت-

 : گرفت رضای رشته کالم را از دست علشهاب
 . جماعت صنمی نداشتینی گوشت ؟تو که بااری زگفتی میچ-

 : دوستانش گفت گری قبل از مداخله دسیاوش
  تموم شد پدربزرگا؟حینصا-

 :پوریاگفت
 . تو نخ توئهیآخه از اول مهمون. خونديرد من بگو دختره چه ومرگ

 : گفتنایس
 .آمار دقیقتم درآورده-
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 : گفت ی تفاوتی با بسیاوش
  ؟نی به ادی دادریحاال چرا همه اتون گ! مفت گن؟حرفی میدخترا چ-
 : گفت ی با وسواس خاصرضایعل
 .اوشی آقا سيخبر ندار .ستی مثل همه ننیآخه ا-

 :دی راه گرفت و پرسرضای علي رواوشی خمار آلود سچشمان
 ه؟یمثال فرقش چ-

 . دعوت شده نجایامشب ا.....  ثابت مهمونیهاي مورد دلخواه توئهي هاهی از پایکی گفتی مآرش
 به شماچه؟....به من چه !خب باشه -
 ؟يری گیچرا نم.... هستیایعجب احمق-

 : نگاه کرد وگفترضای با اخم به علسیاوش
 دردسر یب....یفتی مفت و مسلم بی مهمونهی زنه کنم تا هرهفته نیالب ا خودمو غیخواهیم!گرفتم زرنگ-

 !وپروپیمون
 : باز شد و گفت رضای علصورت

 .حاال برو مغز طرفوحسابی بپز!  پسر خوب نیآفر-
 : رفت وبا تمسخرگفتالی خالف بودن شی جهتسیاوش

 ......م دستورالعملتونو اجرا کرددی بزنم اونوقت شاشتریبذارید چند تاپیک ب-
هرکدام مشغول . است هرکدام به سویی رفتنددهی فای کردن باوشی صرف سي دانستند انرژی ها که مبچه
  گذشته بود کی کنار هم قرار گرفتند که ساعت از ی خودشده و وقتحیتفر
 

 ! صبحشي به اصرار شهاب و کالسهاآنهم
 : گرفت و گفت اوشی کارتی مقابل سالی شی در خروجمقابل

 به همراه دوستانت و به ی دارم دوست داشتیآخر هرهفته مهمون!پشتشم آدرس خونه ام ...تماسمهشماره -
 . غزال مغرورشمیخوشحال م. قدم رنجه کنيصورت افتخار

 آنرا کنار الی اما شردی دست دراز کرد کارت را بگرضایعل. مانده بودرهی خالی به کارت درون دست شسیاوش
 :افزود اوشی وباخیره شدن به سدیکش
 . راهتون هموارهادی باوشیاگه س-

 : او گذاشت و گفت راهنی پبی کارت را درون جالیش.کردی همچنان به دختر نگاه مسیاوش
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 !نمتی ببشمی مخوشحال
 لبخند اوشی اما برخالف انتظارشان سکندی مزی رزی همان دم کارت را دراورده و راوشی ها گمان کردند سبچه
 . رفت رونی بگرانی زد و قبل از ديمحو
 . روانه شدند اوشی را فتح کرده باشندهیاهو کنان به دنبال سي ها که انگار قله ابچه
هر تکه از لباسش را .چشمانش دودومیزد . و داغ بود نیسرش سنگ.بامداد بود2 کی خانه که شد ساعت نزدوارد

 ..... تخت افتادي پرت کرد و رويدرآورد و گوشه ا
******* 

 : به همسرش گفت مهی سراسی آمد وبا حالرونی باوشیجله از اتاق س شمس با عخانوم
 ي کارهیتو رو خدا !کنهیخرخر م.کننیانگار دارن بچمو خفه م! عباس دهی جواب نمکنمی سیاوشو صدا میهرچ-

 .کن
 به مشامش ي تندي ،بواوشیبه محض ورود به اتاق س. برخاست لی شمس هم هول شد وبا تعجيآقا

 : به همسرش انداخت و گفت يرفته انگاه اخم گ.خورد
 ... پرونهی که هوش ازسرادم مادهیاینقدرالکلش ز.دهی رو نمگهیعطرو ادکلنهاشم ،بوي عطرهاي د-
 !جواب که نگرفت رساترصدایش زد اما انگار نه انگار . بار بنام خواندنی خم شد و اورا چنداوشی صورت سيرو
 صورت يکامال رو. شدکی تنش ظنش تحرمهی نصفه نيسها لبادنی برداشت و با داوشی سي را ازروپتو
  به ی بد و عصبیسرکه بلند کرد باحال. خم شد ونفسش را استنشاق کرداوشیس
 

 :دیزن که هنوز دلواپس بود ،باترس و لرز پرس. زل زد همسرش
 شه؟ی نمداری شده عباس؟چرا بچم بیچ-
 :دی طلبکارانه پرسی شمس با لحنيآقا
 ره؟ی که نبوده بگي دوهفته ايا دوستش بوده تاجزوه ها بشبی دیمگه نگفت-
  چیزاس؟نی ادنیحاال وقت پرس-
  زد وغرید؛اوشی به سي شمس ضربه ايآقا
 ؟؟؟"ي جورنیا"

 : گفتيبه تند. نکشدادی دهان گذاشت تا فريدست رو. شمس هراسان شدخانوم
 ؟ی کنوونهی بچمو دی خواهی رو کمرش عباس؟می زنی چرا م-
 : خروشیدشتری بیتیا عصبان شمس بيآقا
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 . خوره ی از،جاش جم نمادی پاتیله که زلزله هم بنی ات همچبچه
 را از تخت اوشیدرحال کلنجار رفتن با خود بود که همسرش س. و عقب عقب رفت دی شمس لب گزخانوم

 .دی واو را کشان کشان به دنبال خود کشدی کشنییپا
 ی مدهی کشنی زمي که رواوشی سدنیف زدن نداشت اما با د صورت برافروخته همسرش جرات حردنی با دزن

 .شد دلش به درد آمد
 : همسرش را گرفت و بغض آلود گفت دست

 ؟یکنی مينطوری بریش عباس ؟چرا ایکجا م-
  :دی شمس خروشيآقا
 .برو درحموم رو باز کن -
  بندازیش تو وان؟ی خواهیم-

 : گفت مرد
 "اره"

  :دی ملتمسانه نالزن
 " هاکنهیسنگکوپ م"

 : زد ادی فرمرد
 "به درك"

 را اوشی خورد و برگشت اما مرد دست برنداشت و سواریدرباشدت به د. به درحمام زد ي لگدتی با عصبانسپس
 .درون وان انداخت 

 که نفس درسینه دی نکشی اما طولدی کشیزن نفس راحت. شد و برگشت مانی آب برد اما پشری به سمت شدست
 .اش حبس شد

قبل از آنگه وارد حمام شود دست مرد . آمد رونی تراش از اتاقش بشی رنیس با در دست داشتن ماش شميآقا
 :دی نالیرا گرفت و با درماندگ

 .بخاطر من ببخشش...گناه داره آقا -
 : گفت ي و به تنددی دستش را پس کشتی شمس با عصبانيآقا

 . توئه که سرشو لب وان نذاشتمبخاطر
 .واال روش تو اشتباه تر از سیاوشه .شهی تر مرهیفقط خ ...شهی نمهیتنب ...يدینشونش نم کار راه درست نیباا-
  :دی کشادی اصالح را روشن کرد و فرنی شمس ماشيآقا
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  .....دی کشاوشی سي موهاي رد را رونیسپس اول.... مثل خودش شمی راه زده منم منی حاال که به بدتر-
 : گفت یبه آرام از مژه چکاند وی شمس قطره اشکخانوم

 .هردو مثل هم لجوج و خود آزارید .ي نداری فرقچی هاوشیشما با س-
 .... کردی سرامیکهاي حمام را فرش ماوشی ساهی سي شمس پشت به همسرش کرد و دسته دسته موهايآقا

********* 
 . گرفت شی را پی وبا جابه جا کردن آن ،راه خروجستادی انهییمقابل آ. سر گذاشت ي را رویاهی سی چرمکاله

 مهرماه پوست را نوازش ي روزهانیخنکاي مطبوع آخر. انداخت و لبه پله نشست نی زمي را روشی هاکفش
 .دادیم

 : به یاریش آمدشهی کفش بود که دودست مهربان چون همي وررفتن با بندهامشغول
 ..... درست کن ونی پاپهیاول گره بزن بعد ... نه مامان جان ينطوریا-

 جام کارش گره رادرجاي خود محکم کرد و گفت ؛ از انپس
 "ينجوریا"
 : و گفت دی به نگاه مادر پاشي لبخنداوشیس
 کنه ی و موهامو بابام به دلخواه خودش اصالح مي بندی کفشمو شما ميبندها. من هنوز بزرگ نشدم مامان -
 .شمی بزرگ می خواد بدونم کی دلم میلیخ.

 :از درد بود پر اوشی سيصدا. زن تکان خورد دل
 ی خواهیاما تو نم. هستن ی و دوست داشتنزی عزشهیهم. واسه پدر مادرشون بزرگ نمیشنچوقتیبچه ها ه-

 . کارهات اشتباهه دورت بگردمی برخیقبول کن
 : زد ی لبخند کجاوشیس
 ؟ي دور من بگردستی نفیح.من زاده شدنم اشتباهه مامان -

 : و گفت دی کشاوشی به صورت سی دستمادر
 . حرفو نزن نی اگهید. جان اوشی سیونفس منت-
 : از رفتن مادر پرسیدشیپ. کرد و برخاست ی تبسماوشیس
  کجا میري؟ي زودنیصبح به ا-
 .با بچه ها میرم کوه-
 ؟ي کردی برمیک-
 . واسه خواب -
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 ؟ینی تو کوه و کمر بمونی که بابا رو نبی خواهی شب متا
 شما لطف کرده ي بار دومم باشه ؟تازه حاج آقانی خونه بودم که ایآخه من ک! دور مامان زی حرفا رو برنیا-

 اونم بدون داشتن ژورنال و . مد روز کوتاه کرده نی بنده رو طبق آخريموها
 
 و نیاونوقت سیاوشتو بب.فتهی برق بی کنم تا حسابشی بزنم و روغن کارغی خوام برم سرمو تیم. دوره دنید

 . ذوقشو کن یحساب
 شهیاما هم. دردناك است ی لودگنی درعاوشی آرام سي دانست تمام حرف هایم. زد یصنع تي لبخندمادر

 :حرف را باز نکرد وگفت . کند ي روانهیعادت کرده بود م
 .یسفارش کرده حتما باش.سروش امشب دعوتمون کرده . تا غروب برگرد خونه شهیاگه م-
 .... رفت نیی کرد وازپله ها پای دهد خداحافظی بی آنکه جواباوشیس
  ؟ اوشی سمیمنتظر بمون-

 : مادر تکان داد وپاسخ گفت ي برایدست
  .امیم!اگه شد چشم -

 ....منتظر نمانید!"نه" یعنی اوشی دانست آن مدل جواب دادن سی ممادر
******* 

 6پست
 عتیل طب پارك کرد و به ديموتورش را گوشه ا.دی با بچه ها بود اما انگار از همه زودتر رسیشگی قرار همسر
  یاز احوالپرس. سررسیدندای نرفته بود که شهاب و پورشتری بیچند قدم.زد 
 

 ي باالای و شهاب و پوراوشیس. شد دای هم پرضای فارغ نشده بودند که سروکله آرش و هومن و علدوستانه
 . بودند تا بچه ها به آنها برسندستادهیا

 با اصالت داشتند که یی کردند اما درکل خانواده هایی م خوشگذران بودندوگه گاه شیطنتهاییی آنکه بچه هابا
  اوقات ی بود که گاهرضایفقط عل. گفتندی آنها ميبه ندرت از کارهایشان برا

 
 . پراندی موزی و به قول شهاب فزدی سرو ته می بي هاحرف
 دانستی م کردچونی را انگولک نماوشیفقط س.کردی مکی و آرش و هومن را تحردی کشی نقشه رفتن ممدام

  به تالش شبانه ازی به مقصدش ندنی رسي است وبراگرانیاو تشنه تر از د
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 . شده بود هی او وپختن مغز پدرش ندارد چون بورسيروز
 خارج از کشور لیادامه تحص. بود و بخاطر واکنش تند پدر آنرا دنبال نکرد یقی موساوشی مورد عالقه سرشته

  آبها برسد يانستند پایش به ان سو دیهمه دوستانش م.هم بهانه اش بود 
 

 . است برگرددمحال
 سال آخر بود اوشیمانند س. آمدی هم بدش نمی فعلطی در شرای نبود اما از زندگلی می بنکهی هم با اشهاب

 .منتها در رشته وکالت 
ود را  شانس خنحالیباا. داشته و وارد دانشکده هنر شدند یقی از دوران متوسطه عشق موسزی و هومن نآرش

 .دندی دیخارج از کشور بهتر م
اما به بچه ها گفته بود . شد و هشت ماه خدمت بودلی فارغ التحصیاضی در رشته ری با دوسال اختالف سننایس

 .کندی است وآن روز همراهیشان میمرخص
 :دی پرساوشی سدندی و ارش که رسهومن

  کو ؟نایس-
  :دی پرسی جواب دادن با لودگي جارضایعل
 ! خدمت کلکی خبر رفتی ؟نکنه بای کاله چپوندي سنی اری مو رو چطور زاونهمه-
 : سرزنش بار نگاهش کرد و گفت اوشیس
 .سرهنگشم بابام بود .يدی نه شنيدی رفتم که نه دیجون عمت تو خواب چنان خدمت-

 : خنده گفت انیم. کم مانده بود دست وپا بزندرضایعل.دندی ها با صدا خندبچه
 نه ؟ .....دیقا انداختت تو تله و زلفاتو چباالخره حاج آ-

 : افزود شی وبادرشت کردن چشمهادی سرش قاپي را از رواوشی کاله سسپس
 . بیستهستیب. جون تو کارش حرف نداشته -
 : به او انداخت و گفت یشهاب نگاه. گرفت رضای کالهش را ازدست علاوشیس
 . ترم شده ي بداخم تر و هنرهای کاله سنیباوجود ا .ادیجونور کله کچل هم بهش م-
 :دی بچه ها پرسدیی نظر شهاب و تاالی خی باوشیس
 ! نه ای می منتظر بمونادی شد ؟می چنایباالخره س-
 : گفت رضایعل
 . قراره امشب برن خونه عمه اشی بهم زنگ زد گفت واسه مراحل مقدماتشبید .ادینم! نه بابا -
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  :دی پرساوشیس
  ؟ی واسه چ-
 : گفت جانی با هرضایعل
 .باالخره دختر عمه اشو بستن به نافش-
 : گفت اوشیس
 . باردار بودهی گشاد گشاد راه میره ،نگو طفلهی مدتنایباخودم گفتم چرا س!هه-

 : گفترضایعل. منظم کنار هم درست کرده و به راه افتادندیفی خنده ردانی ها درمبچه
 . بگمانمیا ....ادی خودشم بدش نمنایآقا س-
 :فت  گاوشیس

 . سه خط درمیون غائبهگهی دنایآقا س. پسر کچل نی جهی می و بشمی بدریی اسممونو تغدی بعد بامن
 : گفت شهاب
 . نام موافقم رییاما با تغ. خودتو به ما نده کچل خان صفت

  هست ؟ی کیحاال عروس-
 : گفترضایعل
 . کارافتنی و ي تا بعد سربازشهیفعال نامزد م-
 : گفت اوشیس
 ... اس پسگهی قرن دهیشاهللا ان! خب -
صحبتهایشان . گفتند ي صرف صبحانه از هردرنیح. بخورند يوارد شدند تا صبحانه ا.دندی رسي خانه اي چابه
  ی دانستند در سر او چه می کدام نمچیه. نداشتاوشی به فکر سی ربطچیه
 

 .گذرد
 ی لودگانی ماوشیس.کردندی میم خال پاك کوهستان وخوراکیهاي نابش را درشکيستادند،هوای کوه که ايباال

 :دیبچه هازد و پرس
 د؟یباالخره شما ها چکاره ا-

 :دیشهاب پرس. منتظره بود ری غی کماوشی سسوال
  ؟یدرمورد چ-
  !!!ندهیآ
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 .. رسه یصبر کن خودش م. جون ای سدهی رو دندهی آیک-
 : حرف شهاب را قطع کرد و گفت اوشیس
 !نایمثل س.ش رفت  به استقباليری گمی با تصمشهیم-

 : زدو گفت اوشی به سيهومن ضربه ا.دندی هورا کشکپارچهی ها بچه
 ! کلکیکنی مي حسودناینگو به س.گفتم چته که از صبح تو خودتی -
 : ادامه دادرضایعل
  .کنهی مناسب هست که خوشبخت خوشبختت مسی کهیخوشبختانه ! جون ای چرا حسرت س-
 : گفتیو با نچ نچ کردن تاب داد نی سرش را به طرفاوشیس
 .دی داشته باشلمی تا مدتها باهاش فدی کندای پزی دست آوهی هیکاف.همتون دلقکید-
 : گفت رضایعل
 .ادی بهت میکل.اوشی سهیمرگ خودت دختر دکتر مورد خوب-
 .حاال فکتو جمع کن. کنمی تکرار نمچوقتی رو هنایمن حماقت س-

 : دوستانش راه گرفت و ادامه دادي رونگاهش
 د؟ی بشنای دنباله رو سدیخواهیبعد اون چکاره اید؟همه م. میشیملیامسال همه امون فارغ التحص-

 : گفت شهاب
 .می واسه خودمون درست کنی زندگهی دیدست آخر با.اوشی نیومدیم سخی مرارهیما که از س-
 : زدو گفتي پوزخنداوشیس
  ؟ی چهیبق.... خاصیتمون ی بلی که از وکنیا-
 شلوغ نیشهاب ب. رفتن به خارج از کشور اعالم کردنديمن به همراه آرش موافقت خود را برا و هورضایعل

 :بازیشان زد و گفت 
 حالیتونه ؟.دی مدرك داشته باشدیواسه رد شدن از پل مقابل با-
  و گفت؛دی شانه اش را باال کشرضایعل
 . شهر و هرروز تکراریشو ندارمنی من که حوصله موندن تو ا-

 :ت گفهومن
 . بهتر باشهشرفتیفک کنم اون طرف طرف آب واسه پ .ستمی دنبال عالفی نرضایاما من مثل عل-
 : گفت اوشیس
 !شک نکن .... معلومه که بهتره -
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 : گفترضایعل
 . عالف نباشمادمی تا ز نمی رو ببیقی موسی حاال که همه اتون مدل همید برم دوره مقدمات-
 : گفت اوشیس
  .می همپا شدی و آرش و علپس من و هومن!پس حله-

 : به تمسخر گفت شهاب
 بریم خدمت دی اونطرف باشم اما اول بای کنم و چند صباحارتی فرنگو زادیمنم بدم نم... تند نرو داداشادیز-
  موضوعو؟نی ايمتوجه ا...
 : گفت شی پاری زي هازهی درحال جابه جا کردن سنگراوشیس
 . گردمی برنمگهیاون میرم و دبه بهانه  .هی من که زدم تو گوش بورس-
 .ي که برگرديدیتو به دانشکده تعهد م...ای مجوز چهارچوب داره سهیاون -
 : گفت ی حوصله گی با باوشیس
 .ی واسه من شرح مکافات کنستیالزم ن .لیحالیمه جناب وک-
  خودت؟ي وبري سويری دور درسو قلم بگي قصد داریعنی-
 . دم دل حاجیگردمییگذرونم و برممثل بچه آدم دوره امو م!!!پ ن پ -

 : گفت هومن
 و پاکوبیدن تو ي دربریم؟چون من حال و حوصله سربازيما چه طور.. حاال تو مغز دراومدي نابغه خرابکار -

 .گرما وسرما رو اصال ندارم 
 : تفاوت گفت ی خونسرد و باوشیس. مشابه حرف هومن را گفتند زی و آرش نرضایعل
  .دی دل و جرات داشته باشدیفقط با .هادی رفتن زيراه برا-

 : تشر زداوشی به سشهاب
  قاچاقی رفتن چقدر خطرناکه؟یدونیم.اوشی نکن سریبچه ها رو ش-
 : گفت اوشیس

 ادهی پمهی شش ماه حبس ویه جری با رو شدن پاس جعلنهیفوقش ا .نهی شی لرزشم مي پاخورهی خربزه میهرک
 اما اگه رد بشن .ت خوردن اون شش ماه رو اضافه خدمکننیفک م.شن
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 هم هی بورسي پایکیچون من !حاال خوددانید ... و سال واندي از عمرشونو بردن کی اون شش ماه ،يمنها
  شدن هی من به قبل از بورسمی تصمدی تونیهمتون م...... رفتم یوسط نبود م

 
 . گرده یبرم
 خود پا دهیشهاب کماکان درعق.عالم کردند را گرفتند و موافقت خود را ااوشی و هومن و آرش دور سرضایعل
 . بودنشانی بطرفی تنها شخص بای فشرد و پوریم

 : گفت ي شود با دلخوری آن چهار کله شق نمفی حردی که دشهاب
 تا دیشا ....نی تا برسه زمخورهی سیبو بندازي هوا هزار تا چرخ مهی.... سال مونده درسمون تموم بشه هیهنوز -

 .دیم شماها مرداون موقع من افتاد
 : شهاب پرت کرد و گفت ي براي لگدرضایعل
 و برام نهی جاعله رو بباروی نی امشب میرم رو مخ بابام تا زودتر دم انیمن که از هم! ترسوینکی عری خودت بم-

 .گذرنامه درست کنه 
 : انداخت و گفت عتی به طبینگاه. تاب داد واز جا برخاست نی به طرفي سرشهاب

 .دی تا کار دستمون ندادنیی پامی برگرددیپاش.... اومده مغزتون جوش آورده آفتاب باال-
 . کردند ی رفتن از دامنه ،درمورد گردش آن روز تبادل نظر منیی ها حین پابچه
 وعده شان مثل نی به خانه زده و آخري بمانند تا عصر سپس سری همان حوالی شد ناهار را در پارك جنگلقرار
  . باشگاه باشدشهیهم
 . رفتن به خانه نداشت ي براي عالقه اچی بود که هی تنها کساوشیس

 . ترك موتور نشست و به جاده پر دود شهر زد ي از صرف ناهار و پراکنده شدن بچه ها ،روپس
 !  به عهده دلشری موتور در دست خودش بود اما مسفرمان

 . آوردی سراز کجا در مندی خواست برود ببیم
  .دی کشی که او را به سمت گورستان ميریمس .دی را در اتوبان د که خوددی نکشیطول
 . رفت شی پشتری بی به دلش راه نداد و با سرعتیخلل
 . داده بود نگاه نکند نتی که سردر طاقه را زی کرد به کلماتی سعدیکه رس"بهشت زهرا " دروازه به

 و کلماتش بدون نگاه کردن در هیاما آن آ.د که حق نگاه کردن به خدا را نداردی دی خود را گناهکاري مشهیهم
  ی هجشیانگار ندایی از درون آن کلمات را برا. شد یذهنش مرور م
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 :کردیم
 "بسم رب الشهدا و الصدیقین"
 اما هر زدی به آنجا سر مشی کما بنکهیباا. رفت نیی گذاشت و پایموتورش را کنار بلوک.دی رسیشگی قطعه همبه

  ،چند قدم باالتر شهیآنروز برخالف هم.کردیم را گم شیدفعه مزار عمو
 
  نوشته مقابل چشمان تب دارش جان گرفت ،،،،نی،ا
 "گمنام"
  نوشته ها مرور کرد؛هیبق. مزار زانو زد نییپا
 " شمساوشی سدی خلبان شهادی به "

 .کردی را مرور مشی والدت و شهادت عموخی بار تارهر
 بود که برآن ی سالنی پرواز مورد اصابت قرار گرفت ،از بدترنیخر در آشی که هلوکپوتر عموی بود سالدهیشن

 .خانواده گذشت 
 ی گذاشتند ،پدر بزرگش از همانجا راهی می قبر خالي روادبودی به نشان اهی سی که تنها تخته سنگیهنگام

  از مرگ پدربزرگ نگذشته شی بیچند ماه.اوردی شد و قلبش تاب نمارستانیب
 

 . خانواده اش ثبت کردي برابتی وسالی پراز مصوستی به آنان پ که مادربزرگ همبود
 . دادندی عزیزانشان را از کف ميری کثي که خانواده ااهی سییسالها. زمان مصادف با اواخر جنگ بودآن
 . صبح فردا قطعنامه صلح را اعالم کردندي پابه جهان گذاشت که رسانه های شباوشیس

 . ،کشور در حال مرمت آن دوران بوددی کشیود قد م خشهی و شبهایی که او با اندروز
 .دندی پرستی را چون بت ماوشی برادر از دست رفته خود سادی به شی و عمه هاپدر

 یدلش م .دی کشی است زجر ميگری دادآوری وجودش نکهی زدند و او از ای مشی شان با عشق صداهمه
 ش نکند و عمو  خطایی سرزنشنیخواست خودش باشد تا پدر به خاطر کوچکتر

 
 . سرمشق نشودشی برارا
 مدام کنار گوشش زمزمه نکهیا. کرد ،متنفر بودی مانند تو رفتار نمای عاقل بود یلیعموت خ" مثل ی جمالتاز
 .... ،،محترم و مردم دار باش چون او و تی باش مثل عموتی ،باشخصکردیم

 "عموت،،،،عموت،،،،،
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 . کرده بودجادی ايژ پدر و آن کلمه درونش آلريدهای تاکيصدا
 کوب خانه خودشان واریهمان که د.به عکس باالي مزار زل زد . نشستنی زمي شکست و همانجا روشیزانوها

 : زد ونجوا کرديلبخند محو.بود 
 جون همه معتقدن قیافم ي کردی مثل تو از کار درنیومدم مواخذه نمنکهی بخاطر ا،بابامويمطمئنا اگه بود"-

 .ت کپ سروش تو ئه و اخالقهیشب
 ی مختهیاما حداقل به بابام جسته گر! به بزرگترش داره خصوصا پدرومادریبی عجتی عکس من حساسسروش

 ". افکار خودشو داره یفهمونه هرکس
 : و افزوددی کشاهی

بگم چرا همه دوس دارن مثل تو باشم ،،،مثل تو . کنمتی اومدم ازت شکایستیحاال که ن.یستیحیف که ن"-
 ثل تو رفتار کنم،،،مگه االن دوره شماس که تمام هم و غمم فکر کنم ،،،م

 
 توام ي اگه جادیبه فکر خودم ،،،،مدل خودم ،،،،شا .کنمی میمن دارم تو عصر خودم زندگ. باشه گهی دزی چهی

 . تونستم مثل تو فکر کنم یبودم نم
 که من تو ي کردی میم حال و به باباي کاش بودي من محترمه اما اي برادی که تو و هم عصرات داشتیتین
 " .ستمین

 دیگوی زند و میحس کرد تصویر با او حرف م. ماندرهی در سکوت به عکس عمو خی که تمام شد کمشیحرفها
 ؟ی زنی حرفها رو به پدرت نمنی،چرا هم
 : اش پاسخ داد ی دروني زد و به ندايپوزخند

 تو گفتم بار دلم يبرا .کنهین با نگاهش هم شماتتم ماو. حرفها بزنم نی کلمه از اهیبا پدرم . تونمیمن اصال نم"
 ". سبک شهیکم
  :دی خود آمد و از خودش پرسبه
 "ست؟ی روح نی بی گوشی و حتهی که خالي سنگ ؟قبرکهی تهی ؟یکنی دردودب میواسه ک"-

 : جمله را گفت و برخاست نیآخر.دی سنگ کشي رویدست
اما  .....ی زنی با بابام حرف مای تو عالم رؤمینیبیم منو مفکر کرد. فهمهی صداتونشنوه،حستم نمی کسیوقت"

 "!!!حیف
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 داشت هرچند آن ی وزنیاحساس ب....انگار سبک شده بود .... نداشت ي گشت حس بدی مردگان که برماری داز
  یمالقات به دلخواهش نبود،،،،،،هرچه بود نیرویی او را به سمت خود م

 
 .......دیکش

********* 
 7 پست
درحال وزنه زدن بود . ثابت درحال نرمش بودنديتک توك بچه ها... بود امدهی نی باشگاه که شد هنوز کسوارد

  و سرتمرینش زدی زد منتظر بود برخمهی سرش خي و باالدیکه شهاب رس
 

 .....اما همچنان همانجا نشسته بود .برود
 دیشا!خوب پاشو جواب بده بشر ... خورهی مدام داره زنگ مکساعتهیبچه ها میگن .موبالیت خودشو کشت -
 . کار واجب داره یکی

 :شهاب سرشانه اش زد و گفت . گذاشت و نشست هی پاي هارتل را رواوشیس
 . خشک کن من برات میارمعرقتو

 : گذاشت و گفتاوشیآنرا مقابل س.دی که شهاب را با در دست داشتن ساکش ددیی نپايرید
 ! ساکتهي دونستم کجاینم-
 : شماره متعدد سروش گفتدنی وبا ددی کشرونیرا ب ی گوشاوشیس
  راحت شد؟التیحاال خ. بامن نداره ی کار مهمچکسیه-

 : چشمانش راریزکردوپرسیدشهاب
  ؟يدیاز کجا فهم-

 .... شماره سروش زنگ خوردي به شهاب دهد گوشیش روی از آنکه جوابقبل
 !اوامر؟....بفرما -

 :دیچی پ سروش زنگ دار و پرگالیه در گوششيصدا
  .يباالخره دلت خواست جواب بد....چه عجب -
  و درست ودرمون داد بهش؟ي جواب فوری خواست کسیمگه دل من هرچ-
 افتاد داداش؟.... نه من نه تو گهینیایی د! تا درمونتنجایفعال خودتو برسون ا-
  .نمی حاال بب-
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  رو ؟یک-
 .حاجیو-
 .ایلوس نشو س-
 .شرط دارم دادا -
 بگو -
 . رسم الال باشهیشامشو بکش بخوره تا م...بگو تا االن بوده  ...ی حاجای من اونجاس يا جای-
 . هایینجایبشمار سه ا...کم چرت بگو پسر -
 . ندارمي حوصله خاله بازی دونیم ...هی شما خانوادگیآخه مهمون-
  ؟یستی جزو خانواده ما نیجنابعال-
 .... که یی،جای ،رستوراني کافه اهی ذاریم تو ی شب قرار مهیاما !چرا بدبختانه -

 : را قطع کرد و گفت اوشی حرف سسروش
 !!!نه .... که باب میلت باشه ی پارتهی ای-
 . نزنیهی وار به من کنای حاجیتو باش. نمیامی که انداختي اکهیبخاطر ت-

 : و گفت دی خندسروش
 .ن خودتو برسون که همه گرسنه اعیحاال سر!  کفرتو درآوردم عنقيدید-
  ....یتا برسم همه اتون از گرسنگ... دورم یلیاز خونه ات خ-

 : را برید و گفت اوشی کالم سسروش
 ...زود  ...ی برسمیمنتظر-
 . دهدمکالمه را قطع کرداوشی آنکه فرصت مخالفت به سی بو

ود تا  زنگ زده بنقدریا. است ی کنه به تمام معنهی که سروش کردی فکر منی نشسته بود و به اشی جاسر
  عشق شهیاو هم. آن شبش فک کند ی کند و حاال وادارش کرد به مهمانشیدایپ

 
  .کردی خرج آدمها می چشم داشتچی هی محبتش را بو
  :دی جا که برخاست شهاب پرساز
 ؟ي احضار شدی طرف کساز
 : گفت ی با لودگاوشیس
 .کنهی موقع قهر مهینرمم ...آره -
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 : اش گل کرد ی مسخره گشهاب
 .پس زنت بود...عه-
 : شانه اش راتکان دادن گفت اوشیس

 . ام بود ندهی زن آلیفام
  :دی شد و پرسي جدشهاب

 ؟يری گي ؟کجا دارای بود سیک!جون من -
 : به شهاب زد و گفت ي ضربه ااوشیس
 . سروش بود مجنون -
 : گفت جانی شهاب فوران کرد و با هطنتیش
 درحال رفتن به سمت رختکن چپ اوشیس .شهی ات مندهین آ زلی فاميعرضه به خرج بد. نگفتیراهیپر ب-
 : نگاهش کردو گفت یچپ
  ...يخوابنما شد-
 . پلک بهم بزنیدیتو که اصال نبا... خواب وبیداریم قاط زده ستمی تو نيمن که جا-
 .ی من باشي جاي دوس داریلیفک کنم خ-
 .فکر کنم از موارداصال دوس ندارم مثل تو ياما در پاره ا.اون که آره-
  ؟ی چی من باشي جاي که دوس داریی تا اونجا-

 : باهیجان گفت شهاب
 . کردم ی منی دختره تضمنی خوندم وخوشبختیمو باای مغزواعصاب می مخ جراحنی با داشتن ا-

 : ادامه دادکندی بد نگاهش ماوشی سدی دیوقت
 . ونوشو باهم داشته باشیشی؛ع احمقانه يجاشو باز کن تاجا فکرها.ای تو قلبت سدهی پرییعشق دو پا-

 : زد و گفت ي پوزخندسیاوش
  !ی بدبختيدی و نوش با دختراي حاال ؟دشیع-
 . کردی نگات مي اون دختره چطوريدی فهمیواال م .چارهی بستی نتی تو حال-
 رضای علي وجاخالی به موقع شهاب ،ضربه صاف به پارضایبا جلو آمدن عل. شهاب پرت کرد ي براي لگداوشیس

 : گفتشی جمع شد و درحال ماساژ دادن ساق پارضای علافهیق.خورد
 ؟ي شده رم کردادی ات زونجهیچته؟کاه و !هوش-

 : برگشت و ادامه داددیخندی نگاهش به سمت شهاب که مسپس
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 که حالش ي کردی موعظه می ذاري بابا بزرگ ؟نکنه باز داشتی اسب چموش منی سربه سر ایواسه چ!حناق-
 بهم خورد؟

  :دی دوان دوان رسای پورنی حنیهم
 !خودتم وردلشون نشستی .یگفتم بچه ها رو صدا کن عل-
  :دی پرسایپور. شد رفت ی می وارد راهرویی که به حمام منتهاوشیس
 میري حمام؟ ....ایاونوري چرا میري س-
 : بلند گفتاوشیس
  .خارهی پرشده المصب مدام میلیموهام خ-

 :شهاب گفت  .دی سنجی رویش را مزانیرواقع مد .کردی حرف نگاهش می بایپور
محض اطالعت بگم داره میره خودشو با آب مباح !ی بشر به سنگ پا گفته زکنی ايرو .ای فک نکن پورادیز-

 .خونه داداشش افتاده امشب . سالمی مهمونهیغسل بده واسه 
 : گفت رضایعل
 .سروش خودیه....ماهم میریم-
 : داد و گفت رونی شده بود بهی درحمام تعبيکه رو ی سرش را از پنجره کوچکاوشیس
 دنیفقط به جو .ادی بود روش نشد براتون بادی آدم زیعروس .کنهی مپورتی شما اراذل خودمم ددنی با دیحاج-

 . چرخوندنش اکتفا کردحیسبیلهاي محترم و تن تن تسب
 : را به داخل هل داد و گفت اوشی سر سایپور

 . جون الی سراغ مهمونیهاي شریمی خانوادگیت ماهم می سراغ مهمونتو برو! بابا کچل جون خفه
 .نخواه با من کل بندازي ....دهی جون بدون من راتون نمالیش-
 : و گفت امدی است اما کوتاه ناوشی حق با سدانستیم
  .میکنی به طرف اوشون دراز مازیامشب دست ن.دوست جون جونی آرش قاطیشونه-
 : با غیظ گفت اوشیس
 احتی همه جا رو سدمی ذارم و با دوست جدی قرار توپ مهی منم دی جون برسالی شیبرید به مهمون!كدر-
  .کنمیم

 : گفت دی آی می قپاوشی دانست سی که مشهاب
 !!حتما با دختر دکی؟-
 : گفت ی غرضچی بدون هاوشیس
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 . چشم شما بله يبه کور-
 : به آنها ندادو گفت يشروی اجازه پشهاب. درآوردنداوشی سي برای ها هرکدام ادا و اصولبچه
 ! بار هیفقط ....... طلبتی سور حسابهی وسط ي بار دختر دکترو آوردهی و ی عرضه اشو داشتاگه
 : آمد و درحال رفتن به سمت کمدش گفت رونی از حمام بچی حوله پاوشیس
 . افته یبااین کله کچل حتما دنبالم راه م-

 : شد و گفت ي مانند شهاب جدایپور
 . مشکل تو ئهگهی دنیا-

  :دیپرس. شد رهی به شهاب ختای و نهادی همه چرخينگاهش رو. به سمت بچه ها برگشتشهاب
 ؟یکنی بچه ها رو آنتریک میواسه چ-

 : شد ي مانند سیاوش جدشهاب
  .رمی حرفمو پس بگنکهی واسه ا-
 کدوم حرفتو؟-
 . قبل گفتمقهیهمون که چند دق-
  اشاره اس؟هیمن شده و منتظر  دختره خاطر خواه نکهیا-
 .آره-
 چرا ؟-
 .یچون مطمئنم واسه دو ساعت هم نمیتونی مخشو بزن-
  ؟یاگه زدم چ-
 : زد و گفت اوشی کتف سي رورضایعل
  .کنمی شهاب وعده داده من دوبرابر میهرچ-

 : افزود ایپور
 .قایدق-

 :دی انداخت و پرسکردندی رو به آرش و سیناو هومن که نگاهشان مسپس
 مگه نه بچه ها ؟-

 : گفت نایس. پاسخ مثبت دادند همه
  ....رمی گیآخه دارم زن م.... دونگ هیمن -

 : آنهاپرسیدی لودگالی خی باوشیس. سقلمه به او زدند هی ي ها نفربچه
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  دختره ؟نی رو ادی کرددی کلی جملگی چيبرا-
 : گفت شهاب

 .دعات نشه  همه انی دماغ تو متکبرو بسوزونیم تاانکهی واسه ا-
  ذاري؟یچرا حرف تو دهن آدم م.... نکردم شهاب یی من ادعا-
 ....ي چرا دار-

 : افزودي اهی از مکتی چند ثانپس
 دختره نی بهت ثابت کنم اخوامیم. رو ندارم ی موجودات از خود راضنی حوصله ناز واطوار ای نگفتشهیمگه هم-

  .دهی کنشی واکنش نشون نمچیبه ه
  .هی مثل بقهیزی چهیاونم ....خیالته دادا -
  .گهیخب ثابت کن د-
  ؟ی پارتادیمثال مخشو بزنم که دنبالم ب-

 : گفتندکپارچهی دندی را دست به کمر داوشی ها که سبچه
 "بله"
 : در مقابل گفت اوشیس
  ؟ی پارتادی افته میاون دختره با اون همه محافظ دنبال من راه م.برفرض که موفق شدم -

 : گفت شهاب
 ی تونی واال با صد تا ترفند ماریپس بهانه ن. خوره ی فالوده هم نمگهی کس دچی اون دختره نه با تو نه با ه-

  .یمخشو بزن
  :دی پرسي جدی سرش را مقابل شهاب خم کرد وبا لحناوشیس
  طلبم ؟یاگه مخشو زدم چ-

 : زد ي پوزخندشهاب
  .ی خواستیهرچ-
  .ی منو دست کم گرفتیلیچون خ .ي بدنی همه تضميتوباید سه تا-

 : سرداد و با انگشتان دستش نشان دادي خنده اشهاب
 . رو من تا پنج تا حساب کن -
 : تکان داد و با نگاه کردن به بچه ها گفت ي سراوشیس
 . و مبلغخیمهرو امضا کرده بدون تار ....خوامی مدی دونه چک سفهی یکی-
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 : کرد وگفتی خنده سبکرضایعل
 .ی پسر حاج من دوتا میارم-
 : انداخت و گفت رضای به علينگاه اخم گرفته ا. از آن کلمه متنفر بود اوشیس
 . بريای وایمون از دننی دی الل و بی به قول حاج-
 : نگاه از او برگرفت و اضافه کرد اوشیس.دی خندشتری برضایعل
اول  .....خوامی االن منیچکو هم .دی شناسی کسیو نمگهی من به شما اراذل اعتماد ندارم شکمتون که پر بشه د-

 .کار
 : گفت شهاب

  به حرف توئه دادا؟ینیچه تضم.... خب -
 : گفتاوشیس
 مثل یکی..... آدم بیطرفهی شی ذاریم پی و مسمی نوی ضمانت نامه کتبی مهیفردا شما چکا رو بیارید منم -
 . هست طرفی فاب هممون و بقیکه رف"وشیدار"

 : گفت آرش
 ..... هاجار......اجازه-

 : به او گفت ی با نگاهسیاوش
 . نفرتون تو زرد از آب دراومدنیاول....بفرما-

 : گفت آرش
  طلب ما ؟ی چي بدونم اگه موفق نشدخوامیفقط م. ندارمی من مشکل-
 : به جمع انداخت و گفت ی نگاهاوشیس
 .دی اشو بگهیخودتونم بق ....دینونیه که شما تو سفره من گذاشت-

 : گفت شهاب
  قبوله ؟می گفتیرچه-
 : گفت ی نگاهش کرد و با کله شقرهی خاوشیس
 .آره-
 : گفت ی قري به سرو گردنش داد و با لودگرضایعل
  .میری گی خودمون برات زن مقهیبه سل-

 : افزود شهاب
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 طبقه هی يالبته آزاد ....ی مونی می و تا آخر عمر خونه حاجيحق فکر کردن رفتن به خارج از کشورم ندار-
  .....ی تا واسه خودت ارباب بشيتقل خونه حاج آقا بسازمس

 . منصرف کند ای ابپز ی را حساباوشی گذاشت تا سیطی عمدا شراشهاب
 :شهاب سرشانه اش زد و گفت . زد و سرش را تکان دادي پوزخند جانانه ااوشیس
  نه ؟ایقبوله  ....شترهیدونگ من پنج تاس پس سهمم ب....سرتو تکون نده -
 .....آره -
 افتاد دادا ؟.... میاريیکنی که گفته شد مهر مي پس تعهد نامه رو با سه بند-
 ....آره -

 کردند ی و شهاب مثل گرگ به هم نگاه ماوشیتنها س. پیچیدندی ها از شدت خنده مثل شلنگ به خود مبچه
  ي کارگری که داوشیس.دست آخر شهاب هم کم آورد و خنده اش گرفت .

 
 . زدرونی و از باشگاه ب آماده شدنداشت

 .... کرد و به سمت خانه سروش رفت هی تهییبای گل زسبد
******** 

 8 پست
 سبد گل لبخند زنان دنیسروش با د. باز شد سروش وتبسم به استقبالش آمده بودندشی که به رودراپارتمان

 :گفت 
 . بود ی کافي که قدم رنجه کردنیهم ...یخودت گل-
 : در جواب گفت اوشیس
 اهی گلو گنی قراره شام همای ي که خوش زبون شدی ترسی اززنت مای .ستیادب واحترامت از دو حالت خارج ن-

  .میرو بخور
 : او رابه داخل دعوت کرد و گفتسروش

 .هردو مورد اشتباهه-
 .اونم دختراي حاال ... بلدن آخه يمگه تازه عروسا آشپز-

 : گفت تبسم
 .ستمی دست وپا نیاینقدرها هم ب.ش آقا سیاودمیبلدم نباشم سفارش م-
 : سبد گل درون دستش رابه طرف تبسم گرفت و گفتاوشیس
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 .گلش ازمن عشقش از سروش-
 . سبد گل را گرفت ي کردو همراه تشکر قدرشناسانه ای تبسم را ارغواني کمرنگی گونه هایسرخ
 یکی مبل ننشسته بود که در ي روهنوز بطور کامل. جلو رفت ی احوالپرسي به بزرگترها افتاد وبرااوشی سچشم

 . آمدرونیاز اتاق ها باز شد و رها ب
 جمله با او نی ودربیان ساده تردی خود لمي ،راحت برجاکردی دخترك که موشکافانه براندازش مبرخالف
 : کردیاحوالپرس

 "ریشب بخ"
 . قرارش با بچه ها افتادادی بود که امدهی نرونی از فکر رها بکامال
 .اال آمد و دور سالن به دنبالش رفت  تیزش بنگاه

 که کنارش نشسته بود شی با زن عمودی رسیبه نظر م. مبل روبرو و کامال مقابلش نشسته بودي رودخترك
  مورد توجه بود نکهیازا.دیی پای را ماوشی سی چشمریگرم گفتگو است اما ز

 
 . از راه را رفته بود یمیالاقل بدون دردسر ن. گشت خشنود
دخترك کامال به او توجه داشت  .کردی مدای پيشتری صحت بشی بچه ها براي گذشت حرف های مشتری بهرچه

  دوستانش چراغ سبز نشانش ي کم کردن روي براخواستیاما او فقط م
 

  .دهد
 . برخاستند ی صرف شام ،همگي فراخوانده شدن سروش و تبسم برابا
تنها . بودندزی بازگشت مهمانان سر میوقت.فت  ری بهداشتسی به سمت سروشی شستن دستهاي برااوشیس

  ي برایی شد تا با جابه جایی ،جازی خمیسروش ن. کنار رها بود ماندهی باقیصندل
 
 : مانده نشست و گفت ی تنها صندلي اما زودتر از سروش رواوشیس. باز کند اوشیس
 !!!ي اندازیچرا همه رو به زحمت م. هست ی خالیصندل-

 : شمس گفت ي نشست اما آقاسروش
 . رها خانوم معذب باشهدیشا. بده بابا رییجاتو با مادرت تغ-
 : پرمعنا بود گفت اری رها بسي به دخترك که برای نگاهمی خود پرکرد وبا ني دوغ برایوانی لاوشیس
 . من کامال راحتم-
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 : شدن خانوم شمس دخترك فورا گفت زی خمی نبا
 .من راحتم . خانوم شمس دیراحت باش-
 زیگاه ن. شکست ی قاشق و چنگالها سکوت را مي تعارفات معمول و صدايتنها صدا. نزد ی حرفی کسرگید

  خانوم شمس و خانوم صدرا بابت زحمات و دست پخت تبسم دی وتمجفیتعر
 
. 

 .برخاست " کنمیاالن روشنایی رو روشن م"سروش با گفتن . برق ساختمان قطع شد نی حدرهمین
 : گفت اوشیس
 .فکر کنم همه جا روشن بشه. من کالهمو بردارم ي ندارییااگه روشن-

 ی کمکی تارمهی شده استفاده کرد ودرفضاي نجادی ایاز شلوغ. مهمانان را به خنده انداخت اوشی سحرف
 : کرد ونجواگونه گفت کیسرش را به رها نزد

 ممکنه ؟. خوام ی شماره تماس مهی-
حس کرد به شدت سرخ شده و .به سمت قلبش هجوم آورد  دخترك دست به دست همه داده وي نبض هاتمام

  رنگ و ی است و کسکیخدا را شکر کرد که فضا تار. سوزدیبدنش م
 

 : راحت و روان جواب داداوشی اش را حفظ کرد و مثل سيخونسرد.ندی بی را نمرویش
  .دی خونه امون شای عموم ،منو برسونياگه امشب جا-
 دهیچی شلوغ و پی حرفش ثابت کردبرخالف ظاهرش ،باطننیبا ا.وبروست  ری ساعيگری با بازدی فهماوشیس

 .دارد
 : دخترك داد و گفت لی تحوی کجلبخند

 شوخیت گرفته ؟-
 .يری ایشونو بگي جایتونی ،می که از وجناتت معلومه هستیاگه زرنگ باش!اصال!نه -
 : را بهم فشرد و ازمیانشان گفت شی دندانهااوشیس
 ؟ی سوار من بشیخواهیم.م  ندارنی من که ماش-

  .دی ،شانه اش را باال کشدی نداوشی که سي لبخندانی مرها
 . نبودی شام کافزی مي خانه را روشن کرد اما نور برایی روشناسروش
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 براو اثر شتری به رها انداخت تا حرفش بی دزدکی نگاهاوشی بلند که توسط تبسم روشن شد سهی پاي هاشمع
 :کند

  .شهی تبسم حفظ مي و آبرومی خوری می چمی فهمی که نمنهی مهمترش اتیالبته مز.ه شد فضا کامال شاعران-
 تفاوت ی باوشیس .دی آمد ولب گزی پشت چشماوشی سيتنها خانوم شمس برا .دی خندگرانی دي همپاتبسم

  ی چطور نقشه اش را عملکردی فکر منیبه چشم غره رفتن مادر مدام به ا
 

 .کند
خبر نداشت . مشغول صرف غذایش بود یعی طبیلی افتاد به نظرش دخترك خی به رها م که نگاهشی گاههراز

  دردل رها انداخته ی نور سرگردان شمع ،چه آشوبری زاهشیچشمان س
 

  ...است
 ی نمي اظهار نظرچی ساکت نشسته بود و هاوشی تنها سنیدرآن ب. مهمانان افتاده بود نی مشترك بیبحث
  ی بود تا بتواند آنرا عملي کردن نقشه انیی پادرواقع مشغول باال و.کرد

 
 را چرخاند و دست آخر وهیظرف م. از جا برخاستوهیبه بهانه تعارف کردن م. متوجه او بود یقیسروش دقا.کند

 ... نشست اوشیکنار س
نوش  میلته ی با جاش آوردم تا هرچ؟آشوی نارنگایپرتقال ! موز ای ي دوس دارشتری ببی سدونمی من هنوز نم-

  .یجون کن
 :دی و پرسدیکنار گوش سروش چسب. به رها انداخت ی نگاهاوشی سي توجه به حرف های باوشیس
 نجاست؟ی بدون خانواده اش اشهی دختره همنیا-

 : سروش گرد شد چشمان
 .اونم چون خونه عموش مهمون بوده . بار اولشه اومده یبابا طفل!آروم تر صحبت کن -
 گه؟ مکنهی میبا عموش زندگ-

 : معنادار نگاهش کرد و گفت سروش
  آخه ؟یکی گفته تو باهوش-
 .بابات.....خخخخخ-
 .یپس از قصد گفت... مزه یب-
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 مگه اشیونه ندارن ؟....حاال اونجا چرا چتر انداخته بوده  .نیهمچ ...يا-
مونده  از دوستان صمیمیش یکی حساس یمنتها دکتر سفره ،خانومش هم بخاطر جراح.يخوبشم دارن اخو-

 . گرده خونه یاخر شب برم...کنارش 
 . مثل من سرگردونن ای موجه دارن بتی ؟اونام غیاونوقت آق داداشاي محترمش چ-
 رونی بی کشی رو منای اروبمی زيحاال چرا دار.رها دوست داشته بره خونه عموش  .ای سی پرسی منیاصول د-
. 

  .کنمی مقیدارم تحق-
  ؟یواسه چ-

 . اس جونوررهیآخه مثل من تغس وت..بود برم بگیرمش مناسب نکهی اواسه
 : نیشخندي زد و گفت اوشیس. زد رونی حد بنی سروش تا آخرچشمان

 .سربه سرت گذاشتم ....نترس با -
 : افزودی رد گم کني براسپس

 . سوال داشت با اون همه مراقب چطور تنهاسيبرام جا-
 :دی سروش راحت شد و پرسالیخ
  ؟ي حاال متوجه شد-
 : جواب دادن گفت يجا
 درسته ؟.... لنگر انداخته نجای که معلومه شبم انطوریا-

 : و گفت دی لب گزسروش
 . نظر کندی کم تو ادبیاتت تجدهیجون داداش -
  ؟یموافق... تسبیحم بندازم ی خواهیم-
  .کنهی متی کفاینه ،،،،همون درست صحبت کن-
  دکترا به باال بحرفم؟نهیمنظورت ا-
  .ي ادبیاتت بردارنی دست ازاخورهی چشمم آب نمیسورم بشتو پروف-
 . ندارم یحوصله چاپلوس. صحبت کنم ي من بلدم با طرف مقابلم چطور-
 . فرق داره قربون شکلتیدرست صحبت کردن با چاپلوس-
 : چشمانش را خمار کرد و گفت اوشیس
 .می دارادی زییما فدا.قربون تبسم جونت برو -
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 : ادامه داداوشیاما س .دیرا عقب کش و خودش دی خندسروش
  میره ؟ی دختره باکنی اینگفت-
  شده ؟زیچرا واسه تو سوال برانگ...باهرکی-
 . خواستم در حقش لطف کنم وسرراه برسونمش خونه ی معماش نکنیاگه جنابعال-

 :فت  گنرویاز ا. نشدرشی دستگي عادری غزیچ. نگاه کرداوشی به سرهی خرهی چند خیی هاهی ثانسروش
  .ستی مهندس راننده شب رو هم نایگو. صدراي تا آقاخورهی به شما مشتری خونه اشون بریاتفاقا مس-
 . مانی تو ماشادیپس جورش کن ب-
 شناخت و مطمئن بود از ی اورا منقدریا. رها اصرار دارد ی همراهي چرا برااوشی بود که سبی سروش عجيبرا

 .اوردیز کارش دربکنجکاو شد سرا. است يدختر جماعت فرار
 .ردی را به عهده بگي چاینی آمد بلند شد تا گرداندن سرونی به دست از آشپزخانه بینی تبسم که سبادیدن

 گرفت ي جاشانی مبل خالی کنار دست مادر بلند شد و کنار ادنی در سالن زد وبا دي دوراوشی سچشمان
 : مقابل مادر گذاشت و گفت یپرتقال.

 .بخورم  برام پوست بکن نویا-
 : و گفت دیسیاوش کنار گوش مادر چسب. گفت و مشغول شد ی چشمی با مهربانمادر

  مامان ؟ی کني تئاتر خوشگل بازهی امشب ی تونیم-
 : انداخت و گفت اوشی به سی نگاهزن
  ؟هیحاال کارت چ. تئاتر شدم گری سالهاست بازیباد وجود جنابعال-
  .خوامی منویماش-
  چکار؟ی خواهیم-
 . برم دور دور خوامی مامان ؟مکننیاشین چکار مبام-
 اونوقت ما چطور بریم خونه ؟-
 . رم ی رسونم بعد میشما رو م-
  ؟ي که بري ونصفه شب برگرد-

 : درمبل جابه جا شد افزودزن
 .من حوصله جروبحث باباباتو ندارم.نه مادر جون-
 نیاما امشب هوس کردم با ماش. رم یو م پرم ترك موتورم یم" یللی تللی "من بخوام به قول بابا برم-

 .بچرخم
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  بگو جون مامان ؟-
 .فقط شما نزدیکیهاي خونه خودتو بزن به دل درد.به جون مامان -
  ؟ی که چ-
 . ادامه دادشی و به پچ پچ هادی کنار گوش مادر چسباوشیس

 . صدرا از جا برخاست و پست سرش خانوم صدرا و رها اقاي
 :گفت رو به مادرش کردوتبسم

  ؟مارستانی بریم بنجایمگه قرار نبودبمونید فردا از هم-
  :دی صدرا قبل همسرش پرسيآقا
  بابا ؟ی چي برامارستانیب-

 : صدرا گفت خانوم
قرار بود فردا ...چون جراحیش حساس بود پروا موند کنارش .جراحی داشته "پروا" از دوستان مشترك منو یکی-

 .همراه تبسم بریم عیادتش
 :درا گفت  صيآقا
 . رم خونه ی رسانم از اونطرف میمنم رها رو م. شما بمون به کارت برس -

 : گفت رها
چون زن عمو . دنبالم ادی برمی گیاالن با رهام تماس م .ختی من برنامه هاتونو بهم ری حضور ناگهاندیببخش-
 .دی کنی رانندگیی ذاره شما شب به تنهاینم

 : گفت ي در کمال خونسرداوشی نزده بود که سی حرفی کسهنوز
 مونید وهمسرتون دلواپس ی شما هم مينطوریا. سرراه رها خانومو برسونیم منزل میتونی نداره ما مرادیاگه ا-

 .نمیشه
 نما ،حرف را به او پاس داد ییبای زي کرد و برايرسازیدرواقع او ز. با اتمام جمله اش به سروش زل زداوشیس

 . اش کند شهی دو آتیتا حساب
 : گفت روشس
 صدرا ي آقادی اگه شما زحمتشو بکشطی شرانیباا. موندنی ما مشیاگه مشکل مدرسه رفتن رها خانوم نبود پ-

 . افتنیهم به زحمت نم
 . صدرا و رها زبان به تشکر گشودندي آقاهمزمان

 .... آماده رفتن شودزی شمس ني کرد تا آقاجابی آمده اشی پطیشرا
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  .می کنی رو همراهی مهمون دوست داشتنهی قراره امشب ایگو. خانوم دیزودتر آماده ش-
 . به لب آورد وتشکرکردیحی ملرهالبخند

 داشت که یبی برق عجاوشی نور لوسترها ،چشمان خمار سریز. تعارفات معمول برق ساختمان وصل شد نیح
  از جنس عطش ،،،،خواستنی تازه يقراری بینوع.آشوب به دل دختر انداخت 

 
  .لی بدلی ،،،،شب زده و بیاغی مثل تملک آن نگاه ی،،حس باارزش ،،و

 نگاهش کرد رهیخ .دی کشرونی پرتاب شد ،اورا از حال وهوایش بشی به سواوشی که از سمت سيزی رچشمک
 : لب زد اوشی سکهیدرحال

 "خانوم کوچولو" یرسیگاماس گاماس بهم م....قدم اولو برداشتم -
***** 

 9 پست
 : آنرا باال برد و گفت اوشی که سدی نکشی آورد طولنیی پا پخش راي شمس صدايآقا
 . باشهادی زنهیلطفش به ا..... حاج آقا نیی پايچرا ولومو آورد-
 : گفت یتی شمس با نارضايآقا
 ؟ی شی خسته نميدی مزخرفات رو گوش منی همه صبح تا شب ،شب تا صبح انیا-
 "انکر االصواتو" ببندش اون دیگی م کنم فوراادی دستگاهو زي ذاري من صدایچقدرم شما م-
نه  .کنهی پشت هم و تندتند بلغور می چسی هم معلوم نیکی اون کنهی ؟ یکیشون ناله مگهی میآخه معلومه چ-

 .شعرش معلومه نه هجرشق نه هنرش
 : و بلند بلند خوانددی کوبنهی بادودست به ساوشیس
 " بانهی چه غرارانی"....دیپس بکوب-
 : تشر زداوشی پخش به سي کشیدن صدانییا گرفت و با پا شمس فرمان ريآقا
 . هم نکن یلودگ...  پسر ریفرمونو بگ-
 : وباال بردن سرعتش گفت دی دنده کوبي رواوشیس
 . بودي عادرینه انکر داشت نه صوتش غ .ی براتون حاجخوندمیداشتم مجاز م-
 .آهسته تر برو ... خب یلیخ-
 رهی صدا به پسرش خی شمس نچ نچی کرد وبيآقا. آواز ری ز سرعتش را کم کرد و خودش زداوشیس

 : پدر گفت ي دست از خواندن برداشت و با فرستادن چشمکی برااوشیس.ماند
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 مگه نه ؟...صدام خوبه حاج آقا -
 . به قول خودت ی مارك دار بشی تا حسابی کم داشتنویهم
 :د گفت  شمس اخم آلويآقا. آوازری و دوباره زد زدی با صدا خنداوشیس
  .اوشی سنییصداتوبیار پا-
 يضمنا ولوم اجرا ....دهی خودم بخونم واال حال نمدی محروم از هردوموردیم بایوقت.... باال ي صداای سرعت ای-

  هم یآهنگ درخواست.دی کم وزیادش کنستیدست شما ن...زنده باالست
 

  .کنمی پخش مدیداشت
 : شمس استغفار کرد وگفت يآقا
 .ی هستي تو چه اعجوبه ادیایشونم فهم.همونمونو نگه دار پسرالاقل حرمت م-
 ي لبخند محواوشیس. هم قفل شدي رونهیینگاهشان درون آ. کرد می صورت رها تنظي را رونهیی آاوشیس
 : فرستاد و در جواب پدر گفت شیبرا
  هم خوشیکل. از نسل ماستشونیا-
 . خنده یداره م.  حالش شده به

 : شمس گفت خانوم
 . شما خنده هم داره يال کاراوا-
 : مادر فرستاد و گفت ي رابه سمت مادر چرخاند باتنطیم آن چشمکی برانهیی آاوشیس
 .از بس حاج اقاتون با من مشاجره کرد دلم درد گرفته-

 : و گفت دی شمس چهره درهم کشخانوم
  دلم ؟ای معده امه دونمینم.... معده ام آشوبه کنمیحس م-
 :فت  گطنتی با شاوشیس
 .می شی به خوردتون داده که دفعه اول واخري باشه مزاحمشون می عروس گلتون چستیمعلوم ن-

 :درمقابل خانوم شمس مثل وارفته ها گفت.دی خندرها
  ؟اوشی سیزنی مهی حرفا چنیا-

 : رو به رها کرد افزودسپس
 .کنهی میداره شوخ. اشو نخوري رها جان ي جدافهیگول ق-

 :سم گفت  متبي با چهره ارها
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 . زنم ی به تبسم نمیحرف. هستمیمن رازدار خوب. خانوم شمس دینگران نباش-
 . که کالم رها بود باعث مسرت خاطر آقا و خانوم شمس شديطنز

 : شد وبا چسباندن رها به خود گفت ی شمس احساساتخانوم
 به آرزوم کنمیوتبسم فکر م شمادنیبا د.امادرتقدیرم نبود. خواست ی دلم به دختر خوشگل و مهربون مشهیهم-

 .دمیرس
 : دوباره گفت اوشیس
 . نکنه ،به دست وپا زدن افتادهیگانی عروسش آقا سروشو بطور کامل بانکهیازهول ا! مامانم چارهیب-

 : گفت اوشی سي به بازوي خم شد و زدن ضربه امادر
  نه ؟ای یشیساکت م-
به قول . سر کنم ویه تیپ دخترونه برات بزنم  خودم لچکای مامان جان ؟بشهی دختر میآخه کدوم عروس-

 . خورم تادر حسرت دختراي مردم نمونیی مثل دخترا هم دور خودم فر میحاج
 : نگاه کرد و گفتاوشی اشنایی به سي نمادنی شمس با ديآقا
  ؟اوشی سنجای امی اومدی چيبرا-
  حاج آقا ؟ی قرار داشتییجا-
 : شمس اخم کردو گفت يآقا
 . رفته ادتیخانوم  انگار رها -
 . رسونم ی خونه بعد بنده رها خانومو ممیمگه مامان نگفت معده ام درد گرفته ؟ اول ایشونو بذار-

 به یپس از تعارفات  معمول با رها ،نگاه. شدادهی موافقت کرد و مقابل ساختمان پاوشی با حرف سمادر
 : نشسته بود انداخت و گفت شیهمسرش که همچنان سر جا

 نمیشید عباس اقا؟ ادهیپ-
 : گفت اوشی رد وبدل شود ،سنشانی بیقبل از آنکه حرف. به همسرش انداخت ي اهانهی شمس نگاه سفيآقا
 . کنن ماشینشونو بدن دست من ی نمنانی اطمدیشا-
 : عقب برگشت ی گفت وبه سمت صندل"استغفراللهی" شمس يآقا
  ؟ همراهیتون کنه دخترماوشی نداره سيرادیاز نظر شما ا-

 : زد و گفت ي لبخندرها
 . کردم جادی مزاحمت ایبه حد کاف. شمس ي آقادی شرمنده نکننی ازاشیب-
 . شد ادهی گفت و پریشب بخ"دیبه پدر و مادر سالم برسون" شمس با گفتن يآقا
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 :گفت . از نظرش محو شد ،رو به همسرش کرد ولی اتومبیوقت
 درسته ؟......ال خوب شددل دردتم کام .یکنی می خوب با شازده ات تبان-

  گفت ؛اوردی آنگه کم بی شمس بخانوم
  داره؟يرادیا. بزنه نی با ماشي دورهیحاال هوس کرده بود -
 . تار موشهی ي فدانای ماشنیصدتاي ا .ستی ننی دردم ماشی دونیخودت م-
  ؟هیپس دل ناگرونیت بابت چ-
 . بودنی که داخل ماشیامانت-
 ؟ي شک داراوشیتو به س-
  .ستیخدا رو شکر چشم ناپاك ن.لومه که ندارم مع-
  ؟ی پس چرا ناراحت-
 ... کرد بهش لهی گشت پای نامه خواستن ی ؟ گواهی دادن چریاگه خدایی ناکرده بهش گ-

 : کالم همسرش آمد انی شمس مخانوم
 . داخل دیبفرمائ. افته ی نمیانشاهللا اتفاق-
 انداخت وچیزي جز ابانی خي به انتهاگری دیشمس نگاه يآقا. را گفت و خودش زودتر وارد خانه شدنیا

 . نگاهش نشدبی نصیکیتار
***** 

 10 پست
 .کردی نگاه مابانی داده و درسکوت به سنگفرش خهی تکی پشت صندلبه

 توانست به آن ی شماره تماس که به چند روش مکی به دست آوردن ي تنها برااوشی سای اکردی فکر مباخود
  خود را به زحمت انداخته است ؟نهمهی اداکندیدست پ

 . داشت يندی همراه او بود احساس خوشانکهی افکارش ازاته
 جدا شد و همزمان ابانی خيزیی پاينگاهش از فضا. متوقف شدابانی خهی درحاشنی درافکارش بود که ماشغرق
 . چشم درچشم شدنداوشیبا س
 : نگاه دخترك را پس زد و گفت تی معصوماوشی دلش را به غارت برد درمقابل ساوشی مست سنگاه

 .الوعده وفا...... خوب خانوم کوچولو-
 :معترضانه گفت  .امدی به او داد چندان خوشش ناوشی که سی لقباز
 .من اسم دارم....چرا خانوم کوچولو-
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 .ستی سرت و پشت لباست نيفقط اون پاپیون جلو .ی مونی تو پسر شجاع ميخب مثل خانوم کوچولو-
 : کرد و گفت یرها اخم. کرد ي دار خنده کشسپس

 . دور لبتي رنگ قهوه ايمنها .ی پس توهم خرس مهربون-
 : و گفت دی بلندتر خنداوشیس
  .ادیازت خوشم م .ی حاضر جوابیلیخ-
 : بدون پلک زدن به رها نگاه کردیی هاهی دفعه ساکت شد و ثانکی

 .سیاستت تو حلقم.اصال زبونت به قد و باالت نمیاد.... مثل فلفليزیتند و ت-
 : ادامه داداوشیس .دی خندمهی نصفه نرها
 . هستیگهی دزی چهیاما از تو . خوره ی و خانوادت نمی کالماتی به نوع ادب-

 : گفت یرگی با خرها
 .مثل تو -
  .ستیدروغ تو ذاتم ن... من ظاهر و باطنم یکیه -
 . من فقط مدل خودت باهات برخورد کردم -
 :انداخت و گفت  باال یی آبرواوشیس
  !نطوریپس ا....عه-

  ؟کنمی خانوادم رفتار ملی برخالف مي ؟ فکر کردچطور
 : گفت ی معطلی باوشیس
 ؟ی کنی بهت بدم قبول نمشنهادی پهی یعنی-

  :دیفقط پرس. قلب رها سربه فلک گذاشت اما خودش را نباخت طپشهاي
 . باشه یتامنظورت چ-
  ؟يتوجه نشد مدمی شام پرسزی که سر میاز سوال-

 : اجازه فکر کردن به او نداد اوشیس. بدهد ی مانده بود چه جوابرها
  .ي بعد جواب بدی خوب زوم کنگمی که می مطلبي شماره بهم بده تا روهی-

 : گفت رها
 .پیشنهادتو بگو وجوابتو بشنو .ستی به شماره نيازین-
 ؟ی از خودت مطمئننقدریا-
 .آره -
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نگاهش . شدلی به سمت رها متمای انداخت و کمیدستش را پشت صندل.وشش آمد اعتماد به نفس دخترك خاز
  ....ندیکامال محصور دختر بود تا واکنش او را بب

 . توپ ی مهمونهی دعوتت کنم به خوامیم-
  ترکه؟ی که نمی توپ کسی مهموننیاونوقت تو ا-
پوزخند . را کامال حس کرد وشایرها بهت س. او زد رکانهی در چشمان زيدور. لحظه ماتش بردکی اوشیس

 : زدو افزود يمحو
 اون که پدرومادرم ی برم بتونمیاگه بخوام راحت م. دعوت شدم ادی جور مهمونیهاي به قول تو ،توپ زنیازا-

  که به ازمی نی از محبت پر و بنقدریخبردار بشن چون اکثرا تنها هستم اما ا
 
  .ي که دادیطبق قول.سون منزلحاال هم لطفا منو بر. ندارم ازی نی مجالسنیچن
! اما نه . را بلد نباشد ي صاف و ساده باشد که زبان دخترنقدری شد ایباورش نم. از دخترك خوردي دست بدرو

  که یهمان نوع.مدلش با آنها فرق داشت.رها مانند دختران اطرافش نبود 
 

 . گفتند دم به تله نخواهد دادی متفقا مدوستانش
 : وفقط گفتاوردی خود نياما به رو. شد ،دخترك دردل خرسند بودیطوالن رها ي که براسکوتش

  آقا سیاوش؟دی کنیحرکت نم-
 شدن مقابلش می تسلي جاخواستیرها دلش م. مستقرشدشی به رها انداخت و سر جاي نگاه مخموراوشیس

  که رانند از داخل یکم. درجاده افتاد اوشی و اصرار کند اما سردیگارد بگ
 
 :دیهش کردو پرس نگانهییآ

  ؟ي هم شرم حضور دارحیواسه گردش و تفر-
 .اگه همراه خانواده هامون باشه نه -
 : داد و گفت لشی تحوی لبخند کجاوشیس
  ؟ی خوابی مامانت مشی ؟ پیشبا چ-

 : با جسارت گفت رها
 . برهیتا غصه نگه خوابم نم.... باشه دیبابامم با-
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 مقابل ساختمان منزل دکتر متوقف شد یوقت.رفته بود اما ادامه ندادحرصش گ... دستش انداخته دی فهماوشیس
 :دیپرس

  رو ترمز ؟میدرست زد-
 : گفت ی تفاوتی فرو خورده دارد اما با بی حرصدی فهماوشی لحن ساز
 .مچکرم! بله -
 : با تمسخر ادامه داداوشیس
 .دیبه خانواده سالم برسون-

 : درآوردشتری با جوابش لج او را برها
 .حتما!شم چ-
 : و گفت اوردی تاب ناوشیس
 . میريورتمهی راحت رو اعصاب آدم نیهمچ..... و چشم سفیديرهی خیلیخ-
 : گفت ي اما در کمال خونسردکردی را درآورده بود ذوق ماوشی کفر سنکهی ااز
  جواب رد دادم؟شنهادتیچرا ؟چون به پ-
  .ی نامردم هستیلیخ...اون که سرمو بخوره -
 ر کردم مگه ؟ چرا ؟چکا-
 . اما زدي زیرشي شماره بديقول داد-
 .ی کندای شماره منو پی تونستی دردسر می راحت و بیلی آقا سیاوش چون خیستی اصال باهوش نتو
 : شدن ادامه دادادهیقبل پ. را باز کرد لی اتومبدر
 .ری بخیشب عال .نیبابت لطف امشبتون ممنونم جناب مهندس بعد ازا-
 : شد وگفتادهی پلیز اتومب پشت سرش ااوشیس
 . تاتهش میرمفتمی بیتو خط. هستمیمن آدم سخت کوش-

 اش ي گریاغی دخترك پررنگتر از يکشش آن نگاه برا. به چشمان سرکشش انداختی برگشت و نگاهرها
 : زمزمه کردبای افتاد و تقرری زشی آن حس تب دار صداریتحت تاث.بود
 . هم باشهیه عقالن رانکهیبه شرط ا ...یکنی می کار خوب-

 آن پسرمتناسب خانواده اش است که دلش زی دانست چه چینم.. که داد اصال اعتقاد نداشت ي به شعارخودش
 .دیبرایش لرز
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 سوت و کور بود و تنها نور سرخ رنگ هالوژن شهیسالن مثل هم .دی تپی ساختمان که شد قلبش سخت موارد
  خانه يای به زوادنیسرك کشبدون . سقف انداخته بودي روي ارهی دامهی،ن
 

 . پلکان شد تابه اتاقش پناه ببردیراه
 اوشی کرد سیگمان نم. رها کندزیی درهواي پایآنرا باز کرد تا نفس. مشرف به کوچه بود ی پنجره کوچکدرپاگرد

 رها طاقت .ختیبه محض گشودن پنجره نگاهشان درهم آم.آنجا باشد
 
 . پنجره را بستعی و سراوردین

 ... تکرار شد شی بار برانی چندی نگاه تصادف آنییگو
 11 پست
تا فکرش به  ...داکندی رورویی بارها پي براي بار دوم چه بهانه اي دانست براینم... زد ی فکرش اشغال مدائم

  یم. افتاد ی قرارش مادی انکارش کند خواستی رفت و میسمت بن بست م
 

 وسوسه ی وعده اش با بچه ها بزند اما چکها حسابریو دهد ز از مالقات آن شب را ليزی چنکهی بدون اتوانست
  که یمبلغ.... داشتازی به خواسته اش به پول ندنی رسيبرا.اش میکرد 

 
 . داد به دستش برسدی پدر اجازه نمچگاهیه

 با.دی دیدرراگشود و کتاب. عقب افتادی شد ،چشمش از پنجره به صندلادهی پلی که مقابل خانه از اتومبیهنگام
 . لبش نشستي رويبرجلد اول کتاب لبخند"رها صدرا" نام دنید

 ... مجدد با رها داری دي برايا  با دونشان بود ،،،،هم بستن دهان دوستانش هم بهانهری تکی کتاب آن
 . بودوتری پشت کامپایتمام اوقات در کتابخانه . نداشت اما دانشکده را ترك نکرد يادی آن روز کالس زيفردا

 مانی پرو پی تا حسابکردی آن زمان آماده مي روز دانشجو مانده وخود را براشی همايماه به برگزار کی حدود
 .باشد

 ... شد گری دی گذاشت مبدل به آدمرونی که در دانشکده تمام شد وپا بکارش
 ". دادیاغی سرکش و ي خود را به پسري خالق و مستعد جااوشیآن س"

 . آمد حضور داشتندی مانی خط درمهی که نای سیهمه بچه ها حت.اه شد نفر او بود که وارد باشگنی آخرشب
 : حق به جانب گرفت و گفت ي اافهی بچه ها قي که هنوز داشت براي فاصله ااز
  .دمیقول م.... بخشمتونیم .دی ساده کنی عذرخواههی دی متضرر نشدیتا حساب.... عالفاعیسالم خدمت جم-
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 : گفت آرش
 . نرفته سراغ دختره چه تبی برش داشتههنوز.... خبر بابا چه
 .... بچه ها پرت کردانی وآنرا مدی کشرونی کتاب رها را باوشیس
 . که بتونید اسمشو بخونیددیفک کنم اینقد سواد دار. و صفحه اولو بخونیددیچشاي کورتونو باز کن-

 :دی پرسیبه آرام. باال دادینی بي عینکش زدوانرا روری که درمواقع تعجب داشت زی طبق عادتشهاب
  سراغش جونور؟ی رفتی تو ک-
 : بچه ها نشست و گفت نیب

 .منم بازیمو از همونجا باهاش شروع کردم. خونه سروش بود شبید-
 :دیشل وول تر از شهاب پرس. وار رفت رضایعل
 نزد تو گوشت ؟-
 : را باال دادشی گوشه ابرواوشیس
 .ه هم دلش بخواد با سرورش قدم برداریلیخ....هه-

 : سرخود زد و گفت ي روایپور
 . صاحابا روی بنیبرم از ته بتراشم ا... کچال شانس دارن گنیم-
 : فاتحانه گفت اوشیس
 . تا ضرر بهتون نخورهدی ماجرا شالیخیب.... اوانس بهتون بدم هیحاضرم رفاقتو در حقتون تموم کنم و -

 : گفت شهاب
 . تا اخرش پا بده ی مطمئننقدریاز کجا ا-
 : به دوستانش نگاه کرد و گفت ی چشمری زوشایس
 براتون درج کنم که باباهاتون سه شبانه یاونوقت چنان مبالغ. ازدواج بده شنهادی بهم پکنمی مياگه منم کار-

 .روز نعره بکشن
 . کردندی ول کرده ولودگی ماوشی سي از بچه ها پارازیتی براهرکدام

 : ولو شدوگفتنی زميت رو رفی مسهی از همه رشتری بشهی که همرضایعل
 .می کشیاونوقت ما خودمون همراه باباهامون نعره م..... دادن سرتو بخوره شنهادی تو دور پاریتو رها جونو ب-
آنرا  .دی ناآشنا دي و شماره ادی کشرونیگوشی را ب. احساس کردبشی در جی بچه ها لرزشي سروصداانیم

 : گذاشت که شهاب گفت يکنار
 .من بعد زنگ خورت شبانه روزیه. داداش یکنجواب بده عادت -
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 ي را باز کردو مثل پسرهای که شهاب داد گوشی امتحان کردن راهي شهاب درآورد و براي ادایی برااوشیس
 .... دخترها دارند جواب دادي براییمتشخص که قصد خودنما

  ....دیبفرمائ-
 . مزاحم شدمدیببخش.... سالم آقا سیاوش-
 :م از الك قبل درآمد و گفت  تبسي صدادنی شنبا
 .... هم هست اما خودمون ابداهی کم شبکیشماره من و سروش  ....یشماره رو اشتباه نگرفت ...کیعل-

 : وگفت دی خندتبسم
 اما من شانسمو امتحان دی اصال جواب ندای دی جواب بدری ددیالبته سروش جان گفت شا!درست گرفتم ...ریخ-

 .کردم 
  از ما ساخته اس؟یمتخد.....حاال اوامر-
 .دیشرمنده نکن....بزرگوارید-
 . پیچوند واال حسابمون با کرام الکاتبینهشهیعروس حاج عباسو نم ...گهی دمیچه کن-

 : و گفت دی خندتبسم
 بشم که اگه ایبامن تماس گرفت جو. شما جا مونده نی کتاب رها داخل ماشایگو.... داشتم کی زحمت کوچهی-

  . کنههی تهیکینبود 
 : گفت ي گري با موذاوشیس
 . مونده شونی انیچون تو ماش .دی بپرسی از حاجدیاگرم مونده باشه با-
 .دی باشدهیاحتمال داد د. بوده شمایید نی که داخل ماشي نفرنیدرسته اما رها گفت آخر-
 . کتابو بهشون برسونميحاال چطور...حدسشون درسته -

 : گفت تبسم
 .دی با خودش هماهنگ کندمیشماره تماسشو بهتون م.هبعداز ظهرها میره آموزشگا-
 . ثبت شماره بچه ها دورش را گرفتندنیح. از خدا خواسته موافقت کرداوشیس

 : بچه ها دراز کردو گفت ي تماس قطع شد دست به سویوقت
 !زود ... به من دیپاکت چکها رو بد--

 : گفت شهاب
  .دهی شماره بهت رسهیتازه  .فتادهی نی اتفاقچیهنوز ه!ریلکس باش...هول نشو-
  مصمم شد و گفت ؛اوشیس
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  االن باهاش قرار بذارم ؟نی همدی خواهیم-
 : گفت ایپور
 . شب جمعه دعوتش کنی پارتيبرا-
  خونه از ما بهترون؟ادی الفور بگم بی قدم اول فيآخه آبله برا-

 : گفت اوشی حرف سدیی در تاشهاب
 . پاکت مال توی رو همراه خودت کنديی لنی ای تونستاما تو هروقت . گهی بارو راست منیا-
  ؟ی چی پارتادیاگه حاضر نشد ب-
 .این مشکل توئه -
 .ی مهمونادی رفاقتم جواب مثبت داده فقط حاضرنیست بشنهادیچون به پ... گم مشکل یاما من بهش نم-
 : گفت رضایعل
 .که  ازدواج بده شنهادی بهت پیکنی مي کاري دادی شد؟االن ارد میچ-

 :گفت . حرصش را در اورد رضای تمسخر گونه عللحن
 .تی خاصی مارمولکهاي بدی کنفی کرمی ازتون بگی حالهی-

 ي ودرون پاکت جادی به سمع سیاوش رسیکی یکی دی سفي همهمه شان چکهاانیم.دندی ها پر صدا خندبچه
 .گرفت
 : گرفتند اوشی مضمون از سنی با اي آخر تعهددست

 قرار خواهد اوشی ساری دادن پیشنهادي از سوي دخترك،چکها در اختای ی مهمانکیرهادر  یدرصورت همراه"
  ي اینصورت او ملزم است هر دستور العملی را از سوریدر غ.گرفت 

 
 ".ردی بپذدوستانش

 . پاکت را بست و همراه خود بردوشی شد ،داری سیاوش سپس بچه ها خط خطي کاغذ با امضایوقت
 رها بوق فی ظري نگذشته بود که صداشی بیلحظات. پخش گذاشت يا وارد کرد و آنرا رو شماره رها راوشیس

 :آزاد را شکست
 !دیبله بفرمائ-
 . کتابتون تماس گرفتميبرا....سیاوشم خواهر مقدس-

 : رها مودبانه گفت اوشی طعنه سدرمقابل
  برام بیاریید خونه؟دیممکنه زحمت بکش.دیلطف کرد...ریسالم ،،،،وقت بخ-
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  .ادهی زي موتورکیپ.سی نیزحمت-
 : کردو گفت ی من و منرها

 .کالس دارم6تا4 ساعت نیب. باشهکتری فک کنم نزدآموزشگاه
 رااز نیا .ستیکامال مشخص بود هدف دختر تنها گرفتن کتاب ن. دوستانش فرستادي برايزی چشمک راوشیس

  زی را تشانی گوشهاگری بار داوشی سيصدا. که کرد متوجه شدندیمکث
 

 :کرد
 .آموزشگاه کجاست؟اگه به مسیرم بخوره خودم میارم-
 اورا مالقات دیبا. مهم نبود شی بودنش اصال براکیدور و نزد. خانه و باشگاه بود نی که رها داد بیآدرس-
 .... شدای که خود به خود مهکردیم
  خانوم کوچولو؟نمتی ببیک-
 ست؟ی که نیمشکل...فردا -
 !يفعال با.تنمیمی ب6بعد ساعت !نه -
 .ها وقیافه اویزانشان انداخت  به بچهی قطع شدن مکالمه نگاهبا
 دی شهاب پرت کرد که شهاب خود را عقب کشي برايلگد. هوا بلند شدي دور خودش زد و روی دفعه چرخکی
 :درحال تکان دادن سرش گفت.
 "!دی از قفس پروانهید"

  سوم فصل
 12 پست 

 
 ... که از شب قبل درگیرش کردي شدجز فکری نمزی چچی روز حواسش معطوف هآن
 "اوشی سدارید"
 . گذشتی قرنشیبرسد برا6تا زمان بگذرد و زمان به ساعت. سابق نبودي سرکالس نه آموزشگاه رهانه

 . دویدنیی زودتر از موعد مقرر پاقهی تمام شد و حدود ده دقری دست وپا گي کالسهاعاقبت
به سرعت از چهارراه رد شد و مقابل .درحضور دوستانش مالقات کند را مقابل آموزشگاه اوشی خواست سینم

  فرستاد تا بداند کجا ی اس ام اس کوتاهاوشی سيبرا .ستادی ايکافه ا
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 .امی چه رسد به پدهدی تماسهایش راهم به ندرت پاسخ ماوشی دانست سینم.دییایب
 .دی از دخترك ندي شد و اثری اما آموزشگاه خالستادیبه انتظار رها ا6 آن طرف راس ساعت اوشیس

 . موتور نشست و به سمت کافه رفت ي رودی رها را که دامیپ .ردی با او بگی تا تماسدی کشرونی اش را بیگوش
 ناشناخته ي رها ،لرزلی دلی و ترس بزیی پاي زود رس هوایکیتار. زمان را از دست داد ي دقیقه استی بحدود

 .بر تنش انداخته بود
ضرب  .دی تنومند کشیناخودآگاه خود را پشت درخت.دی نه چندان دور دي را از فاصله اشاوی لحظه سهمان

  دنیهمان حس ناشناخته که با د. خود را گم کردیعی طبتمیآهنگ قلبش ر
 
 . آورد به سمتش حمله کردی مورشی شی به سواوشیس

از .بش را دارد تا از همانجا برگرددپنداشت قصد دادن کتا .امدی ننیی موتور پاي از رواوشی منتظر ماند سهرقدر
  به او افتاد از ترك موتور اوشیتا چشم س. آمدرونی گاه خود بی از مخفنرویا

 
مانند . فرصت داشت خوب نگاهش کنددنیتا رس. رها رفت ي سوي شد و با گذاشتن موتور به گوشه اادهیپ

 به تنش  دی پوشیانگار هرچه م. تن پوشش بودرهی تي از رنگهایبی ترکشهیهم
 

 که روزگار دخترك را برهم شی از چشمهايوا. گذاشت ی مشی اش را نمادهی بودند که اندام بلند و ورزدوخته
  ......ختیر
 ! خانوم کوچولوی ما رو کاشتي اول کارنیهم.دست خوش بابا -

 .نگفت"سالم" جز يزی چرها
ناخودآگاه .دی رسی بچه تر به نظر مدراونیفورم هم معصومتر و هم.ستی احساس کرد مثل دفعه قبل ناوشیس

 : زد و گفتيلبخند
 ؟يازتاریکی هوا وحشت کرد. خانوم کوچولوي شدیچه جوجوي مظلوم-

 : گفت ی به سادگرها
 .ادی باشم خوشم نمرونی تنها وشب بنکهیا-
  ؟ي پشت درخت سنگر گرفته بودنی هميبرا-

 : زد اوشی بر حرف سدییاما مهر تا!!! تو دنی دی دزدکيبرا !"نه" بگوید خواست
 .آره -
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 : به کافه اشاره کرد اوشیس
  .شهی از ترست برطرف می هم کممی خوری میدنی نوشهی بریم باال؟هم یموافق-

 : مادرش را بهانه کردرها
  .شهینباشم نگران م .رهی گی موقع مامانم تماس مهی!مچکرم -
 .وره خی بر نمیی به جاقهیحاال ده دق. واسش ببند خوب ی خالهی-

  :دی با تعجب پرسرها
  ببندم ؟چطوري؟یخال-
 .گهی جور بهانه ها دنیازا.... زديی تا سوال سرپایی عالمت مستیده ب. موندي کیبگو تو تراف! دونم ی چه م-
  ؟یگیپس دروغم م...آهان -
 . نمیگن دروغ نایبه ا-
  .ي بندی خالگنیم-
 : شد و اخم آلود گفت ي جداوشیس
  .ی فکر کنم تو باشنگینکیرومنکر که م-

 : زد و گفت ي لبخندرها
 .شهی تر مکی خونه و هوا تاررسمی مرتریاونوقت د-
 .حاضرم برسونمت-
  ؟ی خودمو برسونيحاال حاضر. فرستم ی مکی با پی گفتاریچرا گفتم کتابمو ب-
 . دلم برات سوخت یلیمحض فام. دختر یعجب سیریشی هست-

 : باال انداخت یی آبرورها
 کی کهیبا  .کنمی داغ قبول میدنی نوشهی ي درخواستتو برايشاوندیپس منم محض همون روابط خو ! آهان

 .شکالتی
 ! ؟ عجب بابا ي جا دادنیسفارشتم از هم-

 : کافه دردل گفتي باال رفتن از پله هادرحال
 شیهم دست پ. و بري؟حاال خوب شديری انتظار و تاالپ و تولوپ قلبت ،کتابو بگنهمهی اومد بعد ایدلت م"-

 " .یکنی نگاش مری دل سهی هم یگرفت
 خواست کجاست کوچولو؟.شهیداره اویزون م. تون از دهن افتاد یدنینوش-
 . تفاوت ازآن گذشتیاما ب. بودبی عجاوشی به او انداخت که درنظر سینگاه. به خود آمد اوشی سي صدابا
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 .ر داد را مقابل دختر گذاشت و آنرا به طرفش سي رها و بسته اکتاب
 : دوباره آنرا به رها باز گرداند و گفت اوشیاما س. عمل را رها تکرار کردنیهم
 . مال شماستنمیا-

 :دی شده انداخت و پرسچی به بسته کادو پی نگاهرها
 به چه مناسبت؟-
 . رابطه دوستانههیشروع -

 :دی انداخت و پرساوشی به چشمان آشوبگر سی نگاهرها
  ؟کنمی پیشنهادتو قبول م وشمی هول ميچرا فکر کرد-
 دارم ؟...شاخ که ندارم -

 . گفت یآرام"دیببخش" شماره مادرش دنیبا د. نداده بود که تلفنش زنگ خوردی جوابرها
 را درحال ضبط گذاشت و منتظر ماند لشیاز فرصت به دست آمده موبا. اش مشغول شد یدنی هم با نوشاوشیس

 .... برسد انیتا مکالمه رها به پا
 ". رسم خونه ی مگهی دقهی دقستیمن تا ب ...یم مامان خسته نباش سال"

 لطف کرد برام آورد اوشیآقا س. شمس جامونده بودي آقانیکتابم داخل ماش...................................................
 . بودم شونیمنتظر ا.

............................................. 
 .دا نگهدارخ!چشم ؛حتما -

 :دی پرساوشی مکالمه قطع شد سیوقت
  ؟ی جا گذاشتنیواقعا کتابتو تو ماش-
  .ي متوجه شدم که شما رفته بودیوقت!بله -
  ؟یلیخدا وک-

 : زد وپاسخ دادی گرهی به رگ خاوشی سمثل
 پدر و ننایحاال اگه از اطم. کنمی وقت حقیقتو ازش پنهون نمچیه.يدی االن ارتباط من و مامانمو دنیهم-

 مادرم سواستفاده کنم مستحق چه تنبیهی هستم ؟
 . دوست باشم هی تو فقط ي تونم برایمن م. هستم دختر کوچولویفک نکن آدم فرصت طلب-
  .ی ندادن باهاشون برم پارتشنهادی از دوستام تا بحال بهم پچکدومیاما ه-
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 تند وتیزش ي با خلق و خوریرها مغا محتاطانه يرفتارها. کش بدهد ادی را زی عادت نداشت موضوعاوشیس
 : حوصله شد و گفت یب.بود
 ؟باالخرهی ،چرا قرار مالقات باهام گذاشتیستی جز خونه و مدرسه بلد نی آدابی و راهي مبادنقدریتو که ا-

 .دی رسیکتابت به دستت م
 . گرفتنش عجله داشتميبرا-
اما .خود را کامال لو داده و کتاب را بهانه قراردادچون . رها روشن بود ي کامال براشیمعنا. نیشخندي زد اوشیس

 : گفت ی تفاوتی با باوشیخود را نباخت ومال س
 . شب شامو کنار شما خوردمهیآخه ! آقا سیاوش دهی ام به تو کشیزرنگ-
نمیرخش رها رابی تاب کرد و . قائمی که نشسته بود به طرف رها کج کردي هی صورتش را درهمان زاواوشیس

  .دی قلبش کشي رواری اختی را بدست خود
 : تاب تر شد ی آن جمله را گفت باوشی سیوقت
 . دخترك حاضر جواب شهی می چمی کنار هم باشی فک کن اگه مدت-

 : گفت رها
 . به نظر تو داره یبستگ-
 :دی وپرسدیابروهایش را درهم کش. منظور رها را نگرفت اوشیس
  ؟یمنتظر جواباونوقت تو  .دمی مشنهادی من دارم بهت پ-

 . تواند حرف بزند ی ،راحت نمردی دانست اگر دل دل کردنش بگیم. نشست اوشی صورت سي رها رونگاه
 چگونه او را مال خود کردی موضوع فکر منی تا امروزکه مقابلش نشسته بود ،به ادی را داوشی که سی زماناز

 ت اورا  خواسینم. گذاشت دوست نداشت شی پاشی را که او پیاما راه.کند
 
  !چی هگری داشته باشد وبعد دی مدت کوتاهیط
 : زد و گفت رعاقالنهی غی جسارتبه
  که از جسارت و شخصیتت خوشم اومده ؟ی هستی کسنی اولی دونیم-
 : گفت ی باال انداخت وبا لودگیی آبرواوشیس
 .باعث افتخاره خانوم کوچولو-
  ؟ي جواب دادينطوریمن با تمسخر حرف زدم که ا-
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 شدن به لی گذاشت وبا متمازی مي را روشیدستها. شدي که در نگاه رها افتاد جدی خشمي ازرگه وشایس
 :سمت دخترك گفت 

 .اصل حرفو بزن . وور رفتن با کلمات بردار یدست از شاعر مسلک-
  ؟یچه اصل-
  .کنهیگفتنش داره خفه ات م .ی پنهونش کنيهمونی که قصد دار-
 . را که دوست داشت بشنودرا نگفت ی شده بود اما آنکی نزدشی به حرفهایلی خاوشیس

 . خود را له کند نی ازاشی کرد اما قادر نبود بی نمشی قلبش رهاي گرفتنه
 : کتاب گفت ي و بادست گذاشتن رودی قصدش را فهماوشیس. پیش برد بسته و کتاب را بردارددست

 ؟ی مالقات نشستنی اي پس چرا پاي نداری دوستي برایاقی اشتدی فهمشهی حرفهات مياز البه ال-
 د؛ی سکوتش را شکست و پرساوشیس. شدرهی در سکوت به فنجانش خرها
 سوالم جواب نداره؟-

 : گفترها
 ی منو دور مدی دوست جدهی که با ورود شهی و اساس شروع مهی پای و بی پنهانییدارهای دشنهادتیبا قبول پ-

 .ی سادگنیبه هم.يانداز
 . حماقتی کردمنی عمر پشیمونی که چرا چنهی و مونمی من ماونوقت

 :گفت . که در ذهنش بود را همچنان ادامه دادیراه. آورد ی رها در نمي سراز حرف هااوشیس
 . خوام ی نمنی ازاشتری بيزیمنم چ .ی دوست ساده باهام معاشرت داشته باشهی درحد ی تونیم-
 :اما گفت .ودش رابه آن راه بزند لجش گرفت  میداد خحی ترجای منظورش را نگرفته بود اوشی سنکهیازا
 . دوست شدن دختر و پسر با دو دوست همجنس فرق داره ی نخواهیخواه-
  گفت؛ردی رها آسوده گردد تا درخواستش را بپذالی آنگه آن بحث جمع شود و خي برااوشیس
مطمئن . خانوم کوچولویکنیم اشتباه ی بدوندی ذارم ،بای تو رو کنار مگهی دختر دهی با ورود یکنیاگه فک م-

 . دوست مخالف منینی و آخرنیباش تو اول
  :دی با سماجت پرسرها
 تاکجا؟-
 : شدن به خواسته اش است گفت کی درحال نزددی که داوشیس
  .ی وبخواهی راه تو ازم جدا کنی تو خسته بشکهیتا وقت-
 ؟ی شی بعدها برام مشکل ساز نمينجوریا-
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 که خسته اش کرده بود یی دادن به گفتگوانی پاي زد وبرایلبخند کج. شد از سماجت رها کالفهاوشیس
 ... رها بودي زد که تمام آرزوی حرفدهی،نسنج

 ي کردم دختر کوچولوي دست آخر ازت خواستگاردی ،شای نکنی زبوننیری شادی وزی باشیاگه دختر خوب-
 .محتاط

 : گفت دی چسبی را دو دستاوشی حرف سرها
 . کارو بکننی االن انیخب هم-

 . را مات کرداوشی محکم وبدون طنز رها،سلحن
 : برپا شد وباخیره شدن به دخترك گفت ییدرمغزش سرو صداها. توان پلک زدن از او سلب شدی لحظاتيبرا
 " تره وونهی از منم دنیانگار ا"

 :و گفت  ستیمثل منگها به دختر نگر. زد ی از سر درماندگي کرد،لبخنددای سکوت رها ادامه پیوقت
 ؟ی گفتی چي متوجه شد-

 : گفت دی تردی برها
 !آره ،کامال -
 :  وباحالتی وارفته گفت دی اش چسبیبه پشت صندل.دی به سرو صورتش کشی دستاوشیس
 ی دونم چرا نمیفقط نم. سرکارم نداشته بود ي طورنی اچکسیتابه حال ه! جالب یلیخ.  بودی جالبیشوخ-

 .تونم بخندم 
 :ت  در پاسخش گفرها
 . خیابونی رو هرگزی اما دوستکنمی قبول ملی ازدواجتو باکمال مشنهادیچون من پ. به نظر من بلند بخند -
 بلند ي با صداکدفعهی .دی در چهره او ندی از شوخي اثرچیه. شد قی روي صورت رها دقاوشیس

  :کردی مرتب تکرار مکهیدرحال.دیخند
 " وونهی ديکوچولو"

 وانهی نکند ددیشی اندیباخود م. خندیدنش راهم دوست دارد ی حتکردیحس م .کردیه م تفاوت به او نگای برها
  به چیه! تالطمی در قلبش انداخته نی که چنستیمگر او ک.شده است 

 
  پدرومادرش داشت ؟ي برای چه ؟ چه جوابکردی مانی آن حرفها را عاوشیاگر س. کارش فکر نکرده بودعواقب

فقط . نداشت تی اهمشی کافه براانی نگاه پرسوال مشتریحت. نبودمانی،از کرده اش پش دهای و شادی تمام ان بابا
 . رفتار کندلشی و مطابق مدی بلکه از شوك در آکردی نگاه ماوشیبه س



 

 91 

 : که هنوز اثر خنده در خود داشت گفت ی به طرف اوخم شد وبا حالتاوشی انتظارش سانیدرپا
 ".شکرم ازت مت .ي من بودي برایتو شانس خوب- "

 :فقط گفت . اصال متوجه منظورش نشددی را درآورد وآنرا بوسلشی موبااوشی سیوقت
 .ی بهش فکر کنی تونیم.اما من حرف دلمو زدم-
 :قبل از برخاستن گفت . و برخاستدی اش را عقب کشی صندلاوشیس
 ی قاطنی ازاشیب .ي دادندانسته منو از زندان چند ساله نجات! لطفوکردي خانوم کوچولوتیتاهمین جا هم نها-

 . درب وداغونم نشویزندگ
 : شانه اش را باال داد و گفت رها
 . زیادته که جذبت شدم ي به خاطر انرژدیشا .ادی خوشم مجانی متفاوت و پرهیمنم مثل تو ازیه زندگ-
 :دی پرسي جالب شد وبالحنی جداوشی سيبرا
  هستم ؟ي و پرانرژزی برانگجانیچرا به نظر تو ه-
 .یستی نری اصال نرمال و سربه زچون-
اما حال و . سرش بگذارد و ترکش نکندي زبان را رونیری خواست آن دختر شیدلش م.دی دوباره خنداوشیس

 . را نداشت شی هایحوصله پرحرف
 . پرانده بودگرانی شد که هوش از سر ديری چشمگییبایانگار تازه متوجه ز. دقت به چهره رها نگاه کرد با

 وعسلی همراه لبهایی کوچک و گوشتالود که ی طوسانی روشن میونش مضاف با داشتن چشمان گندمگپوست
  نقص ساخته ی عروسک بکی باشد ،از او دهیانگار لواشکی سرخ برآن چسب

 
 .بود
 : کالمش را گفت و بلند شدنیآخر

 . تونم پیشنهادتو قبول کنم متاسفمی نمنکهیازا.ازتوجهت متشکرم -
 شد دهی کشاوشی سي که دنبال گامهایاز چشمان. شددهیشد ،نگاه رها به دنبالش کش ازمقابلش رد یوقت

 .احساس انزجار کرد
 . با آنکه پسش زده بودیحت. شدیقلب دختر غرق مست. به رها انداخت ینگاه. برگشت ستادی صندوق که امقابل

 . و بازش کرددی کششی که رفت بسته اورا پاوشیس
  کرد؛ی میید که شعري برپوسته اش خودنما وتحریري بوبای قلمی زاهیس
 اگراي دوست تحمل بنمایی همچو خار که شود همدم گل " 
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  تو تا مرز شکفتنبا
  تو تا سبز شدنبا

 ی طرف تر حتآن
 " مانمی تو تا زرد شدن مبا

شته  داي منظورای انتخاب کرده ی دانست سیاوش آنرا تصادفینم. و چند بار آنرا خوانددی قاب کشي رو یدست
 .است 

 ی تفاوتیبا تمام ب. کردی می وزنیاحساس ب. بودیازدرون ته. نداشت ی حسچی زد هرونی از کافه بیوقت
 . از او بگذردی راحتنی کرد به همیفکر نم.سیاوش اصال سرحال نبود

 . بودزی جالب و سوال برانگشی او برابی عجتیشخص. گونه فکر کندنی دوست نداشت اای خواست ی نمدیشا
 .... ماندری که وارد سلولهایش شده بود درگیرفت و دخترك همچنان با احساس او

************ 
 13پست

 قرار بودند،در سالن حضور داشته ي شب تعمدادیرتر وارد باشگاه شد تا مطمئن شود همه بچه ها ،که پاآن
 .باشند
 با زیبچه ها ن.دیست د خوای در فضا زدوهرآنکس راکه دلش مي سالن که شد،چشمش مثل عقاب دوروارد

 آن شب بدو ورود به رختکن رفته و به محض ورود  .  تکان دادندی دستدنشید
 

 . را بنام خواندوشی تشک وسط سالن نشست وباصداي بلند داروروي
 : گفتی رساند وبا لودگاوشی جوان با سرعت خود را به سپسر

 چه خبره ؟بلیطت برده؟. جون ای سی زنی شنگول میلیخ-
 : و گفت دی کشنیی گرمکنش را پاپی که آماده و تروفرز از رختکن داخل شده بود ،زاوشیس
 . سوزونهی رها جون داره تنمو مشی آتای دونم هوا گرمه ینم. چقد گرمم شده ی دونینم-

 به یکی یکی شده ویی خبرهادندی فهماوشیبچه ها از وجنات س. زد اوشی کتف سي همراه با خنده رووشیدار
 : شد گفتي جداوشیهمه که جمع شدند س.دسمتش آمدن

 ! نره ادتیتعهد نامه منم .وشی داراری رو بیبرو اون پاکت امانت-
 : مانع شد و گفتای ،پورزدی برخنکهیقبل از ا. گفت ي چشم کش داروشیدار
 ! جونور چه آرتیست ماهریهنی ای دونیتو نم .کنهی مي بازلمی داره فدیشا.صبر کن -
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 : و گفت دی کشرونیب را لشی موبااوشیس
 داره اما با خودم گفتم هر ي دونستم دختره چه قصدیالبته نم.دی کنی حرفامو باور نمارمی دونستم مدرك نیم-

 .دفعه حرفاشو ضبط کنم تا مدرك داشته باشم
با . فرو برد کدستی ی پخش گذاشت و فضا را در سکوتي را رولشی موبااوشیس. نکردي کس اظهار نظرچیه

 : و گفت دی بلند خندي با صداوشی ضبط شده ،داريفهااتمام حر
  جون؟ای سمی افتادیحاال عروس-
 : شهاب زوم کردي به چهره وارفته دوستانش انداخت و دست آخر روی نگاهاوشیس
 هی برد ملس،نیبه خاطر ا .می شددیما که بدون دردسر صاحب شش چک سف. بود یموضوع فقط رو کم کن-
 .اری رو بی بدو برو امانتحاال. طلبتی حسابینیریش

ابروهایش را . خاص به او زل زده اندیاحساس کرد با حالت. دوباره به بچه ها انداخت ی که رفت ،نگاهداریوش
 :دی و پرسدیدرهم کش

 . کنمی کنید؟نترسید ،باباهاتونو ورشکست نمی نگاه مينطوریشماها چرا منو ا-
 : گفت شهاب

 . مشنگمیبازیهات شوکه شد خل نی ما از دست تو ،شانست و ا-
  ؟ی چیعنی-
 : ادامه دادرضایعل
 ؟ی دختر دکی و خاطرخواهیش بشالی خی بیخواهی مي جديجد-
 : گفت ی آنها پرت کرد و با لودگي دستش را برااوشیس
  ؟کنمی سرم و حلوا حلواش مي ذارمش رویپس خیالتون م.برید بابا -
 . تمام عیاروونهی دهی .ي اوونهیواقعا که د-
  !یپس چ...آره -
 .ای تونه فرشته نجاتت باشه سی دختره منیبخدا ا-
 : از حرف شهاب به نفع خود بهره جست اوشیس
 .کنمی چقدر به جون اون و شما اراذل دعا مندهی از چند روز آدیخبر ندار.فرشته که شد-

 :دی پرسایپور. درنیاوردنداوشیسر از حرف س. بهم نگاه کردندرتی ها با حبچه
 ؟یسه چوا-
 .گمیاالن م-
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 رونیسپس هر کدام از چکها را ب .ختی ريابتدا تعهد نامه اش را پاره کرد وبه کنار. را از داریوش گرفت پاکت
 . وبا وسواس به صورت صاحبانش زل زددیکش
 : زدیی ،خود را به مظلوم نمادی را متوجه خود داوشی که سنایس
 .ری باانصاف باش وحماقتمونوم درنظر بگایجون س. کره امون هم تو راههمی ما که خر شد-
 .سمی نوی مهی واسه تو نصف بقيچون به خریتت اعتراف کرد-

 : گفت ی با چاپلوسایپور
 . نویسهی از حقش نمشتریب.پسرخوبیه -
 : گفت ي جدی با لحناوشیس
 .کردی خوند و مسخره ام می مي کرکرشبی بود تا دید؟کی ؟چرا به چه کنم چه کنم افتادهیچ-

 : گفتند کصدای همه
 "رضایعل"-
 : به چپ و راست تکان داد و گفت رضاسريیعل
 .... بدبختاي گدايا-

 : کرد و ادامه داداوشی رو به سسپس
 .نمی شی لرزشم ميخربزه خوردم پا.اوشی گردم سی من از حرفم برنم-
 : رسا گفت یی گفته شود با صدايگری حرف دنکهی قبل از ااوشیس
 اره؟ خودکار روون دیک-
 : داد و گفتاوشی دست سیسی خودنورضایعل
 . زنهی موقع رها جون پست مهی افته یصورتت چروك م!حرص نخور . قربون شکلتایب-
 "خفه" یعنی. خصمانه نگاهش کرد اوشیس

 .کندی درج می آن چه مبلغنی اولي رواوشی سنندی ها به چکها زل زده بودند تا بببچه
 :هومن حوصله اش سر رفت و گفت .انگار هنوز مردد بود.ودسته کرد  درخودنویس را چندبار داراوشیس
 .مردم از دلشوره  ...گهی دسیخو بنو..... داداشهیمگه رقم چقد باالست که صفرها جا نم-
 :دی به بچه ها نگاه کرد و پرساوشیس
 د؟ی همه اضطراب دار-

 : گفت آرش
 .شهیداره قند تو دلمون آب م!پ ن پ -
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 : زد وگغت ی چهره بچه ها چرخيرو. چکها گذاشت ي رو راسی خودنواوشیس
 هم بابت دی هم بخاطر دودر کردن چک از باباهاتون مواخذه بشدیاالن با !هی اضطراب شما واسه چدونمیم-

  نه ؟هیدرسته .....دی بدحیمبلغ توض
 . تکان خوردی ها با درماندگسربجه

 : نچ نچی کرد و افزود اوشیس
اونوقت چکهاتونو .... باشم ی و راضدیالبته اگه خوب به حرفم گوش بد .ستمی نی راض من به خونه خرابیتون-

  و دی کنمی خودتون تقسنی مبلغ مورد نظر منو بدی تونیهمه م ...دمیپس م
 
 .دی کارت بهم بدهی

 : گفت ایپور. از گل بچه ها شکفت گل
  شده انصافت گل کرده ؟یچ.ی لوتيچه با معرفت شد-
 . باشهکی نزدشمی داره تا چه حد به آسایبستگ .نمی بی خودم میتمعرفتو تو راح-
 . من که متوجه منظورت نمیشم-
 شمی ولوبرم مجبور مدی کنیاما اگه لودگ. آپارتمان مناسب اجاره کنم هی آژانس مسکن تا دییای خوام بامن بیم-

 حاال کدوم . خونه بخرمهی کنم تا بتونم یچکاتونو با اعداد نجومی خط خط
 

 بهتره؟
  :دی پرسشهاب

  مگه بابات مخالف نبود؟-
 . ذاره پول تو دستم بمونهی نمنیواسه هم.هنوزم هست -
 شه؟ی بفهمه بدتر می بعدش حاجیکنیفک نم-
 !شهیمثل هم.کنهی جوري رفع ورجوعش مهیبعدشم مامانم .نهی بی منو هم نمهی ساگهیکارکه از کار گذشت د-
  آژانس؟ي ببری خواهی میحاال ماروبراي چ-
 . بهترهمی وبگیم دانشجو هستمیاگه باهم باش .دنی به آدم مجرد بد خونه منکهی ايبرا-

 .دی اطراف اومدي از شهرستانهایعنی دی کنی خودتونو درست راستي طوردیبا. سروقیافهنی نه بااالبته
ط گذاشتند و شروع  از پدربزرگهایشان وسي بچه ها انداخت و هرکدام ته لهجه اانی مي ولوله ااوشی سحرف

 . کردنديبه مسخره باز
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 : گفت شهاب
 .ای سدنی بهت خونه مهی ثانمیدختر دکتر و ببر طرف س-

 : گفتایپور. ها پر صداخندیدندبچه
 . همه شانس از کجا آورده نی احساس ،ای اسب چموش بنی ادونمی من نم-
 : گفترضایعل
 .نهیبدختره چشماشو خوب باز نکرد بلکه آدم حسابی ها رو ب-
 : تشک زد و گفتي روي ضربه ااوشیس
 . کنماهی چکا رو سای دیپیشنهادمو قبول دار-

  او نشستند ومتفقا گفتند؛نی طرفعای ها سربچه
 م؟یچکاره ا .ارشمای دراختبونیتر!سی رئدیبفرمائ-

 14پست ..... عصر فردا قرار گذاشت ي نشست وبا بچه ها برااوشی سي لبهاي محو رويلبخند
 رفتن از خانه انتخاب کرد که ي را برای کرد و زماندای آپارتمان مورد نظرش را پاوشی سی کوتاه مدتظرف

  نی دانست خانه باشد با اولیم. به امامزاده صالح رفته بود ارتی زيمادر برا
 

 . کند ی پاهایش شل شده و صرف نظر مخواهشش
 .رك نمود مادر گذاشت و خانه را تي براي راکه جمع کرد نامه اوسایلش

 دانست همسرش یچرا که م. را گم کرد شی از ماجرا باخبر شدحسابی دست و پاکهی شمس هنگامخانوم
  موضوع رابا سروش دی نرسي اجهی به نتیوقت. نشان خواهد داديواکنش تند

 
 . و به خانه باز گرداندافتهی را اوشی هشدار داد پدر بویی نبرد تا او سزیسروش ن. گذاشت انیدرم
 وجه حاضر نبود از خواست خود کوتاه چی داشتند او به هاوشی که سروش و مادر با سییمام تماسها تیط
 : محکم گفت ی تمام التماسهاي آنها با لحنانیدرپا.دیایب
 " .دمی جواب تلفن هم نمگهی ددیاگه اصرار کن"

 انی معمول درمری غي اهی قضدی شد و فهمزی سوال برانگشی برااوشی سيبتهایغ. شصت پدر خبردار شدباالخره
 .است که همسرش مثل مرغ پرکنده است

 .... شام سر حرف را باز کرد زی سر مباالخره
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 مقدمه ی بندی تا واکنشش را ببدیی پای می چشمری و همسرش را زختی ری برنج داخل بشقاب مکهیدرحال
 :دیپرس

  آقا زاده ات کجاست خانوم؟يخبردار-
 ..... اش ناتوان است هی آب داده است که از توجی دسته گل بزرگاوشیس زن رنگش برگشت مطمئن شد یوقت
  .گهیشماخوابی د ....ادی مروقتی دشهیمثل هم-
 اوقات صبحونه با ما هست که قیافش ی گاهنمش؟الاقلی بی نمگهیچرا صبح ها د. که گزارش شبگردیشهنیا-
 . نرهادمی

 : باز هم خود را حفظ کرد وبه دروغش ادامه داداما. خود را باخته است ی بود خانوم شمس حسابمعلوم
 .کنهی اون کار مي بهش داده که رویتی دانشگاه مسوولنکهیسال آخره ضمن ا.صبح ها هم زودتر میره -
 : شد و گفت ي شمس جديآقا
  که حرفت شده باشم؟رشدمی پنقدری مثال سرش با درس گرمه ؟ از نظرت اي به خورد مغزم بدیخواهیم-

 . کندی ماست مالشهی نداشت تا مثل همیچون حرف. نزدی اما حرفدی لب گز شمسخانوم
 : شمس ادامه داديآقا
  تامن باورم بشه ؟یکنیتو باور م-

  کالم مرد به خانوم شمس جرات داد گفت ؛ی نسبنرمش
  ؟می درس خونداوشی سي سال ما جانهمهیپس ا-
 مضطرب همسرش زل زد زدو ي بکشدبه چشمهاونریبدون آنکه آنرا ب. شمس چنگالش رادرساالدفرو کرديآقا

 :گفت 
 فهمم یفقط نم.همون دم مطلبو نگفته میگیره. به درس خوندن نداره يازی که نزهیاون بچه نابغه من اینقد ت-

  ترسم عاقبتش مثل یم.کنهی ملی ،داره خودشو فسدی استفاده مفيچرا جا
 

 یحاال ه. سردسته مواد فروش ها بشهای درآوردن  آن چنانیي بشه که سر از قمارخونه هاي مستعديآدمها
 .یکنی در حقش ظلم ميدار .ستی ني مهر مادرنیاما ا.الپوشونی کن 

 : گفت یتی شمس با نارضاخانوم
  ذاري؟ی ؟چرا سر بچه ام اسم می زنی مهی حرفها چنیا!خدا نکنه عباس-
  اته؟افهی حال و قنیبگو چکار کرده که ا-
 !کی؟-



 

 98 

 : گفتری تغید و با کم شی شمس عصبيآقا
  ؟یکنی آب داده که ازمن پنهون میچه دسته گل ....گهی دگمیسیاوشو م!پدر جد من -

 : جمع شدن بحث گفت ي برازن
  .ي کردلهی خونه که امشب پادی سرشب باوشی سيدی دیتو ک.بیرونه عباس جان -
 : شمس درخشم به همسرش نگاه کردو گفتيآقا
 دم؟ی تاحاال نفهميفکر کرد.ادی خوابم نميبرا .ادی چند شبه خونه نماوشیس-

 ....کردی مردد زن او را کالفه تر منگاه
 ؟"نرگس" ي واهمه دارنهمهیچکار کرده که ا-

 را اوشیشماره س. سمت تلفن رفت کند،بهی را درهم مچاله مشی زد و مدام دستهای نمی زن حرفدی دیوقت
 :دی خروشدی راروي دستگاه کوبی که گوشدی نکشیطول.گرفت 

 .معلوم سرش کجا گرمه که وقت نداره تلفنشو شارژ کنه --
 : همسرش کم شود گفتتی از عصباننکهی اي برازن
 . اهمیته ی بهش بنی هميبرا.ستی که اهل تلفن نی دونیم-
 جادی دم دستش باشه براش مزاحمت ای داره ؟اگه گوشتی جز خودش و کله خرابش براش اهمی مگه کس-
 .میکنیم

 شود ،مرد ری طلبیدتاماجرا ختم بخی مدام از خدا استمداد مکهیدرحال. شمس زن را خفه کرديپرخشم آقا يصدا
 : کج کرد و بردلشوره زن افزوداوشی اتاق سيراه به سو

 ......واال.ی شناسی که می هرکسای سروش قیاز طر. خونه ادی کن بداشیهرجوري شده امشب پ-
 . مورد قبول نبودي اهی توجچی هگرید .ختیس فرو ر مرد که خاموش شد دل خانوم شميصدا

 . برگشتی عصبیی برافروخته و گام های شمس با صورتي که آقادیی نپايرید
 .ندازدی اورا از پا نی نشست تا فشار عصبی صندلي روزن
 : همسرش براوبانگ زد دهی پري شمس بدون درنظر گرفتن رنگ و رويآقا
 کجاست ؟ لشی شده ؟وسای شکلنیچرااتاقش ا-

 : دنباله دار زن جري ترش کرد وباهمان حالت ادامه دادسکوت
 باالخره کارخودشوکرد؟-

 : سرگذاشت ونالیدي دو دستش را روزن
 . داد نزننقدریتوروخدا ا-
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 :دی نرمتر پرسینشست و با زبان. مقابل او. مرد کاستهی روی مرتعش خانوم شمس از خشم بيصدا
 ؟ینی بی بره ؟توام منو دشمنش مجانی از اي بهش کمک کردیواسه چ-

 : گفت ی شمس با ناراحتخانوم
 . تهمت ها نماز روزه هاتو به باد ندينیمواظب باش باا.دست شما درد نکنه عباس آقا-
 : خود زد و گفت یشانی به پي شمس ضربه ايآقا
 دمخور یشب ،باک ،تک و تنها،شب ونصفه ي تو خونه مجردی دونی مچی آورده ؟هریپس از کجا پول وپله گ-
  ؟شهیم
 ؟یستین.اما خودتم مقصري . فهممیمن حرف شما رو م-
 ؟ی فهمیچرا نم. زن خوامیمن خوبیشو م-
 . مدل حرف زدن با غرور اون جوردرنمیاد حاج آقانیاما ا. فهممی من م-
 تهاجمی اما بازبالحنی. خودخواهانه همسرش را آزرده ي رفتارهای تند رفته است وبا برخدی شمس فهميآقا

 :گفت 
  ؟یکنی چرا مثل پسرت باکنایه حاج آقا منو مسخره م-
 ي کردری و خودتو تطهی که رفتییبه جا" نهی کلمه انی حرفم از بردن ایمعن!من مسخره نکردم عباس آقا -

 ".احترام بذاروخودخواهانه قضاوت نکن
 ؟یرفت تونم خودمو کنترل کنم اما تو چرا جلوشو نگیقبول دارم که نم!باشه -

 : افکند و گفت ری سربه ززن
 ..... من خونه نبودم -

باهاش تماس گرفتم وهرچی التماس و درخواست کردم به گوشش . نامه گذاشته هی فقط دمی اومدم دیوقت
 . گذاشتم بلکه بتونه قانعش کنه برگرده خونه انی رو با سروش درمهیقض.نرفت

 
 . نشدفی اونم حراما
 : ادامه داد گرفت و بغض آلودی نفسزن
  .کنهیامروز از خونه رفت فردا میزاره از کشور فرار م.بخدا سربه جونش شده که از ما فرار کرده عباس-

  :دی کشادی فراری اختیب. شمس مثل زهر تلخ بود ي آقاي زن حق بود اما براحرف
  .ادی بمی کنم تا به صراط مستقکارشیچ-
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 هی االن تو سنیه که با اوشیس. احترام بذار دشی کم به عقاهی.اییخرده کوتاه ب. نکش ری براش شمشنقدریا-
  .زنهی مشی به زندگشیکلمه حرف آت

 حرف ی عصبیدرهمان حال با لحن. کردی نامتعادل طول و عرض خانه را طیی شمس بلند شد وبا قدم هايآقا
 : زدیم
 .... فهمهیاون بچه زبون خوش نم-

 به سمتش آمد کدفعهی. مرد آنقدر با خودش حرف بزند تاخالی شود اجازه داد.... نزد ی حرفگری شمس دخانوم
 :وپرسید

  پول از کجا آورده ؟يدینفهم-
 .سروش گفت از دوستانش قرض گرفته -
 ....... اش ادامه دادییمای زد و به راهپي شمس پوزخنديآقا

************* 
 15 پست

کلمات را تند تند بهم چسباند وبه مادر .دیبه اتاق د دنی مکالمه با مادر ،پدر را از پشت پنجره درحال رسنیح
 . قطع کنددیفهماند با

 ..... تا ازسیاوش نپرسددی روزانه اوضاع کارخانه را وسط کشی پشت احوالپرسدی که رسپدر
فقط . نداره يدی بره کارایی مفشی منوال پنیبخواد به ا. بابا کنهی دستگاه مادر داره بد کار مشیاز دو سه روز پ-
 . ذارهی رو دستمون منهی انسانی و هزي انرژیکل
 . فهمیدی شمس نگاه ماتی به پسرش انداخت که سروش کامال معنایش را ميآقا
 . کند ی که دارد فکر نمی ذهنيری جز به درگی دانست پدر در چنان حالتیم

 :دی به قلبش تابيدی که لب باز کرد نور امپدر
 . فهمهی دستگاهها رو منیط اون زبون افق. درستش کنه ادی کن بدایسیاوشو پ-

 .کردیپدر همانطور در سکوت نگاهش م. گفت و شروع به وررفتن با صفحه موبایلش کردی چشم آرامسروش
 :دی گذاشت ،پرسنی را زمی سروش گوشیوقت
 ده؟یجواب نم-
 ! نه -
 .می ابهیما فقط غر .يحتما شماره اشو دار.ریخوب خونه اشو بگ-

 :نگاهش باال آمد و گفت . پدر هم گرفت يدلش برا. پدر دلش را سوزاندنی پرمعنا و سنگلحن
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  بابا؟ی زنی باهام حرف مينطوری دارم که ایمن چه گناه-
 . به نفع برادرتهیکنیفک م... الپشونی کنیی گرفتادیفقط مثل مادرت ...یچیه...یچیه-
 . برگرده خونهاوشی بود سنیتمام تالش من و مامان ا. بابادی قضاوت نکنينطوریا-
 . بزند که دق البابی شد و سرکارگر کارخانه اجازه ورود خواستی شمس خواست حرفيآقا

 . برخاست و همراه سروش وارد کارخانه شددی دستگاهها را که از زبان او شناوضاع
 ی جانب ،دستگاههايهی رونیچون ناظر احتمال داد باا. مسوول دستگاهها ،ادامه کار را متوقف کردحاتی توضبا

 . فشار وارد کرده و نتیجتا خازن مادر از کار خواهد افتاد یبر دستگاه اصل
 . گذراندندی و کارگرها درمحوطه به بطالت مدهی به دفتر برگشتند کار خوابیوقت

 سروش زی امدن ازپشت مرونیدرحال ب. نگرفت برخاستي را گرفت وچون نتیجه ااوشی بار شماره سنیچند
 :دیپرس

 کجا بابا؟-
 .یعیمیرم سراغ مهندس رب-
 د؟یری گی چرا باهاش تماس نم-
 . به سرم بخوره یی هواهی خوام یم-

  را به دست گرفت و مدام با خود تکرار کرد؛لشیپشت سر پدر موبا. فروخورده پدر را درك کرد خشم
 !!! فکری بگم بهت بی جواب نمیدي پسر؟اخه چا؟چرای سییکجا-

 شماره خانه اش را وارد نباری دانست آن ساعت از روز خانه باشد ،ای مدی بعنکهیبا ا. همچنان سکوت بود جواب
  خش ي داد که صدای ممتد گوش مي بوقهاي به صدايدیبا ناام.کرد

 
 : ممتد را شکستي بوقهااوشی سگرفته

 !بفرما-
 ا؟ی سيتوخونه ا-
 ؟یسالمت کو اول صبح. خوابن داداش باادبی کوچه که نمتو
 :دی پرساوشی سهی توجه به کنایب

 مگه دانشکده نمیري امروز؟-
 ؟ياری آمار منو دربي ؟ زنگ ردیحاال که چ.کالس دارم 11ساعت-
 .میزود خودتو برسون که لنگ لنگ.يقربون شکلت اخو-
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 ؟يتبسم قلم جفت پاهاتو شکسته که لنگ شد-
 فی؟ بای رم از دلشوره اونوقت تو خزعبالت بهم می میمن دارم م.ایچرت وپرت نگو س-
 . پرونهی نموزی واسه تو که فی ؟حاجیواسه چ-
  .ی کارخونه تا بهت بگم واسه چایپاشو ب-
 . شوالیخیما رو ب.حوصله دادن هوار باباتو ندارم داداش. ورزشیتکلیشرمنده ه-
  آقا سیاوش؟ي ندارازی به پول بابات نگهیشما د-
 . سروقت خودتامیرم ب راحترم واال مجبویاگه برام حواله کن! اون که صد البته -
 ...  ها ياومد.زود خودتو برسون کارخونه کار واجب دارم . درنیاريپرو باز-

 . نکند دای فرصت مخالفت پاوشی دستگاه گذاشت تا سي را رویگوش
 . و قبل از بازگشت پدر برسدندازدی پشت گوش ناوشی لحظه به بعد مدام قدم رو رفت و خدا خدا کرد سازآن

  .کندی ایرادش را برطرف مندازدیگاه به دستگاه ب نکی دانست یم
 . پدر بخوابدتی از عصبانی راه حداقل کمنی داشت باادیام

 . شدشتری تشویشش بدی ده رسي ها که به روعقربه
هرچه تلفن . را گرفت اوشیدوباره شماره خانه س. اتاق شدکردواردی که دفتر را به کارخانه وصل میلی سالن طواز

 . نداشتیلزنگ خورد حاص
 را رونی پشت پنجره انداخته و بي پرده فلزيدرهمانجال دستش البه ال. گرفتن شماره همراهش بود درحال

 .کردیتماشا م
 باز شده و زیمنتظر بود لنگه دوم در ن. باز شدی درب بزرگ آهنی نخورده بود که لنگه اصلی تلفن بوقهنوز
 مراه موتورش وارد  هاوشیبرخالف تصورش س. شود انی پدر نمالیاتومب

 
 .دی گردمحوطه

 . دستگاه گذاشت ي را روی درچشم سروش افتاد و گوشیبرق
 .....ندی را زودتر بباوشی زد تا سرونی دفتر باز
  ؟ی میادآشوب به پا کن؟خوشتیکنی م؟چکارییمعلومه تو کجا-
 : شد و گفت رهی به چهره شاکی وپراخم سروش خاوشیس
 منو بچسبی ازراهی که اومدم قهیاگه قراره حاال تو . به پا کرد و سر نگون شد آشوبو قوم مغول درقرن هفتم-

 .برگردم
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  صحبت کرد؟ي با تو دو کالم جدشهیم-
 !!!نه -
 : شکننده سکوت شداوشی بهم نگاه کردند و سي اهیچن ثان. ،سروش را ساکت کرداوشی سظی غلنه
 .کالس دارم11 ؟ساعتهیکارت چ-

 : گفت ی به نرمسروش
  پشت سرت آه بکشن؟ی ترسیا؟نمی سي گذری مامان می بابا و دلواپستی از کنار عصبانی سادگنی همبه-
 به سرتاپاي ي با ناخشنودینگاه. از کوره دربرودی نبود که به همان سادگی شد اما آدمی عصبی کماوشیس

 واال بابات .... من عاق شده زاده شدم فرزند خلف -:سروش انداخت و گفت 
 

 . کردیغم نم داهرروز
 .چرت نگو دیوونه-
 . کار واجبتو بگوسی حرف حساب حالیم نیدونی تو که م-
چون دردشو . اس دهی فای دونه بیبابا رفته سراغ مهندس بدیعی اما خودشم م. کرده دایدستگاه مادر مشکل پ-

 .ی دونیفقط،تو م
  .ادهی اتون زیشی خوی ها ؟شما که تعصب قومبهیپس چرا رفته دنبال غر-
  .ی موبایلتو چک کنی تونیم. جواب نداديمی باهات تماس گرفتیهرچ.پرت نشو -
 : به سمت کارخانه حرکت کرد و گفتاوشیس

 . زده باالیخرجم حساب. کنم ی کار نمی مجانگهیمن د--
  که خرجت بزنه باال؟ی اجاره کني بهت گفته خونه مجردیک
 : پر استهزا گفت ی به سروش نگاه کرد وبا لحناوشیس
 . شمايحاج آقا-

 ......دی وارد محوطه شد و سروش رابه دنبال خود کشآنگاه
 متقابال پاسخشان را زی ناوشیس. حالش شدنديای جوی تمام کارگرها دورش حلقه زدند به گرماوشی ورود سبا
 .گفتیم

 را دوست شاوی ها تاچه حد سبهی غری حتانی اطرافدی دی نظاره گر ،منی و منصف ترنی به عنوان بهترسروش
  وسواس شده ی نوع دوست داشتن پدر مبدل به نوعانی منیا.دارند
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 حد یشباهت ب. کرده بوددای پی حالت عصبی بعد از کشته شدن برادر ش نوعانی شده و به گفته اطرافشخصیتی
  شمس توقع ي شده و آقاتی حساسنی ادی به عمو باعث تشداوشیس
 

 او الی وحساسیتهاي پدر باعث سرکوبی امکردی میم با افکار خود زندگ هاوشیس. برادرش راازاو داشتيرفتارها
 . شدیم

 عقب اوشیدرچنین شرایطی س. کردندی شمس را نگاه مي چنان رفتار پدر مستبدانه بود که همه با نگاه آقاگاه
 به عنوان مثال . زدی خود دست به مقابله مي و به روشهاکردی مینینش
 
 ضربان تی پدر متوجه شد از شدت عصبانیوقت. موسیقی داشتیود به آکادم وري برايادی عالقه زاوشیس

  ي برااوشیس.دی مختصر به بیمارستان کشیقلبش باال رفت و کارش بعد بحث
 

 داد تا آن آتش بخوابد اما ازآن زمان به بعد مصرتر شد تا به هدفش ری را به ظاهر تغرشی به بحث مسخاتمه
 .برسد
 واکنش یبه واقع دست به نوع. با رفتار پدر بود ری باز شد که مغای به مجالسشیش پا سرکوب شده االی امکنار

 . کند یزد تا خود را خال
 ..... لجاجت با پدر انتخابش کردبودي اش همخونی نداشت و براهی که چندان با روحیی به فضاورود

 ی نمکاری شما هم بينجوریا.... خدمت شما می رسی بعد ممی با دستگاه بکنی اول حال و احوالدیاجازه بد-
 .شهیمونید،بابامم متضرر نم

 . نگاه کرداوشی سي با دقت به کارهاگرانی ددومانندی کشرونیسروش را از عالم خود ب.اوشی سيصدا
 خاموش وروشن کباری زد ،سرشار از زکاوت بود وبا ی دستگاه ميهایدگیچی پي رواوشی که چشمان سيدور

 . کرددایکردن دستگاه ،مشکلش را پ
 : وروبه سروش کردو گفت دی کشرونی شد را بی کوچک از دستگاه مادر که به ترانس مربوط مي اقطعه

 . سوز شده مین.... عوض بشه دیبا-
 . بوسهیدست خودتو م-
 .من وقت ندارم!شرمنده -
  رو جمع کنه ؟يدی کشرونی دل و روده ایی که بی پس ک-

 :زود دهد سروش افی جواباوشی از آنگه سقبل
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  خواهی؟؟یمگه پورسانت باال نم-
 . متوجه منظور سروش شداوشیس

 را نصب دی ناظر دستگاه شد تا قطعه جدي برایحاتی مشغول توضاوشی سروش محوطه را ترك کرد ،سیوقت
 .کند 
 نکهی و اکردی فکر ماوشیبه س. انداختي پرده فلزي دفتر که شد پشت پنجره رفت و دستش دا البه الوارد

 . برگشتن به خانه متقاعدش کنديبراچگونه 
 را مقابل اوشیدوست نداشت پدر س.ختی دردلش فروريزیچ. پدر وارد محوطه شد لی نگذشت که اتومبیزمان

  کنترلش را از ی کمتیکارگرها مواخذه کند و متاسفانه پدر موقع عصبان
 

 .کردی را کامال معکوس مجهی داد و نتی مدست
 .ستی اوضاع بر وفق مرادش ندی درهمش فهمافهی پدر وارد شد از قیوقت
 :دی زد و پرسای به دردل
 د؟ی نکرددایمهندسو پ-
 : اش نشست و گفتی چرمی صندليآقاي شمس رو-
 .ادیآخر هفته م.رفته سفر-

 : گفت ی به آرامسروش
 .دینگران نباش ....شهی دستگاه روبراه م-

 : مشهود بودشی در صداجانی چون هدکنی مي دارشتنیمعلوم بود خو. باز شدی شمس کمي آقارنگ
 ؟ي کرددای پاوشویس-

 :دیپدر پرس. با حرکت سر پاسخ مثبت دادسروش
  ؟ادی میک-
 !تو محوطه اس.....اومده -
 .برو مراقبش باش -
  ؟ی چيبرا-
 . کارش دارمنکهی ايبرا-
 .دینگران نباش.نجای اادیکارش تموم بشه خودش م-
 .سروش از جا برخاست و به سمت محوطه راه افتاد.قی سرگرم شد  وبااورارفتی شمس به ظاهر پذيآقا
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 . ناطرو سرکارگري برایحاتی همچنان مشغول توضاوشی درحال کارایی بود و سدستگاهها
 . که با بدرقه کارگرها و پشت تشکر آنها از پله ها باال امد و به طرف سروش رفت دی نکشیطول

 : گفت  شدندی دوشادوش هم وارد سالن مکهیدرحال
 دادم حی ناظرتون توضي برایهرچ .کنمی سوار مامیمیرم قطعه اشومیخرم م.فعال راش انداختم تا بعدازظهر-

 .دیرم شد. زودتر برمادی پول رد کن بخزدهیحاال لطفا .گمی میمتوجه نشد چ
 : گفت ی به نرمسروش

 .يری بگ از بابادیاما پولو با.يممنون که کارگرها رو تا بعد از ظهر مشغول کرد-
چون از طرز . دفتر راه افتادي نزد و به سوی حرفگری شود دی زود با پدر مواجه مای ری دانست دی که ماوشیس

 . پدر برگشته استدینگاه سروش و حرفهایش فهم
 : نرفته بود که سروش از پشت سر نگاهش داشت و گفتشی بی قدمچند

  .ستیاوضاع قلبش روبراه ن....ای سیبابابا جروبحث نکن-
 !!!آره ؟..... زنه ی درمیون خارج میکی منه که ي هایحتما اونم بخاطر سرکش-
 .شهیمدام دچار افت فشار م.حداقل بخاطر مامان موضوعو کش نده -
 . فشارشو گردن من نندازیدخودیب. جونش اخالق نداره یحاج-

 :ود دوطرف شانه اش را گرفت و با نرمخویی افزنباری ،ااوشی سي برخالف تندسروش
 . غائله رو ختم کننیبرگرد خونه و ا. داداش گلم ای کوتاه بی تو که خوب-

 .کردی او را تندخو مهاشیری رفتار پدر و بهانه گيادآوری نداشت از نرمش سروش سو استفاده کند اما دوست
 : شانه اش برداشت و گفت ي سروش را از رودست

 خورهی حالم بهم مگهید.م نخواه برگردم تو اون پادگان ازکنمیخواهش و تمنا حالیته سروش ؟ ازت خواهش م-
  نفس هی حداقل مامان از دستمون ينطوریا. و بحث کردن دنیاز زور شن

 
 . میکشهآمین

 ينطوری واال بابا تمام حرصشو اایبخاطر آرامش مامان کوتاه ب.حال و روز مامان از بابا بدتره.اشتباه نکن پسر -
 .کنهی میخال
 :ه چپ و راست تکان دادو گفت  سرش را باوشیس
 ي برایحت. تونم تو اون خونه بمونمی نمگهی رفتن جور بشه دي کارام برایتا وقت!تونمینم.... سروشتونمینم:

  .گهییکسال د
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 " دستگاه چطورهدی بدحی منم توضيبرا. داخل دفتردییایب"
 :فت و گفت سوي پدر ر  بهاوشیس.ردادیی تغشانی پدر نگاه دوربرادر رابه سمت ايصدا

کالسمو . بنده رفع زحمت کننددی قطعاتتون بپردازدی دالر بابت خري مقداردیلطف کن. حاج آقاریصبح بخ-
 .بخاطر کارخونه شما از دست دادم

 : را از نظر گذراندوگفتاوشی سيسرتاپا. بلندش نشستی،چرمی صندليرو. شمس وارد دفتر شديآقا
 یتو که از خون خودم. بچه بودهی اگه یحمات مردم باشه حت قدردان زدیمیگفت آدم با"سیاوش" ادمهی-

 .يممنونم که وقتتو صرف کارخونه کرد......یوبخاطر منافع من از حقت گذشت
 از آن حرفها يهم از حرف پدر خوشش آمد هم مطمئن بود منظور. زد و به پدر نگاه کرد ي لبخند محواوشیس

 : اش را زد ی که پدر حرف اصلدی نکشیطول.دارد
  .رمیلطف امروزت باعث شد رفتار خود سرانه اتونو نادیده بگ-

 : حالت تمسخر بخود گرفت و گفت اوشی لب سي کمرنگ روتبسم
 فرمودند احترام به پدر و مادر واجبه و منم بخاطر ی مشونیا. رفت حاج آقاادتونی"اوشیس" جمله از نیا-

  .کنمی رفتار منلتوی امر تا اخر عمر آزادم و برخالف منی از ایچیسرپ
 : کوبنده گفت ی زد و با لحنزی مي روي شمس ضربه ايآقا
 ؟ي شبانه روزي شبانه جوابگو نبود که کردی خوشگذرانگهی ؟درونی بي از خونه ردیواسه چ-
 زند اما ی دانست به او تهمت میخودش هم م. پشت مرد را لرزاندرهی به پدر انداخت که تیی نگاه پرمعنااوشیس

  جمله اش فکر یبی تخری آنکه به معنی گرفت بی مشی پ دستشهیهم
 

 . گذاشت ی ماوشی که بر روان سکندواثري
 : محکم گفت ی که پشت کرد برود با لحناوشیس
 ! وقت چیه.... خوام ببینمتی نمگهی واال دچی که هی و برگشتي امشب بساطتو جمع کردنیاگه هم-
 : به طرف پدر برگشت وگفتاوشیس
 گرفتن از شما مدام یبی از پس خودم برمیام که نخوام بخاطر پول تو جنقدریا. حاج آقادیکنی متازه بهم لطف-

  چون وجدانم راحته کارخالفی ستمیاز طرد شدن هم ناراحت ن. بشمریتحق
 

 . مدام کنترلم نکنه ی کنم تا کسی خوام راحت زندگیم. دم ی نمانجام
 : شمس براوبانگ زد يآقا



 

 108 

 .ي پرواییه نه آزادی تو بی زندگوهیش .یمعلومه که راحت-
 کنم از انجامش ابایی ی کارهایی هم که نمدی شی حرفها باعث منیبا ا.دی بندیشما هر افترایی رو راحت م-

 .نداشته باشم ومسبب تمامش شمایید
 رسد یاحساس کرد قلبش دارد به دهانش م. زدی شد تندتر می مشتری که مدام بي شمس از فاصله اي آقادل

 : را کنار نگذاشت وبا عصبانیت گفت ییازهم تندخوب.
 .اوشی گذرم سی ازت نمی بشیی و باعث رسواي به خودسریت ادامه بدیاگه بخواه-
 به سروش زد و يضربه ا.تعجیلش باعث شد به سروش بخورد. با ضرب برگشت تاآنجا را ترك کنداوشیس

 :گفت 
 . نفرینت نکنه ی از خونه اش رفتنکهیمراقب باش حاج آقا بخاطر ا-
 :دی کشادی شمس فريآقا
 ي من کارنیاونوقت بب. کنی زندگای برو اون سر دنی زن گرفتیتوام وقت! سروش ازدواج کرده پسره احمق-

 .بهت دارم 
 : به طرف پدرش برگشت وباحرص گفت گری دکباری اوشیس
 شه تا شما خیالتون راحت بشه ؟ دور گردنم باي طناب دار محکمتردی باگهی ديواری چهار دهی رفتن تو يبرا-
 ؟یمن طناب دار توام که از خونه رفت-
 لی و ضد هزار دللی دالنیبخاطر ا.ستیاخالق و رفتارم متناسب خانواده شما ن. ندارهیفکر من با شما همخون-
  برم ؟دی ذاری کنم ؟می واسه خودم زندگتونمی ،مگهید

 بود که قبل از حرف ی عصبيبه حد .دی کشاوشیس سمت دی شمس انگشت اشاره اش را به حالت تهديآقا
  زی مينفس درسینه اش پیچیدوسرش رو.زدن صورتش کبود شد 

 
 سرو ي آب روختنی کاناپه خوابانده و با ري پدر را رویبا دلواپس.پسرها هرکدام دستپاچه به سمتش دویدند.افتاد

  اما هرچه گذشت حال مرد بدتر شد. اش داشتندي در بهبودیصورتش سع
 
 ! کبودترشی رنگ و روو
 :دی کشادی بلند فري با صدااوشی سکدفعهی

 .بابامو نجات بده..... غلط کردمایخدا-
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 اش سروش را به سمت تلفن دواند تا از امداد کمک نهی شمس و خس خس سي پکپارچه کبود آقاصورت
 :دی کشادی و فردی به قفسه سینه پدر کوبي ضربه ايقراری با باوشیس.ردیبگ
 .......بابا.......س بکش بابا  نف-

 يسرفه ها. باال آمدینفس حبس شده درسینه مرد رها شد وبه سخت. کار خودش را کرداوشی دست سضربه
 . بود اوشی اعصاب سيزنگ دار و رنگ کبودش هنوز رو

 حال یوقت . شدمارستانی بی پدر راهنی مامورصیبه تشخ .دی امداد رسيروی پدر ماساژ داد تا ننهی آرام به سآرام
  رام يپسر جوان مثل بره ا.دی را طلباوشی روبراه شد سی مرد اندکیعموم

 
 . بودي کج و نه حرفهاي دوپهلویش اثرينه از آن لبخندها. وفقط نگاهش کردستادی تخت پدر اکنار

 :دی شمس پرسياقا. را ترك کندمارستانی که گذشت عقب گرد کرد تا بیلحظات
 میري خونه ات؟-
 : به پدر انداخت وبا حرفش آرامش را به قلب متالطم مرد بازگرداندیه نگااوشیس
 .میرم وسایلمو جمع وجور کنم -

 : فشرد کنار گوشش زمزمه کردی منهی را به ساوشی سر سیوقت. دراز شد اوشی مرد به سمت سدودست
 ......... زنه ی آدم منهی عشق به سشهی رو هميضربه کار! سیاوش ی منبی طبنیتو بهتر-

 16پست .........*** نکرد تا دلش را آرام کنددای برابر با پدر پیحرف. نزدی اما حرفدی از جمله پدر لرزاوشی سدل
 . کردی شده مقابلش گذاشته وبا چشم مرور مي از مطالب جمع آوریاوراق

 . دانشکده کسب کندي تا مقام اول را براکردی نمانده وتمام تالشش را مشی به همايزیچ
 :دی سرخود ديرا باال"سبحان" سرشانه اش خورد و ي اضربه

  .رونی بای بقهی ؟دو دقی بستلیدخ-
 :دی مرتب کرد و پرسکدستهیآنها را . برگه ها را بلند کرد اوشیس
  خبرییه؟رونیب-

 : گفت ی پرشیطنت به او انداخت و با لحن خاصی نگاهسبحان
 ؟ینیواال تو واینهمه عزلت نش.خبرها که تو سر توئه-
 : و گفتدی ابروهایش را درهم کشاوشیس
 .منظورتو بگو. خبراییهرونی نکن که مثال حالیم شه بینیمقدمه چ-

 : و گفت دی شانه اش را باال کشسبحان
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 .ی دوئل تنگاتنگ گذاشتهی ی با شکوهگنیالبته من که باور نکردم اما بچه ها م. بگم یواال چ-
  :دی پرسیقبل هر حرف. بچه هاست صهی از خصی پراکنعهیشا دانست یم. متعجب شدوخواست انکار کنداوشیس
 سرچی؟-
  !دونمیچه م-
 .يدی کششی حرفشو پي کردخودی بی دونی نم-
 .عه-
  برم سراغ مسعود؟ایحاال مینالی .... مو رو از ماست میکشهشهی که همی هستیتو بیخبرترین آدم....زهرمارو عه-

 :ام اما پرحرارت گفتآر. کردکی نزداوشی سرش را به صورت سسبحان
 الی خی نسبت به بورسیه بنقدریواال اون دختره ا. تو وشکوهی از اول زرگري بوده ي دعواگنیبچه ها م-

  همش با تو رقابت هی به دست آوردن بورسيچون همه می دونستن برا.نبود
 
 .کردیم
  خیالش راحته؟ی چيمثال حاال برا-

 : لبخند پرمعنایی زد سبحان
 .شی بری با خودت م توگنیهمه م-
 :دی تهاجمی پرسی با حالتاوشیس
 !!!کجا؟-
 .کانادا-
 .... برم یمن اونو با خودم سر قبر جد حاجی هم نم-

 : ترش کردو افزوداوشیس...بلند و کش دار  ...دی خندسبحان
  اون انتر غرغرو رو با خودم ببرم کانادا؟دیمن چرا با.....مرگ-

 :ت گفي گري وبا موذدی لب گزسبحان
 . زنه ی حرف نمينجوریآدم درمورد همسراینده اش ا-
 : با خشم گفت اوشیس
  .یروان...خفه -

 . خورداوشی با کاغذها از سي و ضربه ادی خندسبحان
 : سبحان ادامه دادگریکدی از جا برخاسته و درحال گام برداشتن کنار هردو
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 ی خوشبختي زوجهاندهیهمو ندارن درآ دنی که چشم دییتجربه نشون داده کسا. گوشت تلخ نیستاادمیز-
 .شنیم
پسر جوان خنده کنان . درون دستش به سبحان زدي با کاغذهاي ضربه ااوشی اول سي از راهرودنیچی پنیح

  و دوستش از ی که همزمان مژده شکوهدیخود را به سمت راست کش
 

دخترك نچ . کردری و عذر تقصدیش خود را کنار کعیسبحان سر.دی آشی پي بود برخوردکی او درآمده و نزدمقابل
 :نچی کردو گفت 

 ون؟یچه خبره آقا-
 : در جواب دوستش گفت اوشی سبحان و سي جامژده

 . که ی عادت کرده باشدیبا. کردنشونم فرق داره یپسرا شوخ-
 شد شتری حرصش بیی آن حرفهاي کذادنی با شنیازطرف. خودخواهانه مژده را تحمل کندافهی نتوانست قاوشیس

 :فت و گ
  زدنت مثل آدمها هست؟؟حرفی تو چ-

 : آمد و گفت اوشی سي برای پشت چشممژده
  .کنمی مثل خودت رفتار مرسمیفقط به تو که م. فهممی من حدوادبمو م-
 :دست آخر گفت .دادی حرف زدن مژده مدام سرش را به حالت تمسخر تکان منی حاوشیس
 آدم کور اومد هی ی زمانهیالبته اگه .....بپاکسی خفه نشه... ادب نهمهیمردم از ا.... منيخدا ...ي وايا-

  .ی هستي نبینه چه تحفه ادیشا...سراغت
 : کفرش باال آمده بود گفت یمژده که حساب.دی خندی مزیزری رسبحان

 .دیکنیخودتون راه دختر مردمو سد م .ستی دنبال کوردلهایی مثل شما نیکس-
  وسط ؟ي اندازی مختلف خودتو ميه ها تو به بهانایاالن من راهتو سد کردم -

 را دوست اوشیرفتارهایش حداقل به دخترها ثابت کرده بود س.امدی اصال به مزاق مژده خوش ناوشی سحرف
  کردنش را ری تفاوتیهاي او ،روش تحقی وباوشی سدنی از لحظه دیول.دارد

 
 . یخش کردي سنگ روی با آن جمله حساباوشیاما س. کندمی گرفت تا اورا تسلدرپیش

 : کردن خود گفت ی خاليبرا
 . کنهی کدوم تیره بختی قراره با تو زندگدونمیمن نم.ستی هم صحبتی هم نقی مثل تو الیآدم احمق-
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 : به چشمان پرخشم مژده زل زد وباجسارت گفت اوشیس
 ! بخت احمق مثل تو اهی سهی-

دوست .نحطاط قوه تعقلش شد گرفت باعث ای که از نفس دخترك می و قدرتاوشی سي چشم هالجاجت
  روبرو شده واو را از آن خود کند اما اوشی با محبت سي پرخاشگريداشت جا

 
 . زداوشی درون دستش به صورت سی خواسته دل تمام حرصش رادردست جمع کرد وبا گوشبرخالف

یی پرتاب  افتادوهرتکه اش به سونی زمي دستش روانی دخترك از می دست او زد و گوشری زاوشی سمتعاقبا
 .شد

 . واحد آموزش شدی راهاوشی درخشم به سی شده بود با نگاهی زخمی که حسابمژده
 :دی فراخوانده شد ،مسوول واحد پرسی انظباطتهی بازخواست به کمي برایوقت
  شمس؟ي آقایینجای چندمین باره ايبرا-
 : جواب داداوشیس
 ! بارنیسوم-

 :دیرس از جا برخاست وحین قدم زدن در اتاق پدکتر
  ؟ی چیعنی ی سه بار اومدن به دفتر انظباطی دونیم-
 هم ی خانوم شکوهکهیدرصورت.دی و ازم تعهد گرفتدی اون دوبار هم فقط،منو مواخذه کردي بله اما شما برا-

 .مقصر بود
 . شمسي آقادی شما مقصرنباری ادهی که ظواهر امر نشون منطوریا-
 تونه ی نمدی دیوقت. خانوم خودشو انداخت وسط و بحثو شروع کردنیها شاهدند که ا بچه .ستی ننطوریاصال ا-

 .تیجواب بده اومد شکا
 . منو بشکنیی گوشیشما حق نداشت.بحث فرق داره - : سکوتش را شکست و گفت مژده

 :دی حق به جانب پرسی وبا حالتدیابرو درهم کش.دی به طرف دختر چرخاوشیس
 ؟ تو صورت من ی بزنی با گوشیتو حق داشت-

 :دی پرسدی سکوت مژده را دی وقتدکتر
  خانوم؟دی کردي کارنیشما واقعا چن-
 . شدم ی لحظه عصبهی! استاد دیببخش-
 : از استاد گفت شی پاوشیس
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 ی باخنده از کنارخودخواهیها و بچه بازیهاشون مشهی مثل همای شدن ندارم یوفکر کردن من حق عصبان--
  تی شکاشونی اهیشه من صدها بار عل باتی اگه قرار به شکاکهیدرصورت.گذرم

 
 .کردمیم

 : ادامه داددی گوی دال بر دفاع از خود نمی حرفچی مژده هدی دوقتی
 .می تا باعث خشم هم بشمیری هم قرار نگری درمسچوقتی هگهیبهتره د-

 : به استاد انداخت و گفت ی نگاهسپس
 ....با اجاره شما -

 : گفت استاد
 ؟یکنی وداري رفع زحمت ميادر کرد خودت حکم صيکجا؟خودت برا-
 : گفت اوشیس
  بمونم ؟نجای همدی فرمائیم-

 : و مژده قرار داد و گفت اوشی مقابل سزی ميآنها را رو.دی کشرونی اوراقش بانی دو برگه از ماستاد
 ي نره آقاادتونی ی خانوم شکوهیضمنا خسارت گوش.دی کنی عذرخواهگهی از همدنایعالوه بر پر کردن ا-

 .شمس
 : فرصت را به او ندادنی ااوشی لب گشود تا دستور العمل استاد را اجرا کند اما سمژده

 . تو صورتش کنمی خرم وپرت می می گوشهیاما . کنم ی نکردم تا بابتش عذرخواهیی من خطا-
 : محکم گفتی با لحناستاد

  شمس؟ي آقاستی نی احترامی مدل حرف زدن شما بنیا-
 ی عصبیه غرورش برخورده بود ،از مظلوم نمایی مژده هم حرصش گرفت وبا لحن بی حسابکهی درحالاوشیس

 :گفت 
 یبخاطر گستاخ. زنه ی خانوم درست کرده و موقع جواب دادن نقاب مظلومانه به صورت منیهمه آشوبها رو ا-
  اهی ازش نگرفتید وفقط پرونده منو سي تعهدچی گذشته هم هيها
 

 منصفانه یلی قانون شما خنیا. دادم و تعهدنامه امضا کردمحیرده هربار توضاونوقت منو بخاطر کار نک.دیکرد
 است؟
 : جمع کردن بحث گفت ي برااستاد
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 .دیزودتر غائله رو بخوابونید و برید به کالستون برس.دی جبران مافات کندی هردو طرف بانباری که اینی بیم-
 : مصرتر از قبل گفت اوشیس
 . داشتری تقصشونی انباری اما اکردمی ماهیمه اتونو ساگه مقصر بودم حتما تعهد نا-

 : گفت استاد
در .دی پاسخگو باشدیبخاطر رفتار غلطتون درمحیط آموزشی با.ي آغازگر قصه بوده و شما هم ادامه دادشونیا-
 .دی مکانو ترك کننی ادی بانصورتی اریغ
 : تند وعصبی به استاد انداخت و گفت ی نگاهاوشیس
 که عقده یانی دانشجوياینجا باشه برا. کنه ارزش موندن ندارهنی توهتمیعور و شخص که به شیطیمح-

 .مهندس شدن به دلشون نمونه
 . زدرونی زهر آلود به مژده انداخت واز دفتر بینگاه

 . کندی شده و کم مانده بود غالب تهدی دخترك سفچهره
 . باشدي اکدندهی کرد سیاوش چنان آدم ی فکر نماصال
 کند اما فقط به استادي که پرمعنا یآنقدر شجاعت داشته باشد که به دنبالش رفته وازاو عذرخواه کرد آرزو

  انداخت و پس از پر کردن تعهد نامه اتاق را ی نگاهی سطحکردینگاهش م
 

 . کردترك
 شود وچند تن از ی رادید که بادردست داشتن وسایلش با گامهایی بلند دور ماوشی رفتن به کالس،سهنگام

 . دوندیبچه ها به دنبالش م
 . گرفت ری اشک برصورتش نشست و نگاه ازآن مسناخودآگاه

 . همه شان را پس زدو ترك موتورش نشستاوشیس. گفتندی ميزی را دوره کرده و هرکدام چاوشی ها سبجه
 :دی دست او را محکم گرفت و به تندي خروشسبحان

 دختره نی ادیگه؟شای دیکی به یکنی تالشو واگذار منهمهیا داري نتیجه ی ؟بخاطر چوونهی پسره دیکنیچکار م-
 . اتو بقاپههی وخود ش بورسی کنینقشه داشته تا تو میدونو خال

 : گفت گری دي از سومسعود
 بخاطر شهیباورم نم.حاال هم تالفیشو سرت درآورد. شدي دختره عقده انی توئه که اي های بخاطر کم محل-

 .ی زنیرر م به خودت ضي اون داريکمبودها
 . گوشش نجواهایی مشابه سردادندری سوم و چهارم و ده ها نفري که اطرافش بودند،زنفر
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 . دهدانی برگردد وبه آن غائله پااوشی همچنان منتظر بود سی در واحد انظباطدکتر
اما او تمام افتخارات . دهدي ،سیاوش را از دانشکده فرارتی برد آن بحث کم اهمی گمان نمهیچکس

 . پاگذاشتریازاتش را زوامتی
 .ختی به موتورش داد ومانند باد از آنجا گريگاز

 . نماندندبی نصی هم بدی در دانشکده انداخت که اساتي ولوله ااوشی سرفتن
 . بودستادهی ای آنها دکتر فراهاندررأس

  ؛ز،گفتی کرد وباکوبیدن آن بردل می خود مشت محکمخشم
 ندهی نمانی با انتخاب بهترمی داشتنانی و اطممیکه همه ما منتظرش بود يروز. همایشه سراسریه ندهیهفته آ"-

  هیاما شما بخاطر . گرفتمی و خواهازی امتنیسربلند خواهیم شد و بهتر
 

 مسائل یبخاطر برخ.....واقعا متاسفم .دی کشور و اخراج کردي و مستعدترین دانشجونی احمقانه،بهترموضوع
  يجوونها رو با برخورد غلط از کشور فرار میری گی مدی اصل رو ندي اهیحاش

 
 ". کجاسترادی پرسیم ای تو سرخودمون و از خودمون ممی زنیاونوقت م ....میدیم

 . نبوداوشی در حق سی ظلمنیواقعا قصدش چن.. بود نیری سردرگریبانتراز سای انظباطتهی کممسوول
 : گفت صالیگرفت و با است ي و استاد مرشد جای استاد فراهاننید،بی پراکنده شدن اساتبا
 ه؟ینطرتون چ.... برگرده می وبه بهانه روز دانشجو بخواهمیریبهتره باهاش تماس بگ-

 : استاد مرشد گفت تاینها. دو استاد رد وبدل شدنی بینگاه
 دانشجوها رو چطور؟اگه کار به آموزش ده؟اعتراضی می دانشکده رو کسیبرخالف مقررات دانشکده؟جواب رئ-

 ؟یه چ بکشیعال
 : گفت استاد

تا .....دانشجوها هم گمان نکنم معترض بشن..... روزدانشجو باشه شی دانشگاه هماسی رئيبهونه امون برا-
  نود درصد بچه ها موافق بازگشت شمس بیاونجا که مشخصه قر

 
 .ادی نشی هم پگهی مشکالت ددوارمیام.هستند
 اوشیا اعالم کرده و قرار برآن شد تا استاد فراهانی با س رو موافقت خود رنیازا. حرف دل هرسه مرد بود حرفها

 .......ارتباط برقرار کند
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 17پست *********
 لی به میلی کاموا را از ميزن با حوصله دانه ها. او چشم دوختي شمس کنار همسرش نشست وبه دستهايآقا
 د؛ی ازسرمرد گذشت و پرسيفکر.کردی منتقل مگرید
  بافی نرگس خانوم؟ی نوه ات داري لباس ميبرا-

 :دی شمس دست از کار کشخانوم
  بهت گفته؟خبریه؟يزیسروش چ-
 : و گفت دی همسرش خندجانی شمس به هيآقا
 .ي مادربزرگ شدن عجله داري برایلیانگار خ-

 : باذوق گفتزن
  .ادی زیلیخ-

 : تکان دادوگفتي سرمرد
 ؟ عباس ادتهی. اومدای بود که سروش به دنروزی دنی انگار هم-
 . ذاشتنی چشماشون مي رودیسروش رو مثل مروار. کردنیچقدر پدرومادرم ذوق م-
 .خدا رحمتشون کنه.دنی نداوشوی که سفیح-
 : وباخیره شدن به عکس برادر ناکامش گفت دی شمس آهی کشيآقا
ن روزا رو هنوز داغی او.پدرومادروبرادرم به فاصله چند ماه از دست رفتند. تو زندگیمون زلزله افتادکدفعهی-

 .قلبمه
 : شمس گفت خانوم

 ي شاکر باشی دارنکهیعوض ا. عزیزتون دوباره برگشتاوشیاما خدا روشکر که س .ستی نری باورپذزیمرگ عز-
 . هایکنی ميناشکر

  شمس سرتکان داد گفت ؛يآقا
 . خونهادیحاال کجاست؟مگه بهش نگفته بودم شبا زود ب.حق با توئه...آره -

 آشپزخانه رفت و ي سرکشی غذا به سويخودش برا. بلند شدفونی آياده بود که صدا ندی شمس جوابخانوم
 گفت ؛

 .درو بزن.... آقا پسرمنمیا-
 . گفت و برخاستي شمس چشم جان داريآقا
 . ذهنش شده بود پرداختدی جديری که درگي به مسله اشتری آن بی سرقابلمه غذا رفت و درحال بررسزن
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 ی مرونی خورد وبه قصد دانشگاه بی مي امهی ،صبحانه نصفه نشدیاه ازجا بلند م بااکراوشی که سیی روزهابه
 .رفت

 . که عنوان کرد معاون دانشکده است ي و مرددیچی زنگ تلفن که آن روز درخانه پي صدابه
 اما زبان در دهانش رندی گی که سراغش را از خانه مستی دانشکده ناوشی خواست از مرد بپرسد مگر سیم

 چه بسا که . پاسخ مثبت بشنود و دلشوره اش آغاز شود دی ترسی م.دینچرخ
 

 . اش شروع شده بودیدلواپس
 ! همسرشای بگذارد انی درماوشی بود مسله را با سمانده
 :دی همسرش را شني نگرفته بود که صدامیی تصمهنوز

 . اومدنالمی ایناهمراه بچه ها از ایآبج. دهی مهمون رسدیاری بفیتشر!نرگس خانوم-
 . آماده شودیی خوش آمدگوي شمس آشپزخانه را ترك کرد وبه سمت اتاقش رفت تا براخانوم
 . شمس آمدندي خواهر کوچک عباس آقا بودند و آنها طبق معمول به خانه آقادنی منتظر رسلی فامهمه

 . شددای پاوشی بودند که سروکله سیی وخوش آمدگوی احوالپرسمشغول
سپس . شدي به زبان کردی از آنها مشغول احوالپرستی به تبعشیها دخترعمه دنی به محض داوشیس

  ي حلقه کردند و شروع به رقص واواز کردگریکدی را دور کمر شانیدستها
 

 . شدی درخانه انداخت و دستمال بود که به سمتشان پرت مي آنها شوريسروصدا.کردند
 . دادانیا به هیجانات پاوشی شمس سر رفت وباگرفتن سي حوصله آقاباالخره

 . شدلی شمس و سروش و تبسم جمعشان تکمي ورود خانواده خواهر بزرگ آقابا
 ،اورا ندی ببی را درست و حساباوشیعمه کوچک که هنوز فرصت نکرده بود س. شد ی قطع نمي لحظه اسروصدا

  اوشیکنارش نشست ودست س. وبه طرفش رفت دی مبل دينشسته رو
 
 .....دی گرفت و بوسرا

 : مهربانانه گفت اوشیزش کردن صورت س نوادرحال
  موقع به عمه زنگ نزنیا؟هی.زمی زد عزی دلم برات پر م-
 :گفت .  دادی که همه احساسش را نشان می دست بلندش را دور گردن زن انداخت وبا لحناوشیس
 ! وقت سالنی عمه گل ؟اونم اي شددای طرفا پنی شده ایچ .ارهی گل بادیباد نم-



 

 118 

 : و گفت دی کشی سوتدیحم
 . مال آدم هاستکی رمانتي حرف هانیا-

 : گفت دی بوسی به خواهرزاده اش انداخت ودرحالیکه پیاپی دست سیاوش را می گل نگاهعمه
 نی واسه همی زنی و کمتر حرف مي حرفها مال آدمهاست اما تو فرشته انیا. سیاوشمگهی راست مدیحم-

 . داشت یتازگ
 : پرت کردو گفتدی حمياش ،چشمکی برا ینی بيبا زدن رو .دی خنداوشیس-
 . شاعر مسلک شدمقهی عتهیمحض اطالعت به خاطر مواجه با .می خریدماغ سوخته م-

 : گل با زبان محاوره وعامیانه خودش گفت عمه
 ؟يعاشق شد... دورت بگردم عمه یاله-
 : داد شی به صداي از عمه ته لهجه ادی به تقلاوشیس
 .فک کنم فارغ شدم عمه-

 د؛ی درآن نبود پرسی غرضچی تمسخر گونه که هی با لحندیحم.دندی خندکصدای ها نمهما
  ؟ی فارغ از چیبه سالمت-
 : انداخت وگفتدی به حمی نگاهاوشیس
 . که به خودم دادميالبته باچند ماه فورجه ا .لیفارغ از تحص-

 ! شمس و سروشي آقایحت. دانسته وخندیدندی را حمل بر شوخاوشی حرف سمهمانان
 .ستی ربط نی به تلفن آن مرد باوشی سری حوصله گیهاي اخی شک بگری شد وددی مادر تشدی نگرانفقط

 . نتوانست تحمل کندگری آنقدر بر دلش فشار آورده بود که داظطراب
 از کف داد اریباالخره اخت. بود دهی فای نگاه کرد و منتظر ماند آخر جمله اش را واضح بگوید باوشی به سهرقدر

 : آنها زديهای شوخانیو م
 مگه نه مامان ؟ ...اوشی حرفها فقط درحد شوخیه سنیا-

 :دی پرسدی که نگاهها را متوجه خود داوشیس. خانوم شمس خانه را در سکوت فرو بردلحن
  مامان ؟ی زنی حرف میدرمورد چ-
  .ی دانشگاه نرفتی که درست و حسابي هفته اکی نیا-

  .ختی ريل پدر هر داوشی خانوم شمس و سکوت سباحرف
 :دی پرسی آرام کردن قلبش به نرميبرا. کرده است ی خطاي بزرگنی چناوشی خواست باورکند سینم
 !مگه نه بابا  .اوشیباز که نزده به سرت س-
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 : به پدر انداخت و گفت ی نگاه کوتاهمی ناوشیس
  چسبیدید به من ؟دیمهموناتونو ول کرد!نه!نه -

 : گل مداخله کرد و گفت عمه
 . دلم زیجواب پدر ومادرتو بده عز. عمر من شهی تموم نمیمهمون-
 بار جواب ری دانست چگونه اززینم. تاچه حد نگران است دی فهمی هم مدهیند. به مادر انداخت ی نگاهاوشیس

 .دادن طفره رود
 . شودی پرتاب مشی مشترك شده وبه سوری تکی تمام نگاهها کردی محس

  :دی به دلش کشگری دیلحنی خش دار ،خط ازجا برخاست پدرش بایوقت
  ؟ي کردلی تعطیدانشگاه رو هم به سالمت-

 : شمس ادامه داديآقا. پرآشوب به پدر انداخت واز کنارش گذشت ینگاه
  ؟ی که چيدی خط بطالن کشتی تنها کار مثبت زندگيرو-
 . مرد پراز سوال بود ينگاهش برا. به پدر انداخت زی تی برگشت و نگاهاوشیس
 . آشپزخانه شدی برطرف کردن بغض نهفته اش راهي حرف وارد اتاقش شد خانوم شمس برای که باوشیس

 سراغ زن برادر خود رفته تا بفهمند مشکل زی شده و عمه ها ناوشی وارد اتاق سی و تبسم با عذرخواهسروش
  .ستیچ

 : نشست وپرسیدهای صندل ازیکی ي بود رووهی خانوم شمس که مشغول مرتب کردن ظرف مدنی گل با دعمه
  تصمیمی گرفته ؟نی اومده که سال آخر چنشی براش پی شده نرگس خانوم ؟چه مشکلیچ-

 گرفته ی بود و با لحنستادهیدر درگاه آشپزخانه ا .دی همسرش را شني بدهد صدای آنکه خانوم شمس پاسخقبل
 .... زد یحرف م

 ؟ی شده نرگس؟چرا زودتر بهم نگفتیچ-
 .... را شکست ي دارشتنیخو خانوم شمس اشک

 چاي هی و کالفه لی میب.انگار ساعت رفتن براش مهم نبود. به رفتارش شک کردمشیاز چند روز پ! دونم ینم-
  ی مشکلکردمیفکر م. بردیکتاباشو با انزجار همراه م.شدی و بلند مخوردیم
 

 نفر از دانشکده هی امروز کهنیتا ا. کرد اخراج شده باشهی اومده اما اصال به مغزم خطور نمشی پبراش
 .تماس،گرفت

  بود؟یک-
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 کردو گفت ی دانشکده اس من و مناوشیوقتی گفتم س. کار دارهاوشی دانشکده اس وبا سدی از اساتیکیگفت -
  نحلی چند روزه اخراج شده اما چون سال آخره و مشکل هم الاوشیس
 
 .حل کنه  انطباطی مشکلشو تهی برگرده وبا مراجعه به کمتونهی مستین

 : گفت متی شمس نشست وبا مالي دردل آقايدی امنور
هرجور شده .تو نگران نباش. شناسمیدورادور دکتر مرشد رو م. چه خبرهنمی رم دانشگاه ببی من فردا م-

 . برگردهکنمیراضیش م
 : بود گفت دهی درخانه دادی شمس که از آن بساط زخانوم

 دنده لجاجت ي زده باشه به سرش و روي جنجال تازه ؟فک کردهی  ؟با راه انداختنادی ؟با دادوفريچه طور-
  گرده ؟یبرم
 عمه ها ي با دلدارزیخانوم شمس ن. رفترونی فرستاد و درحال جنباندن سرش برونی بنهی آهی ازبن سمرد

 .اندکی آرام شد 
  از اتاقش خارج شد که مطمئن بود پدریصبح وقت. شب با تمام لحظات خوش وناخوشش گذشتآن

 :دی به دوروبرش انداخت پرسیپشت میزنشست ،نگاه.ستین
  ازدست بداخمیهاي بابا دررفتن؟نایعمه ا. نه به سوت وکوري امشب شبی دی نه به شلوغ-

 : سرداد و گفت اوشی سي مربا را به سوالهیپ. اخم آلود نگاهش کردمادر
نه عمه ات تا دوخواهر و بچه ها  رفتن خوشبی خاطر دنیبه هم.شگاهیقرار بود صبح حمیدوصدف برن آزما-

 .سریعتر به کارهاشون برسن
 : را باال داد و گفت شی گوشه ابرواوشیس
 . پسرهیکار خ! چکار دارن نجای موقع سال انیگفتم ا. اومده تهراننیپس عمه گل واسه ا-

 : گفتیی با لحن پرمعنامادر
 رو بود دو خانواده توافق کردن شی پ خجسته اسامیچون ا. کنهریخدا عاقبت همه جوونها را ختم به خ-

  برن سراغ ندهی بهم محرم بشن تا سال آي مراسم ساده ایحمیدوصدف ط
 

 .زندگیشون
 . و بلند شددی تلخی سرکشي کند تنها چاي آنکه اظهار نظری باوشیس
 : برخاستن مادر گفت نیح
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 .گفت حتما برس اونجا تا مشکلتو حل کنه .میره دانشگاه10بابا ساعت -
 : به سمت اتاقش رفت و گفت اوشیس
 . کنه خیبه بابا زنگ بزن بگو نره خودشو سنگ رو .مشکل من حل شده مامان -
از . کرددای پيحال بد. است دهیچی مادر درخانه پهی گريحس کرد صدا.دی را گفت ودراتاق را محکم بهم کوبنیا
 . آمدی باعث عذاب پدرومادر بود از خودش بدش مشهی همنکهیا

 . را آنقدر باال برد تا تمام مغزش با کوبیدنهاي آن پرشودشیرا روشن کرد و صدا ضبط
 نبود با برداشتن کتاب يازی نگرید. و آماده رفتن شددیلباس پوش. بسته را تحمل کند ي نتوانست آن فضاادیز

 . رود حال و روزش لو رفته بودیوانمود کند دانشگاه م
 :دیمادر بادیدن ظاهر آماده اش  خشنود شد پرس.مانده بود10اعت  آمد دقایقی تا سرونی از اتاق بیوقت
 میري دانشگاه مامان جان ؟-
 . تکان دادوردشدي سریالک. خوردی تا گولش بزند حرص مکردی محتاطانه با او برخورد منقدری مادر انکهیا

 . دانست به کجا برودی که به کوچه گذاشت نمقدم
 . آمدیدش م واالفی هایش بشی خودش ،از زندگاز

 بند ي اشهی رگ ورچیبه ه. زد ی مرونی ترکهاي آسفالت هم بي از البه الدکهی دی را مانند علف هرزي مخود
 . شدی له ملی اتومبکی کینبود وبا چرخش الست

 .حوصله باشگاه و دوستانش راهم نداشت . خسته کننده اش فکر کرد که ناتوان شدي شب وروزهاآنقدربه
منتظر بود همان دم بازخواست شود اما پدر سالمش را به .دیوارد که شد پدر راد.انه برگشت کج کرد و به خراه
 : پاسخ داد و گفتینرم
 " عمه گلنوش" بریم خونهمی شام بخورییای بمیمنتظرت بود-
 خونه عمه خبرییه؟-
 .می کنن واز ماهم خواستن باشی ميزی پس فردا برنامه ريبرا.آره بابا-
 .دی من دارچکار به.شما برید-
 . باشی دی قرار دارم که توحتما بای کسبا
  تو سرته حاج آقا؟یچ-
 .اتی بي آقاشگاهی خوام ببرمت نمایم. بابا جونیچیه-

 : نگاه کرد و افزوداوشی به سقیعم
  ؟گهیپدر دوستته د-
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 ؟ي ؟مگه هنوز بهش بدهکاریاما اونجا واسه چ.....بله -
 ؟ي از پسرش گرفته بوديشتریمگه پول ب-
 !نه -

 :دی کرد پرسدای پدر ادامه پي نگاه پرمعنایوقت
 د؟ی چکار داررضای پدر علدنمایشگاهینگفت-
 . موقع رنگمون نکننهی ینیبهتره زیروبمشو بب. بخرم خوامی مدمی به درد بخور دنی ماشهی-
 د؟ی دارضی کرده که قصد تعودای پرادی وابی مگه ماشینتون ع-
 . تو بخرمي خوام برایم-
 که دیی نپايرید. کارش را بفهمدلیدرون چشمانش به جستجو پرداخت تا دل. صورت پدر زوم کرد ي روشاویس

 : کنار لبش نشاندوگفتیلبخند کج
چون محاله  .دی نزنواریلطفا به درود. شدمی نمری باهاتون درگتی اهمی من باج خور بودم مدام سر مسائل ب-

 . بذارمی مثال آموزشطیپامو تو اون مح
 : دستش را کامال خوانده بود اوشیاما س. داشت خودش را کنترل کند ی شمس سعيآقا
 ؟یکنی صرف نظر مي پری منیی براش باال و پاي از بنزي که دوساله داریعنی-
 . بهونه باشههی دنباله رو شهینذار کارات هم.ی کن حاجیدرحق خودم مهربون-
 احمقانه چه می تصمنی فکر کردي بااچیر؟اخه ه زنه پسی کی تند تند مندهیپس فک کردي قلبم واسه آ-

 ست؟ی عقل تو سرت ن؟مگهی زنی ات مندهی آیاتیشی به زندگ
 فروخورده یمقابل مادر رفت وبا حرص. را عصبی تر کرداوشی پدر و صورت مات وبیرنگ مادر سی عصبچهره
 :گفت 

  مامان ؟يدی بخاطر من خودتو عذاب منقدری چرا ا-
 .ی فهمی رو نمنایا.هیدلواپسی و مدام خدا خدا کردن چ !هیبچه چ .هی چی نگرانی دونیچون نم-
 یعنی رنی آدم مزخرف دوبار ازت تعهد بگهی بخاطر عقده دی فهمیم !دیکنی ؟ شما در کم می شما چ-
 اما من چه کار . من احمقم و شعور ندارمیعنی. از من مقصر تر بوده کهی؟درصورتیچ
 

 ينطوری اوضاع من ادیمطمئن باش. دفعه نتونستمنیاما ا. ام کوتاه اومدمندهیخاطر آ گرفتم وبدی ؟ دوبار ندکردم
 .دی تا شما آسوده بشکنمی سوخته ام مندهی آي براي فکرهی. مونه ینم
 : شمس گفتيآقا
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 ی حرفاشون معلوم بود با برگشتنت مشکلروبمیاما از ز. گفتن حق با توئهی نممایانجمن دانشکده مستق-
 .منم وعده فردا رو دادم . زديی به دانشکده مي گفتن کاش سریممدام .ندارن

 .دیشما از طرف خودتون قول داد. حاج آقاشرمنده
 دندون یتوباید با جواب. اسمش فرارهنی اما ای از خودت وشعورت دفاع کنيتو حق دار. نکن پسریکله شق-

 . تکرار کنهگهی دي برنامه رو جانی تا جرات نکنه ایشکن مقابله کن
 . کشهی مدكی خوره از جایی که فقط اسم آموزش رو ی حالم بهم مگهید-
 .ي کردی وازخودت دفاع می گشتی به کفشته واال برمیگیحتما ر .کنمی منم شک می گکدندهی نیباا-
 .....رم....ذا .....ی پاکو اونجا نمگهیمن د. حاج آقای تحریکم کنی تونی حرفا نمنیباا-
 : گفت يست داد وبه تند شمس کنترلش را از ديآقا
 ذارم یفک نکن م.تی بعدمحکم بچسبی به زندگي بري سربازدی باياگه قصد بازگشت به دانشگاه رو ندار-

 . و شب وروزتو بااالفی بهم بچسبونیيعاطل وباطل بگرد
 : خود زد و گفتنهی با نوك انگشت به ساوشیس
 کس اون موجود از خود چیاما ه.ال دختراي مردمه چشمم دنبدی غلط انداز من باعث شده شما هم فکر کنافهیق

  تا بتونه به بهونه رونیمنم از اونجا زدم ب. کنه ی رو بازخواست نمیراض
 

 . خوندن راحت واسه خودش شوهر دست وپا کنهدرس
 .اوشی اس سرهیتهمت زدن به دختر مردم گناه کب-

 قا؟ حاج آهیاونا اسمش چ.ي بندی که چپ و راست به من افترا مشما
 .ی به کفش دختره بوده واال قصه رو باختیگی که ری و ثابت کنییای فردا بدی باهینطوریاگه ا-
اونا بخاطر حفظ شئونات دانشکده اخرشو به دلخواه خودشون تموم  .یقصه تا تهش معلوم شده حاج-

 . داستان نباشیدریگیشمادیگر پ.کردند
 : گفت یدر دست فشرد وبه نرم او را يشانه ها. کردکی نزداوشی خود را به سپدر
 رفته با جوونم چطور صحبت ادمی.زود از کوره درمیرم .من سالهاست خوب حرف زدنو فراموش کردم بابا --

  خودتو حروم کنمی ازت خواهش مری تفاسنیبا تمام ا.کنم تا حرفمو بفهمه 
 

 .قدر خودتوواستعدادتو بدون.نکن
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 حرف از یحت. درگرو بازگشت توئهشی هماهی ي گفتن آبرویم.يرد خواستن برگی کادر دانشکده سربسته متمام
  به شهی تيچرا دار.دمی بود که من تابحال اسمشم ازت نشني اهیبورس

 
  بابا؟ی زنی درخشانت مندهی آشهیر
 : پدر را از دور شانه خود جدا کرد و گفتي دستهااوشیس
  تا اونا باور کنن؟دی کنیشده ؟شما باور م برگردم دانشکده و بگم اون دختره مزاحمم دی خواهیازمن م-
  .ی گرفتدی که نديمثل همون دو بار. خودت بچسبیتو به زندگ!خوب نکنن -
 . که نکردمي اون تعهد نامه رو امضا کنم اونم بخاطر کارری زستمیاما من حاضر ن-
 .شمی مریگی رم و پیاما من م-

 . نشست و به اتاقش رفت اوشی لب سي روی تلخلبخند
 . استمودهی کرد انگارمساحتی دراز را پی و عرض اتاق را آنقدر طولط
 گرفت وبا خود یگر م.کردی پدر گاه مثل انبار باروتش ميحرف ها. ودل آشوبه لبه تخت نشست شی تشوانیم

 .رمی گی گردم و حقمو میبرم:کردینجوا م
 . گشتی شدوسرد سرد می دلش خاموش مي که شعله هادی کشی نمیطول

 را از شی زندگییسوختنش از آن جهت بود که فرصت طال. بود که مذاب داغ برش نهاده بودندیل کس مثدلش
 . دهدیدست م

 . که سالها منتطرش بود یفرصت
 .......... آنرا پشت کابویهایش گذاشتدی بوسدهی به ثمر نرسياهای را مثل تمام روهی بورسطی شرانیباا

 18پست **************
 پنداشتند ی که همه ميطور. حفظ کردشهی دلش نشسته بود اما ظاهرش رامتل همي رويه ا آنکه زخم تازبا

 . شناسدی به اسم غم را نميواژ ه ا
 لهایاتومب. کرده وبه دل طبیعت زدنددای پي و صدف که انجام شد خانواده ها روز آزاددی حمی مقدماتيکارها

 .ا درنظر دارد مکان رنی دانستند او بهتری راند چون می ماوشیپشت س
 . دادی که روح انسان را جال مدندی بکر وخوش نما مقابل خود دیی فضاباالخره

 :دی و پرسدی کشیقی که مستقر شدند سروش نفس عمی خوبدرجایگاه
 ا؟ی سي کشف کردی رو کنجایا....عجب جاییه -
 :درهمانحال گفت. دهد هی گشت تا به آن تکی می گاههی دنبال تکاوشیس
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 نگونهی انهی اکاری آدم بیخوب.اما امروز حال و حوصله نداشتم . شناسم که هوش از سرت بپرهی م جاهاییهی-
 . اندازهیمواقع کارتونو را م

 : شمس او را ثابت نگه داشت و گفت خانوم
 . رفت جی تو گيسرم جا. مامان ی چرخیچرا مثل فرفره دور خودت م-
 !رد گرفتهکمرم د. بدم هی گردم بهش تکی میی جاهیدنبال -

 : گفت دیحم
 . بکارنواری تو ديیادشون رفته برا.ي آوردی خونه اتونو مواری از دکهی تهی-
 : انداخت و گفت دی به حمي جدی نگاهاوشیس
 دم؟ی ضخامت رو ندنی به اواریمن چرا د-

  رو به صدفهی خنده بقانیم. پهن شدنی زمي رواوشی سی برداشت که با جاخالزی خاوشی به سمت سدیحم
 :کرد و گفت 

 واسه زن کرد افت نداره شوهرش اینقد شل باشه؟ .شهی فوت ولو مهیبا . اتوباش صدف خانومندهیشوهر آ-
 : گفت صدف

 . شدواال امتحانشو پس دادهریغافلگ-
دوپسرجوان دست در گردن همه انداخته و تظاهر . درآورد اوشی سي شکلکی برادیحم. کف زدندکپارچهی جمع

  پرسروصدا همراهیشان کرده و جو به وجود انیاطراف.ردند به زور ازمایی ک
 

 . بگذراندشی خود را به نمای آن دو را جري تر کرد تا قدرت واقعآمده
 . شود ی را متحمل ميادی فشار زدی است و حمشتری باوشی سی بود که قدرت بدنپرواضح
 را باال برد هی بقي سوت و هوراي صدا به سمت خوداوشی سدنی خاتمه داد و با کشي به بازدی پدر حمباالخره

.... 
 .یبچمو کشت... جون اوشی شما قدرتمندتري سدنیهمه فهم-

 : نشست و نفس نفس زنان گفت اوشی مقابل سدیحم
 .حریفشم....ولش کن بابا -
 .زور ازمایی بسه. بابا جونمی داراجی سالمت احتي واسه روز محضر به دست و پا-
پسر . برداشت زی خاوشی به سمت سدیحم. آمد به خودش پس دادشی برادیم و شکلکی که حدی خنداوشیس

 : و کنار گوشش گفت دیجوان او را کنار خود کش
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 .اییی پیسی دربنی کم از اهیبیابریم . مهمونی توپ دعوتمهیآخر هفته -
 . اومدم که بار دومم باشه زلزلهیمن ک!هه-
 .ی شلنهیواسه ا ...گهی دنیهم-
  خرابکار؟ی رو گرفتای دنيکجا ي تو که سفت شد-
 . تا واسه من کرکري نخونی بچه جوندمیاونم به موقعش نشونت م-
  فکر؟ی بی چکار کنی خواهیمثال م-
 :دی شنی آنها را مي گفتگوی حرف زد اما شوهر عمه اش بخوبدی کنار گوش حماوشیس
 . کم خودمو جمع کنم زدم به آب هی که نیهمچ-
 :د وبدل شدوباهم گفتند ری حمید و پدرش نگاهنیب

  بري خارج ؟ی خواهیم-
 : عمه اش گفت اوش،شوهری سدیی تابا
 . باشنیاما گمون نکنم پدرومادرت راض.ي بري خدمت بعد بار سفر ببنددی تفاسیراول بانیبا ا-
 : زدو گفتي پوزخنداوشیس
 . میره خدمت ؟تازه پدرومادرم از خداشون باشه که از شر من راحت بشنیک-
 ؟ی ات استفاده کنهی چرا نموندي دانشگاه تا از بورسی قصدو داشتنیاما تو که ا. جاناوشی سهیحرفا چ نیا-

 : زد و گفت ي تازه شد اما به ظاهر لبخنداوشی سداغ
 .ادیچهار ستون تنم سالمه و راه دررو ز.ستی نیالیاما خ. قسمت من نبودهیبه قول مامان اون بورس-
 ی خواهی تازه اول مصیبته؟ از دوران پرخطر هم که بگذري،می دونیم.یرفت ی قاچاقيبرفرض که موفق شد-

  ؟یاونجا چکار کن
 برقصم نه ی تونم به ساز حاجیچون نه من م.دنی ارزه به موندن وهرثانیه زجر کشیچن سال دربه دري م-

 .دهی مقیاون خودشو بامن تطب
 یسع.از هوش و استعدادت استفاده کن  .یی باش دار وموفقندهی جوون آی تونیتو م. جان اوشیاشتباه نکن س-

  بعد که ی کردن خودتو با خانواده ات مچ کننیی کم باال پاهیکن حاال با 
 

 قهی راه درستو بري و کنارش به سلیمطمئن باش وقت. خودتم برسیقی به عالی زندگي رو روال عادافتادي
  .ادی و حاج آقا هم کوتاه مانی همه پشتت درمیخودتم برس

 : باعث شد تا مرد ادامه دهداوشی آرام سصورت
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 چه نی نگاه به سروش بنداز و ببهی.ی به مراتب زیباتر و موفق تر از سروش داشته باشي اندهی آیتونی تو م-
 . برهی مشی از زندگیلذت
به او ونوعروسش که سردرگوش هم داشته و لبخند مهمان همیشگی لبهایشان . به سروش چشم دوختاوشیس

 .بود
  گفت؛گری دیینگاه از سروش گرفت وباخیره شدن به فضا. تواند مثل او باشدی خورد چرا نمی حسرت مشهیهم
 و راهنمایی دهی و صبوره،گوش به حرف آدم می منطقیلیدرسته که خ..... فرق داره یلیفکر سروش بامن خ-
  شی راه پدرشو پتی تونم مثل اون فکر کنم چون درنهای اما من نمکنهیم
 

 .تهگرف
 : گفت دیحم
 .ی خواهی می چی دونی که خودتم نمیپس تو آدم بلند پروازي هست-
 . کرد و ادم شدمری پرم به جایی گدی پرپر بزنم شادیفعال که با. حق با تو باشهدیشا-

 .... و پدرش را تکان داددی بود که دل حماوشی در کالم سيزهر
 ي چقدر دوس داشتم جای دونینم.اما قدر خودتو نمیدونی!ي طایفه اهیتو سوگلی .از حرف من ناراحت نشوسیا-

 . بودميزی عزادآوری همه يتو باشم تا برا
 . رو را گرفت و رفت شی پهیحاش. انداخت و از جا برخاستدی نگاه ماتی به حماوشیس

 سنگ زد طانی و بر شدی کشالیآن لحظه دست از خ. کرد ی باشد خشنودش مشی مانند عمونکهی از ایگاه
  سرش درحال عبور ي از باالییمایهمان لحظه هواپ.بر آسمان برداشت سر.

 
 خانواده ي دانست همه آرزوی که مدی را برگزیراه. لبخند زداری فرو بردوبی اختبی را در جشیدستها.بود

 .خصوصا پدرش است
 . بگذاردانی را با پدرومادرش درمانی را سامان داد تا در فرصت مناسب جری مقدماتي سروصدا کارهایب
 "رفتن به نظام و پس ازآن وارد شدن به دانشکده افسري و پرواز"

 . و صدف بوددی که مراسم عقد کنان حمدی به دستش رسي اعزام به خدمت روزدفترچه
 . شمس رفتندي از محضر به خانه آقای آن دو جوان به نکاح هم درآمده و همگي مراسم ساده ایط

 : گفتاوشی بودند س که در سالن گرد هم نشستهیهنگام
 . احساسیدی بیلیواقعا که شما خ.جشن تولد هم بدون سروصدا مزه نداره چه برسه به جشن ازدواج-
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 : حمیدلبخندي زد وگغتپدر
 درایالم برگزار کننداماچون راه دور دور بود و هوا سرد،سروصداها رو یعمه گلرختون اصرار داشتند مراسم:

 .ان جاوشی سی واسه جشن عروسمیگذاشت
 : شمس گفت يآقا
 ي جمعه جشن کوچیکی برامیچون با مشورت نرگس خانوم تصمیم گرفت.می نداريما به قرار و مدار شما کار-
 .می نوگالي سرسبد برگزار کننیا

 بزرگترها تعارفاتی ردوبدل شد که نشان انیاما م. ذوق کرده وهیجانشان را با کف زدن نشان دادندجوانها
 . شمس وهمسرش شوندي خواستند مزاحم آقای نمدرواقع. بودیتینارضا

 : گفت دی حمپدر
 م؟یچرا مزاحم شما بش... باشه منزل خودمون حاج آقا یقرار به مهمون-

 : پدر صدف گفت یازطرف
 ....دیی نفرماي چوبکارنی ازاشیب .المی امی گردیما فردا برم... حاج آقا می مزاحم شما شدی به اندازه کاف-
 : شمس گفت يآقا
 .دیبعد روز جمعه هرکار دلتون خواست انجام بد.... من و نرگس خانوم به حمید و صدفههی جشن هدنیا-

 ي مخالفت نکرد و صدای کسگری از زبان خانوم شمس تکرار شد ،ديشتری آن حرفها با لفت و لعاب بیوقت
 .شروشور درخانه افتاد

 : تکان داد و گفت ي سراوشیس
 . دارماجیبهشون احت .ستمیبنده برگ چغندر ن. حاج آقا دی نکنلیج فک وفام نابتونو خري دالرهانقدریا-
 : شمس گفت يآقا
  رو با خودم به گور ببرمنایمگه قراره ا. تار موتهی ي اموال فدانی بکن تمام اتی واسه زندگی فکر اساسهیشما -
 : اعتراض مهمانان بابت بند آخر جمله اش گفت انی ماوشیس
 . گفتیدی نره چادتونی. حاج آقاکنمیون عمل م اوهیدارم به توص-

 :دی شمس با شعفی زائد الوصف پرسخانوم
  دانشگاه مامان جان ؟ي برگردی خواهیم-
 . که هروقت دلم خواست برگردم مامان ستی نکری درو پیدانشگاه اینقدرها ب-
 ؟ی چکار کنی خواهی پس؟مهیمنظورت چ-
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 شمس و همسرش و سروش متوجه شدند او به کجا نگاه يآقا. سمت دکور وسط سالن رفت اوشی سنگاه
  ی با پاکتاوشی سیوقت. توانستند حدس بزنند او چکار کرده است یاما نم.کندیم
 

 :دی سروش ناباورانه پرسبرگشت
  بري خدمت ؟یخواهیا؟می سی دفترچه گرفت-
 : تکان دادي سراوشیس
 ی با حاجری بگشهی آره بده تيجا.تم به بطالت نگذاره که از دانشگاه محروم هسی دوسالنیبا خودم فکر کردم ا-
 ........ و بعدشرمی خدمتو بگانی،پا

 : باال برد و افزودمای را به حالت اوج گرفتن هواپدستش
 . دوباره جنگ شد و مثل عموم تو آسمون پودر شدم دیشا.بزنم تو گوش خلبانی ......ژیو-

 زد را نتوانست کنترل کندو مهیاما اشکی که در چشمانش خ زد اوشی سي اخم گرفته به بازوي ضربه اسروش
 .اورا به خود فشرد

 ي آن لبخندی از مژه چکاندند اما پی با حرفش داغ دل پدر و عمه ها را تازه کردو هرکدام قطره اشکاوشیس
 ...... زل زدنداوشی به سشهی لبشان نشست وعاشقانه تر از همي رونیریش

 4 فصل
 19 پست 
 . ایستادوشعرش را زمزمه کرداوشی اهدایی سي تابلومقابل
 خودش را یگاه.دی بلعی تنش آن کلمه ها را ميتمام سلولها. کرده بود هرروز آن تابلو را نگاه کندعادت

  سیاوس جواب مثبت داده بود اما فورا برخود شنهادی کرد کاش به پیسرزنش م
 

 . گرفت ی مخشم
 :دی کشرونی خود بيال و هوا که به در خورد او را از حي ضربه ايصدا

  رها ؟يآماده ا-
 : شد وپرسیدریکنار مادر از پله ها سراز. آمدرونی را برداشت واز اتاق بفشی کرها
  ؟می دعوتند؟ ما چرا دعوت شدکیکه تبسم نگفت فقط اقوام درجه -

 : صدرا گفت خانوم
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 که يدی ديحاال مگه مورد.تند دخترم به ما احترام گذاشیعنی شمس تماس گرفتند و دعوت کردند ي آقایوقت-
  بري اونجا؟يدوست ندار

 :شانه اش را باال داد و گفت . تفاوت نشان دهدی داشت خودش را بی سعرها
 .چه موردي؟فقط کنجکاو بودم دلیلشونو بفهمم.نه -
 .ی باخانواده شمس معاشرت کني کنم دوست نداریاما من احساس م-
  .ستی ننطوریاصال ا-
 .می همراهیشون کني حاضر نشدی هم تو به بهونه سرماخوردگشیپاما هفته -
 .گفتم که خودتون برید. حوصله بودم مامان یمن واقعا ب-
 . ره ی بابا بدون تو جایی نمی دونیخودت م-
 .دی تا دچار سو تفاهم نشکنمی همراهیتون میطی به بعد تحت هر شرانیاز ا.اشتباه کردم ....بله -

 : منظور گفت یب صدرا خندیدو خانوم
 .ي حوصله شدی دمغ وبنطوری شمسو گرفته که ايفکر کردم نکنه چشمت پسرکوچیکه آقا-

فقط خدا رو شکر کرد که حواس مادر پرت شد و به مکالمه پدر چشم دوخت . رها پراندي مادر رنگ از روحرف
 . خواندیواال فورا راز دلش را از حال نگاهش م

 د؛ی پرسیلی میتگویی محترمانه و کش دار قطع کرد ،همسرش با ب گفی که مکالمه اش را درپدکتر
 بود پدرام ؟"ينادر"باز دکتر -

 : سکوت بود اما زن گفت شی به همسرش انداخت که معنای نگاهدکتر
  .کنهی به شعورشون شک میآدم گاه-

 : گفت ی و به نرمدی لب گزدکتر
 .زشته !پروا خانوم -
 دکتر خانواده اش؟ اصرار ای زشته ؟مخالفت رها یچ-

 : گفت دی موضوع را باز شده دیوقت. به رها انداخت ی نگاهدکتر
 .دختر گل بنده دلشونو برده . کرد ی ابتداي فرمایشاتش عذر خواهیخود دکتر کل-

 : گفت یلی می با برها
 . پرهام به دوست صمیمیشي وعده هاای خوش شما ي رودیشا-

 : و گفت دی درهم کشابرو.امدی رها به مزاق دکتر خوش نحرف
 .پرهام هم مثل من. دخترم می کنی احترامی به رغم موافق نبودن به آدمها بستیقرارن-



 

 131 

  .کنهی مفیتعر" مانینر" چقدر از ی درهر فرصتدینی بینم. کنه بابا یاما پرهام مثل شما فک نم-
 کرده شرفتی پشتریالنش ب سن از هم سانی چون تو ادیشا .ستی از خواهر ش نزتری حتم بدون عزنحالیبا ا-

 . نگهگهی دگمی میاگه ناراحت.کنهی مدیتمج
 .ادی برونی هست بمانی تو سر نری تا اگه فکر خامدیلطفا بهش بگ...بله -

 . را آسوده کردالشی اطمینان بخش پدر خلبخند
*** 
فکر مزخرف  نیمدام ا. شمس متوقف شدند،آن دلشوره کذایی به سراغش آمدي مقابل ساختمان آقاکهیهنگام

  لو ی مابینشان را به کسي گفتگواوشی سدی زد که شایدر سرش دور م
 

 . استرس وارد خانه شدنی چند ماه گذشته بود هنوز دلشوره داشت وبا انکهیبا ا.دهد
 لهی به او پاوشی دوست پدر وبرادر سنی تریمی پسر صمي نادرمانی نري آرزو کرد کاش به جاي لحظه ايبرا
 .شتنش اصرار داشت  کردوبراي دایم
 از شهی کردند و همی خاص براندازش می با حالتي خانواده دکتر نادري تمام اعضاکردی مياری ذهنش ی وقتاز

 . ماندی نمبی نصی و دست ودلبازیاش بایهدا
 . خودش هم سخت بودي شد که باورش برادهی کشی دلش به سمتمانی نرزی محبت آمي نگاههامقابل

 ی هم بدگمان نمیطیتحت هر شرا. شدی مدهی وار به آن سو کشوانهی تمام حواسش ددی شنیم. از اوي خبرهر
 .دی تراشی خود مي برایلیدل. اوی منفي تمام کارهايشد وبرا

 رود که ی می محبوبداری به دکردیحس م. زدی داشت قلبش تندتر می ساختمان بر مي که به سوی هر قدمبا
  نباشد تا اوشی سکردی خدا م خدایاز طرف. گمش کرده است شیسالها پ

 
 . ناخودآگاهش بکشدری او را در ضمبتواند

 : خود حرصش گرفت وبه خود تشر زدی دوگانگاز
 ندهی که آی ؟آدمهی کری فکرت درگی فهمی مچی؟هی کشی مشی با پا پی زنیبا دست پس م! چته رها -

 .گرانی چه برسه به دستیخودشم براش مهم ن
 . روبرو شدواری نهادند مسخ دی بار اول بدانجا پا مي که برایمانند تمام کسان.الن شد جدال باخود وارد سدرحال

 " کوپتر ی در لباس نظام کنار ماکت هلاوشی سيتصویر قد"
 : داد و گفت ی داشت سرش را تکاناوشی که از سی شناختبا
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  مارك دار کجا ؟اوشی از جنس خاك کجا و اون سیی با پوشش لباسهااوشی سنیا:
 و ردوبدل کردن ی آمدن خانواده شمس زودتر دل از قاب گرفته و مشغول احوالپرسشی صدرا با پي و آقانومخا
 . شدندکاتیتبر
 : چشمانش تکان داد ي جلوی همچنان محو تماشابود که تبسم دسترها
  ؟ي شدیمات چ.... رها يچطور-

 : با جمع کنار تبسم قرار گرفت و گفت ی پس از احوالپرسرها
  ؟میبرادرشوهر تو چند تا چهره داره؟کدومو باور کن نیا-
 . شکل دیدیمش هی شهیما که هم-

 : اشاره کرد و ادامه داد واری دي روری به تصورها
 زمان ي از رزمنده هایکی ای اومد تو ذهنت اوشی سنی بار اول دیدیش همي ؟خودت براهی شازده کنیپس ا-

 جنگ؟
 : کرد و گفت رزومی تصوي روتبسم

 .... رها ستنی نیکی حسو داشتم اما اونا نی همدمی بار اول ديمنم برا ...ي دار حق-
 واضح و روشن بود که احساس يچهره مرد جوان به قدر. زل زد ری به تصوقتری دقنباریا. رها گرد شد چشمان

  مهمان یی است وبه خوش آمد گویعی لبش طبي شد لبخند محو رویم
 
  .ستادهیا

 . زدی بودن با آدم حرف می مصنوعنی اش درعی مخمليرش افزوده و چشم ها بروقااهشی سشی رته
 تی اش حک شده واز فاصله هرچند با زحمت قابل روی نظامفورمی اونبی بر لبه جری نام صاحب تصویحت
 .....بود
ه  تفاوتهایی کي سیاوشه با همون اسم منهاهیفقط شب!  رها ستیاما ن. نباشه اوشی عکس سنیباورش سخته ا-

 . کردهفی اون وعموش برام تعراتیسروش از خلق
 :دی با تعجب به تبسم نگاه کرد و پرسرها
  دارن ؟ یی عمونی چنیعنیعمو؟ -
 .خدا رحمتش کنه....داشتن -

 :دی و پرسدی اهی کشرها
 چرا فوت شده ؟ !یاله-
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 از دوستانش که یکی ي آخر جنگ جايسالها. شرکت کرده يادیتو عملیاتهاي ز.جز خلبانان زمان جنگ بوده -
 در دور  .کنهی پر مشهی پدرش مجبور به بازگشت منیبخاطر مراسم تدف

 
 .شهی وهلوکوپترش پودر مرهی گی قرار ممی پرواز هدف مستقآخر

 . از عزیزشون نداشتن ي جسدیچه سخته که حت.... خانواده اش چارهیب.چه وحشتناك !  من يخدا-
 .هم بوده  خانواده زیخصوصا اینکه عز !قایدق-

 کرد بعد کشته شدن عموش ،پدربزرگ مادربزرگش هم به رحمت خدا رفتند و تا سالها بعد فی تعرسروش
 . بوده یپدرش دچار حاالت بد روح

 گرفته بعد خدمت می گفت تصماوشی سی اما وقتدمی ندیی جز محبت خوشرودمی شمس رو دي هروقت آقامن
  تو ی آشفته گینوع .دمید شونیبره سراغ پرواز من اشک رو به صورت ا

 
 . شدی مدهی دصورتشون

 . سه تا از عزیزانشون از دست داده ی مدت کوتاهیط.بنده خدا حق داشته -
 . بوده ینی سنگبتیمص...درسته -

احساس کرد چشمان جوان به . مهربان بردارداوشی توانست نگاه از سینم. نگاه کرد ری به تصوگری دکباری رها
  ی نشست که تمام دلواپسیبیته قلبش آرامش عج. زندی لبخند مشیرو
 

 . را برطرف کرداش
 : شد و گفتاری اختیب

 . کردن ی نگاهش مياون طور. گرفتن ولشی تحونقدری فهمم چرا عمه هاش ایحاال م-
 . حق دارن -

 : کندو گفت ری دل از تصورها
 .س بخورن برادر ناکامشون هست تا کمتر افسوهی شبیکیاتفاقا خوبه که ....آره-

 . باهم متفاوتندي از درون تابلو هم معلومه چقدر از لحاظ فردچون
  دختر؟ی گفتبیچشم بسته غ-
 .ینی بیخوب دقت کن م...از حالت نگاهشون ....کامال مشخصه تبسم -
 . شباهتو بهم دارهنیشتریبه نظر من که چشماشون ب-
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 یبه نوع.... زنه که منحصر به خودشهیبونی موج م نجابت ومهری عموشون نوعياما تو چشمها...درسته ...آره -
 !مثل سروش 

 ...... وری در تزواوشی نگاه سنهیمنظورت ا-
 : کالم تبسم را قطع کرد و گفت رها
 انگار اوشی نگاه سشهی مفی نگاه ساده تعرنی ایهرچ. با عموش مرموز،بودن سیاوشهاوشیتفاوت نگاه س! نه -
 . سرکشی و گاهستی درونش نزی چ واسمزی مطلقه که همه چیاهی سهی

  .دمی تورو از سروش شنفی تعارنیچون ع. کردیایبدجور ته چشمان برادر شوهر منو روانشناس-
 : دور شدن از آن موضوع گفت ي برارها
  خواد خلبان شه ؟ی می شد گفتیچ. خونه ی مي معماراوشی سیمگه نگفت-
 .... کنن ی اشاره م دارنی که ههی بقشیفعال بریم پ....جریانش مفصله-

 ..... پرداخت یکوبی و پای جوانها به شادمانانی کنار تبسم راه افتاد وتاهنگام صرف شام مرها
 20 پست

 مطبوع و دلچسب بود که غذا درحیاط خانه يهوا به حد. سال بود ي شبهانیباتری از زیکی ی شب زمستانآن
 . شمس صرف شد يآقا

 وپیچکهاي بلند که ساقه شان مثل تنه درخت محکم اطیچهار طرف ح دار وکهنسال در شهی درختان روجود
  نشان باتری درختها بهم وصل کرده بودند،نما را زيشده وخود را از البه ال

 
 ! مجنوندی اویزهاي بای داد پیچکهاي مو هستند صیشد تشخ.ی که در نگاه اول نميطور.دادیم
 فرح بخش صرف یطی شد و غذا در محدهی چاطی طرف ح غذا در دوزی دخالت جوانها درچشم برهم زدنی مبا

 .شد
 مانند رها که طبیعتی سرد داشتند ،غذا به دست وارد ی آن شب بلند ،سرما را زائل کرده بود تنها کسانجانیه

 . شدند یسالن م
 . غذا تناول کرده و به داخل برگردندعتری باعث شد تا مهمانان سرسرما

 مجزا ی در قسمتانی شب درحال زدن بود جون آقاانید از جوانان زنگ پا چنی و تندی ورود سروش و حمبا
 .بودند

 . ببرداطی را به حشی پشت پسرعمه گل وخترش برخاست تا ظرف غذارها
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حالش . گذاشتدنی تپي بناقراریدلش مثل گنجشکی ب.دی را شناوشی سي صداکدفعهی از جوانان ي دسته اباورود
 . برگرددای به راهش ادامه دهد مانده بود.به طرز غریبی برگشت 

 به او ی شدند نگاه خاصیهرکدام از آنها که وارد م. پسرها باعث شد خود را کنار بکشدي پنج شش نفرورود
 با اتمامشان به سمت حیاط . شدندی داده و رد ميزیانداخته ،سالم ر

 
  : و گفتدیظرف معلق را قاپ. با شتاب وارد شد و مقابل رها درآمد اوشیس.رفت

 ؟ي دادی به فنا میچرا ظرفو داشت....نترس خانوم کوچولو-
 : راجم کرد و گفت شی دست و پارها
 . شما بودری شکست تقصیاگه بشقاب م. خان اوشی ره سی تخته گاز نمکطرفهی ریآدم تو مس-
 : گفت اوشیس
 .ممعلومه سرم کاله رفته که پیشنهادتو رد کرد. میایی کوچولوی التي هاکهیت....اوهو-

 : گفتاوشی سفی توجه به چشمک ظری برها
 . ذارمی منم که برات طاقچه باال منباریالبته ا.ی نظر کندی تجدی تونیم-
 . زدیاما انگار زخمه بر دلش م. به دل رها نشستيخنده اش بدجور.دی خنداوشیس
 : وافزوددی خنداوشی سيبای خنده زاز
 . کم سرماییمهیمن  .رونی بري بیظرفو شما م-
 : رفتن گفت رونی درحال باوشیس
 . وپرهات کرکیهیشما که جوجه اردك زشت هست. هستندنیاکثر جوجه ها هم-

 . به داخل برگشت زانی و رها با لب ولوچه آودی جمله اش خندپشت
 . هم بینشان بودنددی کردندوسروش و حمی میکوبی جوان وسط سالن پاي پسرهاآن
 . سروش و تبسم همراهش بودندی هستند که در عروساوشی آمد دوستان سادشی مدل رقصیدنشان از

 .ستادی اشانی گرم بود که رها هم با لبخند به تماشاي بقدرمحفلشان
انگار او قانون . آمدی به حساب نمي مردچی هگری که بود داوشیدرنظر رها س. بودی خالاوشی سي آنها جانیب

 .جذب را شکسته بود 
 نیچند. سوق دادواری دي او رابه سمت قاب رواوشیفکر به س. فرد بود منحصر بهشی برااوشی حرکات ستمام

  را ی سالن حواس کسیشلوغ. گرفت ری مختلف از آن تصويایعکس از زوا
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 : و به سمتش برگشت دی کنار گوشش شنیی صداکدفعهی. کرد ی او نممعطوف
 .شهی جالب نمادی زينطوریا. چن تا عکس با کیفیتمو بهت بدم خانوم کوچولوی گفتیبهم م-
  :نداختی کرد اما خود را از تک و تا ندای پي سیاوش رو شد حال بدشی دستش پنکهی ااز
 داشتم ازش عکس نیواسه هم.کنهی به نگاهش اعتماد میآدم به راحت. وآرومهبی نجیلی عموت خيچشمها-
 . گرفتمیم
  نگاه من یاغیه؟نهیمنظورت ا-

 : دلش گفت قتی از حقاریت اخی و بدی چسباوشی رها به چشمان سنگاه
  شدم ؟ی باهات هم کالم مي بود فکر کردنطوریاگه ا-
 . و رفتدی زد سپس راهش را کشی لبخند کجاوشیس

 .تمام سالن خالصه شد درسیاوش. جمع دوستانش رفت ،همان احساس درونش قوت گرفتنی  بیوقت
 . گرفت لمی فاوشی برداشتن از جشن ،تاآنجا که توانست از سری بهانه  تصوبه

 ریتمام عکسها و تصو. منتقل کرد وتری را به کامپری در اتاقش تنها شد،تصاوی آن شب ،وقتياهوهای از هفارغ
 . را با دقت نگاه کردشیعمو

 . نکرد اال حال نگاهشاندای در ظاهرشان پی نقطه تفاوتجیه
 : درد ودل کرددی آن شهری با تصوی به او دست داد لرزش گرفت اما به راستکدفعهی که ی حساز
 خوام یم.... داره ی روح بزرگیلی ذاره وسط،خی که جونشو می شناسمتون اما مطمئنم جوونی اصال نمنکهیبا ا"

  بده تی اهمشی به خودش و زندگدی بگاوشیازتون خواهش کنم به س
 
 "....مثل شما فک کنه....

 : گذاشت و نجوا کردزی مي را روسرش
 ..... کم به من فکر کنه هی-
 .دی از حرف خودش خجالت کشکدفعهی

 . چرخدی دور و برش ماوشی سي کرد عمواحساس
 . که ضبط کرده بود نشستییلمهای في وعلبه بر ترس ،به تماشانی ازآن حالت سنگیی رهايبرا
 . بارها و بارها آن را تماشا کرددی بار ،،،،،دوبار،،،،،،،ده بار،،،،،،شاکی

 . گشتی شد بلکه تشنه تر می نمری سری آن تصاوي تنها از تماشانه
 . کردی قرارش می حال بد و افسار گسیختگی بآن
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 باران گرفت ریپنجره را باز کرد و صورتش را ز. اتاقش گرفته بودشهی شي رویتمی تق تق باران ريصدا
  را بست شیچشمها. برد وباال گرفت رونیدو دستش را ب!احساس سرما نداشت .

 
 . باران مستجاب شودری زشی داشت دعادیام....از سر گذراند  محال یی باران آرزوریوز
 : و گفت دی را بر صورت ملتهبش کششی که گذشت دستهایکم
 باران پشت پنجره اتاقش ي هقم همراه نوای هيکاش صدا!تب نگاه بی احساس او ! سوزد از تبی اممنهیس"
 ....دی گشود وحسم را می فهمیپنجره را م .دی رسیم

**** 
 21 پست 
 ي کارچی افزود و هی بردردش مد،همهی شنی ماوشی که درمورد سیی گذشت ،خبرهای که اطرافش میاتفاقات

 .ازش ساخته نبود جز غصه خوردن 
 ...... خواهدی دانست چه از جان خودش می هدف و سرگردان بود که خودش هم نمی جووانی بنکی ااو
* 

 چون بعد از کردی هنوز خانه پدري را تحمل مدی که بدان ام در وجودش او را پابرجا نگه داشته بودی حستنها
 . شدی صرف غذا هم همسفره آنها نمي براگری بحث دنیآخر

سروش واقاي شمس . باز نگشت گری کفش کرد ودکی را درشی به تهران آمد پای مرخصي که براي روزاز
 ا هرآنچه در چنته داشتند برایش خرج کردند تا دست از یکدنگی بردارد ام

 
  کالمش بود ؛نی اولشهی مثل هماوشی جمله سآخرین

 " پامو بذارم اونجا گهیمحاله د"
 : وگفتدی خود کوبي پايمحکم رو. مثل سوهان روح پدر بود اوشی سجمله

آخه من عذاب کدام .... کنم ونمیرمی خوام و نمی نمي بچه گرفت رونی اریدوباره گ. به دادم برس ایخدا-
  ؟دمیگناهمو دارم پس م

 : گفت شانی شدن به ارهی کرد وبا خی را عصباوشی پدر سحرف
 .دینی وقت منو نبچی هگهی دورمو بردارید تا دي هالهی عذاب کشیدنتون تموم بشه پدی خواهیاگه م-
 را به اوشی سنرویاز ا. شود ی نکند بدتر مي دارانهی مدیسروش فهم. نگاه کرداوشی شمس پرسرزنش به سيآقا

 : گفت ي با لحن نرم وبرادرانه ا ودیسمت خود کش
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 بوده یهرچ. که بهت خوش بگذره ستی بردار نی شوخیپادگان اونم دوره آموزش .ي کارو رد کردیتو سخت-
 ......يفتادیاگرم ن. تهران یفتی خدمتت بدمیبهت قول م.تموم شده 

 : کالم سروش آمد و گفت انی ماوشیس
 دی تو خونه واز صبح تا شبم باي خدمتو افتادی خونه وبگن مابق دمادی بیاگه نامه کتب.به خودت زحمت نده -

 . وبخوابی،محال ممکنه دوباره پامو بذارم تو اون جهنميبخور
 : گفت ظی شمس با غيآقا
 ی زنی مهوی یرسی پسر؟ چرا به دمش می مونی مردهیشد مثل دانشگاه رفتنت؟آخه چرا مثل گاو نه من ش-
 فکر کردي پادگان خونه خاله است  .یران کن جبی ؟ حاال دانشگاهو بتونرشیز
 

  به دلخواهت بگرده ؟که
 : گفت اوشیس
 ی برنمرمیچون بم .دی من نکنری هم خودتونو اسيخودیب .کردی مییرای نه خونه بابام بود و مامان جونم ازم پذ-

 .گردم تو اون دخمه 
 دنبال ای دنبالت ادیه ساعت مامور ب که دم بي سرباز فراری بش؟ی از حاال به بعد چکار کنی خواهیپس م-

 .یمطرب خونه ات باش
 ي خاص نگاهشان آقای سرخ بود که مادر و سروش با حالتنقدریصورتش ا. از خشم آتش گرفت اوشی سوجود

 .شمس را شماتت کردند
 : گفتی و مدی کوبی مشت مواریبه درو د. از پدر فاصله گرفت اوشیس
 .ظ بشه ردم کن برم  آبروت و شان خانوادت حفی خواهیم-

ابرو .کندی امانخواست به خورد مغزش دهد درست فکر مدی که ازسرش گذشت لرزي شمس از فکري آقادل
 :دی و پرسدیدرهم کش

 "کجا؟"-
 : تازه به جان مرد انداخت ی به پدر نگاه کرد وبا جوابش هراساوشیس
 .خارج از کشور -

 کردند ی را نگاه ماوشیهمه س .دی قبل طوفان خوابیمشسرو صدا مثل آرا. فرو رفت نی سنگی در سکوتخانه
 .یعی طبری و غی عصبيخنده ا . دی شمس خندي آقاکبارهیبه .



 

 139 

 اوشیساکت شد و بروبر به س. کنندی نگاهش می و دردناکبی سروش وهمسرش شد که به طرز عجمتوجه
 : نا متعادل گفت ی با لحنیبعد لحظات.نگاه کرد 

 . بچه ي ام نکردوونهیپاشو تا د .اوشیس چشمم برو يپاشو از جلو-
راهش را به سمت اتاق  .دی کشی اش منهی قفسه سيچون پدر آرام آرام رو... نه ای مردد ماند ادامه دهد اوشیس

 :کج کرد وحین رفتن گفت 
 . پنهونی میرمیاگه کمکم نکن-
 :چون با همان لحن نامتعادل گفت . نداشت دنی کشادی فري ناگری درمردیپ

  .دمی ملتی دم خونه تحوادی که بي مامورنی واال اولنمی ریختتو نبگهیفقط زودتر تا د .يش اومدخو-
 .دی چهار چوب کوبي وارد اتاق شد ودررا با خشم رواوشیس

 : اش گفت نهیدرحال ماساژ س. شمس عذاب آور بود ي آقاي برهم خوردن در برايصدا
  بچه چکار کنم ؟نی چکار کنم ؟بااایخدا-

  :دی پرسیکنار پدر نشست و به نرم سروش
 حالت خوبه بابا ؟ قرص بدم بهت ؟-
 : گفت ی شمس به سروش زل زد و با لحن خاصيآقا
 . کنه ی مينطوری اشی دونم چرا با خودش و زندگینم. بابا هی درد من چي دوایدونی تو م-

 : گفت شی آب به دست پدر داد و درحال ماساژ شانه هایوانی لسروش
 و سرگردونی خسته يکاری بگذره از زور بیچن وقت. نداره پدر من ياسه خارج شدن از کشور مجوز واوشیس-
 . تا بگذره دیشما فقط خونسرد باش. کنه ی به حال خودش مي و فکرشهیم

 : گفت یبا دلواپس. متفاوت خوره جانش شده بود ي اما فکرهاردی داشت آرام گی شمس سعيآقا
 آخرو پنهونی بره من چه می چی بود؟اگه بزنه به سدیورش از گفتن کمکم کن منطي چطور ؟فک کردیقاچاق-

  یاز هیچیم نم! شناسیش که همه فن حریفه ی ؟ تو نمزمی به سرم بریخاک
 

 .کله خراب کله خرابه.ترسه
 تاب نی سرش را به طرفدی او را مغموم و ساکت دیوقت. داشت سروش با جمله هایی واهی دلگرمش کند انتظار

 : و گفت داد
 زدنش از رونیبه خودم گفتم ب. خواد بره تو نظام گفتم خدا روشکر ی گفت دفترچه گرفته و بعدش میوقت-

 .دانشگاه حکمت داشته 
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  :دی راه گرفت و نالرمردی صورت پي رویکی خط باراشک
 پرپرم شاویانگار س. کنترل کردم هوار نکشمیلیخودمو خ. بند بند دلم آب شددمشی تو لباس خدمت که د-

 مطمئن  ! تیباهمون ابهت و جذاب... و قد وباال بتیبا همون ه. زنده شده بود
 

 ..... اما . خواد پا تو راه عموش بذاره ی سیاوشم خواب نما شده ومشدم
 : سرد پدر را گرفت و گفت ي دستهاسروش

سربه .ه پرتنشو رد کنه  دورنی امی کمکش کندیبا. سرگردون شده اوشیس. بابا دی براش دعا کنيدی نااميجا-
  بشه مونی به حال خودش باشه پشی مدتدیشا.کنهی بدتر ممیسرش بذار

 
 . کنه دای پوراهشو

 . جز آن نداشت يچاره ا. زل زد ي شمس سکوت کرد و مات به نقطه ايآقا
 . بودندي همه منتظر وقوع حادثه اییگو....پرشتاب مثل باد . گذشت ی وقفه می بروزها

 اش ی شد وهمپاي اصلشتری شبانه اش بيبرنامه ها. قبل را از سر گرفت هیشتن عمرش رو کي برااوشیس
  و ای پوریگه گاه.وستندی پی دوستانش به آندو مهی هفته بقانیپا. بود رضایعل
 
 . غائب بود نای موارد سشتریب

 .ش ادامه داد  عازم شده بودبرخالف آندو پادگان را ترك نکرد و به راهرضای و علاوشی که با سایپور
 تشک وسط سالن نشسته وبه لودگیهاي ي زده و روي ارهی آمده بود،دور هم دای به مرخصای که پورشبی

 .دندی خندی مرضایعل
 : و گفت دی که سکوت افتاد شهاب وقت را قاپي اهی ثانيبرا
 .رتش دستشه زده تو گوش خدمت وکادیچشم به هم بزن.  هم کمتریدی مامانيای پورنی از ااوشی تو و س-
 : دوخت و گفت رضای تفاوتش را به علی نگاه باوشیس
 نه ؟ ....یحق با شهابه عل-
 : چشمانش را خمار کرد و گفت اوشیمثل س. اندازدی متوجه شد شهاب را دست مرضایعل
 . کارتو بسلفه من وتو اون ور آبیمایتا پور.....آره دادا -

 : مداخله کرد و گفت هومن
 .مگه کف پاهامو بتراشم. شما اصال جربزه خدمت رفتن ندارم فیبا تعار....چه ها  نره بادتونیمنو -
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 : گفت آرش
 .پس منم هستم ..... من که عرضه تراش مدادم ندارم چه برسه کف پام -

 : تشک زد و گفت ي با حرص روي ضربه اشهاب
 وگشنگی دیونجا عالف بچرخ ادی خواهی ،مدی مفتیه احمقا؟برفرض رد شدنی رد شدن از مرز به ادیفک کرد-

 د؟یبکش
 : گفت اوشیس

 ی جنابعالسیالزم ن. اون دالله برسونه ي به ثبت و امضارضای علي بابامیمنتظر. آق معلم می نوشتماتکلیفمونو
 .ي دارازیبه اون مغز فندقیت واسه وکالت ن .يحرص بخور

 : با حرص گفت شهاب
 . خودتون لرزیدید بهدی و مثل بدی افتادری به جهنم که تو مرز گ-

 : بچه ها دور زد و گفتي رواوشی سنگاه
 مونیم من یم. هم که غزل عشقو خوندنای ،،،سدی پریشهابم کال با ما نم... شد می که اهدنا صراط المستقایپور-

  .رضایو آرش و هومن و عل
 : نگاه کردو افزودرضای به علسپس

 .تا پاستونو درست کنه  رضای علي به بابادی مدارکتونو برسوندیاگه موافق-
 کردند و ی فقط نگاهشان منای و سایپور. بسته شد انشانی تازه مي شد و تعهددهی هم کوبي بچه ها رويدستها

 . دادیشهاب مدام سر تکان م
 : به شهاب زدو گفتی لبخند کجاوشیس

تا .ل اندر معلول  معلویشی ميری گینقرس گردنم م. بدبخت ینکی تکون نده عیاینقدر گردنتو مثل اسب آب--
 .... وامونده بده کلی هنی تکونی به اهی ی پاشو بریم مهمونيچالغم نشد

 
 .ی تا پیکم بزن اینقد چرند نگدو

 . بودند که باشگاه را ترك کردندی گروهنی ها خنده کنان از جا پریدند و مثل اکثر مواقع آخربچه
 ......ختندی ررضای عللی داخل اتومبهیو بق گرفته يهومن وپوریا پشت او جا. ترك موتورش نشست اوشیس

******* 
 22 پست
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 سرشان را مانند الکپشت نیدو جوان ترك نش. موتور را احاطه کرده بود نانی از چهار طرف سرنشي سردباد
  نداشت و شی برايسرما هم اثر... انگار نه انگار اوشیپنهان کرده بودند اما س

 
 . رانندالی به خانه شدنی رستا

 . شدندی بود که وارد آن خانه خوش ظاهر مي بارنیب دوم شآن
 " نقطه شهرنی تری در شمالییالیو"

 . پا کوتاه بودی و تنها همدمش سگکردی می به آن درندشتی تنها زندگي جوان درخانه ادختر
  .ستی وپاش چختی و هدفش از ان همه رکندی می خواست بفهمند چرا تنها زندگی دلشان میلی ها خبچه

 . شدندی با ضمانت قدیمیها وارد مدی بوده و افراد جدی مهمانان آنجا دائمثراک
 . افتاد ی برقالی وهمراهانش در چشمان شاوشی ورود سبا

 "غزال"معروف شدندوسردسته شان به نام "هفت " پی مهمانان آن خانه  به اکانی مآنها
 اوشی زودتر از ورود سدندی بار همه دنیم دوي برود اما آن شب وبرای محال بود شخصا به استقبال کسالیش

 .حرکت کرد 
 . داردشی از کارهاي منظورشهی دارد و همی برنمی قدملی دلی دانستند او بیم
 . اش خواهد شدی سو گلکی نزدي اندهی درآاوشی همه مطمئن بودند سالی توجه به برخورد شبا
 .ودش گرم بود  سرش به کار خالی تفاوت به خودشیرینی ولوندیهاي شی باوشیس

 را شی وقت به دست آمده استفاده کرد و جانی کند از اولی را خالاوشی دور سالی شدیی پای که وقت مشهاب
 :پرکرد

  تو چاه ؟يزی ری ؟ مگه میکنی پشت سرهم کوفت منقدریچته ا-
 : تکان دادن افزوديپسر جوان سر. نگاه خمارش را به شهاب دوخت اوشیس
 چرا خرشدي؟.خوش خدمتی کله پات کنه  زنه قصد داره با نیا-

 : آنرا پس گرفت و گفت اوشی اما سدی کشاوشی جام را از دست سسپس
 .انگار نه انگار.اصال حالم عوض نشده -

  گفت ؛شهاب
  دوتا بندازه تو معجونت؟یکی بگم ی خواهیم.... دختره پره بیج-
  زد وگفت؛ي پوزخنداوشیس
 . خودم غرقميای مدام تو روستی به قرص نیاجیفتن تو هپروت احتواسه ر... دارم ازیبه مخم ن! نه -
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 . دادایبپا کله پا نش-
  ...يواعظ شد... ادا درمیاري شهاب یلی خدایجد-

 : گفت ي جدی مقابل برداشت و با لحنری نگاه از مسشهاب
 . واال تا صبح رو مختهمی زحمتو کم کناری بهونه بهی.ای سادیطرف داره دوباره م-
 "بزن به چاك " یعنی شهاب آمد که ي برایپشت چشم.دی جواب دهدشیال رساوشیز آنگه س اشیپ

 : پک محکمی به برگ درون دستش زد و گفت دی را قرص سرجایش دشهاب
 .ایبرو وسط س... بزنن خوانی مورد عالقه اتو ميآهنگ ها-

 : دادی را مالی زد اما به واقع جواب شی نگاه کرد و حرف ماوشی به سشهاب
 . کنم ي آورادی بهت یگفت... زودتر بريدی امشب بایمگه نگفت-
 : را گرفت و درحال بردن او گفت اوشی دست سالیش
 . بري تا مامان جونت دلواپس نشهیتونیتو اگه خوابت گرفته م. رسونمش یخودم م-

مراه آن دختر اما او از خدا خواسته ه. اش کندی را پس زده و همراهالی دست شاوشی انتظار داشت سشهاب
 . وسط سالن تقال کردتی جمعانی می طوالنیقیهفتاد رنگ شد و تا دقا

 . کنندی عزم رفتن می کندی تا ببکردی او کامال به دوستانش نگاه مکهی بود درحالاوشی به سالی حواس شتمام
 شی رها بود وتی همچنان وسط جمعاوشیاما س. که به بچه ها غلبه کرد ،قصد رفتن کردندی و خستگخواب

 . کردندینم
گمان نمیکرد . کرداوشی سی به خواست شهاب خود را وسط معرکه انداخت و به زحمت حرف خود را حالآرش

  تی جمعانی آن استیج داغ را ترك کند اما برخالف تصورش او از ماوشیس
 

 . اش را برداشت ی که بدو ورود آمده بودند رفت و بارانيزیبه سمت م. کند دل
  گفت ؛شی رساند و با رفتن بازواوشیا به س خودش رالیش
  ؟ي زودنیکجا به ا ...اوشیتازه اول شبه س-
 ي برایی ابرویشهاب با بدجنس. همراه بچه ها شدالی وبدون جواب دادن به شدی دستش را پس کشاوشیس
  زد نهیپشت سر آنها دو دست خود رابه س. شد شتری باال انداخت که لج او بالیش
 
 : گفت و
 صبر کن حاال ،،،،،،! غزال خوشگل ي کنم بدون اجازه من آب نخوريکار-
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  :دی درون دستش را باال آورد و پرسي بطرهومن

  حاضره ؟یک .رمی معجون منو ببره تا فردا ازش بگنییکیتون ا-
 : گفت رضایعل
  بري ؟یچراخودت نم-

 : گفتهومن
 . شر بشهنهی تو دستم بب ترسم بابام درو باز کن واینویم .ارمی بدی رفت کلادمی-

 : گفتشهاب
 ست؟ی بس نیکنی جا مرگ منیهم. زهر ماري رو بخري نیواجب بود ا--
 .هوا سرده . کنه ببره تا فردای مردونه گیکیحاال ... خوبه گرفتم دمید....موعظه نکن شهاب -
 د؛ی پرساوشیس
 کنه ی بطري اب باز خواستت مهیواسه  بابات کاریت نداره اونوقت ی پارتییای موقع ولی و منیچطوریاس تا ا-
 ؟
تو که ....البته به خاطر خواهرام. خونهاری خونه تموم کن بعد تن لشتو برونی بی کنی می هر غلطگهیبابام م-

 . داداشگمی می چیخواهر نداري بفهم
  .کنهی متی هفتاد پشتم کفاي رو دارم برای من حاج-
 ا فردا؟ رو امانت ببره تي بطرنی حاضره ای حاال ک-
 : آنرا از دست هومن گرفت و گفت اوشیس
 .البته دستمزدمه.... تا فردا نصفش بپره دیشا
  .ی تا فردا صبح خوابیفتیچون من مطمئنم االن ب! نوشي بخوریاما اگه تونست...ای سیبترک-

 . شده و حرکت کردندشانی آرش بچه ها سوار مرکب هادنی کشباخمیازه
 را باز کرد و جرعه يدر بطر. داخل آشپزخانه شدي توجه به محتوي بطری بود که ب خانه که شد آنقدر گنگوارد

  پنهان یی قرار دادن جاای سهیآنگاه بدون گداشتن آن درون ک.دی سرکشيا
 
 . پخچال قرار داددر

 . را از تن خارج کرد وروي تخت افتادشی باز لباسهامهی نی اتاقش رفت وبا چشماني سالنه به سوسالنه
 .چدی پی نگذشته بود که احساس کرد صداهایی مبهم درسرش ميادیمان ز زمدت
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 !دنی حرکت تند مثل دوهی شبییصدا
 مهی شدن بود که با تکان دست مادر نصفه ننی درحال سنگشیپلکها. برخاستن نداشت ي اما نازدی برخخواست

 :چشم گشود
 ؟ی مامان ؟چتونه نصفه شبهیچ-

 : گفت ی با دلواپسمادر
 . چشهنیپاشو بب ...اوشی سستیت خوب نحال بابا-
 : همچنان بسته بود و حرف میزدشیپلکها. تخت نشستانی می کش وقوسی به خود داد وبه سختاوشیس
 مگه من دکترم؟.زنگ بزن اورژانس مامان -

 : را تکان داد اوشی سظی با غمادر
 شوخیت گرفته ؟ !اوشیس-
 : را تا ته باز کرد و گفت شیا چشمهاوشیس. پدر به هوا رفت ادی فري صداکدفعهی

  کشه ؟ی هوار منطوری مصرف کرده که ايزیبابا چ-
 : رسا گفت یی شمس با صداي نداده بود که آقای جوابزن
  تو خونه ؟ياری زهر ماري منی که از ادهی رسییکارت به جا! مگه دستم بهت نرسه پسره ناخلف -
درهمان .دی دورونی و بدیمانند فنر از جا پر. خود زدیانشی به منظورش برد ومحکم به پی حرف پدر پدنی شنبا

 :حال گفت 
 نونو نیخدا لعنتت کنه هومن که ا. حاال خودتو مرده فرض کن نیاز هم .اوشی نامه عمرت تموم شد سمهیب-

 .یتو کاسه من گذاشت
 : و گفت ختی با چاالکی گراوشیاما س. بردورشی اوشی به طرف سدنی شمس با ديآقا

  شده ؟؟چییجچیه حا--
 : زل زد و گفت اوشی سرخ به سی با چشمانمرد

  .دهی از سرت پرینکنه مست. که هول برت داشته ي خبرینه ؟جون عمه ات ب... شده ی چی دونیتو نم-
 لب با خود ریآهسته به طرف اتاقش عقب گرد کرد وز. پس است ي خشم پدر حالیش کرد هوا بدجورشدت
 :گفت 

 شانس من بود ؟.ی باال حاجی رفتیو با سرش نم رشهی شچوقتی تو که ه-
  ممتد به در ،قفل را چرخاند و ازپشت در گفت ؛ی خوردن ضرباتبا
 .ی بده ماست بخور حاجیلیاگه حالت خ-
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  :دی با خشم نثار در کرد و خروشي شمس لگديآقا
ه جاش زهر مار ب.مثال پاشدم نماز صبح بخورم .اوشی ذارم لب باغچه سیامشب به دستم بیفتی سرتو م-

 .خوردم 
 : خنده اش گرفت و گفت اوشیس
 !عجب بابا .... جون ی که شکمت ورم کرده حاجي خوری خوندن مينمازهاتم جا !گهیهمون د-
 پدر را ي صدانی حنیدرهم.دی پتو خزری پدر زتی تفاوت به عصبانیاما ب.دی به در از جا پري خوردن ضربه ابا

  :دیشن
  ؟یچرا مثل دخترا سنگر گرفت.کنم  تی حالرونی بای بيمرد-
 : آن گفت ي بالشش را درون دست فشرد وبا جابه جا کردن سرخود رواوشیس
 امشب نی هميقسمت هم برا. خوابم ی و مشمیامشبم نامرد م. ؟مردونگی افسانه شدگهی مرد کجا بود د-

 .....تا شب خدا بزرگه  ...کنمیفردا هم فرار م.بود
 23 پست 

 
  پدرخانهافتی نانی اطمی وقتصبح

 ي پدربرادنی گرفت وتندتندحاضرشدتاقبل رسی چشمش به ساعت افتاددوشی امد وقترونی راترك کرده ب
  درکارخانه نداشت يادی شمس هروقت کارزيچون اقا.نهار،خانه راترك کند

 
درش اماهرچه ما.دی بودفهمدهیچی که درخانه پیی غذاي روازبونیا. آمدی صرف ناهار به خانه ميبرا

  یوقت. رفته استرونی  بیحتاجیدمای خري مادربراافتیدر.دی نشنییراصدازدصدا
 

 جهت نیازا. دارددنی باري بوداسمان هوادبودمعلومیدسفیهواسف. سخت به صورتش زدیی رفت،سرمارونیازدرب
  رونی ازخانه بخواستیچه بسا که دلش م.موتورش راباخودش نبرد

 
 گرفت تازمان بازگشت میتصم.ماندی پدرش دورمرسی ازتیدتامدتیاورده بودبا که شب قبل باال ياماباگند.نرود

  کرده وشب رادرمنزل سروش ي سپرشیسروش به خانه مثل هرروزه تکرار
 
 . سرببردبه
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 به شگاهی شدن نمالی اووپدرش ماندوباتعطشیتاشب پ.دی فکرش نرسرضابهی پدرعلشگاهی جزنمایی روجانیازا
 . خانه سروش رفتيسو

 شانی شروع به بارش کردوبرودت هواباعث شدتاادمهازودترازحدمعمول سردرالك خانه هايادیز برف
  ی دکمه زنگ گذاشت وبي رارود،دستشی پشت درخانه سروش رسیوقت.فروکنند

 
 ： گفتد،بالفاصلهی سروش راشني صدایوقت. انرافشردوقفه

 . زدمخیدرروبازکن که ازسرما !منم سروش -
 :زدی حرف می به اهستگدکهی سروش راشنيابشنود،صدا تق درري انکه صدايجا
 ! باال؟ییای مای سنجاستیباباا-
 دهی خونه تانرسرمی نکرده،ميادیسرم به تنم ز! مرامت داداشقربون： به عقب برداشت وگفتی قدماوشیس

 . اتاقم حبس کنميخودموتو
 .نجاستیمامانم ا-
 .دهمراهمهیکل!ستی نیالیخ-
 ؟یکنی بازمي روچجوري تو،درورودي که بروارمیازد.اوشیسباباقفل درهاروعوض کرده -
 .شهی می تافردا چنمی خونه عمه گلنوش ببرمیم-
 ：دی ازاوپرسدکهی پدرراشني صداکدفعهی سروش ي صدايجا
  سروش جان؟هیک-
 . منتظرنماندبه طرف خانه عمه اش به راه افتادگهید

 اوشی سيهایی بذله گوداربودند،بهی که بیند وتاساعت استقبال کرداوشی ازسی به گرمشهی وخانواده چون همعمه
 .دندیخند
 .کنندی براندازش ميگری طوردي دارشتنی وباتمام خوستی نشهی شان چون همدخندهیفهمی ماوشیاماس

 ! عمهمخصوصا
 ： به ساعت گفتی روحوصله اش سررفت وبانگاهنیازا
 . دوازده عمهکیساعت نزد-

 ی کجا بخوابم،همونجا منی وبگنی بالشت بدهی سرکار،به منم دبرنیبا خونه شما هم صبح زودي مردافکرکنم
 .افتم
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 یوقت. اماده کرداوشی سي دراتاق اوبرايدبستریباکمک حم. برلب نشاندوازجابرخاستی تبسم کمرنگعمه
 .افتی رفتن به اتاق صدابزند،اوراتنها ي رابرااوشیبرگشت تاس

 .کردندیخواب اماده م ي خانواده برخاسته وخودرابراي ازاعضاهرکدام
 اندك ي بافاصله انکهیازا. رااشغال کرداوشی شمردومبل کناردست سمتی فرصت بدست امده روغنعمه

 .کردی مفید،کیدیبرادرزاده اش را م
 ： گفتی رابرداشت وبانوازش کردن ان به نرماوشی عادتش دست سطبق

 ! عمه جون؟ی که قدرشوندونستی ننتی وجودنازننی افیح-
 : زدوگفتیخندکج لباوشیس
 .دی شدم راهم ندی طرفا افتابنی بهتون گزارش داده احتماال ازتونم خواسته اگه ایپس حاج-

 ： ادامه داديشتری بانرمش بزن
 ! جاناوشی سی به خودت ضرربزنشهی نملی ات هرقدرم باپدرت فرق داشته باشه،دلدهیعق-

 !ادرت دلواپسته؟ چقدرمیدونی قربونت برم؟ میکنی مفیاتوحی جوني چراداراخه
 . پدرومادرموحروم نکنماموواعصابی جووننی ازاشی تابکنمیمن دارم کاراموجورم-

 . سروصدا راموبکشم برمی بزارهینم. شما مثل مته رواعصاب منهي اما حاج اقاعمه
 ؟!يکجا بر-
ثل  ميگری اوهم به نحوددانستی منحرف کردن عمه مجبورشداوراازاصل هدفش دورکندچون مي برااوشیس

 ： جهت گفتنیازا. کردنش داردحتی درنصی سعاسروشیمادر
 !دنبال هدفم-
 !زم؟ی عزهی وهدفت چگذرهی می بپرسم توسرت چتونمیم
 .دی تاب کردوهجوم اشک رادرچشمانش فهمیحالت نگاهش دل زن راب. شدرهی به عمه اش خاوشیس
 به اومحبت هنکیباازا.کندی افتاده که انطورنگاهش مادبرادرشی عمه دانستی ماوشیس
 ：اوردوگفتی خودش ني زنده شوددلش گرفت اما به روشیگربرایزدیادعزیکنندتایم
 . ارزشهی مثل خودم پوچ وبشونی ايهدفم برا.گذرهی نميزی چیبه قول بابا توسرم جزغزعبالت ومطرب-

 .دیبری به هدفم می پافتمی دست قمی به عالهروقت
 ： تکان دادوگفتي سرعمه
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 که یی وغمهای حوصلگی به خاطربکنهی می بدخلقی گاهینیبیاگرم م. جاناوشینگرانته س شترازهمهیبابات ب-
  راهشوگم زشی کس به عزنی ترهی شبنهیبی میدرگذشته دلشوسوزونده،وقت

 
 .شهی بدترمکرده،حالش

 .زنهی می به زبون ناخوشی وگاهستی قادرنگهی بره امادشی وارامش پيدباصبوریبا
 . عمه جونی باشندتیا فکردبهی که بای توهستنیا

 ： گفتهی پرکنای لبخندش راتکرارکردوبالحناوشیس
 ام ندهی ادراحتربهی به کارم نداشته باشه،اون موقع شاي کاری همزادم زنده بودتاحاجخاستی دلم میلیخ

 .کردمیفکرم
 راهخادی مادلشونی تورودوست دارند اوشی به خاطرشباهتت به سگرانی دیکنیچرافکرم.اوشی حرفونزن سنیا

 ؟.ياونوادامه بد
 ：دوگفتی درنگ انراقاپی بدی حرف دلش رواززبان عمه شناوشیس
 ست؟ینطورنیمگه هم-
 برادرمن فرسنگها دهی وبا فکروعقیکنی می خودت زندگتی درزمان وموقعيچون تودار! پسرمستیمعلومه که ن-

 .يفاصله دار
 به رسهی کنه وته حرفاش می مثل شما فکرنم اصالشونیچون اا. عمهنی حاج اقاتونم بکنی حرفاروحالنیلطفا ا-

 .کنمیبرادرش که من دارم خرابش م
 ： به چپ وراست تکان داد وگفتيزن سر-

 حروم ي خودتو دارنهیبی می وقتزنهی می وناخواسته حرفتی عصباني جان پدرت حتما ازرواوشی نکن ساشتباه
 ! دورت بگردم؟ستی توواستعدادت نفیاخه ح.سوزهی دلش میکنیم
 ：جلوامدوگفت. بود،مجال ادامه به انها رانداددهی راشناوشی مادرش وسي حرفهاشی که کمابدیمح
 . درست نکردهگهی فاجعه دهیبزاربره بخوابه تا ! مامانيگردیالقوزخالفکارمی نی دوراستی نفیح-
 مایا ا اورا بالی مادرش زدوخي برايزی چشمک ردامایحم. عمه نشددنی ازجابرخواست ومتوجه لب گزاوشیس

  مشابه، مخ یی داد که با حرفهانانی به مادراطمبایتقر.واشاراتش اسوده کرد
 
 شی به انها تلفن زده بودتا هوااوسی سدنی اش که قبل ازرسیی را به کارگرفته تا به سفارشات اووزن دااوشیس

 .راداشته باشن عمل کند
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 :دیپرس مقدمه ی خوددرازشدند،دستش راستون سرش کرد وبي دربسترهایوقت
  اشوبگر؟یکنیبه چه فکرم!ای سیساکت-
 ： وگفتدانداختی به حمینگاه. بالشت زیرسرش ،وسط تشک نشستروروکردنی بازاوشیس
 . که شکنهیگردنم تاصبح م!واری سرش دری زيزاری سنگومنی همادخونتونیصدفم ب-

 ： پرت کرد وگفتاوشی سي ازکمدبه سویبالشت نرم. زد وبرخاستيدلبخندیحم
 ! خوبه؟نی سفت باشه ارسرتی زيم مثل خودم دوست دارفکرکرد-
 ： کردوگفتی امتحانرسرشیانراز.دی کشنیی را پاد،لبشی بافشردن بالشت جداوشیس
 . نرم باشهدنرمیبالشت با. سفت باشهرپاتی زنکهیمهم ا! بهترهی ازاولیبازم سفته ول-

 ：دوگفتی خزشیدسرجایحم
 . دهن بازنکنهرپاتی وقت زهی ای سفته برپاتیچقدرم توز-
 ： گفتدی دداوراساکتی حمیوقت.دچرخاندی حمي به تمسخرلبخندزدوسرش راخالف چشمهااوشیس
  صددرصده؟تی موفقي بزاری هرراهي پاتویدونی؟نمي کردا؟چراولشی سی خلبان بشیخاستیمگه نم-
 .کندی فکرميگری دزهی به چدیفهمیدمی که حميطور. ارام جواب دادیی باصدااوشیس
 .کنمی کاررومنیدارم هم-
  خان؟اوشی سکنهی پاس می واسه ات واحداضافابونای تاحاال مترکردن خیازک-
 .زنمی واال مثل خودت باهات حرف می وبخوابيبهتره فکتوببند-
 ! پردردسریینه پسردا .ي توتله که کم اوردي افتاديانگاربدجور-

 زود به یلیدوخی اوسرك نکشالیروخگردرفکید. به حرف زدن نداردیلیدمیدفهمی نشناوشی ازسی جوابیوقت
  ي برنداشت وتاطلوع صبح درجااوشیاماافکارمتفاوت دست ازسرس.خواب رفت

 
 . برخاستشیزازجای ناوشیصبح که همه ازخواب برخواستندتاسراغ کسب وکارشان بروندس.دیخودغلت

 گفت يریبخ دصبحی راداوشی سی رفتن اماده شود،وقتي ازصرف صبحانه داخل اتاقش شدتابرادپسیحم
 ：دیوپرس

 .ی تالنگ ظهربخابکردمی،فکرميزودپاشد-
 .ستادی انهیی ازجابرخاست مقابل ااوشیس

 ：  گفت شی مرتب کردن موهادرحال
 .ادی وکابوس باهم جوردرنمی خوابخادخوشی راحت مالیخواب خوش خ-
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 . بگو که باورکنميزی چهی؟یتوواشفته حال-
 ： ان گفتيجا.اما حرفش راادامه نداد.دانداختی گذراوپرمعنا به حمی نگاهاوشیس
 .ختهی موهام بهم ريبدجور. خورده بمالم روسرمهی ي دارسی مرسیبه قول بابام گر-

 ：دوگفتیدخندیحم
 .ارمی برات بنی ماشيواجبه ازتو-
 ： تکان داد وگفتي سراوشیس
 .ی هستی متلک پرون خوبی حاجنیع.رهی اش مییحقا که بچه حالل زاده به دا-

 ： گفتیی زدوبانرم خواوشی به شانه سیددستیحم
.  کتابخونه هستي توخورهیاگه به دردت ن.راوژلهی اخرماهم کتیسوسول.شهی ات بازمرسروکلهی دوش بگهی-
  اوقات به ی که گاهیی مثل همان نگاهادانداختی به حمی نگاه متفاوتاوشیس
 

 .خوردی حسرت مکردودردلی مسروش
 اطرافش ي گرفته بودمثل ادمهامیبارهاتصم.رفتندی مشیاانتخاب کرده وپ رشانی چه خوب واسان راه زندگانها

  ختیری مزبهمی همه چکبارهی به خواست؟امای چه مایمگرازدن.باشد
 

 .گذاشتی مياسرناسازگاریوبادن
 ..... اش کندیدامرونهی است که باکردهنوزبچهی فکرمای گرفتی رابه باداستهزامالتشی که پدراووتمایوقت

******** 
 .کنمی به برادرش که من دارم خرابش مرسهی کنه وته حرفاش می اصال مثل شما فکرنمشونیا

 ： به چپ وراست تکان داد وگفتيزن سر-
 حروم ي خودتو دارنهیبی می وقتزنهی می وناخواسته حرفتی عصباني جان پدرت حتما ازرواوشی نکن ساشتباه

 !گردم؟ دورت بستی توواستعدادت نفیاخه ح.سوزهی دلش میکنیم
 ：جلوامدوگفت. بود،مجال ادامه به انها رانداددهی راشناوشی مادرش وسي حرفهاشی که کمابدیحم
 . درست نکردهگهی فاجعه دهیبزاربره بخوابه تا ! مامانيگردیالقوزخالفکارمی نی دوراستی نفیح-
 مای اورا با الای مادرش زدوخي برايزی چشمک ردامایحم. عمه نشددنی ازجابرخواست ومتوجه لب گزاوشیس

  مشابه، مخ یی داد که با حرفهانانی به مادراطمبایتقر.واشاراتش اسوده کرد
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 شی به انها تلفن زده بودتا هوااوسی سدنی اش که قبل ازرسیی را به کارگرفته تا به سفارشات اووزن دااوشیس
 .راداشته باشن عمل کند

 :دی مقدمه پرسی خوددرازشدند،دستش راستون سرش کرد وبي دربسترهایوقت
  اشوبگر؟یکنیبه چه فکرم!ای سیساکت-
 ： وگفتدانداختی به حمینگاه. بالشت زیرسرش ،وسط تشک نشستروروکردنی بازاوشیس
 . که شکنهیگردنم تاصبح م!واری سرش دری زيزاری سنگومنی همادخونتونیصدفم ب-

 ： پرت کرد وگفتاوشی سي ازکمدبه سویبالشت نرم. زد وبرخاستيدلبخندیحم
 ! خوبه؟نی سفت باشه ارسرتی زيفکرکردم مثل خودم دوست دار-
 ： کردوگفتی امتحانرسرشیانراز.دی کشنیی را پاد،لبشی بافشردن بالشت جداوشیس
 . نرم باشهدنرمیبالشت با. سفت باشهرپاتی زنکهیمهم ا! بهترهی ازاولیبازم سفته ول-

 ：دوگفتی خزشیدسرجایحم
 . دهن بازنکنهرپاتیت ز وقهی ای سفته برپاتیچقدرم توز-
 ： گفتدی دداوراساکتی حمیوقت.دچرخاندی حمي به تمسخرلبخندزدوسرش راخالف چشمهااوشیس
  صددرصده؟تی موفقي بزاری هرراهي پاتویدونی؟نمي کردا؟چراولشی سی خلبان بشیخاستیمگه نم-
 .کندی فکرميگری دزهی به چدیفهمیدمی که حميطور. ارام جواب دادیی باصدااوشیس
 .کنمی کاررومنیدارم هم-
  خان؟اوشی سکنهی پاس می واسه ات واحداضافابونای تاحاال مترکردن خیازک-
 .زنمی واال مثل خودت باهات حرف می وبخوابيبهتره فکتوببند-
 ! پردردسریینه پسردا .ي توتله که کم اوردي افتاديانگاربدجور-

 زود به یلیدوخی اوسرك نکشالیگردرفکروخید. به حرف زدن نداردیلیدمیدفهمی نشناوشی ازسی جوابیوقت
  ي برنداشت وتاطلوع صبح درجااوشیاماافکارمتفاوت دست ازسرس.خواب رفت

 
 . برخاستشیزازجای ناوشیصبح که همه ازخواب برخواستندتاسراغ کسب وکارشان بروندس.دیخودغلت

 گفت يری بخدصبحیاد راوشی سی رفتن اماده شود،وقتي ازصرف صبحانه داخل اتاقش شدتابرادپسیحم
 ：دیوپرس

 .ی تالنگ ظهربخابکردمی،فکرميزودپاشد-
 .ستادی انهیی ازجابرخاست مقابل ااوشیس
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 ：  گفت شی مرتب کردن موهادرحال
 .ادی وکابوس باهم جوردرنمی خوابخادخوشی راحت مالیخواب خوش خ-
 . بگو که باورکنميزی چهی؟یتوواشفته حال-
 ： ان گفتيجا.اما حرفش راادامه نداد.دانداختی گذراوپرمعنا به حمی نگاهاوشیس
 .ختهی موهام بهم ريبدجور. خورده بمالم روسرمهی ي دارسی مرسیبه قول بابام گر-

 ：دوگفتیدخندیحم
 .ارمی برات بنی ماشيواجبه ازتو-
 ： تکان داد وگفتي سراوشیس
 .ی هستی متلک پرون خوبی حاجنیع.رهی اش مییحقا که بچه حالل زاده به دا-

 ： گفتیی زدوبانرم خواوشی به شانه سیددستیحم
.  کتابخونه هستي توخورهیاگه به دردت ن.راوژلهی اخرماهم کتیسوسول.شهی ات بازمرسروکلهی دوش بگهی-
  اوقات به ی که گاهیی مثل همان نگاهادانداختی به حمی نگاه متفاوتاوشیس
 

 .خوردی حسرت مکردودردلی مسروش
 اطرافش ي گرفته بودمثل ادمهامیبارهاتصم.رفتندی مشی راانتخاب کرده وپشانیدگ چه خوب واسان راه زنانها

  ختیری مزبهمی همه چکبارهی به خواست؟امای چه مایمگرازدن.باشد
 

 .گذاشتی مياسرناسازگاریوبادن
 ..... اش کندیدامرونهی است که باکردهنوزبچهی فکرمای گرفتی رابه باداستهزامالتشی که پدراووتمایوقت
******** 

 24 پست
 التماس دعا به عمه ی مادرش حسابدیفهم. سفارش از زبان مادر همراهش بود ییای عمه را که ترك کرد دنخانه

 .گفته است 
 ی مرا درك نمی چرا کسدی پرسیاز خود م. شد ی خواستند مالحظه پدرش را بکند حالش بد می همه منکهیا

 !کند ؟
 .دی تا به مقصد رسدیرخ حول وحوش افکار متفاوت چنقدری افکرش
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 دی نديازی نگرید .ستی در کارخانه نیعنی نی پدر نبود و الیاتومب. به محوطه انداخت ی البه الي نرده ها نگاهاز
 . بکشدرونی و سروش را بردیتماس بگ
 . با نگهبان کرد و وارد شدي مختصریاحوالپرس

 عادت اوشیچون س. نداردید حال خوش آن روزش هر کس سرراهش قرار گرفت متوجه شی مدل احوالپرساز
 . طنزآلود با کارگرها برخورد کندیداشت کم

 . بود و سرکارگر مشغول صحبت با سروشمهی اتاق نصفه ندرب
 شمس قائل بود با ي سروش و آقاي که برای وبا همان احترامدی را داوشی آمد سرونی که انجام شد و بکارش

 . کرد ی احوالپرسزی ناوشیس
 . آنجا را ترك کردنروی ازاستی سرحال نادی متوجه شد زاوشی سدیتصر مف جواب مخاز

 . از سروش داردی دانست چه طلبینم. اش عبوس تر ولحنش خشک تر شدافهی دفتر که شد قوارد
 بود چشم نی و تفسیرش ادی دی خود می مواقع او را باعث بدبختیگاه. از حد او گستاخش کرده بودشی بیخوب

 .و به پدر ،مرد را پرتوقع کرده است  ايادیگفتنهاي ز
بدون . بر دلش نشسته بود یاهیاما آن لحظه فقط س. گذرد مهمل است ی دانست تمام آن چه از سرش میم

 : کند ،گفت یانگه سالم
 .یخرده پول بده تا بابات نیومده بزنم به چاك -

 : انداخت و گفت اوشی سي به سرتاپای نگاهسروش
 . گوشمونری هم بخوابون زدهی کشهی ای بی خواهیم...ربان صبح بخیر ق.يسالم اخو-
 : سروش گفت هی توجه به کنای باوشیس
  گفتم ؟ی چيدینشن-

 : شدي اش نشست و جدی صندلي روسروش
  ؟ي کجا بودشبید-
 . به تو چه -
 ي که مواقع لجبازکندی دانست سربه سرش بگذارد همان میم. برخالف پدر نرمش کرداوشی سی حوصله گیب

 .با پدر 
 : پول مقابلش گذاشت و گفت يمقدار

 .میکنیشماره بده کارتتو شارژ م.... اومدنم نکش فدات نجای زحمت اگهید-
 : گذاشت و گفت بی پول را در جاوشیس



 

 155 

 .ي تو ببردیهمش که نبا... سهم دارم نجایمنم ا....حتما -
 اختالف نشانی که بي به روزيشت وا لحظه از سرش گذهی. گرفت اوشی سروش از کالم سرد و نیشدار سدل

 . دانست اما مطمئن بود خودش تاب نداردی را نماوشیس .فتدیب
 : بلند شد و گفت ی صندلي رواز
 !خب ....ای حرف نزن سينجوریبامن ا-
 "چشم" یعنی کارش نی ایمعن.... متوجه لحن دلخورش شد و نگاهش را از سروش گرفت اوشیس
 .ستی نسیساقال خ...صدرحمت به بابات -
 . خونهيکم بهت دادم برگرد-
 . کنه فیبه حاج بابات بگو واسم پول و پله رد. گذرونمی جور مهی کارام رله بشه یتا وقت-
 . و رفتدی در را به هم کوباوشیتا برسد س. رفت تا صحت وسقم کالمش را از نگاهش بخوانداوشی سمت سبه

 : رسا گفت یی پشت سرش با صداسروش
 .برو خونه ....ای سضهیمامان مر-

 : برگشت اوشی که انتظار داشت سهمانگونه
 . خونه خودت بودشبیمامان د. مثبت و مورد عالقه بابات شهی پسر همیستی نی خوبيدروغگو-
 بامن چته ؟....من چرا بهت بدهکارم -
 :ت از فضا چرخاندوگفينگاهش را به نقطه ا .دی نگاه پاك سروش و لحن معصومانه اش خجالت کشاز
 کنه برم می کن راهیباباتو راض.  لکه ننگ از خاندانتون پاك بشهنی گفتن بردارم و اچاری دست از لدی خواهیم-

 .دمیواال دقتون م
  .شهی فورا هم پشیمون متهی عصبانيهمه کاراش از رو. پسری شناسیتو که بابا رو م-
 .م تصمیمم مصريچون رو. به اخالق خاص بابات ندارم ي من اصال کار-
 اد؟ی سر مامان می اصرار چنی با ايفک کرد-
 .شهی وقت آسوده می هم از  داد وفریادهاي وقت و بالشیخ....به نبودن من  ...کنهیعادت م-
  به جاده؟ی ذارم بزنی من مي ؟ فکر کردی خودتو از ما جدا کنی خواهیمگه ما چن نفریم که م-
 :طم گشت وبا عجز گفت  شد متالی ممتری لحن آرام سروش که هر لحظه مالاز
 واال من با بابامم می باهم برادرلمونیمن وتو فقط بخاطر اسم فام.... اداي آدم خوبا رو درنیارنقدریا.بسه سروش-

 آخه شما کجا من کجا؟.... ندارم چه برسه به تو ینسبت
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 ی به سرت اونم اساسچون باز زده. انصافی آدم خوبا رو در میارم تا از رو بري بي به قول خودت ادانقدریا-
  همه راههاي هموارروبذاري و وارد سنگالخ يتو عادت دار.پسره دیوونه

 
 . به جاده خاکیی زنی دونم چرا اینقدر مینم.یبش
اما .ي پروندم دست برداری ذاري حرفی مهی واسم از دل و جون مادونمیم. حروم من نکنیي انرژادیبهتره ز-

 .دیودتر شرمو بکنم تا راحت بش خواد زیدلم م.یشیمثل مامان کنه م
 به او فرصت نداد و اوشی باز کند اما سی تا راهدادی تکان ماوشی حرفهاي سبی سرش را به حالت تکذسروش

 :دیپرس
 مامان چشه باز ؟-
خونه بحثشون شده و فشارش ... کرد به بابا برن خونه لهیپ. بهم ختی اعصابش ری و رفتي تو اومدشبید-
  ادیصبح بابا بهم گفت نم...تا صبح درمونگاه بودن ...ایین از حد اومده پشیب

 
 .کارخونه

 شانه او زد و با ي رویدست. اش شدی سایید متوجه کالفه گی منی و نوك کفشش که به زماوشی سي حالتهااز
 : گذار گفت ری تاثیلحن

 ..... کرد شب بري خونه سفارش. حالت شده يایمامان از صبح با اون حالش دو بار زنگ زده جو.ایبرو خونه س-
 : گذاشت و گفت اوشیآنرا کف دست س. درآمد بشی از جيدی دستش با کلآنگاه

 .برو خونه .... خونه اسدیکل-
 . وجود شفافش بودفی تعرنهیی سروش مانند آنگاه

 . او غرورش را شکست وکلید را برداشت يای ری بمحبت
 . کردی خانه را ترك ميبهانه ا زد و به ی فقط به مادر سر می روز متوالنی چندتا

 . رفتی خواب هم به خانه نمي برگردد اما برادادی به مادر قول مهربار
 .  راه رفتن اورا هموار کندشی حفظ آبروي شده و برامی روش ادامه دهد تا پدر تسلنی خود عهد کرد آنقدر به ابا

 . کج کرد چندمین بار که پولش رو به اتمام بود ،راه به سمت کارخانهيبرا
 از کارخانه خارج ي انجام کاري داد پدر براحیسروش توض. را مالقات کنند گری همدرونی سروش خواست باز

 .دی وارد دفتر شد پدرش را در اتاق دیشده ،اما وقت
 .... نگاهش شديزی به سروش انداخت که پدر متوجه تي شماتت بارنگاه
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 قایم موشک بازیا نیمنظورت از ا .هیتا بفهمم حرف حسابت چ نجای اییای خواستم بیم.من خواستم دروغ بگه -
 ؟ی و ما رو مرده فرض کنی قراره هتل بخوابیتا ک.هیچ
 : گفتي با ناخشنوداوشیس
 .کنهی گندش دربیاد آدمو خفه ميبو. هم بزنه ادی مردابو زهی آدم ستیبه قول خودتون خوب ن-

 :سپس گفت  نگاه کرد اوشی به سیکم. شمس درهم رفت ي آقاچهره
 نه ؟ ...گهی عذر خواهیته ديجا.... خان اوشی سشهی بدتر مرهی جلوتر میهرچ-
 : به پدرش نگاه کرد و گفت اوشیس
 عکس العملتونم واضح واضح نشون دادیدازم نیبا آخر.یی آیاگه من مرتکب خطا بشم شما که کوتاه نم-

  افتم تا پامو یي م گوشه کنارهی آخر شبا هم مزاحم نباشم نکهیبخاطر ا.متنفرید
 
 .رونی خراب شده بذارم بنی ااز
  به تریج قبات برخورده که قفلها رو عوض کردم؟نقدریا-
  .ی تو خونتم محروم کندنیاصال توقع نداشتم منو از خواب.معتمد بزرگ بازار !آره حاج آقا -

 انجام داده تی عصبانيو و از ردهی که نسنجياز کار. شمس را لرزاندي تن آقااوشی محکم و معترض سيصدا
  اوشیتا زبان گشود حرف بزند س. کردی مری عذر تقصدیبا.بود نادم گشت 

 
 : دادادامه

 . خودمي ،حقمو بده تا برم سورونی بی منو از خونه ات انداختيحاال که لطف کرد-
 : گفت یبه آرام. شمس تا بناگوش سرخ شديآقا
 کدوم حق؟-
 ....غمبریدی که ؟ شکر خدا اهل خدا پرهی گی مبهم تعلق....  هاتییسهمم از دارا-
 ؟ی خواهیانوقت زل زدي تو چشمم و سهم االرث م... من هنوز زنده ام پسر -
 دی قبول کندی خواهینم. بار نمیریدری که زیحاتی از توضدهیچه فا. من احمقانه اس ياز نظر شما تمام فکرها-

 . دارم ازی پول ننیمن االن به ا
 :دی شد و خروشخودی ب شمس از خوديآقا
  مطرب خونه؟ای ی باهاش قمارخونه بزني ؟ ببري پول دارنهمهی به ايازیچه ن-
 .رمی بگمی خودم تصمدمی محی ترجمیدرمورد کار و زندگ-
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 .دمی بهت نمیالیپس پولشم خودت جور کن چون من ر-
 با داشتیایش را به عقب بر م گامهکهیدرحال... به طرف پدر گرفت دی انگشت اشاره اش را به حالت تهداوشیس

 : گفت تیعصبان
 یم. واسه پول پارو کردن هست يادی زيراهها.کنمی جم نمالی رهی الی رهیمیرم اما مثل شما ! باشه حاج آقا -

 او وقت واسه بستن دهنم ... رو بردارهای گندش دني که بوی لجنشمیرم م
 

 .دی کنی ميهرکار
 گفت تا پدر از ی زود مای ری آن حرفها را ددیاما با .ستیمرد خوب ن فهماند حال اوشی سرخ پدر به سچشمان

 ......دیای کوتاه بشیترس آبرو
 25 پست 

 روبه راه يالبرایش. رادرچشمان آن زن نشاندي ولوندي افسونگرالشدوبرقی شب زودترازهمه واردخونه شآن
  فقط به اوشیاماس.ستی تابفهمددردش چگفتی سخن ميکردنش ازهردر

 
 الی پرشده راپشت سرهم ازدست شيوانهایفقط ل. حرف بزندی آنکه  کالمی زنک گوش کرد بي هاینگپرچا

  مداوم سردردگرفت وطلب يهایدنی بارازنوشنی اوليبرا.دیکشی وسرمگرفتیم
 
 ی میی تمام راههاي سرعت به سونیازدود ودم متنفربودامابااخر.کندی بدترش مانی بوودودقلدانستیم. کردانیقل

 زد؛ی مداوم درونش براوبانک مییصدا.ه باعث انزجارش بودندرفت ک
 ي برشی تاکجاپیخواهیم! شده؟دتی که خونه امنجاکجاستیاوش؟ای سیکنیکارمی باخودت چي؛دار"

 مطمعن باش !؟يوندزدی پي اشهی ریچراخودت روباهرب.ستینجانیاصل توا!پسر؟
 

 جاهم دل نی برواماازاي پسندی نمیزندگ يراه وروش پدرتوبرا.کندی اشغال خورت مدرکنارکفتاربودن
 "!!!ستی تونينجاجایا.بکن

 ازدخترها به یکی لحظه نیدرهم. زدانی به قلی گذرابه اوانداخت وپکینگاه. امدرونی دست شهاب ازخودبباتکان
 ： گفتيسمت شهاب امدوباعشوه گر

 .ادی حالش بهترجابينطوریا. وسطارشی روبه راهه باوشی اگه سگهیالمیش_
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 دهی فهماوشیچون ازاحواالت س. کولش بزاردوبرودي گفت تادخترك دمش راروي چشم کش دارشهاب
 ：اماخودش رابه ان راه زدوگفت.بوداصالحال وحوصله ندارد

 ： دادوگفتهی که نشسته بودتکی مبلی به پشتاوشیست؟سی خوش ناحالتی سیتوهپروت_
 .دیبهتره که امشب دم پرمن نچرخ.حوصله ندارم شهاب_
 ق؟ی کرده رفیچی پروبالت راقیک!ي بغ کردیرامثل کفترچاهچته؟چ_
 ：دی پرستی سکوت باجديپس ازوقفه ا. شهاب زل زدي به چشمهااوشیس
 ؟ي زدی به اسم دوستیامهرالکی ی رفاقتتوثابت کنيحاضر_

 ： چشمش گفتي رونکی جلوتررفت وباجابجا کردن عیکم. شدي جداوشی مثل سشهاب
 ؟! وهم برت داشته کهيدی دیقیچندبارازمانارف_
 .خواستم مطمئن بشم_
 !؟یازچ_
  نه؟ای یکنی کمکم منکهیا_

 ： روگفتنیازا. نشدرشی دستگاوشی سي ازحرفهايزی چشهاب
  چته ؟یگیم...زودتر از همه هم اومدي.یستیاصال سرحال ن.ازاول شب تو نختم-

 : گفتیحی توضچی بدون هسیاوش
 ؟ي ده تابهم قرض بدی تونیم-
 لیونه ؟منظورت  ده م-
 ...آره -
  ؟ی خواهی می چيبرا-
 . افتاده سرلجیفعال حاج .دمیقبل رفتن بهت پس م. را انداختم ی دوئل با حاجهی-
 دیش؟یمگه د-
 : تکان داد و گفت ي سراوشیس
 ....اما بود ...سی بابا نایگفت ب. واسه روبراه کردن مدارکمرمیرفتم سراغ سروش پول بگ-
 باز جنجال شد؟-
اما بابت رفتن به .انگار عذاب وجدانم گرفته که باعث شده کال دور خونه رو خط بکشم ... قبل نه يابابت کار-
 . شد یخالصه جنجال....نم پس نداد.... بار نرفت ری وجه زچیه
 . بري به ترکستانهیخواهی که تو می راهنیا ..اوشیحماقت نکن س-



 

 160 

 . مغزم پره شهاب یبه حد کاف-
 دی اندازه چقد بای که کنترات واست مي تو سفریدونی بري ؟می خواهیچطور م نم پس نداد یاگه حاج-

 ؟یپروپیمون باش
 عاري تا حاج آقا مجبور بشه واسه جم ی به بزنمی نمیرم خونه و منقدریا. فعال پول مدارکمو جور کنم تا بعد-

 .ادیکردن ابروش کوتاه ب
 سر؟  سرجنگت گرفته پیآخه با ک.اوشی ترسونی سی منو ميدار-

 : دردمند گفت ی انداخت وبا لحننیی را پاانیخرطوم قل. دوستانه شهاب به دلش نشستلحن
 بخاطر من سرو شهی همنکهی جاروجنجال وانهمهیاز ا. سروسامانی خسته شدم ی بنیاز ا. برم شهاب دیمن با-

 تا  ...ی هدفیب ...یپوچ....خسته شدم از سرگردونی .زارمیصداست از خودم ب
 
 . رسم ی نمیچیاشم به ه بنجایا

 توانست گفت تا اورا منصرف کند اما یکتفش را فشرد و هرآنچه م. نبوددهی از شهاب پوشاوشی خراب سحال
  تکان نخورد شی بود چون سیاوش تا آخر شب از جادهی فای بشیتمام حرفها

 
 .ده بود ش" بلی پت"ي مثل سگ آقارضایبه قول عل. شد ی ممانی پشزی رفت نی هرکس سراغش مو

 جی متفاوت و مهي و برنامه هادی شب به درازا کشي هامهی بود که تا نیی شبهانی تری از طوالنیکی شب آن
 .کردی رفتن سست مي بچه ها را برايپا

 . کندینیری راه انداخته بود تا خود شي معرکه ای بود و هرکسالی شتولد
 . را ترك کردندالیته خانه ش شد و بچه ها دسته دسرهی چی و خواب آلودگی خستگباالخره
 . را جم کرده و آماده رفتن شدندشانی دست و پازی ناوشی سدوستان

 : رفت و گفت اوشی از بچه ها به طرف سیندگی به نماایپور
  ؟نجای ای بستلیدخ. سحرهکینزد.....ایپاشو س-
 : داد و گفت هی مبل تکی ،سرش را به پشتانی با دسته قلي درحال بازاوشیس
 . میرمخودم-
  ....گهیخوب پاشو د-

 نباریا. کوتاه نیامد ای پوري حرف هادنیشهاب با شن.برخاست وبه طرف بچه ها رفت . نگرفت اوشی از سیجواب
 . رفتنداوشیهمه بچه ها پشت شهاب حرکت کرده و به سمت س
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 :شهاب مقابلش خم شد و کنار گوشش گفت . رفتن ندارد الی متوجه شدند خاوشی سیالی خی باز
 .ی فهمیم! دیرهیلیخ ....گهیپاشو د....ای پاشو س-
 .خودم بعدا میرم...گفتم که -
  ؟ فردا شب ؟یک-
 : سرشانه شهاب زد و گفت رضایعل
 . ندادهی بود که هدیآخه تنها کس... بده ی رو نگه داشته خصوصالیفک کنم کادوي تولد ش.ستیبعیدم ن-

 : گفت شهاب
 .ره خونه شهاب قرار بود ب .ی نکن عليادیغلط ز-

 : افزوديدی تاکی نگاه کرد وبا لحناوشی به سسپس
 ا؟یمگه نه س-
 : گفت ی حوصله گی با باوشیس
 آره-
 . میرم خونه سروشافتمی راه مینصفه شب...
 .پس پاشو بریم خونه ما-
 .اما امشب قول دادم برم خونه سروش. فردا شب اومدمدیشا:

  .گهی پاشو د؟ی پس چرا معطل-
 : دست شهاب را به عقب پرت کرد و گفت ی گ کالفهبا
 . رم یگفتم م. نکن شهاب لهیپ-

 کرد او را به حال خود رها کرده و برود یوجدانش قبول نم. نبودشهی هماوشیاو س. نگاهش کرددی با تردشهاب
 :فقط گفت . است دهی فای دانست هر چه اصرار کند بیاما م

 .کنهیتا صبح تمومت م.... نیستایدم حساب دختره آنیا.... بمونی سیانجای ایخر نش-
 . کردندی ها بهم نگاه مختهی و شهاب مثل افسار گساوشیتنها س. خنده ری ها کري زدند زبچه

  تکان داد و گفت ؛ي سرشهاب
 . منو بخور ای ؟ بهیچ-
 : گفت اوشیس
 .حاال بزن به چاك بابا بزرگ .... گوشت تلخ کنمیخناق م-

 . رفتندی شهاب به سمت خروجدنی و با کشدندی ها هوا را پس دبچه
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 . تا خبرش به گوش پدر برسدکردی بدان شبها عادت مدیاما با.. هم خالی شد اوشی شدن خانه ،دل سی خالبا
 ...... شدکشی خود بود که آن زن شهر آشوب نزدي در حال و هواهنوز
 26 پست

  برس؟ی خواهینم .شهیداره صبح م-
 . کمرنگ هالوژنها بودیاهو،نورافشانیتنها بازماندگان آن خانه پره. در سالن زدي گذشت و دورالی از شنگاهش

 . آن انداختي و دستش را رودی خود را باال کشي از پاهایکی
 . خود با پدرش افتادوپافشردمانی عهد و پادی دوست نداشت شب آنجا بماند اما باز اصال

 . را تا انتها برود گرفت آن راه خطامی کند اما تصمی دانست حماقت میم
 : زبانش نشستي زبانش بود جان کند تا روي که روي جمله ايبرا
  بخوابم ؟تونمی مبل منیامشب رو هم-

 مبل کنار الیش. تا چندشش نشود دی خالف او را برگزيری مساوشیس. نشست الی لب شي معنادار رويلبخند
 : و گفت دی را برگزاوشیدست س

 . بخوابریراحت بگ.ال تا دلت بخواد اتاق هست بلند شو برو با.نجایچرا ا--
 پهن و يپله ها . بسته بود ری به زنجشیانگار پا!  و باالجبارینیبه سنگ. اش از جا برخاستی باطنلی مرغمیعل
  به سرسرا ی اجمالینگاه.ستادی راهرو اي را پشت سر گذاشت و ابتداضیعر
 

 .و مانده بود وارد مدام اتاق شود  هم قرار داشت ي اندازه روبروکی در نیچند.انداخت
 . خوردی به چه دردش مي همخانه اچی بدون هی به آن بزرگي تعجب بود آن همه اتاق و خانه اباعث

مانده بود در . مهم نبودشی داشت که برای ذهني ری نداد انگار خواب آلودبود و درگيشروی ادامه پالشی خبه
  را باز کرده و مقابل آن یدر اتاق.دی را شنالی شيمدام اتاق را باز کند که صدا

 
 : بودستادهیا

 .کنهیکارتو واسه موندن راحت م... داره یهمه چ ...نجای اایب-
 کند داخل ی آنگه مخالفتیب. تر از خودش بودلیاو چرچ.... اش را خوانده ی فکر ذهنیعنی الی حرف زدن شمدل

 د؛ی و پرسدی کشیاتاق سرک
  چن شب مهمونتم؟يفک کرد-
 :ستادی ااوشی کج وماوج باالخره مقابل سیی زد ودر حال برداشتن گامهای لبخند کجالیش
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 ساده هم به ی دست دوستیتو حت. خونه صبح کنه ری غیی مثل تو بعیده که شبشو جایاز آدم سفت و سخت-
 . حاضرم به هر سازت برقصمیکی من ی دونی مکهیدرحال.يدی نمیکس
 او را جري تر کرد؛ زن داد که لی تحوي زهر خنداوشیس
 . حقیقتو گفتم نیمن ع.اوشی من نده سلی لبخند ژکوند تحو-
 : ناخودآگاه گفت اوشیس
  دردسر برم اونور؟ی بی پل بزنيحاضر-
 : گفت تی افتاد وبا قاطعالبرقیی چشمان شدر
  ترسونی؟ی رو میک.کای تو بگو خود آمر-
  :دی داد و پرسهی به نرده ها تکاوشیس
  ؟یدرقبال چ-

 : گفت ي وبا لونددی سرکشاوشی داخل صورت سزن
 .هی گذرنامه کافنیهم.زمی ات عزیخوشگل-
 : با تنفر نگاهش کرد و گفت اوشیس
 نه ؟..... رو رسوندي اونوريادیانگار مرداي ز-
 : سردادي خنده ااوشی برخالف تصور سالیش
 انجام داده ی واسم کار کوچکیهرک.من فقط واسطه کار خیرم!  جونم یکنی که تو فکر مي نه اون طور-

 . گذرونهیاالنم داره خوش م.،عوضش رو گرفته 
  تا بدونم قراره واست چکار کنم ؟ی نمونه از کاراتو بگهیمیشه -
 :دی متفاوت پرسی شد وبا لحني جدالیش
 ؟ی و فوتياونم فور....يانگار واقعا قصد رفتن دار-
 : گفت تای در سالن قدم زد و نهایم کالیش. تکان داد دیی سرش را به عنوان تااوشیس
  .می زنیفردا حرف م. خسته ام یلیاالن خ-
 .اما کماکان ماند و لبخند بر لب آن زن نشاند.  فرو رفتن در باتالقیعنی مطمئن بود با او ماندن اوشیس

 .ستادی مقابلش االی را داخل اتاق نگذاشته بود که ششی پاهنوز
 . داردی حال منتظر ماند تا بفهمد چه هدفنیباا را منزجر کرد اوشی نگاهش سحالت

 : او به سمت خود گفت دنی انداخت و با کشاوشی سقهی دو دستش را دور زن
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 یچ.  کارتو را بندازمشهی تا همامیاونوقت خودمم باهات م. ستی اصال سخت نییخواست من از تو ،تو استثنا-
  ؟ قبول ؟یگیم

 راه اوشی دور گردن سفشیانگشتان ظر.کردی حالش را دگرگون م خورد وی به صورتش مالی داغ نفس شهرم
  پوستش راه گرفته و فاصله اش هر لحظه ي رویحس کرد کرم.گرفت 

 
 . بهت خود و شهوت زنک زدری زکدفعهی. شدی مکمتر

 : را عقب راند و چشمانش را جمع کرد الیش
 . باشم اما نه درحد و اندازه تو یفی آدم کثدیشا-
 : کندیاز حالش معلوم بود دمغ شده و حفظ ظاهر م. نشستشی آرازی لبه مالیش
 تا حالت تهوع شمی زنت می خواستیحت.حاضرم هر طور عشقته همپات باشم.نخواستم لکه دارت کنم جونی-
 .يرینگ
 . خروارها بزك دوزكری زد اما زیدل را نم. انداخت الی شي به سرتاپای نگاهاوشیس
 دنی نفس کشي ناگری شود دری در مشتش اسنکهیا. مطمئن بودزی چکیاز اما  !ستی دانست باطنش چینم

 .نخواهد داشت
 . دانستند چه کنند تا طرف را درمشت خود نگه دارندی زنهایی خوب مچنان
 . رها افتادادی کبارهی چرا به دینفهم. وپیشنهادش خنده اش گرفت الی لحظه از شدرآن
 .ال مجزا خواهان ازدواج با او شده بودند کامطی مدت کوتاه دو نفر ودردو شرادرآن
 . شد و به سمت رها هجوم بردي فرارالی از شاری اختیب.دی وشیال راکه کنار هم قرار داد مخش سوت کشرها

  زد؛ی مادی در دلش فرندایی
دست وپاتو جمع کن . باشه دهی که آفتاب ومهتاب رنگشو ندي گردی می باز دنبال کسیهر قدر هم فاسد باش"
 ".يری گی تعفن مي زن بونیتو باا! اوشیرو سوب

 : چانه اش دوباره گرم شودالی باعث شد شاوشی سسکوت
 آدم یاما جون هر چ. فکر من غزال خوشگلی برو بخواب وحین الالیی خوندن واسه خودت تا هروقت خواست-

 بامعرفته ،واسه من
 واال من اصال می بزاری کاله شرعهیغیرتت  تا سرمی خونی متی محرمغهی صهی یخواست. درنیاري معرفت بازیب

 . باشه ی قلبدیپیومند با. مزخرفات اعتقاد ندارم نیبه ا
 . رد شدالی تکان داد و از مقابل شنی به طرفي سراوشیس
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 .دی دالسی تخت رادارداما چشمان خواب آلود و مستش آلبالو گي رفتن به سوالی کرد خفکر
 : گفت ي انداخت و با لونداوشیخودش را مقابل س.ه خود رابه او رساندبا عجل. رفتی به سمت پله ها ماوشیس
 . خرامان خرامان راه بريدیتو با. کنه فدات یآهو که رم نم-

 . بودغی مثل موهاي بلند و بلوندش جالی آشوبگر شحرکات
 : به چشمانش داد و گفت ی تاباوشیس
  .....یکنی می فهمم چرا تنها زندگیحاال م-
 . بودسی مانند ابلاوشی سرداد که درنظر سيستانه و بلند خنده مالیش

 ي از موهاي دادن بندچی درحال پزن
 : دست به کمر شد و با فتانی گفت 

 ....ي دادی بابت موندنت اجاره بها مدیواال با ....يتو باهمه فرق دار-
 کیزن در .ست داد داوشی به سياز حالت راه رفتن و نگاهش ،حال بد. شد کی نزداوشی به سدرهمانحال

  انداخت و اورا به سمت اوشیدو دستش را دور گردن س .ستادی ااوشی سیقدم
 

 سروسامان نگاه آشوبگر ی الکل،عطر تن زن و گردش بي بوجیگ. منگ شد ي لحظه اي برااوشیس .دی کشخود
 .او 

 .... کندي مستانه شد تا دلبریبی به طرز عجشی راه گرفت و صداشی موهاي البه الالی شانگشتان
 ......ي صاحبخونه رو تصرف کردنهیتفاوت تو باهمه ا-

 : قلبش ادامه دادي آن رودنی را برداشت و با کشاوشی سدست
  .ییای باهاش مثل آهو خرامان خرامان راه بهیکاف...  خونه رو نیقلب صاحب ا-

 آن يالش در موهاچنگ. صورتش راه گرفت ،انگار صاعقه به تنش خورد و یخش شکست ي که روالی شدست
 .زن بوالهوس فرو رفت و سرش را عقب راند

 : گفت ي جداوشیاما س.دی خندشی شدن موهادنی کشی از درد ناشزن
 . به لطف تو و تنت ندارميازین. من شناسنامم دستمه روسپی-
 . کرد و رفتشی رهااوشیس. قهقهه زدالیش
 ذاتش را برداشت و همراه اوشیچون س.شد ی کمرنگ تر مالی گرفت ،لبخند شی که فاصله می هر گامبا

 .گامهایش برد
 : شد و گفت لی متمانییبه سمت پا. نرده ها انداخت ي خود را روالی شدی سراکه رسنییپا
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 اون پدر ای رسونمت به آرزوهات ی من زودتر منیاونوقت بب... باش نجایفقط ا.کاریت ندارم.... من ي بابا آهوایب-
 .خشکه مذهب و متعصبت

 ي برای داد پل خوشبختی منانی به او اطمالیبرق نگاه ش.برگشت و نگاهش کرد. مکث کردي لحظه ايبرا
  برداشت و لبخند به لب زن آورد شی به سویقدم. استشی به آرزوهادنیرس
 
 : ندایی براو بانگ زد اما
راه نرفته اونقدرها .ن  ات نکنهیشی و پیشانی رو مهر پیبدنام .ستی نی زن لقمه حالل هم باشه خوردننیاگه ا"

 " ....ستیسخت ن
 يقدمها. را مهار کنداوشی آمد تا رودررو سنییاز پله ها پا. دی ماسالی لب شي آمده را برگشت و لبخند روگام

  صفحه بزرگ حکم کی پدر و مادر مانند ری شد تصوی مکتری که نزدالیش
 
 . دادی به مغزش مستیا

 . زدرونی از در بالی شدنی از رسشی را به چپ و راست تکان داد و پسرش
 ری ساي را برداشت و روالسهای از گیکی.دی گفت و مشتش را محکم بر کف دست خود کوبیظی اه غلزن

 . پرت کردالسهایگ
 .دی به هرطرف پاششهی هم افتاد و خرده شي با سرو صدا روجامها

 دیخند. دستش نوشت ي روییبای زاوشیبا خط خون س. دستش افتاد و زخم کوچکی نشاندي روشهی شي اتکه
 . خود پر کردي برایو تلو تلو خوران جام

 دی بخشی به او گرما مشی ،رفتارش و حرفهااوشیفکر به س.  ولو شدی مبلي آتش زد و همانجا روسیگاري
 .دی کشی که سر می گذارتر از معجونری تاثیحت.

 هم اوشی سيای گذاشت و با روزی ميسرش را از آنهمه خواستن رو.... کشت چشمانش بودی او را مآنچه
 ......آغوش شد

 27 پست 
 .دی کوبی چون تگرگ به سرو صورتش میی و دانه هادی باری به شدت مباران

 . سوزاندی استخوانش را مبی عجسرمایی
 .دی هر طرف سرچرخاندارامش ندبه

  .ردی آرام گی کمدی را رو به آسمان گرفت شاصورتش
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  !!!ادی مثل فرياشعه ا .زدی مرونی از تنش بی شد و حرارتی مری تطه باراني همراه دانه هاروحش
  ... ختی ررونی بی را از دو طرف باز کرد و تمام هرمانش را با اسمشیدستها

 "خدااااااااااااااااااااا"
 . باشدي آنکه آن اطراف گلدسته ایب .دیچی حق در گوشش پي مناديصدا
 . موتورش نشستيو و ردی اش را باال کشی پوش بارانباال
 . فرمان را به دلش داد و حرکت کرداریاخت

 . تعلل وارد گشتی مقابل خانه متوقف شد و بیی خطاچی هیب
 .دی محض گشودن در ،پدر را سر سجاده اش دبه
 . تا نماز پدر تمام شود ستادی اشی تماشابه

 . است و تنش سردسی خسی نه انگار خانگار
 . بود سی آمد ،صورت هردو خنیی پدر که از آسمان پايدستها

 . باران سی خاوشی اشک و صورت سی پدر باراننگاه
 .تن پدر پر مهر بود و دلش مشتاق او !ی سرد بود و دلش خالاوشیتن س. آرامش بودندي برای مأمندنبال
 . شکستشی به سوی مکثجی هی پسر جوان بي دراز شد و گامهااوشی پدر به سمت سيدستها

  .دی بد از دلش پر کشي تمام حس هاکردی را نوازش مشیپدر موها انگشتان دست یوقت
 . است دهی دستها ،او را از دام ابلیس رهاننی قبل ای بود همان لحظاتمطمئن

 ... و باهمه وجودیظیبه همان غل.... دردل صدا زدنباری را اشیخدا
 

 28 پست
گه گداري نیز به کارخانه .کردیاه و خانه تردد م باشگنی اکثرا باوشیس. آرامش برقرار بودی از آن شب ،تا مدتبعد

 .آن هم به اصرار سروش که خواست پدرش بود  .دی کشی میسرک
 دای برایش پی اساسي او را حداقل در کارخانه نگه دارند تا چاره ااوشی داشتند با سرگرم کردن سی سعآنها

 .دی پری کبوتر جلد نبود و ماوشیاما س.کنند
 . کرده استری ذهنش را درگيزی خواست بفهمد چه چیدلش م.کت شده بود  ازحد ساشی بی شبچند
 . بود ونیزی تلوي انداخت که به ظاهر مشغول تماشااوشی به سی از صرف شام نگاهپس

 . بدون پلک زدن به آن چشم داشت اوشی بود و سی پزشکحی تشربرنامه
 .گری دزی مات بود تا چشتری نظرش ببه
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 :دی و پرسدیار گوشش چسب که آمد و نشست کنهمسرش
 . سروصدا شده ی بیلی بچه چشه نرگس؟ چن وقته خنیا-

 : گفت ی شمس به آرامخانوم
 . گوشش گذشته خیخطر از ب-
 : وپرسیددیابرو درهم کش. شمس متوجه منظور همسرش نشديآقا
 ؟ی چیعنی...نگرفتم مطلبو-
 چن هی. نشددمی عايریاما حرف دندون گسوال پیچش کردم . کردم رتی دلیلش حیمنم مثل شما از سکوت ب-

 با سروش . بود ي عادری حرفاش پروند که به نظرم غيتا کلمه البه ال
 

 و چن تا از اوشی سي که قرار بوده برای داللمی پرس وجویی کرد بعد متوجه شدهی گذاشتم اونم درمیون
  کاشف به عمل اومد که. درست کنه گیر دولت افتادهیدوستانش پاسپورت جعل

 
 . خاطر مغموم شدهنی ابه

 : لب خدا را شکر کرد و گفت ریز. شمس از هم باز شدي آقاصورت
 حرفی گهی موردم دنی درااره؟آخهی خواست بی شد ،خرج سفرشو از کجا میحاال به فرض پاسش درست هم م-

 .نزده 
 . مثل اجاره کردن اون آپارتمانیی از جادیشا! دونم ینم.... بگم واالیچ-
 وستانش بهش پول دادن؟ دیعنی-
  ...دی شاگمیم-

 : گفتاوشی زن وشوهر ردوبدل شود،سانی ميگری حرف دنکهی اقبل
  ؟دی به من گوش کندیوقت دار-
 : شمس گفت يآقا
 .بگو...آره بابا -

 : پدر و مادر زد و گفت ي روي دوراوشی سنگاه
 . عمه گلشی پالمیا برم ی مدتهی خواستم یم .ختهیاعصابم بدجور بهم ر.حوصلم سررفته -

 : شمس گفت يآقا. زن و مرد رد وبدل شدنی بینگاه
 .می ری همه باهم می ماهه رو صبر کنکی نیا .المی بریم ادی هفته دوم عمی با عمه گلنوش برنامه دار-
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  داره ؟يرادیا.... زودتر برم بابا خوامیمن م-
 ذشته ؟ گوشت گخی که از بي بابا؟ بخاطر خطرختهی چرا اعصابت بهم ر-
 شمس ادامه يآقا. گفتن نداشت ،سرش را به جهات مختلف چرخاندي که حرف برای طبق عادت،مواقعاوشیس

 :داد
  تا به راه دلخواهت برسی؟ی سکوت و آرامش باز فکر کننیمیري ب-
 .متوجه منظورت نشدم حاج آقا-
هت در باغ سبز نشون  بی برس؟کی خواستی مدرك جعلی کجا مهی وبه صرف نداشتن ی با دست خالیعنی-

  زبونو بهت دادن تا خونه ی مشت پول بهیهمون دوستانی که .داده بود
 
 ؟يریبگ
 .خوبه خودت همه پوال رو به پدراشو پس دادي. تهمت بزنیی به کسیشما که عادت نداشت-
 . اونهمه بهت پول داده بودنی درقبال چیاما تو دست آخر نگفت-
 .ادیبه مزاق شما خوش نم-
 .سرشرط بندي بوده .ض گرفتن دروغ بودپس قر-

 : تا اخرش را گفت اوشی صاف به هدف زد و سپدر
 .قایدق....آره -
 شرطتون سرچی بود؟-
 .... کردیادیکل. حاج آقای حاال هرچ-
  هستن ؟ای پسرم کي بدونم دوست و رفقادی من نبایعنی-
 : گفت ی حوصله گی با باوشیس-
 نیواال ما ازا. شیطنت ابلهانه بود که تموم شد و رفتهیسر .ترینشون منمآواره . هستن ی خوبيواال بچه ها-

 .می کنیکارا نم
  داره؟یچه فرق.باالخره شرط شرطه-
 : گفتی باکالفه گاوشیس
 .حرف شمام روش ....میفعال که همه سرسوخت شد-
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که پرهایش را  پنداشت ی ميزیاورا مثل عقاب ت. دلش گرفتاوشی سی و آشفتگی حوصله گی شمس از بيآقا
 آخر .زدی بهم نرشتری باوشیبحث را کش نداد تا اعصاب س.بهم بسته باشند

 
 : گفت کالمش

  راهو داري ؟نهمهیحوصله ا-
 . رم باالخرهی اما مادینه ز-
 : شمس گفتيآقا
 ...... تاادی باهات بگمی به سروش م-
 : کالم پدر آمد و گفتانیم
 . دنبال من بفرستیشیخواهیدش تنها نیس که مسروش مال خو. خوام بابا ی نمگاردیباد-
 .اونم برسونتت و برگرده ...یگفتم تنها نباش...حق با توئه بابا -
  .ستیالزم ن-
 . خط بکشیفقط خوب فکراتو جم کن و دور افکار منف...برو بابا ...باشه -
 و صبح زود ختی اش رباروبنه اش را در کوله. بزند از جا برخاست و به اتاقش رفتی آنگه حرفی باوشیس

 . شدیپشت دنیایی از سفارشات پدر و مادر راه
 . طوفان بودکی افتاد اما پدر منتظر ی می خوبری در مسشی مادر بعد بازگشتش زندگدهی عقبه

 ..... افتادی به راه میظی پشت ارامشش گردباد غلشهی از حد آرام بود و همشی باوشی به نظرش سچون
 29 پست 

 . رفته از وجودشان را باز پس گرفته اندیمی ورسیدن سروش و تبسم،خانوم واقاي شمس انگار ن آغاز سال نوبا
 . آنقدر کالفه شان کنداوشی سی خالي کردند جای نمفکر

 . حرکت کردالمی از تهران به سمت ای شد و کارواني سپردی اول عهفته
 . پوش بودنددیده وکوهها تا کمر سف ،کماکان سرماي زمستان را حفظ کری آن حوالی پاك و کوهستانيهوا
 .دی خندی و به لودگیهایش مکردی با دقت نگاه ماوشی سزی آمطنتی بار به رفتار شنی اولي شمس برايآقا

 . بود افتهی اش را کامال هی روحاوشی او و همسرش ،سدرنظر
 . نگاهش کردنداقی در پوشش کردها وارد سالن شد همه با بهت و اشتیوقت
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 کردها بود تی که سرآمد اقلاهی سکدستی ی الخصوص چشمانی پهن علیی اش با شانه هادهی کش بلند وقامت
  ینییاسلحه تز. ساخته بود اری کرد تمام عکی ی معرفي برابای زیی،از او تابلو

 
 : گفت ي دوش انداخت و به زبان کردي عمه اش را روشوهر

 "هلسه تا بروین بو را و روله- "
 "پاشو بریم شکار روله"

 :دی عمه با همان لهجه پرسشوهر
 ؟"راو"
 " ؟ی شکار چ"
 : گفتي به کرداوشیس
 "که ل"
 "آهو"

 : اشاره کرد و گفتاوشی عمه به چشمان سشوهر
 " کوشت ي و سه سال له مه و بر بابو که لیکی زور فرزستیب"
 " پازی آهو چکار کرده اونم تهی بابات شی و سه سال پستیب"
 : خود گذاشت و گفت قهی شقي اسلحه را رواوشیس
 مجسمه خوشگل درست کنه بذاره کنار قاب هیبذار بابات از کله ات ... پا زی گري آهوریپس بم! بنگ -

 . خوريی نمنی جز اي دردچیبه ه.عموت
 : گل اخم بر چهره نشاند و گفت عمه

 ... خدا نکنه قربون اون جذبه ات -
 : رو به همسرش کرد و ادامه دادسپس

 .سرپره... ازش ریبگاون تفنگو -
 :دی پرسدیحم
 .ي پا کرد شدهی بود؟ واسه خودت ی حرفایی که گفتید چنی ایحال معن-
 : گفت اوشیس
 . اجباریه ی همه چنجایا. کشتت ی باهمین تفنگ می نگرفتادمی... صدف دهی مادتی ی دو سه ماه باشهی

 : خنده گفتانیعمه گل م.دندی عمه گل بلند و از ته دل خندخانواده
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آخرم ... تعارف کرد اوشی خونه برادر شوهرم بنده خدا پدر خانومش از سر مهمونوازي مدام به سمی شب رفتهی-
  ما رو گهی بچه دنیحاال ا...البته به مزاح ... خودتهي خونت پايگفت نخور

 
 . کنه ی نمول
 : گفت دیحم
 .یکامال میزون بش پرپشتم بذار لیبی سهی...ای سي کردا هم شدهی کامال شببتی هنیباا-
  به سمت اتاق خواب برگشت و در حال رفتن گفت ؛اوشیس
 .چی واسه خودت نسخه بپيتو داماد کردا شد-
 کجا میري؟-
 ...لباسامو عوض کنم -
 . کننای بچسبون به لباساي پاره پورت بلکه اونا حری چن تا عکس بگایب ...ادیبهت م.خوبه -
  : درآورد و گفتدی خمي شکلکی برااوشیس
 . باشه دم پر تو نباشم تا شلوارم پاره بشهادمی-

 افتادق ي چاینی سانی پرتاب شده درست میش. پرت کرداوشی مبل برداشت وبه طرف سي کوسنی از رودیحم
 .که عمه درحال آوردن بود

 . وسینی را رها کرددی ترسکدفعهی متوجه نشد و عمه
 :چ نچی کرد و گفت  ناوشیس. برخاست تا کمک عمه کند ي با شرمساردیحم
 د؟ی داماده گرفتنمیا. زنم عمه گلی کردها دارش مي هاهی شما باشم با چفيمن جا-

 : ها گفت شهی گل درحال جمع کردن خرده شعمه
 . صبوره بچمدی واال خميحتما توشیطونی کرد. سرش عمه جون يفدا-
 : و گفت دی کوبدیر حم سيکوسن را برداشت و آنرا رو. لجش گرفت دی حمانهی از خنده موذاوشیس
 . علم یزیدشهیمنم تمام کارام م.تمام قد افتاده تو کوزه عسل -
چون .اما خواست خودش را لوس کند. کردندی چون همه عاشقانه ستایشش مدیگوی مراهی دانست بی ماوشیس

 . نفر معترض حرف او شدنیعمه گل به عنوان اول
 : کرد و گفت  لباسش رفت ،رو به برادرشضی تعوي که برااوشیس
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 ما رو ییجاها.می گرفتهی و روحمی خوش بوداوشیازبس با س. شب و روزمون چطور گذشتمیدی مدت نفهمنیا-
 خدا براتون . بودمدهی و پنج سال درایالم نرفته و ندستی بنیبرده که تو ا

 
 . کنهحفظش

 : گفت دیحم-
  ننداخت؟ی خاله ؟ مهمونیجشن مشن چ-

 : عمه گل گفت شوهر
 جالب یلی خاوشی سيبرا. داره ی حنابندان آداب خاصنجایا. از اقوام بودیکی ی جشن عروسشی پدوهفته-

  جالب و متنوع نشون داد که نقدری رو انجای رسم مردم ااوشیآخر شب س.بود
 

 . اون شب از ته دل شاد شده بودندکیبزرگ و کوچ. زدندی سرپا دست مهمه
 . برادرزاده ات باخانواده اش دعوتهمیداشت ی گفتن من بعد عروسی شب همه به گل مآخر

 . گوسفند قربونی کرداوشی سي خنده بعد مراسم اون شب برای بنده که بندرت مبرادر
 . شدی خانوم واقاي شمس دور نمي و تشکر از لبهاری ،تحخنده
 : اش   را محکمتر کرد و گفت ي شمس روسرخانوم

 . ارم  بتونم جبران کنم ودیام. محبت و زحمت ممنون هستم نهمهیبابت ا-
 : گل و همسرش همزمان تعارفاتی کرده و دنباله آن عمه گفت عمه

 راحت حلش شهی که می نمیگیرید داداش اونوقت درمورد مسائلدیری سخت بگاوشی به سدیشما اونجا که با-
  گفتم اما کار آخرتون اصال صالح نوی ادیالبته ببخش.....دیکنیکرد بلوا م

 
  .ستی ناوشیس

 زده که از آنها ي دست به کاراوشی گفتن زن حال خانوم واقاي شمس را عوض کرد مطمئن شدند سمدل
  که یهمان طوفان. شده المی است و صددرصد به همان خاطر راهی ادهیپوش

 
 : شمس منتظرش بوديآقا
  ؟هی منظورت چ؟ی آبجیکنیواضحتر صحبت م-
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 در راه ي شک نداشتند خبرگری و خانوم شمس ديآقا. عمه گل وهمسرش رد وبدل شد نی معنادار بینگاه
  جمله نی را دست همسرش داد و خود را با گفتن ااریشوهر عمه اخت.است 

 
 :دی کشکنار

 اوشی سمی تصمنی که از شما داشتم مطمئن بودم نسبت به ایبا شناخت.من به گل گفتم به شما اطالع بده -
 چون به  .شهی ناراحت ماوشیس داشت دهی موند اما گل عقدی تفاوت نخواهیب

 
  .دی نداری گفت شما با تصمیمش مخالفتما
 :دی پرسيشتری بی شمس با دلواپسيآقا
 . اومده اما نتونستم حدس بزنم ي چکار کرده ؟ من مطمئنم به قصددیگیم-

 : گل گفت عمه
 . سفر پرخطرينیچناونم .... گفتمی رو به شما ماوشی از همون اول موضوع سفر سدیواال با...مقصر منم -

 ي به شهرهااوشیمطمئن شد س. شمس لو رفت ي آقايتا ته ماجرا برا. دل آقا و خانوم شمس پاره شد بند
  خروج از ي برای آنها راهانی زده تا با کمک شوهر خواهرش و آشنايمرز
 

  :دی پرسنرویاز ا.شد  درصد خطا باکی بزند بلکه فکرش ی داد خودش را به نادانحی ترجنحالیبا ا. کند دای پکشور
 ؟يچه سفر-

 . خبرندی کامال باوشی و شوهر از حاالت آقا و خانوم شمس متوجه شدند از هدف سزن
 ذهن پدر و مادر نگران را دی او چه واکنشی نشان دهد دلواپس بود اما باای کنند ي چه برخورداوشی با سنکهیازا

  ....نهایچه بسا زودتر از ا. کرد یروشن م
 تو شهر داره ،به ی ها خصوصا برادر شوهر بزرگم که آوازه خاصی به کمک هم محلاوشیمدت س نیتو ا-

 . مجاور خصوصا کردستان رفت وآمد کرديشهرها
 ممکن از مرز ردش قی خوشش اومده قول مساعد بهش داده تا به هر طراوشی از سی شوهرم که حساببرادر
 بهش،هشدار داده چه  کرده دای پاوشی که به سیاما با تمام محبت.کنه
 

 نکرده تو یی به منزل ما اومد و ازش خواست با شما ارتباط برقرار کنه تا اگه خدای شبیحت. در کمینه خطراتی
  منو قانع کرد که ي طوراوشی اما سدی نداشته باشي اهیمرز گرفتار شد گال
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 . کوتاه اومد و رفت شونی خبرید و با وساطت من ای نبر شما بظنم
 . نمانددهی پوشیم حرفهاي عمه ،خانوم شمس رنگ باخت وحالش از کس اتمابا

 . از افت فشار زن درمانده را جبران کندی برخاست تا باآوردن شربت قند و گالب کمعمه
 :دی پرساوشیکار را به دخترش محول کرد و از س .دی آمدن از اتاق درونی را درحال باوشی راه سنیب

  درجریانن عمه ؟  پدر و مادرمی شما مگه نگفت-
 را سست نکند اما شی مادر پاهاي تا رنگ و رودیفورا چشمانش را پس کش. به مادرش انداخت ی نگاهاوشیس

 . کرد یکامال با چشمان پدر تالق
 : محابا گفت ی شد و بکی تحریاعصابش کم. شکسته تر از مادر بودی مرد حتنگاه

 . برمخوامین م دونستیم. نبود بخوام تکرارش کنم يحرف تازه ا-
 : گفت دی باری آرام که شماتت از آن میی شمس با صدايآقا
 تیرت به سنگ خورد و اون دالله ی شدن از خونه ،وقتيبعد اون الم شنگه تو تهران و قهر وغضب و فرار-

 حاال نگو سکوتت پراز حرف بوده و .گرفتار شد ،فک کردم از صرافت افتادي
 

 .دمی خام نفهممن
 . ندهدیدت سرش را به اطراف چرخاند تا جواب طبق عااوشیس
 : شمس رو به شوهر خواهرش کرد و گفت يآقا
 . منتفیهاوشی سفر سدیاز جانب من به برادرتون بفرمائ-
 : با ترشرویی گفت اوشی دهد سی از آنگه مرد جوابشیپ

 د؟ی زنی بهمش مدی شما دارایمنتفیه -
 : تشر زداوشی به ستی شمس با عصبانيآقا
  توئه؟ی تنها راه ادامه زندگنی ایعنی. برن بچهی سرتو گوش تا گوش میفتی بی کردهاي عراقری گاگه-
 رم؟ی از شما اجازه بگدیواسه اونم با. کردن و مردنم دست خودمهی دست شما بوده اما زندگدی اومدنم شاایبه دن-
 : جري تر شد و گفت اوشی سیی پروای شمس از بيآقا
 . بريی مفی بعد با گذرنامه تشري بري اول میري سربازیهر درکستونی خواست!ره من زنده ام آیتا وقت-

 : گفت ی و بد حالی شمس به آرامخانوم
 . باهاش حرف نزن عباسينطوریا-
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 از همسرش ی زبانیبا زبان ب.منظور مادر را درك کرد. کردی را عصباناوشی عجزش سي مادر و صداحال
 .ندازدیخواست تا او را سر لج ن

 . نبودندی شمس است اما از نحوه حرف زدن او راضي دانستند حق با آقای مکهی درحالزی نگرانید
 : دادانی رسا به آن سکوت عذاب آور پایی با صدااوشیس
 . رده ها رو ندارمنی حوصله اگهی خدمت کردم داری سرهنگ تمام عهی نظر ری و سه سال زستیب-
 :ده بود از در مصالحه وارد شد  شمانی شمس که از نحوه گفتار خود پشيآقا

 نه؟ی همی زندگي راه برانیبه نظرتو مناسب تر--
 چه عجب باالخره نظر منو پرسیدید؟-
 تو و شأن خانواده التیحد وسط تما.می مطلوب برسجهی نتهی تا به میکنی تهران باهم صحبت ممی برگشتیوقت-

 .ات
 . زور بشنوم ودست آخر خفه شميمساله ا تونم سر هر ی نمگهید. مطلقيکتاتوری دیعنیشان شما -
 .... بهتره تا جنازه اتو تحویلم بدنمی هفتاد هزار مرتبه بجنگيروز-

 : و با ضجه گفت دی را به خود کشاوشینگاه س.خشم
 زنگ تلفن رو تحمل ي صداگهی تونم دینم. کوپتر گرفتهی هلدنی خمپاره و ترککی شليهمه توان منو صدا-

  ی فهمیچرا نم....من تموم شدم . و دشت بهم بدن کنم تا خبرتو از کوه
 
 اوش؟یس
 : تر از پدر گفت ی عصباوشیس
 رم؟ی اجازه بگدی جهنمی ومردن هم  بای زندگنیواسه فرار کردن از ا. مردنم قدغن شددینوبت من رس-
مردم از هروقت من  .ی کنیی خطانی همچدمیتا زنده ام بهت اجازه نم!ی،خودکشي خودسوزیعنی کار تو نیا-
 . جنازه من رد شو وبرويرو
 : و گفت دی کوبواری به درودی عصبی با حرکاتاوشیس
 یی ،آدمهای شوهرعمه و برادرشم منصرف کنیحت. رفتمگهی ماه دکیمن تا . کشه حاج آقا یکار به اونجا نم-

 . کننیشناختم که به زور پول ردم م
 .اوشی مامورا بدمت سلی نکن تو خواب تحويکار-
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 وقت هی .دی از دنیایی که برام ساختی لعنتی زندگنیبعدش از شما از ا. مثل دفعه قبل کنمیونجام فرار ماز ا-
 چون جلومو . عوضی پرشده هی با دیکنی که عبادتش می اون قبر خالدیدید
 
ه  خستیلی سربه سر من نذار حاج آقا که خنقدریپس ا .دی سوزی مشتریاونوقت ب. کشم ی خودمو خودمو مدیریبگ
 .ام 

 ای دننی و عذابش از ایاو همه زندگ. نداشت اوشی بلند سي حرفهاي محکم و صداي برایی شمس جاي آقاقلب
 . سوختنش را نطورینه تاب رفتنش را داشت نه ا.بود 

 . قرصهایش را درآورد ،خواهرها به سمتش هجوم بردندلی که رنگ باخت و فاصورتش
 .دی کوبی مواری ها مشت بر دل دوانهیاق پناه برد و مثل د ماندن نداشت به اتي که جایی برااوشیس

 . درخاموش کردن آتشش را داشتندی که عمه ها سراغش رفتند و سعدی نکشیطول
 ی و به نرمدی کشاوشی صورت سي رویدست. نشستندنی زمي گلنوش دستش را گرفت و مقابل هم روعمه

 :گفت 
 .....شقته و عای دونیخودت م. عمه موندنهیبابات بیرونش ا-
 : کالم عمه آمد و گفت انی ماوشیس
 ......بخاطر داداششه-
واال ما بچه  .ی باشزتری شباهت فقط باعث شده عزنیا.ستی ننطوری ای دونیم. نکن فدات بشم ی انصافیب-

  ؟میهامونو دوس ندار
 :عمه ادامه داد. سرش را برگرداندی حوصلگی با باوشیس
 برو ياقال طور. راحت برو التی هم تحمل کن بعد با خگهیشته ؟ دو سال دمگه نمیگی تاحاال بهت سخت گذ-

 به خاطر مادرت نه برادر من  ....ی رفت وامدت مشکل نداشته باشيکه برا
 

 . دیکتاتورهیگی مکه
 : گفت اوشیس
هشتاد ....دی زنی حرفو منی که اسیسالمتیش برام مهم ن .کنمی پدرم فک مي من به نابوديشما فک کرد-
 . حرص نخورهنقدری چشمش گم شم اي برم از جلونهی من الیرصد تعجد
 ؟چرا سه چهار ماه تحمل یکنی مي چرا تندیدوما ،تو که اینقدر مهربون. دلی دورت بگردمزیاوال که تو عز-

  ات بري؟هی به بهانه بورسينکرد
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 :فت  و گدی خود کوبنهی به قفسه سیمشت. آتش گرفت طیدرآن شرا. تازه شد اوشی سداغ
 . خودمو بدبخت کنمنکهی نه ادمی کوبی سر اون انترو به طاق مدیبا....حماقت؛خریت-

 : و گفتدی چسبی را دودستاوشی بخش اول حرف سعمه
 .پس به راه خطا ادامه نده همه جان-
 . منو نمیفهمهچکسیچرا ه. بمونمی تو خونه حاجتونمی نمگهیمن د-
 . خونه خودم پسرمایب-
 : و گفت  زدي پوزخنداوشیس
 ...... سفارش همراهم کردای دنهی یحاج آقا واسه چن وقت مهمون-
 : نقل قول از پدرش ادامه داد به
 باباشون بدش دی چادر باشن،شای دختر عمه هات خواب باشن ،بدیشا.ی وارد اتاق نشخبریحواست جم باشه ب-
 ......اه.......دیشا.....ادیب

 : تکان داد و گفت نی را به طرفسرش
 رفتارهاست تحملم تموم شده نیبه خاطر هم. بزنمدی من سوراخ شده تا ناموس مردمو ديفک کرده چشما-
 من اصال .ستیرفتار به قول سبکسرانه و انتر منشانه من در شأن حاج آقا ن.

 
 کنمیم اگه تمام دروپنجره ها رو ببنده ،دیوارو سوراخ ی برم حتدی بانی هميبرا. تو اون خونه متولد شدماشتباهی

 .میرم
 . عمه نی ؟حال و روزشونو بباوشیثابت کردن حرفت ارزش ازدست رفتن پدرومادرتو داره س-
 : گفتلشیکوله اش را برداشت ودر حال جمع کردن وسا. بلند شد اوشیس
 بابا قلبشو گرفت مامان فشارش میتا ما دو کلمه حرف زد. کردن منو خفه کنندایراه واسه خودشون پ-

 .س افتاد  پنییاومدپا
 :دی و پرسدی را کشاوشی گل دست سعمه

  چپونی تو کوله ات؟ کجا ؟ ی وسایلتو تن تن ميحاال چرا دار-
 : و گفت دی دستش را پس کشاوشیس
 برادر شوهرت و شی ابمو پریاگه آقا داداشت ز.ستی من ني جاگهی دنجایا. عمه تیممنون از مهمون نواز-

  ی راههی واال امی منی اواخر فروردیعنیرفقاش نزنه که سر همون موعد مقرر 
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 . تا از همونجا گورمو گم کنمکنمی مدایپ
 :درهمانحال گفت. را گرفت تا مانع او شود اوشی گل کوله سعمه

چون از اولم مخالف بود وبه خاطر من . جان اوشی ذاره باهاشون بري سیباباتم سراغشون نره ،شوهر عمه نم-
 .سکوت کرد

 نه ؟..... خاردار بکشم عمهمی سنجای دور ادی و بادیمام پشت برادرتون هست شیعنیته حرفتون -
 دسته یخداحافظ. رفترونی و بدیکوله اش را به ضرب از دست عمه گل کش. اش کرد ی عمه عصبانسکوت

  ی وسریعی کرد وباانداختن نگاهیذگذرا به پدرومادرش سمت در خروجیجمع
 

  .رفت
 . منصرف کنندمشیدنداو را از تصم خانه موفق نشی از اهالکی چیه
 . کردنیی ناآشنا را باال و پايابانهای و خدی ساعتها در شهر چرختا

 . شهر خود رهسپار شودي انداخت باعث شد به سوهی هوا ،سکوت وتاریکی که بر  شهرسايسرد
 . و رها شود  را سوراخ کندلی خواست بدنه اتومبیدلش م. خودرویی که سر راهش قرار گرفت سوار شد نیاول
 . هرچه دربسته متنفر بوداز

 رفت که دست دور ی مي شهري شود اما دوباره سوی خفقان آور رها مي از آن فضاي به زودکردی مفکر
 ....... داشتشیگلو

 ************* 
  پنجمفصل
 30پست
 . پرت کرد و کنارش ولو شدنی زمي خانه که شد کوله اش را رووارد

 .دی دزی مي مادر را رونی هفت س در فضا زد وي دورچشمش
 . بودنی کنار هفت سزی اووسروش ني سال عالوه بر عکس پدر بزرگ و مادربزرگ وعمویش،عکس دونفرآن

 . کندی خود حالجي حوصله تر ازآن بود که محبت پدرومادر را برایب
 يوارهایکه فقط د یی پهلويرو.فتدی نيزی کاناپه انداخت و پشت به سالن کرد تا چشمش به چي را روخودش

 .دی دی را میبلند آن ش
 .دادی رفت وصداي خش خش چرمها آزارش می فرو مد،مبلی کشی که مي بلندباهرنفس

 . زنگ تلفن هم به آن اضافه شدي که صدادی نکشیطول
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 . بوددهی سروش که حتما اخبار را فهمای پدر و مادرش ای. پشت خط استی دانست چه کسیم
 . انداختنی زمي ،دوشاخه تلفن راکشیدو خودش را روندازدیه حک شده ب به شماری آنگه نگاهیب

 . انداختهی خرابش را دور زد وبرسرش سايچون تمام فکرها. بودی وخواب آلودگی خستگی راه طوالنتیمز
 ی امانرمی پتو او را به کام خواب مدهی دانست چقدر خوابینم. شده نی حس کرد بدنش سنگيداری خواب وبنیب

 .دیکش
 ی داخل صورت او می سرکی زد و هراز گاهی درخانه دور میبه آرام. سروش را شناختي آهسته گامهايصدا
 .دیکش
 . او عادت کرده بود ی مهربانبه
 داد و اکثر مواقع ی او را نمي جواب محبتهاچگاهیچون ه .ستی پس خودش چکندی مي دانست اگر او برادرینم

 .د آوریتالفی رفتار پدر را سر او در م
 . آمدی مثل سروش با او راه می کاش پدر هم کمي گفت ای خود مبا

 . کردارتری سروش او را هوشلی زنگ موبايصدا
 .ستی داد او درخانه است و علت پاسخ ندادنش به تلفن چحی مادر توضي مهربانانه براسروش
 . دنده به آن دنده شد و سروش را متوجه خود کردنی سروش که تمام شد از امکالمه
 و سروش دی سرش کشي آن پتو را رويجا.آنرا حس کرد اما پلک نگشود. نشسته بود شی کامال روبروسروش

  گذاشت شی چشمهايسیاوش ارنجش را رو.برعکس عملش را انجام داد 
 
 : که براثر خواب دو رگه شده بود گفتیی با صداو
 . رو هم بکشیاون پرده لعنت.پاشو بزن به چاك سروش-

 : صورتش برداشت و گفت ي را از رواوشیدست س.نشست کنارش سروش
 . مباركدتیع. پاشو بداخالق-

 ی کرد راضی وراحتر غرولند مدی دی اورا نمنکهیپشتش به سروش شد و ازا. سروش را پس زدو نشستدست
 :بود
  ؟ی کنی رو متر منجای اي نداریخونه زندگ. تو بپر رو اعصاب ما ستیباباتم ن-

 : و گفت دی کشوشای را مقابل سخودش
 . گذره خوب بود ی تو اون کله ات می چدمی فهمیم-

 : زد و گفت اوشی سیشانیسروش با نوك انگشت به پ. زل زل به سروش نگاه کرد سیاوش
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 .ی حد سرتق باشنی کردم تاای اما فکرشو نمالمی ای تو کله ات هست که رفتيزی چکردمیفک م-
 . ما رشتیم پنبه کردیچهر.حاال که بابات گذاشت تو کاسه امون-
 .دلم حال اومد.خوبت شد-

 : گفت ظی با غسیاوش
 . بکپمخوامیم. المصبا رو بکش برو نی پاشو ا-

 . ولو شد ودنبال پتو بودنی روي زمدوباره
 : صورتش خم شد و گفت ي روسروش

  .نمیپاشو بب .ی خوابینترکی اینقد م-
 : سروش را عقب راند و گفت صورت

 .پاشو برو سراغ زنت .ستمی من نادی تو خوشش م که از نفسیاون-
 : وگفتدی خندسروش

 . شهلی رویام تکمی کنم تا حسابی ماچ آبدارم ازت مهیاالن -
 : و آرامش سروش لجش گرفت و گفتي خونسرداز
  ؟یچرا تو مثل سوپر من .مینی کیو ببدی بامی نخواهیآقا ما ناج-

 : شد و گفت ي جدسروش
 .رهی گی فقط گوشم درد می خرد کنی تونیمنو نماعصاب .ایهوار نزن س-
 .یشی واسطه میتقصیر خودته بعد هر جنجال-
  .گهی دي دونه اهی نیچه کنم هم...سپرتم داداش -
 الم؟یمگه قرار نبود بري ا-

 .منم جایی خوشم که داداشم باشه.ي و کنسلش کردی برگشتی فردا بود که جنابعالي براقرارمون
 . بمونی وهوامو داشته باشیمامان خواسته.رینخ-
 .گهی که دلت می اونجایی باشنهیمهم ا. داره یچه فرق! مامان ایمحبت من  ....یهرچ-

 : و گفت دی سروش را قاپحرف
  چکار کنم؟دیبا. سروششهی خوش نمنجایدل من ا-
 ؟ی چکار کنی خواهیاونجا م !یفرضا که رفت-
 .رمیگی زود پا ماعصابم که آروم باشه و نکیرومنکر نداشته باشم-
 ؟ی داشته باشی تونی نمنجای که ای هستیدنبال چ. حتمیهی که باشای دني تو هرجاشرفتیپ-
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 : زل زد و گفت ي به نقطه اسیاوش
 .کنهی از خواستمو برطرف ممییحداقل ن. هم ارومم نکنه یقی موسدیشا! دونم ینم-
 . کننی کار میقی فضا موسنی آدم دارن تو همنهمهیواال ا.پس تو هدفتوگم کردي-
 . اسم دانشکده هنرو آوردم چه قشقرقی بپا کردسی نادتی. ذاره ی می حاجي فک کرد-
 جلوي تو حرف دیشا. درست کردي که همه بابا رو دوره کردنیطیاالن تو شرا .ای اون موقع فرق داشت س-

  بري یمطمئن باش االن بخواه. پاپیچت نباشهنقدری اخوانینزنن اما از بابا م
 
 . کنه ی نمی خودت مخالفتالتی تماراغس
 . حوصله فکراي خاص باباتو ندارم گهیمن د-
 . که بريدهی بهت نمالی رکی نصورتی اریدر غ .يری پس برو خدمت تا بهونه بابا رو ازش بگ-
 ....صنار بده آش...باشه -

 : جواب داد و گفتي را با پوزخنداوشی زهر خند سسروش
 . ایستاديی پا نمهی منطقت ی حرف بي رويآدم بود..... پاهی کلمه،هی کله،هیه ، دندهی....ي ورهیتو کال -

 : چشم نگاهش کرد و گفت ي ازباالسیاوش
 .باالخره لجت دراومد-
 ا .ستمی من آدم نيفک کرد .ی پس چ-
ه اوج  مغز بنی با داشتن ایتونی میوقت .یکنی با مخت چکار مي داری دونی که نمرهیگی حرصم منی ازاشتری بما

 .يدی علف به خوردش مي داری روش و هی نشستیبرس
 . بگو خري خودتو راحت کن هوی-
 .گفتن نداره .گهیخري د-
  .گرفتمی واال حالتو مدمی جوابتو نمیچون داداش بزرگه هست-
 . کرديشرفتیپ....اوهو-
 ارم؟ی باادبا رو دربي اداادیبه من نم-
 .ازت برمیاد ي که هر کاريهمونطور.ادی میبه تو همه چ-
 . پوکمیبخدا دارم م. سروشیتو که اخالق من دستته برو رو مخ حاج-
 زد ی مامان با عکست حرف مي بودیچون تو چن وقت مهمون. دارم ی برنمیمن واسه از دست دادن تو قدم-

 . بريينجوری ایچه برسه بخواه
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  .کنهیعادت م .شهی واال باهللا از دستم راحت م-
 غصه خوردن ؟ ای دمتی ؟ندی به چ-
 ای افته ی راه می آخی که برم آخنی هستم جنگ ودعواست همچیتا وقت. داداشمیما ایرانیها مرده پرست-

 .واری به دمی چسبیپوستر میشیم م
 . اشاره کردشی دست به عکس عمووبا
ز  اشیچون تمام حرفها .دی برگشت وبه سروش نگاه کرد برق اشک را در نگاه او ديری با اندك تاخیوقت

 .اوردیاما مغرورتر ازآن بود تا حسش را به زبان ب.سرلجبازي بود
 درحال دی افتاد سروش فهمنییسرش که پا. نشاندی خودش را درآن قاب می گرفت گاهی که از عمو میحس

 : احساسات خفته اش زد و گفت ری زیدست.جدال با خود است 
 ییمن مطمئنم اوج شکوفا. درس رو بهمون داد نیر عضو خانواده بود اما بزرگتنی کوچکتراوشی سگهی بابا م-

  ی که همزاد خوبیچون معتقدم کس.ی عمو برسدنیتو وقتیه به سن پرکش
 

 . کنهی وقت بد نمچی هشهی ممطلق
 : زدو گفت ي پوزخندسیاوش

 دادي؟ی نظرو منی ؟ بازم ایاگه عمو بد از کار دراومده بود چ-
 ..... کن دای پبه جاش هدف گمشده اتو.اوشیسفسطه نکن س-

 . به فکر فرو رفت اوشیچون س. جمله آخر سروش کار خودش را کرد انگار
  کرد اوشی سروش رو به سی را گرفت و بعد از مکالمه نسبتا کوتاهی سروش اجازه همصحبتلی موبايصدا
 :دیوپرس

  ؟يبا تلفن خونه چکار کرد-
 .کشیدمش--

 : درحال رفتن به سمت تلفن گفت سروش
 . بره خارجخوادی ؟اونوقت ميدیارتباطات تلفنو کش تو عصر -
  گن؟ی میمگه تو تلفنهاي ما چ. داره یچه ربط-

 : را مدل تلفن در گوشش گذاشت و ادامه داددستش
 ؟ي مرد؟ي زنده ا؟یی آی می؟کیی آی کردي؟ چرا نمری ؟کجایی؟رسیدي؟ چرا دیخوب....الو -

 ؛ آمد و گفتاوشی سزی جمالت اعتراض آمانی مسروش
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 . که عواقب دارهارهی نرتیگ. زنته و دستور العمل داره يدی موقع دهیچته؟-
 : با حرص گفتسیاوش

 .حتما عقوبتش پرت شدن پتو متکات تو پذیراییه-
 :سیاوش گفت .دی سرش را باال گرفت و بلند خندسروش

 .خاك تو سرت-
 : درحال خنده گفت سروش

 ...... باشه اما درست زدي به هدف-
 :ت  گفسیاوش

 ..... از دست میرههیبازدم اون دوشاخه االن آرامش اول-
 :با دست به تلفن اشاره کرد و افزود. زنگ تلفن برخاستي لحظه صداهمان

 .زر....زر....شروع شد .بفرما-
 : گفت شی و بادرشت کردن چشمهادی به شماره حک شده لب گزی با نگاهسروش

 ه؟یزرزرش چ. ادب یزنمه ب-
 . تو خیابونيتا پرت نشد پس زود بردار -

 بود بلند شد وبه سمت اتاقش دهی را برداشت وسیاوش که کال خواب از سرش پری خنده کنان گوشسروش
 .رفت

 دانست با هرکس یانگار آن بشر م. گذشتن از کنار سروش به نحوه مکالمه او با همسرش هم غبطه خوردنیح
 .چگونه رفتار کند تا دلش را داشته باشد

 . همراه تنگی کوچک با دوماهی قرمز کنار تختش بودبای زيسبزه ا. آنجا لذت برديزیش که شد از تم اتاقوارد
 هم ی گه گاهدادی وسط تنگ ایستاده وفقط دمش راتکان مهای از ماهیکی. تخت نشست وتنگ رابرداشتلب

  ي و لحظه ادی چرخی آرام می مثل فرفره دور ماهیکیاما آن .باله هایش را 
 

 .رار نداشت و قآرام
 :سیاوش بادیدن او گفت. لحظه سروش داخل آمد همان

 . نگاشون کنایب...اینا مصداق من و تو هستن سروش --
 : انداخت و گفت های به ماهی نگاهسروش

 .مراقب تو هستم نیفتی. منم ستادهی اون که اون وسط ا-
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 : گرفت و گفت اوشی تنگ را ازدست سسپس
 .يپاشو اخو... دارمدی خری کلفتیپاشو را ب-
 . ؟ برو به کارت برسيچکار به من دار-
 ......بدو.صبح از طرف مامان االنم زنم. شوم دستمه تینامه فدا-
 ،شد؟یچ. به سفارش مامان نموندي یتوکه گفت-
 . داشتم برمیمامانم سفارش نمی کرد با اومدن تو نم-
 .ومدهیحاال برو به سفارشات زنت برس تا با دشنه ن. داداشيلطف کرد-
  ؟یکنی منو دك مي دارنهی تو سیچ-
 .ادیبرو بذار باد ب .ستمی ني و پنهون کارنییمن اهل مقدمه چ-
 .می چون مهمون داریاما بهتره امشب با ما مدارا کن ....ی زنی با جورج بوش فالوده هم نمیجنابعال.اون که بله -
 . را انداختیي بازواسه من خاله. میري يتوام دار .ستنی که خونه ننایمامان ا-
 .منظورم خونه خودمه ...ایحوصلمو سربردي س-
 .خب به من چه !آهان -
 .نجای ااری تبسم گفت برادر شوهر نازنینمو با احترام بنهیربطش ا-
 : سروش درآورد و گفت ي شکلکی برااوشیس
 . کنم ي حسودک؛نمیگییچه رمانت-
 . زن خوب نعمتهیفهم تا بکردمیجون تو اگه خواهر داشت برات دست وپا م:

 : محابا گفت ی باوشیس
 .اونو واسم جور کن . خوشگل تر از خودش داره ي دختر عموهی-

 ... دچار تردیدش کرداوشی سي جدافهیق. خشکش زدسروش
 هان ؟.ای که نمیگی سيجد-
 شه؟ی  سرت نمی ؟شوخيچرا هول کرد-

 :فت  یخش ذوب شد گی کمنکهیبعد ا.دی کشی کرد سروش نفس راحتاحساس
 . هم نکنی خانواده شوخنیخواهشا با اسم ا.اوشیشوخیشم قشنگ نبود س-
  چرا ؟ چه خبره مگه ؟-
 .خورهی بهشون بر مي کرديفقط باد به گوششون برسونه با اسم دخترشون باز .....یچیه-
 :دیسروش کنجکاوانه نگاهش کردو پرس. رها افتاد وخندیدي کارهاادی اوشیس
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  ؟يخندی چرا م-
 :ساکت شدوگفت سیاوش

 .ينطوریهم-
 .ي خندی می هم زورکي کمدلمیتو به ف.راستشو بگو-
 : تا ذهن سروش را پرت کنددی پرسی سوالاوشیس
  امشب خونه ات چتر انداختن؟ایک-
فردا همگی میریم .يحاال توام به جمع دونفره ما اضافه شد .رونیقراره شام بریم ب. درکارنیسيچتر و چتر باز-

 .لواسون
 م؟ی دو سه نفرنی همیرت از همگمنظو-
تبسم .فتیحاال پاشو را ب. از دوستان خانوادگیشونم باشنیکیگمونم .پدرومادر تبسم به اضافه خانواده دکتر .نه -

 . کنم براشدی کم خرهیگفته 
 . جا شق ورق بشینمهیحال و حوصله ندارم . امشب اما فردا نه امیم-

 :د گفت  تا بلندش کندیکشی را ماوشی سکهیدرحال
 .... تو ياریچقدر ادا درم-
  با اعمال شاقه اس؟یمهمون-
 .ی زنی میایی حرفم نممیهرجا رفت....آره -
بارانم که سرهنگ تمام .هی چگهی رفتن ديسرباز....خونه خودمون حکم اجباریه ...گهی دنی خدمتم بدانیخب پا-
. 

 نشستند او هنوز لی داخل اتومبیوقت.کرد  اورا مجبور به آماده شدن اوشی توجه به غرولندهاي سی بسروش
  سروش و تبسم حال يای ری بی آن شب و مهمانياما فضا.کردیغرولند م

 
 ........ را عوض کردوهوایش
 31 پست 

 : و گفت دیتبسم بادیدن آنها ابروهایش را درهم کش. خوردی به چشم مگری دلی باغ که شدند سه اتومبوارد
 کنن؟ی چکار منجایا.ه در برن شمال  بزدهی که قرار بودن سنایا-

 :زن جوان گفت. معنادار به تبسم انداختی نگاهسروش
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 ی رسمیلیمخصوصا خانواده دکتر نادري که خ. معذبهی دوستان کمنیرفتن نرفتنشونو کار ندارم اما آدم ب-
 .هستن

 : گفت اوشیس
 ؟ي دارگرانیچکار به خصلت د. تو مدل خودت باش -
 وسط پرهام هم نیا.شهی ترم می مثل اوناس وباوجودشون رسمبایعمو پدرام هم تقر.ن جااوشی سشهیآخه نم-

 . چشم غره بره خوادیمدام م
 لب دی حاال مدام بادهی بهم چسبیخودم کم نحس. امسالمون نحس اندر نحس شدزدهیس.بفرما آقا سروش-

 .ولوچه جم کنم
 : و گفت دی در عوض تبسم خنددی لب گزسروش

 . الفاظ استفاده نکننی از اادیاما خواهشا ز.ستی بد نی محترمانه روشونو کم کنیلی خشهیتا اونجا که م-
 : به تبسم انداخت و گفت ی نگاهسروش

 ؟یکنی آقا کم آ تیشیه که آنتریکشم منی کیو تبسم؟ايرو-
 : کالم همسرش آمد و گفت انی متبسم

 . اعصاب رها باشهيقصد نرفته شمال رواز  !دونمیمن که م. پسره رو کم کنه سروشنی اي رودی بایکی-
 ؟یگی مویک-
 .پسر دکتر نادري ....مانینر-
  به رها داره؟ی خب چه ربط-
چون به .رکانهی محترمانه و زیلیالبته خ. به رهادهی چسبشیریخواستگارسمج که چه عرض کنم ،مثل س-

  ادی می باپرهام هی دوستقیازطر.درخواست عمو مستقیما ابراز عالقه نمیکنه
 

 .ادیرها هم خوشش نم.جلو
 : و گفتدی کشنیی کرد لبش را پانیی را در ذهن باال و پامانی چهره نرسروش

 رها چرا باهاش مخالفه؟ .هیجوون خوب-
 .دوسش نداره .زمیدلش عز-
 : گفتهوی اوشیس
 . رو دوس دارهگهی دیکی دیشا-

 : گفت تبسم
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 . ندارهی احساسمانینر فقط به ستی رها نی تو زندگی کسدونمیتااونجا که م-
 . ونره رو مخ دختر مردمادی چزوندش تاحال بی حسابدیپس با-

 : نگاه کردو گفت اوشی به سي جدسروش
 . دوننیخودشون م...به ما چه -
 : گفت اوشیس
 .حکم صادره از طرف دختر عموش مسددلتره تا داماد عموش-
 !اوشیس-
 : وگفتدی کش به صورتشی توجه به آهنگ کالم سروش دستی باوشیس
 . کم واسه نبرد تن به تن نامرتبههیصورتم . و آماده بشمرمی دوش بگهی توئه که نذاشتی برم خونه ریتقص-

 لباس رییتغ. جناب جنتلمنکنهی اتون اسکیت مغهی صورت هفت تيهنوزم خرمگس رو: گفت ظی با غسروش
  که نادان ي داری لباس مشکهی کننیهمه فک م. ندارهیدادنتم که فرق

 
 .کنهیفقط خط و خطوطش فرق م. تنتهالعمر

 : گفت خوردی که سروش می تفاوت به حرصی از خنده تبسم خوشش آمد و باوشیس
 .خصوصا جناب نادري. وافتاد،قول بده بسپاریش دست اطباي حاضر جراحیش کننرکردی پاي خرمگسه گاگه

 د؛ی پرساوشی سدی که بلندتر خندتبسم
  شازده هم دکتره؟نی ایراست-
 . خونده یروانپزشک-
  رشته رو خونده ؟نیپسر عموتم هم-
 . میخونه رهام دندون پزشکییپرهام چشم پزشک!نه -
 .البته اگه امروز کورمون نکنن. شدمهیچشم و دندونمون ب!خوبه -

 : گفت سروش
 .اوشیکم چرت وپرت بگو س-
 .عقب برگردم و چشم غره بري دنده ی باباتو پرکني جایاگه بخواه.چشم حاجی کوچیکه-

 . رفتنیی نفر پانی وبه عنوان اولدی خندسروش
 . تبسم قرار گرفته و وارد باغ شدندنی مرد جوان در طرفدو
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 وسط باغ ی درختان کهنسال سربراسمان داشته داستخر بزرگکردی که چشم کار مییتاجا. بودییبای بزرگ و زباغ
 داشت و حدود  هم قرار يبعد استخر دوتاپ بزرگ روبرو.کردیخودنمایی م

 
 . را به ایوانی خوش منظره وصل کرده بوداطی قدم باالتر،چهار پله کوتاه حپنجاه

 . داشت باتری زیی مثل حیاطی کوچکتر بود که نماوانیا
 ان نشسته وبا چشمان بازش به مهمان ي رونی دلفکی که خوردی شکل دردوطبقه به چشم مي ارهی داي افواره

 . گفتیتازه وارد خوش آمد م
 . صرف عصرانه و مطالعهي برادادی تراس ،دوسرویس میزوصندلی قرار داشت که جان منی طرفدر

 . نبوددای پدوکسیی رسی به گوش نمي جنبنده اچی هي درآن باغ مهمان بود چون صدالی فقط اتومبانگار
حدس . آمدندرونیب ناآشنا بود اوشی سي که برایپرهام و رهام به همراه جوان. لحظه در ساختمان باز شدهمان

  سال نو کی تبري شدندودستهایشان براکی بهم نزدیوقت. باشدمانیزد او نر
 

 . حدسش درست بوده است دی گره شد،بعد مراسم معارفه فهمدرهم
 به ی اجمالی شدند،او نگاهاوشی نگاه کردنش به سزی رزی سروش و تبسم متوجه ری که حتمانی نربرعکس

 . انداخت و عبور کردمانینر
 داشت و ی معمولي اافهیق. موجه و قابل احترام است ی خانواده اش انسانروی نگاه متوجه شد پکی همان در

  در بروزشق داشت ،ته ی که سعینرمخوتر از پرهام بود،در کمال آرامش
 

 . زدی موج میدگی شوری نوعچشمانش
 از شیدرچشم رها نشسته ونریمان ب شی هاهی او بازي کند چرا که با تمام حاشبی مهم نبود رل رقاوشی سيبرا

 .گذشته در نظرش کمرنگ گشته بود
 خنداندن سروش و تبسم بود چون وارد سالن که شدند مدام غرق افکارش بود ي هم برااوشی سحرفهاي

 . کردیودربحثها شرکت نم
 کردی میق تالگرانی کرد با چشمان دی که نگاهش را بلند می نبود و هراز گاهلشی باب مانی اطرافيصحبتها

 !علی الخصوص رها 
 . که آنروز داشت تا چه حد آشنا ومعصومش کرده بودي داشت آن سکوت و چهره اخبر
  که رها آنرا با ته ري به چهره مردآشنا
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 .کردی ومدام بر صفحه مانیتورش مرور مدهی برقاب خانه شان داهی سیشی
 :نشست  که به دست آوردکنار تبسم ی در فرصتمانیخواهر نر"مهربان"
  بر وفق مراد هست ؟یزندگ. شارژت کرده عروس خانومیلی خمای با دو جوون خوش،سیهمراه-
 دوسش داشته شتری بدمی بشه که بتونم اندازه پدر مادرم شادای پی کردم کسیاصال فکر نم !هیعال.خدا رو شکر -

 . کنم ی تونم زندگی لحظه بدون سروش نمهیاما حاال .باشم 
 :ال انداخت  بایی آبرومهربان

 ..... همه جا ذکر خیرشون بود امایهمون شب عروس.از وجنات آقا سروش پرواضحه چقدر قابل احترامن -
  ؟یاما چ-

 : و ادامه داددی چرخاوشی مهربان به سمت سنگاه
 . برام سوال برانگیزهیظاهرش کم...درمورد برادرشه-

 چانه زده وبه ری از دستانش را زیکی. داشت یآن روز آرامش بخصوص. انداخت اوشی گذرا به سی نگاهتبسم
  به ی حرکت دادن مهره اش تکانيتنها بعد رهام برا. بودرهیصفحه شطرنج خ

 
 . آمدی به نظر خواب منصورتی اریدر غ. دادی آزادش مدست

 : به سمت مهربان برگشت وپرسید نگاهش
  شده ؟زی براتون سوال برانگاوشی سی چيبرا-

 د؛ی و پرسدی کشری ز را بهشی صدامهربان
  هستن؟یاما با همسرتون برادر تن. پرسم ی سوالو منی ادیببخش-

 : تبسم گرد شد و پاسخ دادچشمان
  تو ذهنتون؟ادی بی باعث شده همچین سوالیچ.معلومه -
گذشته از تفاوت . باهم فرق دارنیلیخ. باهم برادر باشن سختهنکهیاما باور ا. تبسم جان خوامی من عذر م-

  فک کردم دهی مجلس شما رسي رها گفت آخرایقی و ظاهرشون،وقتاخال
 
  .دهی رسری کرد چرا دفی باخانواده اش داره که رها برام تعری مشکلدیشا

 ارهی بتونه نکته در بدی کنه شای ميچه فضوله،اطالعات جم کرده باز داره کنجکاو": دردلش گفت تبسم
 ".ادی خوشش ننای رها حق داره از ایطفل....

 : آمد و گفت شی سالشان پکی بود که همسرش با داشتن دختر گری دی سوالدنی درصدد پرسمهربان
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 . شه ی آروم نمگهید. داره خانوم اجیبه شما احت-
 جایش را اشغال کرد عایرها که منتظر وقت بود سر. کودکش را برطرف کند يازهای به ناچار برخاست تا نمهربان
 :وپرسید

  کرد؟ی سیاوشو می تو ؟فضول گوشری گفت زیچی م--
 : زد و گفت یی لبخند پرمعناتبسم

 . مرد خوشگل مال مردمهامرزی به قول مادربزرگ خدا ب-
 : تفاوت نشان دهد گفت ی داشت خود را بی سعکهی درصورترها
  ؟ستی نی مدلهی اوشیاما به نظرت امروز س.آره خب -

 رونی بهیبق. کردندی ميدند که درسالن نشسته و شطرنج باز بویاو ورهام تنها مردان. نگاه کرد اوشی به ستبسم
 .... نهار آماده کننديرفته بودند تا جوجه و لقمه ها ر برا

 . شدهصدایبه قول سروش حتما تو سرش خبراییه که ب. چشهسیمعلوم ن-
 :دی و پرسدی کشاوشی نداد دست از سي که نظررها
  ویالشون؟  خوان ؟ مگه قرار نبود برنی می چنجای انایا-

 : زد و گفت ي است،پوزخندي منطور تبسم خانواده دکتر نادردی که فهمرها
  .ی چشمهاشو گرد کنه برات که زهره کننیهمچ... بگو ی مدلنی جلو پرهام ايجرات دار-
 چه خبره مگه ؟..وا -

 : شانه اش را باال داد گفت رها
 دم دور و بر من یاما حاال ه. ذاشت ی روشون مبیاگه ازشون خوشم اومده بود پرهام هزار تا ع.شانس منه -
 .دم به ساعتم اسمشون تو خونه اس. چرخنیم
  کنهیعمو پرهام نفسشو قطع م. خالف میلت انجام بده ي جرات داره کاریک.نگاشون نکن قربونت برم -
 ؟ی شی دیدت بزنه کالفه نمی کری زری مدام زیکی نکهیاما ا .یپس چ-
 .شهی و خانومی تو که کم نمیاز خوشگل.ه خسته بشه  بزندی دنقدریبذار ا-
 ی اما بخدا اصال حسرمی گی خودمو براشون مگنی خودشون مشی پکنمی فک میچون گاه. طورایی معذبمهی-

 . خانواده ندارمنیبه ا
 : آمد و گفت شی چشمکی براتبسم

 .یاش رو دوست داشته بمانی نرهیکاف .ادی از همه اشون خوشت بستی حاال الزم ن-
 . هم در آوردندي گفت و هردو شکلکی برایظی اه غلرها
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 : آمدن سروش تبسم حرف را ول کرد و گفت ی وشبا
 . بگهنویفک کنم شوهرم اومده هم.پاشو بریم ناهار -

 : بود گفت دهی تبسم را شني که صداسروش
 .نیی که بدون تو از گلو بره پاییکوفت بشه غذا....البته -
 : به رها انداخت وگفتیسروش نگاه. و برخاستند نددی دختر جوان خنددو
 .دی برداريزیشنلی چ... کم زهر داره هیخانوم دکتر فرمودن هوا -

 . تشکر کرد و به سمت اتاق رفت رها
 . بوداطی و رفتن به سمت حی بهداشتسی درحال بازگشت از،سرواوشی امد سرونی از اتاق بیوقت
 تعجب کرد اما دردل خوشحال شد که اوشیاز کار س. تا رها به او برسد برداشتي را طورشی رها قدمهادنی دبا

  و ی تا آن لحظه جز احوالپرسرایز. دست داده تابااو هم کالم شودیفرصت
 

 . رد وبدل نشده بودانشانی می سال نو حرفکیتبر
 : گفت اوشی شدند سکی که نزدبهم

  دور خودت ؟يدیچیاف پ ،اونوقت تو لحارهی که چشم آدمو درمزهی تنقدریآفتاب ا-
 : نگاهش کرد و گفت رها
 .شهی اما زود سرد مکنهی عرق ميتند. آفتاب اول بهار مثل تب تندهیاوال تو نه شما درثان-
 : را باال انداختشی گوشه ابرواوشیس
  .کنهی فرو کش می دکتر تونه که هي تب تند آقادمیشا-

  زد وگفت ؛يپوزخند. فهمانداوشیش منظورش رابه سبا حالت نگاه .امدی خوشش ناوشی اصال از حرف سرها
 .کنمی مخی افتم و ی از تو مي خواستگارانی جرادی نمی بی هروقت تو رو مدمیشا-
 ی مدای جسارت در لحن و رفتارش پینوع. شد ی مثل خودش مدی رسی ماوشی دانست چرا هروقت به سینم

 . داشت یت م هم آنرا دوسیلیچه بسا که خ .کردیشد که از آن تعجب م
 : به دخترك انداخت وگقت ي نگاه معنادارسیاوش

 ؟ي بودیا جدی شوخی که گفتيزیچ-
 خواست نگاهش را درآغوش بکشد و حرفش را پس ی کرد دلش مادی هرمان دل رها را زاوشی نگاه سحال

 . است دهی او نفس کشادی ها به هی و اعتراف کند تمام آن ثانردیبگ
 : تنها توانست بپرسداما
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  ؟یچ-
 دروغ بود؟ .ي که کردیی ؟ادعای که گفتیانیجر-

 کی فرو داد تا یآب دهانش را به تلخ. نبضهاي تنش دست به دست هم داد و برسر قلبش فرود آمدتمام
 .اما همان قدر هم فرصت نشد. بگوید یالبیتک س"نه"
با آنگه . برود اوشیلوتر از س بودند مجبور شد چند قدم جکیچون به درگاه نزد. مادرش آمدي باز شد و صدادر

  انیدرآن م.با فاصله وارد حیاط شدند اما تمام نگاهها به سمتشان هجوم برد
 

 نی سروش رفت و همیعنی چهره نی آشناتري سوزی ناوشیس. او رفت ي متوجه لبخند تبسم شد و به سورها
 .رندیباعث شد تا دوباره کنار هم قرار گ

 ي جفت چشم تا اخر آن روز دنبال قدمهاکی آن دو بود برداشته شد اما ي روقهی که کمتر از چند دقنگاههایی
 .... رفت اوشیس

 32 پست
 . و مهمانان را به داخل ساختمان باز گردانددیچی در هم پی از صرف ناهار هوا بطور ناگهانبعد
 . باغ شدي انتهای داده و راهحی را ترجي ابري هوااوشی ستنها

 . که با رها داشت يداری ددیخصوصا با تجد. کردی بود که رهایش نمي ا مسلهری کماکان درگدهنش
 . برگشت ي هوا به حال عادی وتاب خورد که متوجه نشد کچی فکرش پآنقدر

 . گرفت به داخل برگردد می زدو تصمي لبخنداری اختیب. حرف رها افتاد ادی
 . آمدندی مقابل هم در مدادی راهش ادامه م آمد ،متوجه دو جوان شد که اگر بهرونی درختها که بي البه الاز

 آنها برداشت و از ری را برخالف مسشی قدمهانرویاز ا. را نداشت مانی حوصله مواجه شدن با پرهام و نراصال
 . درآمد که تاپ ها قرار داشت ییجا
 . رفتن به داخل ساختمان نزد او رفت ي تاپ ،عقب گرد کرد و جاي رها رودنی دبا
 : به کتاب درون دستش انداخت و گفت یدخترك نگاه سر ي باالاز
  .گهی دي شدیهمینا رو میخونی که احساسات-

 او مانند يصدا. کرد یازبس به او فکر م. دانست به کدام طرف نگاه کندینم. گیجش کرداوشی سيصدا
 .دیچی پیپژواکی نامحسوس در گوشش نشسته و مدام در سرش م

 . تاپ نشست ي را دور زد و کنارش رو اواوشی بزند سی از آنگه حرفشیپ
 . ستودیاما  جسارت وشخصیتش را م. کننده بود جی رها گي برااوشی سبی و غربی عجرفتار
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 ... موجه شود نشانی تا فاصله بدی خود را کمی کنار کشکردی نگاهش مکهی حالدر
 . نکن ی گبهیغر.راحت باش -
 : گفت اوشیس
  باشه ؟ی راحت نباشه با کلشیم با فامگذشته از اون ،آد.من کامال راحتم -

  :دی پرسی با زرنگرها
 ؟ی راحتنقدریتو با تمام دخترا ا-
 ّ: سرش را کج کرد و گفت اوشیس
 ..... که ی هستي دخترنیاما وجدانا تو اول .رمی گیبه خودم سخت نم. هستم ی من کال آدم راحت-

 از آن گذشت و بحث را عوض کرد ی داد اما به راحتی حرفش را ادامه مدی شنی کوبنده قلب رها را مي صدااگر
... 
  .یی کوچولویلیخ .ی دانشجو باشادیبهت نم-

 : گفت ی آرام سخن ماوشیدر نظر س. شد شی قلب رها باعث ضعف صدالرزش
  کوچولو نبودم ؟ي کردی دعوتم می مهموني که برایموقع-
 : گفت اوشیس
 . بودي شرط بندهیاون موضوع فقط  .الی خیب-

 سر او ی با چه کساوشی بفهمد سکردتای داشت خفه اش ميحس کنجکاو. شده رها برگشت فی تضعاحساس
 ....شرط بسته است 

  ؟ی من ؟با کي رويشرط بند-
  سال چندمی؟ینگفت.ستیمهم ن-

  :دی سؤالش رابی پاسخ بگذارد پرساوشی مثل سنکهی اي رها سوخت وبرادماغ
 ت میري؟ مهمونیا بده چرا خودنجوریاگه ا-

  بربر نگاهش کرد و گفت ؛سیاوش
  داشت ؟ی سؤالت چه ربطنیاالن ا.... رو اعصابیایلیخ-

 : باال انداخت و گفت یی آبرورها
 . دريجواب نداد. که من کردم وی به اون سوالنیا-
 . قدتهيخدایی زبونت سه تا....عجب بابا -
 . بلنديادیماشاله شما ز...قدمم خوبه -



 

 195 

 . زدي به زبونتوندیخوب تو از قدت پ-
 ....سیماشاهللا تو که جتلمنی زبونتم کوتاه ن-
 : باال انداخت و گفت ییآبرو. حرف رها خوشش آمد از
 . باشه فی همه فن حردیآدم با-
 .ی از پادگانم در رفترونی بي از دانشگاه زدنیواسه هم!عه-

  :دی گرد شد و پرساوشی سچشمان
  کوچولو؟ي تو آمار منو از کجا دار-

 : شانه اش را باال انداخت و گفت رها
  .ستی به قول خودت مهم ن-
 .اینجوریه! عه-

 : شد و گفت رهی خاوشی به سرها
 ؟يچه جور-

رنگ عسل . را نداشت اوشی سرانگری را نوازش داد اما رها تاب نگاه واوشی تند نگاه دخترك چشم سهیزاو
  دل هزار وارهی د از حلقه نگاهش پشتيچشمانش را برداشت و فقط خاکستر

 
 : شدن رها گفت ی به حالی حالالی خیسیاوش ب. او جا گذاشت هیال
  من ؟ای تو بهاریه يحاال آب و هوا... هم از چهچهه میري هوی یکنی میبلبل-

 : کرد وگفتیتبسم. خنده اش گرفت رها
 .می رفت کجا بودادمی... بگم یچ-
 .مدرسه -

 : با تعجب گفت رها
  ؟ ی مدرسه ک-

 : گفت وشسیا
 . هستیایعجب خل... بابا ّيا-

 : اخم کرد و گفت رها
 . تاحاال به من نگفته خل چکسیه....درست حرف بزن -

 : کرد و گفت ي اجباري تک خنده اسیاوش
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  .ی گرفتمری آلزاتیپس در عنفوان طفول-
 .بچه ام خودتی . تو حرفات سروته نداره خب -

 : نچ نچی کرد سیاوش
 .از زبون نیفتی-
 . آدم از اصل نیفته نهیمهم ا-
 .حاال جواب بده سال چندمی  ....نیآفر-
 .سوم-
 . سال مونده تا کنکور هی پس هنو -
  ؟یکه چ... خب آره -

 بغلش بزند و برود اما ری توانست راحت او را زیم! و دلچسب بایز. بود ی کوکی رها مثل عروسکي العملهاعکس
 !نابالغ ينه رها عروسک بود نه او پسر بچه ا

 : آنکه نگاهش کند گفت یب
جوابمو . تباه کنم موی تازه وارد زندگهی کردم تا به ی جوون تحصلیکرده رها نمهی امو با ندهی تو باشم آيجا-
 . رفتم که رفتميبد

 دلش خواست خودش ای ستی چاوشی منظور سدیاصال نفهم. قلبش هم ناکوك شدیدرهمان بدحال. شدجی گرها
 : طلبکارانه گفت نرویاز ا.را به نفهمی بزند

  ؟یگی میمعلومه چ-
 :ندی شد تا اثر کالمش را ببرهیبه رها خ.دی دست از نگاه کردن اطراف کشسیاوش

  چقدر صحت داشت ؟ی که تو کافه گفتییاون حرفا-
 خواست و یاگر برم. مثل عقاب بود اوشی چون سدادی فرصت را ازدست مدینبا. رها لو رفت ي ته ماجرا براتا
 ..... رفت ،برگشتنش با خدا بود یم
  ؟ي حرف اون روز من افتادادی وقت نهمهی شده بعد ایچ-
 . مهمتر دارم يحرفا.طفره نرو رها -

 : حفظ کرد و گفت ی به دست وپا زدن افتاد اما ظاهرش را به خوبدخترك
  بگم جواب دلخواهت باشه؟یچ-
  نه ؟ایچقدر به اون حرفا معتقدي؟ راست بود .... کلمه هی-
 .همون موقع هم بهت گفتم ....آره-
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رها نتوانست علت رفتارش را .رها کامال احساس کرد چون بالفاصله برخاست . حرفش را خورد ی مابقسیاوش
 : گفت نرویاز ا.بفهمد 

  ؟ی ضایم کنی کشی بري پیاعتراف گرفت-
 . دهد رد شدی آنگه جوابی بسیاوش

 داشت که او دو انگشت شصت و انگشت اوشیانطور، چشم به سهم. شدری اسي بدی دو راهانی رها مدل
 . تلفن کنار صورتش گذاشت یکوچکش را به حالت گوش

 . رها فرستاد و دور شديچشمکی برا .رمی گی تماس میعنی کارش یمعن
 .دی شدن دکی را درحال نزدمانی پرهام و نردی که رساوشی چشمک زدن سری به مسرها
 از آن فاصله متوجه اوشی سنکهی بود واادیبعد مسافت هنوز ز.ندادنش روشن شد و ادامه اوشی کار سلیدل

 . داشت جانی و هنی تحسی شدن آنها شده بود نوعکینزد
 : که شدند پرهام گفت کینزد
 ؟ییاینم. میریم داخل میما دار-

 : گرفت و گفت ینفس .دهی را نداوشی پرهام حالیش کرد سشی گونوع
 .نه ،راحتم-
  : گفتمانینر
 ؟ي داری ذهنيریدرگ-

  :دیپرس. منتظره او جا خورد ری از سوال غرها
 . داشته باشم دی بايریچه درگ-
 د؟ی مدت فقط دو صفحه مطالعه کردنیتو ا .دی شما دو صفحه قبلتر بودمی رفتیاما ما م.سو تفاهم نشه -

 :ما زبان به دهان گرفت و گفت  نداره ایخواست بگوید به شما ربط. او بدش آمد تی از آنهمه دقت و حساسرها
 . تامل کرددیگاها با .ستی نیتمام کلمه ها صرف خوندن خال--
 : زد و گفت ي بود پوزخنددهی را برعکس پرهام کنار رها داوشی که سمانینر
  رمان ؟يتامل ؟ برا-

 : و گفت نداختی خودش را از تک و تا نرها
 هرجا یعنیمفهومش . من جاي تامل داشت ي برانیا ....استبی قسمت نوشته بود گل همراه خار زنیمثال تو ا-

 .گل باشه خارم هست 
 : پوزخندش را تکرار کرد و گفت مانینر
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 . نباشه النی که خار مغیبه شرط-
 :حرصش گرفت و گفت . کند ی مهی تشبالنی را به خار مغاوشی او سدی فهمرها
 چون اون شاخه گل رمی بگی از کسشهیرخ و بدون ر سی تو دست آدم فرو بره بهتره تا شاخه گلالنیخار مغ-

 !ی قلب خالکیدرست مانند  .شهیزود خشک م
 . جوابش کردی زبانیدخترك با زبان ب. جمله رها بدحالش کرد نیآخر

 آنگه پرهام را ی بدی حد دانا باشد اما او کامال با پنبه سربرنی نداشت تاایآنقدر سن. ماندی از او در تعجب مواقعا
 .ندجري ک

 . کرد و برخواستیعذرخواه. حوصله اش از آنها سر رفت رها
 . تاپ نشستي او روي جامانی که شد نردور

 : گرفت و گفت ي کنارش جاپرهام
  ؟یچرا نشست.... داخل میقرار بود بر-
 : آنگه پاسخ پرهام را بدهد گفت ی بمانینر
  ازت بخوام نه نمیگی؟يزی چهی-

 : انداخت و گفتنییسرش را پا.ی آشفتگی همراه نوعدی دی ممانی را در نگاه نریدگی شورپرهام
 .البته خودش اینو خواسته.می نزنی نگرفته حرفپلمیچون بابا گفته حداقل تا د.اگه راجع به رهاس شرمنده-
 : آرام کردنش گفت يبرا. فقط نگاهش کردمانینر
 .ه  سال مونده درس رها تموم بشه تا اون موقع دوره توام تموم شدهی-
 . راحت بشهالمی که خیبه شرط .سی ني بدینی بشی گفت پشهیم.... نیفته آره ی اتفاق خاصندهیاگه تا سال آ-

 : زد و گفت مانیسرشانه نر. برلب نشاندی بخشنانی لبخند اطمپرهام
  .می دیما دختر به داماد دیووانه نم...مراقب خودت باش ..... ها یشی مجنون ميدار-
 : گفتدی اما با تردشدین پرهام سرحال م ازلحدی بامانینر
 . و اغلب موارد هم حسم بهم دروغ نگفتهکنمی می خوشبختانه من با حسم زندگهیمتاسفانه -
 گه؟ی می بگی االن حستون چشهیم-
 . نکن پرهاميمسخره باز-
 ؟ي داری بدونم چه احساسخوامی؟ميچرا مسخره باز! نه واال -
 :دی پرسمیرمستقیبطور غ. کند انی بمی مستق دلش راي قادر نبود حرفهامانینر
  چکاره اس؟اوشیس-
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 : جا خورد مانی ربط نری از سوال بپرهام
  داره ؟یچه ربط-
 : رد گم کردن گفت ي برامانینر
 . خودمو سرگرم کنم گهی دي خوام با سوالهایم. نداره یربط.آره -

 : شانه باال انداخت و گفت پرهام
 .ابونی متراژ خدرحال حاضر مامور! بگم یچ-
 س؟ی ؟ مگه دانشجو نی چیعنی-
 .انصراف داده .بود دکی جون -
  ؟یواسه چ-

 دختر کش های شده گشت و گذار تا بازوهاش کلفتر بشه وبه قول بعضشیفعال که حرفه اصل. بدونم ارباب چه
 .تر

 . پرهامی کنی که نميحسود
 : و گفت دی پقی خندپرهام

 .رهی گی گیرن آدم لجش می ملشیمردم تحو نداره و ی نکته مثبتچی هیوقت-
 چطور ؟-
البته به نقل . آورده ی بدشانسگهی تراشه اما تبسم میآخه آدم اگه عقل داشته باشه واسه خودش مشکل نم-

 .قول از شوهرش
 . باشهی منطقی آدم بادیبه سروش نم. راست بگهدیخب شا-
  ؟ی زنی مزی بحث احمقانه پشت پا به همه چهی بالشتت،بخاطر ری هم زهی و بورسیتو اگه سال آخر باش-
 ی طرفه به قاضهی دی کنم و کله شقی بزرگیه اما نبای نمدیی اصال تانکهیبا ا .ی باشیطی داره تو چه شرایبستگ-

 .رفت 
 . رهی رو داره اما من تو کتم نمدهی عقنیبابامم هم-
 . خونه ی حقوق مای کردم تو نظام باشه یمن فک م-
  توام گول زده ؟چرا ؟ قیافش-
 ...... و با ي جدیلیخ...آره -

 : داد و گفت مانی نرلی را که قطع کرد پرهام لبخند ژکوندي تحوحرفش
 . باابهت باشه ي کردی فکر نمکنهی می چه رقصشی دی و مي تبسم بودیاگه آخر شب عروس-
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 : زد و گفت ي پرهام حرفش راخواند  لبخندنکهیازا
 که دارن از ادیمثل آدمهایی به نظر م. درکش سخترهیکنی بهش نگاه میهرچ.اشه بدی باي ادهیچیپس آدم پ-

 .کننی مغزشون استفاده مهیهزار ال
 .جون مغزشو راکد گذاشته . دکی جون ياینو بد اومد-
 . راهشو گم کرده پرهام دیشا-

 : که در سکوت نگاهش کرد ادامه دادپرهام
 و تمام شنی مي دچار خود آزارشهیی که دورنشون سرکوب م که آدمها بخاطر امیالهایادی مشی پیمواقع-

 . کشنیخواسته هاشونو درون خودشون م
 ی مکهیدرحال.  کننهی مقابله کرده وخودشونو تخلانی زنن تا با اطرافی به راههایی میطی شرانی در چنمتاسفانه

 .شنی از همه فنا مشیدونن خودشون ب
 .کننی سقوط میستیتا خودشونو باال بکشن واال به ته ن دارن ازی جرقه نهی مواقع به نگونهیدرا

 .شنی اش ،نابغه زاده مانهی عامای است که با مغز متفکر یی آدمهاانی پانیا
  .میدیاز کجا به کجا رس.اصال به ما چه  .مانی چه بحثیه نر-
 : خود گفت شیپ. شد رهی در فضا خي سرتکان داد و به نقطه امانینر
 ....رها....... نگرفته البته بجزیاز دکتر و خانواده اش پوان مثبت که معلومه نطوریا-

 : زد و گفت مانی به نري ضربه اپرهام
 ؟ي شدی مدلنی چرا امروز تو اه؟یچ-
 : نگاهش کرد و گفت مانینر
 ........ دلخواه بودماری وردل گهی سال ددیشا. امسال هم تموم شد زدهیس.پاشو بریم بابا-

 ........ کرد و دوشادوش هم حرکت کردندریرد جوان را درگ دو مي لبهايلبخند
 33 پست 
 . نشداوشی از سي گذشت و خبرزدهمی از سي متماديروزها

 دیبا. وتکلیفش را بفهمدردی تلفن رفت با او تماس بگیبارها سمت گوش. دست او وکارهایش به تنگ آمده بوداز
  ادی بیر از گاهاو حق نداشت ه .ستی منظورش از آن حرفها چدی فهمیم
 
 . و برودردی بگي دل او را به بازی کالم،با

 . قرار میدادشی را سر جای شد و گوشی ممانی لحظه آخر پشدرست
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  .دی رسی دلخواهش نمجهی کرد اما به نتی سربسته پرس وجویی از تبسم مبارها
 دانست عبث یکه م يکار. به او فکر نکندگری گرفت دمی و تصمستی به حال خود گرری دل سکی عاقبت

 .....است
*** 

 از جاعل ي انداخت تا خبرشی و سماجتی که به خرج داد ،پدر او را پرضای علي با میانجه گرگری بار داوشیس
 . کنندافتیمزبور در

 . گذراندی مزبور همچنان گرفتار بود و دوران حبسش را ممرد
 دستش ي را رویدست آخر مرد آب پاک.دی خوش ندي بار با برادر شوهر عمه اش تماس گرفت اما رونیچند

 . و امیدش را قطع کردختیر
 .دی خود خزیی و سردرگم شد و دست از پا درازتر کنج تنهامغموم

 خدمت انی به پول داشت و پدرش با آنکه اصال موافق رفتن او نبود تنها به صرف داشتن پاازی رفتن ني برااو
 . سفرش را بپردازدنهیقبول کرد هز

 دست به زیانگار همه چ. توانست بکندی بدتر فکر هم نمیطی در شرایدوسال خدمت و ادامه زندگ به اوشیس
  نداشته باشد تا اوامر پدر را اجرا یراه. کند رشیگ.نیدست هم داده بود تا زم

 
 . محال بودطی او آن شراياما برا.کند
 آورد به راهش ادامه یبه دست م که ی آرامش نسبی کند تا طی گرفت فکرش را عملمی تصمدی آخر که رسبه

 .دهد
 کشانداما حرفهاي جسورانه رها وصداقتش او را مصمم کرد ی رود او را به کجا می که می دانست آخر راهینم
. 
 :دیمادر متوجه اش شد پرس.کردی مي با غذا بازبای افکارش سرگرم بود و تقربا
  ؟ي خوریپس چرا نم.اوشی گرسنه ام سی مگه نگفت-

 : شمس گفت يآقا. افتادری در چشمان پدر گمی باال آمد و مستقوشای سنگاه
  ؟جنجال تازه در راهه؟یکنی فکر می به چيباز دار-

 : شمس گفت خانوم
 .دی شامتونو بخوردیشیطونو لعنت کن.... آخه هیچه حرف-
 : گفت اوشیس
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 .دیتا شما به چه منظور برداشت کن.حرف دارم . مامان گنیحاج آقا درس م-
 : سکوت ادامه دادیز لخت اپس

 . گردمی و از حرفم بر نمهیتصمیمم کامال جد. خونه برم نی از اخوامیم-
 : شمس قاشق و چنگالش را در بشقاب رها کرد و گفت يآقا
 .نگفتم .بفرما خانوم -
 : درنگ گفت ی باوشیس
 د؟یری گی تونم برام خونه می ازدواج کنم مکهی درصورتدیمگه خودتون نگفت-

 مستأصل بهم انداخته وباهمان حالت به طرف یزن و مرد نگاه. کردجادی خفقان آور اي جواوشی سجمله
 :دیخانوم شمس پرس. برگشتنداوشیس
  ؟ اوشی سهیمنظورت چ-

 : شمس گفت ي دهد آقای جواباوشی از آنگه سقبل
  ؟ی شی خسته نمي بازنهمهیتو از ا--
 : ابروهایش انداخت و گفت انی می اخم پررنگاوشیس
 اما پنج برابر سروش کنمی کارخونه جلو چشم خودتون کار مامیم!مثل سروش  .می خوام برم دنبال زندگیم-

 .یبه اضافه خرجهاي اضاف .خوامیحقوق م
 : خشم و ارامش گفت انیدست آخر م. شمس مانده بود چه واکنشی نشان دهد يآقا
 مزه اس ی بیلیاما اگه شوخیه خ .یکنی می شوخي داری کی هستي جدی فهمم کیواال من که باباتم نم-
 . چالش کننجای هم باشه هميجد.

 . که بدتون اومدهدینگفتم شوهرم بد. ازدواج کنم خوامی میم. خاك کنم ی واسه چ-
 : شمس برافروخته شد و گفت يآقا
 تا مردم دی نازی اتون میاما شازده بفرمایید به چ. درستت کنن دی دادمت دست مردم شای ميداگه دختر بود-

 دخترشونو بدن دست شما؟
  سوابق درخشانت؟ای نرفتت،کار نداشتت ي کارت،سربازمهی درس نبه
 تا مدام تو ي شدی مانعم نمي بردیاگه از آزار دادن من بدبخت لذت نم.ی حاجيشما کال بامن مشکل دار-

 .یسی بنواههی و برام سیسرم بکوب
 نیآواره ؟ مگه از همپالگیهاي خودت باشه که تو ا دست تو دهی دخترشو ميآخه پسر جون کدوم پدر-

 .... ودیمهمونیهاي مزخرف باهم جور شد
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 : لب نشاند و گفت ي لبخند کجی رواوشیس.دی استغفاري کشانی جمله اش رامیمابق
 .... هم که ییاون خدا. رو من قبول ندارم دی پرستی که شما مینی و اون دیاون حجی که شما رفت-
 :دی آمد و با غضب خروشاوشیجمله س انی شمس ميآقا
 .دهنتو آب بکش.کفر نگو پسر -
 : تر از قبل گفت ظی غلاوشیس
 ی بار خودشو مهیچون اون .کننی که مثل شما فک مکننی زن فاحشه رو ادمهایی درست منمی بیحاال م-

  .نهی بی شد تا آدمو فاحشه ميفروشه اما ذهن خراب روز
 : و گفت دی به محاسنش کشیدست.امدیبود اما به مذاق پدر اصال خوش ن مطلق قتی حقاوشی آنگه حرف سبا
 . سوزونی پسری تو تمام منو م-
 .....فکر خودتون ....من نه حاجی-
  .کنمی فهمم و استغفار میاما فورا م .زنمی اوقات بد حرف میمن گاه.. خب یلیخ-
 .دیکنیچون دوباره تکرار م .ستیاما توبه شما نستوه ن-

 ی تو واقعا با کدیاز خود پرس. سوال برد ری مثل معلم اخالق تمام عبودیتش را زاوشیس .دی کشری ت مردمغز
  درس رو بهت نی دوم برادرت که بزرگترمهی نای عباس؟پسرت یروبرو هست

 
  داد؟

 حفظ یطی اصالت خود را درشرایآدم. را دررگ دارد اوشی خون همان ساوشی سنی خودش جواب داد ابه
 .میکند

 :دی پرساوشی محاسنش زد و باخیره شدن به سری زستد
 .رمی من بعد از جرگه بداندیشه ها کناره بگکنمی میسع.حرفات کامالدرسته بابا-
 : گفت کردی همانطور که به پدرش نگاه ماوشیس
 . شما سوختيدلم واسه عبادت ها....اسفل السافلین. کردم دای جامو پی من که به قول گفتن-
 .وشای باش سيجد-
 : گفت اوشیس
 . ازدواج کنمخوامیم..... گردم سرخونه اول ی پس برم-
 .ي خواستگارامی راست وریسه که برات بتی زندگي من تو کجازیآخه عز-
 . دختره هم اوکی بهم دادهادی که خوشت بیی برمت جای باش من مهی شما پا-
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 .حتما عاشق چشم وابروت شده -
 :بر دو گفت  شی سرش را داخل صورت پدر پاوشیس
 . سیاهم شده ي عاشق چشمادیشا-

 : شمس سرسیاوش را عقب راند و گفت يآقا. پدر و مادر را به خنده انداخت اوشی العمل سعکس
حاال شامتو .ی دوتا بچه داشتیکی تا حاال ياگه دختر بود.ی خوشگلیچی عوض همیکنیماهم اعتراف م!باشه-

 .تنگ بشه نذار خلقمون .بخور برو سراغ کارت باباجون
 : ابروهایش انداخت وگفتنی بی اخماوشیس
  با خودم ببرم؟دی کیو باي پس من بخوام برم خواستگار-
 : تکان داد و گفت يسر. داد ی تمسخر مي به چهره اش داداما لحنش بوي جدي شمس ظاهريآقا
  ؟هی دختر خانوم مقبول کنی امینیبفرما بب-

 دهد اما ی دانست پدر چه عکس العملی نشان مینم. انداختشی تشو را بهاوشی و نگاه ثابت پدر ،دل سسکوت
  به مرد می ثابت و مستقی جسارت برترسش غلبه کرد وبا نگاهشهیمثل هم

 
 : گفت

 "رها"-
 تمام خشمش را بردست کدفعهی. ماتش برده بوداوشی محض خانه را فرا گرفت و پدر همانگونه به سیسکوت

 :دیکوب ی مينشاند و رو
 نه ؟ ...ی کنيزی سروش آبرورلیونده تو فام منیهم-
 : طلبکارانه گفت اوشیس
 . خوام باهاش ازدواج کنمیم. بشه يزی گولش بزنم که آبرورخوامی مگه م-
 : کشیدومصرانه گفت اوشی سي شمس انگشت اشاره اش را به نشانه تهدید رويآقا
 . کنمی پوستتو مياری دختر رو بنی اسم اگهی دکباری-

 ؟يدیفهم
  ؟یواسه چ-
 مراقبش ی که چهار چشمي دخترنی مردم دخترشونو از سرراه آوردن بدن دست تو ؟اونم چني تو فکر کرد-

 .هستن تا پشه نیشش نزنه
 :سپس گفت . با حرص سردادي ترش کرد و خنده ای عصباوشی ثابت سنگاه
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 فیح.....فیولی ح.کنهیلت کار م بار ثابت کردي عقهیاما الاقل واسه . آقا زادهي دارفی خوش اشتها تشریلیخ-
 که ،،،،،

  کالم پدر آمد ؛انی ماوشیس
 ..... و يفقط مونده خواستگار. رها منو قبول کرده -
 : آمداوشی کالم سانی شمس مي آقانباریا

 . نگام کنن و بعدش محترمانه بیرونم بندازني دکتر تا با خفت و خواريمن نمیرم خونه آقا-
 : مصرانه گفت اوشیس
 از خار کردن من شهی که همی فهمی می باشیاگه آدم عادل. حاج آقا ستی بد نی خودت بکنينگا به کارها هی-

  وزی خوام بکنم که فیواال کار خالف شرعی نم. بريیو زور گفتن لذت م
 

 .پروندي
 : و گفت دیچی شمس مثل مار به خود پيآقا
  بچه ؟ی گذاشتی کي دست روی دونی تو م-
 گاه جنگ رها دونی منی از ادی راهمو هموار کنای دی برام جورش کنای .ختهییه که فکرمو بهم ر دخترنی رها اول-

 .بشم
 تا دست آخر بري سر خونه ی کوبی به درودیوار می ذاري ؟ هی شرط مای ذاري تو معذورات ی منو مي تو دار-

 اول ؟
 : قاطعانه گفت اوشیس
 من و البته شأن ي که حد وسط آزاديزیچ.د فکر کردم  که خودتون پیچیدیي مدت به نسخه انی من تو ا-

  ی که پسرم الابالدی عام داري برای موجهلی دلينطوریا.اجتماعی شماست
 
  .ستین

 : انداخت و گفت اوشی به چشمان مصمم سی شمس نگاهيآقا
  ؟ی چیعنی ی فهمیم.اوشی سی باز کنتی رو به زندگگهی آدم دهی ي پای خواهی تو م-
  ؟هیمگه از نظر شما مهمه که خواست من چ.رهی از اصول و سنت ها تو مغز من نمیلیا فهم خبه قول شم-
 ی سر زندگستی برات مهم نیعنی حرف تو یمعن. دختر مردم ندارهی به زندگی سروته تو ربطیحرفهاي ب-

 .ادی می چشهی که وارد خونه تو میکس
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 . بپرمدی کنیچیپس پرهامو ق-
  خامت ؟الی تو خ-
 : سر گذاشت و گفت يدستهایش را رو اوشیس
  .دی که براتون گفتم باز کنیراه-
  مرد متعهد بري؟هی در قالب ی تونیتو م.ازدواج آداب خودشو داره پسر-
 : شد و گفت رهی به پدر خاوشیس
 . کم رها بشم هی تونمی راه منیدرحال حاضر باا-
  ؟یاز چ-
 ی هموارو حرفهاي معموليبه راهها.زدی بد را دور بريفکرها  و تمام ی سرش را تکان داد تا افعال منفاوشیس

 :زدو گفت 
  ؟ستی آل شما ندهیمگه ا.... کار سالم هی و ي عادی زندگهی-
 :دی شمس چشمانش را جمع کرد و پرسيآقا
  ؟ي سالم داری تو واقعا قصد زندگ-
 : و گفت  برخاستزیاز پشت م. رفت ادشی ی آنگه لب به غذا زده باشد گرسنگی باوشیس
 . دارمتی خودم شخصي قبول کنی من بزرگ شدم وبرای وقت نخواستچیه-

 باشد تا ی شوخاوشی دوست داشت حرفهاي سدیچی در سرش پیی سالن را ترك کرد،زمزمه هااوشی سیوقت
  اوشیط،سی شرانکهیبا ا.اما همسرش نقطه مخالف او بود.راحت فراموش کند 

 
 : کرد اما گفت ی ممرددش

 . بده شی واقعا از دختر دکتر خوشش آمده و سرو سامونی به زندگدیشا. عباسگهیست م رادیشا-
 : به همسرش انداخت و گفت یهی شمس نگاه عاقل اندر سفيآقا
 دم به ؟ی اش چهیبق..... من شی پادی حاال کارش ب؟ي دادی می جووننی دست چنیشما خودت دختر داشت-

 ساعت از
 که مطمئنم دکتر براش يدرس نیمه کاره ا.... بازداشتش کنن يم سرباز فرار دنبالش تا به جرانی بيکالنتر

 . مهمه یلیخ
 :مرد ادامه داد. شمس حق را به همسرش داد وسکوت کردخانوم
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اونم .... برم دم خونه مردم یی به چه رودی محاسن سفنیاونوقت من با ا .ی قبول کنی تونی خودتم نميدید-
  ....یک

 : شمس نشست و با افسوس گفت ير لب آقا ناخودآگاه بيلبخند
 . رفتم جلویبا سر م. فرق داشت طیاونوقت شرا. پسر يکاش درستو ول نکرده بود-

 : کرد و گفت دای پی شمس از حرف همسرش جراتخانوم
 یابانی خياجازه نده عشقها. کرد دای اشو پندهی دختر آنی به عشق ادیشا. حرف بزن عباس یباهاش منطق-

  نیحاال که خودش ا.سمت وسویی ببره که راه برگشت نداشته باشه پسرمو به 
 

 . نکن ی پشتشو خالخوادی مدخترو
 : گفت ی شمس با اعصابی متشنج ولحنی شاکيآقا
  فهمه؟ی عشق ماوشیبه نظر تو س-
  چرا نفهمه ؟ مگه عاطفه نداره ؟-
 . بچه فقط ناله نفرینهنیعاقبت ا.لعنت مردمو نخر زن -
  .گهی خودتو راحت کن دالیار لب باغچه و خپس سرشو بذ-
 : و گفت امدی شمس از حرف همسرش خوشش نيآقا
 .کسرهی بار آدم کن کهیتوام ت-
  .یسی نویمدام گناه نکرده رو به پاش م. نمیري گهی میخوب به هر راه-
 . براش طونی حاال شدم ش-
 .فتهی براههی تا از فرط سرگردونی به بینکن غی حمایتتو ازش درخوامیمن م. عباس جان ریحرف منو به دل نگ-
 خواد ی خونه منی ازای خالصي گفت برايدی امرو به ما گفته باشه ؟ نشنقتی سیاوش حقیکنیتو باور م-

 .ازدواج کنه 
 زنه یشاید دختره خودش سیاوشو دوس داشته باشه که حرف از ازدواج م. زده ی حرفتی از سر عصباندیشا-
 اره؟ی سیاوش اسم ازدواج بيد کریواال تو باور م.

 ازمون گذشته چرا نباید راه و یما که سن. پسره رو گرفته نی اافهیچشمش قد و ق.اون دختره بچه اس خانوم -
  .می بدصیچاهو تشخ

 کم هی کمی جا افتاد،بقشی زندگدیشا .کنهی خودتون کار مشی پادی گفت ماوشیاما س.حرفهاي شما قبول-
 .کاریهاشم جبران کرد
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 ..... شداطیي گفت و قدم زنان وارد ح"الاله اال اله " شمس ياآق
 34پست
 جهت پدر را جلو انداخت تا دکتر به نیازا .ستی نی دانست مواجه شدن باخانواده دکتر صدرا کار راحتی مخوب

 . خوش نشان دهدي پدر روری سپید و اعتبار چشمگيحرمت مو
 . نظر داشت ریه چون مدام او را ازپشت پنجره اتاقش ز انداختي بود پدر را هم در بد بحبوحه امطمئن

 ی لحظاتي کرد و روانه پله ها شد تا برگردد،نگاهشان برای بار که مرد طول و عرض باغچه را طنی آخريبرا
 . تکلم کردندی زبانیدرهم گره خورد و با زبان ب

 .بود هودهی بود پدر سراغش آمده و سنگهایش را وا بکند اما انتظارش بمنتظر
 . خوابش را ربوده بودشهی و آرامش آن شب برخالف همسکوت

 اش رفت تا با رها تماس گرفته یاز قدم زدن که خسته شد سراغ گوش. قدم رو رفت ی طوالنیقی دقاتا
 . شدی از جانب او مطمئن مدیبا.وتکلیفش را بداند

 . شماره را وارد کرد و منتظر ماندندازدی به ساعت بی آنگه نگاهیب
 : ممتد را پرکردي بوقهاي خواب آلود رها جاي بوق آزاد در گوشش نشست تا باالخره صدانی چندياصد

 !!!بله -
 خودش سرشب بود اما ي شب برامهیآن ساعت از ن. خواب آلود رها نگاهش را به سمت ساعت کشانديصدا-
 ..... از شب ی پاسگرانی ديبرا
 ؟يخواب بود.اصال حواسم به ساعت نبود -

 : گفتیه خواب آلوده بود به گمان مزاحم تلفن کرها
 . بهم زنگ بزنهی مثل تو نصفه شبوونهی دهی کردم ی نشسته بودم و دعا مداریب!نه -
  خانوم کوچولو؟می االن حرف نزنیعنی-
 . تخت نشستانی و مدی پوستش دوری زفی لطیحس. خواب از سرش پریدی مستاوشی بردن لقبش از زبان سبا

 : شد دای فکر نکند سروکله اش پاوشی به سگری با خود عهد کرد د کهی زماندرست
  ؟اوشی سییتو-
  ؟دیخوابت پر...آره -

  درصداي رها نشست ؛ینرمش
  ساعت چنده؟ی دونیم-
 .به ساعت نگاه نکردم...گفتم که -
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 ؟ی حواس پرتنقدریا-
 . فردا بحرفیمادیاگه خوابت م.... تو جوجوشیحواسم اومده پ-

 . در قلب رها به پا کردی جنجالاوشی کوتاه س وي عادجمله
 : گفت نجامدی فردایش دوباره هفته ها بطول ننکهی ااز
 .حاال که خوابمو پروندي حرفتو بزن-
  که ؟ادتهی......رمی گی به در بهت گفتم باهات تماس مزدهیس-
 ".. ..ادتهی یگیخواست بگوید از اونوقت تاحاال صد بار مردم و زنده شدم اونوقت م"
 : آن افکار گفت يجا
  طوالنیه؟نقدری ؟همه وعده هات ای تا زنگ بزندهی تا االن طول کششی هفته و دوروز پکی و کماهیاز -
 . تو مخت بودهیفکر به اربابت حساب.... بهت خوش نگذشته ادیپس ز-

 : الت منشانه جواب داداوشی سمدل
 .مردم و زنده شدم .....آره جون عمت -
 "دی آی می نفسحای دل که مسيمژده ا"  بگمدی پس با-

 : گفت رها
 "دی آی می کسيکه انفاس خوشش بو"-
 : و گفت دی خنداوشیس
 . توي اهیچه قد پا....دمت گرم.... ول بابا يا-
 .يما اینیم خرس قهوه ا-
  .گهیپرو نشو د-
  رفته ؟ادتیپسر شجاع -
 : کوتاهی گفت و افزودیاوک. پدر به داده بودندنی القابی افتاد که شب اول برخوردشان داخل ماشادی اوشیس
 .دنبال کارام بودم بلکه نخوام مزاحم تو بشم اما انگار نشد-
 ؟ي چه کار-
 .گمی کرد بهت مدای ربط پتیاگه به زندگ.مفصله-
  با کار تو داره ؟ی من چه ارتباطیزندگ-
 . باهام ازدواج کن ی منو داشته باشيخوای اگه میگفت.يزاری بی از دوستییادته پارسال تو اون کافه گفت-
 : خود را حفظ کرد و گفتیرونی اما آرامش بدی کوبی مشتری باوشی قلبش با هرکالم سنکهیباا
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  ؟ی کنخوابی و منو بی تا نصفه شب به جوابش برسيکردی بهش فکر می داشتکسالی-
 .دمت گرم بابا.ی داده باشمی بازدی زدم شایحدس م. بود یپس شوخ-
  ؟ی وسط که چيدی پارسالو کشيحرفا.هینظورت چحاال م-
 موخی تو یاگه شوخ. نه ؟ من جرقه اول رو تو خونه زدمای ی هستي که ردی حرفي خواستم بدونم پایم-

 . خانواده امو بفرستم جلوستیکارت ن
 ..... به او دنیاز حرف سیاوش و رس. تن رها خواب رفتتمام

 . مسجل بودشیچون واکنش خانواده اش برا.دادیرنگ صدا م هماهنگ نفسش بود اما مغزش جرنگ جقلبش
 :دی پرساوشی که کش دار شد سسگوتش

  ؟ی زنی شدرها؟چرا حرف نمیچ-
 ..... نه ای رسد ی ماوشی به گوش سشی دانست صداینم.زدی وزنی حرف می وبابی به آرامرها
  با پارسال چقدر فرق کرده ؟یدونیم.سکوتم بخاطروضعیت االن توئه-
 همه جوره تونمی می اما از لحاظ مالادی بهت مشتری بیلی دکتر خي آقایه دنبال سواد و کماالت هستاگ-

  یلی کنم ختی که خوندم فعالي تو رشته اتونمی االن هم منکهیساپورتت کنم کماا
 

 .کمبودش فقط چند ماه ترك تحصیله. از اونایی که ادامه دادن بهتر
 یمن مطمئنم خانواده ام خصوصاپدرم موافقت نم .نهی بن بست انیگتر بزری دونی ؟ ماوشی سیسربازیت چ-

  ...ی پارسالو داشتطیکنه اما اگه شرا
 : کالم رها آمدانی ماوشیس
 . ما روبخیروشما رو به سالمت میحاال که راه دررو ندار.  که هستینیهم. چکار کنم یگیم-
 .می که من گند زدم به زندگدی راه حل دادنته ؟ ببخشيجا-
 . هستمای قاطیمن به حد کاف.رو مخ نرو رها -

 :نفسی گرفت و گفت . دلش را لرزانداوشی مستأصل سيصدا
  به پدرم ؟ی بگی چیخواهی بگو مکنهی کار مستیخب تو که عقلت ب-
 ؟يسادی پام وایعنی حرفت نیا-

 ي راس کارهاشهی که هممخالفت پدرومادر واز آنها بدتر غضب پرهام. متفاوت به مغز رها هجوم آورد ییصداها
 ...... رابطهنی الخصوص درایاو بود عل

 : به خود آمداوشی سيباز با صدا.  نگذاشته بودي نقطه بازچی هاوشی با افسوس سرتکان داد چون سمدام
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  مختو زده ؟ی با افعال روانشناختی کرده ؟ کری فکرتو درگیباز ک-
 : گفت يدبه رها برخورد وبه تن. کار خودش را کرداوشی سحرف

  ؟ی که چي گرفتم اما باز تکرار کرددهیدفعه اول رو نشن-
 . خودمو بدونم فیخوب جواب منو بده تا تکل-
  .دمی نشستم دارم به حرفات گوش می واسه چيفکر کرد-
تو فقط مخ  .کنمی رو هم رله ميسرباز. مشغول بشم ی حاجشیقراره پ. دور زی متشنج رو برطی پس شرا-

 . بابت شانس آوردمنی پسندت کرده و از ایچون حاج.زخانواده اتو بپ
 : اما به ظاهر گفت دی به دلش چسباوشی سحرف

 مگه قراره بابات منو پسند کنه ؟-
 .میتو شادیات جبران کن....فعال اسباب نجات ماشو . حرف خاله زنکی را ننداز رها-

  :دی وبا تعجب پرساوردی درناوشی سراز حرفهاي الت منشانه سرها
  ؟ی چیعنی-
 . منو بکش خالصیعنی-
 چته؟...وا -
 : آمد وگفتنیی از گرده حرص پااوشیس-
  دکتر به باال جوجه دکیشی گونمی نه ؟ اای اسفناك زن ما بشی طی شرانی بااي حاضریعنی-

 : محابا گفت یب. شدجانی به او داد دستخوش هاوشی که سی خنده اش گرفت اما از نسبترها
 ........ که یبه شرط. بکنم ي دلم هرکار آرامشيحاضرم برا-
 : کالم رها امدوگفت انی ماوشیس
 رمیچون من هنوز با خودمم درگ. ارتباط ساده عاطفیهی یحت. نداشته باش رهاي عادی زندگهیاز من توقع -

 .لطفا درکم کن . بابام به تو پناه آوردمي سلطه هاری فرار اززيوبرا
 دی فهمینم.فکر کرد تب و لرز دارد. افتاده بودری گخی دو حس داغ ونیتنش ب.دندی خون به صورت رها پاشانگار
 فقط . دردسرش سبز،شده است ی بی از کجا وسط زندگکبارهی و ستیاو ک

 
 . انگاردشدهی خواست ندی او از رها مکهیدرحال. مثل جان دوستش دارد دی فهمیم

 به قلبش یآنکه فکر کند قرار است چه عذاب ی به معشوق درگیرش کرده بود بدنی لحظه فقط فکر رسدرآن
 .دهد



 

 212 

 :دی پرسی شد وبه آرامي متفاوت کم انرژي براثر فکرهاشیصدا
 اوش؟یباشم س"همخونه ات" یخواهی تو از من م-
 : گفت ي جدی با لحناوشیس
  حرفي کنارت نشستم ودرکمال خونسردکهیدرحال.مینی همدیگرو ببگهی بار دهیبهتره قبل از هر تصمیمی -
  داشتن ارامشت ي اون موقع برادیشا. احساسمی تا چه حد بی بفهمزنمیم
 

 .ی خوام همون هفته اول چشمات دریاي اشک بشه و برام دشنه بکشینم.ي کرددنظری تجد،درفکرت
 .مینیکجاهمدیگرو بب!باشه -
 ...شب خوش .میدی که قبال همدیگرو ديهمون کافه ا.فردا طرفاي چهار عصر-
 . تخت افتادانی مشی دستهاانی از میگوش. را نداشت یذاشتن گوش گنیی حس پایحت

 . شده بودری اسی متفاوتي حالتهانیب
 !ی گچارهی و بی ،درماندگصالی بغض،استهی مثل خنده ،گریحالت
 .دی شد دچار تهوع گردی که دچار استرس می آن حاالت برمعده اش فشار آورد و مثل زمانتمام

 . تخت افتاد يا درون شکم جمع کرد و رو رشی غلبه برحالش پاهايبرا
 .کردی مداری خورد و مادر را بی داد حالش بهم می ميشروی مجال پاگر

 . فرار از آن حالت خود را به اوهام وصل کرديبرا. اما مدام تشدیدشدحالش
 . ساخت که آرزو داشت ییای روي خود مردي براازسیاوش

 از البه الیش ی چون شبنمزیقطرات اشک ن.دیچی پیبدنش م خورد و دور ی با گردشش مدام تاب مشیموها
 .دی چکی منییسرمیخورد و پا

 . کتابش خارج کردي بود را از البه الدهی که از او کشیی قلم هااهی از سیکی. کردی نمازشی نی باوشی سالیخ
 . دوباره داشتن و خواستن او خواب را کال از،سرش پراند لیم

 . را شروع کرداوشی تازه از سیقلم به دست گرفت و طرح.نشست  و پشت بوم نقاشیش برخاست
  دی کشی فقط می بدون نگاه کردن به عکسگرید

 ..... کردی ممی را ترسری تصونیباتری با قلم هماهنگ بود و زقلب
 35 پست

 . بودگانهی سوخت اما خواب با چشمانش بی میخوابی از بچشمانش
 .ن چشمان مغرور است  درحال تصاحب آدی گنجی اش نملهی مخدر
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 . کج کرد نیی رحم ساعت سربه سمت پای بي عقربه هاباالخره
 . را به رعشه انداخته بود شی دست و پااوشی سدنی داقی و اشتشور
 . تا لباس انتخاب کندختی تخت ري کمد لباس را روکی چگونه ندی درخانه نبود تا ببی را شکر کرد کسخدا
 سبز رنگ ي با رده های طوسیی مانتوتای برود اما نهااوشی سدنی به درستانیب دفورمی سرش زد با همان اونبه

 . سرانداخت يبرداشت وشالی با همان نقش رو
 .دی در چشمانش دی مرتب کردن خود ،برقدرحال

 درآورد و نهیی خود در آيشکلکی برا. نشده است بای تا ان روز آنقدر زکردیحس م. زدی هم به او لبخند منهییآ
 :گفت 

 ".ی همتایی باهاش برابر باشی تو بدیبا. میري نی زمي مرد رونیباتری زداری به ديدار"
 . رفت ی قبلزی داخل کافه شد و سراغ همان منباریاما ا.دی به وعده گاه رساوشی مرتبه قبل زودتر از سمانند
 .ندی را بباوشی را انتخاب کرد تا ورود سواری پشت به دیصندل

 . کشدی را می تشکر کرد و به او فهماند انتظار کس خدمت که جلو آمدشیپ
 . در کافه از ورود شخص تازه وارد خبر دادي دورنشده بود که زنگ باالادی جوان زمرد

 چشم از ی طوالنیی هاهی خصوصا دخترها تا ثانانی فقط خودش چشم به در دارد اما اکثر مشتربردی مگمان
 . برنداشتنداوشیس
 !شی کننده بود که رسد به چشمهاجی عطرش از دور هم گيبو

  .کندی را اشغال مزی تا ببینندکدام مدندیی او راباچشم پاگاهشی به جااوشی سدنی تا رسیبرخ
 . زده و به کارشان مشغول شدندي از صندلیهایش را پرکرده بود لبخندیکی که رها يزی مدنی دبا

 . شدندالی خی طرف صاحب دارد و بدندی فهمایگو
 . و نشستدی را کنار کشی که او را شناخته بود صندلی از هرزمان تفاوت تریب

 .کندی نشستن انتخاب مي قائم را براهی هر مرتبه زاواوشی سوال داشت چرا سي رها جايبرا
 :دی پرساوشی افکارش که سریدرگ

 ؟ي وقته اومدیلیخ-
 : گفت ی زد وبه آرامی پلکرها
 سالم -

 که مهار چشمانش دی دی او را مال خود مشبیانگار از همان د . به دلش نشستبی عجاوشی کمرنگ سلبخند
 .... لباس او ذوقش را کور کرد رهیباز رنگ ت.را از دست داده بود
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  ؟می حرف بزنای يخوری ميزیچ ....کیعل-
 ! تفاوتیشیسؤالش و ب. اورا رنجاندی کماوشی سلحن

 .دی کشی مری به زشیا پله پله از آرزوها او راوشی سکهی رفت درحالی با او تا عرش باال مالی در خاو
 .... کرد مدل خودش رفتار کند تا آزرده خاطر نشود یسع
 . عجله داريیلیانگار خ-
 .يدی عجله کرد واال پردی به دست آوردن تو بايبرا-

 کیانگار درآن واحد .دی فهمی را نماوشیاصال س. جمله اش نداشت ی با معنی تناسبچی هاوشی سي عادلحن
 اما با تمام . سخت بودیلیشناخت او خ.ندی بی متی با چند شخصچهره

 
 . گرفت و مات نگاهش شد ي دل مهربان رها را به بازپیچیدگیهایش

 : از سکوت او سر رفت وپرسیداوشی حوصله س
 . خانوم کوچولویکنی حرفم فکر میبه معن-

 : آنچه از دهنش گذشت به زبان آوردرها
 . بردن به احساست از اونم سختریپ .اوشی سخته سیلیشناختن تو خ-
 : گفت اوشیس
  .گهی می دل خودت چنیبب .ي تو به احساس من چکار دار-
 ....اما ازدل تونسبت به خودم  .گمی فقط به تو منویا. کس ازش خبر ندارهچی تو قلبم غوغاییه که ه-
 : کالمش را شکست و گفت اوشیس
 ی زندگهی ی ستون اصلی تونی پاك و حساس مهی روحنی باا کهی هستی آل و دوست داشتندهی تو دختر ا-

  ی نه هدف مشخصشهیدرست برعکس من که نه احساسات سرم م .یباش
 

 .دارم
 : زد و گفت ي پوزخندرها
 ندهیفقط به آ. کردم ی فنا شدم بنا نمگهی که می کسی زندگي امو روپایه هاندهی نگر بودم ،آندهیمن اگه آ-
  .دوارمیام
 :دی پرسي جدیلی خاوشیس
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 ی خیالیم،،،،،چی من خوشت اومده ؟ االفیم ،سرگردونیم ،بی من ؟ از چي پاي اتو بذارندهی باعث شده آیچ-
 ،هان ؟

 : با انگشتانش گفت ي گرفت ودر حال بازاوشی نگاه از،سرها
  ؟ی منو بسنجی عقلبی ضری خواهیم-
 : نیشخندي زد و گفت اوشیس
 واز پشت خط تلفن تهدیدم يدی بالیبافیس وافاده به خانوادت م.ی نشستی نم االن کنار منی اگه عقل داشتتو
  .ي کردیم

 :دی با جسارت پرسرها
  ؟ ی هستی آدم مزخرفنقدری ایعنی-
 : باال انداخت و گفت یی ابرواوشیس
 .میفک کنم تو پرویی با هم برابر باش-
 .می رسی به کجا ممینی تا ببمیه کن نقطه مشترك استفادنی از همای ؟بستی نی به نظرت تفاهم جالب-
  ؟ياما هنوز جواب سوالمو نداد-
 .يدی پرسی ازپشت تلفن منمی چرا ازت خوشم اومده ؟ خب ای که بفهمیی بازجوي برانجایمنو کشوندي ا-
 : گفت اوشیس
 .ي لباس و ادکلنتو انتخاب نکردنی و بهتري نکردي لحظه شماردنمی واسه دنکهینه ا-

 . گل انداختي دارشتنیا همه خو رها بي هاگونه
 ....دی را به طرف خود کششخدمتی زد و بااشاره دست پي لبخند محواوشیس
 قهوه ترك بدون شیروشکر-

 : سرتکان داد به رها نگاه کردمردجوان
  دارن؟لی میخانوم چ-

 : گفت رها
 .البته با شیروشکر.سفارش نامزدم -
 : گفت اوشیبالفاصله پس از رفتن او س.داخت و رفت  گذرا اما بادقت به آنها انی خدمت نگاهشیپ

 موتورمو گل نجای از هممیفک کنم اگه به تفاهم برس .ي رو اعالم کردي نرسیدیم تو نامزدجهیما هنوز به نت-
 .عجب بابا ....يانگار تو از من هول تر..... وبادابادامبارك بادایبزن
 : گفتي با خونسردرها
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  ؟شهیحالت بد نم..... تركم؟اونيخوریچطور قهوه تلخ م-
 : چشمانش را از تعجب درشت کرد و گفت اوشیس
 . گذره ی داره بهم خوش میلیخ. چپ کوچولوی به کوچه علی زنیچه خوب خودتو م-

 : چانه گره کرد و گفت ری دستانش را زرها
 .دمی دارم جواب سوالتو میاگه دقت کن-
 : را باال انداخت شی گوشه ابرواوشیس
 نه ؟ ...نهیمنظورت ا. نوع دوست داشتنت دخالت نکنم  تویعنی-

 :دی کشنیی را پاشی لبهارها
 .يزی چنی همچهی .....يا-
مثل مشروب خوردن که اولش .... پرهی حس بچگانه وزود گذرشدي که زود از سرت مهی دچار گمی من ماما

 . بهت اما مستی از سرت بپره سردرد میارهدهیحال م
 : زدو گفت ي پوزخندرها
 .رمی بگمی خودم تصميبذار جا. نکن ری حرفا درگنیمنو با خودم و ا-
  عقل جوجو ؟نیبا ا-

 ی او رابه صندلاوشیاما نگاه س. شد تا او را ترك کندزی خمین. از حرفش بدتر بود اوشی تمسخرگونه سلبخند
 .چسباند
 : گفت  از قهوه اش را خورد وي جرعه ااوشیس. شد دهی چزی مي دم سفارششان روهمان

 . بهم دارهی سازه نه ربطی نه به مزاجم منیریش. کنه ي خورم تا با سرنوشتم برابریتلخ م-
 : گفت دی که او را صم بکم داوشیس. فقط نگاهش کرد رها
 هم واشی واشی .یکنی باد ميری به خودت بگي هر چیو فوریبخواه. پرو بود دی باای دننی تو ایواسه زندگ-
 .يدی ترکيدید

 : و ادامه داددی به خنده او خنداوشیس.ه اش گرفت  خندرها
 . بهترهیهمون جوجه باش. مثل کفتر چاهییشیم.بق نکن -
 شکر به روی مشغول افزودن شیوقت. وارد شده ی استباط کرد از در عذرخواهنطوری ااوشی مدل حرف زدن ساز

 :قهوه اش شد سیاوش گفت 
  بریم سراغ شاهنامه امون ؟ي کردیآشت-
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 ی برات خرج تراشرهی لجم بگيزیاگه از چ. کارتی راحت بري پالی کنم تا با خی مفتیا قهر نمنی امن به-
 . گرسنه شدمیلی بزرگ سفارش بده که خي خامه اینیری شهیحاال  .کنمیم
 گنده اس وصلش کنم به تانکر يادیاگه معده تو ز. کوچولوستی وصل ني سوراخ ما به بانک مرکزبیج

 .شهرداري
  !ی مردم از خوشمزگیعنی.دیردل خند از سرها

 : نگاه کردو گفت اوشی چپی به سچپ
 .ارمی پولم رو بفی کرونی بامی باشه باهات مادمی

 . کنمی نمیچون من پول مفت خرج کس. براتفتهی و شکرتم پس بده تا کمتر بریش .هیفکر خوب-
 : نچ نچی کرد وادامه داداوشیس .دی کوبزی مي فنجانش را رورها
 به خودم یلیخ .ستی درکار نیپسر شجاع!رو من حساب نکن  .ی شادهی خودت پدیفنجون بشکنه بااگه -

 .یپورچی ششمیزحمت بدم م
 : لب گفت ری کرد وزيدندان قروچه ا. شدي کفری حسابرها
 .یکنی دق مسی احساس خسی یالقوز بنیسرماه نشده ازدست ا. عاشق شدنت رها نیخاك تو سرت با ا-
 .دی بود با صدا خنددهی غرولندهاي رها را شن که تماماوشیس

 . به آندو انداختندی دزدکی اطراف نگاهيزهای کافه گم شد اما می خنده اش در شلوغيصدا
 و گفت دی خدمت را با اشاره سمت خود کششی پاوشیس .فتدی نی با فنجانش مشغول شد تا چشمش به کسرها

: 
 .ستی ما رو سوراخ نکنه ول کن ماجرا نبیتا ج.اری بزمی نامزد عزي رولت بزرگ براهی-

 ي اش را انجام داد و رفت رها رولت را به دو قسمت مساوفهی وظیوقت. تکان داد و دور شدي جوان سرمرد
 : کرد و گفت میتقس

 .بخور.... بشه تی مساوات رعادیاگه قرار به شراکته با-
 : ظرف رولت را به سمت رها برگرداند و گفت اوشیس
 . خورم ی دوس نداشتم و نممهی نصفه نزی چچوقتیه-
 . خورمیپس منم نم-

 اش ي او در جلد جدنباری برخورد کند اما ازی مسالمت آمشی مثل دفعه پای نازش را بکشد اوشی داشت سانتظار
 :فرو رفت 

- 
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 تلخم که چند لحظه نتونستی تحملم نقدریمن ا. زندگیهاستهی مثل بقی که قراره واردش بشی نکن زندگفک
  قهیخواستم چند دق .ی ترکم کنيز،شدی خمی نشی پقهی چند دقنیهم .یکن
 

 ی رو گردن نمیتی مسوولچی رو تحمل کنی که هی آدمیتونی وببینی می بعد با خودت خلوت کنی باشکنارم
 .رهیگ

 : شد ادامه دادی رها که طوالنسکوت
 و همه زی عادت دارم از همه چشهیهم.م رنگهی هیهر ثان. منه ی اصل زندگيدی چن لحظه دنی که تو اییزایچ-

  ی زندگهی چون ارزش گمی رو بهت منایا. طلبکار باشمیکس به قول حاج
 
 ......ی خود دانگهیحاال د. مثل منی نه سروکله زدن با آدمي دغدغه رو داریب

 : شدوگفت رهی رولت خي به البالوي خوش رنگ رورها
 ..... بري اما افسوسادمی اومدم آرزو کردم از یم که م هری تو مسیحت. نه ای شدم وونهی ددونمینم-
 نه ؟... شده ریعقل واحساست باهم درگ-
 . بره واال االن مقابلت نبودمی احساسم مشهی خوشبختانه همایمتاسفانه -
 .بعد بهم خبر بده. عاقالنه فکر کن نیبرو بش-
  ؟ی که چ-
  نه ؟ای ی باهام ازدواج کنيحاضر-
 .چون مدتهاست ذهنم درگیرته. به تو رسمیاز هرکجا شروع کنم آخرش م.ن ندارم  به فکر کرديازین-
 : قاطعانه گفت اوشیس
 و ی زندگيدار. متفاوتییلی کنه اما تو بامن خی نمیتهش برد و باخت واسه من فرق.  ما مثل بازیهیزندگ-

  ؟ی فکر کنی خواهیبازم نم. وسط ي ذاری خانوادت رو ميآبرو
 : زد و گفت يلبخند.دی دلش چسب بهاوشی سحرفهاي

 . بره نی از بدمی صفت باعث شد تردنیهم.وجدان واسه آدم خوبه -
  ؟یکنی مسخره ميدار-
 . بوددی حرف بعنی نشسته اي ازدواج قراردادهی که پا یاز آدم!نه -
 : به انگشتان بلندش ور رفت و گفت اوشیس
 .عاقل باش تا مثل من سراب و توهم اصل زندگیت نشه -
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 : آمد و گفت نیی پرده پاهی رها يصدا
 که نشون یستی نيزی چکنهینگاهت مطمئنم م. لرزهی اما ته دلم نمهی چی دلباختگنی دونم عاقبتم از اینم-
 .يدیم
  ؟یاگه تهش سراب شد چ-
 . جنگم بعد باخودتی مانیاول با اطراف. تالشمو بکنم خوامیم .کنمی می سراب رو واقعنی من ا-
 ..... به او حسادت کرد یبه نوع.ها خوشش آمد  رتی قاطعاز
 .ي تو بازییای مي داری به هدفدنی رسي چون براي پس تو خوشبخت تر-
 ؟ي گردی میدنبال چ. وسط اریتوام هدفتو ب-
 : با رها کردن نفسش گفت اوشیس
 .....ییرها-

 : زدو گفت ي لبخندرها
 .ي رها شددی به من نگاه کن شا-
  .کنهی امو سبک منهیفک کردن به اسمت س-
  ؟يکردی دادم چکار می جسارت رو بهت نمنیاگه من ا-
 . رفتمی روز گار ور منی مثل قبل با ادیشا.بهش فکر نکردم -
  .ی گفتی بهتر مزی چهیالاقل -
  .ارمی تونم دلتو به دست بیبه ظاهرم نم. رها ستمیمن ظاهرفریب ن-
  حاضره تحملت کنه ؟ی مدل کسنی با اي فک کرد-

 .... کنه ی عاشقي که ادعایمگه کس. وجه چیبه ه...نه --
 : زد و افزودی کجلبخند

 . بیننی معشوقه اشون رو نمبی عاشقا معاگنیآخه م-
  ؟ی اونو تو خودت کشتای؟ي تو عشقو باور نداریعنی-

 او یبراست.درك او باالتر از فواق تعقلش بود. در چشمان رها زد ينگاهش دور. کوچک خورد ی تکاناوشی سدل
  نفر نی اش مدفون کرده بود وان دخترك به عنوان اولنهیعشق را در س

 
 . وگوشزد کرددی فهمآنرا
 : از درد دلش را بازگو کندي اهی رها نداشت جز آنگه الي برای جوابچیه
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سوزه  ات مدام بنهی و سي پا بذارری آرزوهاتو زگرانی شده بخاطر د؟ی بشریتاحاال شده بخاطر عالقه ات تحق-
  مدام سرب داغ سر میکشی؟ی که فکر کنيطور
 : گفت رها
 ؟يتنها بخاطر از دست رفتن به آرزو خودتو سوزاند. همه درد توئه نایا-
 : زد و گفت زی مي با نوك انگشت رواوشیس
  .ی فهمیاونوقت حال منو م .شهی شروع مدنی که بري جنگنجایاز ا-
حفظ شئونات  .دنی ملتی و تحوکننی مفی صدتا تبصره برات ردانگری و دی خواهی مزی چهی چه تلخه تو نیبب

  تمام عشق و عالقه آن مهر ي رویوقت .شهی مهمتر مزی از همه چیخانوادگ
 

 . کن ی عشقو برام هجای بعد بي زدن و سرکوب شدباطل
 : نشست و ادامه داداوشی کنار لب سی تلخلبخند

  .یکنیاستفراغ م عشقم ي شدياونوقت که از تمام عزیزانت فرار-
 . زدی پرپر ماوشی حرص فرو خورده سي برادلش

 . تصور کندشی توانست برای نمیانی قصه بودکه پاکی یی او مثل آغاز الالحرفهاي
 : به رولت دست نخورده اشاره کرد و گفت اوشیس.ستادی که برخاست بالفاصله ااوشیس
 . نترسدنی مپولشو..... بخورنیبش... نکن فیح.... ها رهی گی پس نم-

 : زد و گفت ي لبخندرها
 .نجای تنها بمونم اخوادی بخورم اما دلم نمدیاگه بمونی شا-
 چرا ؟-

 . تو دوست ندارم بمونمبدون
 یوقت .دیایفکر نمی کرد دخترك تا اخر با او راه ب.رها پشت سرش راه افتاد . لبخند کجی زد و رفت اوشیس

 : سپس گفت  نگاهش کردرهی خیمقابل موتورش سد شد کم
 . برس خانوم کوچولوتی وبرو به زندگری بگدهی نشنيدی که از من شنییحرفا-
 . بشه لی خونه اتون تکمی پزشکمی تاهم جواب احساستو بده هم تيخوری به درد همون دکتره متو
 برم  و بذارمرمی تماس بگهی به سرم زنهی دفعه مهی ی سالیبا خودت گفت.ی حرف بزنينطوری گفته با من ایک-

 .گهیتاسال د
 : تر بگویدي جدی را با لحنشی حرفهاهی برافروخته رها باعث شد تا بقصورت
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 . حیفییلی سروته من خی بیحرفات بهم ثابت کرد تو واسه زندگ! راحت التیخ. زنه ی به سرم نمگهید-
 . مدل خودمیکی من دنبال يگردی شازده مهی دنبال تو

 . خودم يشونم جلو سنبل کنم بنگهی دی حاجهی سی نقرار
 . رد شمخوامیحاالم بفرما کنار م. شناسم نه تو منو ی نه من تو رو منیبنابرا
 : را گرفت وبانگاه کردن به چهره ماتش گفت اوشیفرمان موتور س. جلوتر آمد رها
لبته  اامی و متانت دربیکنواختی نهمهی از اخوادیدلم م. خودمو دارم یمنم زندگ. کن ی زندگيهرجور دوس دار-

 . برسونیی جاهیحاال منو تا .تو خونه تو
 . بوددی مثل او بعيآن جسارت از دختر. شد رهی درسکوت به رها خاوشیس

 . شود جی مهي رها دوست داشت وارد آن بازمثل
 . پلش رد شدن از خانواده ها بودنی پرمخاطره که اولي بازکی

ن خودش انداخت تا با خانوم صدرا گفتگو کرده و  از رها که مطمئن شد مادرش را انتریک کرد وبه جااوشیس
 . بگذارنديقرار

 . نکند ی درعمل انجام شده قرار دهد تا مخالفتزی پدر را ننیهمچن
 ......... شدی موضوع ازخانواده ها علننی شد و امی خانوم شمس تسلباالخره

****** 
 36 پست
 .بود شده ي عادری غی خانوم صدراان شب درنظر خانواده کمرفتار
 : را مخاطب قرار داد شانی امای از صرف شام باالخره دکتر مستقپس

  افتاده؟یاتفاق. پروا یرسی سرحال به نظر نمادیز-
 .... دکتر باعث شد حواس دو پسر جوانش معطوف آنها گردد سوال

 .کنمی می کم احساس کرختهی-
 : گفت پرهام

 . مامان یخوبه وسط اطبا نشست-
 . به تخصص هیچکدومتون ندارهی من ربطیوصله گ حیآره مامان اما ب-
 : تر گفت ي رو جدنیاز ا. است نی دربی موضوع مهمدی صدرا فهميآقا
 .می حلش کنمی هم بتوني با همفکردیشا. اومده بگو شی پياگه مسله ا-

 : با لبه فنجانش گفت يدرحال باز. برخود مسلط شدی که گرفت کمی قلبازقوت
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 .م تماس گرفت  امروز خانوم شمس باها-
فک کردم منو با زن داداشت اشتباه . که کرد متعجب شدم ی گرمی موقعش و احوالپرسی از تماس بقتشیحق

  ازم اجازه ینی مقدمه چیچون بعد از کل.گرفته اما اشتباهی درکار نبود
 

 . منزلمون انی تا شب جمعه بخواست
 : گفت نرویازا. موضوع ساده ربط دهد کی را به ین داد مهماحی دکتر بو دار بود اما ترجي آنکه مسله برابا
  حوصله ات کرده ؟ی حاده که بنقدری مسله ايکجا-

 : پرمعنا به همسرش انداخت ی صدرا نگاهخانوم
  ؟ انی ساده می مهمونهی ي بخاطر برگزاريفکر کرد-
 .دی نپرسيزی چگری داد و دهی مبل تکیبه پشت .ختی چرا دلش ردینفهم. را خواند هی صدرا تا ته قضيآقا

 . داردی خاصلی دمغ شدن پدر و مادر دلدندی فهمپسرها
 :دی که کم طاقتر از برادرش بود پرسپرهام

  شده ؟ یممکنه ماهم بدونیم چ-
 : صدرا با تریدي که نسبت به واکنش پسرها خصوصا پرهام داشت گفت خانوم

 .شیم مزاحم میری امر خي حرفاش گوشزد کرد براي خانوم شمس انتها-
 . که خودش هم از آن در رنج بوديزیچ. ترس در نگاه همه احساس کرد ی بعد از اتمام جمله اش نوعزن

 : سکوت را شکست و گفت رهام
  از رهاست؟يمنطورتون خواستگار-
 : کرد ی مادر پرهام را عصبدییتا
  کدوم پسرش ؟ياما برا .دی ببخشیلیخ-

 : داد حوصله بود جوابی صدرا که خودش هم بخانوم
  داره ؟ي اگهی پسر داوشی سریمگه غ-
 .کنیزتونه ....دیحتما شما هم لبخند زدید و گفتید بفرمائ-

 : در ادامه جمله برادرش گفت رهام
 . کرده مامان یحتما باهاتون شوخ-
 : کوبنده گفت ی صدرا با لحنيآقا
 . برداره که مردم بخوان دست اویزش کنن ی خواهرتون شوخندهی مگه آ-
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 : گفت امپره
  ؟ستی فک کردن ما حالیمون نایخودشون مسخره ان -

 : اخم آلود به پرهام نگاه کرد و گفت دکتر
 تلفن هی زنن بعد مادرت با ی از درخواستشون می حرفتاینها. شهی ساده برگزار می مهمونهی.مودب باش پرهام -

  محترمتر رو نگاهم یلی خيرها آدمها! وتمومکنهی میساده عذرخواه
 
 .کردهن

 ؟يپس چرا خودتون تو فکر-
 تی داشته باشه ؟از وضعی درخواستنی به همسرش داده تا چني اجازه انی شمس چني من متعجبم چرا آقا-

  ی شمس نمي تفاوت نشسته ؟چون اصال به آقای که بستیپسرش مطلع ن
 

 . نپخته عمل کنه نقدری اخوره
 : صدرا گفتخانوم

 .ستی نیگ سادنی موضوع به اکنمی من فک م-
 :نگاه ترس خورده زن دلش را به تالطم انداخت . صدرا با هول به طرف همسرش برگشت ي آقانگاه

  ؟ي ؟ مگه بارها صحبت کردهیمنظورت چ-
 .می واهی فرستادمش خونه آبجي بهانه ای پنی هميبرا. خواست تو بحث امشب باشه یاصال دلم نم.... نه -
 من دست وپاشو جمع يدر کمال ناباور. پاپیچم نشدسردربیاره چه خبرههشی برد حالم عوض شده اما مثل همبو

 .کرد و رفت 
 ..... رو با خودم مرور کردمرشی رفتار رها حالمو بدتر کرد واز بعدازظهر تاحاال مدام رفتار اخنیا

 ..... همسرش را نداشت ي اهی صدرا تاب سکوت چند ثانيآقا
 .حرفتو تموم کن پروا -

 :صورت آشفته همسرش زل زد و گفت  صدرا به خانوم
 زد ی با مخاطبش حرف می خودمونیلیخ. خونه رها مشغول مکالمه با تلفن بود دمی که رسشیچند روز پ-
 تحمل  .ارمی بود از تعجب شاخ در بکی که نزدکردی استفاده می از کلماتیگاه.

 
 . تا حرفش تموم بشه کردم
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 مکالمه اشو جم عی سریلی کرده چون خریی معلوم بود لحنش تغکامال. متوجه من شد دست وپاشو گم کردیوقت
 .کرد 

 نتونستم یالبته موفق هم شد چون حت. رو بذاره سرجاش منو به حرف گرفت تا حواسمو پرت کنه ی گوشتا
 . بودیبپرسم مخاطبت ک

به گمان . کرده بود اما شماره رو پاكکردهی صحبت میزدم رو آیدي کالر بفهمم با ک. افتاد ادمی رفت تازه یوقت
  مطمئن بودم کهی تفاوت شدم درحالی بکردهی با دوستانش صحبت منکهیا

 
  .کنمی میی خطافکر

 .رهی رو بگاوشی مکالمه با تبسم به صد تا در زد تا سراغ سنی هم حروزید
 .زدی بود که از حرفهاي رها خشکم مي بارنی دومنیا. من هنوز حمام هستم کردی مفک

مدام تو . و خلقیاتش عوض شده اتیروح. کرده ریی تبسم تغی حرفها رها از بعد عروسنیا از تمام گذشته
 ..... و کم حوصله و تند خو شده ریبهانه گ.اتاقشه

  ؟دی حالش نشدریی هیچکدومتون متوجه تغیعنی
 : طلبکارانه گفت پرهام

  ؟کنهی پسره فک منی رها به انهیمنطورتون ا-
 . من مطمئنم تمام ذهن رها رو اشغال کردهکهی پرهام درحالي رو ببرشاوی اسم سادی عارت میتو حت-
 تا خودشو ،شخصیتشووخانواده اشو ستیاینقد کم عقل و پرت ن. حرف تو دهن رها نذار مامان کنمیخواهش م-

 . به ما نداره ی ربطچی که هیآدم. پسره کنه نیمضحکه دست ا
 ...... زديی حرفو نمنی اگهی ديکردی مدای تو اتاقش پاوشی قلم از چهره ساهی تا س،چهلیاگه مثل من س-
 تیسکوت مطلق خانه که با نفس بلند دکتر شکست ،پرهام با عصبان. انگارعالقه رها نبود ي برای راهگرید

 :گفت 
میگفتید اسم گذاشتن و . دکتر ي زوده آقازای چنی کردن ذهن در دونه اتون بااری درگدی داشتدهیشما که عق-

 هنوزم برایده  !شهی میلیدچار افت تحص .کنهی مریزد ذهنشو درگعنوان نام
 

 د؟ی پابرجا هستخودتون
 : گفت ي به تندنرویاز ا.کردی بود وحرفهاي پرهام حالش را بدتر می فشار روحری زدکتر
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 ردش کرده بود و ازم شهی خیالتو راحت کنم که رها از بن وردیاگه منظورت درخواست خانواده نادریه، با-
  بحث عذاب آور امشب لطفا به دوستتون يمنها. ارمی اسمشو نگهیاست دخو
 

 . موضوعو کش نده نی اگهی کن تا دمینفهم
 : تر شد و گفت ي که انتظار آن حرفها را نداشت کفرپرهام

 ی و خانواده اشو ممانیبنده مثل شماادم محترمی مثل نر. دستورالعمل شما الزم االجراست.چشم باباجون -
  خان اوشی درس خواندن به یالقوزهایی مثل سي دور تا نازدونه اتون جااندازم

 
 . کنهفک

 .درست صحبت کن پرهام -
 : با حرص بلندشد و گفت پرهام

 دی به دخترتون افتخار کندی تونی نمگهیاما مطمئنا د .دیشما ارامشتونو حفظ کن. شدم بابا ی شما عصبانيجا-
  همه گلها ،خرزه رو انتخاب نیگشته ب". که کرده ي انتخاب احمقانه انیباا
 

 ".کرده
 : رسا گفت یی با صدادکتر

 میکنیمن حتم دارم همه ما درموردش پیشداوري م. کنهی نمیی خطانیرها چن-
 : گفت تی مقابل پدرش نشست وبا قاطعپرهام

 .ب بکشه پس فردا شی به مهموندیموضوع نبا. مساله رو تموم کنیددوی رو برداری امشب گوشنی پس هم-
  .می داردیاز اون گذشته مادرمورد حس رها هنوز ترد. شمس آدم محترمیه يآقا.مزخرف نگو پرهام -
 . بشه دامادتونی پسره الابالنی رابندازید تا ای شمس وپی بردن به عالقه دخترتون عروسي پس به احترام آقا-
 . نزن به بدحالیم دامنگهیتو د. متشنج هستم یبه حد کاف.بس کن پرهام -

 . برخاست ورفتی عصبییپسر جوان با گامها. بلند پرهام را خلع سالح کرديصدا
 . آمد وهمه را ازپراندنیی برهم خوردن در اتاقش تا پايصدا
 : رنگ پدرومادر انداخت و گفتی به چهره بی نگاهرهام

 یلی رو خی و مهموندیری فاجعه رو بگنی ايفقط خودتون قادرید جلو.... پرهام عادت داره شلوغ کنه بابا -
 .دیمحترمانه جم کن
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 . باشخصیتی هستن رهام يخانواده شمس آدمها-
 استی با سدیشما با.مساله شخص سیاوشه که تو ذهن رها جا باز کرده . ندارم پدرمني من باخانوادش کار-

 . حدشو بفهمهدی کنیخودتون بهش حال
 : گفتیتی نارضادکتر

 .رها خودش حد ومرزشو شکسته .ستی نی اعتراضاوشی ساگه حرفهاي مامانت درست باشه به-
 : اتاقش گفت يدرحال رفتن به سو. سکوت سالن را دربرگرفت دکتر به بهانه مطالعه کردن بلند شدیوقت
 ادی ما درست از کار باتیاگه درصدي از حدس. پس فردا تموم بشه ی تا مهموندیاری رها نيهیچکدومتون به رو-

 ........ها  و ردونمیاونوقت من م
************** 

  ششمفصل
 37 پست 

 . خانه و برخورد خانواده به رها فهمانداتفاقی افتاده است ي و هواحال
  .کردی طرز نگاه و سکوت جمع جراتش را کم ماما

 . افتاده است اما مطمئن بود موضوع دررابطه با او وسیاوش است ی نبود بپرسد چه اتفاققادر
درست . سکوت کرد ی را در خود کشت و تا شب مهمانيترس و شاد. نزند یبود حرف به نفعش طی شرادرآن

 !مانند خانواده اش 
 کرده و باعث شدند تا او خلوت اتاقش ی معنادار خود رها را عاصيخانواده با نگاهها.دی رسی شب مهمانباالخره
 . دهدحیرا ترج

 . کردی نمشی رهای امد و دلواپسی نمرونی لزوم بدرصورت
 آنکه یب. پرمعنا به او فهماند خانواده شمس مهمانشان هستندی کوتاه و نگاهي مادر در بیان جمله اهاتن

 .... دهدیحیتوض
 دوست داشت خلوت اتاق را ترك کند وپیش تبسم برود اما انگار او هم قرار گذاشته دندی وزن عمو که رسعمو

 .دیایبود باخانواده همسرش ب
 "من عروس کوچک و اون عروس بزرگ  .میاهم هستچه خوب که ب": دلش گذشت از
 . شد ی موسی افتاد مای که مانی برخوردها ونگاههاي اطرافادی شد اما ی دلش قند آب مته

 ی سوالیرهام اما حالت.کردیمطمئن بود احترام پدر نبود او را تکه تکه م.کردی ترازهمه پرهام نگاهش موحشتناك
 .کردیسخ شده نگاهش مدرنگاهش بود و مادر مانند افراد م
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 . از نگاهش بخواندزی جرات نکرده بود به پدر نگاهدکندتا حال او را نهنوز
 . آمد تابارسیدن خانواده شمس کامال آماده باشدرونی از اتاقش بی مادر که فراخوانده شد ،با لباس رسمتوسط

 . بودشیبای ،ادامه تن پوش ززی ري برتن داشت که سارافونی به رنگ گلهاي اروزهی في وشلواري با گلهابلوز
 . دسته مبل انداخت ي روی دست انداخته وحین احوالپرسي روی رنگدی سفشال
 . چشمش به پدر افتادکدفعهی شد ری مبل جاگي که روگرانی دکنار
 . داشت ی تازگشی که براکردی خاص نگاهش می با حالتپدر
آن حس هرچه بود آزارش ندادواین باعث .دیا پس کش زود چشمانش راوردوخیلیی نگاه پدر تاب بری نبود زقادر

 . اش بودیدلگرم
 بود درکش کند و دواریام. برسدگاهی جانی را متحمل شده تا بديادی سختیهاي زی دانست پدر درطول زندگیم

 .ردیبه خاطر انتخابش براوخرده نگ
 . آن شبی اال مهمانندکردی صحبت مزیدرمورد همه چ. بود شهی صحبت عمو،پدروبرادرهایش مثل همموضوع

 .کردندی مادر وزن عمو سردرگوش هم گذاشته وپچ پچ متنها
درست مانند جویی که . نبودي کنجکاوي برایی اما جاکنندی صحبت می مشخص بود درمورد موضوع خاصکامال

 .....بر خانه شمس حکمفرما بود
*** 

 .ستادی ااوشی و پشت سر سدی شمس کتش را پوشيآقا
 .... رفت ی ور مشی به موهانهیی آمده و مقابل آرونیب از اتاق آماده

 .منتظر مامانم ...ی من حاضرم حاج-
 : شمس گفت يآقا
 محترمانه جواب دنی ازت پرسيزیفقط اگه چ"صم وبکم" .اوشی سیزنی نمي درمورد خواستگاری حرفچیه-
 !يدیفهم .يدیم
 :دی وپرسدیابروهایش را درهم کش.دی به سمت پدرش چرخاوشیس
  ؟می دور هم باشی میریم مهمونمیاسه چی؟حوصلمون سررفته دارو-
  .یستی که خر مرادو سواره تو نیاما اون. میریممی داری دونن واسه چیخودشون م-
 .می شنوی می ویه جوابمیدی پیشنهادي مهی. من حوصله آسه آسه رفتن ندارم -
 .ی آدماي متشخص رفتار کن باشه مثلنیتو تنها لطفت ا.گهی و بهت مرهیگیمادرت جوابشو م-
 .مراقب پرستیژتون هستم .چشم حاج آقا -
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 : رفتن گفت نیح. چشم به او انداخته ورد شودي ازباالی باعث شد تا نگاهاوشی سظی گفتن غلچشم
 بسلزش مردم با برخورد بهت ي طورهیحداقل ...توام کم به اون موهات ور برو . روشن کنم نویمیرم ماش-

 .شکمشون سفره نشه
  ؟شهی پرستیژتون حفظ مياون طور. بریم امی دوش بریمگه برم ز .ستمی بلد ننیبهتر ازا-
 : بران گفت ی بزند اما استغفاري کرد و با کالمیخواست حرف. شمس برگشت و نگاهش کرد يآقا
 .میری سرراه گل وشیرینی هم بگدیبا.دیبجنب-
 : کتش را برداشت و گفت اوشیس
 .من حوصله گل و بلبل ندارم .رهیبا سروش هماهنگ کردم بگ-
 : تمسخرگونه گفت ی شمس با لحنيآقا
 . جناب مهندس نصفه کاره هی برید کافی مفی و تشردیکنی که لطف منیشما هم!البته -
  ؟هی چه حرفگهید .میقرارمدارمونو باهم گذاشت.ی مدام تو پر مابزنی حاجسیقرار ن-
 :گفت  زل زد و اوشی سي پروای شمس به چهره بيآقا
 .ی تا راه خونتم گم کنکنمی دکتر باشم با اردنگی بیرونت مي من جا-

 : انداخت و گفت اوشی سي به سرتاپااقی با اشتینگاه. آمد رونی شمس ازاناق بخانوم
 ؟ی حرف بزنينطوری اي شاه دامادنی با همچادیدلت م. عباس آقا ی چيبرا-
 : و گفت دی کشیخروجدستش را سمت در . تاب دادنی به طرفي شمس سريآقا
 .... شدرید...دیبفرمائ. کنه ری خدا عاقبت ما رو ختم بخ-
 راهم ندارد چه رسد به شی پاهادنی توان کشکردیمرد احساس م. پدر پشت فرمان نشست ي جااوشیس

 . کردنیرانندگ
 . کرد سهی سروش مقاي انداخت وان شب را باشب خواستگاراوشی سمرخی به نینگاه

 وبا افتخار به تک تک کردی به سروش نگاه ماقیبا شور و اشت. پرواز کند یه بود از خوشحال شب کم ماندآن
  به ی چه جوابدی دانست بای شب نمنیاما درا.دادی پدر تبسم پاسخ ميسوالها

 
 . هم برنخورداوشی بدهد تا کسر شأن نشود وبه غرور سدکتر

 ی قدر خودش را نماوشی چرا سخوردیل افسوس مدرد. دستش نبود تا به آن افتخار کندي برگ برنده اچیه
 .داند

 .... به منزل دکتر هزاران اما واگر از ذهنش گذشت و هزاران سوال مجهول ذهنش را خورددنی رستا
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 .دی ،سروش هم رسلی با متوقف شدن اتومبهمزمان
 . که باهم هما هنگ شده و وارد منزل دکتر شدنددیی نپايرید

 : را گرفت وبانگه داشتن او گفت اوشی ،سروش کت س از وارد شدن به سالنقبل
  نداري؟یتو که قصد سنت شکن.رسمه سبد گلوداماد ببره -
 : به گلها انداخت و گفت ی درحال گرفتن سبد گل ،نگاهاوشیس
 ؟ی بچه حاجي کردمانی من االیی جو؟الصرفهي گل گرونتر بخرومدی ؟ دلت نهی چنایا-

 : و گفت دی خندسروش
 مورد عالقه ي و رز سرخ گلهادی سفخکیم.دمیمن به انتخاب تبسم خر... رو ثی و مثل و احاداتیول کن ادب-

 .رها هستن
 .چه کم خرجه...عه-
 . میذاريهی عوضش تو چطور مامینیبب-
 حرف دنی ازت نپرسيزی چیخالصه وار فرمودن تا وقت. اتمام حجت کرده ی از اومدن حاج اقاتون حسابشیپ-

 .بازکنم همه بفهمن لکنت دارم  ترسه لب یم.نزن 
 : چشمانش را درست کرد و گفت سروش

 . بد نبودی اما اگه داشتادی که اصال بهت نمنیا-
 : زد و بااشاره به سبد گل گفت ی لبخند کجاوشیس
 . از بابات پرهستیدلم به حد کاف. نکن گلبارونت منم آقا سروش يکار-

 اوشی سيصدرا،در قالب شخصیتی خود فرو رفت و همه جا همپا آمدن دو برادر شیبا پ.دیز،خندی رزی رسروش
 .بود

 ي و تبسم جااوشی سانی مي کاناپه اي کرد،روانی هزارم آنرا بکی اوشی مودبانه اش که سی از احوالپرسپس
 .گرفت 

 . دهان باز کند و اورا ببلعدنی خواست زمیدلش م. افتاد اوشی چشمش به سبد گل درون دست سکدفعهی
 : گفت اوشی کنار گوش سیت بدبخبه
 .زیچرا گلو تو دستت نگه داشتی؟بذار رو م-
 : گفت ي در کمال خونسرداوشیس
 . هستم ی حاجژیمراقب پرست. خورمشینترس نم. بدم به خودشادیمنتظرم رها ب-
 : لب گفت ری کرد وزي دندان قروچه ااوشیس



 

 230 

  .کنمیخواهش م .اوشیزشته س-
 . وارد سالن شدندشین عمو لحظه رها همراه مادر وزدرهمان
 . به احترام آنها برخاستندگری باردمهمانان

 ي خواست بلند نشوند ودر حال خوشامدگویی کنار همسرش جاهمانانشی صدرا در کمال احترام از مخانوم
 ! مادرتبسمنطوریهم.گرفت 

  . از فرصت به دست آمده استفاده کرد و سبد گل را به طرف رها گرفتاوشی لحظه سدرهمان
 . افتاد ضعف کرداوشی را نداشت ابتدا بهتش زد اما چشمانش که به سی عکس العملنی که انتظار چندخترك

 . اش برازنده و جذاب شده بودي نوك مدادچقدردرپوشش
 .... رها يالاقل برا. زیباییش پنهان بودری داشت تمام آن زشتیها زبی هزاران عاگر

 . گرفت اوشی از دست ساقی با اشت لبش نشست و سبد گل راي روی نرملبخند
 . العمل رها بند دل دکتر راپاره کرد عکس

همان ....چرا که ظاهرا کامال برازنده هم بودند. کرد دای پی از کنار هم قرار دادن آن دو جوان حال خوبی طرفاز
 ... که از سر همه گذشت يفکر

 .اوردی بیدنی نوشهمانانشی مي مختصري جمع را ترك کرد تا برای عذرخواهی صدرا درپخانوم
 . بر سالن حکمفرما بود کدستی یسکوت
 فکر اوشی اما هنوز به کار سردی رشته کالم را دست گتوانستی می درسخنوري رو دست نداشت وبه راحتدکتر

  او آمده بود تا نازدونه اش را ازآن خود کند و به سرعت ای آنکهیبه ا.. کردیم
 

  ببرد؟نور
 ایاو با به دن. بود ای او درآین دنیرها تمام هست. تنگ شدی لحظاتينفسش برا.گرفت  آن فکر رعشه اش از

  رقم شی نو برایتی داده و هرروزش موفقانیآمدنش به تمام سختیهاي دکتر پا
 
  .زد

 مخالف باشد آنقدر دست ی کسای يزی برخورد رها به تشویشش دامن زد چون مطمئن بود اگر با چیازطرف
 . کندینی تا طرف را وادار به عقب نشاوردیانه م و بهکندیدست م
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 حضور داشت خودش را جمع و جور اوشی که سی او به سمتاقی خاص به رها انداخت و با درك اشتدکترنگاهی
  محبوب دخترش چند ندی باز خواست کند تا ببمای را مستقاوشیکرد تا س

 
 . حالج است مرده

 . و جو بهتر شد چاق کردهی که شکسته شد مهمانان نفسسکوت
 ری را غافلگاوشی دکتر با طرح سوالهایش سی نشد فقط گه گاهی به اصل مهماني اشاره اچی هنی آن بدر
 .کردیم
 .دادی قانع کننده گه گاه دست وپا شکسته می آورد و تا حد امکان جوابی هم کم نماوشیس

 ی ورویش را حسابدادیته و رفته م شد را شسی مانی جواب حرفهاي پرهام را که عموما متلک وار بدرمقابل
 .،شستیم

 . طناب هم بکند زانی لوچه اش را آوي هازهی و آوزدی مانده بود برخکم
 و هنگام ی مهمانانیاما درپا. برنخوردهمانانشی تا به مدادی مریی بود فورا فضا را تغی که مرد عاقلدکتر

  اوشیس مکدر نشود ،دست ،شمسي که جمع خصوصا شخص آقاي طوریخداحافظ
 
 : محترمانه گفت ي فشرد ودربیان جمله ارا
 "! بود یشب خوب .ی و قدر استعدادتو بدونی کندای باعث بشه خودتو بهتر پامی گذر ادوارمیام"
 ...... گذرا به سمت رها خارج شدی زد و با نگاهي تنها لبخند محواوشیس

  :ختیکزش را بهم ر کردن حرفهاي دکتر دردهنش بود که پدر تمرنیی باال و پادرحال
 ..... بودمشونی ايمن اگه جا. رفتار کرد استیخدا روشکر دکتر با س-
 : ادامه دادنگونهی به پدرش نگاه کرد و جمله پدر را ااوشیس
 .دیکردیحتما با خفت وخواري بیرونمون م-

 : طلبکارانه گفت مرد
  ؟ که بازم طلب داريي به سواالي دکتر دادی جواب درست و حسابهیتو -
 . و موضوع امشب نداشت ی به مهمونیسواالي دکتر همه از سر وقت گذرونی بود واال ربط-
 که بدون مطرح کردن اصل يدید. خان اوشی بندازه سرتی بپرسه تا گی دونست چیاتفاقا دکتر خوب م-

 .موضوع جواب رد شم داد
 . کردیدنه دکتر ی مطرح مدیموضوع رو شما با-
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 یاما هرچ. تا بهش اویزون بشم و موضوع رو مطرح کنم يدی جواب قانع کننده مهیتو  نمی من منتظر بودم بب-
 . بودجهی نتی بدمیانتظار کش

 : آنکه بحث را جمع کند گفت ي شمس براخانوم
 نمی ببرمیگیچن روز بگذره با خانم صدرا تماس م. به مطرح کردن نبوديازین .هی دونستن مراد چیخودشون م-

 .هیمزه دهنشون چ
 : شمس گفت يقاآ

  نرگس خانوم ؟ی بشخی تا سنگ رو می بگه شرمنده امی مستقیخواهیم-
 . نکن عباس جان ي داورشیپ-

 نهیی از داخل آاوشی ادامه ندادهمانطور که سگری ودکندی را ماوشی همسرش مالحظه سدی شمس فهماقاي
  شیپا.متوجه اشارات مادر شد و تمام حرصش را بر سرعت باال وارد کرد

 
 .... پدال گذاشت وبااخرین سرعت تاخترابرسینه

*** 
 داشت یبی جنبه تخرشتریاکثر حرفها هم که ب. شد ری سرازاوشی اعتراضات به سمت سلی خروج مهمانان سبا

 . شد یتو سط پرهام گفته م
ا را  از آنکه به حرفهاي پرهام اهمیت دهد رهشی نشاند و دکتر بی شالش مي هازهی تمام حرصش را به آورها

 . نظر داشت ریز
 : پرهام به سبد گل اشاره کرد وگفتکدفعهی

  آورده ؟دهی که صاف خري دوس داری دونست تو چه گلی ازکجا ماروی نیا-
 دانست لب گشودن همانا و شکستن ی حرف داشت اما مای دنکیآنقدر از او پربود که . فقط نگاهش کرد رها

 ....همان
 : بود ادامه داددهامی که از سکوت رها خوشش نپرهام

  زدي؟پی اونوقت واسه امشب ترونی بییای به زور از اتاقت مدنتی دادی بیآدم حساب-
 راه به سمت پله یوقت. با آنها مخالف است ی دانستند به نوعیچون م. کش دار رها همه را کالفه کرد سکوت

  ی ازآنکه قدم دوم رابرداردبا لحنشیپ .دیها کج کرد مخ دکتر سوت کش
 
 : شماتت بود گفت هی شبشتری که بسار



 

 233 

  شده ؟یچ...سابقه نداشته . شب بخیرنگفتی رها خانوم -
 .خواهدی می اما جواب منطقکندی سوال ممی مستقری پدر غدانستی مرها

 : گفت ی به آرامنرویازا.دی آن حرفها مناسب ندیی بازگوي دلش بود اما زمان را براي حرفها رویلیخ
  .ری شب بخ-

 : گفت می مستقنباری از رها بود ای حرفدنی منتظر شن کهدکتر
  .ی فکر کنی امشب وادمهاش حتی به مهموننکهیبدون ا. رها ی خوابیفقط م-

 با پدر همان برخورد را کرد که نرویازا. تاز شود کهی نقدریاصال انتظار نداشت پدر ا. پدر ته دلش را سوزاند جمله
 .با پرهام 
 :تمام شد و قبل رفتن دختر ادامه داد پدر گران ي رها براسکوت

  .ی درك کرده باشدوارمیام. نبودینی خودبيحرف من از رو-
 : گفت نرویازا. کند ی خودش را خالی هرچند کوتاه کمی بود تا با جوابیمنتظر حرف.دی به حد وسط رسرها
 . حرف شما نظر بابا ي هستم که بخوام رونی کوچکتر ازایلی من خ-

 :ه گفت  طلبکارانپرهام
 تا رگ خوابش ی سن کمت خوب بلدي باهرادمی چطور حرف بزنرغمیتو عل.... ماسک مظلوم نماییتو نیبردار ا-

 حاال هم  .ي ماهرستی آرتهی کنمی وقتا فک میگاه.دستت باشه 
 
 .ی معصومانه بابا رو نرم کنافهی قنی با گرفتن ایخواهیم

 : را گرفت و گفت انهی مدکتر
 ..... رها رو بشنوم حاتی توضخوادیدلم م.شمام لطفا تامل کن . بده می بتونه بازی کسستمی من عروسک ن-

 :دی رو به رها کرد و پرسسپس
 که ي داري قانع کننده الی با شما داره ؟ حتما دلیتی آقازاده چه سنخنی که اياری موجه بلی دلهی خوادی دلم م-

 .ومدهیاز صالبت من خوشت ن
 :تر کرد و گفت  را با زبان شی لبهارها
 ی بکنم بازم بی سرسختانه من هر دفاعيری موضع گنیباا. بابا دی هم اکراه داراوشیشماحتی از بردن اسم س-
 . اسدهیفا
 درسته ؟... باهات ندارهی تناسبجی هي متوجه شدنهی حرفت ایمعن-

 : زد و گفت ای به در شود اما دلی پدر متی باعث عصبانزندی که می دانست حرفیم. نگاه از پدر گرفت رها
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  خانواده ام ؟؟ایبامن -
 را یچرا که منتظر بود رها با من ومن کردن جوابش را بدهد اما او آب پاک. دکتر هم پوچ شد دی اندك امآن
 . عالقه دارداوشی تا به همه بفهماند به سختی دستش ريرو

  ؟دی نابسامان پرسیی دل دکتر آشوب شد و با صداي و هواحال
 ركی زي جواب روشن به سواالي من نداد؟ تو واقعا همون رهاهی که ی رها ؟از آدمیکنی ازش دفاع مي تو دار-

  ؟یو باشعور من
 : پدر نگاه کرد و گفت یبه چهره عصب. بغض کرد رها
 .... بابا دی نبودنیشما که ظاهرب-

 : گفت لصایبا است. دل دخترك رفته و خانه خراب شده دیفهم. رها دکتر را آشوب کرد بغض
 . نشدرمی جوون دستگنی از ايچون من چیز. بده لطفا حی من توضي برايدی تو که باطنشو د-

 و از همه حرفهاي دلش بگوید ندازدی خودش را درآغوش او بخواستیم .دی خش گرفته پدر لرزي رها از صدادل
  ماند ی مشتری بیکم. قادر نبود به پدر نگاه کند و ادامه دهدگریاما د.

 
  .کردیرسوایش م بغض
 . گفت و آرام آرام به طرف اتاقش رفت ي خفه ادیببخش
 . و طلب مسکن کرددی شد دکتر سرش را چسبدهی در اتاقش که شنيصدا

 ........ گذشته اش برگرداند ی محال ممکن بود بتواند او را به زندگدی که از رها دی حالبا
********* 

 38 پست 
 .فن بارانش کرده بود  تلاوشی ،سي مراسم خواستگارپشت

 . آمد اما رها قادر نبود جوابش را بدهد ی مامی پشت پامیپ
 ی سرشتش با باوشی منتظر بماند اما سی گشت هم اورا قانع کند هم حالیش کند تا کمی می جوابدنبال

 . و عجول بودن بافته شده بود یحوصله گ
 ... هم باتعجیلش کار دست رها داد عاقبت

 . گوشیش زنگ زدي صبح مدام روازدهی روز از آن
 .بردی مکردی را درکیفش پنهان می گوشرستانی مادر گوشیش را چک نکند برخالف مقررارت دبنکهی ترس ااز
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 را به سوال رستانی دبتیری احوال شماتت مدنیباا. رفت ی به او نمی بود و ظن کسرستانی دبينهای بهتررهااز
 .دادی محیوجواب مادر ترج

 گرفت به خانه که میتصم. صفحه اش بود ي به کرات رواوشیشماره س. را چک کرد ی گوشیان پنهحی تفرزنگ
 .ردی بااوتماس بگدیرس
 . شدالی خی خسته شده باوشی سنکهی تلفنش زنگ نخورد وبه گمان اگرید

 . را احساس کرد لشی شد که تکان موبای خارج مرستانی دوتن از دوستانش از دبهمراه
 شد و ی بهداشتسیبه بهانه شستن دستش وارد سرو. بکشد رونی را بلیشم بچه ها موبا خواست مقابل چینم

 :دیتلفن رابیرون کش
  جواب داد؟شهی نمرستانی تو دبیدونینم... چه خبره -
 : تند تند حرفش را زد و مکالمه را قطع کرداوشیس
 .... منتظرمرونی بایزود ب .ي چه عجب باالخره جواب داد-

 که ی نشان دهد با شناختی دانست چه عکس العملینم. و دلشوره به جانش افتاد دیچیشش پ بوق در گويصدا
  جلو هوی دست دست کند ی کرده بودمی دانست کمدای پاوشیاز س

 
 .ردیگی واز بچه ها سراغش را مدی آی مرستانیدب

 . آمدرونی بی بهداشتسی و از سرودی دهانش را بلعآب
 :ستادندی اورا چسبیدندودرست در درگاه ایی رها دوتالی با تعجدندی کشیرا م که مقابل در انتظارش دوستانش

 چته؟کجا؟-
 : و گفت دی کشرونی بچه ها بنی خودش را ازبرها
 . برم خونه بچه ها دی اومد باادمی ي کارهی-
  ؟ییای چندمین دفعه اس که نمیدونی مگه قرار نبود بریم ناهار بعد کتابخونه ؟م-
 . کار مهمیه دیباور کن...ره  بانیامروز آخر-

 : کرد و گفت یرها عذرخواه. باهم باشنديری ها درطرفین رها قرار گرفتند تا مسبچه
 . تنها برم خوامیم ...دیببخش-

 دانست ی که اصال نمیبه سمت. رادرپیش گرفت و رفت هی حاشندازدی به دوستانش بی آنگه نگاهی بسپس
  نه ؟ای انجا هست اوشیس
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 انداخته و گریکدی به یدخترها که از حال رها متعجب شده بودند نگاه. دو بود هیان پرسرعت شب چنشی هاقدم
  گرفتند دنبال رها را گرفتند تاببینند آن همه عجله گرتصمیمیکدیبا توافق 

 
  ؟ستی چي حالش براریی تغو

 .ها رابه نام خواند  و رستادی ،موتور سیکلتی ارستانی دبي آن سودندی برنداشته بودند که دی قدمهنوز
 اشتباه دندی رها برگشت و با گامهایی بلندتر به سمت پسر جوان برگشت فهمی کردند تشابه است اما وقتفکر

 .نکرده اند 
قادر نبودند قدم از . بودند دهی چسبرستانیانگار به درگاه دب. شدندرهی بهم خرتی از کله دخترها بلند شد وبه حدود

 :م گفتندهمزمان باه.قدم بردارند
  کارا؟نی رها و ا-

 و بارها ستی بودند بلکه سردراوردند آن پسر جذاب کستادهی کنجکاو به تماشایشان ای بر آندو جماعتعالوه
  مثال ي انهی درهر زمرستانی دانش آموز دبنیچکاردارد چون رها به عنوان بهتر

 
 .....   خبر است دچهی گنجی درمخیله شان نمچکدامی بود و هزدنی

 ". داخل دییای بدی هستیاگه منتظر کس.... دخترا دیچرا سد معبر کرد- "
 هنوز،مشغول اوشی آن سو سکهیدرحال.دندی کرده وخود را کنار کشی عذرخواهری مدي صدادنی با شندخترها

 ....کلنجار رفتن با رها بود 
 .واجبه . باهات حرف دارم ... باال رها ایب-

 :رش نگاه کند گفت  به دوروبدی ترسی مکهی درحالرها
 . همه چشم ترك موتورت بشینم که نی مقابل ايتوقع ندار--
 . خودتو لوس نکن نیبش .ستی دفعه اولت ن-

 او برود تا بدان ری برد کوله را بردارد و برخالف مسشیرها دست پ. کوله رها را گرفت و پشت خود انداخت آنگاه
  ریش به مددرست همان موقع چشم. دهد انیهمه چشم کنجکاو پا

 
 . افتاد و تمام تنش داغ شد رستانیدب

 اوشی و بچه ها پشت سری نگاه مدری فرار از زي از او سلب شد و بدون فوت وقت وبرايری گمی تصمقدرت
 .......نشست و موتور به سرعت باد از آنجا دور شد
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*** 
 :عصومانه گفت آمد وبالحنی منییقبل ازسیاوش از موتور پا. پارك موتور متوقف شد يورود

 .دی ؟ مدیرمونم ما رو باهم دي سرم آوردی چه بالئیدونیم.اوشی سرستانی مقابل دبي چرا اومد-
 : و گفت دی را درهم کششی موتور نشسته بود اخم هاي همانطور که رواوشیس
 . نشه ينطوری تا اي سر کارم نذاری خواستی؟مي ؟ چرا جوابمو ندادي موبایلتو خاموش کردیواسه چ-
 ؟ی کم حوصله هستنقدریآخه تو چرا ا. کارم داشتم ي برایلیحتما دل-
 نگفتم ؟.تمی کم ظرفیلیازاولم گفتم من خ.بامن از حوصله موصله نگو که اصال ندارم -

 .دادی وجواب مکردی شد ،رها معصومانه تر نگاهش می طلبکارتر ماوشی سهرقدر
 : در سکوت نگاهش کرد سپس گفت ي چند لحظه اسیاوش

  .خورهی می چدهیزبونتو موش خورده ؟ مگه موش،کور بوده باشه ند. خانوم کوچولوي سروصدا شدیه بچ-
 : لبخند محزونی زد و گفت رها
 . گنگ ومبهم نگام نکنننقدری شدم تا ای دلبسته چشدیمتوجه م.....دی فهمی منو میکیکاش -
 : گفت شیابرو قالب کرد و با باال انداختن گوشه نهی سي دستهایش را رواوشیس
  .ي تو دردسر افتادخودیب.. پس جواب رد مادرت حرف دل خودتم بوده !نطوریکه ا-

  گفت ؛ی وبه آرامدی رها لرزقلب
 اوش؟ی سی چکار،کنیخواهیحاال م-
 : شانه اش را باال انداخت و گفت اوشیس
 . که بابات لطف کرد وفقط جوابمون کردمی شکر کندی بایبه قول حاج .یچیه-

 : گفت تیا معصوم برها
 .اوشی سی دونی منویخودت ا. خواست من نبود نیا-
 . دکتر ي آقای پا کنم وبیام دست بوسی چکار کنم ؟کفش آهنیگیم-
  شده به دروغ ؟ی جواب معقول بده حتهی دی پرسیمگه بهت نگفته بودم پدرم هر چ-
 . دهیلومه که جواب رد مخوب مع .ي سروته دادی بي جوابهادی پرسی ؟پدرم هرچي تو چکار کرداما
 . مگه قراره من بابابات ازدواج کنم که جواب رد داده ؟ مگه قرار نبود تو بپزیشون-
 م؟ی و باهم توافق کردمیدی گفتم قبال همدیگرو دی گفتم ؟ می میچ-
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 وبن خیچون ازب .کننی بازم مخالفت مفتمی اگه به التماسم بي که تو داري خانواده انیباا. دونم رها یمن نم-
 اونم . ذارنی بودند که دارن احترام مدایکامال از وجناتشون پ.بامن چپن

 
 بودن مخصوصا دهی وسط نبود اون دوتا داداشات خرخرمو جویلی فامياگه پا. و سروش ی حاجي گل رومحض

 .اون کوچیکه
 :دی پرسرها
  پس ؟جازدي؟نهی تالشت همنیآخر-
 : به دور واطراف انداخت و گفت ی نگاهاوشیس
 . سرمي رو حلوا حلوا کنم بذارم روی حاجدیمن با. تره چی سه پی حاجيشهای خانواده تو از خرده فرماریگ-

 .وجداناخونه اتون خود پادگانه. اوضاع تو قمر در عقرب تره دمی اون شب فهمبعد
 . تو رو نجات بدم دی انگاري اول با؟ی خوشبختشهی و ادعاتم میکنی تحمل ميچطور

 . راه مناسب باشهیبه فکر  .اوشی نگو سراهیب-
 : به رها زل زدو گفت اوشیس
ول ...من اصال قانون مانون نداشتم ... بگم احترام گذاشتن و قانون خانواده ی تونم به هر چشم گفتنی من نم-

 !آزاد آزاد..بار اومدم 
  باشم مدل خودم بلکه بدتر تا منو تحمل کنه یکی دنبال دیبا

 رود و صورت ی ماوشی سکردیفکر م. رها سرریز شد يفرمان گذاشت تا برود ،اشکها ي را روشی دستهایوقت
  نگاهش را از او دی را متوجه خود داوشی سیوقت .ندی بیخیسش را نم

 
 : وبالحنی آرام گفت دی در صورت رها کشي سراوشیاما س.دیدزد

 ذهن و يری که باعث درگیو ببخش مندوارمیام .ی احساساتي نکردم خانوم کوچولوی عذرخواهیتاحاال از کس-
 .روحت شدم 

 :دلش به درد آمد ونرمتر از قبل ادامه داد. صورتش راه گرفت ي امان تر روی رها بياشکها
 . اشکها حروم بشه نی افهیح.  ارزش ندارهچکسی هي برااوشیس-

 : زد و گفت ي ثابت شد ،لبخند محوشی نگاه اشک آلود رها به رویوقت
  .یکنیزود فراموش م یلیمطمئن باش خ-
 . به موتورش دادوپرشتاب دور شديگاز. نماند ي لحظه اگرید
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 . وبرددی و روح و روان دخترك را با خود کشرفت
 . افتاد و سربراسمان برداشتیمکتی ني متحرك روي مثال مردهادخترك

 ... بردادی خانواده را از ی ،زمان ،مکان حتتیموقع
 .... و رفتن او بود اوشی ودنیایش سنی لحظه تمام دآن

*********** 
 39 پست 

 . خانه راه افتاد يبلند شد وسالنه سالنه به سو. خود بازگشت ی کنونتی که خسته شد به موقعهی گراز
 . سوال وجواب شد ی حسابرشی بخت بد ،مادر آنروز خانه بود و بابت تأخاز
 گفت همراه ي مختصرحی توضی جهت درپنی ازا مادر را به گمراه کندي حوصله تر ازآن بود که با زبان بازیب

 . را در پارك گذرانده است ی کرده و مدت زماني روادهیدوستانش پ
 . به کنج اتاقش پناه بردنرویاز ا .اوردی دارش را نی تاب شماتت مادر و نگاه معنادیز

 . را هم بدهد ری جواب مدیستی آمد فردا باادشی اتاق که شد وارد
 . کرده باشد ریی تغشی زندگنقدری آن مدت کوتاه ای ط کردی باور نماصال

 ....يریی هم چه تغآن
 . داشته باشد يزی آنکه چی دلش از دستش رفته بود بفقط

 . آن روزهایش فکر کرد يدهای و نبادی گرفت و به باشی دستهانی را بسرش
 .... نداشت شی براي راه بازچی که هيافکار

 تی مطلع ساختن وضعي مادر رها را براتیری نداد ،مديقانع کننده ا احضار شد وجواب ری توسط مدیوقت
 . فراخواندرستانیدخترش به دب

 را هی سروته قضي کند اما به هر نحوی کم مانده بود غالب تهحاتی آن توضدنی صدرا پس از شنخانوم
  که دی از مادر دي وارد خانه شدند رها چنان برخوردیاما وقت.محترمانه بهم چسباند 

 
 . آنهمه سال در خواب هم تصورش را نکرده بودیط

 : و گفت دی کشادی حد بر سرش فرنی صدرا با آخرخانوم
 رفتارت ثابت نیباا ....کنهی به دخترش افتخار مخودیب.چشم ودل بابات روشن !دستت درد نکنه رها خانوم -

 . چقدر سبکسر و نادونیيکرد
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 خشم مادر را زانی زد که میچون حرف .دی گویصال نمی فهمید چه ما. از ترس تمام کلمه ها را گم کرده بودرها
 .... دادیفزون

 د؟ی ناراحت شدنقدری کردم که ايمگه چکار کردم مامان ؟کار بد-
 : حد فراخ شد و گفت نی خانوم صدرا تا آخرچشمان

  ؟يود شد سرخنقدری که ای تو واقعا دختر من؟ی چیعنی از نظر تو نیا .يسوار موتور اون پسره شد-
 : محسوس گفت ی را بهم فشرد و با ترسشیدستها. چه گفته دی تازه فهمدخترك

 فرار کنم ي جورهی افتاد هول شدم و خواستم ریتا چشمم به مد.بخدا متوجه نشدم چکار کردم . مامان دیببخش-
. 

 تو باشه ؟ از ستانری داشت مقابل دبی مزاحمت شده ؟ اصال چه لزومی بگرتی به مدیبااون پسره ؟ چرا نرفت-
  دونست تو کجا درس میخونی که صاف اومده سراغت؟ تو چه یکجا م

 
  ؟ يدی به فنا ميزندگیتو کجا دار...  به سر من میریزي رها ي داریخاک
 : شد فقط گفت دهی پرسادی درجواب تمام سوالهاي مادر که با فررها
 . جواب نه رو از خودم بشنوه وبرهخواستیم-

 : زنان گفت ادیاز فر صدرا بخانوم
 ؟ي باز در باغ سبز نشونش دادای دیحاال شن-

 : گفت هی گرانی بلند مادر حال رها را دگرگون کرد وميصدا
 .دیببخش. مامان ادی نمگهید-

 متری رها رفت تا با آرام کردن او مالکی نزدی خود و حال رها آشفته شده بود اندکيادهای صدرا که از فرخانوم
 .صحبت کند 

 . به عقب برداشت ی اش را دارد قدمهی به گمان آنکه مادر قصد تنبتركدخ
 . او و مادرش رخ نداده بودنی بی اتفاقنی ان روز چنتا

 . آماده شد هی تنبي برای خود را باخت و حتیاما آنروز حساب. بوددهی بلند پدر و مادر را نشني هنوز صدارها
 .ه فریادکشیدن خود شرمنده شد دخترك مادر را به کرنش واداشت واز آنهمترس

 . وحس،کرد تن سرد دخترك رفته رفته آرامش خود را به دست آورددی رها را به آغوش کشاری اختیب
 : به مادر دست داد ودر حال نوازش کردن دخترك گفت یبی عجحال
 ؟"خانوم کوچولوي من " وترسیديي کردخی نطوری که اي شدهی چند بار تنبمگه



 

 241 

  .ستی گرری دل سکی اش افزود و هی اش بر شدت گریبان مادر مضاف با ترس درون آن صفت از زبردن
 .فتدی گذار که باعث شد به هق هق بری آرام و تاثي اگریه

  :دی و پرسدی سوزناك رها صورتش را باال کشهی از گرری صدرا متحخانوم
 چته؟. رها یکنی مهی گرينطوریچرا ا-

  :دی دردمند پرسیبا لحن دختر افزوده شد ،هی بر شدت گریوقت
  .....ای منه دادی بخاطر دادوبهی گرنی دختر؟ اي به روز خودت آوردیچ-

 : داشت بر بدحالیش غلبه کند گفت ی سعکهیدرحال .دی مادر بیرون کشي دستهاانی خود رااز مرها
  برم تو اتاقم ؟شهیم.نه مامان -

 : سرسختانه گفت مادر
 ؟ي دلیلت ادامه بدی بي هاهیاحتر به گربري تو اتاقت تا ر .شهینم! نه -

 : ادامه داددی سکوت اورا دی بدهد اما وقتی داشت رها جوابانتظار
 ؟يزی ری اشک میی تو تنهاشمی متوجه نمي فک کرد-

 ی وبه نرمدی خود باال کشي رها را به سویخانوم صدرا نگاه باران. آرامي جواب مادر سکوت بود وگریه ابازهم
 :دیپرس

  ؟ی فهمی منویا. هات سیاوشه رها هی گرلی دلی مونه اگه بگیثل کابوس مبرام م-
 : گفت صالی با استرها
 اگه حق فکر کردن بهش ندارم؟ چرا دی کنی بده مامان ؟ چرا تکرارش ماوشی حالم بخاطر سدیکنی چرا فکر م-
  ؟دی پرسیم

 ... گران یخواب. کند داری از خواب ب اوراخواستیانگار م. رها را گرفت وتکانش داد ي صدرا شانه هاخانوم
  ؟ی چیعنی ی آدمنی فکر کردن به چنی دونی ؟مي کردی کری رها؟خودتو اسي شدی تو دلبسته چ-

 : به او داد ودرجواب گفت ی مادر جراتحرفهاي
 .دیدی فهمیدرست مثل شما که حس منو نم. فهمم مامان ی من مثل شما منطورتونو نم-
 ير،عادی که اصال غی حس داغ و زود گذره و درسنی هستهیچون احساس تو  .هممفیمن م... چرا دخترم -
  تو ش؟ی آتنی تا خودتو بندازي وسط امیاونوقت چرا ماباید کمکت کن.ستین

 
  ؟ی کنی که اون پسر داره فکر نمی مشکلنهمهی به اچرا
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سروش زبون خوش نداره تا فقط مثل . مامان کنهی گفته رفع ورجوعش مدینی بیاگه مشکلش چیزاییست که م-
  .نهیحرفاش به دلتون بش

  هستن؟اسی رها ؟ اصال قابل قیکنی مسهی رو با سروش مقااوشی تو س-
اگه دنبال لفظ دکتر و مهندس . گرفته مثل سروش کنار پدرش کار کنه می تصماوشی اما سستنیمعلومه که ن-

 .دیش کی مدكی االن نام مهندسو کردی سیاوشم درسشو تموم مدیهست
 ندهی آخوادی ؟ چطور می پروایی هاش چی همه جسارت و بنی ؟ای اش چگهیمشکالت د.... همه درست نایا-

  راه نیمه تموم داره ؟کی هنوز خودش هزارو ی کنه وقتنیتورو تام
  بینید؟ی لیوانو می خالمهیشما فقط ن. کاراش داره مامان ي برایلی دلدیشا-
 ازش نقدری فهمم چرا ایمن نم. قرار بده يتاادم خودشودر معرض نابود ستی ننحلی النقدری ای مشکلچیه-

 ؟ی کنی ميجانبدار
 : به مادرش انداخت و گفت یقی نگاه عمرها
  .می کردن ندارسکی چون حوصله رکننی که همه تاییدشون ممیری رو بپذیی آدمهامیما عادت کرد-

 : صدرا باعصبانیت گفت خانوم
 یدونی فرق داره ؟مدهی که نشون مي با ظاهراوشی تا به ما بفهمونی باطن سی کن زندگیتو حراجیخواهی تو م-

 اد؟ی به سرت می چياگه بباز
 گفت ي رفت مادر با لحن دردمندی به سمت اتاقش میوقت. تاب دادواز مادرش دور شدنی سرش را به طرفرها

: 
 تو ي که ارزش اشکهايزیچ. رها امیب تا مقابلت کوتاه کردمی مدای نکته مثبت تو وجودش پهی خواستیدلم م-

 .رو داشته باشه 
 : به طرفش برداشت و افزودیزن قدم. به مادرش انداخت ي برگشت و نگاه معصومانه ارها
دورانش که .... هیجانه نیا.روحتو آشفته نکن .ری فکرتو از خودت نگيآزاد. توهم نکن دختر من هی ریخودتو اس-

 از تو توقع نداشتم ! مونه و بس ی مریو تصهی فقط برات اوشیبگذره از س
 
 . نداره ندهی که اصال آی بشي مردری صرف ظاهر اسبه

 را شی حرفهایمابق. آن مقدار را هم تحمل کردییگو. نتوانست بماند وحرفهاي مادر را گوش کند گری درها
 ....شی وگریه هاییمأمن تنها.برداشت وبه اتاقش پناه برد

*** 
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 .دی رسی برهم خوردن قاشق وچنگال به گوش مي حاکم بود و تنها صدادستکی ی شام سکوتزی مسر
  :دی رها انداخت و از همسرش پرسی خالي به جای نگاهدکتر

  شام صدانکردي؟ي چرا رها رو برا-
  .رمی خورد االن گفت سيزی چهیدم غروب -
  ؟نیی پاادی درمیون میکی ماهم دنی دي که برارهی سنقدریا-

 پشت سرهم آن روزها به او هم فشار آورده و اعصابش متشنج اناتیجر.ور همسرش را گرفت  صدرا منظخانوم
  :دی او را حس کرد و پرسیدکتر کالفه گ.بود 

  اس ؟ چرا رها خودشو از ما جدا کرده ؟ ختهی بهم رنقدری خونه ايتوچته پروا ؟ چرا فضا-
 : صدرا گفت خانوم

 بلکه میاریبه روش ن. مدت به همین حال بمونه تاتخلیه بشه هیتره  نباشه پدرام اما بهی رفتار درستدیشا-
 . کنه دایخودشو پ

  ؟کنهی بعد سه هفته هنوز به اون ماجرا فک منهیمنظورت ا-
 :باالخره دست دست کردن را کنار گذاشت و گفت . نه ای صدرا مانده بود مقابل پسرهایش حرف بزند خانوم

 بهم ی اش حسابهی روحنیبخاطر هم. شدت نیواده اش رو داشته اما نه به ا رها انتظار مخالفت از سمت خان-
 . زنه ی وبا تمام ترسش باز از خواست دلش حرف مختهیر
 اد؟ی به روزش می بشه چری اگه فکرش درگیدونیم.یکنیچرا قانعش نم .یزنیتو چرا باهاش حرف نم-
 منو قانع خوادی براش میتراشه و میهی توجهی رها گمی میاما هرچ. من درحد و توان خودم باهاش حرف زدم-

  .دهی که ظاهرش نشون مستی نینی ااوشیکنه س
 با نطوری تابه حال اادی نمادمی. شدم ی عصبانیلی افتاده خی بهم اطالع دادن چه اتفاقرستانی که ازطرف دبامروز

  که داشت بازم ی ها و وحشتی کرده باشم اما ته تمام تلخیبچم اوقات تلخ
 
 . کردي طرفداراوشیس از

 د؛ی پرسپرهام
  افتاده بود ؟رستانی تو دبیمگه چه اتفاق-

 : باز نکردن مسله جواب دادي صدرا براخانوم
 . بود که با گوشزد حل شدیموضوع .ستیمهم ن-
  رها رو گرفته ؟ي و جلورستانی مامان ؟نکنه اون پسره راه افتاده رفته دبیچه موضوع-
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 : گفت تی صدرا با جدخانوم
 . بدتر ش نکن گهیتو د. شور شده یآش پخته شدمون به حد کاف-

 : به پدرش نگاه کرد وباحالتی خاص و متعصبانه گفت پرهام
 اظهار گهی میره ازیه طرف دیکنی بابا ؟پسره رو از خونه دك مدی نشون بدی عکس العملدی خواهیشما هم نم-

 ن؟ هستی قابل احترامي آدمهادیهنوزم معتقد .کنهیوجود م
 : صدرا گفت يآقا
 می تو رو بندازم دست چپ رهام رو بندازم دست راست برم بزنم تو گوشش؟ چطوره چاقو هم بذاريتوقع دار-

 .پر شالمون
 : نیشخندي زد و گفت پرهام

 ی کارم نمنیا. ولگردوجمش کنننی ادی بگدیاما به سروش با پدرش که می تون.شهیدستتون م. قربان ریخ-
 .خودم دست وپاشو جم کنم من دی بکندیتون
 : تاب دادوگفتنی به طرفي صدرا سريآقا
 تو یزنی زل مينطوری تربیتتون اشتباه کردم که تو اي دونم کجاینم. پرهام کنمیکم کم دارم به خودم شک م-

  ذاره و خودشو تو ی محلم نمیکی ،اون یکنی منیچشمام وبهم توه
 

 . حبس کرده اتاقش
 :گفت نگاه از پدر گرفت وپرهام

 خواستگاري ادی عصبانیم که اون آدم چطور به خودش اجازه داد بنیازا.قصد بی ادبی نداشتم . بابا دیمنو ببخش-
 . رفتارها رو هم انجام میدهنیودرادامه کارش ا

 : صدرا گفت خانوم
 . جوالدوز به مردم هی یه سوزن به خودش بزنه دیاما آدم با. حرفو بزنم نی ادی من نبا-
 خوش نشون ي مشخصه به اونم رو کنهی متی من ازش حماي تو رویوقت. خود رهاست اوشیار س رفتلیدل

 .داده 
 : ماندشی شد سراغ رها برود اما با کالم قاطعانه پدر سر جازی خمی نپرهام

 . پرهام ي ذاریپا تو اتاق رها نم-
 : مقابل پدرش خم شد وباعصبانیت گفت پرهام

  وقاحت ادامه بدن ؟نی به ایتا هر کدوم به نوع دی دست رو دست بداردیخواهیم-
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 : گفت مادر
  ؟ي شدتی کم ظرفنقدریتو چرا ا. پرهام می حل کنی مسائل رو بااوقات تلخمیماعادت ندار-

 : و گفت دی لمشی سر جاپرهام
 . خانوم دکتر دی راه حل بددیبفرمائ-

 : گفت  ودیسپس به طرف همسرش چرخ. پرهام نازك کردي برای پشت چشممادر
 مسله نیا .یبه نظر من بهتره خودت باهات مفصل صحبت کن .دی فهمی شما و رها زبون همدیگرو بهتر م-
  رابطه ادامه نی رها پنهون ازما به اخوادیاصال دلم نم. حل بشه ي اشهی ردیبا
 

خودش . گرفته  احساس شکننده تمام وجودشونیاون االن تو سن حساسیه و ا. و بعدها پشیمونی برام بذاره بده
  احساسش گذاشته ری داره اما عقلشو زيادی مشکالت زاوشی فهمه سیم
 
  .رهیگی ممی داره کورکورانه تصمو

 : تامل گفت یپس از لخت. و به فکرفرورفت دی کششی موهاي البه الی دستدکتر
ل رها بشینم و اونو از  مقابخوامیمن اصال نم. برادرت شی همه چیو بزن و رها رو بردار برو سوئد پدی مدت قهی-
 . منو بفهمیدوارمیام. ممکنه ری منصرف کنم که غيزیچ

 : گفت ي به تندپرهام
  بابا ؟هی حرفا چنیا-

 : قاطع ادامه دادی با لحندکتر
 دمیوقتی بااون حالت گلو ازسیاوش گرفت عشقو ته چشماش د .دمی حس رها رو فهمی من همون شب مهمون-
 !رانه  کورکوای عاقالنه ایحاال .
 دهی به سمتش کششتری بی کنی نهی رو از هرچزادی آدمنهیمساله ا. سرش خراب شده ي است که روي آوارنیا
  فضا ریی و تغدنی دورباشه تابا ندنجای مدت ازاهی میخوام نی هميبرا .شهیم
 
  .نهی سکوت تو قلبش بشهی

  . مملکت رفتنی ازاای کرد يریی تغهی پسره هم نی تا اون موقع ادیشا
 مشی تقدی بزنه تا دخترتو دودستی جاده خاکهی اوشی سهیکاف. دکتر يپس ته قصه رو خوندي آقا !نطوریکه ا-
  .یکن
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 . کشم ی دارم می چای گمی می چی تا بفهمیستی من نيجا.تو کله ات باد داره . کم رو اعصاب من برو پرهام -
  کرد و گفت ؛ي دارانهی صدرا مخانوم

 خفه هی گرری خودشو زخوادیدلم نم. کنه ی از اون حل نمی مشکلچیدور کردن ه.م پدرام شناسی من رها رو م-
 .کنه 

 :دیپرس. در سراوپیدا کند ي صدرا به چشمان همسرش پناه برد بلکه راه حل بهتريآقا
  ؟می چکار کنیگی تو م-

 : اما گفت شودی صدرا مطمئن بود پشت حرفش غوغا مخانوم
 یلی هم پرس وجو کردم دچار افت تحصرستانی دوتا از دبیرهاي دبیکیاز . نرفته رها دو هفته اس آموزشگاه-

  اش از هی مسله وتصغیف روحنیا. انگار به اجبار مدرسه میره یحت.شده 
 

 . هم دور نمونده بود ودنبال علتش بودندرستانی دبانیمرب
 ....... ومی بذارطیبراش شرا .می صحبت کناوشی وبا سمی جلسه بذارهی ی اگه موافقگمی ممن

 : کالم مادر را قطع کرد وخروشید ی تهاجمی با حالتپرهام
تو رو . شانست بهتره ی اشغال تر باشیانگار هرچ....خوبه واال . راه بندازید مامان جان یبدون دردسر عروس-

 خودشون دارن با دست خودشون بچه اشونو . ماروباشي هالکردهیخدا تحص
 

 .کننی منابود
 : در جواب پرهام گفت  صدراخانوم

چون من .به حرفام گوش نکن. نگام نکن ی منو تحمل کنی تونی از مادر بودن ؟اگه نمی فهمیتوچی م-
  لی شاهد پژمرده شدن بچم باشم وبزرگترین انتخاب زندگیشو بهش تحمتونمینم
 

  .کنم
 : گرفت و گفت شی دستهاي سرش را البه الدکتر

  ؟یگی می چی فهمی بدم ؟اونم رها رو ؟ میآخه من دخترمو دست ک.تو رو خدا تمومش کن .بسه پروا-
 : صورتش را داشت از کنار چشم برداشت و گفت ي را که قصد راه گرفتن روی صدرا قطره اشک سمجخانوم

  .زنهی من حرف مي داره جاگهی دیکیانگار . اعتقاد ندارم زنمی که مییاصال به حرفها !نه
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 دختر تو ي که دارهی پسره کنی ایدونی مدمیازش پرس .دی لرزی تن من مدادیمتبسم رو شوهر " ترانه"یوقت
 آخه .من به خدا توکل کردم: ؟ در جوابم گفت يدی سرعت دستش منیباا
 

 . نداره منصرفش کنم یلی بهش عالقه مند شده دلیوقت. دلشو پاك باخته و دوسش داره تبسم
 :د و گفت  که تا ان لحظه ساکت نشسته بود به حرف آمرهام

  .هی ظاهر وباطنش چدهی مصی تشخيهرادم کور. سروش ثابت شده اس مامان تیشخص-
 دو برادر به هم نی ايآخه کجا. ایسته ی پا مي قابل احترامه که آدم خود به خود مقابلش روي به قدرسروش

  واهمه اوشی از نگاه کردن به سیمن حت.دی شدی که شما احساساتهیشب
 

 د؟ی دخترتونو دست اون بددی گرفتمی تصماونوقت شما .دارم
 خفقان ي رفت تا ازآن فضااطی به سمت حشانیاما ا. بردیهمه فکر کردند به اتاقش پناه م. ازجا برخاست دکتر

 .آور رها شود 
اما پنجره اتاق رها از طرف غرب . سرش را باال گرفت وبه پنجره اتاق رها چشم دوخت زدی درحیاط قدم میوقت

 . شد یز مساختمان با
 : فرستاد و گفترونی بنهی از سینی سنگنفس

 راجع بهش باهات صحبت کنم کنمی جرات نمی که حتی دخترم ؟ کسی دل بستیتو به ک..... رها شهیباورم نم"
  نی که در وجود ايدی داوشی تو وجود سی بدونم چخوادی دلم مکهیدرحال.

 
 "!!! هواخواهانت نبود همه

********* 
 40پست

  .دی داطی وازپنجره سالن باال پدر را در حدی حرفهاي خانواده اش را شنشیکما ب .دادیبامداد را نشان م1 ساعت 
 ی درسر دارد ساعاتی فکر مهمی وقتدانستیم. است ری مدل قدم برداشتن پدر متوجه شد سخت خودش درگاز

  .کندی فکر میطوالن
 .ند  روشن کی و او را کمردی تماس بگاوشی گرفت با سمیتصم

 . بوق مکرر تلفن نشکست ي صبر کرد صداهرچه
 . رفتار کنداستی با سی گذاشت بلکه با خواندن آن کناوشی سي برایامی شد پدی چند بار که ناامبعد
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 . شد که گوشیش زنگ خوردی دنده به آن دنده منی تخت افتاد و هنوز از ايرو
 : گوشیش را باز کرد و گفتاوشی شماره سدنی دبا
  دادم ؟ی منم جوابتو نمخوب بود-
 .یبدون سالم و احوالپرس. سر اصل مطلب یصاف رفت .يهنوز تنت به مانخورده مثل من شد-

 : گفت رها
 پیاممو خوندي ؟ . باشه واسه بعد یاحوالپرس-
فک نکنم " ؟رهی بابام باهات تماس بگکی نزدي اندهی درآدی که شای چیعنی". تماس گرفتم نیواسه هم-
 .ه باشم  پریض شدضیمر
 .پس خودتو به اون راه نزن  .يری تماس بگشونی با ادی شما بای بشضمیاگه مر-
 . مغز ما کن ياونو تابلو. خانوم کوچولومی رسی به کجا ممی چپ رو که برگردیحاال کوچه عل-

 : گرفت و گفت ی نفسرها
 .ه خرابش نکنی کی تو وبه شرطي نداشت البته براي بدانی تو خونه امون شد که پایامشب بحث-
 :دی با تعجب پرساوشیس
  ؟ي تا باباتوخام کردی آبغوره گرفتنقدری ایعنی-
 .می هم احترام بذاري به خواسته هامیما عادت دار .ينه اونطوري که تو برداشت کرد-
 دنی تاازترس نفس کشنیرزمی انداختمون تو زی ما بود ،مياگه بابا.دی دارفیچه مدرن و باکالس تشر!باریکال-

 . نداريي مقتدرادیمعلومه خانواده ز.یادمون بره
مراقب باش  .زنمیالبته حدس م. باهات حرف بزنه ی بابام بخواد خصوصدیدرهر صورت خواستم بهت بگم شا-

  .ی سروته خودتو خراب نکنی بيمثل اون شب با جوابها
  .ستی نیالی اشو خهیبق .می ما که خراب تو شد-
 :اما خود را لو ندادوگفت . ضعف کردشینز داردبااینجال برا طاوشی جمله سدی آنکه فهمبا
 .ی نشری غافلگهویخواستم .لوس نشو -
  ؟یکنیحاال چقد مهرم م-

 : گفت ظی با غرها
  ؟ خدا حافظ یکنی مي اونوقت تومسخره بازی و آشفتگیمن مردم از دلواپس.واقعا که-
 : گفت اوشی ازآنکه مکالمه قطع شود سشیپ
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باور کن دلم واسه سادگیت  .ی کنی وول نمي دادچی سه پریتو گ. خانوم کوچولو می کردی خواه ما که معذرت-
 . سوزه یم
 ؟ي نداریشی فرماگهید.تودلت واسه خودت بسوزه-
 : به گویش قبلش نداشت گفت ی آرام که ربطی با لحناوشیس
 . بهم خبرداديي کردیکار خوب. ممنونم رها-

 : پاسخ دادی به نرمرها
 .یل خودت سه نکنبه قو-
 . نکنم شانس آوردم ی تو سي باباشیپ-

 : شدجانزدهی کمی هرها
 . بريی که معلومه از بابام حساب منطوریا

 بحث استخوون دار هیبابات از اون دسته آدمهاست که دوست دارم باهاش . شوالی خیحساب و کتابشو که ب-
 بارشه اما به رو  یلی خدمی فهمکردی که مییبا اون سوالها. را بندازمیعلم
 

 ی میلی فکر کرده خدنی که بهش می لقبی مدرك پیزوري دسشه وبه پشت گرمهی برعکس داداشت که نمیاره
 .فهمه

 : گفت رها
 ،نصف مشکالتت حله ی خوب فکر کنی رشته علمهی وبه ی حرفات حذف کني لفظ ها رو از تویاگه بعض-
 .اوشیس
 . پره که لب به لب شده نقدریفعال فکرم ا-
 . رو بهم بگوجهی پدرم نتشی پیاگه حدسم درست بود و رفت-
 . دهد تماس را قطع کردی آنگه جوابی باوشیس

 . کرد ری رها تمام ذهنش را درگحرفهاي
به . گوش میدادی شد ،به خوبی بود که باهرزبانی وارد مباحثه با او میی از آن دسته آدمهااوشی از نظر سدکتر
 .اشت به اضافه باتجربه بودن مشابه سروش دیتی شخصینوع

****** 
 . سپردی دکترورها را به فراموشاوشی گذشت و کم کم سي اهفته

 . کرده باشددای پی آنگه راه درستی گذشت بی وقفه می بعمرش
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 . هندوستان کرده بودادی و فیلش دهی مبل لمي روصدایب
 ینان به رفتن از آن خانه کشور م ثمر عقب نشسته بود اما همچی که مدام بدان دست دراز،کرده وبیراه
 .دیشیاند

 . چشم داشت ونیزی سالن را پرکرده بود به تلوي زنگ تلفن که فضاي تفاوت به صدایب
 : گفت ي کش داري در مجاورت آن وااوشی سدنیبا د. تلفن آمدزی شمس به سمت مخانوم

 . رو ی گوشنیخوب بردار ا. مامان جان خوادی نميادی زيانرژ-
 . به مادر نگاه کرد و دوباره سرش را برگرداند فقطاوشیس

 . مکالمه مادر با مخاطبش،توجه اورا جلب کردنحوه
 . داردیستی با او رودربای که حسابکندی صحبت می با کسدیفهم
 . مخاطب مادر دکتر است افتیدر".دیبه خانواده و رها جان سالم برسون": جمله اش گفت ي انتهایوقت

 . اخبار تازه کند ی دستگاه گذاشته و شروع به اطالع رساني را روی داشت مادر گوشانتظار
 . گرفت و به او فهماند دکتر با او کار دارداوشی را به طرف سی انتظارش مادر گوشبرخالف

 : گفت ی مادر به راحتی را ازمادرگرفت و برخالف جمالت رسمی گوشاوشیس
  بود؟یشیفرما... دکتر ریروز بخ-

 تمرکز گرفتن ي برخاست وبرااوشیس. تر صحبت کند ی خواست رسماوشیدوبااشاره از س شمس لب گزیخانوم
 .پشت پنجره رفت 

 : حال پدرانه ومقتدرانهنیدرع. وامرانه بودیکالمش کامال رسم.دیچی دکتر در گوشش پيصدا
  ؟اوشیس آقا ي فرصتو به من بدنیممکنه امروز ا.نمتی ببیستی بود که بای البته عرضریوقت شما هم بخ-
  کجا خدمت برسم ؟دیبفرمائ ....ستی نیمشکل-

 :اما پشت وقفه اش پاسخ داد. کوتاه کرد ی چرا دکتر مکثدینفهم
 سی با رئی و بگی کنی خودتو معرفهیکاف. باال ییای راحت بکنمیهماهنگ م .مارستانی بایاگه ممکنه ب-
 . قرار مالقات دارم مارستانیب

 چند؟اماساعت .رسمیخدمت م ...یاوک-
 ! پسرمنمتیبیم.متشکرم.بیا3راس ساعت -

 . انداز بود نی آرام و پخته دکتر در گوشش طني دستگاه گذاشت هنوز صداي را که رویگوش
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درظاهر هردو مردم دار وباشخصیت بودند اما حتم داشت اگر پدرش . کرد سهی او را با پدر خود مقاي الحظه
 رفت ،پدر بدون فوت وقت  ی مانند او به سراغش می داشت و جوانيدختر

 
  .خواستی را معذرش
 .... و اصالت دردرجه اول قرار داشت بعد خود شخص واهدافش ی پدر او شأن اجتماعدرنظر
 . است دهی مدار را برعکس چرخنی مقابلش قرار گرفته بود که ای انگار آدمحال
 ......ند مالقات با ان مرد آماده کي زمان مدام قدم رو رفت تا خود رابراازآن

********* 
 41 پست
 اوشی به سی کرد ،پرستار جوان چنان نگاهی خودش را معرفیوقت. ساعت مقرردربیمارستان حاضر شدراس

 . شددی دچار ترديانداخت که او لحظه ا
 د؛ی زده دخترك پرسرتی پشت صورت حبالفاصله

  ندارن ؟فی اومده خانوم ؟دکتر تشرشی پیمشکل-
 : وتندتند گفتدیش جوان از بهت دست کدختر

 فکر کردم دی بنام شمس قرار مالقات دارند اما راستشو بخواهییفرمودندبا آقا. دارندفیتشر!ر،اصالینخ-
  .دهیمنطورشون پزشک جد

 :دی حرفهاي پرستار عبور کرد و پرسي به سرعت از رواوشیس
  ؟نمی ببتونمی دکتر رو کجا ميآقا-
 . مشخصه اتاق دکتر کامال... طبقه پنجم دیبفرمائ-
 . سالن دویدي آمد نگاهش به باالرونیدرکه به سالن طبقه پنجم باز شد و ب. وارد آسانسور شد اوشیس

 . زدی  چشم را ممارستانی باستی نقشینه به ری بخش با نوشته پهني در انتهای بزرگدی سفدرب
  کنار در را از نظر گذراند؛زی ري به آنسو ،نوشته هادنی رسدرحال

 "م صدرا ،فوق تخصص قلب و عروق دکتر پدرا"
 تفاوت که نیباا. که خود دکتر بود دی شني آمرانه ايپشت آن صدا. به در زدي را خاراندوضربه اشی ابروگوشه

 ....محل کارش تمی رسمی تر داشت 
 . را که باز کرد دکتر بادیدنش برخاست در

 ... برخاست اوشیوبادیدن س مجاور نشسته ی صندلي روي دکتر تنهاست اما کامل مردکردی مفکر
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  .شمیمن مزاحم نم. دکتر ي مهمان دارایگو-
 . زد ومهمانش را تا مقابل در بدرقه کردي لبخنددکتر
 : برگشت و گفت اوشی بسته سد به طرف سدرکه

 .دینی بنشدیبفرمائ-
 . کنار دستش نشست ی مبل چرمنی اولي رواوشیس

 . به سمت میزپهن وبزرگش رفت دکتر
 را درون مارستانی منقش به نام و ارم بدیاما دکتر دو فنجان سف .ندی بنشزین برد قصد دارد پشت م گمااوشیس
  کنار آن قرار داد زی نتیسکوی پراز،بیظرف. کردي نهادو آنها را پراز چاینیس
 
 . را اشغال کرداوشی مقابل سی درحال حملش صندلو

 .اشت  که در رفتار دکتر بود را دوست دي و طمانیه اآرامش
 : گفت ي درحال تعارف کردن چادکتر

 فرصت مناسب با خودت تنها هی دوس داشتم تو یلیخ....ي وسرساعت اومدی خوش قولنقدری که اخوشحالم
 .صحبت کنم 

  :دی پرساوشیس
  ؟یدرمورد چ-

 " ؟ی دونییعنی خودت نم" بود نی ااوشی نگاهش درنظر سيمعنا. انداختاوشی پرمعنا به سی نگاهدکتر
 : گفت ی از مکث کوتاهپس

  ؟ی زنی میخودت چه حدس-
 : گفت اوشیس
 که به مادرم ي وجواب رددی داشتی که شب مهمونياما با رفتار. چپ بزنم دکتر ی خودمو به کوچه علخوامینم:

  نمی من از رها باشه که البته جز اي فک نکنم راجع به خواستگاردیداد
 
 . ما وجود نداره نی بيزیچ
  ؟یکنی راحت وبدون پرانتز صحبت منقدریشما باهمه ا-
  داره ؟يرادیبه نطرتون ا!بله -
  ؟ستی نیمشکل. زنم ی و راحت حرفمو مکنمی خودت استفاده موهی منم از شنهیخوبیش ا... که نه رادیا-
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 .درخدمتم -
 :دی پرسیستی رودربای بدکتر

  رها ؟ي خواستگاريچرا اومد-
 : زد و گفت ي لبخنداوشیس
اما اگه بخوام عوام گونه بگم به  .ادی شما اصال نمی چون به وجه اجتماعدی کنی حرفا فکر نمنیه ا بدونمیم-
  چشم دی که فکر کنستی که فقط بگم وضع بابام بد نرسمی مجهی نتنیا

 
 . دارم يزی به چیداشت
 : سر تکان دادوگفتدکتر

 و تی و کماالت از اصول انسانتی شخصدرنظر من. که بگم کبوتر با کبوتر ستمی من از اون دسته آدمها ن-
 . وبقیه اش مجهولهي که شما پنجاه درصدشو داريزیچ .هیزندگ
 اد؟ی نمشی پی برید مشکلي اگهی سراغ دختر دطی شرانی با داشتن ایکنیشما فکر م. دختر من به کنار حاال

  سوال بود ؟نی به طرح ايازی چه نگهید. شما که جوابتو دادید-
  ؟ی ؟ چطور قراره کمبودهاتو برطرف کني ات دارندهی آي برايچه فکر بدونم خوامیم-
 .رمی بگمی فکرم آزاد بشه تا بتونم تصمدیبا .یچی درحال حاضر ه-
  ذهنت اضافه میشه؟ي به بار فکردی جديری درگهی یکنی ؟فکر نمشهی فکرت آزاد می ازدواج کنیعنی-
 . تمام کمبودهامو جبران کنم تونه کمکم کنهیم! نه کنهی که رها درکم منطوریا-
  ؟ی شناسیتوچقدر رها رو م-
 . کسیه که خوب در کم کرده نی اون اولدمیفقط فهم. دکتر ستی نی آسوننیشناختن دخترها به ا-
 . خرج کرده يشتری چون اون محبت بستی متوجه شما ني نباشه ضررای پس رها باشه -
 از منه که زبون رادی ادمیشا. برخورد میکنندی احساساتزی چمیدونید که زنها باهمه. شما از جنس منید دکتر-
  .ستمی بلد نيباز
  ؟یکنی خوشبختیش تمام تالشتو مي وبراي رهارو دوست داری بگیخواهیم-

 : انداخت و گفت اوشی به سي سوال دکتر که سکوت کرد ،مرد نگاه موشکافانه ادرمقابل
 ي همون طور که اونو به خودت عالقه مند کرديدار اگه به حست نسبت به رها شک کنمیازت خواهش م-

  .شی،به همون روشم خیالشو آسوده کن برگرده به زندگ
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 معطوف درسشم گهی ساده حواسش دی مهمونهی حساس و شکننده اس که با مطرح کردن نقدری من ادختر
 . اش تباه بشه ندهیدوس ندارم آ.نیست 

 . بدهد ی دانست چه پاسخی نماوشیس
 . به عنوان همسرکردنهی فقط بخاطر آنگه درکش مآمدیوشش م رها خاز
 .....ری دانست او را انتخاب کرده تا فقط همخانه اش باشد والغی منرای ان لحظه اتا

 .اما نتوانست. به دکتر بدهدانجا را ترك کندی آنکه جوابی گرفت بمی گذرا تصمي لحظه ايبرا
 :ر نگاه کردوگفتبه دکت. چسبانده بود ی او را به صندلنیرویی

 اجازه بد-
فکر . کنه جز رها ی دلگرمم نمی به زندگی حسچی هی برهه زماننیتو ا. کنم دکتر دای پندهی امو درآندهی آدی
 . کنه روروی زموی مزاحمتهاش زندگنی شده تا درعدای پکنمیم

 ی داره که واسه آدميادی زي شبهایاما زندگ. دادم ی آدم مجهول نمهی شما بودم دخترمو دست ي منم جادیشا
  .....شهی شب ،شب عشق مکی هر هزار شبش ،فقط نیمثل من ب

 : شانه اش را باال انداخت و افزودسپس
  ؟دهی رو دندهی آی ؟کدونهی چه میکس.... برعکس دمیشا-

 يارهای با معاوشیاصال س. قرار دادری وحرفهاي نامفهومش مرد را تحت تاثاوشینگاه س. دکتر تکان خورددل
  شد به آن اعتماد کرد ی در نگاهش بود که میز همسانی نداشت اما جنسرو
 
 .گرچه سخت اما محال نبود.

 ..... سپرد که بعد رفتنش منقلب شدي اشهی و اندری چه بود سکوت کرد و دخترش را به تقدهر
 . کند فی خودش تعري توانست برای که نمیحس. بود بی تحول غرکی که در دلش به پا شد یانقالب

 . کارش نبود طی قادر به تمرکز کردن در محگرید
 کرده دای از او پيگری شناخت دایمثل خودش ... را چگونه انتخاب کرده است اوشی رها نبود تا بفهمد سيجا

 .است 
 گنگ شده يمثل آدمها.ستی هم نی که حواسش به رانندگدادی به او هشدار ملهای کر کننده بوق اتومبيصدا
 .بود 

 . جز رها نبودچکسیه رسید ه خانه کبه
 . دادصی سالن تشخي باالیی دخترك را از تنها روشناحضور
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 . عادت رها بود نیا
 و همانجا بساط درس مدرسه اش را پهن کردی درخانه نبود ،تنها آباژور بزرگ سالن را روشن می کسیوقت

 .کردیم
 . دختر را استتار کرده بوديواری و بلند چون دلیوجود مبلهاي است.دی در نگاه اول رها را نددکتر

 . مبل نهاد وجلو رفت نی اولي وکتش را روفیک
 . تفاوت ماندهی زد سرگرم است که بحدس

 . قلم بوداهی سمی ودر حال ترسدهی را باال کششیزانوها. پشت به او داشت دی سر دخترك که رسيباال
 .دی داوشی از سيری که دستش کنار رفت ،تصوي لحظه ايبرا
 . شماتت کندای ترغیبش نکرد رها را بازدارد ی حسچیه

 . شدرهی دختر خي نشست وبه حرکت دستهای مبلي روهمانجا
 .کردی خلق مدی جدی شد وخطی مدهی کاغذ کشي روی رها به نرمانگشتهاي

 :دی پرسکدفعهی
 ؟ی کشی ماوشی چندمین تصویریه که از سنیا-

 . سرخ شددی سرخود دياال پدر را بیوقت. رها با هول به پشت سرچرخید نگاه
 : افتاد و گفت رینگاهش به ز. گذاشت نی درون دستش راپشت ورو کرد وروي زمی شاستخته

 .....چه زود ....دیشماکی اومد.سالم بابا -
 . بود بی رها غري نگاهش کرد و جواب سالمش را داد که براي صدرا طوريآقا

 .را باال برد دخترك ضربان قلب او ی شد وبابرداشتن تخته شاسخم
 :دی حکاکی شده انداخت سپس پرسری عمیق به تصوینگاه

  ؟ي اومدی نمنیی و پاي کردی کردم بازم خودتو تو اتاقت حبس می نمرتیاگه با اومدن نابهنگامم غافلگ-
 : گفت ی به آرامرها
 . کشم یازتون خجالت م .ستیاگه خودمو از شما جدا کردم بخاطر تصور شما ن. بابا دی حرفو نزننیا-

  :دی پرسپدر
 چرا؟-

 . نبود یی انداخت و قادر به پاسخگوری سربه زرها
 . فرار بود ي برایدراصل دنبال راه.اوردی پدر بي برایدنی نوشیوانی جا برخاست تا لاز

 :دستش را گرفت وبا نشاندن او مقابل خود گفت  .دی منظورش را فهمپدر
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 دخترم ستمی بابا ؟ من مقابلت نیکنی فرار مي رها ؟ چرا داري شدبهی با من غری چرا تو لحظات حساس زندگ-
 .اومدم بشینم کنارت تا زندگیتو سامون بدم .

 : انداخت و گفت نییسرش را پا. رفت شی گلوری صورت رهاراه گرفت و تا زي رواشک
 .  کشم بابا ی بهم ریختمتون خجالت منمی می بیوقت-
 ه؟یار که باعث شرمسیکنی چرا به چیزي فکر م-

 : نگاهش گفت دنی چانه دخترك زدوباال کشری کرد ،دست زخی شی رها که سکوت بود و دستهاجواب
  ؟ی کتیفراموش م ...ی تونی کنار مي بذاربوی حس غرنیاگه بخوام ا-
 .حتما .... آره بابا یاگه شما بخواه-
 .گرانی دای من ندی نه خوشای فراموش کنخوامیبخاطر خودت م-

 :گاه کرد و گفت  به پدرش نرها
به قول  .کنمیمنم بخاطر شما و مامان از خواستم صرف نظر م ...دیستی من ناراحت نریمگه شما بخاطر رفتار اخ-
  دلم دنبال ارزوهام میره اما بخاطر مصلحت خانوادم سکوت اوشیس
 
  .کنمیم

 : برلب نشاند و گفت ی رمقی لبخند بدکتر
 . از حد تصور من شیحداقل ب .یکنیش نقل قول م که ازي باهاش صحبت کردادیمعلومه ز-

  ....دی پدر را شنياما دوباره صدا. انداخت ری سربه زگری بار درها
 برخالف جسمت باشه  یاگه دلت ومغزت دنبال راه. رها ی کنی خانوادت زندگندی بخاطر خوش آخوامی من نم-
 . خندیدنت کاذبه یحت .ي نداري عادی زندگهی ي برایاقی اشتچیه

 . عشق دخترك تکانی کوچک خورد دهیی تازه رويپرها
 : پدر نگاه کرد و با اشتیاقی فرو خورده گفت به
 ...دیاجازه بد ....دیپس اجازه بد-
در عوض پدر .رنگ رخسارش سرخ تر شد و سکوت کرد. پدر قادر به ادامه جمله اش نبود ری قدرت نفس گریز

 :گفت 
 . دونسته ی احساس کردم از قبل مادی بدنمیواستم به دوقتی ازش خ .دمی رو داوشیامروز س-
 خوب و هماهنگ تر از قبل به یلیانصافا هم که خ .ي از قبل آماده اش کرده بوددی شاکنمی دونم اما فکر مینم
 . اومد دنمید
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آدم  هی تونه از خودش ی اگه بخواد مدمی زد که فهمیی حرفهاختهی نبود اما جسته گری دلچسبادی زداری دگرچه
  که یبه شرط. استخراجش کنن اهی که از عمق نفت سییمثل طال.نو بسازه

 
 . رها بخواد

  .یی بازه توی وسط منی که ای نخواد اوناگه
 . احساساتو بذار کنار و عاقالنه فکر کن پس

 . نابود کنه توی زندگبای سراب زهی نده اجازه
 اون ي براي بارنیچون اول و اخر ا .اوشیه س نیکنی که تو ميخطر. تو وسیاوش کنار هم یه ریسکهبودن

 . نداره یفرق
 : افتاد گفت شی که در حرفهای از حرفهاي پدر گرفت وبا اندك مکثی قدرترها
 ی تالش منقدری دلسرد کردنم اي بابا ؟ بازم برای کرد چدای هدف گمشده اشو پاوشی راه سنیاگه آخر ا--
 د؟یکن
 رها ؟  ي بسازدی جداوشی سهی یخواهی تو م-

 . شدیاما نگاهش از پدر جدا نم. قادر نبود با حرکت سر پاسخ مثبت بدهد رها
 : دلنواز گفت ی وبا لحندی نوازش گونه به صورت رها کشی دستدکتر

 اد؟ی سرم می چی دونی دخترم ؟می چیاگه شکست-
 . داشتند ازی نیکیچقدر هردو به آن نزد. دادهی پدر تکنهی سرش را به سرها
 . رها حلقه کرد فیو دستش را دور بدن ظر هر دپدر
 : را آزاد کرد و گفت شی رها صدانباریا. به حرف زدن نبود قادر

  چشم بخوابم بابا ؟هی شبایی که عادت کرده بودم با قصه شاهزاده سادتهی"
 رهیسمون خ بودم و به آداری کودکانه خودم بياهای تو روشهیهم ....دی کردی شبا با گفتن اون قصه خوابم نماون

  از ي تونستم ستاره ای بلند بود که نمنقدری اواریقد درود.... شدم یم
 

 .... تا خوابم ببره کردمی قصه شما رو ستاره ذهنم ماهی سيبه جاش اون چشمها ...نمی ببآسمون
 ... گشتم و توبیداري منتظرش بودم ی تو خواب به دنبال عشق مشهیهم
  .....نمی بی ماوشی ساهی سيشما دونم چرا خوشبختیمو فقط تو چینم

 42 پست 
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 !اوشی سشتری بودندواز همه ببانی با بهتی گنگ دست به گریهمه به نوع. شدکی نزدیی رهاشب
 شد ی گس مانع بلع بزاقش می طعمدادی را فرو مشی کال ته گلویش مانده بود که هرچه آب گلوي اوهی مانگار

. 
 . کتکش زنندری دل سکی و زندی سرش ر بهي خواست لشکری تشنه بود ،،،دلش ممدام

 مجازاتش دست به ای قی تشوي برانهی بود و همه دست به سیی تماشابی قول پدرش معرکه اینبارش عجبه
 . بودندستادهی انهیس

 ...... بود رها دنی درحال پری آنهمه دلواپسانی که می کستنها
 . شد یدرخیالش غرق م دنی ندي اما برادی دی مانی را به وضوح در نگاه اطرافغصه

 قصد منصرف او را داشتند اما شانی ،کماکان با حرفهاشی زندگلی و فراهم کردن وساي شادي جاپدرومادر
  شمس ي و با ذوق دراپارتمانی که آقادی خری مخواستیدخترك آنچه را م

 
 . دادی مي کرده بود جاپیشکششان

  . کندهی تهاوشی همراه سدادی محی مایحتاجش را ترجبرخی
 که دی آفری مرد جوان مي برای رها لحظاتی متنفر است اما بلبل زبانی آن مدلي هادی از خراوشی بود سمعلوم

 . کرد یگذر زمان را احساس نم
 . رفت ی مشی ورها پاوشی برنامه هایشان به خواست ستمام

 .دی تاازدواجشان کمتر از سه ماه طول کشي مثل سروش و تبسم از زمان خواستگاردرست
 و خصلت هم وارد شوند ي نامزد بمانند تا به خوی مدتیستی داشت دختر و پسر بادهی برخالف برادرش عقدکتر

 . ونشناختن او بود اوشی بخاطر سشتریو ب
 . دل رها را بزند و اورا بخود بازگرداندي دوران نامزدی بود طدواریام
 .واج کرده ودرخانه خود مستقر شوند ازدعتری رها را تحت فشار گذاشته بود تا هرچه سراوشی ساما

 ..... ماه تابستان ثبت شدنی سوم آخري براشانی رها موفق شد و برنامه هاعاقبت
** 

 برد، همه ییبای آماده شدن به سالن زي دنبال رها آمد و اورا برااوشی سیوقت. نبودی صبح دل تو دل کساز
 . نکرده بود پرهام که تا آن لحظه به رها نگاهی حتستندیپشت سرش گر

 . قلب همه شان را کند وبا خود برداوشی سانگار
 . برخاستن نداشتندي کدام ناچی آمدند هی عمو وزن عمو به خانه شان نماگر
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 . را داشتندگری همدایآندو از دار دن. پدرومادر نداشته اش بود ياو جا. کرد دای قوت پدی دکتر برادرش را دیوقت
 . از سالن نشست وفقط نگا هش کرديهمراه برادرش درگوشه ا به آرامش برسد ی آنگه کميبرا

 : بر شانه برادر زد و گفت ی دستمهندس
 بغل هی و بعدها با ینی دخترتو دست در دست مرد محبوبش ببیوقت .ی نگرانخودیاما ب. فهمم پدرام یحالتو م-

 چون منم در  .ي خندی ،به حال امروزت مادی بدنتی به ديعشق و شاد
 
 . حال تو رو داشتم یان زمنیچن

 : به طرف برادرش خم شد و گفت دکتر
 دو یکیانگار . به روز بچم آوردم یچ. فهمم چکار کردم یاصال نم. مثل سروش بود پرویزاوشی کاش س-

 . گیجم جیگ .دمیراه رو از چاه تشخیص نم .دهی عقلمو چسبیدست
 : گفت مهندس

 . دخترت دعا کنیودن واسه خوشبخت مضطرب بيجا. فکرا دیره نی واسه اگهیحاال د-
 . مبل چسبیدوفکرش به هزاران راه رفت ی به پشتدکتر
 . آشفته بود که متوجه گذر زمان نشدآنقدر

 . درمجلس حاضر شونددی او را به زمان حال آورد ومتذکر شد قبل از ورود عروس و داماد بابرادرش
 حفظ ظاهر خود يجه شد همسر و پسرانش هرکدام براتازه آن موقع متو. اجبارا برخاست و به اتاقش رفتدکتر

 .به پیرایشگاه رفته اند 
 .دی کشرونی کرده بود از داخل کاور بهی تهشی گرفت ولباسهایی که همسرش برایدوش
 . بود هی افتاد که هدی مخملي اسهی از برداشتن کت وشلوار چشمش به کقبل
 شی هایمسرش تشکر کرد چرا که او با تمام دلواپسدردل از ه. رفته بود ادشی ساده هم از يزهای چیحت

  نحو برگزار شود نی بود تا مراسم رها در ارامش و به بهترزیحواسش به همه چ
 
. 

  .دی درآن ددی راشل کرد وگردنبدي مروارسهی دور کنخ
 سهی داخل کيگری دزی برگرداند که متوجه شد چشیخواست گردنبد را سر جا. محزون بر لب نشاند يلبخند
 .است 

 . کف دستش برگرداند آنرا
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 گری دی که تا ساعاتیکس. بود اوشی او به سهی نظرش را جلب کرد که قاعدتا هددی سفي از جنس طاليریزنج
  .دی کشی مدكینام دامادش را 

 .زدی خود برگرداندوسعی کرد افکار بد را دور ري ها را سر جاهیهد
 .کردی مدواری امندهیشن بود که اورابه آ ته دلش رودی از امیی کورسو شی تمام تشوبا

 . همسرش خوشش آمد قهی را که تن کرد از سللباسش
 . شخصیش را هم همسرش انجام دهد ي فقط نظاره گر باشد و کارهای شبنی فکر نمی کرد در چناصال
  .دی کشرونی به در دکتر را از افکارش بی ضربانيصدا

 :د و گفت  زی اتاق که خارج شد چشمان برادرش برقاز
  .ي برازنده شدیحساب. طلبه ی چون شما می و جذاب ،پدرزن با ابهتپیداماد خوش ت-

 : گرفت وبا فشردن او بخود گفت ي درآغوش برادرش جااقی با اشتپدرام
  .نهی من هميهمه آرزو .زی بشه پروری رها عاقبت بخدوارمیام-

 : برادر را مقابل خود نگه داشت و گفتمهندس
اون . افته ی درحال حاضر از اسب افتاده باشه اما از اصل نمدیشا .سی کم از سروش ناوشی باش سحتم داشته-

  کله ی سن و سالنیهمه جوونها تو همچ. تجربه و غده یب.جوون وخامه
 

 نی اما اکنهی مدایمطمئن باش خودشم پ.مهم اصالتشه که باهاشه  .شتری بی کمتر و بعضیبرخ. ومغرورنشق
  کن تا تشی حمایرفتیحاال که اونو پذ. داره یرخورد شما بستگ به طرز بگهید
 
  .ی به خودت و انتخاب دخترتم احترام گذاشتينطوریا .ادی خودش ببه

 . حرفهاي برادر سرتکان داد دیی در تادکتر
 . به ساعت انداخت و عازم رفتن شدندی تذکر او نگاهبا
 .توقف شد  مزی شمس ني آقالی همزمان اتومبدندی هتل که رسبه

 . کرد ي محترمانه ای دلش نبود اما به ظاهر خود را حفظ کردو احوالپرسي تودل
 ي امور آمده تا کاری سرکشياو هم برا. جز سروش حضور نداشت یکس. سمت سالن عقد برات افتادند به

 .نمانده باشد 
  .دندی پرسیهایشان تمام نشده بود که رهام وپرهام هم رساحوال

 .کردی را نصف مبی مقبول بودند اما اخمشان س موجه ودرطاهر
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 . کرد و رفت ی جواب دادن تلفنش عذرخواهي احترامش دا گذاشت و برایتی حساسچی بدون هسروش
 هتل را شگاهی آوردن تبسم وخانومهاي صدرا به آراي که برگشت و باسپردن کارها به پدرش برادی نکشیطول

 .ترك کرد 
 . تا خودش را جمع کند خواستی را میکییش بود اما  درهم پسرهاافهی متوجه قدکتر
  .ندازدی کالهش را باال بدی حفظ کند بای و خود را به خوبندی بنشی صندلي که رونی همکردی مفکر
 : و گفت دی گوش پدر چسبخی بکردی عاقالنه تر رفتار مشهی که همرهام

 . هستم ادی ازدست من مي روبراهه داره؟اگه کارزی همه چ-
 : نگاه پرسپاسی به رهام انداخت و گفت دکتر

 . خواهش هیفقط . نه بابا -
 .... کنار پدرجاي گرفت وسراپا گوش شد رهام

 که رو به عنوان همسر يمرد. اختالف نظرتو بارها فراموش کن وبه انتخابش احترام بذار کنمیازت خواهش م-
 ادمون خواهد  دامگهیانتخاب کرده با تمام اختالفاتش با ما ،تا چن لحظه د

 
 . کن می به پرهامم تفهنویلطفا ا .شد
 ستی کوته فکر ننقدری دنده چپه اما ايگرچه هنوز رو .می بحث کردهیاتفاقا قبل از ورود به هتل سرهمین قض-

 . انجام بده يکه رفتار زننده ا
م شود واز آنجا فقط دوست داشت آن مراسم زودتر تما. نداشت شتریحوصله حرف زدن ب. نزد ی حرفگری ددکتر

 .فرار کند 
 . هم وغمش برطرف شد شتری که وارد شد بهمسرش

 : کنارش نشست ،بغل گوشش گفت کهیهنگام
 . نداشتم یمن اصال مشکل. پرواجان ي دادییخرده طولش م-
  برات افتاده ؟یمگه اتفاق-
 . اما تو قلبم غوغاستریظاهرا خ-
 اون ادتهی.... وجشن ازدواج خودته یکن به سالها قبل برگشتفک . پدرامي تر بودی صبورتر و منطقشهی تو هم-

 االن !  برنیامی ترسم ازپس زندگی می گفتیم .یموقع هم استرس داشت
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مثل من بخدا توکل کن و دخترتو بهش .... باشه اوشی رها و سندهی آدیشا. نگاه کن تی خودت و اوضاع زندگبه
 . پرفکت باشه زی همه چدی نباشهیهم....بسپار 

 با هم ازدواج کردند هر دو دانشجو یآنها وقت. ستود ی وجود همسرش را مشهیهم. صدرا آرامتر از قبل شد يآقا
  همه سال او فقط درس خواند ،آنیط. داشتند يادی زيبوده و کمبودها

 
 . به آنها بر عهده اش بود یدگی و رسي ،خانه داري چون بچه داریفی همسرش کنار کار و درس وظاواما

 . کرده باشدي اهی آمد گالی نمادشی چگاهیه
 . سالن دکتر را بخود آورد ياهویه

 . بودند و عروس و داماد درحال وارد شدن به سالن ستادهی اهمه
 . را رها نمیکرد خصوصا خانوم صدرا نی برازنده هم بودند که اشک و لبخند ناظرنقدری اآندو
 باوقار در نقدری پرشروشور او باشد که اي رهابای عروسک زنی شد ایباورش نم. صورت رها زوم کرد ي رودکتر

 .جلد نوعروسی زیبارو فرو رفته است 
 . بفشاردنهی کرد تا او را به سي که درآغوش همسرش فرو رفت لحظه شماررها

 . و همراه خود برددی دستش را کشاوشی نشده بود که سرابی تنش سي گرمااز
 ازش ي کارگری برد و دی داشت عروسک خانه اش را میآن مرد براست ... بار کنده شدنی هزارمي دکتر براقلب

 .....ساخته نبود 
 . داد انی ها پایگفتن رها به تمام دلواپس"بله " يصدا

 ...... بود اوشی نوبت بیقراریهاي سگرید
 
 

 43 پست
 ینم. نمیکرد در وجودش النه داشت که خودش هم آنرا دركیحس .کردی اول صبح مدام باخود غرولند ماز

  توهم ؟ایدلشوره . انتخاب کند شی برایدانست چه نام
  ...شهیمثل هم. نشان نمیداديزی درگیرش کرده بود اما در ظاهر چی بود حسابهرچه

  .دی چرخی رساند دور خودش مشگاهی رها را به آرایوقت
 .دررفته بود  از دستش زی دانست چکارکند چون حساب همه چی نمدی رسی نمادشی سروش به فراگر
 . داد لی را تشکگری دست چپش شده وضلع دزی ندیحم
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 دارد که عمه و یجانی مسخره چه هی زندگکی دانست شروع ینم .دی باری آماده شد شوق از نگاه همه میوقت
 .کنندیخاله و بستگان آنقدر شلوغش م

 :دی دست از افکارش کشدی که کنار گوشش چسبسروش
 ي برادی وباغ تموم شه  تا به موقع برسهی سر ساعت کارتون تو آتلدیبا. میشهریدداره .شاه داماد عجله کن--

  اخوي ؟يمتوجه شد.مراسم عقد 
 : و گفت دی کشراهنشی به پی دستاوشیس
  .شمی دارم خفه م؟ي ببندی دگمه نداشتگهی دراهنی پنیا-
 .یرسیمطمئن باش زنده به حجله م. کم غربزن-
  .یکنی خاطراتتو مرور ميشته دار بهت خوش گذیلی خنکهیمثل ا-

 : کرد و گفتی شیکش همراهلی به اتومبدنیاو را تا رس.دی را همراه خود کشاوشی و سدی خندسروش
 .ضمنا تند هم نرو .شگاهیزود برو آرا--

 : وادامه داددی را بوساوشی سصورت
  ؟یکنیچرا بروبر منو نگاه م .ای سگهی داالی-
 : و گفت دیخند. اش متوجه شد چرا ناراحت است ی و چهره عصباناوشی سکوت ساز
 . اخم وتخم نکنیاينطوری ایاما انصافا با اون طفل.نتونستم نبوسمت جون داداش .ي خوشگل شدیلیخ-
  :دی غراوشیس
 .باهاش اتمام حجت کردم . کنه ی کارا نمنی ازاچوقتیرها ه-

 : نچ نچی کردسروش
 . رها چارهیب. چه داماد بداخالقی-
 . سوخت ی ومغزمو پوکونده ،دلت براش نمزنهی چقدر حرف میدوناگه ب-

 : وگفت دی کشی سوتاوشی سدنیبا د. آمد دی حمنی حنیهم.دی بلندتر خندنباری اسروش
 از فضا کردمینه که قبال موهات مدام روبه هوا بود فکر م .ینی زميمثل انسانها .اوشی سي چه آدم شد-

  .ياومد
 :گرفت  حق بجانب ي اافهی قاوشیس
 . شدبشی زرنگتر بودو عروسک نصیی آدم فضانی ايدیحاال که د-
 . نشده ری تا دشگاهیحاالم زود برو آرا...مبارکت باشه دادا -

 : پرت شد ي لحظه اي برااوشی سحواس
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 برم اونجا چکار ؟. اومدم شگاهیمن که تازه از آرا-
 .ابله جون  بود برو دنبال عروسکت نیمنظورم ا. حقتهیی فضاگمی میوقت-
 : به آنها انداخت وبا لحن مسخره اي گفت  ی نگاهاوشیس
  برتش؟یبه نطرتون باد نم...اونم که کوچولو ئه . سقف نداره نی ماشنیا-
 . چپاندندنیاورا داخل ماش .دندی خنداوشی حرف سبه
 .جلس بهم بخورد  بر سرش نازل شود تا ان میهرلحظه منتظر بود بالئ. دلشوره داشت شگاهی به آرادنی رستا

 .بود"شب عشق " ی هر جواني که برایشب
 وار او هی که یادآوریش کرد از لحن کنالمبرداریف .ردی غرق افکارش بود که فراموش کرد دسته گل بگآنقدر

 . و چپ چپ نگاهش کردامدیخوشش ن
آنهم اجبارا و . رفت هی نشاند و به سمت آتللی رها را داخل اتومبلمبرداری و درشت فزی ري توجه به دستورهایب

 .... حفظ ظاهر يبرا
 .باد منو کند ازجا. ببند نوی ؟ لطفا سقف ماشاوشیچرا اینقد تند میري س-

 : که سکوت شد ادامه داد جوابش
  ؟يچته باز ؟ چرا صم بکم شد-
 : کرد ی از خودش حرص داشت اما سر ها خالاوشیس
  .ی چشماتو باز کنیخواستیم. که هست ینیهم-
 . قبولهی باشیهرچ!باشه . که هست ینیمه!عه-
 به لمبرداریف. تگان نخورد شی اما او از جادیای بنییمنتظر بود رها پا. شدادهی توقف کرد و پهی مقابل آتلاوشیس
 . متذکر شد تا فرصت را ازدست ندهداوشیس

 : گفت ی آمدن به آرامنییرها درحال پا.  شد دررابراي رها باز کندمجبور
 ادی آداب معاشرت باهمسرتو ينجوری اکننی مردم بهت گوشزد مي اتو انجام ندفهیاگه وظ .اوشیس آقا نهیهم-
  .يری گیم
اما ظاهرش را حفظ کرد وپاسخ .زدی که به موقع به او میی رها و پاتک هاياز خونسرد. حرصش گرفت اوشیس

 :داد
  يفعال تو سوار.شاهنامه آخرش خوشه -
 .تازون اسب بیتونیپس تا م .ادهی پما



 

 265 

درست برعکس . آن حاالت بارها تکرار شود خواستی داشت و دلش می وباغ احساس خوبهی از بودن در آتلرها
 . را ترك کند ری نفس گي زودتر آن فضاخواستی که دلش ماوشیس
 

 . رها ي ساختند و عشوه های مشی که براي عاشقانه اي حالتهاخصوصا
  .دی خندیدرمقابل رها بلند م.ج بود  گرفتند هنوز متشني جالی درون اتومبیوقت
 : گفت ی رانندگنی حاوشیس
 .بتی مصي خندی میبه چ...زهرمار -

  :دی بلندتر خندرها
 . تو ؟ خوشحال باش عزیزدلمیکنی می تلخنقدریآخه چرا ا-
 .کلمه آخرت مفهوم نبود تکرارش کن -

چون . را سرحال کند اوشیود آورد تا س دلچسب و شاد به وجیی وتارسیدن به هتل همچنان فضادی باز خندرها
  گفت ؛ی مانی درمیکی و خوردی عکس حرص ميکماکان از حالت آخر.او
  ؟ مینی کیو ببدی بامی خاطره ثبت کنمیما نخواب. عکسانیچه پرو شدن ا-

 : کرد وگفتکی نزداوشی هتل که متوقف شدند رها صورتش را به سمقابل
  .ی لحظه منو ببوسهی یتونیم. عشق من ستی به ثبت خاطره نيازین-
 : رها را به عقب هل داد و گفتاوشیس
 . کارمی چشمت مری سرجات خانوم کوچولوي پرو واال خاطره رو زنیبش-
  .خورهی بهم می بکار آنوقت عروسيجرات دار-
  .یکنی که بازم جفت وجورش مییاگه تو-

 !  و صادقانه بایز .دی خندرها
 . از حال قبل خارج شد اوشیهله کردن مهمانان س و هل ی اصلي به فضادنی رسبا

 .بانندی در سالن زد از حالت چهره ها متوجه شد کماکان همه با افکارشان دست به گرعی سري که دورنگاهش
 کند ی خود حالجي رابراگرانی کرد درآن لحظات خود را با رها سرگرم کند تا مجبور نباشد چهره دیسع

 .مخصوصا خانواده دکتر را 
 . هل هله ها گم و گور شد انیذهنش م .ختی دلش ردیچی رها که در گوشش پنی خوش طنيداص
 زانیکنار او که خودش هم آو. را کجا به صبح برساند شی زندگهی رها از پدرش اجازه گرفت تا بقدی فهمینم
  بود ؟ایدن
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 سرشانه اش ي که ضربه ااوردی را باال بیکم مانده بود آنهمه تلخ. زردابهایی تلخ درحال تنش بود انی مدلش
 .خورد 

 . شد دهی ترس خورده نگاهش به سمت باال کشي آدمهامثل
 : وآرام گفت دی نرم به نگاهش پاشي لبخندسروش

 ؟یخواهی ؟ رونما مای سيدی جواب نمچرا
 : زد و گفت یالی خی از آن بحران به بیی رهايبرا. فروکش کرد ي تاحداوشی ساضطراب

  بعد سه بار جواب بدم ؟ دیمنم نبامگه .منتظر بودم -
 . بچسبد ی سرش را دودستای مانده بود بخندد سروش

 .دندی بود که همه متوجه حرفش شدند خندي طوراوشی سي صداولوم
 : چشمانش را فراخ کرد و گفت سروش

  ؟ي چشم وگوش بسته انقدری ؟ ایعنی يدی ندی مراسمچیتو ه-
 . سوال کردم نی هميبرا.ده هرز شده  چشم وگوشم ازبس وا بوی به قول حاج-

 : و گفت دی لب گزسروش
 . جواب بده يشماهمون یکباروگوش کرد. خب خرابکار یلیخ-
  :دی پراستهزا پرسی با لحناوشیس
 . اونوقت کسب اجازه کنم کنمی بگم بااجازه پدرم ؟ من دارم از دستش فرار مدیمنم با-

  :ردیش نگ خود را کنترل کرد تا خنده ای به سختسروش
 . سر جات وکارو تموم کن نیجون داداش مثل پسر خوب بش-
 لحظه ي برااوشی ضمن عقد را قرائت کرد ،نگاه سطی عقد و شراغهی عاقد صیوقت. گفت ی چشم محکماوشیس
 . شد زی با چشمان درخشم پرهام گالويا

 دوستش نشسته بود نی تریمی صمي جانکهیخصوصا ا.دی جوی بود راه داشت همان دم خرخره اش را ممطمئن
 : کشدار عاقد بلند و رسا گفت ضی درآوردن حرص او بعد از عرايبرا.

 .صددرصد-
 . کردند ی خاص بهم نگاه میتنهااو و پرهام با حالت .دی کشي خنده و شادانی سالن را ماوشی سجواب
 . باالبردلمبرداری تور رها را به خواست فاوشی که امضا شد سدفاتر

 . آورد ی عجیبی که جانش را باال متیمعصوم. بود ریبل با آن چهره وزیباییش درگ قی ساعاتاز
 . درتنش نشست گری دیاحساس قبل حال.  لحظه عالوه برآن
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 .نفرت ازخودش.... عشق ونفرتنی بیحال
 . در دلش نشسته بود تی بخاطر آنکه حس مالکدیشا

 مجهولش شود ندهی  آالی خی وبختهیبل را دور ر رها که در چشمانش نشست باعث شد تا لحظات قحی مللبخند
. 

 . داد ي که تبسم مقابلشان نگاه داشت را برداشت ودرون انگشت رها جاییبای زي هاحلقه
 . درحالتهاي متفاوت قرار گرفتند تا او کارش را انجام دهدلمبرداری خواست فبه
 : غرولند کنان گفت دادی را انجام ملمبرداری دخترك في ضمن آنکه دستورالعملهااوشیس
 .داره کم کم حوصلم سرمیره.از صبح رو اعصابمه  .دهی داره دستور می از حاجشتری بگهی دنیا-

نگاهش را در چشمان رها  .دی چسباوشیخنده اینبارش به دل س .دی خندی وبیصدا مزی به غرولندهاي او ررها
 :انداخت و گفت 

  خانوم کوچولو؟ي خندی من مشی به ر-
 . بهش بخندم ي ندارشیر تو که -

 . برلب بنشاند ي رها باعث شد لبخندحرف
 : الفور گفت ی ففیلمبرار

 . آقا داماد میچه عجب ما لبخند شما رو باالخره شکار کرد-
 شده مقابل چشم شی تفاوت به لحن معنادار او به سفره آرای باوشی دخترك آمد اما سي برای پشت چشمرها

 .دوخت 
 . کنند شکشی خود را پيایتا هدا آمدند شی پنزدیگان
 .ستادندی و داماد به احترامشان اعروس

 ،او فقط به تشکري دی چسباوشی خاص از همه تشکر کردو به آغوش پدرومادر سیتیمی رها که با صمبرخالف
 .کوتاه از پدرومادر رها بسنده کرد

  .اوردی خودش ني کرد اما به روخی مشمئز کننده ي ازآن سرددکتر
  :دی پرساوشی از مهمان شد ،کنار گوش سیقد که خال عاتاق

  ؟اوشی سي داری بپرسم چه حالشهیم-
 : کرد و گفتنیی ازکنار چشم رها را باال و پااوشیس
 . گس مانند یاحساس-

 : گفت ی وزنی با برها
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 وا ،چرا؟ -
 :باحرص گفت . اعصابش بود ي رها روری نفس گییبایز-
 . بینتتیچشمام داره دوتا م.ه ام  ازبس گرسنرسهیخون به مغزم نم-

 : گفت رها
 .خفه شدم ...نخواستم احساستو . درضمن مسخره خودتی. اس نهییانعکاس آ-
 : گفت اوشیس
 . کوچولوي خوشگلی تا دپرس بشی نگهای دري ورنی ازاگهی دیتو باش .نیآفر-

 : زد و گفت اوشی با ارنجش به پهلوي سرها
 . کن شیو چشماتم دري تو که احساس ندار-
 . ضعف کردمیجون حاج.توام قهر کن و کمتر حرف بزن .چشم -
 . شدندی می وارد سالن اصلدی وقت کل کل نداشتند چون باگرید

 . هلهله مهمانان قطع نشده بودي قرار گرفتند هنوز صداگاهشانی جایوقت
 . درچه حال است ندی نگاه کرد تا بباوشی سبه
  .دی چشمانش را دنبال کرد و به بوم بزرگشان رسریمس. زد یک نم زوم کرده و پلي نقطه اي رواوشیس

 . ودست اول بود بای که در نظرش زيریتصو
 کهیدرحال.کردی نگاه منی ،اخم آلود و پرجذبه به دوربنهی دست به ساوشی پشتشان را بهم چسبانده ،،،،سهردو

 م  طناز به لنز چشی بود وبا حالتاوشی شانه سيدسته گل رها ازپشت رو
 

 . بود دوخته
 . بود رهی خنیی که باالتر رفت ،نگاهش دراسمان بوم با حالی عاشقانه به پاچشمانش

 . ودودستش را بهم چسبانده بود کردی چون تمنا باال را نگاه می با حالتاوشی بوم که برگشت نگاه سنیی پابه
 : گفت اوشی لب رها نشست و کنار گوش سي محو رويلبخند

  ؟ادی فرود بنی تا از آسمان نگاهت به زمی از عروست خواهش کنرسهی می کیکنی فکر ميدار-
 : به سمت رها برگشت وباتعجب گفت اوشی سنگاه

 .يباز شروع شد؟فک کردم تا اخر هفته قهر-
 . تا تقی به توقی خورد قهر کنم ستمی نیمن نازك نارنج. دور زی فکرارو برنیا-

  .یور زبون به دهن گرفت بود چطنیتعجبم ازا .دمیفهم...اره --
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 :دی و پرسختی راوشی نگاه مستانه اش رادرچشمان سرها
  ؟ي به بوم زل زده بودی چيبرا-
 .چقدر کفرم دراومده بود  .کردمی فک ممی که امروز گرفتییداشتم به عکسها-
  .زمیمگه نه عز....مخصوصا عاشقانه هاش. هم خوب بود یلیاتفاقا خ-
 : و گفتدی عقب کشی خود را کماوشیس
 . خودتو به من نچسبون نقدریا-

 : چسباند و گفت اوشی سيشانه اش را به بازو. شده را برداشت جادی فاصله ارها
 هیبهت توص. شجاعتر ازاینه که از چشماي درشت تو بترسه یلی ایسته خی که مقابل پدر و برادرش ميدختر-
 .ربونت برم قی تن به تن آماده کننیری نبرد شهی ي خودتو براکنمیم
 : که بی شباهت به تمسخر نبود گفت ی تعجبش را جمع کرد و با لحناوشیس
  .یمنو با عشقت خفه نکن... دارم کوچولوادی بزرگتر ازتو زي من آرزوها-

 : زد ي پوزخندرها
 . من ي به آرزوهات بکن آرزویاگه ازدست منو عشقم سرسالم به دربردي سالم-

 ذاشت و افزود؛ گاوشی سرش را کنار گوش سسپس
 !؟"غزال خوشگل من" منو بشنوي ي ارزهاي بند از صداهی ی خواهیم-
 . تا آسمان بودنیاما تفاوت آن دونفر از زم. بود الی که رها به اوداد مانند شیصفت-

 ی مبدل شود و ازهر راهی بانوي عاشقنی ساده به چنیرستانی دختر دبهی فکرش را نمی کرد رها از جلد هرگز
 . دست آوردن دلش استفاده کند  بهيبرا

 به رها وعشقش دنی پنداشت چسبی ماوشی اما سکردی اول هم داشت دل و روحش را تصاحب مقی دقادرهمان
 . کار است نیاحمقانه تر

 : تفاوت قلب بیقرارش را پس زد و گفت ی بي لبخندبا
 . کوچولوی دختر احساساتدمی خندشتری بدیشا. شنوم یم-

 ...... کردانی عاوشی سي خودرا برايزمه شبانه روز زد و زمی پلکرها
  تو من باشم ی است هستنی من ايآرزو" 

  تومن باشمی هوشیاري مستي هالحظه
  است توغزال من باشینی من ايآرزو
  من باشیالی ستاره روشن در ختک
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  ای دننی سقف اری است زنی من اي آرزو
  *" تو تنها ي من برای من باشتوبراي

 *درزادهی حمیمر*
 
 . رها را گرفت و صورتش رادبرگرداندفی چانه ظراوشیس
 . ساختی آتش رادازجانش دور میی وبا دور کردن رها گودیخندیم

 : زد و گفت ی تفاوتی را به بخود
  .وونهی دی به مراد دلت برسکنمیآرزو م-

 : قاطعانه گفترها
  .دمی خواستم تاحاال رسیمن به هرچ....شک نکن -
 رنگ نگاهت برگشت ؟حاال چرا -
  شد؟يمگه چجور-
  .ي شدحالیانگار ب-
 حس شدم ی بی تفاوتیهاي تو کمیدرواقع از ب. خوشحالم ي حال قلبم تو چشمام نشسته وحسش کردنکهیازا-
. 

  :دی رها زد و پرسیشانی بانوك انگشت به پاوشیس
  پرکردن ؟ یتو مغزت چ-

 : صادقانه جواب داد رها
  .اوشیس-
 :رها پرسید. به خود دادودوسرکتش راازاد کردی حرکتاوشیس
  بري؟ یخواهیم-
 . شکنه یآره کمرم داره م-
 ؟ي ونمیتونی به خودت تکون بدشهی که پخش میی آهنگهاایاز نشستن کمرت خشک شده -
  جوجو؟یخونی قشنگ فکرمنو منقدری اياما چطور....هردو -

 : گفت ي با عشوه گررها
 .ل چون قلبم بهت گره خوره غزا-
 : خنده اش گرفت اوشیس
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 . باتوکل کل کنم ادی متنفرم رها اما خوشم میاز حراف-
  .ي بهم کشش دارنیواسه هم. فدات شم ادی ازخودمم خوشت بياخه قراره به زود-
 : چپ زد و گفتی خودش رابه کوچه علاوشیس
 .من برم اونطرف -

 : و گفت دی رها کتش را چسبزدی برخنکهی اقبل
  چه خبره ؟ ینی بینم.ی بامن برقصدیرفتن بافک کنم قبل -
 . که افتادي مهمانان و شورياهویه. به حرفهاي خواننده و نورپاشی سالن نگاه کرد اوشیس
 : رها نگاه کرد و گفت به
 .این تنها کاریه که دوست دارم با تو انجامش بدم -
  ؟ هی چگهی که تنها مختص منه دییاز جمله کارها-
 همه شدیکم کم داشت باورش م .دی باریآشوب از نگاهش م.شمان پرشروشور  رهاانداخت  به چی نگاهاوشیس

  .ستیوجود رها فقط عرضه کردن خودش به اون
 نگاه ری ،زکردی واحساسش رافعال مشدی مانند رها میاگر کن" از عشق يتبلور" .دیدی نور مکی نگاهش ریز

  اضافه یود تا ضرباتاماقلبش را سفت نگه داشته ب. سوخت یعاشقانه اش م
 

 .نزند
 : آمد و گفت شیهمان لحظه دخترك فیلمبرار پ. انتظار کشنده رها بود انی لبخندش پاتنها

  ...دی رقص آماده بشي برادیاگه قصد دل کندن از همو دار-
 : و گفت امدی از مدل حرف زدن  دخترك خوشش نرها
  ؟چه مدل حرف زدنه خانوم ....میخدا نکنه دل ازهم بکن-

 : خودش را جمع و جور کرد و گفت دخترك
 ... نداشتم يمنظور-

 :  گفت دویرها گوشه کتش را چسب. آماده برخاستن شد اوشی و رفت سدی را که کشراهش
 . اندازه ی مکهی اونو گرفتم که تيانگارجا... مردم هوا برسوننمیدارن مزخرف بگنی اگه منو بچسبیجنابعال-
 : گفت اوشیس
  بامن برقصی؟ی خواهیمگه نم ...گهیپاشو د.... رفت يت اوتش کرد حاال که نا-
  .اوشی سي بهم دادی قولهی-
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 . مردم يحفظ ظاهر جلو....بله -
  داماد عاشق باشه ؟هی ستهی  چکارکنی که شادیحاال با !نیآفر-
 : چشم وابرویی آمدوگفت اوشیس
 . معرکه  وسط می وبندازم دور بازوم وبررمیمثل پرنسسها دستت رو بگ-

 . هم زدي به نشانه موافقم روی پلکرها
 : گفت تی نگاهش کرد سپس با جدی با حال خاصاوشیس
 . کنم ي و منم قراره نقش لئوناردو رو برات بازي شدکیتانی تای فک کن سوار کشت-
 . پشت صحنه است می که رفتنجایازا
 .موندگار نباش  ي عشق و بوسه هابیپس فکر صل .یکنی مي نقش بازاوشی مقابل ستو

 . شد اوشی و لحن ستی مات جذابرها
 .هرچند دورازانتطاروتلخ . لحظه حرف زدن با لحن محکم ،هوش از سرش پراند کی

  .کندی صادر مماتومی اولتشی قرار داده و دارد براری را تحت تاثاوشی بود که سخوشحال
 .نفجار رساند  سالن را به حد ااهوی از هی که به سمتش دراز شد موجاوشی سدست
  ....دی شنی فقط او مزدکهی حرف مي داشت طوری کنار رها قدم برمکهیدرحال

 .ی رقصی ومیستی ای حفظ ظاهر فقط مقابل من ميبرا-
 . نبود شیاما ثانیه اي ب.  کردخی رها درلحظه قلب

 .سرد نشد  بود مقابل آن همه احساس واکنشی نشا ن میداد اما دلاوشی سي جاي هرمرددانستی مباانکه
 . رو دارد شی راه پیلیو خ.   نقطه صفر استری دانست هنوز زیم

 .کنمی مي من هم دلبرکندیباخودو گفتکه او فقط حفظ ظاهر م.  هاامداهبودخی نی سرزمانگاراواز
 . احساس کرد دخترك خوابش برده است اوشیس. ماند رهی وجود دخترك چشم شدوبهدسیاوش ختمام

 .رك شکست وبا حرکات خود سالن را به اوج انفجاررساند دختيای گردش او روبا
 . بود هی ثانمی درنظر رها گذرقی دقاآن
 .  از مقابلش رفت تمام وجود اورا باخود برداوشی سیوقت

 . برگردداوشی بود تا سي اما تمام حواسش به در وروددی خندی ومگفتی آمد می کنارش مهرکس
 . گرددی نزد او برماوشی غذا هستند فهمید به زدي سيازهی مدنی  که پرسنل هتل درحال چدیدیم

 .تابه او برسد نگاهش کرد .ستادی زد و اي لبخنددی سیاوش رادردرگاه دوقتی
 : درازشد دستش را گرفت ودرحال نشستن گفت شی دست دخترك به سویوقت
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 . تا دستتو  مثل ملکه ها ببوسم اما شرمنده ي به خودت زحمت دادنهمهیا-
  ونبوسه ؟نهی آدم عزیزانشو ببشهی ؟ مگه مادی بدت مدنیبوسچرا از -
 : منزجر گونه به چهره اش داد و گفت ی حالتاوشیس
 .ازدوچیز متنفرم -

 : گفترها
 .....  ودنیبوس-
  .زنهیحالم بهم م...اه  ....سیحمام بخار گرفته و خ-

  ؛دی پرسيگری با موذرها
 .سپارم  ؟بگو به حافظه ام بادی بدت می از چگهید-
  ؟ستی ننطوریا...ي حال بدی بخواهنکهی تاای هستيریاز حالتت معلومه دنبال حال گ-

 دهان هم ی و اندکدهیقبل از آن انواع غذا را چش.  خواست سرمیز شام بروند لمبرداریهمان موقع ف.دی خندرها
  توجه به ی مقابل میز غذاکه ایستاد دلش ضعف کرد باوشیس.بگذراند 

 
 . گذاشت ی سمت میز مخصوص خودشان رفت ودخترك را در بهت باقلمبرداری فحاتیتوض

 : رو به رها کرد و گفت دی تردی خودشان را که رنگزیم
 . دادیاگه به من بود کوفتم بهم نم. کالس گذاشته نقدری عروسش اي محض گل روی حاجدمیقول م-
  ؟ی نداشتی تو درانتخاب هتل وغذاها نقشیعنی-
 :الش را برداشت ودر حال نگاه کردن به غذاها گفت  کارد وچنگاوشیس
 . انتخاب دسته گل تو ی وسروشه حتی همش کار حاج-
  .ی گفتی رو نمي آخرنیحداقل ا .یخسته نباش-
 : رها انداخت و گفت زانی به لب ولوچه آوی نگاهاوشیس
  .گهی داره ؟گل گله دیچه فرق. افته یخرنشو که غذا از دهن م-

 :روخورده گفت  فی با حرصرها
  داشت ؟ی تو چه فرقيبرا. گهی دیکی ؟ من نه گهیحتما زنم زنه د-
 : گفت اوشیس
 . اومدم ی دنبالت نمنهمهی اياگه واسم مهم نبود .گهی نکن دی انصافیب-
  .يدیزحمت کش-
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  ؟ ی شام خوردن گذشتریاز خ-
  .کنمیجواب سوالمو بده تا بخورم واال به توام زهرمار م-
 :رها زل زد و گفت  به اوشیس
 . مادمازلدیبفرمائ-
 پس رو گنی بهت ميبااین اخالقی که تو دار .ی پرهام گذشتي از اخم وتخم بابام وحرفهاي دوپهلویواسه چ-

  ؟ي ازدواج با من مصر شدياونوقت چطور رو .یکنی،لج م
 : گفت اوشیس
 دختر هی و ي بعدي دردسرهادونستمیم.چون ازتو و خانواده ات خوشش اومده بود . بود یاولیش بخاطر حاج-

 . کردن خیلی مکافات داره ی بهش معرفبینج
 . بشنوه واری تا دزدی به در میی جوراهی.چون از مرامش خوشم اومد . بابات بوددومیشم

 . هم توپرم نزد مای اما مستقومدی از من خوشش ناگه
  ....ي خودت بودسومیشم

 تا مهمونابعد از پاره کردن دل و می وتماشا کنمینی بنشایخوابونیم  قارقار شکممونو بي اجازه هست صداحاال
  سروقت ما؟انی بچارهیروده اون بره ب

  ؟ي چرا سوما جمله اتو کامل نکرد-
چون کارد . بگوید که آنرا قورت داد خواستی ميزیدخترك مطمئن بود چ. به رها نگاه کرد ی کماوشیس

 :وچنگالش را برداشت و گفت 
  .یمردم از گرسنگ.برو بابا -
 : آمد و گفتشی پلمبرداریف
 . آقا داماد دیلطفا دست به غذاها نزن-
 : گفت لمبرداری درعوض فدی شماست ؟رها خنديشهای حاال نوبت خرده فرما-
  داره ؟يرادیا .رمی بگلمی و غذاخوردنتون فزی از مخوامیمن فقط م-
 . برهنیی غذا راحت از گلمون پادیالاقل بذار. میدی ما رقصدیازصبح هرسازي زد. خانوم دیولمون کن-
  .دی داشتیی سالن خوب اجراي شما نرقصیدید فقط مطابق آهنگهامی ما زدي هر سازنیهمچ-

نگاه پرسرزنشی به دخترك انداخت و  .امدی انداخت که رها خوشش ناوشی به سی جمله اش نگاه خاصانی بحین
 : گفت

 و
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 . راحت باشیم میخواهیم .دی ببرفی نیست تشريازی نگهی شوهرم میوقت-
 : نازك کرد وگفت ی پشت چشمدخترك

  .شهی میصحنه جالب. عروس خانوم دی شی ممونیپش-
 : سیاوش گفت اینبار

 . میره نیی راحتراز گلمون پای شما نباشمیما بلدیم غذامونو بخور. ،بفرماییدلطفا دی بفرمائگنی خانوم میوقت-
 . انداختن شانه اش آنجا را ترك کرد کشداري گفت وباباالي وادخترك

 . محض رفتن او بهم  نگاه کردند به
  :دی که اکثرا میان ابروهایش بود پرسی همراه اخماوشیس
  نگاه میکنی ؟ينطوری چرا منو ا-

 : نگاهش کرد و گفت يشتری با لذت برها
 .اون خانوم گفتت منو کشت -
 مگه نگفتی بخش اول حفظ ظاهر ؟-
  ؟هیول درس شما چ اونوقت بخش ا-
  .گمی خونه ممیدیرس-
  ؟می خوشگل شما غذا بخوريقراره باهمین اخمها-
  ره ؟ی نمنیی مگه چشه ؟از گلوت پا-
 . دخترامتوجه شدم حی از تشری رفتی وقتنویا. پنهونه ي اخم چه اقتدارنی پشت اکننیاما مردم فک م. من چرا -
 . بشیامونیه ات پش نکن اقتدارمو بهت نشون بدم تا از گفتيکار-
  ترسونی ؟ی مویک .زمی عزنیوتی گغی تری زنی بشیاگه بگ. ی آماده ام حتي فرمانبرداري من برا-
 : فرو برد و گفت ی ازدست رها چنگالش را درتکه گوشتیی رهاي برااوشیس
  .يدی و خودتو به زور داخلش جا می شکافی االن قلبمو منیبه تو  باشه هم-
  .ی تا یکدفعه غرق بشزنمیذره ذره شکاف م.اقا پسر  درکار نیست يجبر-
  ؟یغرق چ-
 .وجود رها -

  و گفت ؛دی یکه خورد اما خندابتدا
  .ی افتی کردن می اونوقت از بلبلي بخورادی نرتی گيزی به بعد چنیفعال غرق خوردن شو چون ممکنه ازا-
 . وبا غذاها مشغول شدند دندی هردو خندنباریا
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 .زدی میو کنار هتل ناقوس مبارك باد سرمی داد و آهنگها ساز،خداحافظ بلند گوشه ساعات
 . کردند ی کرده و هتل را ترك می خوشبختي آرزوکی آمده و بعد از عرض تبرشی دسته دسته پمهمانان

 و بعد ازهمه هتل را ستادی کنار رها اقی دقانی فکر نمی کرد حوصله این کارهارل  داشته باشد اماتا آخراوشیس
 . قصد منزل دکتر ترك کرد به
 . بود مشغول نواختن بودند دهی تدارك داوشی که خود سي محض ورود گروه ارکستربه

 . اورا دربر گرفتند اوشی ورود دوستان سي به اوج خود رسیدوازهمان ابتداجانی عروس وداماد هباورود
 .گاه خود نشست درجایاوشی نبود اما به احترام سی از وضع به وجود آمده چندان راضرها

 متوجه پرهام شد که نی حنیدرهم. را از نگاهش خوانديدلخور. لحظه به رها افتاد کی ي برااوشی سچشم
  .کندی وبا  انزجار نگاهش مستادهی رها ایکنارصندل

  .اوردی شد تا کفراو را درببیترغ
 . همه باز  کرد وبه طرف رها رفت نی ازبی جوانان راهی آهنگ و شلوغنیب

 .  چراغان شدشی براایوعروس را که گرفت دن ندست
 . ادامه دادندی رها همه دورشان حلقه زدند وشادیشان را با دست افشانباورود

  .کردی بچه ها سقف را سوراخ مجانی خواننده و وهيصدا
  .دی رانفهماوشی کار سلیرهامتوجه اشاره آنها بهم شد اما دل. برگشت اوشی بااشاره سیانی آهنگ پاتمیر

  :دی کرد و پرساوشی کنار هم ایستادندروبه سیوقت
   بزنن ؟نوی قطعه غمگنی ای خواستکی اون آهنگ رمانتيچرا جا-
 بزنن تا با رفتن تو از خونه ی آهنگدمیمنم بهتر د .دی تمومش کنکنهی اشاره میحاج. آخر مجلسه نکهیواسه ا-

 .بابات هماهنگ باشه 
 مگه -

  زنن ؟ی رو ميتراژد آهنگ نی که ارمی برم بمقراره
 .هی هماهنگتمی ری فهمی مي نگاه به خانوادت بندازهی تو نه اما اگه -

 : نشودگفت کی احساسش تحرنکهی ايبرا. حق باسیاوش است دانستی مرها
 .من اون رقصودوس داشتم .مسخره بازي نکن -
 .حاال که تموم شد رفت -
  .دنی مرشیی تغی تو اشاره کن-
 . ونفست بهم بخوره حالم بد میشهی بشکی اینقدر بهم نزدنکهیازا.قصش متنفرم من از اون آهنگ ور-
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 : کردن گفت هی گالي و جااوردی خودش نياما به رو. رها مچاله شددل
 اصال سرمن به صورت .سرمو باال نمیارم -
 .بگو بزنن اون اهنگو .رسهی نمتو

 :انداخت قاطی کرد وبه او تشرزد سوخت امانمیدانست چرا تا به صورت معصومانه رها نگاه دلش
 ي اعصاب درب و داغون من نذاري پا رونقدری انهیدرس اول ا. رها رسهیفهموندن درس اول انگار به خونه نم-

  .ستمی چون من اصال آدم نرمالی نینیبیواال بد م
  شدي ؟ی عصبنقدری رقصه چرا اهی فقط نیا-
  میدم ؟تیتت اهم که به درخواسیکی بهم نزدنقدری اي چرا فک کرد-
  .ادیبه جهنم که بدت م.خوب نده -

 ...... اما اوانگارنه انگاراوردی ور شد بلکه سیاوش از دلش دربهی باحالی قهر گونه سپس
 . را بست شیبغض راه گلو. االاوکردی مجسمه نشسته بود وبه همه نگاه ممانند
 .نجاآغاز کرده بود  که عمرش را با طلوع اي هم رفتن از خانه ااوشی از رفتارسهم

 دختر گری که دیطلوع. طلوع تازه بود کیخبر از . شدند ی مکی ها نزددهیسپ. اشک شب درآمدباالخره
  .دی دینازپرورده دکتر را دران خانه نم

بدون پلک زدن فقط به .کردی دکتر وهمسرش را در مشت پرقدرت خود له م،قلبیانی آهنگ آخر وریتم پايصدا
 .رها نگاه میکردند

 . بچه هاي ارکستر دکتر وهمسرش را به جایگاه عروس و داماد کشاندهمسرایی
 . روزگار بودي قصه تکرارنی رفت و ای مدی نداشته باشد اما عروسکشان بایانی کردند آن آهنگ پای مآرزو

 ي ارزوشانی دستش را فشرد و براتای بگوید اما نهااوشی داشت تا به سنهی درسيادی زي صدرا حرفهاخانوم
 . کرد یخوشبخت

  .دی انداخت وهردوي آنها را به آغوش کشاوشی به سی طوالنینگاه.  رفت شی بعد از همسرش پدکتر
 . کند ی برایشان ارزوي خوشبختی بزند حتی همسرش قادرنبود  حرفمانند

 . فشردنهی دخترش را به سی لحظاتي را رها کرد وبرااوشیس
 .........اشت  و آنها خدا سپرد   گذاوشی اجبار دست رها را در دست سبه

 44 پست 
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 ي خواهرکرداگری خودش فکر مشیپ. بود بی عجاوشی سيبرا. حرف نزد ي به خانه رها کلمه ادنی رستا
  رهام ستنی شد اما گری می گرفت دچار چه حالی قرار میداشت ودرچنین شب

 
 . بود ی معنی بشی براوپرهام

 .ندی اطراف کورس گذاشت تا از آن حال وهوا درآيلهایومب را باال برد وبا اتلی پخش اتومبيصدا
 . رها جذاب نبود ودست از سکوت نکشیدي از آن کارها براکی چیه
 . نکرد یاما اعتراض. شد ی موانهی داشت از سکوت اینبارش داوشیس
 . تازه يای دنکی خود رفتند وانها ماندند با يهمه به سو .دی تمام صداها خوابدندی اپارتمانشان که رسبه

 . شده بود دهی رفت که به عنوان اتاق خواب چی رها وارد خانه شد ویکراست به سمت اتاقبعد
 . انتخاب کرد وکتش را از تن بیرون کشیدی دست لباس راحتکی

 . متوجه رها شد درهمانحال
  ؛دی به او نگاه کرد و پرسنهیی داخل آاز
  ؟ ي ؟ خسته نشدی لباساتو عوض کنی خواهینم-
 : چپ زد ی گرفت  و خود را به کوچه علدهی معنادار رها را ندگاهن

 .ی تا لباساتو عوض کنرونی رم بیاالن م ....دیببخش..   رفته بود ادمی-
 . از آنگه خارج شود رها راهش را کامال سد کرد قبل
 . بگوید ی آنگه کالمی نگاهش کرد بفقط

 . از آن نگاه معنادار دارد ي منظوردی فهماوشیس
  :دی تاب داد و پرسنی رابه طرفسرش

  زل زدي به من ؟ ينطوری ؟ چرا اهیچ-
  :دی پرسرها
 !هست ؟ .اوشی سستی خوابمون که قراردادي ني شروع شد اما جای توافقدیزندگیمون شا-
 : اخم کرد و گفت اوشیس
  ؟يکردی مثل طلبکارا نگاه منیواسه هم-
  ّ. سوال دومم بودنیا .رینخ-
 : کمرزد و گفت  دست بهاوشیس

 نه ؟ .  چرا از کانون پر مهر خونه اتون جدات کردم نهی سوال اولتون احتما
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  تو کشو ؟ ي وپرت کرديچرا حلقه اتو درآورد. نکن يمسخره باز-
 مگه تو مفتشی؟.دوست داشتم -
 .زنتم....رینخ-
 : تمسخرگونه گفت ی با لحناوشیس
  .یک کردم زبونتو خونه بابات جا گذاشتمنو باش ف .دمیچقدر ترس... من يخدا...اوه -

 : چانه دخترك زد و گفت ری زیدست. نفسش بود ي طلبکارانه رها همچنان رونگاه
 !به من چه .توام حلقه اتو دربیار بندازش دور -

 : گفت تی با عصبانرها
  ؟اوشی سی چیعنی-
 . زور تحملش کردم چند ساعته هم بهنی ارهیگینفسم م. دوست ندارم دستم باشه نکهی ایعنی-
  .رونی بیکنیمنم از تحملت خارج بشم پرتم م-
 . آره ی کني زبون درازادیز-
 . دیگه دخترا بهت محل نکنن ی ترسی منهیدرد توئه ا...نخیر -
 : رها زد و گفت یشانی به پيضربه ا .دی خنداوشیس

 تحمل منو چکسیواال ه . کوچولوهی کافي نجات دادیهمین که تو بهم توجه کردي و منو از دست حاج--
 . برم بخوابم خوامیحاال هم بکش کنار م.نداره

  ؟ی بري تو کوچه بخوابیخواهیم .نجاستیاتاق خوابمون هم-
  من برم ؟ای رونیحاال تو میري ب. من ي جاای نجاستییاجاي تو ا .شهی نمی اتاق خواب عموم-
 . شده دهیاتاق چ نیچون تخت ولباسا ووسایلمون داخل ا .اوشی آقا سچکدومیه-
 . افتم تو سالن ی می جور کنم ولباساهاموببرم اتاق بغلیتا یه تخت. رم یپس من م-
  چه مدلشه ؟گهی دنیا .اوشی ساری در نيمسخره باز-
 : و گفت دی مقابل رها کشدی انگشت اشاره اش را به نشانه تهداوشیس
  ؟ يدیفهم.کردن تو کار من ممنوع پروبازي وفضولی ..... بود نی بهت بدم همخواستمی که میدرس-
  خودم ؟ي خودت منم برم سوي تو بري سونهیمنظورت ا-
  .رونی برم بخوامیحاال رد شو کنار م .ي پاس کردستی واحد و با نمره بنیا. دختر خوب نیآفر-

  .دی کوباوشی سنهی تمام حرصش را کف دستش نشاند وبا حرص  به سرها
 . تخت افتادي را شوکه کرد و از پشت رواوشی بود که سي اش طوری تهاجمحالت
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 : صورتش خم شد و گفت ي نشان دهد رها روی از آنگه عکس العملقبل
 ولت کنم به حال خودت تاهرکاري دمی طعنه نشننقدریا. مفت ببازم موی تا زندگکنمیفک نکن میشینم و نگاه م-

  ادیماون موقع است که نفست بند !  ات هی سانی عشمیم .ی بکنیخواست
 
  .کی انگشتر کوچهی با نگه داشتن نه
 راپنباخت و هیاما قاف .دی به رها انداخت که تن دخترك لرزیچنان نگاه. او را پس زد ومقابلش نشست اوشیس

 . چشمانش ادامه داد یرگیمثل خودش به خ
 : دست چپش را مقابل رها باال آورد و گفت اوشیس
 . مجرد بمونم شهی همي برادمی محی بهت ندارم ترجی احساسچی هیوقت.مثل قلبم  ... هیخال.دستمو نگاه کن -

 : زدو گفت ياما ظاهرا لبخند. زد خی تن رها تمام
 . مونم ی تفاوتیهات سرد نمیمطمئن باش نسبت به تو وب.اما دست چپ من پره مثل قلبم -
 .یشی ممونی واال از کرده ات پشيبهتره سربه سر من نذار-
 . بودنیقرارمون هم .يچرا جوش اورد .نمکیمن کار خودمو م-
 نه ؟  .ياری نحس منو دربي شب اول صدانی از هميانگار با خودت عهد کرد-
 .اما من نه  .ي ناب زندگیتو راحت ببازي لحظه هايتو عادت کرد. جان اوشیوقت غنیمته س-
  ؟ی دونستیم....پرویی... یی پرگویلیخ-

 : با آرامش گفت اوشی حرص سمقابل
  .کنمیاالن دارم مدل خودت باهات رفتار م. روبرو باشم ی داره با کیتگبس-
  ؟یاز شئونات خانوادگیته که مثل آفتاب پرست و مطابق رفتار فرد مقابل رنگ عوض کن-
 . به خودم مربوطه -
 . و آب زیرکاهی ي موذیلیمعلومه خ-
 . کنم کسر شان خانوادم باشه ی نميمن کار-
 . مدلیم کرده نی شوهرم ای شده بگی مدلنی امو گرفتن چرا دخترموناقهی خانوادت  اگهيدی هشدار ميدار-
 . نشه مثل من شو نطوری ای خواهیم-

فک کرد االن  .دیدخترك ترس. تخت خواباند ي را گرفت و روشیگلو. به رها حمله ور شد ی زخمي ببرمثل
 : آرام به گردنش داد و گفت ي فشاراوشیاما س .کندیخفه اش م

 . خفت کنم زبون دراز ای یکنیست وپاتو جمع مد-
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ضربان تند تنش .کردی گرمش مشیهرم داغ نفس ها. از آن فاصله ضعف رفت اوشی سي چشمهاي برادلش
  گری دی با تکاناوشیاما س .رندی تا هردو آرام گکردی را طلب ماوشیآغوش س

 
  ....دی کشرونی بشیای را از رؤاو
 ؟ بتی چرا زبونت بند اومد مص-

 ی نجاتقیانگار تنش به غر. را بند آورد اوشیبا رفتارش نفس س. حلقه کرد اوشی دو دستش را دور گردن سرها
 .متصل شد که او رااز غرق شدن نجات داد

 :برخاست وباانزجار گفت . او رادبه عقب پرت کرد يدستها. رها حالش را عوض کرد ي لبهایگرم
 .گرفتار بال شدم نه رها -

 : و گفت دیخند با صدا رها
  .یکنی می سنت شکني که دارییتو. گرفتم شی من رسم معمول و متداول عروس خانوم ها رو پ-
 . مبل برداشت و وسط سالن انداخت ي از روی کوسنکردی با خود غرولند مکهیدرحال. رفت رونی باوشیس

  .دی بود که رها را مقابل خود دراهنشی درآوردن پدرحال
 :ت  کوره دررفت و گفاز
  .ياری خونمو به جوش ميدار.تا دست وپاتو گره نزدم به زبونت برو دنبال کارت -

 :آرامتر از قبل گفت .اما خودش را لو نداد  .دی ترسی کماوشی سي از حالت جدرها
 . نه ي اما داماد فرارمی بوددهی ديعروس فرار-
  :هنوز درجایش مستقر نشده بود که رها گفت. پهن شد نی زمي رواوشیس
 ،حاال هم سربه ستادمی کردم ،مقابل خانوادم ايخودم ازت خواستگار. ازدواج من وتو باهمه فرق داره هیقض-

  .نیحاال بب.کنمیراهت م
 : سرش را درون بالش فرو کرد و با عجز گفت اوشیس
 . راحتم بذار زتیجان عز-
 . نکنم لهی پ بهتينطوری تا اي دونه به دونه کارهات قرارداد ببندي برایخواستیم-
 . میخندیدم که بهت بله بگم ی واال به گور جد و آباد حاجي الهی دونستم اینقد بدپینم-
  ؟ی بخوابیخواهی شلوار منیباا.پاشو لباساتو عوض کن راحت بخواب  .ی زنی داد منقدریچته حاال ا-
 : را بهم فشرد و گفت شی پلکهااوشیس
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 هوی.من فازماز درست ودرمون ندارما. سربه سر من نذارنقدریا. رها هخوری وبیخوابی بهم میحالم داره از خستگ-
 . باهمین سرووضع بیرونت کردم يدید
 : و گفت دی کنار گوشش چسباوشی سي تفاوت به هشدارهایب

  من ؟ای خورهی بهم میخوابیحالت داره از ب-
 . ندادی جوابگری سرش را مخالف رها گذاشت وداوشیس

 ری گشی دست و پاری که زی اما از آن لباس بلند و اندامندی سرگذاشت بنشاوشی س کهی برخاست تا سمترها
 . خسته شده بود کردیم

 : تکانش داد و گفت دی را که بسته داوشی سيچشمها
  ؟اوشی سيدیخواب

 :دوباره گفت . نکرد افتی دریپاسخ
  ؟ی دونستیم .اوشی سي بدیلیخ-
 :ومانه گفت  معصی با لحننباریا. هم سکوت جوابش شدباز
  .رسهیدستم بهش نم .نیی پايدی لباسمو می کشپیالاقل ز-
  .دی دی نه حرکتدی شناوشی از سیی صدانه

 : گفت ی وبه نرمدی کشاوشی سی مخملي موهاي روی به نرمیدست. کرد واقعا بخواب رفته است گمان
  .ر،کنمی روز قلب خالیتو تسخهی که کنمی بهت محبت منقدریا-

 : اتاق با خود گفت يخاست ودر حال رفتن به سو از جا برسپس
 .کدندهی پسره يکردیالاقل لباستو عوض م-

  .....دی را شناوشی آرام سي لحظه صدانیدرهم
 واز هم جداش ری کمکت ،از باالي سرت دوسر لباستو بگادی مامان جونت بی تا صبح صبر کنی تونیاگه نم-

  .نیی پادای مکنهی نباشه راحت ول می مخفپیاگه ز.کن 
 مبل برداشت وبه ي ،کوسنی از روزدی کوسن برداشته وموذیانه لبخند مي که سرش را ازرواوشی سدنی دبا

 ......سمتش پرت کرد
 . کم میارهی کینی بیم. خان اوشی سکنمیدرستت م-
 . سرش را دورن بالش فرو کرد ي همراه با خنده ااوشیس

 .... شد نی سنگشی که پلکهادی نکشیطول
 هفتم  فصل
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 45 پست 
 معترضانه گفت یبا لحن. را باز نکرد شیاما پلکها.دی خورد ،خواب از سرش پری که بهم مییای اشي سرو صدااز
: 

 . مامان ؟سردرد گرفتم یکنی سروصدا منهمهیچه خبره سر صبح ا-
 ؟ی پاشی خواهینم.ضمنا کله ظهره نه صبح . دارن فیمامان جونتون خونه خودشون تشر-
همان لحظه . برددشی وپی به موقعیت جددینگاهش به اطراف چرخ. رها چشم هایش باز شد يصدا دنی شنبا

 : مقابلش نشست و گفت اوشی باز سي چشمهادنیبا د .ستادیرها مقابلش ا
  .ي شدداریچه عجب ب .ریظهر بخ-
  سروصدا راه انداختی؟نقدری ایچرا اول صبح-
  .شهی این از ساعت از روز اول صبحت محسوب میح بخواب صبکیظهره؟ البته اگه شبا نزد12سرصبح تو -
  :دی رها پرسکدفعهی .دیکشی بدون توجه به حرفهاي رها فقط خود را ماوشیس
  ؟يدی خودتو کش و قوس منقدریچرا ا-
 . چوب نشمينطوری روم تا ادی کشی ميزی چهیاگه مامانم بود .تمام بدنم خشک شده -
  .ی ننداختم روت تا ادب بشيزیعمدا چ .ی تا خشک نشیخواب سرجات بییای بیخواستیم.حقته -
 که با دی نکشیطول. تنش برخاست وبه سمت حمام رفت ی رفع کوفتگي آمد اما برای هنوز خوابش ماوشیس

 :دیرها به او زل زد و پرس. اخم گرفته برگشت يچهره ا
  بري حمام ؟ی خواستیمگه نم-
  .ادی م بدمسی مگه بهت نگفته بودم از حمام خ-
 منو شهیحاال تا حمام خشک م. بري حمام بعد من برم ی تونستم صبر کنم تو از خواب بلند شی من که نم-

 .ببربرسون ارایشگاه
  :دی نگاهش کرد و پرسی چشمری زاوشیس
  راه انداختی ؟ی مهمونی ؟ همین اول صبحی واسه چشگاهیآرا-
  .ارنی مفی واسه مراسم امروز تشرشبیمهموناي د-
  ؟ی چند ساعت مثل مجسمه بشینم رو صندلدیبازم با-
 .رونی ببري بفی تشردیاتفاقا با.مجلس زمونه اس -
 . واسه رفتن داشته باشمیی جاهی تا منم انیبه مهمونات بگو شب ب .رونیعمرا تا غروب پامو از خونه بذارم ب-

 :دی کنارش نشست و پرسرها
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 مثال کجا ؟-
  کوچولو؟ي دارفیبازرس تشر-
 . بدونم کجا میري دیمن با -
  صادر کرده ؟ی دستور العملنی همچیک-
  .می که نسبت بهم داريتعهد-
 حاال درس دوم ،،،،... دیشبم گفتم نویا .می بهم نداري تعهدچی من وتو ه-

 : گفت ی تفاوتی با برها
 .درسامو عادت کردم تو مدرسه گوش کنم -
  نه ؟ای ی فهمیم. تازه رو ندارم يه بحثهاحوصل. جارو جنجال داشتم یمن به اندازه کاف-
 .شگاهیفعال پاشو منو برسون آرا. بعدي باشه برانایاما ا. ات نکنم ی عصبکنمی میسع .زمیآره عز-
 : کاناپه ولو شد وباخونسردي گفت ي رواوشیس
 .با آژانس برو .مگه من رانندتم . به من چه -
  رفته ؟ادتیحفظ ظاهر .دست شما درد نکنه -
 .پاشو هرجا دلت خواست با آژانس برو  .ستی ننجای این کساال-
  .ادیچرا چشماتو بستی؟ نکته هنوز خوابت م-
 :رها با حرص تکانش داد و گفت . نداد ی جواباوشیس
  ؟یستیگرسنه ن-
 . ندارم یچی به هلی مادی خوابم بیوقت-
  ؟ نجای اي اومد که تنها ولو شدی پس دیشبم خوابت م-
 : تکانش داد و گفت گری کنار لبش ،بار دانهی و لبخند موذشاوی سکوت سبا
 . کنندارتی بانینکنه مهموناقراره ب. شدرید.بلند شو بدجنس -
 :درحال رفتن به اتاق خواب گفت . از جا برخاست اوشیس
 د؟ی خوابشهی که منجایا-
  ؟شگاهیواقعا منو نمیبري آرا-
 .ش بخوابم  کم با آرامهیلطفا زودتر تا .نه ،خودت برو -
  ؟اوشی آدم سالم هست سهیتوکارات شب-
  .کنهی م" پاژيریگ"اینقدرم حرف نزن که مغزم داره .توهم شرتو کم کن  .دمی نکشزادی من اصال به آدم-
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 که شب قبل ییجا. بود دهی خوابشی انداخت که سر جااوشی به سینگاه. وارد اتاق شد ولب تخت نشست رها
  اش گذاشته بود یخال

 . بپردی که باعث شد کمدی پهلویش کشي روی به آرامیدست
 : حرص دست رها را پس زدو گفت با
  ؟ياری منو دربي صداادیخوشت م. پاشو برو مردم آزار-
  ؟ی چیعنی ی اون کلمه اي که گفتیمعن-
  ؟ي به سواالت مفیدت ادامه بدیخواهی هنوز مایمیري . کردم ی آب روغن قاطیعنی-
 . احساس ی تو بغلت بيری بالشت منو بگنی اي تاجارفتمی رو اعصابت مشتریواال ب که وقت ندارم فیح-
 : زد ادی فربای بالشت برداشت و تقري سرش رااز رواوشیس
 .جون مادرت برو رها -

 . رفت رونی مانتویش را برداشت و بدیخندی مکهیدرحال. ازجا برخاست رها
 رها واقعا خانه را ترك کرده دیدراپارتمان برهم خورد فهم ی اما وقتکندی می او شوخکردی هنوز فکر ماوشیس

 .است 
فکر نمی  .دی تخت دراز کشي شد وردمانی و اورا به مکان مورد نظرش برساند اما به سرعت پشزدی برخخواست

  دهیچی زنگ در خانه پیاپی پي شد که صداداری بیکرد خوابش ببرد اما وقت
 

  .....بود
*** 

 . خانوم کوچولو ؟ برو اون صدا رو خفه کنيه وقت باز کردن درو ندار کی کار گرفتویمخ ک-
 . امد رها خانه را ترك کرده است ادشی نکرد افتی دری پاسخچی هیوقت

 . که به ساعت افتاد حدس زد بعد دوساعت رها برگشته است نگاهش
  .دی در د را پشتشیخواست به رها تشر بزند که مادر و عمه ها. رفتفونی وبه سمت آبرخاست

 . آمد رها گفته بود بعد از ظهر مهمان دارند ادشی تعجب کرد اما ابتدا
 : گفت ی گرمی مهمانان وارد شدند ،مادر بعد از احوالپرسیوقت
  بري دنبالش مامان جان ؟یرها نگفته ک-
 : و گفت دی به صورتش کشی دستاوشیس
 .فک کنم خودش برگرده -
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  با تعجب به هم نگاه کردنزنها
  :دیخانوم شمس پرس. د
  ؟ مگه خودش رفته ؟ ی چیعنی-
 . اومد بهش گفتم خودت برو ی داره ؟ خوابم ميرادیمگه ا.آره -

 : گفت دی که را درچهره مادر دتیعصبان. شمس رنگ به رنگ شد خانوم
ره تو  ذای منو مي زرنگه که ده تانقدریا .ی اون دختر بلبل زبون ناراحت بشي براستیالزم ن. مامان هیچ-
 .دینگا به صورت معصومش نکن .بشیج

 : را بروز دهد عمه گل گفت تشی از آنگه خانوم شمس عصبانقبل
 . عمه جون ؟ پاشو مثل پسراي خوب برو دنبال زنت ی کنتی مامانتو اذادیخوشت م-
 : گفت دی که جو را متشنج داوشیس
  .ادیخودشم م .گهیحتما رفته همونجا د .البته اسم ارایشگاهو آورد. کجا رفته دونمیچه م.کجا برم عمه -

 : و گفت دی لب گزعمه
  .زمیپاشو برو عز .اوشی بسه سیشوخ-
 . دونم کجا برم ی نمدیباور کن-

 : شمس باعصبانیت گفت خانوم
 ؟ اگه اوشی سی کشی تخت خوابیدي؟ خجالت نمی اونوقت گرفتابونی تو خي روزه رو ول کردهیعروس -

  ؟ي دادی ملشی تحوفوی اراجنی هم بودنجایاالن مادرشم ا
  ؟یکنی شده مامان ؟ چرا شلوغش میحال مگه چ-

 .... بود که صداي زنگ تلفن مانع شد گری شمس درصدد گفتن جمله اي دخانوم
  .دیبفرمائ-
  .اوشیسالم س-
  ؛دی رها اخم کرد وبالحنی شماتت بار پرسي صدادنی شنبا
  .يون رفتن خود سرانه ات گرفتار کرد منو بابیری دونی رها ؟ مییمعلومه کجا-

 : سکوت گفت ی خورد و پس از لختي اکهی رها
  ؟ ی گی هذیون نمیمطمئن-
  ؟ ی رفتیکجا گذاشت. ام يکامال جد...بله -
  ؟يدی خودت برو وگرفتی خوابی رفت گفتادتی. پاشو منو برسون شگاهی برم آراخوامیمگه نگفتم م-
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 . نداره شی به آرايازیروسک نآخه ع .یکنی میمن فک کردم شوخ-
 با دنیمتوجه شد او با لحن جدي درحال سربر. رو دست بخورد اوشی رها افتاد زرنگتر از آن بود که از سدوزاري

 : گفت نرویاز ا.پنبه است 
  اونجاست ؟ یکس-
 ... نه مهمانان دی دی کنار لب نشاند که نه رها مي لبخند محواوشیس
 . نه -
 .خب ....ک خوشگلت رو تنها نذار  عروسنیپس امشب ا-
 .فورا سو استفاده کن -
 . قربونت برم کنمی مدی استفاده مفی راهنیاز کوچکتر-
 . دلمزی اس عزهودهیآالشت ب-

 : و گفت دیخند .کندی بود به رها فهماند حفظ ظاهر مهی از حرص فروخته و کنای که مخلوطاوشی سلحن
  ؟یشی خفه مي خونه اس که از زور حرص داریک-
 .مامانم و عمه هام -
  ؟شگاهی آرايجدا ؟ دعوات نکردن منو تنها فرستاد-
 . دخترك يبرام شر شد .کردنی کم کم داشتن اویزون جوغه اعدامم م-

 . دنبالم پسرك ای گریبانتو نگرفته بی تا حسابپس
  ؟روزی دشگاهی ؟ همون آراامی کجا ب-
 ...منتظرم  .زمیآره عز-

***** 
 46پست

 : نشست و گفت زدی که شهاب وزنه میینار سکو کیمرب
  .ی افتی از فرم ميدار. کار کن نتریسنگ-

  گذاشت و گفت ؛هی پاي وزنه را روشهاب
 . شدم زهی انگی بیلیخ. آقاسیحسش ن-
  ؟یماتم خدمتو گرفت-
 . تک افتادم بدحالم نکهیا. نه از اون جهت -
  .نی بعد ازالی نره وکادتی یلی فارغ التحصینیریضمنا ش .یکنی مدای پيشتری بيمطمئن باش تو پادگان رفقا-
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  زد ؛ي لبخندشهاب
 .منتظرم همه بچه ها برسن تا سرجعبه رو باز کنم ...حتما -
 .نکنه برگشته پادگان  .ستی ندایچن وقتیه اصال پ. چه خبر اوشی از سیراست-
 . آقا ؟ناقال ازدواج کرده دی کاريکجا-

  :دی پرسي شهاب درصورت اونیز مشهود بود وباخویشتن پندارانجیه. فراخ شد ی مربچشمان
  شد ؟ی دفع چهی.  رفتن به خارج از کشور بودي کارش براری که ازش داشتم درگي خبرنیچطور ؟ آخر-
دست آخر هم که تو بحران قرار گرفت واسش . مانعش بود نی بزرگترشهیپدرش مثل هم. زد نشديبه هردر-

  از کشور خارج بشه واال یدست داشتن مجوز قانون با در دیشرط گذاشت با
 
 آخر و ازدواج کرد می فرار از هردو زد به سياونم که حال و حوصله خدمت رفتن نداشت برا .دهی بهش نمیالیر

 . حاج آقا دور بشه يشهایتا از خرده فرما
  .دیستیه شما ن تاسف خورد کیلیخ... آقا یجاتون خال...اونم چه عروسی . بود شی عروسشمی پهفته

 : متناوب گفت ي همراه با خنده ایمرب
 حاال کجاست ؟ . شهاب يعجب خبر داغی داد-
  ...گهی داره دفیاحتماال ماه عسل مربا تشر.... داد هی بهشون هدشی کطیسروش بل-

 . کردی و کف زدن بچه ها ،خنده شان را خنثدنی سوت کشي صداکدفعهی که دندی با صدا خندهردو
 : ودر حال رفتن به صورت دو گفت دی فنر از جا پر مثلشهاب

 .لرزه ی اومده که همه جا داره مایبه گمونم س-
 . تا هیجانشان بخوابد ستادیدورتر از بچه ها ا. آرامتر پشت شهاب راه افتاد یی با گامهایمرب
 . آمد رونی بچه ها بانی شد واز می متوجه مرباوشیس

 . باز شد ینیریبش سر دوجعبه ش خوش و ی از احوالپرسیها و کمبعد
 : زد و گفت اوشی کتف سي رویدست. بچه ها را سمت تمرینهایشان فراخواند یمرب .ی طوالنیقی از دقاپس

 . پاشو لخت شو ي اومدنیاگه واسه تمر-
 : گفت اوشیس
خانمش تنها  به حاج آقا قول دادم زود برم خونه عروس نکهیضمن ا .اوردمیساکمو ن. بزنم آقا ي سرهیاومدم -

  .رفتی پذییایشونم با خوشرو.نباشه 
 ...نگاهش کرد . چشمری اززشهاب
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  باشگاه ؟ ي وازخونه اومدي تاحاال خونه بودیعنی-
 .با بچه ها قرار داشتم .برم خونه 7 من ساعت يدی  دی تو ک-
  .يدی قبلو بدون دنگ وفنگ انجام ميکارها.پس ازدواج کردن به نفعت شده -
 : گفت تیا با رضاوشیس
 خوشگله که چند ساله نی ماشنینمونه اش هم. بخوام حاج آقا بدون چون وچرا میذاره جلومیهرچ .قایدق-

 . زدم یواسش ناله م
 .بله اما بنام عروس خانوم -

 : شانه اش را باال انداخت سیاوش
  .کنهی منجانبی امی تقدی داره دودستیعروس خانومشم هرچ. داره ی فرقچه
 . تو خمره عسل يتمام قد افتاد ...گهیشانسع د-

 : کالم آندو آمد انی میمرب
 . متاهلی گهیشما د. پاشو برو خونه یکنی نمنیاگه تمر .اوشیلطفا خودتو گول نزن آقا س-
  :دی کنار گوش شهاب چسبیبا دورشدن مرب. گفت ي چشم کشداراوشیس
  برنامه هست ؟ ییجا-
  کجا بودي ؟یگی ؟ اونوقت به زنت میبچرخ تا نصف شب ول یخواهیم .ایخجالت بکش س-
 .تو فکر خودت باش  .دونهی منو مطیبعدشم اون تمام شرا.شوهر نکردم که -
  ؟ی یه بار میري پارتي هفته ای قبل ازدواج بش گفتیعنی-
 .جواب منو بده .حرف اضافه موقوف شهاب خان -

 : نمیکرد گفت شیکاوي رهادرحالیکه کنج. به ادامه گفتگو ندارد یلی ماوشی سدی فهمشهاب
 . قراره همه بریم ی هم اومده مرخصایپور. بساطه الیطبق معمول خونه ش-
 .منتظرم . پس منو از قلم ننداز -
 حاال کجا ؟ -

 :دست تک تک بچه ها را فشرد و گفت . شهاب پرت کرد ي معنادار براچشمکی
 ....میرم خونه  .گهی دکنمی عمل میدارم به حرف مرب-

 : لب گفت ری تمرینش برگشت وزگاهی زد شهاب به جارونی از در باشگاه باوشی سیوقت
 دکتر دخترشو داده ي وضعیتت چطورنیهنوز تو کف شانستم که باا.چقدرم که تو حرف گوشوسربه راهی -

 .دست تو 



 

 290 

*** 
 . ماند رونی از شب بی باشگاه که بیرون زد،طبق سرگرمیهایی که داشت تا پاساز
 . انداخت و انجا را ترك کرد زی مي که خسته شد آنرا روداریلی چوب باز
 . خودش مستقل شده ي رفت براادشی خسته بود که اصال نقدریا

 سربه سرش گذاشته باعث ی کلدشی جدتی رنگارنگ سروکله زده همه بابت وضعي روز مدام با بچه هاآن
 .وقت گذرانیش شده بودند 

 . رفت ی اتاق مي خود به سوتیشد،بدون توجه به اطراف و موقع در قفل انداخت و وارد خانه دی کلیوقت
 . بلند شدي زنانه اغی جي شد و متعاقبا صدای شخصي شانه به شانه کدفعهی

  :دی را زد وبادیدن ظاهر متوحش مادر پرسیی روشنادی کلفورا
  ؟ ی زنی مغی شده مامان ؟ چرا جیچ-

 : را برانداز کرد اوشی سي با تعجب سرتاپامادر
  ؟ یکنی چکار منجای ای ؟ نصفه شباوشی سییتو-
 خورد کهی او هم اوشی سدنیبا د. آمد رونی بمهی شده بود ،سراسداری همسرش بادی شمس که با صداي فريآقا

  :دیوبا اضطراب پرس
  بابا ؟ نجای اي وقت شب اومدنی افتاده ایاتفاق-
  :دیپرس. از رفتار پدر و مادرش تعجب کرد اوشیس
  ؟ دی کنی منو نگاه مينجوری ؟ شما چرا ایچه اتفاق....نه -
  :دی شمس پرسيآقا
  ؟ یکنی چکار منجای ؟ ایچطور پس خونه خودت نرفت-
 . چه خطایی مرتکب شده دیتازه فهم. خشکش زد اوشیس
  ؛دیمادر پرس. را درون پا جا داد شی برگشت و تند تند کفش های عجله به سمت در خروجبا
  وبري ؟ ی منو زهره ترك کني ؟ فقط اومداوشی شده سی چینمیخواهی بگ-
 :  و گفت ستادی مقابل مادرش ااوشیس
 .خداحافظ. رفته بود برم خونه خودم ادمی .دیببخش-

 : اخم آلود به او انداخت و گفت یپدر نگاه .دی شمس پشت دستش کوبخانوم
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 ی اون طفل معصومو تو خونه تنها گذاشت ؟ تا حاالينطوریا. که بري خونه رونی بياز کارخونه اومد7ساعت -
  ي کاریتونی منیبب .اوشی آقا سرتتیباریکال به غ .یکنیوخیابونا رو متر م

 
 . تابوي گند کارات همه امونو خفه کنه یکن
فقط با عجله از جلو چشمان پدر دور شد .به واقع خراب گرده بود . دفاع از خود نداشت ي برای حرفجی هاوشیس

 ......انه رساند وخود را به خ
**** 

 47 پست
 . خورد شیشانی محکم به پیئی محض گشودن در آپارتمان ،شبه

 : گفت نی زمي به صندل روی نگاهدوبای کشیشانی پي را رودستش
  از کجا خورد به پیشونی من ؟نیا-

 :کردی نگاه ماوشی به سی را به کمر زده وباحالتی عاصشیدستها. پرخاشگر رها بلند شديصدا
  ؟ يدی فکر چکارکنم ؟ چرا جواب تلفنتو نمیآخه من از دست تو ب. میذاشتی فردا شب می اومدي دفعهکی-
 : آمد شی پنهی مقابل خشم رها با طمأناوشیس
 .معلومه عالوه بر زبونت دستتم درازه .امی درمیون میکی جالبت از فردا ییرای پذنیبا ا-
  ساعت چنده؟ی دونیم-
  ؟ ی چیک....هرچند -
 . شدم یداشتم قبض روح م. ترس نفسم بند اومده بود از-
  ترسونده بودتت؟ یمگه کس-
 .ادیبدترینش همش فک میکنم دزد م. تو سرم ادیهزار فکر م. ترسم یبه بعد تنها بمونم م11ساعت ! رینخ-
عه بعد  شکنه تا دفیترست ساعت داره جوجو؟ اون دزد بدبخت مگه ندونه کجا میادواال قلم پاهاشو م...عه -

 .قاتیاول بره تحق
  :دی راه انداخته ،انگشتش را به نشانه تهدید مقابل او کشي و مسخره بازستی نالشی خنی عاوشی سدی که درها
اون از مثال ماه عسل رفتنمون که  .ری بگي هشدارمو جدنیا .اوشی آقا سییخونه ا12از فردا سر ساعت -

 .نه اومدنت  از خونمی اي به گشت و گذار بودییخودت تنها
 . کرده بودم ری مگه دست وپاتو غل وزنجحی اونجا هم بري دنبال تفریخواستیم.توام صبح تا شب برو بگرد-
  ؟ یخفه نش .يچقدر تعصب نشون داد-
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 : شد واز پشت درگفت دهیرها به دنبالش کش. رفت ی بهداشتسی سمت سرواوشیس
  ؟ يدیفهم...از فردا زود میاییا -
 .بهش بگم بذار ... باشه -
 . ترسم یمن م .اری در نيمسخره باز-
 : فرستاد رونی در بي درحال مسواك زدن سرش را از الاوشیس
  کریکدول خوشگل برات بخرم نترسی؟ هی یخواهیم-
  تو خونه ؟ ياری بناسوری از نسل دایخواهیتو م. ترسم یمن از جوجه هم م-
 .برو خونه بابات  .ی ترسی به من چه که م-

 : را به عقب هل داد اوشی سیشانی پرها
 . مسواك بزنییبرو تو دستشو.حالمو بهم زدي...اه -
 . و داخل رفت دیباعث خشم رها که شد خند. از خود درآورد یی سرش را داخل صورت رها برد و صدااوشیس

 . خنداند وروي مبل نشستزی اش رها را نخنده
 .داخت  کاناپه اني رها حوله را رودنی که آمد با درونیب

 : گفت دیکشی انداخت ودرحالیکه دراز منی زمي روبالشتی
  ؟ی بخوابی خواهی تو نم-

 : زد وگغت اوشی به پهلوي سی بانوك پا ضربه آرامرها
  ؟ ی وسط بخوابنی ایخواهی می تو تاک-
 : درحال فشردن بالشت درون دستش گفت اوشیس
 . کردم ي فکرهی-
  ؟ یمثال چ-
 .ینچیلئو ناردو داو-
  .خوامیجوابمو درست ودرمون م-
 کلمات ما رو کش میري ؟ ....عه-
 .يری بگادی کلمات منو ی توام بعضستیبدن .زمیاثر همنشینیه عز-
 : مسخره گفت ی با لحناوشیس
 . بري کپه مرگمو بذارم قربونت برم یشیحاال پا م ...زمی اتاق خوشگل درست کنم عزهی واسه خودم خوامیم-
  ؟ ی چیعنی ی که گفتنیا-
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 . کالس خواب ی بیعنیکپه -
  .یمنظورم اتاقیه که گفت-
  .ی فهمیبعدا م-
 . کنار تو نجای من رختخوابمو میارم اادی حاال تا بعدا ب-
 . بس نبود ي تو اون هتل روانیمون کردکهفتهی.جون مادرت دست از سرکچل ما بردار -
  .ي خوش نشون داديچقدرم که تو رو-
  .رونیپس از ما بکش ب .ی تاازترس بیهوش شده باشامی از فردا میذارم صبح ميامه بد به کارات ادیبخواه-
  ؟ رونیچیو بکشم ب-
 ... فضوالت مغزتو...دست و پاتو...لنگتو...زبونتو -
 .ی ادبیچقدر تو ب...چته...اه اه -
  .امیصبح به صبح م ...امی گیربدي از فردا شب نمیچون حاج.... که هست نهیهم-
 نشسته شی را که گشود هنوز سر جاشی به اتاقش رفته اما چشمهاصدایگمان برد ب .دی از رها نشنیسخ پاچیه

 .بود 
  رها را برگرداند و گفت ؛چانه

  .ی هستی روانکنمیبخدا فک م.پاشو برو بخواب . به من دختر ی زنی زل منقدریچرا ا-
دست رها . سررفت اوشیحوصله س. بزند یف آنگه حری چرخاند بی ماوشی سي موهاي انگشتش را البه الرها

 :را پس زد وبا تشر گفت 
 .ي چقدر تو بدپیله ا-
  ؟ ی بخوابیخواهی مییای بعد که مي داریتاساعت دو نصفه شب منو تنها م-
 . دستش را ستون سرش کرد وبه رها زل زد اوشیس

 .ساخت  ی می که دورش رها بود ازاویک عروسک واقعی صاف و بلند دخترك وقتيموها
 : نشست و گفت اوشی برآب سيلبخند

 می بگی چدی منو ببره ؟ حاال بفرمائادی دزد بی ترسیم. به من یزنیفقط زل م.توکه حرف درست درمون نداري -
  ؟ می؟ چه کار کن

  ؟ ي شده بودرهی خیاول بگو به چ-
 . روبرومهی تو کسریمگه غ.به تو -

 : رها غنج زد و گفت دل
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  .يدی ما رو دهی چند ثانباالخره. چه عجب -
  .یشی بامزه میلی وقتا خیآخه بعض-
  ؟يمثال االن که زوم کرده بود-
 تاپ شلوارك هی با ی وپایینش پاپیون بزني ببندی اگه دوطرف موهاتو ربان صورتکردمیداشتم به این فکر م-

 .ی عروسک مامانهی یشیاونوقت م .شهی کامال ست متیصورت
 . نگاهش کند گری دی با حالتخواستیدلش م .امدیخوشش ن اوشی لحن طنز آلود ساز

 : شد و گفت زانی ولوچه اش آولب
 رنگ لباس بی مثل باباهایی که از ترکی اونوقت جنابعالادی آقا خوشش بدمیمنو باش اینهمه به خودم رس-

 .زنیی حرف مادیبچشون خوششون م
  .کنمی نمفی ازت تعریا هم بش به بعد مثل پرنسس هنیازا. کردم بی لیاقت فیخب ازت تعر-
  .ي توجه نشون دادیلی به پرنسست خمونی شب عروسنکهینه ا-
  .دمیپس با اون داداش خوش اخالقت اون همه رقص-
  .يدیزحمت کش-
  ؟ ی مدام غرولند کني نگه دارداری بیخواهی منو م-
 . تنها نذار تا غرولند نکنم ادیز-
 .برو خونه بابات وردلشون.بگذرونبرو با دوستات خوش . خب تنها نمون -
  رو ؟ زای چنی ای فهمیم .می دم دل هم باشدیمدام با.مثال تازه عروس دامادیم -
 .نفهمم داداشته.... عادیه نه من وتو ي واسه آدمهايروال عاد-

 ... را گرفت اما هرچه تالش کرد نتوانست اورا تکان دهد اوشی سي دستهارها
  .ینیچه سنگ .اوشی سنیپاشو بش-
 :رها گفت . مقابلش نشست اما چشمانش را بست اوشیس
 .چشماتو باز کن-
 .دوست ندارم -
 چرا ؟ -
  .ی تو قلبم رخنه کنخوامینم-
 .لوس نشو سیاوش-
  ؟ ی پاشو بریم؟ کالغ پرچنی تا صبح قراره بشای میمیذاري بخواب-
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 .یم شمال  هفته باقیمونده رو برهی بدم شنهادی پخواستمیم.چرند نگو سیاوش-
 . باتو برم سفر گهی اما عمرا دهی خوبشنهادیپ-
  چرا ؟ -
 : بالش گذاشت و گفت ي سرش را رواوشیس

 . ارامحض
  با اون دوستاي کج وکولت بري ؟يدی محینکنه ترج-
  .دی از بچه شندیحرف راستو با-

 : زد اوشی به سي باحرص ضربه ارها
  .ي بردیواسه ماه عسلم اونا رو م-
 :رش را درون بالشت فرو برو و گفت  ساوشیس
  .کردمی کارم منیواال هم. شده میبرنامه هم تنظ. دونفره بود طیبل-
 . تا تیمتون کامل باشه يخوریتو به درد همون دوستاي کج وکوله ات م .ي نداراقتیل-

 . بلند شد و رفت آنگاه
 رها خوابش برد يوجه به سروصداها تی فشرد وبشی خشنود از قهر کردن رها ،بالشت را درون دستهااوشیس

..... 
 48 پست 

 . داشته تا زودتر به کارخانه برود امی از طرف پدرش پدیبا تذکر رها فهم.گذشته بود11 چشم باز کرد ساعت از 
رها منتظر بود تا هرآن باقیافه عبوسش روبرو شود . رها راباسر پاسخ دادوبطرف حمام رفتری و صبح بخسالم

  .... هم شدنطوریهم.
 . که شهیخب استخوناتم آب م. هرروز میري حمام ی چيآخه تو برا. خیسهی باز که این حمام لعنت-

 : باال انداخت وگفتیی آبرورها
 .غسل واجب داشتم  .ستی نتیتو حال-
 .چارهی که میمیري بينطوریا...هرروز ....خاك تو سرت -
  .امی بلکه به چشمت بکنمی م آب بهم بخوره رشدادیاتفاقا ز.... خاك تو سر دشمنام-
 : دستش رابراي رها پرت کرد وغرولند کنان گفتاوشیس
 . دارم بتی کنم واال با تو از مابهترون مصفی اون اتاقو ردی بهداشتسی سرودیبا....شپش زده انگار ...برو بابا -

 . لباس دارد ضی ازخیر حمام رفتن گذشته وقصد تعودی اتاق که شد رها فهموارد
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 :اتاق شد و گفت  وارد
 صبحانه نمیخوري ؟-
  .يالبته اگه بعدا نمیگی دستور داد. فقط زی پررنگ بري چاهیبرو برام .رینخ-
 . من آماده به خدمتم فرمانده -

 : گرفت اوشی را به طرف سي چاوانی که برگشت و لدی نکشیطول
 .بفرما شازده -
 : دنبالش را گرفت و گفت دخترك. را گرفت واز مقابل رها رد شد ي چاوانی لاوشیس
  .اوشی نرفته سادتیامشب که -
 .بعدش قرار دارم .تازه اگه بهم خوش بگذره .می تونم بمونم 11اما تا ساعت . نه -
  .شهی چه قراریه که از آخرشب شروع منیا-
 : چشم رها را نگاه کرد و گفت ي ازباالي چادنی درحال نوشاوشیس
 .لنگه خودشی.اسمتو به عنوان عروس خانواده آوردم گل از گلش شکفت  نبود تا خودیب. شده دوتا یحاج-

 : باال انداخت وگغتیی ابرورها
 . من جا کن ي توام خودتو تو دل بابايبلد.ما اینیم-
 . ترکهیبابات م. من گنده ام کوچولو-
 .ومدیاصال خوشم ن... ادب یب...درست حرف بزن -
 : رها در اورد وگفتي شکلکی برااوشیس
 .تربیتو دادم رفت ... که هست ینیهم...ه درك ب-

  آمد و گفت ؛شی برای پشت چشمرها
 ؟ی قرار مدارات بشالی خی امشب بشهینم-
  .ریخ-
 .بخاطر من .به بعد برو12پس -
 . تونم تحمل کنم ی ساعتم نمکیمیمونم واال 11 تا ادیاگه اون داداش بیریختت ادا اصول ن-
  .اوشیس-
 .درد -
  ؟ چته؟ي به من لطف دارنقدریاچرا امروز -
 . برات کنمی مشی کارهی. نکن حاال هیگر-
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 .حاال بلند شو بریم . پسر خوب نیآفر-
  از حاال شروع شد؟یمهمون-
 .... رو حتما بهت بگم يزی چهی دیضمنا با.... نگرفتم یچی برم مدرسه هنوز هدیشنبه با. دارم دی خری کمهی-
 :دامه داد ادی ددنی را که آماده شناوشیس
 صبح ثبت نام فتی خواهش تمنا منو شیآخه مدیرمون با کل .رستانی جلو دبییای با موتور بی موقع بلند نشهی-

  اون طرفا ی هستم اما قول گرفته جنابعالي اهی حاشیکرد چون دانش آموز ب
 

  .کنهی نشه که اخراجم مپیداتون
 . عصرفتی فرسته شی پرونده امو میعنی

  ؟شهی رد و بد میو عصر چه فرقی باهم دارن ؟ واحد اضاف صبح فتیمگه ش-
 . بزرگتر از خودم یلی خي خانوم های شبانه هستند منم دوس نداشتم برم قاطای عصر فتیمتاهال ش ...رینخ-
 ی نگه می گرفتی کردن شناسنامت فتو می تو متاهلی؟ قبل خط خطيدی حاال خانوم معلمت از کجا فهم-

  ؟ ي بلدي ؟ فقط زبون درازخوانی مدرك می دونستینم....ياینقد خر ...یداشت
 از همه صفحات و اصل شناسنامه یمنتها هرسال کپ... دون،به کپی باشه منم بلد بودم زی همه چلی چرچيآقا-
 . خوان یم
 : باال انداخت و گفت یی آبرواوشیس
 . چقد سخت شده یزندگ. چه جونورایی هستن گهیاونا د.....هه-
  .اوشی سيجه شدحرفمو متو-
 .مگه مث تو خنگم.آره بابا -
 ...وا -
 ي واسه شبانه روزیطیاگه شرا. کرده بود ری پل شما گياون موقع که اومدم سراغت خرق مراد ما رو....واال-

 . انجام بدم بلکه از شرت راحت شمامیدارن اونو بگو ب
  پل گذشته ؟ي حاال خر مراد از رو-
 :دیرها پرس. رفت ی گذاشت وبه سمت در خروجزی مي را روي چاوانی لاوشیس
  نه ؟ای دی بریم خرییایزود م-
 . کارایی دارم هیآره ،خودمم -
  امروز نري ؟شهیم-
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 .....تو آماده باش  .گردمیبرم ردیفش کنم زود برم ...زنهی از دستگاهها ریپ میکی-
 . ازدواجشان افتاددی خرادیفت  ری کنارش درخیابانراه میوقت.وعده داده بود زود برگشت . کههمانطور

 . انتخاب کرد اوشی مایحتاجشان را به سلیقه ساکثر
 . لذت برداوشی سقهی از سلدی آنها را کنار هم چیوقت
 . بود اوشی او به دنبال سنباری ادی کارش به اتمام رسیوقت
 . را دارديزی چه چدی دانست قصد خرینم

  :دیفقط پرس.ااهمیتی نداد از بازار مبل سر درآوردندتعجب کرد امیوقت
  ؟ يری بگیخواهی میچ-
 . حاال یمی فهم-
 . را داشت ساکت ماند و پشت سرش حرکت کردی که تمام لوازم چوبی به فروشگاهاوشی وارد شدن سبا

 کردووجهی را مقابل مرد گذاشت یبادست اشارات. سراغ فروشنده رفت اوشی بود که سلی وساي تماشاسرگرم
.... 
  ؟ ی نگرفتيزی اما چيل بهش داد شد ؟پویچ-
 . خونه ارنی مدمیخر-
 م؟ی بری االن نمنی چرا هم-
 .ارنیقرار شد همه رو باهم ب. االن تشکشو نداشتنکهیواسه ا-
  تشک جداگانه داره ؟وتری کامپزی تاحاال میاز ک-
  .دهیجد-
 . باهالو طرفیيفک کرد.آره جون عمت-
 .بتی میذاري جتو صدتاي منو. استغفرهللایبه قول حاج-
 .پس برو تخت و تشکو کنسل کن -
 .چشم بهش بگم -
 . االن برو نیهم...زهرمار و بهش بگم -
 .... برو ریراتو بگ... جوجه اردك زشت اری در نابونیعربده منو وسط خ-

 :اما گفت  ...رودی باالتر ماوشی بگوید ولوم سگری دی کالمدیفهم
  .ی دونی تو خونه خودت مياریتخت ب-
 : شانه رها را گرفت وباهل دادن او به مقابل گفت اوشیس
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 . بري خونه حاج بابات ؟ حرف نزن برو ی خواهیمگه نم ...دمیترس...باشه -
 . من هنوز حاج آقا نشده يبابا.حاجی پدر محترم خودته -
 : موتورش نشست و گفت ي رواوشیس
  بریم ؟یشی سوار مای یوامیسی بلبل-

 . هنوز زمان داشتند دندیبه خانه که رس.د و سوار شد  آمشی برای پشت چشمرها
 . آمد رونی گرفت و حاضر واماده بی دوشیاوشیس

 نداشت یدرواقع چندان دل و دماغ آماده شدن آنچنان. زودتر از او آماده شده وروي مبل نشسته بود رها
 .... با کارش حس او را کشته بود اوشیس...
  .يزود آماده شد .يعجله دارواسه رفتن به خونه بابات چقدر -

 : جواب دادیلی می با براحت
 . بره خب یشینیون وقت م .يدی لفتش مادی تو ز-
 ..... حرکت کرد ی کرد و زودتر از رها به سمت خروجی اخماوشیس

***** 
 49 پست

هام  ري دکتر و چشم وابرو آمدنهای سوالي نگاههاریز. نداشت ی لحظه ورود به منزل دکتر احساس خوباز
 .اما خودش رابه آن راه زد .خصوصا پرهام راحت نبود 

سروش کنار گوشش . زدی نمیکماکان ساکت بود و حرف. کردریی فضا تغی و تبسم که رسیدند کمسروش
 : و گفت دیچسب

 . ارومت کرده يانگار رها بدجور .ي چه ساکت شد-
 :فت  شنیده میشید گی به سروش انداخت وباصدایی که براحتی نگاهاوشیس
 پدرشونو خوردم مخصوصا اون راثیانگار م .کننی نگام مينطوریموندم چرا ا.من تونخ دوتابرادر رها هستم -

 .کوچیکه
 زوم کرده که لب شی لبهاي رونقدریمطمئن بود حرفش را نشنود ا. پرهام انداخت ي را صاف به چشمهانگاهش

  :کندی میخوان
 . پاشم جف پا برم تو شکمشگهی مطونهیش.زده به من  زل کنهی که به نعل بندش نگاه میمثل اسب-

 : کرد وباچشمانی فراخ شده گفت ي تک سرفه اسروش
 .شماکوتاه بیا. گفتم يزی کردم چخودیمن ب. جاناوشیببخش س-



 

 300 

  دکتر برخاست که اورا مخاطب قرار داد؛يصدا
  خوبه ؟زی ؟ همه چاوشی آقا سی هستی راضیاز زندگ-
 .هی عالزیهمه چ...مچکرم -

 : گفت رهام
 . نباشه یچرا عال-
 : به رهام نگاه کرد و گفت اوشیس
  به ما بدبگذره ؟ یشیخوشحال م-
 : پرهام گفت نباریا

 .مگه باوجود رها قراره بهت بد بگذره -
 : رودربایستی گفت یب. دست ورو شسته تراز آنها بود اوشیس
  .می رسیستانم م بد داي درازشونو جم نکنن به جاهاياگه بعضیا دست و پا-

  زود خودش را جم و جور کرد؛یلی قدرت سخنوریش را ازدست داد اما خي لحظه اي شد وبراری غافلگپرهام
 . داره ی مجهولانی از داستانها هم پایلیخ-

 انداخت معلوم بود از رفتار آنها شی که به پسرها یاما از نگاه. وارد بحث آنها شد ی همراه عذر خواهدکتر
  .دهامیخوشش ن
 . رد وبدل نشدی صرف شام حرف خاصتاهنگام

 : و گفت دی چسباوشی کنار گوش سي لحظه اي فراخوانده شدند ،پرهام برازی صرف شام که دور ميبرا
  .اوشیشاهنامه آخرش خوشه آقا س-
ه  و اخم گرفته  متنفر بود بی آنکي از آن مدل نگاه جدشهی به پرهام انداخت که مرد جوان همی نگاهاوشیس
 . را بداندلشیدل
  .کردی مشی خود تکبر معناي که برادی دی درآن نگاه منانی اطمی نوعدیشا
 . بود اوشی واقع خودش مغرورتر از سبه

  :دی کشرونی او را از تفکرات خود باوشی سيصدا
 .شاهنامه برکردنت پیشکش. مراقب باش به پشتوانه اون مدرك پیزوري چشم وچال مردمو درنیاريیجنابعال
 . اعصاب پرهام را متشنج کرده بود کنار رها نشستکهی پراستهزا کنار لب نشاند و درحالي لبخندسپس

 ی همخونچی مطرح شده هي دانست بحثهایسروش م. شدنداوشی سیحوصلگی ازصرف شام همه متوجه بپس
 . پرشروشور او نداردتیبا شخص
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  آوردن از جا بلند شد يها به بهانه چا به ساعت نگاه کرد ،ری چندمین بار متوالي برااوشی سیوقت
 : نشستاوشی پرکردن و کنار سي چایوانیل

 . ؟ همه متوجه شدن ي حوصله ای بنقدری ؟ چرا ااوشی سیکنی به ساعت نگاه منقدری چرا ا-
 : است گفت ي کامال جددی تند که رها فهمی با لحناوشیس
 . رفتم یعجله نکن. ی مونم اونم بخاطر تو تااماده شی مگهی دکربعی تا  -
 . زودهیلیخ.هم نشده 11ساعت هنوز -
 : را برداشت و گفت ي چااوشیس
 . رفتم يومدین. پرفسورتو تحمل کنم ي برادرهاختی رتونمی مي چاوانی لنیتاتموم شدن ا-
  .اوشی سگهی ساعت دمیحداقل ن-
 . پرو نشوگهید.اگه تاحاال هم خودمو االف کردم بخاطر تو بوده -

 :رنگ به رنگ شد وباغیظ گفت ی کمرها
 .ی تا بخاطرش رنگ به رنگ شی دعوت نکنی منو مهمونگهیبه نفعته د. دختر خوب نیآفر-

 :خانوم صدرا گفت . بالفاصله بلند شد اوشی آمد سرونی آماده بیوقت. بلند شد وبه اتاق سابق خود رفت رها
 ن ؟  جااوشی سدی زود قصد رفتن کردنقدری بهت بد گذشته که ایلیخ-
 : وکوتاه گفت ی رسمي همراه با تشکراوشیس
 . زودتر برم دیبا. قرار دارم ییجا-

  :دی پرسپرهام
  وقت شب ؟ نی رها رو میذاري خونه بعد میري سر قرارت؟ ا-
 : نگاه خمارش را به چشمان پرهام دوخت اوشیس
 . برنامه هام با شما مشورت کنم ي به بعد برانی باشم ازاادمی-

 متوجه اوشی خاتمه دادن به بحث مداخله کرد چون ازحالت سيسروش برا. پرهام را گرفت اوشی سي جدلحن
  پرهام سونامی به پا ي وباتیکه بعدکندی آنرا فضا را تحمل مدایشد شد

 
 ....کندیم
 . کنه تی آدمو اذي عادت داره بالحن جداوشیس-

  سرتکان دادو گفت ؛پرهام
 .و رنگ وروي رها مخصوصا از طرز نگاه شما .مشخصه -
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 . دست دکتر و سروش را فشرد وبه طرف در رفت ی جمعی منتظر نماند ودرپی خداحافظگری داوشیس
 : گفت رفتی ماوشی پشت سکهیدکتر درحال. بود نی سنگیلی رهام و پرهام خي محلیش براکم
 . دنبالشایکارت تموم شد بهروقت . ترسهیچون از تنها موندن تو خونه م. رها بمونه ي کار دارییاگه واقعا جا-
 : جمله اي مختصر گفت انی در باوشیس
 ....ریشب بخ...بمونه .باشه -

  :دی پرسرها
  دنبالم ؟ ییایبمونم م-
 . رها را بشنود از در خارج شدي آنگه صدای باوشیس

 :هنگام رفتن آنها رها گفت .انگار سروش حالش رافهمید. آرامش نداشت گری برگشت اما درها
 ترسمیم .ستمیهنوز کامال آماده ن. برم مدرسه دی رفته بود فردا باادمی. خونه دیممکنه منو سرراه برسوناگه -
  .ادی بری داوشیس

 :خانوم صدرا گفت. از رها استقبال کرد یی با خوشروسروش
 . نزدیکترهنجایمدرسه ات از ا. بمون مامان جان نجایهم-
 . خونه ادی برمیگیماس م تاوشیبا س. خونه اس لمیوسا. مامان یمرس-

 : پرتنش و تند به رها انداخت و گفت ی نگاهپرهام
  .ی ترسی نمگهی هم دییاز تنها. کنی جواب تلفنتو داد حتما باهاش تبانای ی کنداشیاگه پ-

 : اخم آلود به پرهام انداخت و گفتی نگاهرها
  ؟ ی زنی حرف مينجوری چرا ا-

 : جري تر شد پرهام
  منزل استراحت کنه ؟ برهی مفی همکارش تشرکهی وقت شب کجا رفت ؟ درحالنی ادی بفرمائشهیم-

 : دهد گفت ی ازآنکه رها پاسخشیاما خودش را کنترل کرد وپ. از ام فضا گرفت ي حال بدسروش
 . بهتر باشه ينطوریفک کنم ا. دنبالت رهاجانادی باوشیبهتره بمونی س-

 . کرد بحث را محترمانه جمع کندی سعدکتر
 دکتر را همراه ی کوتاه و محترمانه جمع خانوادگی و پس از رد وبدل شدن جمالتاوردی دوام نادی زوشسر

 .همسرش ترك کرد
 : کرد و کامال مقتدرانه ومحکم گفت شی محض خروج آنها دکتر رو به پسرها به
 ....ضادیدست مر.....دستتون دردنکنه-
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 : به پرهام نگاه کرد و افزود سپس
 اوشی بار که سنی اونم واسه اوليخوب رسم مهمونوازي رو به جا آورد. آقا پرهام یموم گذاشتشما که سنگ ت-

 . خونه بود نیمهمون ا
 : گفت ی عصبی با لحنپرهام

  داشت ؟ ي رفتن به ناکجاآباد چه عجله اي برادیدیخودتون ند-
 : داشت گفت هی گري که بوی بغض رها آمد وبا لحني روبغض

  .یکنی هم نداشته باشم تو برام مشکل درست می مشکلمیمن اگه تو زندگ. پرهام از حمایتت ممنونم-
 : تر شد و گفتی عصبپرهام

 تو گول ختنی تا با اشک تمساح رستمیمن مثل بابا ن.حماقتو بذار کنار . رو یی مظلوم نمانیجمع کن ا-
  که اون ی زندگنی فرار ازاي که برایرسی میی به جايمطمئن باش روز.بخورم

 
 . مونه ی و فقط تنفر برات مي نداری راه نجاتچی درست کرده هاحمق
 : رسا گفت یی رها که شکست دکتر با صدابغض

 .ممنونم ازت  .ياری بجا مي بدجور حق برادرایتازگ-
 . راه انداخته ي شب بازمهیخ .شهیچشم نازدونه ات سوراخ نم.نترس پدر من -

 : گفت ی عصبی با حالترها
  ؟ ینی منو ببی بدبختيار دوست دیلیخ-
 . سوزه ی ؟ دلم برات میکنی می زندگي داريفک کرد.تواالنشم بدبختی-
  .ي بدتی اهمی جز خودت وفکرت به کسی وقت نخواستچیدلت واسه خودت بسوزه که ه-
  .ستی حالیش نيزی چیاشی نه اون عوضی که جز عيکردی خودت و عشقتو خرج ادمش مياگه بدبخت نبود-

 . رفت ی را با پشت دست زدود و به سمت در خروج اشکشرها
 : پشت سرش رفت وبا نگه داشتن او همراه با عطوفت گفت مادر

  .زمیکجا میري عز. دخترم خوامیمن معذرت م-
 :دی کشادی شکسته فریی با صدارها
 . تحقیرم کنه ی باشم تاکسنجایدوست ندارم ا. برم خونه خودم خوامیم-

 : وگفت دید کش رها را به طرف خودکتر
 .ما رو ببخش که مهمونوازي یادمون رفته . من شرمنده ام دخترم -
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 . به آغوش گرم پدر محتاج بود گرانیچقدر عوض نامهربانیهاي  د.دی به آغوش گرم پدر چسبرها
 : اش افزوده شد و گفت هی شدت گربر
 خونه نیاعصاب و مختل آرامش ا باعث جنگ دیمنو ببخش .شمی مزاحم نمگهیاوه براتون وصله ناجور شدم د-

 .شدم 
 : با عجز گفت دکتر

  .یتو باعث افتخار من. دخترم هی حرفا چنیا-
 : گفت شتری بتیی باعصبانپرهام

  .چارهی بیکنی مداشی پی از کدوم مهموننیلیاقتت اون آشغاله برو دور شهر بگرد بب-
  .دی را برداشت و دوفشی کرها
 . رود ی مواری درودي با سر توای  کندیباز م خود ي درها رابه سودی فهمینم
  .دی کشنهی سرش را به سواری اغوشی چون ددی کوچه که رسبه

  .دی کرد ورهام را دسربلند
 : از بند دستانش فرار کند اما رهام او را محکم گرفت و با محبت گفت خواست

 امشب و میما هردو اشتباه کرد.ان  رها جمییای وخصلتش کنار بي به ما فرصت بده تا با اخالق وهوی کمهی-
 حاال صب ...   دفعه آخر بود دمیقول م .ی دلخور باشيحق دار .شتریپرهام ب

 
 .خودم نوکرتم... ماشینو دربیارم کن
 . تا آن شب بحثش را فراموش کند خواستی میلی سبک شد اما خيادی رها تا حد زدل
 . افزون شد شیر ناراحت آن روز بیخستگ .ستی گرری دل سکی خانه که شد وارد

 . مورد تظر گذاشت و زودتر از حد تصورش به خواب پناه برد می تاي را روگوشیش
 پر بود که جنجالی نقدری ادی دی را هم ماوشیچه بسا س. بماند وبه آن شب فکر کند داری خواست بی نمدلش

 ....افتاد ی راه مگرید
****** 

 50 پست
 ی بوداما حوصله بحث کردن نداشت چون مریاز او دلگ. شبش پهن بود  هري سر جااوشی شد سداری که بصبح

 . است دهی فایدانست ب
 . زد شی نشست وآرام صدااوشی رفتن که شد کنار سآماده
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 : ظاهر آماده رها گفت دنیبا د. را باز کردشی اول پلکهاي انتظارش با همان صدابرخالف
  .ری بگی واسه من دوتا چشم با بناگوش اضافي کجا میري ؟ اگه میري کله پزي زودنی صبح به ا-

 : گفت ظی با غرها
 مهمونت ی لگد حسابهی خواستی دلم میلی حرفا خنی ايجا .ستیالزم به چهل تا ن.چشمات چهار تا هست -

 .کنم 
 . بري ي حق ندارگهی کوچولو ؟ دی گرفتادی هم ي داداشت جفتک اندازشی پی شب رفتهی-
 : گفت ی به نرمزدیوج م که ته دلش می تمام غمبا
 . برم مدرسه خوامیم-
  ؟ ي کردداریمنو چرا ب .ی به سالمت-
  .خوامیپول م-
 .مگه من باباتم .ی گرفتی از بابات مشبید-
 .یخرده پول بده برم .چرت وپرت نگو  .اوشی سستیحالم خوب ن-
 د؛ی دستش را ستون سرش کرد و پرساوشیس
  ؟يخونه بابات رودل کرد ی ؟ یه شب رفتستی چرا حالت خوب ن-

 واقعا حوصله ندارد واال زبان به دهان دیفهم. را تکان داداوشی رها و حالت معصومانه نگاهش دل سسکوت
 . گرفت ینم
 : بحث را کش نداد و گفت آن
 .مواظب باش ندزدنت. لباساي فرم چه بامزه شدينیباا-
 ..... که دهی دزدیکیمتاسفانه دلمو .چشم بابا بزرگ-

 : او گفت يسیاوش جا. حرفش رابریدهادام
 نه ؟ ... شکالت تلخ وبدمزه تو گلوت مونده هیمثل -

  ادامه داد؛اوشیس. فقط نگاهش کرد رها
 . تو حلقم و تا خفم نکرده باال میاوردمشاندازمی تو باشم انگشت ميجا-
 .بلند شو پول بده برم  .یستی من نيحاال که جا-
 حاضرم از خوابم یعوضش خواهش کن .رمیگی میشب از حاج.مم آس وپاسم گز کن که خودادهیامروز رو پ-

 .بزنم وبرسونمت
 : گفت ی عصبی در با لحني برخاست ودر حال رفتن به سورها
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 . بخواب ریبگ .یزنی می حرفنی تعهد دادم همچیدونیم.لطفت مستدام -
 : سرحال کردن رها گفت ي برااوشیس
 . تو چشم معلمت تا اخراجت کننزنمیت و زل م مدرسه اي صاف جلوامی امروز منیهم-

 . برگشت وبه سیاوش نگاه کرد تامنظورش راازگفتن ان حرف بفهمدرها
 : و گفت دی خنداوشی که سدی بود چه بگومانده

 سرم ي باالیساعته اونجا نگهت دارن تا مثل ساعت کوک24 کردمی مي تونستم کاریم.نترس بابا کوچولو-
  .یزنگ نزن

 لشی از درساختمان دور نشده بود که صداي موباشتری بیچند قدم.تکان دادواز آپارتمان خارج شد  سرش رارها
 .برخاست

 ... متعجب شد اوشی شماره سدنی دبا
 .بله -

 د؛یچی در گوشش پاوشی سيصدا
 . باال خانوم کوچولواریسرتو ب-

 ....کردی بود و نگاهش مستادهی باالي پنجره ااوشیس. سرش را باال گرفت رها
  .ي مساوکی کی. کردن تو تی من از اذيبریتواز حرص دادن من لذت م-

 : انداخت و گفت نیی دسته اسکناسی از پنجره پاسپس
  ؟ هیکاف-

 : زمزمه کرد ی به آرامرها
 . تو قلبم چه آشوبیه شهر آشوب ی دونستیکاش م .اوشی سيدی فهمیکاش منو م-
 : و گفت  زدی تفاوتی خود را به بشهی مثل هماوشیس
 . دالر يبخاطر آقا .دونمیم-
  يفعال با ...یکنیباالخره باور م ...کنمیباالخره بهت ثابت م...باشه -

 . گرفتشی را پابانی خهی شد وبابرداشتن پول حاشخم
 . آغاز شداری ي مهری مهر بود و آن سالش با باول
 . نم چشمان خودش بود زیی قطره باران آن پانیاول

 . نگاهش خط کشیديو شد و ري اقطره
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 بود فکر اوشی سي و جبر واحتماالت آن سال به کششی که در هسته وجودی اتمکیزی فکر کردن به فيجا
  .کردیم

 . بود و گرفته زییدلش همسان پا. بغضش گره شد ي روبغض
 . امانش دهد هی حالش بدتر از آن است که گردی اش که تمام شد فهمهیگر

 . تمام بود کارش
  ذهنیش را باخود نجوا کرد ؛ي صدا بلندبلند

 منو و عشقمو یخواهیم ...یدوست داشتنمو چرا نمیتونی باور کن.... تونم بهت ثابت کنم یدوست دارم چرا نم"
 ... همه عشق بمونه تو دل خودم نی ای خواهدمیی شاای یخاکستر کن

  يدی بهت ثابت کنم تو بهم نفس متونستمی کاش م
 " ...رمی تاب نباشم و قرار بگی ذاشتی تا هرلحظه بی روم مشی پی راههی کاش

 51 پست 
 . اول مدرسه برخالف انتظارش خوب آغاز شد روز

 . دادریی اش را کامال تغهی مدرسه روحي دوستان و فضادنید
  .دی دی را طور خاصیشگی خانه که شد اتاق خواب صامت هموارد

 واری به درودریانگار ق. کرد اهی اتاق قلبش را سدستکی یکیتار.  چشمانش فراخ شددی اتاق که سرك کشداخل
 . بودند دهیپاش

 .تنها روشنایشش خطوط رنگ و وارنگ و اکثرا قرمز بود. شده يواری کاغذ ددی راکه لمس کرد فهموارید
 : متوجه رها شد لشی وسایی جابه جانی حاوشیس
  .گمیخودم بهت م .یسیاز رو ننو اتو کتهی باشه دادتی ؟ ي داری خانوم کوچولو ؟ مشق چي اومدیک-

  ؛دی تمسخر خندي از رورها
  ؟ي ؟ مگه جغدي کردی شکلنی رو انجایچرا ا.غش کردم خوشمزه -
 .آره از نوع شومش-
  ؟ یکنی مينجوریچرا ا .دمی پرسيجد-
 .تا کی مثل مسافرا وسط سالن بساط کنم  .کنمیدارم اتاقمو روبراه م-

 : به تخت اشاره کرد و گفت رها
  ؟ يآخر کار خودتو کرد-
 .گرفتم اجاره بدم . نه -
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 شیدرواقع رفتاررها برا .دیای کوتاه بی راحتنی فک نمی کرد به هماوشیس. رفت رونی تکان داد و بي سررها
 . نداد و مشغول کارش شد یتی بود اما اهمبیعج

  :دی رها را شني بود که صداشی کتابهادنی چدرحال
  پر شدن کتابخونه ات؟ ي ؟ براي جمع کردیچ واسه ی کتاب علمنهمهیا-

 :لباسش راتغییر داده بود. به رها انداخت ینگاه
  .ی تاصفحات مشخص شده امو گم و گور نکنری استفاده کنی قبلش اجازه بگیخواست.آره -
  روخوندي ؟ نایواقعا همه ا-
 . اتاقم اینجانییباینه،واسه ز-

 جیآنقدر قطور بود که سرش گ. از آن ها را برداشت یکی. کرده است  و کتابها را مطالعهکندی مسخره مدیفهم
  از آنرا خواند اما همان لحظه عباراتش راهم ي چند برگه ايسرسر.رفت 

 
 . کرد فراموش

 : گذاشت وگفتزی مي را روکتاب
  راکد گذاشتیش؟ ستی نفیح. تو ي داريعجب مغز-
 :داد و گفت  يآنرا درون کتابخانه جا. کتاب را برداشت اوشیس
 . من تنها دانش پژوهی هستم که خودم استاد خودم هستم -
  .یکنی میخودت واسه خودت زندگ. نمیبري شی ازپي کارينجوریا-
  کنم ؟ ی زندگی مگه قراره واسه کس-

 : کاملش گفت دمانی چدنی به اتاق انداخت وبا دیی نگاه پرمعنارها
  .کنمی اتاقو کتابخونه فرض منیاما من ا .یکنی میندگ معلومه فقط واسه خودت زيدی که چیاز اتاق-

 :رها گفت  .اوردی نشی اما به رودی رها را فهممنظور
  از کامپوترت استفاده کنم ؟ تونمیم-
 . نه -
  چرا ؟ -
  .ی شخصیم دست بزنلی به وساادیخوشم نم-
 پس من چکار کنم ؟ -
 .ردم  که من کيمثل کار .اری تو از خونه بابات بوتریکامپ-
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  .کنمی برام بخر واال از کامپوترت استفاده میکی.من دوست ندارم اتاق سابقم دست بخوره -
  ؟ي ندارگهی دشیفرما-
  .ری لب تاپ بگیکشیحاال که زحمت م... چرا -
  ...گهیامر د.راحت باش . نکن یستیرودربا-

 :دی به پنجره انداخت و پرسی جواب دادن نگاهي جارها
  کردن ؟يداری ؟ بخاطر کاغذ ديو درآورد چرا پرده ها ر-
 . تر نصب کنم رهی وتمتریبه جاش قراره پرده ضخ.آره -
  ؟ ي کردرهی اتاقو تنقدری ارهی گیدلت نم-
  .ادیاز نور وروشنایی بدم م .کنمی احساس آرامش مينطوریاتفاقا ا-
  ؟ي ارهی اکثر لباساتم تنیبخاطر هم-
 .گرسنمه .می بخورارنی چیزي ب حرفا زنگ بزن رستوران یهنی ايجا-

 ی درچیدمان اتاق لذت برد اما از رنگ انتخابیش راضاوشی سقهیاز سل. به اطرافش انداخت گری دی نگاهرها
 .نبود 
 . ساخت ی را با آن مبهای که همه ترکاوشی را دوست داشت اما نه به اندازه سیمشک

 . را باز کرد زری زنگ زدن به رستوران در فري رفت و جارونی اتاق باز
  .ستی کردن بلد ني دانست آشپزی فرستاد چون می غذا مشی برای درهر فرصتمادرش

 . داشت ی بود و آنها را درفریزر نگه مادی غذاها هم زاکثر
  .دی چی غذاي دونفره مزی بود که مي بارنی گذشت ،اولی از مدتها که از ازدواجشان مبعد
 . حاضر شد زیرد فورا سر م غذا خوردن صدا کي را برااوشی سیوقت

 : ابرویی باال انداخت وگفتدی رها راکه ديبای ززیم
  . نیآفر...چه میزي--
 . را پراز برنج کرد ومقابلش گذاشت اوشی بشقاب سرها
 : لقمه گفت نی با خوردن اولاوشیس
 .کامال خونگیه.یاز کدوم رستوران گرفت .هیچه عال-
 .یه خونگ .رمی گی من از رستوران غذا نم-
  .ستیپس اشپزیت بد ن-
 .دست پخت مامانمه .ستمی من اصال غذا درست کردن بلد ن-
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 :دی خشکاوشی در دست سقاشق
  ؟ ي کرددای سرعت از کجا پنیمامانتو با ا-
 .تو فریزر داشتم .مامانا جلوجلو محبتشو میرسه-
 .عاشق روراستیم.چقدر خوبه راستگویی-
  ؟  عاشقتمیکنیپس چرا باور نم....عه-
 : وگفتدی خنداوشیس
 .باور کردم با-
 .آره جون عمت-
 .عمه ما رو وسط نکشی .  بهت ثابت کنم تا لنگيخب چجور-
 . واز اون اتاق فقط به عنوان کتابخونه استفاده کنرونیاون تختو از اتاقت بنداز ب-
 ....انگار تو تا ما رو -
  .دی را بلعي لقمه اشی حرفش را قورت داد و جاهیبق

 . شد و قاشق را زیر برنجش زدی ارغوانی بخندد اما کمخواستیدلش م. منظورش را گرفت ختهی جسته گررها
 . منتظر او بوداوشی بزند و سی حرفاوشی بود سمنتظر
 . بشنود که دلخورش کند ی جوابدی ترسی کجا بوده اما مشبی بپرسد دخواستی مدلش

 .ا جذب کند  خود او ري روشهاقی تفاوت شود واز طری کرد بیسع
  ......کندی او فقط جریترش مي شدن در کارهازی دانست با ریم

 52 پست 
 .دیدی کمتر از گذشته اورا میلی اتاقش را آماده کرده بود خاوشی سی وقتاز

 ! خانه کی مانند دو دانشجو دردرست
 . دی خوابی و رها بخاطر اینکه صبح زود برمی خواست زود مآمدی وقت مری دشهی هماوشیس

  .شدی پهن مونیزی مقابل تلوای داخل اتاقش بود ای آمدی زود ماگرهم
 واهی نرفتنش يبابهانه ها. حوصله رفتن به خانه پدرش را نداشت یحت. افسرده را گرفته بود ي حالت آدمهارها

 . رفتی وبیشتر در الك خود فرو مکردیراتوجیه م
 . رفتدارشیلخور است از مطب به د آن شب دی پنداشت هنوز بابت مهمانی صدرا که مخانوم

 . او رادبرانداز کردی برخاست مادر حسابي آوردن چاي برایوقت. مادر بال درآورد داری از ددخترك
 . نظرش رهانحیف شده بود در
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 . مساله را عنوان کرد رها آنرا به درسها و کالس کنکور ربط داد نی ایوقت
 . گفتگو بامادربود که تلفن زنگ خورددرحال

 . راهمراه خود داخل اتاقش برده است ی گوشاوشی آمد شب قبل سادشی. دستگاه نبود ي رویوشگ
  .دی از اتاق را دی که نشسته بود قسمتي را باز کرد ،خانوم صدرا از فاصله ااوشی در اتاق سیوقت

 . داشته باشد یلی شکل و شمانی امد آن اتاق چنی نمادشی .ندی بی شد اما فکر کرد خطا مریمتح
  .دی زن را بدان سو کشيکنجکاو

 ... را خالصه کرد شی حرفهادی مادرش را دی وقترها
 . تبسم جان رمیگیبعدا باهات تماس م.مامانم اینجاس-

 :دی را که قطع کرد مادر درحال نگاه کردن اطرافش با تعجب پرسمکالمه
 . مامان دمیترس.ختیش کرده  رینی گرفته ودوده اشی شده رها ؟ فکر کردم آتی شکلنی اتاق چرا انیا-

 : و گفت دی خندرها
 . بندم ی اما من تحمل ندارم دراتاقو مادی رنگ خوشش منیازا .اوشهیاتاقه س-

رها که متوجه نگاه . تخت تک نفره زوم کرد ي به رها انداخت سپس به اتاق ودراخر روي نگاه پرسشگرمادر
 :معنادار مادر شد گفت 

  .رهی تااروم بگنجای ومیاد اشهی وقتا سردرد میبعض . به نور حساسه ماماناوشیس-
  سیاوشه ؟ي تختم برانیا-
 . دراز میکشه نجای خسته اس اای ادی مطالعه مي که برایمواقع-

اما فکرش راهم نمی کرد آنها همخانه . است ی درحال ماست مالدیفهم. شناخت ی صدرا کامال رها را مخانوم
 : جهت گفت نیازا.قهر هستند  باهم دیشیخانه پرش اند.باشند 

 . نره مامان ادتی چوقتی هيزی چهیاما  .زمی همه زن وشوهرا هست عزنیاختالف نظر ب-
  مامان ؟ یچ-

 : صدرا به دخترك زل زد و گفت خانوم
 . میارهيبینتون سرد. اتاقتو جدانکنيهرقدر با شوهرت اختالف دار-

 :فت  آمد قورت داد و گشی راکه تا پشت لبهای حرفرها
 . نمیرهادمیحرفتون .چشم مامان -

 . رفت اوشی راهم که داشت از دل برکند وبه اتاق سدی که منزلش را ترك کرد آن اندك تردمادر
 . ببردنیی را جمع کرد واز نگهبان آپارتمان خواست آنرا پااوشی برهم زدنی تخت سدرچشم
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 : با تخت چه کند گفت دی سوال مرد که پرسدرمقابل
 " .ستی مناسب ندنی خوابي برانی و زمشهیکم کم هوا داره سرد م .دیستفاده کنخودتون ا"
 . رها را دعا کردری دل سکی و دی تخت را داخل سویت خود کشی قددرانی مفصلی درپرمردیپ

*** 
 . جمعه يمثل اکثر شبها. آمد رتری داوشی بود که سیی شب از جمله شبهاان
 . بردی بود خوابش نمروقتی آنکه دبا

 . بود اوشی عکس العمل سدلواپس
 .دی پتو چپری با حالت دو به اتاقش رفت وزدی گذشت وکلید در قفل چرخکی که از ساعت
 شی بیکم. شد ی به مسواك زدن وتعویص لباش بگذراند طاوشی که رها حسابش را داشت تا سی رمانمدت

  یباصدایی دورگه ولحنی عصب. باال رفت اوشی سينگذشته بود که صدا
 

  :گفت
 . بچه پروی کنی زندگی تونی دردسر نمی ؟ببتی مصيتخت منو چکار کرد-

 . زد ی وار موانهی خودش را به خواب زد اما قلبش درها
 شی پتو با ضرب از روکدفعهی .خوابدی است ومحلش نکند تا فردا صبح آتش خشمش  می کرد االن عصبفکر

 چشمانش سرخ .بود  نيحال نگاه ولحنش عاد.دیبرداشته شد وسیاوش را د
 

  ...کردی را نصف مبی بود و اخمهایش سسرخ
 .ینیبی ذاري سرجاش واال بد می میشی حاال پا منیهم .ي تخت منو کجا برد-

به زور سر . حوصله صبر کردن نداشت اوشیس. نشان دهد تا بدتر نشود ی مانده بود مقابلش چه عکس العملرها
 :کرد  تکرار ی عصبیبا لحن. بود ستادهیپا ا
 .کري مگه -

 : تخت نشاند وبه شدت تکانش داد ياو را رو. شد وبازوهاي رها را گرفت خم
 .خوابم میاد. منو مرتب کن يپاشو جا-
 ؟ کنهیچکارت م... او همسرته  .ستی موقع ترس ن"ندایی به اونهیب زد .دی و حاالت نامتعادلش ترساوشی ساز

 " ارزه ی سیلیه اما مهیخونه پرش 
 . را گرفت اوشیرترسش غلبه کرد و دوست س بشجاعت
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 : کنار خود اشاره کرد و گفتبه
 . بخواب ریبگ .زمی خوابت آماده اس عزيجا-

  .دی ،رها را به سمت خود کشرودی و مکندی ولش مشهی مثل همکردی تصور رها که فکر مبرخالف
از آن . بهشت بود مین شم نفس رها چوي عطر تلخ تنش در هوايبو. شده نفسش حبس شد جادی فاصله ااز

  اورا در آغوش خود اوشیهرآن منتظر بود س. کرد تی احساس امنیکینزد
 

  .دی که به بازوهایش داد فهمي را از فشارنیا. کند خفه
 رهیچشمان غارتگرش را به نگاه خ. کرد کی رها نزدنهی به سروسيادی سرش را تاحد زاوشیس. هم شد همانطور

 :رها انداخت و گفت 
 . تن خودت شهی اش ممهیخت منو برنگردونی جر ت-

  .دی پوست تنش کشي گذاشت وانگشتش را به حالت نوازش رواوشی دستش را زیرگلوي سرها
 . لباس را گرفت وکشید قهی نزد جوان فوران کرد و حس
 .د تخت افتاي جر خورد و خودش روکندی تا آخر پاره میچی که بزاز با نوك قي دخترك مثل پارچه الباس

 . را بست شی و چشمهادی زدن ترسیلی او خم شد به گمان سي هم آغوش شدنش روي که به هوااوشیس
  .دی تخت کوبنهی گفت و با مشت به سیظیغل"اه" جوان مرد
 : از تخت سرداد و گفت ی را به سوئرها
 ...  کاش . ی وحشیت کشتيهمه حسمو با بستن چشما .يخودتو نجات داد. افسونگر ی که چشماتو بستفیح-

 . گفت واز اتاق خارج شد يگری دظیاه غل. را قطع کرد حرفش
 ری قلبش را برداشت و زجانی ترس خورده از هياما مثل جوجه ا. دنبالش بدود واو را باز گرداند خواستی مدلش

  .....دیپتو خز
 53 پست
 یکیشب قبل با دگمه هایی  راهنیپ. بود دهی نخوابشهیمثل هم .دی از کاناپه ها دیکی ي را رواوشی سصبح
 . بود دهی باز و بسته تنش بود و با همان شلوار خوابانیدرم
 مدرسه رفتن کنارش بماند اما مطمئن ي جاخواستیدلش م. بوده است ری با خودش درگی مثل او حسابدیفهم

  .ندی بی خوش نمي که کرده رويبود با حوادث شب قبل و کار
 ی گرفت مسافتمی تصمنرویاز ا. آمده بود رونیزودتر از حد معمول ب.رتش زد به صوی درکه خارج شد سوز نرماز

 . برودادهیرا پ
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چه سر خودش و فکرش .... آمده ادهی راه پنهمهی واقعا متعجب شد چطور ادی درستانی خودش را مقابل دبیوقت
 !!!آمده 
تمام  .دادینش جوالن م بدجور روي ذهاوشیرفتار س. شد ی سرکالس هم حواسش معطوف درس نمی حتآنروز

 . کرده بود ریمغزش را درگ
  .خوردی حالش از خودش بهم مگرید.... سرکالس اول و دوم و سوم ری تذکر دببا

 . چرا آنروز مدرسه آمده است کردی خود را سرزنش ممدام
 . گذاشت رونی برستانی و پا از دبدی رسانی به پاي اجباري ساعتهاباالخره

 . پهن بودنی زمي روی صبح آفتاب سمجبرخالف
 سمت آشپزخانه رفت و مایمستق. هم هنوز حال عادي اش برنگشته بوددیشا. خانه که شد از گرما کالفه بود وارد
 . راباز کردخچالیدر 

  .دی سرکششهی داخلش نبود با شيادی ززی وچون چدی کشرونی بي امهی نصفه نبطري
 که در تنش ي سوزنطوریطعم تلخ و گس مانند آن هم. سوخت شی دهان تا راه گلوي بطري محتودنی سرکشبا

 . را رها کندينشست باعث شد بطر
 ها از شهی توجه به خرده شیآنقدر بدحال بود که ب. به اطراف پاشیدشی بلند شکست و تکه هاي با صدايبطر
 . برسد یی دوید تا به دستشوشانیرو
 اتی کردن محتوی خالياز او گذشت وبرا. خورد شاوی سنهیباضرب به س. آمد رونی باوشی را که باز کرد سدر

 . شدییمعده اش وارد دستشو
  .شدی خارج شود دوباره بدحال میی خواست از دستشویتام. سوخت یمثل کوره م. داغ داغ شده بود تنش

 :دیمقابل صورتش خم شد پرس. با تعجب نگاهش کرداوشیس
  ؟ي شدينطوریچته رها ؟ چرا ا-
  .ندی بنشکجایاما قادر نبود . رفت رونیادوازدستشویی ب را به عقب هل داوشیس

 . تنش پاره کندي توخواستی را مفورمشیاون. اش را کند وبه سویی پرتاب کرد مقنعه
 :دی پرسی اورا گرفت و با دلواپساوشیس
  ؟ي ؟ هنوز حالت بده ؟ مسموم شدی چرخیچرا دور خودت م-

 شی دو روز پاتی بد بود که محتويحالش به حد.سشویی رفت گذشت و دوباره به داوشی از مرز دستان سرها
 . و ناتوان کنار دستشویی افتادحالیب. شد ی میمعده اش هم خال

 : گونه رها زد ي روی ضربات آراماوشیس. هم نداشت دنی نفس کشيدخترك نا .دی کشرونی او را باوشیس
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  رها ؟ ببرمت دکتر ؟ ي خوردیچ-
  .دی نشنیی صداگرید. شدنی سنگشینداخت و پلکها ااوشی رمق به سی بی نگاهرها
 به ی امد کی نمادشی. بود دهی تختش خوابيرو. به اطراف انداخت ینگاه. بود نی پلک گشود سرش سنگیوقت

 داشت  . دهانش حالت  بدمزه وخشک. و منگ بود جیگ.اتاق آمده است 
 

 ی چشمانش تار میاز شدت گرسنگ.ه  خشک ترك برداشتری مثل کوشی لبهاکردیحس م. زد ی می به تلخکه
 . بخورد يزیبلند شد تا به آشپزخانه برود و چ.دید
 یدست.دی انداخت و آنرا بانداژ شده دشی به پاینگاه. گذاشت از درد نفسش بند آمد نیی را که از تخت پاشیپا
  ؛دی واز خود پرسدی آن کشيرو
 مده ؟  سرم اوی بده ؟ چنقدریپام چرا اینجوریه ؟ چرا حالم ا-

راه  .کردی ذوق ذوق مشیپا. گرفت و راه افتاد واریدستش را به د. برخاست شتری بیاطی نکرد با احتدای که پیجواب
  سالن حس حواسش را گرفته کدستی یکیتار.آشپزخانه را گم کرده بود 

 
 . گرفت و قبل از آنکه بتواند خودش را کنترل کند افتاديزی لبه چشی پاکدفعهی .بود
 . سالن را زدییبالفاصله از جابلندشدوکلید روشنا اوشیس

 ... افتاده است اوشی سي رودی که روشن شد فهمفضا
 حالت خوبه رها ؟ -

 : هم خورد وجواب دادي بابی حالی روشیپلکها. که مقابلش نشسته بود انداخت اوشی به سینگاه
  .ستمینه ؛خوب ن-
  ؟ ي آب چه خوردي جایدونیم .هیعیطب-
 .دل و جیگرمو سوزوند.رب مذاب بود  فک کنم س-
  میري باال؟ ي بودبا بطرخچالی تو يهرشیشه ا-
  .کنمی شورم و پرش می بود گفتم مي اما چون تشنه بودم وته بطرادی کار بدم منی نه،ازا-
  ؟ يکردی اول بوش مدینبا-
 مگه من گربه ام ؟ -
 :دید نال تفاوت به او سرش را بادودست فشریرها ب. زد ي لبخنداوشیس
  .کنهیچه قدر سرم درد م-
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  .ي نخوردیچیدوروزه ه.از گرسنگیه -
 : چشمانش فراخ شد و تکرار کرد اوشی سباحرف

 دوروز ؟-
 :دی زدو پرسیاتیرها از حالت نگاهش حدس. جنباند وبه نگاه معنادارش ادامه داد ي سراوشیس
 . تو خونه ومن خوردم ينکنه مشروب آورد-
 : تکان داد و افزودنی به طرفي سردی که بلند خنداوشیس
  ؟ اوشی سی کشیخجالت نم-
  .ي تخت منو چکار کردستی که معلوم نی خجالت بکشدیتو با-
  ؟ حال اون شب ومستیتو باهم پروندم ؟ هیچ-
 . اومد چه کار کردمی نمادمی شده واال االن مثل تو یکی برام ياری و هوشی که مستفیح-

 : زل زد وگفتاوشیس به چشمان حالت گرفته رها
  کنم ؟ فی برات تعریخواهیم .ادمهیاما من اون شبو خوب -
 : اخم کرد و گفت اوشیس
  ؟ ي مزخرف گفتن بگو تختمو چکار کرديجا-
  ؟ ي ؟ چرا ترش کردهیچ-
 . بال سرت اومد واال پوستتو کنده بودم نیبرو خدا روشکر کن اون شبو افتادم بعدشم ا-

 :ت  از جا برخاست و گفرها
 . که بخواد پوست منو بکنه یاز مادر زاده نشده کس-

 . افتاداوشی مستقیما در آغوش سنباری رفت و اجی برنداشته بود که سرش گی قدمهنوز
 با پلک زدنش وبه اوشیس. گرفتند یچقدر هردو از نگاه هم آرامش م. هم زوم شد ي نگاهشان روی لحظاتيبرا

  که دخترك را دی صورت او کشي روی رها دستيبهانه عقب راندن موها
 
 : و گفت دیی سااوشی سنهیسرش را به س. خلسه کشیدبه
  .ستی سخت نیلیاعترافش خ .یتوام محتاج من. حروم بشه نی ازاشترینذار شب وروزمون ب-
 : اورا از آغوش خود جدا کرد و گفت اوشیس
 . برم بیارمشير کرد بخور بعدش بگو تختو چکايزی چهیپاشو برو . عقلتو پرونده یگرسنگ-

 :اخم کرد و گفت . رها گرفت حال
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 .ری برو ازش بگشهیروت م .داریدادمش سرا-
 : گفت ي با تنداوشیس
 اونوقت من شکممو بچسبونم به پارکتها بخوابم؟ -
 . عشقت بخوابشی پایب....رینخ-
  .نیحاال بب. دختره پرو ادی نشونت بدم که هفت تا از بغلش در بی عشقهی-

 :امدیتاه ن کورها
  ؟ یکنی رنگ مویک. ترسو ی هستي فرارشمیکی تو از -
  قصد رفتن از مقابل او رادارد گفت ؛نکهیرها به گمان ا. کاناپه دراز بکشد ي بلند شد تا رواوشیس
 . از خودت واحساست فرار کن یاگه تونست-
 : زد و گفت ي پوزخنداوشیس
  .یمرده شور احساسی رو ببرن که تهش تو باش-
 .دندیانگار شن به نگاهش پاش.مردمک چشمانش سوخت . گرفت ی الل مونهار
 : عوض کردن حال بد دخترك ادامه دادي حالش رافهمید و برااوشیس
  شجاعته ؟یلی شدم بزدل ؟  اگه ازت سو استفاده کنم و بعد مثل آشغال بندازمت دور خکنمیبهت رحم م-

 :فت  بغض آلود گییبا صدا. رفت اوشی به سمت سرها
 .ادینذار از خودم بدم ب .اوشی بامن حرف نزن سينطوریا-
  :دی کشادی شب است فرمهی ننکهی توجه به ساعت وای باوشیس
 زنم ی سوزه که بهت دست نمی ؟ دلم برات میکنی رو قبول میحرمتیچطور ب .ي رو هم نداری ادبی تو تاب ب-

 .بدبخت 
 : زد و گفت اوشی به سی در پی پی ضرباترها
 ....متنفر ... کلمه متنفرم نیازا.ه من نگو بدبخت ب-
 . را به کاناپه چسباند و سرش را محکم گرفت شیشانیپ. پشتش را به رها کرد اوشیس

 ترکند به اتاقش ی آنکه لبی تن زارش را برداشت وبزیدخترك ن. بلد بود نثار خودش کرد راهی آنچه بدوبهر
 ......برگشت 
 54 پست 

 .دادی تمسخر مای ي کوتاه را هم با سردي جوابهایحت .اوش،شدی سشتری بي آن شب باعث سرديماجرا
 . تنگ شده بودشی صدای کل انداختن حتي برادلش
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 : مکالمه اش با تلفن قطع شد جلو رفت و گفت ی شب وقتآن
  بري ؟ییقراره جا-

 : جواب دادونیزی تلوي وررفتن با شبکه هادرحال
  .نمیبیبکش کنار دارم برنامه مصادر شد .بااجازه -

 : مقابلش نشسترها
  ؟ یزنی حرف مينطوری چرا ا-
 . مگه ؟ طلبکارم ی دونینم-

 : گفت رها
 . که پروتره طلبکارترم هستی اونیدونیخوبه م-
  ؟ مال داداش نکبتتو خوردم ؟ي داریطلب چ.مسخره ات کردم شاسکول-
  .زنمیدارم باهات حرف م .ي به داداش من چکار دار-
 .بنال ...خب -
 .....نالش نمیادددددد-
 :جمله کشدار رها لج و خنده اش را درآورد -
 . پرویی جوجه یلیخ-

 : کم نگذاشت وجواب دادرها
  .شهی مرغم مگهیچن وقت د. شده یجوجه اوتون واسه خودش کاکل-
روي مبل پشت سر  چشم خود  بلند کرد وي پشت گردن رها را گرفت وبا یک حرکت او را از جلواوشیس

 .نشاند
 : شد و کنار گوشش گفتزانی آونباری ادخترك

 . که رمی جواب بگتونمیاالن بهتر م-
  داد زد ؛بای تقراوشیس
  ؟ یگی میچ-
  بري ؟ یخواهی کجا مدمیپرس-
 .شمال -
 . چن روز از دستت نفس بکشم مصیبتهی برم خوامیم
  بگم ؟ یاونوقت خانواده ام بفهمن وبپرسن شوهرت کجاست چ-
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 . کردم فرار کردی تو کارش فضولادیبگو ز-
  ؟ فتادهیهنوز برات جا ن. دادم چرا اون تختو جم کردم حیبرات توض.اریمسخره بازي در ن-
 : و گفت دی انگشت اشاره اش را به سمت رها کشاوشیس
  .یکنی می قانون شکني اما تو مدام دارمی به کار هم نداشته باشي کارمیماباهم قرار گذاشت-
 ذارن من یواال نم .ی کني کوتاه بیایی وابرو دارشهی که به خانواده هامون مربوط مییاما قرار بود تاجا!آره -

 .ادامه بدم 
خانوادتم  .رونی بی بکشمی تفاهم ندارنکهی به اسم ای بهونه الکهی به ی تونیم. بهت ندارم يازی نگهیاالن د-

 ق داداش بیریختتم که از خداشه تازه اون آ .کننی درك مي فوريکه امروز
 
 . اویزونم نشه ی حاجگهی پام سفت شده که دي جانقدریمنم ا.

 که ساکت شد بالبهایی اوشیس.دی دوی تند تند ماوشی صورت سي ترس خورده رویی رها مثل بچه آهونگاه
 : کلمه گفت هیلرزان فقط 

  ....یلیخ .... یلیخ-
 : وخروشید دیصابش خط کش بغض آلود وکلمات منقطع رها براعيصدا

 .حاال گمشو... هستم ی بگیهرچ... باشه . لجنم یلیخ-
 : برخاست و درحال رفتن به سمت اتاق گفترها
 . جنگمی باهات مي چطورنیحاال بب. بازم ی بهت نمی مفتنیمن به ا-
به اتاقش رفت و . نگاه کردن هم نداشت ونیزی حوصله تلوگرید. خورد ی تکاناوشی سدی اتاق را که بهم کوبدر

 . مشغول کرد یخودش را با کتاب
 .دی همیشگیش خوابي مختصرش را جمع و جور کرد وباانداختن کوله اش کنار در ،جالی از آنگه بخوابد وساقبل
 . دادی را ماوشی سکی مانند نگهبان کشرها

 . اش رفت واهسته وارد تراس شد ی خواب بودنش که مطمئن شد سرگوشاز
 . آنرا وارد کرد دی تردي همان شب بامخاطبش مکالمه داشت را انتخاب کرد وبدون ذره ااوشی آخر که سشماره
  شروع به حرف زدن کرد؛ی گوشیش را باز کرد وبدون احوالپرساوشی شماره سدنی با دشهاب

 هولی ؟.ساعت شش نشده دادا -
 زبان به دهان ستی ناوشی سيشهاب که متوجه شد صدا ،صدا. کرد تا پسرك ادامه ندهد ي تک سرفه ارها

 گرفت و بادتردید گفت ؛



 

 320 

 ...الو -
 : و مودبانه گفت ی رسماری بسرها
 .من همسر سیاوشم . مزاحم شدم خوامیعذر م.ریوقتون بخ-

 : کامال خلع سالح شد و باادبیاتی بهتر گفتشهاب
  ؟اوشی سي افتاده برایاتفاق.دیبفرمائ-
  .نیهم.ه بود  خواهش دوستانهیغرض  .ستی نينه مسئله ا-

  :دی آورد پرسی که سراز حرفهاي رها در نمشهاب
  .شمیمتوجه نم .دیممکنه واضحتر حرف بزن-
 . همراهیتون کنه تونهی نماوشیچون س .دیخواستم خواهش کنم سفرتونو کنسل کن:

 . نگفت يزیچ.اما من سرشب باسیاوش حرف زدم -
 . فرق کرده هیاالن قض.اون مال سرشب بود -
 اما چرا خودش تماس نگرفت ؟ .حق با شما باشه  دیشا-
 .نتونست -

  زد اما رو دست نخورد چون حدسش درست از آب درآمد ؛ی دستهی شهاب
  ؟ ادی که بدی خواهی شما نمای نتونست -

 :  لجش گرفت واینطور ادامه دادی کمرها
  ؟ستی ننطوری ؟ اگهیمسافرتتون کنسل شد د-
 .شرمنده  .می سفرمونو بهم بزنمی تونی نمما.ادی نای تونه بی نماوشیس-
 . مونهی خونه نماوشی سدی بشیاگه شما راه-
 . نگه داریداوشویاگه تونستید س .ادهی خانوم ها که زاستیس-

 : دار شهاب حرصش گرفت و گفت ی ازجمله معنرها
شمس طرفید چون  ي با آقادی از سفر برگشتیاما وقت. بهتون خوش بگذره دوارمی امدی ببرفیتشر .قایدق-

  سرزندگیش اوشی سدهی چون شما اجازه نمی حضور دوستان مزاحمگمیبهشون م
 

  ....بمونه
 دلخواهش را نگرفت و مدام جهیبا آنگه حرفش را زد اما نت. دهد مکالمه را قطع کرد ی ازآنکه شهاب جوابشیپ

  .دی چرخی مشیسر جا



 

 321 

  ....دی را شناوشی سيدا موقع صنیهم. هوا بود که چشمانش گرم شد شی و مگرگ
 . تنها نمونی برو خونه سروش یخواهیم-

 بگوید پشتش را به او کرد بلکه از رفتن ی آنکه پاسخیب. کرد اوشی به ظاهر آماده سی خواب آلود نگاهرها
 . و رفت دیمنصرف شود اما اوراهش را کش

 از ماجرا یی خانواده اش بوکردیا خدا مفقط خد. سخت بود که چند روز او را به حال خود رها کند و برود باورش
  هی را چطور توجاوشی مسولیتی سی وبی توجهی دانست بینبرند واال نم

 
  .کند
 . برخاستی نتوانست بخوابد وباپبی وزنگرید. کرد شتری به مسائل گوناگون کسالتش رابفکر
 تم نکرده یون آمد لباس مناسباز حمام که بیر. تنش را با دوش آب گرم برطرف کندی حمام شد تا کوفتگوارد

  .دی انداختن در قفل را شندی کليبود که صدا
 رامی پکشید تا ي اگانهیهرلحظه منتظر ورود شخص ب. را نگاه کرد رونی در بياز ال.دی ودرون اتاقش چپدیترس

 . کرده بودخیاز شدت ترس . بکشدغیج
 برنامه دیفهم. مبدل به شعفی دلچسب شد  که مغموم و گرفته وارد خانه شد ،ترس وتعجبشاوشی سدنی دبا

  مهم نبود چه شیاصال برا. اش بود افهی که آن شکل و قختهیسفرش بهم ر
 

 که يطور. گاهش خارج شدی از کمدش بیرون کشیدو با آراستن خود از مخفبای زیلباس. دهدی نشان مواکنشی
  نی وادهی متوجه شد اورا داوشی رفتار کرد اما سدهی رانداوشیمثال س

 
 .... که راه انداخته است یستی شب بازمهی خادامه
 ..... کرداوشی مرطوبش زد و شروع با ور رفتن با احساسات سمهی ني موهاری زیدست

  .ی کم زود برگشتهی ؟به نظرم اوشیمسافرت خوش گذشت آقا س-
اي هرروزش احساس  بلند شود و خفه اش کند تا باکارهخواستیدلش م.دیی پای چشم او را مي ازباالاوشیس

 . نکند یخفگ
 را وسوسه اوشیچشمهاي شهالیش حالت دار شده و س. ومرطوبش اورا دلفریبتر کرده بود شانی پريموها

  .کردیم
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 دستانش له کند بلکه هردو حرصش انی ومردی بازوانش بگانی سرش زد به بهانه برهم زدن سفرش او را مبه
 .... اماده بودانی طغيبرا. شود کتری قدم نزدکی بود رها یکاف.خاموش شود 

اگر  .رفتی مراههی دوتا نبضش بیکی.دل مردجوان در تقال بود. برداشت اوشی را به سمت سشی قدم هادخترك
 .... داشت کار هردویشان تمام بود یرها قدم آخر را برم

 . به عشقشدنی ،رها و رسشی زندگفی و تکلاوشیس
 آمد و راهش را به سمت اوشی سي از آن فاصله برايکرشمه ا.اند  برلب نشیبی اما تنها لبخند جان فررها

  و بردن عطر تنش بر قلب دنی خواستن را با کشبیله.آشپزخانه کج کرد 
 
 . گذاشت وحسش را سوزاندی باقاوشیس

  .ختی گری مي گرفت دخترك را وارد قلبش کند او به بهانه ای ممی او تصمهرگاه
 .کردی را مستانه نگاه ماوشی و سدی کشیجرعه جرعه آنرا سرم.تش بود  دسیدنی نوشیوانی برگشت لیوقت
 . انداخت ی تازه می کوچک سرخرنگش را برقي را با زبان ترمیکرد و لبهاشی هرجرعه لبهابعد

 . رها  حالش رااز صد جام شراب مست تر  کرده بود حضور
 .تشنه  رها بود .احساس عطش داشت . سوخت ی از شدت داغی ممغزش

 او را کردیاگر جرات م. رفت ی او ميدست و دلش مشتاقانه به سو. هراسان شد دی دخترك کنارش لمیقتو
  را به وانی رها چه در نگاهش خواند که دختر لدینفهم.دراغوشش له کرده بود

 
 : گرفت و گفت طرفش

  .زمی عزکنمی خودم ارومت ميارومم نشد ....کنهیارومت م...بخور ...خنکه -
 ی که آنرا اصال نمزدی موج میتیدر نگاهش معصوم.تمام حرفهاي او ازسر صداقتش بود . شد رهی رها خبه

 درآن لحظه او را فقط . شد ی تندش ساز نمي دخترك با خوفیطبع لط.شناخت 
 
 . نه احساسش خواستی لجام زدن به هوسش ميبرا
 مقابلش بود وبایدانکارش نکهیا. شد ی از حال خود ورفتار رها عصبکدفعهی. برداشت خود دل اشوبه گرفت از
 . شد یاغی کردیم
 :دی رها زد و خروشوانی لریز
  .یزنی حالمو با کارات بهم ميدار. چشمم يگمشو از جلو-
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 : معصومانه گفت یآنگاه با لحن .دی که به آخر کاناپه چسبییتاجا .دی خود را کنار کشرها
  ؟ ی زنیباهام حرف م بد نقدریچرا ا .ی باششمی پخواستیمن فقط دلم م-
 بندازمت خوادی که دلم ميوا .یکنی بهت نداره دخالت میتوکاري که ربط!یگستاخ.پرویی .ی فضولنکهیواسه ا-

 .توکیسه زباله پرتت کنم تو سطل آشغال 
 نبود که با ناز و ادا جواب دهد یی اما سیاوش از آن دسته کردهاکردی و قهر مآمدی بدش ماوشی از حرف سدیبا
 : خودش پرو پرو ماند وجواب داد مثل.

  ؟ ی کني کارنی همچادیدلت م-
 .... کند دای فاصله اعتماد به نفسش را پجادیاز جا برخاست تا با ا. او آتش گرفت ي از خونسرداوشیس
  کنم ؟ تی حالي اگهی طور دایروشنه  .ي بود که پاتو تو کفش من کرديبار آخر-

 : گفت ی تفاوتی با برها
 .من عاشق بزن بزن هستم .گهی دعواست د دست آخر-
 . زدیانگار دخترك فکرش را خواند که آنقدر با اعتماد به نفس حرف م. خشکش زد اوشیس

 ،خودش زخم شدی وارد ميچون از هر در. ظاهر آرام ومعصومش ،مدل رنگارنگی ودلفریبی بود برخالف
 .خورد یم

 . شود شیپا. کرد تا همی آنقدر وقت صرفش نمیعنی او را بشناسد تا نقطه ضعفش را بفهمد توانستینم
 :  که رها گفت کردی و منگ نگاهش مگیج

 شد کنواختی بود برام تکرار و ی مودبانه و منطقیاز بس تو خونه امون همه چ .اوشی سرونی بایاز بهت ب-
 . ازدواج کنم که کال با طرز فکر خانوادم متفاوت باشهیدوست داشتم با کس.

 :  گفت هی با کنااوشیس
  خوب از بري ؟ نقدری تربیتت بوده که اهی کردنم جز اصول اولیفضول-
 . اما من ذاتا کنجکاومکردیاتفاقا مامانم مدام منعم م!نه -
 .شیریاونم از نوع س.کنجکاو نه فضول -

 از گریبود د و معتقد کردیته دلش قند آب م. بود ی راضاوردی را درباوشی کفر سی توانسته بود حسابنکهی از ارها
  عی تا جلو دوستانش ضاهایزی برنامه رنی کند ای ها نميزی برنامه رنیا

 
 . شبانه است نه سفرهاي چند روزه ی وجسارتش به همان اندازه مهماننشود

 : گفت نرویازا
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 . تا ازچنگمون درشون نیارنمی کنی شوهرانمون به شدت فضولياتفاقا مادر بزرگم یادمون داده تو کارها-
 گفت ی و مدام مکردی منو برانداز ميهمون پیرزنه که باعینک گردش سرتاپا...عه-
  ؟ یگیهمونو م .نهی بی مییزهای کوچیک چه چي چشمانیادم باا"استغفرهللا،،،،نعوذباهللا،،،،ماشاهللا،،،،":

  :دوگفتی بلند خندي با صدارها
  ؟ يدی نشننوی،،،،ا"فتبارك اهللا االحسن والخالقین": گفت اخرشم

اون داداش . زنن ی به جا حرف میلیچون پدر مادرت خ. پس دهی کشیمعلوم شد زبونت به ک...چرا ...هه-
  با چشماش یکی عوضش اون ي زنه اال مواقع اضطراریبزرگت اصال حرف نم

 
 . زنه یم

 : متناوب گفت ي خنده اانی مرها
  ؟ ی با حرص حرفذمی زننقدریحاال چرا ا-
 . رو مخم دیت رفی خانوادگنکهی واسه ا-
 . شدن زودهوونهیحاال واسه د.  خان اوشیتازه اول کاره س-
 : رها فرو کرد و گفت ي گلوری انگشت خود را زاوشیس
 به یاگه بخواه .رمی گی مدی اخرتو نديهای وفضولدمیحاال دارم بهت تذکر م .دمیبه بچه بازیهات اول خند-

 . خودتو بفهم پس حد.ینیبی وبزنه به سرم بد ميجسارتت ادامه بد
 . سلطه نگاه سیاوش کم آورد ری خواست باز هم با خنده ته وتوي بحت را جمع کند اما زرها
 :  دستش را بردارد و برود رها دستش را محکم گرفت و گفت اوشی از آنگه سقبل

اگه  یحت .ینی هرجا سرچرخوندي فقط منو ببکنمی مياما من کار. مرد خوشگل مال مردمه گهیمادربزرگم م-
  که اگه عاشقمم کنمی با دلت ميکار. که تو روزگارت نبودم ادی بيروز
 

 . خاطره هام راحتت نذاره ينشد
 ...... دست رها را به عقب پرت کرد وبراي فرار از او به اتاقش پناه برد اوشیس

 55 پست
 :دی به سیاوش انداخت و پرسی شمس نگاهيآقا
  ؟  رهاای یکنیتواین همه پولو خرج خودت م-
 .خورنی جا مهی دوره زمونه کنترات پول ومغزو نیشما نمیدونید دختراي ا.هردو -
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 : گذاشت و گفت اوشی تراول مقابل سيدسته ا .دی شمس خنديآقا
 مادرش حالل ترش باشه ریاما از ش. دختراش سه برابر خرج کننددمی ،بادی دوره زمونه که شما باشنیپسراي ا-
  اوشی سکنمیپوستتو م .ی گل باالتر بهش گفت به حالت بفهمم ازيفقط وا.

 
. 

 دی بشري هم بدی یورتمه میره که افسارشو دست هر بننیهمچ. جفت پا رو اعصاب ماست شونیفعال که ا-
 .قادر نیست لگامش بزنه 

 : تکان داد وگفتنی سرش را به طرفاوشیس. و پدرش بلند بلند خندیدندسروش
 .... فضولهیلی خییخدا-

 :کرد و ادامه داد سروش روبه
  دختره استثنایی دراومده ؟ نی اای کنهی تو دخالت مي ؟ تو همه کارازونهی آونقدریتبسمم ا-
  سروش گفت ؛ي شمس جايآقا
 . سفت میخوره ادی تو سفت درنيجلو. دستش درد نکنه باباجون کنهی ميهرکار-
 : کرد وگفتشیصداپدر . به طرف در رفت کردی غرولند مکهی پول را برداشت درحالاوشیس
 . عروس خانوم تنگ شده نیدلم واسه ا.اوشی نره سادتیجمعه شب -
 : آمده باشد گفت ادشی يزی انگار چاوشیس
البته فک نکنم خودش . کنم یاز بنده خواسته اطالع رسان. ؛عروس کوچیکه واسه جمعه دعوتتون کرده یراست-
 . مونده باشه کاریب

 دیشا.دهدی کم وکاست انجام می رها را بي چطور برخی خواسته هاکردی فکر م کارخانه که بیرون آمد به ایناز
 . شان الزم بودژی پرستيبه قول او برا

 . نرفت رونی سرقولش ماند و جمعه از خانه باوشیس
 . دوره اش درخانه مانده بودانی پرهام به بهانه پانکهی اي دراپارتمانشان برگزار شد منهاي امانهی صمیمهمان

  :دی که به دست آورد ،رها را کنار خود نشاند و همراه با تشکر بابت زحمات آن شب پرسیشمس در فرصت يآقا
  ؟ ی هستی راضاوشیاوضاع خوبه دخترم ؟ از س-

 :  برلب نشاند و گفت یحی لبخند ملرها
 .مثل خودش  .هی عالیهمه چ!  البته -
  ؟ ی پنهون کنتوقی ازت خواسته حقاوشی سای ی کنیباور کنم حفظ ظاهر نم-
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 : ابروهایش انداخت انی می اخمرها
  .ستی ننطوری ؟ معلومه که اهی چه حرفنیا-
 :  کنار رها نشست و گفت اوشی شمس درحال شکرگذاري بود که سيآقا
  ؟ ی حاجيدی عروست مادی یچ-
 .کردی مفی پسرم تعريهایاما عروس گلم داشت از خوب ...یچیمن که ه-
  ؟ ی شما ناراحتزنهی ما رو با خوبیهامون طاق ميهای بدهداشدی نفر پهیحاال -

 : شمس گفت ي آقاي جارها
 .ی باعث شدن سربراه شکننیاتفاقا منو دعا م-
 . اخم آلود به رها نگاه کرداوشی و سدی شمس خنديآقا

 . و برخاست ختی راوشی به چشمان سییبای لبخند زدخترك
 : کرد و گفت اوشی شمس رو به سيآقا
 .قدرشو بدون .... شده بتی نصییوشبو گل خ-

  :دی پرساوشی که اپارتمانشان را ترك کردند سمهمانان
  راه میرفت ؟ ی مدلنی شده؟ چرا ای شکلنیچرا تبسم ا-

 : وگفتدی خندرها
 . عمومیشی خب يدار-
 : حالتی منزجر گونه به صورتش داد اوشیس
  .شهی میوباما سروش باباي خ .خورهیحالم از نوزاد بهم م...اه -

  نشست و گفت ؛اوشیکنار س. ظرفها را رها کرد ي جمع آوررها
 تو به بابام نسبت دنی که تا قبل ديزیچ .یشی مای دني بابانی ومهربونترین وجذابترنیتوام به نظر من بهتر-
  .دادمیم
 . بغل خودمم بذاريدیتوبچه منو د-
  .ی مات بشي بغلش کردیت سروصدا که وقی بنیهمچ .اوشی آقا سدمیبچه هم بغلت م-
 : تکان داد ي سراوشیس
به نظر .اما من درمورد پدرت باهات موافقم . کن کی جکی  اونوقت جیهروقت  طلسموباباشو شکست.باشه -

 . دادی واال تورو به منو نماستی ومهربونترین پدر دننیمن بهتر
 : گفت رها
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 ي و دوست ندارادیو از رفت وآمد بدت م تکردنیهمه فک م.ممنون که امشب بخاطر من خونه موندي -
 .یباخانواده من روبرو ش

 : کش وقوسی به بدنش داد و گفتاوشیس
  .ادی برقا رو خاموش کن خوابم مگهید. خورد تو سرم وبهت قول دادم يزیحاال اون شب یه چ-
  ؟ ی رواین مبال بخوابیخواهیهنوز م.سرشده-
 .رمیگ بدی تخت جدهیقراره . امشب فردا شبهنیهم-
  .اوشیس-
 : که گفت جواب دادیظی غلاوشی ودر مقابل سدی سمت رها چرخبه
به ظاهر فقط . مونه ی سرکار خانوم محفوظ مي آبروينطوریا.شهی مبله هاس که صب به صب جم منیاز ا-

  بخوابم ؟ شهیحاال م .هیصندل
 . اش را به فردا سپردهی و بقدیدست از کار کش. نکرد دای پی جا خورد که حرفشی آنقدر از محافظه کاررها

 مکان داده و رییچشم که چرخاند کنار شوفاژ تغ.دی اش ندیشگی همي را سر جااوشی که برگشت سیی دستشواز
 . را در آغوش جمع کرده بودشیدستها

 . برگشت یی اتاق رفت وبا پتوبه
 : پتو گفتدنیاز کرد و باد را بشی از پلکهایکم .دیچی مطبوع در تنش پی تازه گرم شده بود که حسچشمانش

  ؟ ي دادی و بهم نممیپتو داشت-
  .دی دی ميکردی رو نگاه ميواریاگه داخل کمد د...قائم نکرده بودم که -

 : پتو جابه جا کرد و گفت ری را زخودش
 . پرهی نکن که خوابم بپره اعصاب وروانمم باهاش مکی جکی گوشم جری زایجون س .می حاال بذار بخواب-

 . کوچولوي مامانی نیآفر. کاراتو بذار واسه فرداهیقم خاموش کن و بق براون
 . برخواست اوشی نزد وازکنار سی حرفگرید
  خانه را درتاریکی فرو برد وبه اتاقش رفتي آمد اما فضای آنکه خوابش نمبا
 .....سرش را باکتابهایش گرم کرد تا خوابش گرفت.

*** 
 ی او را وسط سالن  هم نمدی مجددا تخت خراوشی سیاز وقت.رفت  ی مشی ودرسکوت پي با سردشی شبهاروز

  دوباره اوضاعش را برهم ي با چه بهانه ادیشی اندی منیمدام به ا.دید 
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  .زدیر
 ..... بوددنی و فکر پرخوردی مدام سر می بود واو مثل ماهاوشی درخانه نشسته و دنبال جذب ساو

*** 
 داد شنهادی را پشی تا کاوشیس. دادند ی نظر مدی عالتیو درمورد تعط گرداگرد هم نشسته نی ها بعد تمربچه

 :آرش گفت 
  ش؟ی کي بریخواهیتو تا شمال اجازه ات صادر نشد م-
 : طلبکارانه نگاهش کرد و گفت اوشیس

  .دی می شی چدیریموندم شماها زن بگ .خورهی جرز مي دختر بچه جا بزنه به درد الهی دیکسیکه باتهد--
  :  گفتشهاب

 . باهامون چپهی پول اون آپارتمان کلهیهنوز سر قض.اجونی سمی با حاج باباتو نداشتيریما حوصله درگ-
 به ی وقت کالمچی واال هدیاسم یکیو آورده که رم کن .رسهی مشتری خاصیتا بیاون عقلش از شما ب.بدبختا -

 . نمیگهیحاج
 : گفت آرش

  ؟هیچزنت مث خودت زرنگه وبه مارکب زده گناه ما -
 :شهاب گفت -
 .ادیحال همتون جا م. توپ دارم ی مهمونهی هفته نیجمعه ا .دی جوش نزنادی حاال ز-
  :دی پرسرضایعل
  به چه مناسبت ؟ -
 . رفتن ي و بستن کوله بار برایلیفارغ التحص-
 خدا بخواد اون ور آب؟ -
 .منظورم خدمته .نه بابا کودن -
 جشن مفصل هی زودیام نیبه هم. حرفا قراره برم اونطرف نی بدون امن. میري نوکري ي که دارییکودن تو-

  .دمی مبیترت
 . زد و پسرك با سرروي تشک افتادرضای پس کله علی ضربه محکماوشیس

 : تشک نشست ودر حال ماساژ دادن گردنش معترضانه گفت وسط
  ؟ ي رم کردهوی ؟ چرا يمگه مرض دار-
 . داره يآخه نارفیقی حد-
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 .ی در حقت کردم جونورچه نارفیق-
 . من خودمو بدبخت نکنم ی نگفتی واسه چی تو دستت داشتگهی  آدم خالف دهی تو که -
  .وونهی دهی چگهیآدم خالف د-
  من احمقم ؟ يفک کرد-
 .ي جرات داره بگه خریک .یشما افالطون .رینخ-
 .دهنتو ببند اصل مطلبو لو بده-
  بگم ؟ یچ-
 پري ؟  بی قرار مدار گذاشتی با ک-
 .همون دالله قراره آزاد بشه .جون تو با هیچکی -
 .آره جون عمت-
  .میمگه مابنگاه  آدم خالف باز کرد. داداش هیدروغم چ-
  حرفتو باور کنم ؟ يتوقع دار-
 .ترس و واهمه ندارم ازت که . نکن یخواهی باور کن میخواهی م-
  ؟ شهی داره آزاد ميدیاز کجا فهم-
 ي کله گنده الی وکدمیشن. مونهی تو حبس نمادی زي آدم کله گنده انیهمچ. خوشگله تسی آرترسهیخبرا م-

  .شهی آزاد مگهیتا هفت هشت ماه د.داره 
  ؛ دی رو به آرش کرد و پرساوشیس
  ؟ دی تو وهومنم هنوز هست-
 .هروقت باشه هستم . دونم اما من آره یهومنو نم-
  .دمیونو لو مواال لحظه آخر همت .دیپس منو فراموش نکن-
 : گفت رضایعل
 . بریم می کنیما بدون تو جرات نم. راحت التیخ-

 :  گفت ي با لحن تندشهاب
 . بااالن فرق داشت اوشیاون موقع وضع س .دیخفه ش-
 :  فورا گفت اوشیس
 . پول بپرمونی کامهی خوشبخترم شدم و قراره با نکهیضمن ا. نکرده ی فرقچیوضع من ه-

 : ه وار گفت  طعنی با حالتشهاب
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 دختر دکتر شده هماي سعادتت ؟ -
 .اون لک ولوچتم واسه من کج نکن ...آره جون تو -

 :  ادامه داداوشی دادن به لحن ستی بدون اهمشهاب
  بري ؟ ی ولش کنياو بال پرواز تو بشه اونوقت تو با نامرد-
 ....من باهاش حرفامو زدم .حرف اضافه نزن -

 : ش را منحرف کند گفت  آنگه ذهن دوستاني براسپس
 . خودم شی برمش پیمستقر بشم م-
  ارزه ؟ ی می به آوارگیعنی-
 :  بلند شد تا باشگاه را ترك کند هی زودتر از بقاوشیس
 ....من رفتم . نره بچه ها ادتونی سفر انیجر-

 :  موتورش نشست و باخود گفت ي رواوشیس. تاب دادنی به طرفي سرشهاب
 ...من باالخره میرم.... تهش هستم حاج آقا  تاکنمی بهت ثابت م-
 ....   براراده اش پا فشردی گکدندهی با شهی اما مثل همکندی دانست هردو طرفه خطر میم

 56پست ****
 ی آورد واز هر راهی خود نمياما دخترك به رو. کشت ی کشتن شب وروزهایش روح و روان رها را هم ميبرا
 .کردیده م نگه داشتن او درخانه استفايبرا
سپس وارد اتاقش شد . موتورش را برداشت و پنهان کرد چی سوئدی او را سرگرم آماده شدن دی شب وقتآن

  .ختی زد و دورش رشی موهاری زیدست. تن کرد ی و کوتاهیولباس اندام
 

 به خورد صورتش يبا خاموش شدن سشوار تند تند مواد. به صورتش بکشد ی نشست تا دستشی آرازی مپشت
  انداخت نی زميآنها را رو.د و بادبرداشتن کتاب ودفترش وارد سالن شد دا
 

 . بود اوشی اما همه حواسش به اتاق سخواندی حالت دمر افتاد که مثال درس موبه
 یرها ب .گرددی ميزیکامال مشخص بود دنبال چ .دیی پای او را مرکانهیز. آمد رونی باوشی که سدی نکشیطول

  قهوه اي یتی کبریشلوار مخمل. بود رهیپایش خ گشتن او به سرتاالیخ
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 فروشگاهها نشان ي مانکن هاهی اش بود واو را شبی ورزشکلی به همان سبک کامال اندام هي با بلوزرنگش
 .دادیم

  :دی بالحنی تند پرساوشی که سکردی چانه زد ونگاهش مری را زدستش
  مترسک ؟ يدی موتور منو ندچیتو سوئ-

 :انداخت و گفت  باال یی آبرورها
 بري پی تنی دادم تا با ای بودمم بهت نمدهید ...دمیند"نچ"بعدشم .عروسک  ...گریمترسک نه ج-

 .دخترابخورنت
  ؟ ي جواب دادنقدرینترکیدي ا ...دمی کلمه پرسهیمن ...اه -

 :انداخت و گفت .  راباالشی دوباره ابرورها
 .نچ -
 .نیپاشو مثل آدم بش....دردونچ -

 : زانو وسط سالن نشست و گفت  چهاررها
 دستور بعدیتون ؟.... بفرما عشقم -
 .مطمئنم دست توئه .ادی موتور و رد کن بدیکل-
 . را بنداز ی خوب بمون خونه بامن مهمون-
 . برم گم شم اری برو اون المصبو ب-

 : گفت اوشیس. سرش را درون کتابش فرو برد دی را تلخ داوشی که اوقات سرها
 . ببرمنوی ماششمیواال مجبور م.چویپاشو بده به من سو .رونیاشینو بکشم ب مخوامینم-

 ....اوردی را درباوشی که لج سزدی حرف مي تمام حواسش را معطوف کتاب کرد و طوررها
 . صرف نکني انرژیپس الک. داره مطمئنا دوتاشو باهم برداشتهی سوئیچو برمکهیکس-

 تند ی شد اما آن شب از رنگ نارنجیواشتیاقش باهم مخلوط م اوقات از رفتار جسورانه رها ،حرص یگاه
 .شدی نگرفت چون ازآن رنگ متنفر بودوعصبی تر میلباسش حس

 : اخم پررنگی کرد و گفت . به تالطم افتاد رشی فتان و نفس گي رها که خم شد از حمله چشمهامقابل
 . بده نرم موتور و داغون کنم چویسوئ .اری سگ منو در نيصدا-

 : گفت اره
 .فقط مواظب باش دستات زخم نشه .شهی بهم روشن می زنی و مرونی بیکشی ممهیدوتا س.شهی داغون نمادیز-
  .ی تو خونه به بطالت بگذرونفهیح. کوچولو ي شدفیهمه فن حر-
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 . وهرکاري دلت خواست بکنییفک نکن چشم وگوش بسته نشستم تاتو بري پارت .دمی رو تو فیلما دنای من ا-
 .یکنی پاك خلم ميدار. رو نرم من نريدوارمیام-
 . تو خونه حرفهاي منو گوش کن نیبه جاش بش. نکن قربونت برم نی به خودت توهنقدریا-
 ادامه گری دي اهیاگر ثان. و سرش را باال گرفت تا رها رانبیندستادیدست به کمر ا .دی کشي نفس بلنداوشیس
 :درهمانحال گفت .کردی اورا خفه مدادیم
  .ستیتا به گندش نرسونه ول کن ماجرا ن. شده چی سه پرشیز گبا-

 : آورد زد و گفت ی که اصال سراز آنها درنمیی کالم هاهی به تکي با خونسردرها
  .شهی هم باز نميباهیچ آچار فرانسه ا-
 :  اخم آلود نگاهش کرد اوشیس
 نه ؟  ...یتا ماه بعد شارژ باش ویه جنجال را بندازي ياری کفرمنو دربکباری ی ماهيانگار نذر کرد-
  .نهیدرسا سنگ...تازه وقت ندارم -
 : لجش گرفت و گفت شتری او بی حاضر جواباز
 . رو بده برم گم شم یپاشو اون لعنت-

 :  و گفت ستادی مقابلش ارها
 . گناه کردن وحروم خوردن باحاللت بگذرون يشبتو جا-

 کرد یآهنگ آماده اش را پل. زد ی چرخاوشیل س کرده بود ،مقابشی که فکر تمام صحنه هادخترك
 . کردری او را غافلگاوشیوبادانداختن دستانش دور گردن س

 : گفت دادی تکان مکی خود را همراه آن آهنگ رمانتکهیدرحال
  ....ارمی تا اونم بیبرقص گرم ش... نرقیصدي که ،واست جامم آماده کردم ي طورنی باهام ایعروس-
 : ه اش را درون نگاه رها انداخت و گفت  نگاه خمارشداوشیس
  .دهی حال نمی شخصیپارت-

 :  و گفت اوردی کن نرها
 . برات هاتش کنم دمیقول م-
  تو بساطت ؟يدار... زنم یمن کمتر از آبسنث نم....نوشیدنی آخر تو ماالشعیره ...هات داگ دوس ندارم -

 :  و گفت دی کشاوشی سي موهاي را  البه الشی انگشتهارها
 نه ؟ ....ی و تکرار نشدنرای ؟ اما گی تلخنی واسه هم-
  .کردی بود که نخورده مستش میانگار او تنها شراب تلخ. از کالم رها چشمانش را مستر کرد رتیح
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 :  کمر دخترك گفت ي را پشت کمر رها گذاشت و با فرود آوردن انگشتانش درون گودشی از دستهایکی
  .ادی از کار در بدی مفیی هر استثناستیقرار ن-

 : به نوازش دستانش ادامه داد و گفت رها
 . چسبه یاستثنا تلخشم م-

 لگام زدن به نفس آشوبگرش کمر رها را درمشت گرفت و ي برااوشی انگشتان دستش که بیشتر شد ،سحرکت
 : گفت 

  .....دهیپشتش بدم پس م-
 . در قفل بود دی کشنیی را که پارهیدستگ. کاناپه انداخت و به طرف در رفت ي رها را با صورت روسپس

 مست خودش رادبه تلو تلو راه رفتن زد و همراه با خنده سمت آشپزخانه ي خشم برگشت اما رها مثل آدمهابا
 .رفت
 . برگشت اوشی پرشده از آب انار دست گرفت و سنت سیجام

 . رفت شی و قدم قدم پدی نترسشی آورد اما قدمهای داشت پدر دل و دنیایش را درماوشی نگاه سخشم
 . محال است دانستی فورا برگشت تا در را به ضرب باز کند باانکه ماوشیس

 : و گفت دی برنداشته بود که رها ازپشت کتفش را بوسیقدم
 .  نه شان توئهادی بودن نه بهت میالک... خوش باش عشقم یواقع-

 : رداشت و با نگه داشتن مقابل رها گفت آنرا ب. افتاد يدی جا کلي شده روختهی آودی به کلاوشی سچشم
 لحظه آخر دلم دی کشتم شای داشتم می وقتدیاونوقت شا .يکردی پنهونش ميدی ترسینم ....ی ترسیهنوزم م-

  خودم ي داشتم برایزنده نگهت م. شدم یبه حال خودم سوخت و خفه م
 
.... 
 :  و گفت دی به رفتن که گذاشت رها لباسش را چسبرو

 ....اون یدکه .... لعنتی......یلعنت
 : و گفت دیدخترك با مشت پشتش کوب. را در قفل انداخت دی و کلدی خنداوشیس
 . فرار کن چون ترسویی -
 :  دستش را به عقب پس زد و گفت اوشیس
 . نفسمو مهارکنم متنفرم نکهی اي وبراوونی کردن مثل حیاز زندگ-
  .ي کردی واال فرار نمي چون دوسم داریگیدروغ م-
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 . زد رونی انکه انرا بچسبد خودش را برداشت واز در بيجا. گفتشی بلند برانباری محض را اقتی حقرها
 . را رها کرد شی نشست و اشکهانی زمي رها رودی آپارتمان را که بهم کوبدر
 زد ی هنوز پسش منکهیاز ا. سوختی نماوشی روح و روانش به سمی غرور شکسته اش و تقدي دلش برایحت
 .... آمد یدش مدر
آنقدر به حال خود زار .آن لحظه هر چه دم دستش بود به اطراف انداخت  .اوردی تاب بتواندی می دانست تا مینم

  که از آغوش مادر دور ی پارکتها خوابش برد مثل طفليزد که همانجا رو
 

 ........دی سای و سر به سنگ ممانده
******** 

 شده مانی پشیفکر کرد از رفتن به مهمان .دی سرخود دي را باالوشایس. باز شد شی چشم های دستباتگان
  قی زد وپس از نگاه عمياما چشمش که به ساعت افتاد پوزخند.است 

 
 . چرخاند اوشی سرش را خالف بودن سيمعنادار

 : آرام سرشانه اش زد و گفت اوشیس
 مگه صبح مدرسه نمیري ؟ .پاشو برو سرجات بخواب -

 : گفت رها
 . نداره ی ربطبه تو-
 و رفت وبین دیراهش را کش. نشان نداد یتا بحال آنگونه با او حرف نزده بود اما عکس العمل. خورد کهی اوشیس

 : راه گفت 
 . به درك-
 . گردنتهي لباش روي خودت و اون دختري که جايدرك جا-
 یبرگشت تا حرف.نبود  پوستش  ي رويزیچ. سالن نگاهی به خود انداخت ي قدنهییداخل آ. جاخورد اوشیس

 :رها گفت .نگاهشان درهم قفل شد  .دیبزند که رها را چشم در چشم خود د
  یاخودت ؟ي به حرفم شک کرد-

 : چرا اما آنچه در دلش بود به زبان آورددینفهم
 .شهی جذبم نمچکسی قابل تحملم که هری تلخ وغنقدریمطمئن باش ا.من به اون فضا ومهمونیا عادت کردم -
 . نیستي اعتبارایاما به این دن. زهرهکی از نزديبریاز دور دل م .نمدویم-
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 . از همه از دست خودمشتریب. خسته امشهیهم.خأل من سرگرونی روحمه-
  .ی چیعنی ی زندگی فهمیخودتو تو من حل کن اونوقت م-
 . نکن هودهیتالش ب. نمیشهبیروح آشفته من باهیچ عشقی ترک-
  ؟ی کنیاقل سع حدای یچرا نمیخواهی بفهم-
  .کنمی راهم هموار بشه شده با اسب فرار منکهیبه محض ا.دهیکار سرگردون من به این حرفا قد نم-
  ؟ اوشیپس من چی س-

 : وباحالتی نامتعادل گفت دی معصومانه رها چنگ بر دلش کشيصدا
  .يکردیوطت م از سقيری واسه جلوگي فکرهی ی چنگ انداختي ادهی پوسسمانی به چه ريدی فهمیاگه م-

 :  گفت ی به آرامرها
 . اگه تهش سقوطه با تو باشم یدوست دارم حت-
  : دی خروشاوشیس
 که مثل خانوادت باشن وبه من ییسراغ آدمها. که درشانت باشه ی ؟ برو سراغ زندگي خوش کردیدلتو به چ-

 . مسري نگاه نکنن ماری بهیمثل 
 . نکن رمی سای از دننی ازاشتری ببرو

 . را ازپشت در قفل چرخاند دیوارد اتاقش شد و کل.ماند تا منتظر جواب رها باشد  نگرید
 . با حسرت به در اتاقش انداخت و افسوس خورد ینگاه

  .خواستیاورا فقط مال خودش م .خوردی داشت حسرت ماوشی که سییای به اشیحت
 زد چشمانش  از شدت رونی از خانه بیوقت.دیشی مه گرفته اش اندندهی وبه آستادی صبح پشت پنجره ادهی سپتا
  واستیصال سرخ و پف آلود بود یخوابیب

******** 
 57 پست

 . باشگاه را ترك کردندشهی با دوستان ،زودتر از همی مفصليزی شب بعد برنامه رآن
 .... رها خواب باشدرسدی به خانه که مدادی محیترج
 . تا آسمان فرق داشتنی خانه پدرش زم فرار بانی شد اما ای مي کم داشت از خانه اش فرارکم

  .ي حرفهاي عادی حرف بزند حتادیدوست نداشت بارها ز. بود و باالجبار به خانه رفت ي سردشب
 . سمتش نرفت چون فردایش امتحان داشتادی آن شب رها زخوشبختانه

 . شد ی پزشکی علمحی تشرکی ي افتاد و سرگرم تماشاونیزی تلومقابل
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 :  و گفت دی کوبنی زميودفترش را رو رها کتاب کدفعهی
 .اصال برو به درك -
  : دی به پشت سر انداخت و پرسی نگاهاوشیس
  ؟ ثاغورثی ؟ جناب فيکیو روانه گور کرد-
  .رهیگی مجهی سخته آدم سرگنقدریا.شهیخب خل نم-
  میخونی؟  یاضی اشتیاقت رنیباا-
 . بخونم یاضیخدا نکنه من ر-
 . لجییاضی رجنابانیا عال که بیپس ادبیاتی هست-
 . بخونم اما پرهام مخالفت کرد اتی دوست داشتم ادبیلیخ-
  به تو نداره ؟ دنیچی جز پي اگهی داداش خوش اخالقت کار دنیا-
 . خب راهنماییم کرد-

 .... به آن دختر نداشته باشه اما کل کل با او را دوست داشت ي عهد کرده بود کارباخود
  ؟ يچرا به حرفش گوش نکرد.راهنماییت کرد داداشت درمورد منم -

 :  گفت اقی ثابت ماند وبا اشتاوشی سي رها رونگاه
 . بده ریی پدرمم نتونست نطرموم تغیحت. تو فرق داشت هیقض-
  نصیبت شده ؟ یتی ؟ مگه کم شخصی پس چ-
 ثبت نسیرکتاب گ اسمت ددیبا... رو دارن ی المللنی که تخصص در انواع رقص بی محترمتیشخص!  البته -

 .بشه 
 به يبا آن ضربه ا.رها بلند شد و کتابش را برداشت . درون دستش زد بی به سی و گاز بزرگدی خنداوشیس

 : زد و گفت اوشیکتف س
 .درست بخور ... مونه تو گلوت ی مهوی ی زنی که تو مي گازنیباا. استاندارهریخوردنتم غ-
 . مامان جون  دوس ندارمیسوسول... بخوره یآدم باس الت-

 :  افتاده بود گفت اوشی تکان داد به دفترش که کنار سنی به طرفي سررها
 .اون دفتر منو بده -
  دفتر را برداشت و قبل از برگرداندن آن به رها گفت؛ اوشیس
  ؟يری درگیاضی مسله باخودت وعالیجنابان رنیسرا-
 . ؟ جز تستاي کنکور بوده یتوبلدي حلش کن-
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رها . آب خوردن حل کرد ی مسله آنرا به راحتحیدرحال تشر .دی انگشتانش کشي را از البه ال مداد رهااوشیس
 :مقابلش نشست و گفت 

 .دلم درد گرفته بود ...شیآخ-
 :  گذاشت وبا خم کردن سرش گفت اوشی مقابل سيگری مسله دسپس

  ؟ ي بدحی برام توضنمیممکنه ا-
 مسله نی حل آخرنیح. داد حی توضشیعالمت زده بود برا که رها گری مورد دنی آن مسله و چنداوشیس

 :  صفحات دفتر گذاشت و گفت يمداد را البه ال.نگاهش به رها افتاد 
  .دمی اضافه بر سازمان دارم محی توضیعنی ...یکنی منو نگاه مي دارگهید...پاشو برو -

 : و گفت دی خندرها
  .یمرس...همه رو متوجه شدم -
  .یان شاهللا بهش برس-

 : گفت و افزود یظی ان شاهللا غلرها
 . تونلم به دلش بزنم هی از چشماش دمیقول م... البته دمیرس-
 .جاده پر سنگالخه .... شکنهی ات مشهی مشهیت...نزن کوچولو -
 .کنهی که هموار باشه زود دلزده ات ميریمس...چه بهتر -
 .از رو نري -
  .ی داشتم کمکم کنی هر مشکلشهیم...چشم-
  .دمی نمی کولی به کسیمن گفت... ،به من چه نه-
  .کنمی ماچت مهیخب -
 .اون که از فش بدتره ...اه -
 خوبه ؟ .. زنم یکمتر حرف م...باشه -
 . کنه از دستت ی وقتا هنگ میمخم بعض...آره جون داداشت -
 حاال قبول ؟ -
  .ینینب منو ي ده پونزده روزدی کن شاستی لي داری سوالیهرچ .....اریبرو ب:

 د؛ی پرسیهمراه با دلواپس .دی رها ماسي لبهاي رولبخند
  بري ؟ یخواهی ؟ کجا میواسه چ-
 .مسافرت -
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 باهم میریم ؟ -
  از تو بود؟ یتو محاسباتم اسم ...ی گرفتادی یاضی رنهمهیاالن ا-
  .دمیچون باورم نشد پرس-
 .شمی ملی جا بمونم فسهی ادیمن ز... دارم اجیاحت...باورت شه -

  : دی شد وباحالی نزار پرسرنگی اش بی بعد محاسبات ذهنرها
  عیده؟ التیمنظورت تعط-
 .آره -

  .ستیاصال جالب ن... نکن یشوخ
  دارم با تو ؟ یمن شوخ-
  .ی اینکارو بکندیاما تو نبا-
  ؟ یاونوقت واسه چ ...دیببخش-
 . بري ي منو بذارادی دلت نمنکهی واسه ا-
 :  او پرت کرد و گفت  دستش را به طرفاوشیس
 .برو بابا -
 . زنم یخب منم با خودت ببر واال مثل دفعه قبل سفرتو بهم م-
 : گفت ي جدیلی خاوشیس
 . میشینم تو مدرسه ات تا پرتت کنن بیرونامی اینکارو بکن اونوقت منم صاف ميجرات دار-
  کنم ؟ یخف خودمو از پدر مادرم مدی عالتی تعطشهیمگه م .اوشی سستی نتیچرا حال-
 . به من نداره یمشکل تو ودخالتهاي خانوادت ربط-
  بگم بهشون ؟ ی خب چ-
 .بگو رفته سفر -
  واسه پروژه فرستاده باشنت سفر؟ ی مهندسای ی داشته باشی المللنی کنفرانس بيدکتر-
 : از آنکه حرف بزند رها گفت شیپ. به او حمله کرد وزپلنگی با نگاهش مثل اوشیس
 .مثال گفتم ...اشتم بخدا منظوري ند-
  .يمثال غلط کرد-
 .... خب آخه -
 .به من چه  .. دونمیچه م... بگو باهم میریم کاریت نداشته باشن-
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  بگم اما بعدش چکار کنم ؟ تونمی منویا-
  حل کنم ؟ دیهمه مشکلتو من با-
  .رهی مواظب باش کمرت درد نگ-
 .کیاتیفک کنم زد به س.گرفت اتفاقا -

 را جمع کرد شیدست و پا .کردیبغض داشت خفه اش م. نزد ی حرفگری رسد دی نمي اجهی به نتدید که رها
 .وبه اتاقش رفت 

  .ستادی که به سلولش خو گرفته باشد پشت پنجره اتاقش ای مجرممثل
 به شی در خود کشت تا صداصدایترسید و آنرا ب... که تا ساعتها نگاهش سوخت و گذر عمر کرد یی شبهاچه
 . نرسد ییجا

به  .دادی عذابش ماوشی سيرفتارها. اضطراب دچار بود یبه نوع .یی نه از تنهادی ترسی میکی نه از تارگری دحاال
  اما درونش ذره فتدی تا به زانو بدادیظاهر خود را مقابل او مقاوم نشان م

 
  .خوردی منی چذره

 اوشی که به رفتن سي پانزده روزیط. نبرد ییبه جاعاقبت راه . دردسر تازه اش مانده بود ي و درمانده براکالفه
  پا کی ي داشت اما مرغ او رواوشی در منصرف کردن سیمانده بود سع

 
  .ستادیا

 . شد ی بود راهدهی که چییبای زنی تفاوت به رها و سفره هفت سی آماده رفتن شد وبسرانجام
 :  و گفت ستادی مقابل او ایگوشلحظه آخر با در دست داشتن . شد دی کردنش نااممانی از پشرها
 امسالو باهم ی گرفتمیبعدشم عنوان کن تصم. بگو کی و سال نو رو تبرری قبل رفتن با پدر و مادرم تماس بگ-

  .میستی ننجای االتیتعط .شیبریم ک
  : دی زد و پرسيزی لبخند تمسخر آماوشیس
  ؟ شهی مشکلت حل مينطوریا-
 .آره -
 ؟  یکنیاونوقت بعدش چکار م-
 .فکر اونم کردم -
 . را از دست رها گرفت وبه خواسته اش عمل کرد ی گوشاوشیس
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 با اول کردی شناخت حس می و محترمانه بود که رها اگر او را نمی رسمي با پدر و مادر رها به حدلحنش
 .شخص مملکت مواجه است

  : دی را که به رها باز گرداند پرسیگوش
  برم کوچولو ؟ تونمیحاال م-

 دییتنها سرش را به عالمت تا.از،فرط بغض واستیصال درحال تمام شدن بود .  حرف زدن نداشت ي برایی نارها
 .تکان داد 

  : دی مقابل در برگشت و پرساوشیس
  واقعا کجا میري ؟ -

 :  زد و گفت ی تلخلبخند
 . جاي امن هی... بمون واال نپرس شمیبرات مهمه پ-
 . و رفت دیسپس راهش را کش ! ی سنگيمثل مجسمه ا. نگاهش کرد ي اهی چند ثاناوشیس

 :  پشت سرش گفت رها
  .ی به همه آرزوهات برسدوارمیام .ی رو شروع کنیسال خوب-
 . رفت ی به رها انداخت و بدون گفتن حرفی نگاهمی ناوشیس

را با غنچه  و مشتش دی بو کشیی سرخ درون گلدان را به تنهايگلها. چکاند دهی آب از دی آب مشتي جاپشتش
 . گل پر پر شده پر کرد يا

 . اشک ریخته بود یبه حد کاف. نشست و اشکش را پس زد ی مبللبه
  ....ختی نبود هم اشک رکردی مهیبود گر ....ي شده بود عشق،مجازعشقش

 در قلبش بشکند دادی اجازه مدینبا. خودش خراب کند ي را برااوشی سی خواست با فکر به آن حرفهاي منفینم
  .دادیال تمامیتش را از دست موا

 . شاد سرگرم کند اما فقط مقابل آن نشسته بود ي را روشن کرد تا خود را بابرنامه هاونیزیتلو
  .دادی و خلوت نشسته بود و عذاب پس میی کند اما در تنهای جوانتوانستی عمرش را مي روزهانیبهتر

 . شد بلنددی پخش شده پریقی موسي بار که با صدانی آخريبرا
 و به کردی گرفت آن پوشه را باز میهرگاه دلش م. خاطره بوددی تجدي فرصت برانیبهتر. لب تاپس رفت سراغ

  .زدیان زل م
 "اوشی سي عموریتصو"

 . شد ی آرام مدیدیهرگاه آن عکس را م!  بودبیعج
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 . بود اوشی سي درد دل با عمواوشی سرگرمیش درنبود ستنها
 او را ی شد تا کسی شود بعد از خانه خارج مکی تاری هوا کمکردیت صبر،م گرفی خانه مي که از فضادلش

  ....ندینب
اما . با او برقرار نکند ی ارتباطچیبا خودش عهد کرد ه. بار با او تماس نگرفت کی ی حتاوشی آن روزها سیط

 .نتوانست بر عهد خود بماند 
 .بود تلفنش خاموش . را وارد کرد اوشی را برداشت و شماره سیگوش
 .... منوال نی به همزی بعد ني بعد و روزهاروز
  .دی دزی مي که رفت گوشیش را رواوشی به اتاق سی سرکشيبرا

 . آمد رونی زد و با نگاه کردن به درودیوار اتاق بی تلخلبخند
دلش  شد اما ی متنفر مدیبا. دیدی مچی او خود را هیچقدر ب...... داشتینی سنگهی اتاقش در نبود او سایحت

 . ارزن شده بودکیاندازه 
 تا کار کردی آنها را دست به سر ميهر بار به بهانه ا. شمس مدام با او درارتباط بودند ي خود و آقاخانواده

 .  راتوجیه کند اوشیس
 :  بلند گفت ي مبل پرت کرد و با صداي را روی از مکالمه آخر گوشپس

 .....چرا من نمیمیرم.....خدااااااااااا  ...رمیبمبذارید به درد خودم  ... دیخواهی ازجونم می چ-
 . خود شرمنده شد ودست بر دهان گذاشت ادی فري صدااز

 کند هی آنگه بخواهد گری گونه اش نشست بي رویدانه درشت اشک. کرد ی آه صداداري خالي را با صدادلش
 صورتش را .اشک شد .بهانه شد .بغض شد . بود که به حالش آب شد هیگر.

 
 .... هق هق شد دی اش رسنهیبه س. شد باری جوشی گلوری گونه اش نشست و تا زيرو. و آشنا شد دید
 . به خود گفت و اشکها را پس زد یظی غلاه

 زد رونیشال وکاله کرد واز آپارتمان ب.گرفته بود مثل قلب او . باد و باران داشت الیخ. مات بود رونی بيهوا
  یبا تمام ب. تب و تابش ربوده شده بود بیز عجآنرو .شدی دیووانه مماندیاگر م.

 
 .... تاب یب ....قراریب....تنگ ..... او تنگ بود ي دلش برااوشی سيمهر

 . نبود ي اما از باران خبرآمدی باد ميبو. که خسته شد راهش را به سمت خانه کج کرد ي روادهی پاز
 . به شامه اش خورد اوشی عطر سي را که گشود بودراپارتمان
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اصال متوجه ورود رها . بود رهیپشت مانیتورش نشسته و به صفحه اش خ .دی او را دیی خطاچی هی بچشمش
 .نشد 

  .توری درون دستش زل زده نا مانيهای متوجه شد به نقاشستادی سرش که اي باالدخترك
 . بود ختهی خلق کرده و دور واطراف خانه راوشی که از سيریتصاو

 . پوشانده بود اوشی سری با تصاو را درنبودشوارهای دیحت
 .... نشست اوشی سي و مقابل پااوردی تاب نگرید
  احساس من ؟ ی غزال بيباالخره اومد-

 .... نگاه معصومانه رها نشست ي و رودی پرشیپلکها. بود اوشی سي نرم رها فرانکسی بلند برايصدا
 . کوچولويدیتو تازه رس. وقته اومدم یلیمن خ-

 :  زد و گفت ییبایلبخند ز. و رفتدی پاك رها پر کش غمها ازدلتمام
  خوش گذشت ؟-
 :  داد و گفت نیی لبش را پااوشیس
دوسه بار بچه ها  .می بود اونجا تصادف کنکی دوبار نزدیکی.دی بود که بهمون نچسبي بارنیامسال اول .ادینه ز-

 . وضی بود هیاصال .... شدن ریدرگ
  : دی پرسدی رها را که دسکوت

  بهم خوش نگذره ؟ يعا کردد-
 او بلند شد و کنارش ياز مقابل پا .ردی را بغل بگاوشی سي چشمهاخواستی دلتنگ بود که دلش منقدری ارها

 ...نشست 
  بد کنه ؟ ي قلب خودش دعاي براتونهیمگه آدم م-
 :  قلمها را مقابل رها گرفت و گفت اهی ساوشیس
  ؟ یکنار دعاهات منو نشوندي تنها نباش-

 :  ادامه داد اوشیس. نگاه کرد ری فقط به آن تصاورها
  ؟ دهی قلم کشاهی ماهرانه سنقدری اي بودی کشیپ. خانوم کوچولو يکجا رفته بود-

 :  زد و گفت ي لبخندرها
  کنم ؟  ی نقاشادی به من نم-
  .ی منو رنگ کنادی به تو م-

 :  و گفت دی خندرها
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  کار خودم باشه ؟ یکنیباور نم-
 . وجه چیبه ه.... نه -

 :  نشست وگقت اوشی مقابل سی مبليرو. خم شد وتخته  شاسی اش را برداشت رها
  طلبم ؟ یاونوقت کشیدمت چ. تکون نخور قهی چند دق-
  .یهرجا تو بگ... به در توپ زدهی سهی-

لش باال  و کاغذ مقاباوشی صورت سيدرحال انجام کارش مردمگ نگاهش مدام رو. و موافقت کرد دی خندرها
  تا بداند کردی ماند و مدام سوال میزبانش هم بیکار نم. شد ی منییو پا
 

 . ها را گشته است کجا
 .ندی خنده دار از خود ببکاتوری کارکی منتظر بود اوشی که تمام شد و برخاست ،سکارش
 .ستادی از شدت حیرت سر پا ادی خود را دری که به طرفش برگشت و تصوی شاستخته
 . به رها انداخت و کاغذ را از دستش گرفت یقی عمنگاه

 :  گفت ری تصوي تماشادرحال
  دختر ؟ ی هستی کگهیتو د....فوق العاده اس -

 :  گفت رها
 .  ذاشتم یکاش خودم شرط م-
 : اما خودش را به آن راه زد و گفت . منظور او را گرفت اوشیس
 . شرط نمیا.... فردا کجا بریم یقراره بگ-
  .گهی بردم دهنیمنظورت ا-
 ...این دفعه رو آره-

 :  کرد و گفت ی تبسمرها
 .صبر کن  ...برمیشرط مهمترمم م-
 : ادامه دادن به آن موضوع گفتي جااوشیس
  .ی فک کنشگاهی به نمایتونی که می هستي حرفه انقدریا .کنمی تو باشم هنرمنو عرضه ميجا-
  تو ؟ ي از پرتره هایشگاهینما-
 . متفاوته يمنظورم طرحها .ارزه یی هم نم که یه پاپاسنایا-

 :  گرفت و گفت اوشی کاغذ را ازدست سرها



 

 344 

 . خطوط آشناس نی فقط بااي مغزم خصوصا بخش هنريدرحال حاضر تمام سلولهاي خاکستر-
 :  و گفت دی خنداوشیس
 . شده وونهی  مغزتم دي که بخش هنريدیکش. رونای انقدریا-

 : شد و گفت رهی به سیاوش خرها
 . نريادمی کشم تا ی مشهی تو رو هم-
 :  گرفت اما فورا فراموش کرد و گفت یبی از جمله رها حس غراوشیس
آخه .اگه خوشت نیومد فورا نگو بخوره تو ذوقم. بدم هی هدهی بهت ای بیحاال که دختر هنرمند وخالقی هست-
  .خرمی مهی هدی کسي باره برانیاول

 .دوخت  اوشی باخوشحالی چشم به دست سرها
 . جواهر خریده استشی آمد متوجه شد برارونی بینتی زي که با جعبه ادستش

 . چشم رامیزد نشی جاخوش کرده بود که نگبای زي جعبه انگشترانیم
 ..... دهدي و درانگشتش جادهی چشم نوازش باعث شد رها بااشتیاق آنرا بوسزیبایی

 .ممنونم .ي اقهیخیلی خوش سل-
 : وناخوداگاه گفت  زد ي لبخند محواوشیس
 جبران شده هی هدنی باادوارمیام. جبران کنم خواستی حلقه اشک تو چشمات بود که دلم مهیوقتی میرفتم -

 . فهمم یچون من اصال حال تو رو نم.باشه 
 ری منظورش را رساند که تمام آن مدت دلگی زبانیبا زبان ب. می شنید اوشی جمله عاطفی بود که ازسنیاول

 .بوده استنگاه آخرش 
 :  رفت و گفت اوشی طرف سبه
 ....واال  .اوشی سیگی منوی که ايدی تو منو فهم-
 :  میان حرف رهاامد اوشیس
 .به جاش بگو فردا کجا بریم . اشم نباشهیدنبال بق. گفتم یفراموش کن چ-

 :  رفت و گفت اوشیدنبال س. نخواست آن لحظه خوب را خراب کندرها
  بریم اونجا ؟ ییایم.فک کنم همه میرن باغ -
  ؟ ایهمه مثال ک-
 .خانواده خودمون با عمو-
 .بریم ....آره -
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 : دی مقدمه پرسی برها
  شد چن سالش بود ؟ دی که شهیعموت موقع-
  : دی به رها نگاه کرد و پرسی لحظاتي برااوشیس
  به موضوع داشت ؟ یچه ربط-
 .کنجکاو شدم  .دمی پرسينجوریهم-
 . و شش ستیب-
 . دوسال ازتو بزرگتریعنی...چه جوون بوده ..... یآخ-
  .خورهیحالم داره بهم م. بکن واری کاغذا رو از در و دنی آخ وواخ ايجا-
 . حسود کنمینم.ینی دلت بخواد عشق منو ببیلیخ-
اما حوله  که کنار رفت و . و دخترك فکر کرد قصد دعوا دارد دی با حوله درون دستش به صورت رها کشاوشیس

 : گفت د،خندیدوی داوشی سي آبهايند را رولبخ
 . نريادمی کشم یتوروهمیشه م-
 : حمام گفت ي درحال رفتن بهسواوشیس
  .يمشاعره رو رد شد ....ی قبال گفتنویا-

 :  قرار داد و گفت اوشی خودش را مقابل سرها
  ي دلم دارهی ی به قلم دارم ،دستیدست-

  دو ،محشر شود اشعارم نی دست شوند اهم
 :  رها زد و گفت ینی نوك باوشیس
 .اشعار نه ،عکسات-
 داشت و ی را برمریهرکدام از تصاو .دیرها مثل شاپرك سبکبال شد و دور سالن چرخ. را گفت و رفت نیا

  مشغول جمع ییگو .دادی مي انداخت سپس درون پوشه اش جای مینگاه
 

 . طالستيآور
 . بادسیاوش خوش گذراند ی آن روزهایش حسابينهایی ها بابت تی و اوقات تلخي گله گذاري شب را جاآن

 . گذاشت یچون مدام سربه سرش م. رها و شوخیهایشان تنگ شده بود ي هم دلش برااوشی سانگار
 . با صفا صرف کردند یطی در تفرج گاهها زدند و شام را در محي دوراوشی سشنهادی پبه
 .فارغ از هر غم .ل بود  بالشت گذاشت آرام و سبکباي سرش را روی شب وقتآن
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 . شدداری باصداي زنگ تلفن از خواب بصبح
از لحن مادر معلوم بود چقدر دل . سفر با فراموش کرده و خودشان رابه باغ برسانند ی از اوخواست خستگمادرش

 .تنگش است 
 ي باغ برا بهدنی که با رسيخاطره ا. بود شانی زدند ،نشاط شب قبل هنوز در چهره هارونی از خانه بیوقت
 ..... تلخ شد اوشیس

 به مناسبت سال نو ،متوجه خانوم صدرا شد که رها را بااشتیاق در آغوش خود می کی دست دادن و تبرهنگام
 . مشابه او داشتند يبعد از او پدر وبرادرهایش رفتار.فشارد 

 "ا درخانه تنها مانده است ؟ مدت رنی رها تمام اایآ"..... افتاد و مانند خوره شد اوشی سوال به جان مغز سکی
 . شد ی راحت نمالشی اما خدادی به خود می جواب منفمدام

  : دی و پرسدی آورد ،اورا کنار خود کشری که رها را تنها گی فرصتنی اولدر
  ؟ ي که من نبودم کجا بودی مدتنیتوا-

 يجمله ا. چشمانش شد ری زي به صورت رها انداخت و متوجه گودیقی نگاه عماوشیس. فقط نگاهش کرد رها
  ربط شی کي او عنوان کرد وآنرا به آب و هوادنیکه مادرش به محض د

 
  .داد

 :  داد وجمله بلند ذهنش را  تکرار کرد یاورا تکان آرام. ممتد رها اعصابش را خرد کرد سکوت
  ؟ ي مدتو خونه تنها بودنیتو تمام ا-

 :  گفت ی به آرامرها
 . تو وخیالت بودم ي هام با عکسهایینه ،تو لحظه به لحظه تنها-

 :  حرص لبخند زد و گفتي از روسیاوش
  .یگی دروغ ميدار..... کوچولو یگیدروغ م-

 : گفت رها
 الل بمونم تا نخوام راجع تو با ای تا اخر دندمی وبخاطر این عشق شماتتم کنن ،قول می اگه ترکم کنیحت-

 ...... باور کن يدی شننمیا. حرف بزنم یکس
 :نگاه معصومانه دخترك اورا متشنجتر کرد و گفت . مسخ شد اوشی آن جمالت را ادا کرد که سي جدنقدری ااره
  .یگی دروغ ميتو دار.مخ منو نجوشون رها -

 :  گفت رها
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 وبا پدر و مادرم خدا يمگه خودت قبل رفتن زنگ نزد.به خانوادهامون .آره ،من دروغ گفتم اما نه به تو -
  ؟ي نکردیحافظ

  .ي اون روزها داري براي فکریآره اما گفت-
  ؟ ی رفتی تنها بمونم نمخوامیمثال میگفتم م-
 :  با حرص گفت اوشیس
 . تو باشم  نی بعد این زیر دخوادیدلم نم.ی رواندمیهمین االن از اسارت نجاتت م-

 : به کسی بزند ،دست او را محکم گرفت و گفت ی بلند شود و حرفاوشی آنکه سقبل
 کارت منو حذف نیتو با ا. کم آورد خودش اعتراف کنه یقرار بود هرک. نبود گهیر ما حذف کردن همدقرا-
 . رفتار تو دوس ندارم نی ومن اصال ایکنیم
 . باشم ی بدهکار کسخوامیمن نم-

 :  لحظه خانوم صدراپیش آمد و گفتنیهم
 . کمم با ما بد بگذرونید هی.می هستبابا ماهم دلتنگتون. که دست همو محکم چسبیدید دیاز هم خسته نشد-

 : زد و گفت ی تصنعي لبخندرها
 ...... مامان می اومدی ممیداشت-

 ؟ "مگه نه " :دی پرسی کرد وبا دلواپساوشی رو به سسپس
مدام درخودش بود وکالمی حرف  .دی فهمی آن روز حالش را نمانیاما تاپا. به ظاهر جواب مثبت داد اوشیس
 .....ر  زد مگر به اجباینم

 . کرد که دوست داشت خودش را حلق اویزکندي با اوکاررها
 . نشدند زی رادی از سفر ربط دادند وزی شده بودند اما انرابهخستگی ناشاوشی متوجه کسالت سهمه
 .  تمام شد واز رها خواست برگردنداوشی بود که طاقت سدهی هم نرسمهی به نآنروز

 .هربان بود  ترك آن جمع مي برای بهانه خوبیخستگ
   .دی وارد اتاقش شد ودررابه هم کوبکراستی دندیبه خانه که  رس. حرف نزد ی کالماوشی راه سدرطول

 که از اتاق ی نشست و به صداي آهنگی مبليرو. وارد شدن به تنهایی اش نداشت ي براي اصرارچی هرها
 . آمد گوش داد ی ماوشیس

  .شدی مرانیته داشت و پخش آنقدر باال بود که رها پشت در بسولوم
 .... دهد ی را باصداي بلند گوش می خارجي هرگاه خراب و ناخوش است آن مدل آهنگهااوشی دانست سیم

 . کرد نیی را مثل زیارتگاهی مدام باال و پااوشی شد و چند قدم مقابل اتاق سبلند
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 ......... بودند ری با خود درگی و هر کدام  به نوعدی ساعتها طول کش
 

 58 پست
 زدی آموزشگاه سروکله مي سرگرم درس بود یابا تستهاای. امتحانات و پشت سرش مارتن کنکور در راه بودفصل

. 
 .دی امتحانات تمام شد وکارنانه انتخاب رشته به دستش رسباالخره
 داشت  ی که از لحاظ روحي داشت اما باوضع آشفته ايشتریاز خودش توقع ب. نبود خواستی آنچه منمرات

 . بودمتین هم غنهما
  .ردی به خانه پدرش رفت تا از پرهام کمک بگنهی گزنی انتخاب بهتريبرا

 :  به رها انداخت و گفت ی سوالیعاقبت نگاه. ورو کرد ری بار کارنامه را زنی چندپرهام
  .يری بگي ورودی رشته خوبی تونی که اوردي تهران نمي رتبه انیباا-

 : با باتفاوتی گفت رها
  .کنمی شانسمو امتحان مگهیدم دوباره سال دقبول نش-
  ؟ ي عمرتو هدر بدیخواهی مکسالی-

 : کرد و گفت يگریانجی مدکتر
 . رشته مورد عالقه اتو انتخاب کن تا بعد دخالت
 :رها گفت . حرف پدر را تکرار کرد زی نپرهام

 .من حوصله ور رفتن بااین دفترچه رو ندارم.خودت انتخاب کن -
 :  گفت مادر

  کشه ؟ ی حوصلم نمای اعصاب ندارم یگی مدام می چیعنی. رها يچقدر کم حوصله شد-
 :  برخاست و گفت رها
 . کم خستم کرده هی پشت سرهم يامتحانها ...دیببخش.حق با شماست -

 :  گفت دکتر
 . برید مسافرت دخترمدی کنيزیبرنامه ر. نمونده یقرار باشه بري دانشگاه ،فرصت-

 : گفت پرهام
 . بود ی خانوم اساسي ناز نازنیواالمشکلمون با ا. مسافرت طول و دراز رفته هی دیبه عخو-

 : گفت دی دستادهیمادر که او را ا. الیه اي  ازدل پنهان کرد ری درسکوت به انهادانداخت و دردش را زی نگاهرها
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  .نیبش. چرا سرپایی مامان -
 . کار دارم .میخوام برم خونه مامان-

 :  دی پرسدکتر
  ؟ یکنی که مدام از خونه بابا فرار مي چکار داری بگشهیم-

 : زد و گفت ي لبخندرها
 . برم دیاما امشمبو با. راحته المیامتحانا تموم شده و خ .امی مشتری به بعد بنیازا.طعنه نزن بابا -

 :  و گفت دیمادر برخاست و رها را بوس. زد یی لبخند پر معنادکتر
از طرف ماهم به  .ي داره که عجله رفتن داریسالگرد ازدواجت برات سوپرایز جالب همسرت دراولین دیشا-
 . بگو کی تبراوشیس

  :دی پرسرها
  ؟ دی سال ازدواج ما رو بخورنیاول. کی خواهید کی نمیعنی-

 :  گفت دکتر
 کی کمیتونیمما . باشه که آدم بخواد با همسرش تنها باشه یی شبهانی ،قشنگتری تکرار نشدني شبهانی ادیشا-

 .بهتون خوش بگذره  .زمی عزمی کنلی شب بعد مهیرو 
 :  به طرف دررفت و گفت رها
  .می فردا شب منتظريبرا...فعال خداحافظ -

  گفت ؛مادر
  .می خونه سروش ؟ همه اونجا دعوتدیی آی مگه شما فردا شب نم-
 خبریه؟ -
 . شد  مرخصمارستانی تبسم فارغ شده ؟ امروز از بی دونی تو نم-

 :  به مادرش نگاه کرد و گفت رهی خرهی خرها
  ؟ مارستانی بامی بدیپس چرا به من خبر نداد-
 . شما چرا نیومدید مالقات میدی پرسی بهت نگفت ؟ اتفاقا ما از خودمون ماوشی مگه س-

 که آن تگفی را مقتیحق. سرش به درس گرم بوده که دروغ بود گفتیاگر م. مانده بود چه ماله اي بکشد رها
  اجبار ياز رو. شد ی که نمدیای به خانه مری و دندیبی را کم ماوشیشبها س

 
  : گفت
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 . براش مهم نبوده و فراموش کرده دیشا. مامان ستی نی احساساتادی آدم زاوشیشما که میدونید س-
 :  وار گفتهی کناپرهام

 . احساس یب و الی خی درمقابل همسرت بفی حساس و لطنقدریخودت ا!  تو چارهیب-
 . باز شود اما حوصله بحث کردن با پرهام را نداشت شی بزند راه گلوی حرفخواستی مدلش

 . آمد رونی کرد و بیعی سریخداحافظ
 . خانه شد ی و راهدی خرییبای زکیک. قدم زد ابانی هدف در خی بیمدت

 . را گرفت اما تلفنش خاموش بود اوشی به خانه شماره سدنینترس
 . کند هیسم تماس گرفت تا کارش را بنحوي توج آن با تبپشت

 . ومهربان تشکر کرد مانهی صمی رها با لحنمانهی صمکی را برداشت ودرجواب تبری گوشسروش
  .کردی رفتار سروش ضعف مي برادلش

 . هزارم اخالق سروش را داشتکی اوشی شد اگر سی گفت چه می خود مبا
 داده بود دعوت کرد بی ساده اي که ترتی اورابراي مهماناوردی بشی رها را به روی آنکه نامهربانی جوان بمرد

 . رابه تبسم دادیسپس گوش
 . بزند شروع به زبان ریختن کرد ي از آنگه تبسم به گله گذارشیپ

  .دی کرد تاتبسم خندی حرف زدو عذرخواهشی براآنقدر
 مخلوط کرد و به ی گرمکیرا در تبر ي تبسم برطرف شده قربان صدقه جانانه ای راحت شد ناراحتالشی خیوقت

 . چسباندشیحرفها
 . آن شبش شد ي را که گذاشت سرگرم کارهایگوش
  .دی چییبای سفارش داد ومیز زی مفصلشام

 . آماده کرده بود راکنار آنها گذاشت وبه اتاقش رفت تا خودش را آماده کنداوشی سي که براي اهی و هدکیک
 .ه در دوخت  در سالن نشست و چشم بحاضرواماده

 . که حالت تهوع گرفت دی در و ساعت چرخنی گردنش بنقدریا
 . نشد ي خبراوشی هم گذشت واز سکی از ساعت

 به نگاه کردن ساعت ي عالقه اگرید. گذاشت شی دستهايبا بغض سرش را رو. او معلوم بود ي شبهاحال
 .نداشت 

 . آمد دی چرخش کلي که صدادی نکشیطول
 .... به ساعت افتاد دو ساعت گذشته بود  بلند شد و چشمشیوقت
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 . خود متعجب بود خوابش برده است از
 ادشی زی افتاد همه چاوشی تا چشمش به سشهی کند اما مثل همی شد وبه سمت در رفت تا حرصش را خالبلند

 .رفت 
 . بود دهی خوب فهمنرای سکوت بود وسیاوش ااوشی سي مجازاتش برانی بزرگترشهیهم
  رفت وجلو
 58 تپس

 زدی آموزشگاه سروکله مي سرگرم درس بود یابا تستهاای. امتحانات و پشت سرش مارتن کنکور در راه بودفصل
. 

 .دی امتحانات تمام شد وکارنانه انتخاب رشته به دستش رسباالخره
 داشت  ی که از لحاظ روحي داشت اما باوضع آشفته ايشتریاز خودش توقع ب. نبود خواستی آنچه منمرات

 . بودمتیان هم غنهم
  .ردی به خانه پدرش رفت تا از پرهام کمک بگنهی گزنی انتخاب بهتريبرا

 :  به رها انداخت و گفت ی سوالیعاقبت نگاه. ورو کرد ری بار کارنامه را زنی چندپرهام
  .يری بگي ورودی رشته خوبی تونی که اوردي تهران نمي رتبه انیباا-

 : با باتفاوتی گفت رها
  .کنمی شانسمو امتحان مگهیشدم دوباره سال دقبول ن-
  ؟ ي عمرتو هدر بدیخواهی مکسالی-

 : کرد و گفت يگریانجی مدکتر
 . رشته مورد عالقه اتو انتخاب کن تا بعد دخالت
 :رها گفت . حرف پدر را تکرار کرد زی نپرهام

 .من حوصله ور رفتن بااین دفترچه رو ندارم.خودت انتخاب کن -
 :  گفت مادر

  کشه ؟ ی حوصلم نمای اعصاب ندارم یگی مدام می چیعنی. رها يچقدر کم حوصله شد-
 :  برخاست و گفت رها
 . کم خستم کرده هی پشت سرهم يامتحانها ...دیببخش.حق با شماست -

 :  گفت دکتر
 . برید مسافرت دخترمدی کنيزیبرنامه ر. نمونده یقرار باشه بري دانشگاه ،فرصت-
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 : گفت پرهام
 . بود ی خانوم اساسي ناز نازنیواالمشکلمون با ا. مسافرت طول و دراز رفته هی دیوبه عخ-

 : گفت دی دستادهیمادر که او را ا. الیه اي  ازدل پنهان کرد ری درسکوت به انهادانداخت و دردش را زی نگاهرها
  .نیبش. چرا سرپایی مامان -
 . کار دارم .میخوام برم خونه مامان-

  : دی پرسدکتر
  ؟ یکنی که مدام از خونه بابا فرار مي چکار داری بگشهیم-

 : زد و گفت ي لبخندرها
 . برم دیاما امشمبو با. راحته المیامتحانا تموم شده و خ .امی مشتری به بعد بنیازا.طعنه نزن بابا -

 :  و گفت دیمادر برخاست و رها را بوس. زد یی لبخند پر معنادکتر
از طرف ماهم به  .ي داره که عجله رفتن داری سالگرد ازدواجت برات سوپرایز جالب همسرت دراولیندیشا-
 . بگو کی تبراوشیس

  :دی پرسرها
  ؟ دی سال ازدواج ما رو بخورنیاول. کی خواهید کی نمیعنی-

 :  گفت دکتر
 کی کمیتونی مما. باشه که آدم بخواد با همسرش تنها باشه یی شبهانی ،قشنگتری تکرار نشدني شبهانی ادیشا-

 .بهتون خوش بگذره  .زمی عزمی کنلی شب بعد مهیرو 
 :  به طرف دررفت و گفت رها
  .می فردا شب منتظريبرا...فعال خداحافظ -

  گفت ؛مادر
  .می خونه سروش ؟ همه اونجا دعوتدیی آی مگه شما فردا شب نم-
 خبریه؟ -
 .ص شد  مرخمارستانی تبسم فارغ شده ؟ امروز از بی دونی تو نم-

 :  به مادرش نگاه کرد و گفت رهی خرهی خرها
  ؟ مارستانی بامی بدیپس چرا به من خبر نداد-
 . شما چرا نیومدید مالقات میدی پرسی بهت نگفت ؟ اتفاقا ما از خودمون ماوشی مگه س-
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 که آن فتگی را مقتیحق. سرش به درس گرم بوده که دروغ بود گفتیاگر م. مانده بود چه ماله اي بکشد رها
  اجبار ياز رو. شد ی که نمدیای به خانه مری و دندیبی را کم ماوشیشبها س

 
  : گفت

 . براش مهم نبوده و فراموش کرده دیشا. مامان ستی نی احساساتادی آدم زاوشیشما که میدونید س-
 :  وار گفتهی کناپرهام

 . احساس ی ب والی خی درمقابل همسرت بفی حساس و لطنقدریخودت ا!  تو چارهیب-
 . باز شود اما حوصله بحث کردن با پرهام را نداشت شی بزند راه گلوی حرفخواستی مدلش

 . آمد رونی کرد و بیعی سریخداحافظ
 . خانه شد ی و راهدی خرییبای زکیک. قدم زد ابانی هدف در خی بیمدت

 . را گرفت اما تلفنش خاموش بود اوشی به خانه شماره سدنینترس
 . کند هیبسم تماس گرفت تا کارش را بنحوي توج آن با تپشت

 . ومهربان تشکر کرد مانهی صمی رها با لحنمانهی صمکی را برداشت ودرجواب تبری گوشسروش
  .کردی رفتار سروش ضعف مي برادلش

 . هزارم اخالق سروش را داشتکی اوشی شد اگر سی گفت چه می خود مبا
 داده بود دعوت کرد بی ساده اي که ترتی اورابراي مهماناوردی بشیو رها را به ری آنکه نامهربانی جوان بمرد

 . رابه تبسم دادیسپس گوش
 . بزند شروع به زبان ریختن کرد ي از آنگه تبسم به گله گذارشیپ

  .دی کرد تاتبسم خندی حرف زدو عذرخواهشی براآنقدر
 مخلوط کرد و به ی گرمکی را در تبري تبسم برطرف شده قربان صدقه جانانه ای راحت شد ناراحتالشی خیوقت

 . چسباندشیحرفها
 . آن شبش شد ي را که گذاشت سرگرم کارهایگوش
  .دی چییبای سفارش داد ومیز زی مفصلشام

 . آماده کرده بود راکنار آنها گذاشت وبه اتاقش رفت تا خودش را آماده کنداوشی سي که براي اهی و هدکیک
 .به در دوخت  در سالن نشست و چشم حاضرواماده

 . که حالت تهوع گرفت دی در و ساعت چرخنی گردنش بنقدریا
 . نشد ي خبراوشی هم گذشت واز سکی از ساعت
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 به نگاه کردن ساعت ي عالقه اگرید. گذاشت شی دستهايبا بغض سرش را رو. او معلوم بود ي شبهاحال
 .نداشت 

 . آمد دی چرخش کلي که صدادی نکشیطول
 ....ش به ساعت افتاد دو ساعت گذشته بود  بلند شد و چشمیوقت
 . خود متعجب بود خوابش برده است از

 ادشی زی افتاد همه چاوشی تا چشمش به سشهی کند اما مثل همی شد وبه سمت در رفت تا حرصش را خالبلند
 .رفت 

 . بود دهی خوب فهمنرای سکوت بود وسیاوش ااوشی سي مجازاتش برانی بزرگترشهیهم
 :ت  رفت وگفجلو

  .يدی به خودت رسنقدری خوبه که ایلیانگار حالت خ. خانوم کوچولو ریشب بخ-
 :  کرد و گفت یاخم .ستی ناری هوشدی داشت فهمی که بر می و گامهاي ناهماهنگاوشی حال ساز
  .ي انگار تو بهتر-
 : به رها انداخت و گفت یی نگاه گذرااوشیس
 . شدهکنواختی برام يبدجور ی بد زندگای کنه خوب باشم ی نمی فرقگهید-
  .يتو که بلد. بده رشیی خوب تغ-

 که یآتش.... برپاستی آشوباوشی آنکه بفهمد در قلب سیب. از نگاهش خواند نرایا. واقعا حالش مساعد نبود انگار
  ریچشمان او وعشقش به جانش انداخته بود وداشت تمام قلبش را تسخ

 
  .کردیم

 !  بود چه رسد به ان شب زی برانگجانی هشی رها هم براي ظاهر سازیحت
 کرده بود نشیری تند لباسش مثل عسل شيرنگ خانه ا. از آسمان به نام رها مقابلش افتاده بود ی ملکانگار

  اوشی کوچک و سرخ سي هرچند تمسخر گونه ،با آن لبهازشی ريلبخندها.
 

 . کرد ی مرابیچاره
 ری او درحال غيوران از مقابل رها عبور کرد تا رفتارش برا نبود اما خودش را به مستی زد وتلو تلو خمست

 . معنا شود يعاد
  :دی و پرسستادی از آنکه کامال رد شود رها مقابلش اشیپ
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  ؟ اوشی سهی امشب چه شبی دونیم-
 . رها را درآغوش گرفتکدفعهی. نگاهش کردشهی زد ومتفاوتر از همي قهقهه ااوشیس
 گشت تا او را رام ی گذشته و دنبال روح آشفته او ماوشیرها از جسم س.بود  چشمان هردویشان غارتگر یرگیخ

 همان . شد ی تازه داشت مست چشمان او ماوشیاما س.و دربند خود کند 
 

 !  رها يآرزو
 . هوشیاريي او در لحظه های و مستی هستتمام
  .کندی چه مدی فهمی اما مستی شد درچه حالی واقعا متوجه نمدادی محیترج
 به دنی خواست با رسینم .دیرها را تنگ در دستانش خود فشرد و سرش را عقب کش. زده بود ي ظاهر به بازدر

 لبخند نرم . او بود کیقصدش تحر. شود ییصورت ناز او مرتکب خطا
 

 : زد و گفت ودلچسبی
تو اون باغ . باهات عکس گرفتم یمثل عاشقهاي واقع. به ظاهر همه جا کنارت بودم ی شبنیپارسال تو همچ-

 ...... ودمیباهات رقص.بزرگ بغلت کردم ورو هوا چرخوندمت 
 .آخرش خودت موندي و خودت . مردم بود ندی خوشاای لمبرداری همش طبق دستور فاما
 .......اما حاال. بود ی که جاش کنارت خالی پر احساست و عشقدل

 :  را مقابل رها خم کرد و گفت سرش
  .کنمی زندگیتو کامل ميایو ریبخواه.خودم اومدم طرفت-

 :  ادامه داديزی گوش رها با لحن وسوسه انگکنار
 هی به هیفقط کاف. رویی مثل تو ياونم مقابل پر .شهیدلم از سنگ خارا هم باشه نرم م.باالخره منم ادمم-

  هام تموم بشه واز خانوم ی تا دلواپسيدرخواست کوچولوم پاسخ مثبت بد
 

 . من کیکوچ به عشق ی مبدل بشکوچولو
 را اوشی زد و صورت سي ارهی دامی اش نیشمی ابريموها .دی چرخاوشی با سرعت به سمت صورت سرها

 . هم خورددلش مطمئنتر شد يپلکهاي سیاوش که رو.نوازش داد 
 .دیدر دلش بلند بلند خند! دیخند.دیچون مدام سرش را می دزد. نبود اومست

 . مقدم گفت ریازدواجشان خ سال نی را با اولی زندگدی فصل جدظهور
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 ی نميزی وقت بود لب به چیلیانگار خ. دهانش مطمئن شد ي از بوی ،با زرنگدی که کنار گوشش چسباوشیس
 .زد 
 : را شنیدبه چشمانش نگاه کرداوشی سي صدایوقت
  خانوم کوچولو؟ يدیجواب نم-

 :  گفت اوشی سراهنی پقهی درحال بازي کردن با رها
  ؟ یخواهی میچ-
 :  او را به خود چسباند وگفت ندی را نبشی چشمهانکهی اي برااوشیس
 . کن تی پدرم از من شکاشیبرو پ-

  : دی پرسیبه نرم.انگار حالش خوب نبود . را به سمت خود چرخاند اوشیصورت س. خشکش زد رها
  بگم ؟ ی ؟ چی چيبرا-

 :  صورت رها زد وگفت ي روي دوراوشی سنگاه
  .ي حقمو بددی وغریبشو تحمل کنم بابیار عج رفتیخواهیبگو اگه م-

  :دی متحیرتر شد و پرسرها
  ؟ یچه حق-
 : چانه رها رادردست فشرد وبا تکان دادن او گفت . کالفه شد اوشیس
  ؟ يدیفهم.... اتو هیمهر-
 . نه پدرت ي بددی امو تو باهیمهر-
  .ارمی بدی من از کجا بايفک کرد-
 . نگاهتهی يتمامش فدا... کردم  طلبيزیمگه چ....مثال گفتم -
رها کنارش . افتاد و سرش را لبه آن گذاشت ی مبليرو. گفت و رها را از خود جدا کردیظی غل" اه"اوشیس

  : دینشست و پرس
  چکار کنم ؟ دی ؟ من بااوشی سیخواهی می چتو

 :  رها را باتمنا فشرد و گفت يدستها
  .یشیتوام از دستم راحت م. کنم دای نجات پیفیتکل بالنیبزار ازا. برم رها نجایکمکم کن از ا-
 ي کوتاه توانست تئاتر بازقهیاندازه همان چند دق.به خودش برگشت . تمام شده بود اوشی کردن سي بازلمیف

 .کند 
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 وبا حالت دی کشرونی باوشی دستان سانی را از مشیدستها. را زده ییباور نمیکرداستارت جدا. کرده بودخی رها
 : ت  گفیخاص

  ؟ ی دو نشون بزنری تهی تا با يمنو طعمه کرد-
  ؟ي نکبتی خسته نشدی زندگنیتواز ا-

  : دی کشادی فررها
  جیرینگ جیرینگ سکه حالتو جا میاره؟ ي صداگهیحاال د-
 ي رواوشیآنرا مقابل س.  برگشت یرها به اتاقش رفت وباجعبه کوچک. مبل چسباند ی سرش را به پشتاوشیس
 : گفت  گذاشت وزیم
 .مال تو . همه سکه اسنایا-
  .خورهیپنجاه ،شصت تا به دردم نم-
  اندازه ؟ یپنج هزار تا کارتو را م-
 . دارم ازیمن حاال بهش ن. بده گهی سال دی ،سستی بخوادی که ميزیهمون چ .دهیپدرم فقط حقمو م-
 . وسط ي اندازیچرا منو م .ریخوب برو بگ-
 . براش ارزش نداره يزی حرف من پشیدونیخودت خوب م-
بعدشم . از محبت رها سواستفاده کنم وبندازمش وسط تا به خواست دلم برسم ی با خودت گفتیاونوقت نشست-

  بري ؟ یول کن
 :  با لحن پرحرارتی گفت اوشیس
  .دمیقول م. برم رها ی تورو هم با خودم می کمکم کن-
 . کندي کارنی به چنیراض توانست خودش را ی بال وپر گرفت اما نماوشی حرف ساز

 . برد ی سوال مری ،خانواده اش را هم زچی خودش که هتیشخص
 . بناکند رانهی پي واهیش را روی توانست خوشبختینم

  : دی خروشکدفعهی. که منتظر جوابش بود عصبیش کرد اوشی به آن مسائل و سفکر
در  ...ی از عشق من سواستفاده کنی تونینم ! اوشی ؟ نه آقا سی به حال خودم رهام کنای اون ور دنيمنو ببر-

 هنوز .... نهگرانی دي اما براادی صدام در نمی جفا کنیحق خودم هرچ
 

 . نرفتهادمی تیآدم
 . آب سردازخشمش بکاهد یوانی را زد و سمت آشپزخانه رفت تا بانوشیدن لشیحرفها
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 :  پشت سرش وارد آشپزخانه شد و گفت اوشیس
شده کارخونه اشو . معتقدهیلی خزای به این چیحاج .يری گیفقط حقتو م. رها ی زنی نمی به کسيتو ضربه ا-

  .دهی وحقتو مکنهی کارو منیبفروشه ا
 کامال راهش را سد کرده اوشی درآن محوطه زد چون سی که گرفتار شده باشد ،دور کوتاهي مثل پرنده ارها
 .بود 

 :  گفت ی به نرم حرفشي گذارری تاثي برادی که او را سرگردان داوشیس
 ی خراب شده پوست منیدارم تو ا. برم نجایپس کمکم کن از ا. رها ي نبودی مگه به بودن کنار من راض-

 .اندازم
  : دی کشادی فررها
 ی چی فهمیچرا نم. فکری پدرته برمردیاون پ.نه با ویرون کردن روح و روان مردم  .اوشی سينطوری نه ا-
  ری مون خیاز زندگ .ستیشت سرمون نکس پ.چی هي دعاينطوری ؟ ایگیم
 
  .مینی بینم
 : و گفت دی را درهم کششی اخمهااوشیس
  ؟نهیحرف اول و اخرت ا-

 : محکمتر از قبل گفت رها
 .آره -
 : برگشت وبا زل زدن به رها گفت . افتاد ي غذا خورزی زد که چشمش به مرونی از اشپزخانه باوشیس
 ی هستيتوام مثل خاله خان باجیا فقط عاشق خاله باز. را بندازيی خودت مهموني هربار براي فقط بلد-
 ... توام ..... اداها ادامه بده نی ور دل خانوادت بمون و به انجایهم.

 :  اش را قطع کرد و با پرت کردن دستش به سمت رها گفت جمله
 .....برو بابا -
 .رمی گی جشن مییل تولد تو و خودم تو تنهاچون تولد عشقم رو مث .ستیافکار احمقانه تو اصال برام مهم ن-
 :  گفت ي با لحن مسخره ااوشیس
 . خوش گذشت یلیبه من که خ. جا مبارکت باشه هیهر سه تاش -

  : دی کوباوشی صورت سي را برداشت و توزی مي روکیک. کنترلش را از دست داد رها
 . جا باهم نوش جون کن تا خوشیت زائل نشه هی تو هم سه تاشو -
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 به دی کشیاگر خود را کنار نم. به سمتش پرتاب کرد تی وباعصباندی را از دست رها کشکی ظرف کاوشیس
 . خورد یصورتش م

در را که بست صداي  .دی اتاقش دوي تر شد و به سمتش رفت از نگاه او وحشت کرد و به سوی عصباوشیس
  :دی را شناوشیپرخشم س

  .ی روانکنمیزنده زنده چالت م . ببینمتنجای و اامی به حالت فردا بيوا-
 . بکوبد اوشی رود وهمه خانه را برسر سرونی خواست بی مدلش
 .دی کابوس ديداری خواب وبنی تخت افتاد و مدام بي حالش خراب بود که همانطور روآنقدر

 . شده و مدام با کابوسهایش آزارش میدادگانهی خواب باهم با او بیحت
 .دی از خواب پريادی بار همراه فرنی آخريبرا
  .ستی تخت چمباته زد و گرانی می طوالنیقی دقاتا
 . در قلبش نشست قی عمي تنفرکدفعهی

اندك وسایلی جمع کرد وخم شد تا مدارکش را از کشوي کنار تخت  .دی کشرونی شد وچمدانی از کمد ببلند
 .بردارد
ه تخت نشست وقاب را برداشت لب. شد رهی به ان خیتا لحظات. افتاداوشی لحظه چشمش به عکس سهمان

  .دی انداخت وآنرا بوسری به تصوصالی با استینگاه.
 59پست ..... فشرد نهی هل داد وقاب را به سي را با پا به کنارچمدان

 ری فکرش درگشتری کرد ،بنیی را باال پاابانهای خیکم. پسرسروش ازخانه خارج شد ي براهی هددی بهانه خربه
  راضیش کند تا او را دی شب قبل چطوربااناتیبا جر دانست ینم. بود اوشیس
 

 . خود کند همراه
 . نکرد افتی دری جوابچی گذاشت ،تماس گرفت اما هامی پشی بار برانیچند

 . هرقدر صبر کند همان آش و کاسه استدانستیم
قط شماره  دوستانش فنیازب. چون آنروز کارخانه نرفته بود ردی از دوستانش تماس بگیکی گرفت با میتصم

 .دیریشهاب را داشت تا مواقع لزوم با او تماس بگ
 . به شهاب زنگ زد مجبور شد جوابش را بدهد یوقت. کرد دای را در جمع دوستانش پاوشی سباالخره
 را تحمل کرد تا موفق شود او را همراه خود به خانه اوشی کالم سي تمام سردی عذر خواهی با کلدخترك

 .سروش ببرد
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 . خانه سروش قرار گذاشتند و همراه هم شدندکی نزد.ی پارکداخل
 :  کرد و گفتکی نزداوشی و کنار هم نشستند ،سرش را به سدی رسانی که به پااحوالپرسیها

  بود؟تی اهمی برات بنقدری اومده ؟ اای پسر سروش دنی گفتی بهم مدینبا-
 :  طلبکارانه براندازش کرد و گفت اوشیس
ضمنا اینقدرم خودتو به من  .يکردی کشف منمیا .ی کنی من فضوليو کارا تي که خوب بلدیجنابعال-

  .ادیبدم م...نمال
 :  کرد و گفت کتری خودش را نزدرها
 . مردم سر بکشم یعادت ندارم تو زندگ.... خب یتو مال خودم-
 .بکش کنار  ...سی خبرا ننیازا...مال خودت ...عه-

 :  توجه به غرولندهاي او گفت ی برها
  ؟ يدی خریسه برادرزادت چوا-
  ؟یخواهی کادو هم منجای منو کشوندي اي وقت شب با زبون بازنیا

 :  داد و گفت اوشی دست سییبای عروسک زرها
 خوبه ؟ . گردنبد داخلشه هی-
 . داد هی نق نقو هدنی به ادیاصال نبا. عروسک بسشه نیهم-

 :  گفت شی وبادرشت کردن چشمهادی لب گزرها
 . شنون یم.ارومتر صحبت کن  .اوشیزشته س-
 .خب بشنون-
 : بلند گفت ي به سروش کرد وبا صدارو
 . زحمتو کم کنم ادیاگه از من خوشش نم .کنهی مهی ما اومدیدم داره گریاز وقت-

 :  و گفت دی خندگرانی همراه دسروش
  .هیواال بچه اروم .رهیگیاحتماال بهونه عموشو م-
 : ش داد و گفت  به چهره اي حالت بامزه ااوشیس
 . نداره شونی به بغل کردن اي عالقه اچیعموش ه-

 :  گفت اوشی شدن به سکی بچه را بغل کرد ودر حال نزدسروش
  .یشی مدهیآبد .خورهیبه دردت م .ی بغل کندیاتفاقا با-
 :  و گفت دی خود را عقب کشاوشیس
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  .خورهیحالم داره از بوش بهم م.ببرش کنار سروش -
 :  گفت تبسم

  ؟ ي کردی شکلنی خودتو ادهی می چيبو. جان اوشیبچم مثل گل تمیزه س-
  .دهی بچه ميبو-
 :  خنده گفت انی شمس ميآقا. وطرز نگاهش به نوزاد همه را به خنده انداخته بود اوشی سافهیق
 . نداره ي اگهیمشکل د .خورهی مری وشکنهی مهی فقط گرنهیخوبیش ا-
 . مشکل ساز نشه ندهیا در آ تدیخوب از حاال صداشو قطع کن-

 :  تبرئه خود گفت ي برااوشیس. زدند ی معترضانه حرفهمه
مگه نه  ....ادی باباش در مهی کوچولو حتما شبنی مثل من داشته باشه واال اي اندهی که آستیمنظورم بچه ا-

 حاج آقا ؟ 
 . بود و منتظر جواب دهی همانطور به چشمان پدر چسباوشی سنگاه

  گذاشت و گفت ؛ اوشی را درآغوش س نوزادشسروش
  خوشگل ؟ ي وببوسی عمويری بچمو بگی خواهینم-
 :  گفت دهی به او انداخت وباابروهایی درهم کشینگاه. نوزاد را با فاصله از خود نگه داشت اوشیس
 .به جون خودم شکل حاجیه. داره شی ری سروش ؟ از حاال کلهیبچت شکل ک-

 :  با هول گفت اوشیس. کوچک داد یان بلند خنده نوزاد را تکيصدا
  .شهیاالن از دستم ول م.... سروش رشیبگ ...خورهیداره تکون م ... يوا-

 :  گفت ي با خونسردسروش
  .رمشی ونبوسیش محاله بگيریتا توبغلت نگ-
  ....دمی نبوسنوی ازارتر ازایمن عروسک ب. نق نقو رو ببوسم نیعمرا من ا-

 . گوشه چشم به رها انداخت  ازی جمله اش نگاهمتعاقب
 :  نچ نچی کرد و گفت سروش

 چه عمویی ؟ -
  .ی منو عمو نکنیخواستیم. که هست ینیهم-

  .ختی ررونی از آب دهانش بی ،کمهی حال نوزاد کش وقوسی به بدنش داد و همراه گرنیدرهم
 : فت  از خود نگاه داشت و گشتری بي رسا نوزاد را با فاصله ایی همراه با صدااوشیس
 .االنه که ولش کنم پایین .کنهی میداره منو تف مال .دیری بگنویا-
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 کردن کنار لبش زیاو را در آغوشش گرفت وبا دستمال مشغول تم. برداشتاوشی دست سي نوزاد را از رورها
 .شد 

 :  اخم گرفته گفت ی با نگاهاوشیس
  .ی بچه گرفتيتوام بو .اینی بغل من نشگهید-

 ي که روبرواوشی باز گرداند وکنار سشینوزاد را به زن عمو. اش شد یبرخاست ،متوجه ناآرام ازکنار رها یوقت
 .... بود رفت ستادهیپنجره ا

 چرا نمیشینی ؟ ّ-
 . برم خونه خوامیم-
  بعد شام بریم ؟می ؟ مگه قرار نداشتي زودنی چرا به ا-
 .حوصله اشونو ندارم  .انیانگار قراره داداشات ب-
 .حمل کن وبمون بخاطر من ت-
 . چرا گولتو خوردم و اومدم دونمینم.توخودت رو اعصابتري -

 :  شد و گفت ی عصبرها
 . واونو ندارم تا بعد رفتنت باز خواستم کنن نی معنادار ايحوصله نگاهها.پس صبر کن آماده بشم باهم بریم -

 :  گفت دهیر هم کش دي را گرفت وبا چهره ااوشی ،دست سدی آنها را آماده رفتن دی وقتسروش
 . مگه میذارم شام نخورده برید ؟ قرار بود بعد شام جشن سالگرد ازدواج شما برگزار بشه -

 :  گفت رها
اخالق داداشتم که . گرفت بمناسبت سالگرد ازدواجمون بریم رستوران می تصماوشیس. نوش جونتون کیک-
 . وعجوله ینی بشی قابل پریغ .ی شناسیم

 ....فعهکدی قبول نکنم اگه
 :  کالم رها آمد و گفت انی ماوشیس
 شب خوش .حاال با اجازه  .کنمی می براش آب روغن قاطهوی .گهیراس م-

 :  رو به رها کرد و گفت سپس
رستوران باشه . جبران کنم خوامی مدی مفصل دیشبدخیاي بهم چسبییرایپذ .زمی برمت هتل عزیامشب م-

 . بار هی يواسه همون هفته ا
 . زد وبراه افتادنی دروغي لبخندرها

 . ماندنشان نکردندي آنها خلع سالح شده واصراري براي با بحث زرگرگرانید
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چشمش که به چمدان گوشه . بپرسد يزی پشت سر رها وارد اتاقش شد تا چاوشی اپارتمانشان که شدند ،سوارد
  : دی آن پرسي رفت و جاادشیاتاق افتاد ،سؤالش 

  بري ؟ ی مفیمسافرت تشر-
 :  تخت انداخت و گفت ي ومانتویش را روي روسررها
 . شدم مونی برم اما پششهی سفر واسه همهی خواستم یم-
 کجا ؟ -
 .خونه بابام -
 . پشیمونت کرد یک .يدرسترین تصمیمو گرفته بود-

 :  سخت او گفت ي وبا زل زدن به چشم هاستادی مقابل رها اکامال
 . تو يچشم ها-
 :  رها زد و گفت یشانی به پيربه ا با نوك انگشت ضاوشیس
 . پرشده ی تو این مغز چستیمعلوم ن-

 :  گفترها
  .ختنی ری فهمم  تو مغز تو چیمن نم. باشه دی که بايزیهمون چ-

 . کند کتری رها باعث شد تا سرش رابه او نزدي آرام و عادلحن
 :  گفت اوشیدرهمان حال س. جا خورد و خواست خود را کنار بکشد رها
  که موندي ؟ ی به حرفم گوش کنی گرفتمیتصم-
 کدوم حرفت؟ -
 :  عقب رفت و گفت ی کماوشیس
  ؟ ستی نادتی که حرفهام دهیمستیت پر-

 :  نگاهش کرد و گفت انهی موذرها
  .یگی مي داری نبود چتی حالی تو مستکردمی حاال من فکر م-
  ؟ ی و راستی مستگنی ميدینشن-

 : و گفت  زل زد اوشی به چشمان سرها
  .يتوواقعادیشب مست بود-

 جواب دادن به ي متفاوت به چهره اش داد و جایچون ژست. رود ی از جواب دادن طفره ماوشی بود سمتوجه
 : رها گفت 
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 . مونده باشه ادتی خوب دیحرف اخرمم با-
 . رفت رونی از اتاق باوشی تفاوت به حرف سی سوهان ناخنش را برداشت وبرها
 . گرفته است دهی و نشان داد مثال او را ناد نشستی مبليرو
 :  به طرفش آمد و گفت اوشیس
  موندي ؟ ی چي پس برا-

 :  گفت تی زد وبا جداوشی سي گلوری سوهان ناخنش را زرها
  تا بعنوان همسر موظف باشم درخواسستو اجابت کنم ؟ يدی مگه تو به حرفهاي من گوش م-
 :  وگفتدی اخمهایش را درهم کشاوشیس
 .اصال به نفعت نیست. من نیایست رها يروبرو-
  .ي بیرونم کردخوامی امو نمهی مهرنکهی کن وبه همه بگو به جرم ارونی پس توام منو از خونه خودم ب-
 : دی پرسی عصبی با لحناوشیس
 !!!  ؟نیهم-

 : خونسرد وآرام جواب دادرها
 ! بله -
 .ادی در ب نشونت بدم که هفت تا از بغلشي بله اهیبال ،،،،-
 . که هست ینیبه قول خودت هم-
 :  زد و گفت ي دوری کالفه و عصباوشیس
 اینجوریه ؟ ....ا-

 :  باحرصی وافر افزود اوشیس. پرداخت شی باال انداخت وبه وررفتن با ناخن هاي شانه ارها
 . پروي دختر کوچولومی رسیبه هم م.باشه-

 :  و گفت ستادی مقابلش ارها
 . بشم مثل خودت خوامیم. برم آقا پسر مغرور انبریمو م گرفتم راهمیتصم-
 ....واال .سربه سر من نذار دختره زبون دراز -

 : را قطع کرد اوشی آمرانه حرف سیی با صدارها
 ی بلندت مي ؟ پس فک نکن از اخمت و صداياما چکار کرد .يدیتابه حال صد دفعه واسم خط و نشون کش-

 .شمیترسم و خفه م
  تا زبونت ته حلقت گره بخوره پرو ؟ ینیتار سگیمو بب رفیخواهیم-
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 :  با لجاجت گفت رها
 .زود باش مردونگیتو نشون بده ...آره ....آره -
 . کردزانی بلند کرد وسروته از پنجره ساختمان آونی زمي یکدفعه او را ازرواوشیس

 :  اورا تکان داد و گفت اوشیس. رها ساختمان را لرزاند غی جيصدا
  ؟ نیی پرتت کنم پاای سربه سر من میذاري بازم-

  به او داد وتکرار کرد؛ گری دی اماسیاوش بالجاجت تکاندی جیغی وحشتناکتر کشرها
  ؟ یکنی که خواستم اجرا می ؟ اونيدی ؟ گوش به حرفم مرونی بیکشیپاتو از کفش من م-

 رنگش متوجه ی صورت بدنیاز د.اخت اندنی وروي زمدیاو را داخل کش. ممتد بند آمد يغهای رها پشت جيصدا
 . نداشت دنی نفس کشي نبود اما ناهوشیب .دهیشد حسابیذ ترس

غرولند . را شناخت داریاز همان فاصله چهره سرا. بلند شد فونی آي نشان دهد صدای از آنکه عکس العملشیپ
 : رفت وگفت فونیکنان به سمت آ

  ....می و منکر پس بدری جواب نکدی حاال با-
 .ه بل-
  شده ؟ یچ.... از پنجره شما اویزونه یکی.... جناب شمس دیببخش-
  .دمیتازه خر ...زدی مغی جدیدیند...میمونه . قربان ستی نيزیچ-
 .... دختر هی... گفتن ادمه هیاما آقا همسا-
  .سی نيزی چگمیدارم م... ها کمتر مواد توهم را بزنن هی به همسادیبفرمائ-

 :  شود گفت ی نمبشیدرست ودرمونی نص جواب دی که دداریسرا
  ...سیپل ....ی زنگ بزنم آنش نشانخواستنیآخه م ...سی نيزی چمیمطمئن باش... چشم آقا -
 :  آمد و گفت رمردی کالم پانی ماوشیس
  ....دیمطمئن باش ...ستی نيزیچ...نه قربان -

 :  را که گذاشت بلند گفت یگوش
 . ی رو ساخته واسه فضولهیخدا همسا-

 :  زانو نشست وگفت يمقابل او رو. باز بودشی سر رها که برگشت چشمهايباال
  .ی چهچهه بزنی به پنجره تا حسابکنمیمنم اویزونت م.... کنیپاشو باز بلبل-

 . کرد هی بلند گري صورت گذاشت و با صداي دو دستش را رورها
  ّ: نچ نچی کرد و گفت اوشیس
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 . نذار ی سربه سر من روانگهیپس د... نشوتم بده یخودت گفت-
 :  را پاك کرد وگفتشیاشکها. نشست رها
 . تا هوش از سرت بپره دمی کنم اما دل وجراتمو نشونت می تالفیکیزی فرسهیمن که زورم به تو نم-
 . که از اتاق خارج شد دی نکشیطول.رها بلند شد  وبه اتاقش رفت . دهانش باز ماند اوشیس

 . دخترك مات شدي اهیچند ثان پی تدنی سیاوش از دچشمان
 . بود ستادهی شد مقابلش ای وکوتاه که از باال تنها به دو بند ختم منی پرچی با لباسرها

 :  زد وگغت اوشی سنهی به سي ضربه ابی و دلفرقی عمی زد وهمراه  با نگاهشی موهادستیذزیر
 . حاال از پنجره اویزونم کن تا برات سوت بزننيمرد-
 :  زد و گفت یلبخند کج.به دست رها آب شد  با ضراوشی سخی

 .اونجوري بهتر واست میمیرن .ابونی برو وسط خينجوری همگهی به نظرم سه چهار ساعت د-
 انها را به هم وصل ی نسبتچی و واقعا هشدی مثل چوب میگاه .دی لرزاوشی تعصب سی از کالم سرد و بتنش

 .نمی کرد
 . کند ی داشت آنرا عملمی کشانتش اما تصمی کجاها م تای دانست مقابله با او آنهم عملینم
 :  شد و جسورانه گفت رهی خاوشی سبه

  .اوشی آقا سکنمی ات موونهی چطور دنی کن و ببصبر
 : مشتعل به رها زل زد یدگانی ساکت شد وبه دکدفعهی.دی بلند بلند خنداوشیس
  .ی دیوونه ام کنی مدلنیا ا پنبه بزرگ شدم تي من اليتو فک کرد.دختره زبون دراز گستاخ -

 .بردی آورد او میاگر کم م. اماخودش را نباختدی چشمان طناز رها لرزمردمک
 : شدوگفت شی اشکهازشی مانع ری هر زحمتبه
 . مثل خودت بشم ابایی از جسارت ندارم یوقت .ي عادت داریی پروایمعلومه به ب-
 . سکوت سالن را شکست اوشی بلند خنده سي صداگری دبار

  .دی خندی ومکردی وعجیب  نگاهش می عصبنباریا
وحشت را که در چشمان دختر ك احساس کرد چند ضربه آرام . کرد کی نامتعادل به رها نزدی را با حالتخودش

 :  گونه اش زد و گفت يرو
  ،،،،،ي شدیچون تو روان. سوزه ی دلم برات میلیخ!  احمقيکوچولو-

  .دی رفت و در را محکم بهم کوباوشیتامانع شود اما س پشت کرد برود ،به طرفش رفت یوقت
 . تفاوتش بود ی سرد وبي قدمهادنی عاشق  دیحت .ندی تا رفتنش را ببستادی پنجره اپشت
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 :  و زمزمه کرددی پنجره کششهی شي رویدست
 جواب  روش بهتنیا. زهادي بدریی راهتو تغدی ؟ بای کنهی گریی بعد تو تنهای باهاش بجنگیخواهی میتاک-
 .ی به زبون خودش حرف بزندیبا اون با .دهینم

 .مطمئن باش ... رها يبریتو م .شهی مشتری برد بجهیاما نت. خطرناك دیشا! آره سخته  ....سخته
 

 . شکست آن بت مقابله استي راه برانی آن زمزمه ها شد که باور کرد بهترری اسآنقدر
 ......شاره است تا غرورش به هرسو پرتاب شود  از تو تکه تکه شده و منتظر ااوشی دانست سینم

*********** 
  هشتمفصل
 زنانه ي اما از خانه نشستن و زدن به عشوه هادهی را برگزی دانست راه خطرناکیم. آخرش را گرفت میتصم

 .خسته شده بود 
 . کرد ی عروسکهاي رنگارنگ پر بود که اصال او را نگاه نمدنی از دنقدری ااوشی ودل سچشم

 اش زد مثل برج زهر مار نهی دست رد به سی اما از وقتدادی نشان می الکی مهربانتر بود و توجهی کملی اوادیاش
 .شده بود 

قصد داشت فکرش جسورانه اش را به مرحله اجرا بگذارد و فکر همه . نظر داشت ری را زاوشی شب مدام سان
 . را کرده بود زیچ

 . نشود کی تحراوشی تا ظن سدی اش را نپوشيو و روسرتنها مانت. در اتاقش آماده شد یپنهان
 . رود ی کند تا بفهمد کجا مبی خواست او را تعقیم
 . هماهنگ کرد تا اطراف خانه منتظر بماند ی آژانسبا
 ..... که از اتاقش خارج شد ،سنگرگاهش را ترك کرد اوشیس
  خان ؟ اوشی بري سی مفی تشرییجا-
 . به رها انداخت و مشغول وررفتن باموهایش شدی نگاهنهییاز داخل آ .ستادی انهیی آي روبرواوشیس

 :  شد وتکرار کرد کتری نزدرها
 .یتو که منو شناخت. دارم یمطمئن باش تا نفهمم کجا میري دست برنم-
  ؛ زدیاخم کرده وبا غضب حرف م. به عقب برداردی وباعت شد دخترك قدمدی به سرعت سمت رها چرخاوشیس
 . سگ منو نگاه نکننیبزن به چاك و ع. اتو درآوردم دختره فضول رهی خي چشمانی ايدی دفعه دهی-
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 ي وارد شدن به بازيدلش گرفت اما برا. به او باز شود ری و تحقنی به توهاوشی دوست نداشت زبان ساصال
  گفت ؛ ي باال انداخت و با خونسرددی القيشانه ا

 .تو قلبمی...ندارم . به چشميازی دیدنت نيبرا.ی کنی محرومم مدنی کار فقط از دنیباا-
 ادیجراتش از آن حس ز. که منتظرش بود دی درچشمانش ديزیرها چ. پرخروش به رها انداخت و رفتینگاه

 .شد و دنبالش رفت 
 : گفت ي و با لحن معصومانه استادی امقابلش

  ؟ ی مهمونیاي مزخرف ،شب قشنگتو با من بگذروننی رفتن به اي جاشهینم-
  : دی آرامش رها خروشقابلم
  .ادی تو در برهی خي میرم تا چشمهانقدریا-

  گفت ؛ی داده وبه آرامهی تکواریرها به د. بود شی کفش هادنی پوشدرحال
  .ی به نفعته دورشو خط بکشیعنی .ی خونه ها بچرخنی به بعد بهتره کمتر دور انیاما از ا.خوش بگذره -
 او را خفه کند تا از دست چشم ها و ترکشهاي خواستیدلش م.و برگشت  اي بلند به سویی با گامهااوشیس

 . رها شود کردی که سمتش پرتاب میمحبت
 : چسباند واری را دور گردن رها حلقه کرد واو را به ددستش

  ؟یکنی مدیکارت به جایی رسیده که منو تهد-
 خانه را ترك کرد که رها عیسر نقدریا .دی صورت سرخ رها برخود خشم گرفت و دستش را پس کشدنی دبا
 . داردي رفته بود چه قصدادشی
 . اش برداشت ی دستفی اش راهمراه کيمانتو و روسر.دی به خود آمد و سمت اتاقش دوکدفعهی

  .دی فرو کرد و به طرف آسانسور دوشی در پاعی را سرشی هاکفش
 . را داخل آسانسور مرتب کردسرووضعش

 . همان لحظه از با موتور پارگینگ خارج شد و در را بست اوشیس. انداخت یه نگای دزدکدی که رسنگی پارکبه
 ،خود را به آن ابانی خهی در حاشیلی اتومبي آژانس روي تابلودنی خارج شد و با دنگی از پارکگری از در درها

 ....رساند 
 .... مچکرم یلی منتظر موندید خنکهیاز ا. آقا ریشب به خ-

 : نشان داد وافزود را با انگشت اوشی سسپس
 . که متوجه نشه ياگه ممکنه طور .دی کنبیلطفا اون موتور سوارو تعق-

  : دی به مسیر دست رها نگاه کرد و پرسراننده
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  خانوم ؟ دردسر که نداره ؟ دیببخش-
 . کجا میره نمی ببخوامیم...همسرمه.نه آقا -

 . حرکت کرد اوشی تکان دادوبالفاصله بعد از سي سرراننده
 ،به لطف دست فرمان رودی و نقشه اش لو مندی بی او را ماوشی تصور رها که می پنداشت هرآن سخالفبر

 .دندی و به مقصد رسفتادی اتفاق ننیخوب راننده ا
 ختم شود تا وارد شدن به ابانی در خزی و گربی وماحرا به همان تعقندی سیاوش او را ببدادی محی رها ترجدرواقع

 . لرزاندی او را م که فکرش هم تنیمکان
 به مقصد دنیبالفاصله بعد از رس .کردی به دور و بر نداشت و راه روبرو را نگاه می اصال التفاتاوشی انگار ساما

 . وویالیی شدکی،همراه موتورش وارد خانه اي ش
 .... خودبیرون آمد ی راننده از تفکرات ذهنيباصدا

  مونید ؟ ی م منتظرنی تو ماشنجای خانوم ؟ همدی شی نمادهیپ-
 :  گفت رها
  .شمی مادهی نه ،مچکرم ،پ-
 . کمهنی اطراف ماشنیا.دی منتظر بمونم تا برگردتونمی دونید میاگه الزم م-

 :افتدی می دانست چه اتفاقی از سرناچاري به دروغ متوسل شد چون نمرها
 ... ببریدفی تشردی تونیشما م. از اقوام یکیاومده خونه .ستیالزم ن-
 

 کند یکم مانده بود از شدت ترس غالب ته.دی تنها دکی خلوت و تاریابانی که رفت خود را تنها وسط خلیاتومب
  ی را که شروع کرده بود تا انتها می گذاشت و راهی ترس را کنار مدیاما با.

 
  .رفت

 .کردی داخل آن خانه است احساس آرامش ماوشی که سنیازا. رفت شی وارد شد پاوشی که سي خانه ابه
 . وآرام جلو رفتآهسته

 . به محوطه انداخت ی استتار شده بود نگاهي الهی مي که با تورهایی نرده هاي البه الاز
 که  بی شباهت به پارك نبود عشی وساطی کننده بوداما جز حرهی آن خانه ویالیی ازبیرون هم خی غربسبک

 . توجهش را جلب نکرد يگری دزی،چ
 . توپ بود ی مهمانیشان حساباوشیبه قول س .کنندی آنجا رفت وآمد مییمها سبک خانه معلوم بود چه آداز
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 . بتواند وارد شود ی بود که به همان راحتی باطلالیخ. را با دست فشرد در
 . تا وارد شود دادی فشرد و احتماال جواب و سوال پس می را مفونی دگمه آدیبا
 . است اوشی بگوید همراه س گرفتمی کردن سوال وجوابها تصمنیی باال و پای کمبا

  :دی دورگه پرسیی که صدادی نکشیطول. قصد فشرد نی را با ازنگ
 "رمز شب"
 ازپشت سر بر وحشتش افزود گری دییخواست فرار کند که صدا. اش حبس شد نهی آن صدا نفس در سدنی شنبا

.... 
  .ستی نبهیغر"بهمن"باز کن -

باز همان  .ستادی عقب تر ای داشتند کمیبی و غربی ما ظاهر عج دو جواندنیبا د .دی به پشت سر گردن کشرها
 :  انداخت نی خش گرفته در کوچه طنيصدا

 اون دختره با شماست؟ -
 :  از پسرها گفت یکی

  .میاری جوجو رو در بنی ایوگرافیدروبزن تا ب-
  : دیهمان جوان رو به رها کرد و پرس.دی باز شدن در به گوش رسکی تيصدا

  ؟ ی کوچولوي ماماني که سرازاینجا درآوردينو گم کردخونه اتو-
 . را باخته بود هی واال قافکردی مي دارشتنیاما خو. مانده بود ری زمهرنی بخی تن تمام

 . کرد ی ترس را از خود دور می حسابدی تر بودند پس بابی وغربی عجي آدمهافی دوتن تعرآن
  ؟ چه جذابیتی براش داره ؟ کنهی معاشرت منایا ااخه چرا ب" کجا ؟اوشی کجا ،سنایا":  گفت دردل
 : باخونسردي جواب پسر جوان را داد خوردی هزاران سوال در ذهنش چرخ مکهیدرحال

  .نجای اامی ازم خواسته باوشیس-
  :دی پرسیهمان جوان اول. انداختند گریکدی با تعجب به ی جوان نگاهدو
  "هفت"سته  دختر ؟ سردستی که ن"اسب چموش"منظورت اون -

 :  گفت ی جوان دومنباریا. دادند فقط به پسرك نگاه کرد ی ماوشی که به سیی خبر از القای برها
  .گهی حتما همونه د"عماد" می هم داري اگهی داوشی اون سریمگه غ-

  گفت ؛ ي رها انداخت و با لحن معناداري به سرتاپای نگاه خاصعماد
  ؟ زهی مثل تو روهم بری جفتک انداختن با جوجه خوشگليکرده جا دای عرضه ها پنی ازایعنیرفیقشی ؟ -

  با تشر جواب داد ؛ رها
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  داره ؟ یاصال به تو چه ربط.درست حرف بزن -
 :  باال انداخت یی آبروعماد

  .ي تا من تاییدت نکنم حق ورود ندارنهیربطش ا-
 حساب اوشی حدس زد از سدی که شنیتاه کوفاتی بزند اصال مطمئن نبود اما با توصخواستی که می از حرفرها

  بود ؛ یکی در تاريری گفت که مثل رها کردن تی حرفنرویاز ا. بزند یم
  .رمیگی میاونوقت حال شماهام حساب. منو ببره داخل ادی برمیگی تماس ماوشیبا س. به درك -

 :  و گفت دی عماد را به سمت خود کشی دومجوان
 .دوستاي اون ابلق مثل خودش وحشین . ؟ بزار بره تو یکنی واسه خودت شر درست ميکاریب-

 :  گرفته بود لذت برد اما به ظاهر اخم کرد ودرجواب پسرك گفت اوشی که سي از جذبه ارها
 . حتما که جفتک انداخته دهی دختهیچموش و افسار گس-

 : گفت شی با درشت کردن چشمهاعماد
  ....یچه زبون...اوه ...اوه -

 :  و گفت  در را گشودسپس
  ؟ یکنی مفی کثی نیس خون شفافتو واسه اون وحشفیح.بفرما تو خوشگله -

 با آنها هم ادی داد زحیترج. بدهد که لبخند معنادار آن دو جوان ساکتش کرد ی خواست جواب دندان شکنرها
 : اما عماد زبان به دهان نگرفت .کالم نشود 

  باشه ؟ ي بار اول خطري اونم برایی جانین اومدن به چي ؟ فک نکرديومدی ناوشی چرا با س-
 :  با اکراه به عماد انداخت و گفت ی نگاهرها
 .چون ساعت اومدنم مشخص نبود  .امیاصرار خودم بود تنها ب-
  ؟ ی جوجو؟ از مامان وبابات شرم حضور داشتیواسه چ-
  جواب سواالي شما رو بدم ؟ دی بایتا ک-

 :  عماد گفت همراه
  .گهی مزخرف مادیز. عماد پرچونه اس فقط نیا. ما دردسر درست نکنیا  واسهایجون س-

 :  کرد ودرجواب دوستش گفت ی اخمعماد
  .ی ترسی میاغیخفه ؛خاك تو سرت که از اون -
  ؟ ی ترسینه که تو نم-

 . رها دور نماند دی ازپشت به دوستش زد که از دي ضربه اعماد
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 ي دهانش را جلوخواهدیبه حرف زدن کرد ،رها متوجه شد از او م وآرام شروع دی کنار گوش پسرك چسبیوقت
 . ندهد یدخترك جمع کندو سوت

 . و زودتر حرکت کرد دی و خودش را جلو کشدی از اشارات او فهمنرایا
 . توجهش را جلب نکرد يزی کوتاه ،چهی پاي و چراغهاي ،جز سنگفرشهاي آجري به در وروددنی رستا

 .... کرد ودر را گشود ی دستشی عماد پددنی رسي به در ورودیوقت
 ......استی ریمجلس ب. داخل مادمازل دیبفرمائ-
 
 

 آب دهانش را فرو داد به یوقت. کرد ی احساس تلخشی به سوزش افتاد ودر گلویظی چشمان رها براثر مه غل
  و دی خنده عماد و دوستش باال رفت عماد ابرودرهم کشيصدا.سرفه افتاد 

 
  : گفت

 .خفه نشه شانس آورده . عطسه کنه دیامشب مدام با !یطفل!  یآخ-
 :  کنترلش را از دست داد و گفت رها
 . بهتر باشه یلی خیفک کنم تو خفه ش-

 :  به رها زل زد و گفت عماد
  کوچولو ؟ ی دونستیم... از هیکلت رشد کرده شتری بیلیزبونت خ-
  .گهی مادی زاوشیس...آره -

 یواخواست برگردد از پشت به شخص .گراستی دیی حواسش جادادی نگاهش نشان مریمس .دی از عماد نشنیجواب
 .برخورد 
 دی جوی وادامس مستادهیدست به کمر ا .دی دانی عرمهی بزك کرده بالباسی  نی و پشت سر خود زنبرگشت

  : دی به پسرها انداخت و پرسيزینگاه تند ون.
  با کدومشون؟ -

 : گفت .هاست  رالی متوجه شد منظور شعماد
  .چکدومیه-
  اومده تو ؟ يپس چجور-

  ّ: درآن است تا زن را به واکنش واداردي که رها احساس کرد عمدیلحن. جواب دادی همراه با لحن خاصعماد
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 . آوردن فی خوشگلتون تشريمادمازل فرمودن با آهو. خانوم الیترش نکن ش-
 .... دارد شی برای اهمیت خاصاوشی سدیفهم.پاره شد  به سمتش حمله کرد قلبش ي گری که با وحشالی شنگاه

  د؟یگیچرا مزخرف م. که تنها اومد اوشیس-
 : رو به رها کرد وپرسیدالیش. کرد ی اطالعی باال انداخت اظهار بي شانه اعماد

  دختر ؟ی شناسی از کجا ماوشویتو س-
 :  گفت ی جاخورده بود به سختالی که از حاالت شرها
 .نجای امای خودش گفت ب-
  ؟ یگی اگه راس ميومدی چرا با خودش ن-
 . زودتر از من اومد داخل دمی رسیوقت-
  ش؟ی شناسیچند وقته م-
  .کسالی از شتریب-
  ؟نجای اییای پس چرا تاحاال ازت نخواسته ب-
مد تو  اوامی ندی شانکهی به گمان ااوشی سدمی رسرتری دیوقت. بار من اصرار کردم نیا. آورد یخودش منو نم-
 . موند یواال منتظرم م.

 و چه کندی استفاده می آنگه بفهمد چه کلماتیب ....کندی خودش هم مانده بود آن دروغها رو چطور سر هم مرها
 .کردی مفیجمله بندیهایی دارد فقط رد

  :دی به رها انداخت و پرسقتری عمی نگاهالیش
  دوتا اذیتت کردن ؟ نی ؟ ادهیحاال چرا رنگت پر-

 : فت  گرها
 . کردنیفقط یخرده بلبل زبون. که نه تیاذ-
  : دی رد کردن عماد همراهش پرسبا
  عروسک زبون دراز ؟ هی حاال اسمت چ-

 :  و جواب داد ختی نگاه جستجوگرش را به چشمان زن ررها
 رها -
  مثل امل ها نیایی ؟ نجای اییای بهت نگفته ماوشیس-
 .کجا لباسمو عوض کنم .ره  نداتی امنرونیاما اونجوري ب... چرا -
 : تکان داد و گفت ي سرالیش
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  .اییی دربی بچگنی هم به سروصورتت بکش از ای دستهیدرضمن؛ .حتما اینکارو بکن -
 :  به رها زمزمه وار گفت قی عمی با نگاهسپس

 .ادی دخترا خوشش مپی تنی از ااوشی پس س-
  :دی و پرس زدی شد اما خود را به نادانالی متوجه منظور شاوشیس
 .... پسر بدیه که اوشیس-
 :  و گفت دی را به سمت پلکان کشالرهایش
  ؟ يدیفهم....واال بامن طرفی .اوشیاونم درمورد س. مواظب حرف زدنت باش دختر-
  : دی که قصد گفتنش را داشت جان از بدنش به در شد اما پرسی حرفبا
  ؟ ی هستاوشی سیشما سوگل-
 :  سرداد ي خنده بلندالیش
اولیش  .ي دخترا داشت که تو االن زنده نبودنی ازایکی به ی گوشه چشماوشیاگه س.دختره فضول زبون دراز -

 ....خود من 
 . در گوشش نشست و روحش را نوازش کرداوشی سيصدا. رها نشست ي لبهاي روقی عميلبخند

 . ببرد رونی واز آن خانه بردی برسد و دستش را بگاوشی سخواستیدلش م. آرام شده بوديادی تاحد زالشیخ
  ؛ دی پرسالی خود بود که شي و هوادرحال

  .نیی پاایزود آماده شو ب-
 : مانتویش را دراوردوگفت رها
 .بریم ...من آماده ام -
  .ی بود تا پارتمی مجلس ترحهیشتر،شبیلباسش بد نبود اما ب. رها انداخت ي به سرتاپای نگاهالیش

  ّ: زد و گفت يپوزخند
  موقع همه پسرا حشري بشن ؟ هی ی نگفتينطوری ؟ ای سکسی تر نداشتلباس-

 هی چهار پاي اجازه نداد واو را روالی بدهد اما شیلب ولوچه اش را ورچید تا جواب .کندی مسخره مدی فهمرها
 . نشاند شی آرازیمقابل م
 :  صورت او گفت ي تند تند کار کردن رودرحال

  ....خورنی سوته م که مغزو سهی تو از اونایی هست-
  .گهی مادی زاوشیس...آره -
 . کم به خودت برس هی ی پرحرفيجا .ی مثل عقب مونده ها نگهش داشتستی صورت ننی افیح-
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 . اون مدلیم دوس نداره اوشیآخه س-
  پسنده ؟ ی ساده می مدلنینکنه ا-

 .صورت او شد  ي روی ماهر مشغول نقاشيشگری شانه اش را باالانداخت وشیال مانند آرارها
 برلبش نقش بست و ی پرمعنيلبخند. شدرهی که خلق کرده بود خي و به شاهکارستادی که تمام شد کنار اکارش
 : گفت 

 . مثل خودش باشهدی مرد بانی خوشگل تريهمپا. حاال شد -
 :  گفت  ودی کششی او را به سمت کمد لباسهاالی ،شندازدی به خود بیقبل از آنگه نگاه. از جا برخاست رها
 .ی بدرخشی مثل پرنسسها بشدی باری نظی لباس شب بهیبا -

 شیعقبتر به تماشا.. جا داد شی موهاي روبای زی ومیخک بر تنش پوشاند و تاجاسی ي بلند به رنگ گلهایلباس
  .دی خنداری اختی زد وبی و چشمانش برقستادیا

 : فت  برگرداند و گنهییاو را به طرف آ.  به گونه رها زد ي اضربه
 .حاال خودتو با رهایی که وارد شد مقایسه کن-

 . برداردنهیی خواست نگاه از آی شده بود که دلش نمبای و زنقدر،متفاوتیا. در نگاه اول جا خورد رها
 . از آب درمیامدنی کاخ نشي ملکه هاهی شد کامال شبی حالت باز شینیون مي کرد اگر جاحس

 :  وگفت  او راسمت خود چرخاندتی با رضاالیش
 کاخ ي کرد کامال مثل ملکه هارییاما پوششت که تغ .ي خیلی بچه اکردی آدم فکر ماهی تو اون مانتو وشلوار س-

 . و قد بلندکیکمر بار .ي شدنینش
 . درآمد یکی که از ذهنش گذشته بود مشترکا با او يجمله ا. فقط نگاهش کرد رها
 قدم به سالن یقیانگار واقعا با پرنسسی حق. تعجب کرد  از حرکاتشدی دالی دست شانی دست خود را میوقت

 . گذاشت یم
 . کرد ی جوانان وسط سالن که درحال رقص بودند همراهانی آمد و او را تا منیی فخر از پله ها پابا
  .فتادندی و رقص نورها از نفس نکی ورود رها فقط موزبا

 . کردند ی و رها را برانداز مدندی کنار کشهمه
 دیای بود تا باوشیاما چشمش هرسو به دنبال س. پروا وبرخی هوسباز دگرگون شد ی از آنهمه چشم ب رهاحال

 . دهدانی پاي شب بازمهیوبه آن خ
 . زوم کرد یی نگاه آشناي حال چشمش رودرهمان
  .کردی نگاهش مری بود که مانند خودش متحشهاب



 

 376 

 ..... هم هست اوشیا باشند س دانست هرجا آنهیم. او آسوده باال آمد دنی رها با دنفس
  همه را از سکون خارج کرد ؛الی بلند شيصدا

 !!! بچه ها ؟ سفارشیه ها دیکنی استقبال مينجوری ادمیاز مهمون جد-
 . جوانها انداخت و دور رها را پر کردند نی بي شورالی شجانی پرهجمله

 . کر کننده باال رفت یی با صداکیموز
  .دی چرخید همرنگ آن جماعت شود فقط دور خودش م وجه قادر نبوچی به هدخترك
 دی دواوشیحال آنگه شهاب خود زودتر به دنبال س. شهاب استمداد طلب کند افتنی تا بازدی دور سالن منگاهش

....... 
 
 
 اعتراض ي خورد و صداای پورنهیدرحال رفتن محکم به س. کرد ی که داشت اصال مقابلش را نگاه نمیلی تعجبا

 ....ال برد او را با
 شکمم پاره شد  .ینکیچته بابا پروفسور ع-

  : دی  رسای توجه به اعتراض پوری بشهاب
  کجاست ؟ ایس-
 . من بی تو ج-

  گفت ؛ ي اه کشدارظی همراه با غشهاب
 .واجبه ... کدوم طرفه بگو ی دونیم .ای پورستی نیاالن وقت مزه درون-
  ؟ ي شدری جو گينطوری اي جمهور کار دارسی با رئ-

  رابهشی دندانهاشهاب
 :  و گفت دیی سابهم

  !!! ایپور-
 او شانه باال انداخت و دنیبه عالمت نفهم. کرده ظی غی پس است که شهاب ان مدلیلی هوا خدی فهمایپور

 : گفت 
 . هم گرم گرفتهیلیخ .زهی ری تو بار داره ورق م-

 سماجت شهاب را بفهمد دنبالش را گرفت  علتخواستی که مایپور. گفت رفت ای که پوری به سمتشهاب
 : درهمان حال گفت .
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می بینی که . دونم باز چه مرگشه مثل برج زهر مارهینم.قبل تو رفتم سراغش . صرف نکن ي انرژخودیب-
 . هم سمتش نمیرهالیش

 :  گفت ای توجه به لنترانیهاي پوری بشهاب
  باهاش بود ؟ ی کسایامشب تنها اومد -
 ر مگه ؟ چطو.تنها بود -

 مثل ایپور.صورتش را به آن سمت چرخاند .دندی رقصی که بچه ها مییجا .دی را وسط سالن کشای پورشهاب
  ي رویدست. شد رهی به وسط سالن خکنندیآدمهایی که به چشم خود شک م

 
  : دی وبا ناباوري پرسدی کششیچشمها

  من توهم زدم ؟ ای اوشهیزن س-
 :  گفتشهاب

 . اومده اوشیچون گفته با س. اما خودشه کنمیاشتباه ممنم اول فک کردم -
 :  با تعجب به شهاب نگاه کرد و گفت ایپور
 ولش کنه به حال خودش نای انی و بنجای اارهی احمقه که زنشو بنقدری ااوشی سیعنی.......اههههااااااهههههههه-
 ؟ 

 :  گفت شهاب
  ؟ یگیم یتو چ.به نظر من دختره خودش اومده  ....اه و حناق-

 : یکهو هردو باهم گفتند . صورت شهاب مسخ شد ي روای پورنگاه
 . دونه ی نماوشیپس س-

  : دی پرسایپور
  شهاب ؟ شهی می چننیاگه همو بب-

 :  گفت شهاب
 می چون مطمئنه هرجا ما باشکردی فرار مدی دیاگه بود تا منو م .ای پورستی دختره ننی به کفش ایگیر-
 . بروبر منو نگاه کنه هنکینه ا. هست اوشمیس
 . شدم جیمن پاك گ. شهاب ی چیعنیپس -

 :  گفت ایپور. باال انداختدنی شانه اش را به عالمت نفهمشهاب
 هان؟ . تا شوهرش هر هفته بره یللی تللینهی بی ومنهی شی میآخه کدوم زن. باشه ی رو کم کنهینکنه قض-
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 چطور دارن ینی بینم. ببرتش نجای زودتر ازاادی بمی خبر بدشاوی به سدی حق با تو باشه اما بادیشا. دونم ینم-
  برن ؟ یبه سمتش هجوم م

 : با ثابت ماندن نگاه رها به سمت خودشان کنار گوش شهاب گفت . به اطراف رها انداخت ی نگاهایپور
 .خدا خوب دروتخته رو بهم وصل کرده ....ای خود سیکپ. اس رهیجون تو چقدرم خ-
 . کرد ی نمي خواستگارایبدتر از اون از س. آورد ی در نمنجای که سر ازا نبودرهیاگه خ-
 کردند گوشش بدهکار شیاما هرچه صدا. تایی به خنده افتادند و رو به سویی کردند که سیاوش مشغول بوددو

 .نبود 
 :  بلند وطلبکارانه گفتییبا صدا. پاشیدزی مي گرفت و رواوشی شهاب ورق ها را از دست سکدفعهی

 .حتما کارم مهمه  .اوشیمگه با تونیستم س-
 :  به شهاب نگاه کرد و با بی اعصابی گفت اوشیس
  .امیگفتم م....برو -

  .گهی االن کارت دارم نه چند ساعت دنیهم
 .خب بگو -
  .ی التفات کندی باستیگویشی ن-

 از جا بلند فشید شود ،حر از آنکه بلنشیپ. است ی کرد موضوع مهمی حرف زدن پرمعناي شهاب به او حاللحن
 : به سمت شهاب رفت ودر حال رد کردن او گفت .شد 

 . ساعت جارو کرده می ننی تو امی داشتیهر چ.تازه اول شبه  .ادی ممیری بذار پوالمونو پس بگ-
 :  به مهرداد انداخت و گفت ی نگاهاوشیس
 ....واال . تا اخرش بودم شهیخوبه هم-

  ّ: گفت ی چسباند وبه آراماوشیرش را کنار گوش سس. حرف آنها آمد انی مشهاب
 .زی ورق برنیحاال بش. خان اوشی سی زندگیتو باختيدی وقت دهی ییاین-

  : دی ابروهایش داخل هم پرسدنی و با کشستادی شهاب امقابل
  ؟ یکنی گوش من وزوز مریچه خبره مثل زنبور ز-

 :  او را به جلو هل داد وگغت شهاب
 "ی فهمی االن م"

 :  شد رو به مهرداد کرد وگغت ی مدهی به سمت شهاب کشکهیدرحال
 .پشت سرم حرف درنیاري .گردمیاالن بر م-
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  : دی برد پرسی خبر از آنکه شهاب او را کجا میب. آرش با عجله خود را به سیاوس رساند نی حنیدرهم
  ؟ اوشی چه خبره سنجایمعلومه ا-
 .... حوصله و کالفه نگاهشان کرد ی باوشیس
  به من ؟ دی کردلهیچتونه ؟ چرا پ-
  ؟ نجاستی زنت ای دونی نمیعنی-
 زنبور به جانش افتاد يانگار دسته ا. گشتیحس کرد تا ته مغزش خال. مات شد اوشی حرف آرش چشمان سبا

 . دادند یو بدنش را تراش م
  ؛ دی پرسین خورد و بابی وزی تکان کوچکشیلبها. آرش داشت ي گنگ چشم به لبهاي آدمهامثل

 "رها "
  ّ: گفت جانزدهیآرش ه. اطالع است ی از آمدن رها باوشی ها مطمئن شدند سبچه

 ....خوبه گفته با تو اومده واال تا حاال قورتش داده . اطرافش چه خبره نی برو بب-
  :  تاب داد و گفتنی سرش را به طرفاوشیاما س. و چشم غره شهاب خورد اوشی حرفش را با نگاه سیمابق

 .دی کنیاشتباه م. رهاست هی شبیکیحتما -
 : باهم گفتند هرسه

  همه شباهت ؟ نیا-
 خانه پا نی کرده ودنبال او به ای شد رها تهدیدش را عملیباورش نم. را به شک انداخت اوشی آنها سنانیاطم

 .گذاشته باشد
 تکان داد و گفت نیرش را به طرف سنانی شد باز با اطمی مکی نزدیکوبی درحال پاتی جمعگاهی به جاکهیدرحال

 : 
 .......دیکنیشما اشتباه م .نجای ممکنه رها پاشو بذاره اریغ-

 . از رها بود یلیانگار او تمث. باور نداشت دیدی لحظه چشمش به رها افتاد انچه مقابل خود مهمان
 يدختر.او خود رها بود برخالف انتظارش  .ندیچشمانش را جمع کرد تا بهتر بب.دی بلندش را درهم کشيابروها

  اما تاکنون به آن کردی می سقف زندگکی ری با او زکسالیکه بیش از 
 

 . دلش را تکان نداده بود ییدلربا
 . شد ی نمری سدنشی ساخته بود که از دي هماهنگ لباس شبش از او ملکه اشی گرد وطنازش با آراصورت

  ؛دی افکارش کشيو ری آرش خطي ،صداکردی نگاهش ماقی که با اشتهمانطور



 

 380 

  ؟ اوشی از روحش آقا سیلی تمثایخودشه -
 : شهاب کنار گوشش گفت . به آرش انداخت یقی نگاه عماوشیس
  .ی بشزی با همه گالودی بمونه بانجای اقهیچند دق. ببرش نجای برو بدون سروصدا از ا-

 آنگه آرامش کند يبرا. دیشهاب از حال او و نگاهش ترس .دی به سمت شهاب چرخاوشی تب دار سچشمان
 : نرمتر گفت .

 ی نگاههی.فرصتو ازدست نده . برنمیداره ي لجبازنجایا. کوتاه اومد دی مساله بانی سرادیسرهرچی باهم لج کرد-
 . بزن وبرو ببرشدنی دور و برش بنداز و خودتو به نديبه چشمها

 بود حالش بهم کینزد.برتن داشتند  افتاد که فقط لباس آدم یصی صورتکهاي حري اززیرچشم ،رواوشی سنگاه
  وقت به نفسش چی شناخت ،هیبا تمام کج رفتاریهایی که ازخود م.بخورد 

 
 . که تا طلوع صبح آشفته حال بود یی شبهایحت. نداد يشروی پاجازه

 ي دست درازمشی به حرکردیفکر م .دی دی اش او را مال خود نمي قانون وجودشی حق مسلمش بود اما پرها
 تمام مشکلش با خودش بود و . کاال بسازدکی خواست از او ینم .کندیم
 

 . بهانه کی رها
 . دانست درحال شکستن است یم .کردی میستادگی کمتر مقابلش اگری که هرچند دي ابهانه

 . او بردارد ،به عقب برگشت ي را به سوشی آنکه قدمهايجا
 عهدش گذاشته ي بخورد پا رووندیگر به عشق پ اکردیفکر م .کردی خود فرار میعی احمق ها از حق طبمثل

 . را به رها ببازدي خواست بازینم.است 
  .ي بازی به دو نفر منگونهی ازدی براو بانگ ممنی مثل اهراهی سناقوسی

 . کشد ی را متی و آرزوهاکشدی که تا اخر عمرعشقش را به رخت مي و دخترپدرت
دلش قرار . آرام گرفت اوشی سي رودی کشی را مدنشیظار رس انتهی سرگردان رها که هر ثاني دم چشمهاهمان

 . ولبخندي محو کنار لبش نشست افتی
  .دی کشی او پرميدلش به سو. کمرنگ رها را شناخت لبخند

 که پله پله به دیدیاو را م. کردن رها سرگشته شد یاز عاشق. مقابله با اوچنین ریسکی کرده است ي برادیفهم
 .وز سرخط اول است  وخود هنرسدی ميروزیپ
 . باختی خود را مشتری که هرروز بی قلببا
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به دنبال . آن جماعت دور کندانی بازوانش گرفته واز مانیبه سرش زد تا او را م .دی طلبی رها او را مي هاچشم
  ی تنش شده بود اما نمریعطشی که اس .دادی جواب عشقش را مدیآن با

 
 . خود را دربندش کند خواست

 . خودش است اما مثل رها به جنگش ادامه داد ي و بازنده آن بازکندیخطر م دانست یم
 . را به عقب گذاشت و پابرلجاجتش فشردقدمش

  دست شهاب شد ،،،،ری اسشی دو حس قدرتمند درحال له شدن بود که بازوانیم
  .کنهیات م همسرت اونجاس و داره نگي یا عقلت؟نکنه واقعا باور نکرديکجا سیا ؟ به چشمات شک دار-

  پرکنایه شهاب لجوج تر ویاغی ترش کرد؛ حرفهاي
 :  که خودش هم باور نداشت گفت ی شهاب را پس زد و با لحندست

 .همون طور که اومده . هروقت خسته شد بره یحاال که اومده مهمون .ستی جاش ننجای دونست ای خودش م-
 . بود لی ثقشانیادت داشتند اما هضم ان مساله کامال برا او عيهایباانگه به بد باز. از کله بچه ها بلند شد دود

 . چشم دوختند اوشی ناباورانه بهم انداختند و دوباره به سینگاه
  : دی قفل سکوت را شکست و پرسگرانی زودتر از دشهاب

  ؟ یستی ؟ مست ناوشیحالت خوبه س-
 :  گفت اوشیس
 . شماها حالت تهوع نگیرم ختی ردنی داغ بشه واز داما االن میرم سراغش بلکه کلم. نخوردم يزیاتفاقا چ-

 :  محسوس گفت یتی با تمسخر و اندك عصبانشهاب
  .ي خودتم فراموش کردي اون طوردی آره ،شا-
 :  گفت ی حوصلگی با باوشیس
 . بهت جواب پس بدم دیبخاطرش با.آره -
بهتره  .ی باهات داره روانی نسبت مشت گرگ چههی میون یکنی ولش مي با بد بازي که داری اونیپس مطمئن-

  .ستی دندگی و جفتک پرونی نهی االن وقت یتو اون مغز خرت فرو کن
 اش او را ي ظاهری تفاوتیاما با ب. محض را گفت قتی از حرفهاي شهاب خرابتر شد چون او حقاوشی سحال

 :کفري تر کرد
  بپامش؟ یمگه من آوردمش که چهار چشم--

 :  گفتظی با غشهاب
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 . آدم گنیبه توام م .اوشی سی زنی حالمو بهم مي دارهگید-
 . آن متلکها خفه اش کند اما انگار جري تر شد تا رها را آزار دهد ي شهاب جاخواستی مدلش

 :  وبالحنی تمسخر گونه گفت دی شهاب کوبنهی به سي پشت دست ضربه ابا
 .برگرده  اومده یاونم با هرک .شهی الزمت مگهی دیی رو نگه دار جارتتیغ-

 ..... نگاهی به جمع هاج وواج مانده دوستانش انداخت و ترکشان کرد سپس
  .ندی از سویی رفت تا رها را بهتر ببعمدا

 . کرد نگاه دخترك با عقب گرد کردن او هراسان شد احساس
 . و تکه تکه اش کنند زندی آن جماعت برسرش رای برود شهی خواست با سر داخل شی مدلش

 خواست ی اش کرده بود اما نمچارهی تا کنون بی از کودکهایآن لجباز. منحوس خود متنفر بود  آن اخالقاز
 .ترکش کند 

  .......دی و به هر سو پاشدی قدم را از مقابل رها برداشت ورد شد ،قلب دخترك ترکنی آخریوقت
*********** 

 :  سرداد و گفت ي خنده بلندمهرداد
 .ورق به نفع من برگشت  .وشای سی وبرمی گشتی رفتیزودتر م-
 از جا زی مي ورق ها روختنی اخم آلود به مهرداد انداخت وبا رینگاه. کامال از دستش در رفته بود يباز

 .برخاست 
 :  دست او را گرفت و گفت مهرداد

  ؟ ي پوالتو ببازهی بقی ترسی ؟ ميچرا ترش کرد-
 :  گفت ی حوصلگی وبا بختی رزی مي همه پولها را رواوشیس
 . کنم ی نمي عمرا با تو بازگهید-

 کثیري که درحال رقص بودند گذشت وبابرداشتن گیالسی مشروب تی جمعانیازم. آنجا را ترك کرد سپس
  .ستادی،گوشه دنجی ا

 الخصوص که یعل. معلوم نبود ادی اما خودش زدی دی می بود همه را به خوبستادهی که ای روشن فضائدرسایه
 . زده بود یسپرت مشکآن شب سرتاپا تیپ ا

 ... سالن گرد هم نشسته بودند به طرفشان رفت ياهوی دوستانش که به دور از هدنی دبا
  د؟ی شدينطوریشماها چرا امشب ا-
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 اوشیآرش بلند شد و با زدن ضربه هایی متناوب سرشانه س. برگشت اوشی سي همه نگاه ها به سوهمزمان
 گفت ؛ 

 . کن احتی و روبرو رو سنیما هم بشبفرما ش !اوشی به به ،،،،آقا س-
 آورد ،لبخندي ی خواست سر آرش رادبه میز بکوبداما عادت داشت مقابل هر که حرصش را در می مدلش

  که سالها با پدرش یروش. تفاوت از مقابلش رد شود یتمسخر گونه بزند وب
 

 . کرده بود مقابله
 .درست مقابل رها . شهاب نشست  کناری خالی سرد به آرش انداخت وروي صندلی نگاهتنها

 . دورش شلوغ بود که از زور حرص خنده اش گرفت ي قدربه
  ّ :دی قاطع پرسیشهاب با لحن. ها از حرکات او سردرگم بودند بچه

  .ي رگ وریشه ای حد بنی دونستم تااینم.ای شناسمت سی نمکنمیواقعا فک م-
 ي درون دستش روالسی کرد وبا گی را مشت محکمتمام حرصش. بزندی ساختگي لبخندی نتوانست حتنباریا
 :  را بهم فشرد وباغیظ گفتشیدندانها .دی کوبزیم
  "یخفه شو لعنت"

 ی دست وپا می دانست در چه باتالقینم. سوخت شیدل شهاب برا .دی چکزی مي خون از مشتش روي هاقطره
  داشت ،شانه او را فشرد اوشی شناخت و حسی که از سيفقط از رو.زند 

 
 :  نرم گفتوبابیانی

 رفتار تو ،،،،.دست خودم نبود  .اوشی سخوامیمعذرت م-
 :  اشاره کرد و گفت اوشی به دست سایپور. حرفش قطع شد اوشی برخاستن سبا
 .پرخون شده  ....ایبرو دستتو بشور س-

  .ختی ررونی دستش بي از البه الشهی شيمستش را که مقابل خود باز کرد تکه ها. متوجه دستش شد تازه
 . به صورت بپاشد ی رفت تا به بهانه شستن دستش آبیی سمت دستشوبه

 . حس کرد صورتش سرخ تر از دست پرخونش است دی دنهیی را که در آخود
 . بود شتری آورد به سوز ش افتاد اما سوز دلش بی دستش در مي شیشه را از البه الي تکه هایوقت

 به آنرا نداشت یدگیحال وحوصله رس .زدی مرونیم خون تازه ب کف دستش ول کن نبود و مداقی عمزخم
 . زد رونی بیی درون مشتش چپاند واز دستشوي دستمال حوله انیچند.
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 بزرگ باز هم او را نهیی آن نشست وازداخل آيرو. قرار داشت ی صندلکی بود که کیی آشپزخانه محوطه تارکنار
 .دید

 ! هوسباز ییشم ها چانی که مال خودش بود و محاصره ميدختر
 چون او از جمله دی نفس آسوده کشي لحظه اي که موهاي بلندش دورش را پر کرده بود برای پسرکبادیدن

 ...... آمد ی رقص به آن مجالس مي بود که فقط برايافراد
  .کردی نشست و اظهار فضل می تازه کنارش مي بود و هردم فرداوشی حواس رها دور و بر ستمام

 :  شل و حرکات موزون سروگردنش رو به رها کرد و گفت  با لحنپسرك
 . ازت خوشم اومده جونییلیخ. رها جون نمتی دوست دارم بازم ببیلیخ-

 زد ودرجواب پسر يلبخند محو. شد اما هنوز تسلطش را از دست نداده بود ی براسترس رها افزوده مهرلحظه
 جوان گفت ؛ 

 .شما خوشحال شدم  با ییاز آشنا .دی بامزه هستیلیشمام خ-
 :  داد و گفت ی سرو گردن خود را تکانجوانک

  .می بریم وسط باهم برقصایحاال که توام ازمن خوشت اومده ب ! یمرس-
 :  و گفت دی ،رها خودش را عقب کشردی از آنکه دست رها را بگقبل

  .ی آقا برقصهی با دیشما با-
 . رابه خنده انداخت انی رها اطرافحرف

 :  رها پرت کرد وگفتيدستی برا .دی بلند خنديان با صدا پسر جویحت
 . جیگري یلیخ.نمیري جونی -
 :  گفت جانی مورد عالقه اش برخاست وبا هکی کنار رها بماند اما با پخش موزخواستی انکه دلش مبا
 .فعال با اجازه رها خوشگله . آهنگ نیمن عاشق رقصم خصوصا ا-
 . را اشغال کرد شی جايگری که جوان ددیی نپايرید .دی کشیقی رفتن او نفس عمبا

 ........ باطل الی خی باشد اما زهاوشیچقدر دلش می خواست س.  به طرف شخص تازه وارد  برگشت بالفاصله
 

 : به دوستانش انداخت و گفت ی نگاهایپور
 ریت زنتو بگ دسایب. احمق ی نشستیکی تو تاری چرا رفتی تحمل کنی تونیخوب نم. چه مرگشه سیمعلوم ن-

 .وبرو
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 که به اوشیس.  شدرهی تکان داد وبه او خنی به طرفيآرش سر. رفتند شی همزمان با شهاب و ارش به سوایپور
  بر سر آرش ی عصبی بود ،حرصش را با لحنی از دورن متالشیاندازه کاف

 
 :  کرد یخال
  ؟ يدی گردنتو تکون میچرا مثل اسب آب-

  : اوردی کم نآرش
  .تی ؟ پاشو برو سراغ بازی بست نشستنجای چرا مثل افسرده ها ايم کردن وجفتک پرونی شهره اتو که به ر-
 :  به آرش گفت ی عصبی از جا برخاست وبانیم نگاهاوشیس
  .کنمی نحس تو خراب مافهی و قختی ردنی شبمو با ديپس فک کرد-
 : گفت سپس رو به بچه ها کرد و . رفتن او آرش غرولندي بدرقه راهش کرد با
  ؟ میما چرا کاسه داغتر از اش شد .ستی نالشی خنی نگران باشه عدی که بایاون-

 :  اش زد و گفت یشانی به پي ضربه اشهاب
 . ترکه ی داره از تو مای بندم سیشرط م. بهم لج کردن بچه ها نایا-

 :  گفت آرش
  ؟رونی ببریمش بمیری شوهرش دستشو بگيجا .می ما چکار کندی فرمائی م-
 می زنی مهی بهش کنامی وما مدام دارمی کنی اونو لجبازترش ماوشی ستی حساسينه ،اما با دست گذاشتن رو-
. 

 :  شانه شهاب زد وگفتي روآرش
 . رو ندارم ی اسب وحشنی اي برايمن حوصله زبون باز-

 . همراه خود کرد زی وعلیرضا را نای جمله اش وسط سالن رفت و پورمتعاقب
 واو را مجاب به رفتن ندی از پسرها کنار رها بنشیکی ي گرفت جامیتصم. داد ی جا قطع نمچی شهاب به هعقل

  .کردی شرم ماوشی دانست چرا درحضور سیکند اما نم
 . کند ي خواست او فکر بدینم
 . شود الی خی کرد مثل بچه ها بی گفت و سعیظی سردرگمی اه غلبا
 
 :  و گفت ستادیرنجش راستون سنگی کرده بود کنارش ا واستادهی اي که گوشه ااوشی سدنی با دالیش
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 ؟ برو باهاش حال کن یکنی چرا ایستادي از دور تماشاش مي داری و ادم جذب کنیتوکه دوست به این باحال-
 .تا بعضیا نخوردنش 

 :  رنگارنگ انداخت و ادامه داد ي های جوان پارتنی به منصور بدمست تری با اشاره چشم نگاهسپس
 . داغ شده ومنتظر فرصتهیاالنم کله اش حساب. دختره اومده تو نخشه نی ایتاز وق-

  که شیالنگاه او را به سمت خود برگرداند ؛ دی نکشیطول. سمت رها واطرافیانش رفت اوشی سنگاه
 . من ؟ برو با دوستت خوش بگذرون الی خی  غزال بیکنی گوشه کز مهی ينطوری چرا امشب ا-
 با گرفتن دست او مانع الیش. او را اصال نداشت یحوصله پرچانگ. گرفت الی از ش نگاه عصبیش رااوشیس

 : حرکتش شد و بالحنی طلبکارانه گفت 
  .يدی جوابمم نمامی مکهی تیه ....اوشی با توام س-
 :  و گفت دی کشرونی بالی دستش را از دست شاوشیس
 .... بگم یچ-
 . بود دهی هم داشته باشم تا حاال ته کشي جد و آبادهیاگه ارث .کنمی مهمونیا رو بخاطر تو برگزار منی من ا-
 .ی دونه منبع پخش قرصاي رنگارنگی نمی کسيفک کرد. بري یمفت چنگت که استفادشو م-
 . افتم یاگه اینکارو نکنم که به گدایی م-
 . پس منتشو سر من نذار -
 . مهمونیهاست نی همي تو برگزاردنیتنها بهانه د-
 از ارادتت تشکر کنم ؟  ی خواهیم-
  .ي کردی کارا نمنی رو هم ؟ تو از ایختی باهاش رهی دختره صاف وساده کنیا .شکشیارادت پ-
  ؟ ادیبه ما نم. بارم رمضون هی شعبون شهیهم-
  تا لقمه از ما بهترون بشه ؟ نجای اي پس چرا نمیري جمعش کنی؟ دعوتش کرد-
 . بهش خوش بگذره بذار. بره ی لذت نمیبرم طرفش از مهمون-

 که به شیال داد وشیال فکر کرد دستش یمضاف برآن جواب. آمد ی به نظرش مسخره ماوشی حرفهاي ستمام
 : انداخته است 

 کشه واال ی از زبونش کار مادیاونم مثل تو ز. داره لی دلادیاگه می بینی طرفم نم .نمی بی مادی جیگرو زنیا-
  بهم تا پامو از در کردی پاپیون ميزی بکسري چمی،سی،طنابیخودشو با نخ

 
  پسندیش؟ یم....آخه طرف زنمه . نذارمرونی بخونه
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 :  با حرص خندیدوگفت الیش
 دی دختره پنهون از تو توسط منصور خان پریوقت .اوشی باالخره کارت به کجا میکشه آقا سنیصبر کن و بب-

 . کنيحاال وایسا مسخره باز. داره دنیقیافت د
دست از . خانه منعکس بود ي هانهیی منصور به رها درتمام آصانهینگاه حر. کار خود را کرد الی کالم شزهر

 . که رها نشسته بود رفت يزی وبه سمت مدیلجاجت با خود کش
 رونی ساخته بود بشی که رها برای موتور رابیرون بیاورد وخود را از جهنمدی کرد تا کلبشی رفتن دست در جنیح

 .کشد 
 .... شب مدام تنش را سوزاند  که آني اخانه

 . ازکلید نبود ي کرد اما اثرروروی را زشیلباسها !گرشی ديبهای جنطوریهم. شلوارش نبود بی در جدیکل
  : دی کشرونی بتی جمعانیعاقبت سراغ شهاب رفت واو را ازم. را گشت شی بار لباسهانی و کالفه چندسردرگم

  تو ؟ يدی منو ندچیسوئ-
 :  انداخت و گفت اوشیره عبوس س به چهی نگاهشهاب

  ؟ یخواهی که از من ميمگه دست من داده بود-
 . کجا گذاشتم ی باشدهی تو ددینه ،گفتم شا-

  ّ: گفت هی که متوجه اشارات شهاب شده بود نزد آنها آمد و با متوجه شدن قضایپور
 و کنن ؟  اونجا برنداشتن اذیتيبچه ها. سرمیز بازيی رفتمی مستقياز راه که اومد-
 . رفت ي باززی کرد وبه طرف مي فکراوشیس

 . بودند و تنها عماد به آنها اضافه شده بود ي هاکماکان مشغول بازبچه
 :  گفت اوشی بادیدن سعماد

  .ي چکاره انمی ببنی بشایب .ی خوش دستگهیمهرداد م-
  ؛ دی از بچه ها پرسندازدی به او بی آنکه نگاهی باوشیس
  احیانا برنداشتید ؟ ایندیدید  نجای اچی سوئهی-

 :  وار گفتهیمهردادکنا
 . داشتم ی برمانی من به عنوان ضرر و زدی شاياگه پوالمونو پس نداده بود-

 :  گفت ایپور
  نه خوشمزه ؟ ای یکنیحاال کلیدو رو م .دمیخند....کرکر...هرهر -
 .شبو سر تو درمیارم واال حرص باخت ام .ادی با تو بود اردك ؟ برو کنار بذار باد بیک-
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 :  مداخله کرد و گفت شهاب
  ؟ دی لنترانی بگدیعادت کرد .دی کلمه بگهی دیدی داوشوی سدیکل-

  : دی پرسمهرداد
  زود بپره ؟ دی مورد اورژانسیه ؟ با-
 .آره -
 .میدیما که ند... نه -
  ّ: کرد وغرید ياخم تند .دی پاشزی ورقهاي مهرداد را گرفت وروي ماوشیس
 . کوبم تو سرتونی باال واال میزو مادی منو دودر کرده بچی کدومتون سوئهر-

 :  پرت کرد و گفت اوشی سي دستش را برامهرداد
  ؟ ي ؟ چرا افسار پاره کردارویچته ....هووووو -
 :  را گرفت اوشی سي بلند شد نشانه های صندليعماد از رو. برد ورشی به سمت مهرداد اوشیس
 . دست منه چتیسوئ. تا بهت بدم می کني دست بازهی نیبش-
 . و متوجه نگاه مرموزش شد ستادی همان لحظه مقابل عماد ااوشیس

 . اشاره کرد ی به شخصنهییدرداخل آ. نگاه عماد را دنبال کرد ری مسفورا
  .دی و منصور را ددی چرخاوشی سنی بزی تي عماد،مردمک چشمهازی با چشمک رهمزمان

 کرد و بی با نگاهش منصور را تعقاوشی سکهی بود درحالاوشیدن و نگه داشتن س کری درحال چاپلوسعماد
 .متوجه شد درحال رفتن به سمت میزیست که رها نشسته 

 : دستش را به سمت عماد درازکرد و گفت . به عماد نگاه کرد که حرفش را قطع کرد يطور
  .ادی منو رد کن بدیزود کل-

  گرفت و گفت ؛ اوشیس را مقابل دی چون وچرا کلی بعماد
 .خوب نیستا .یشی سفت وسخت میلی وقتا خیبعض-
 :  را گرفت و گفت دی کلاوشیس
  دختراي مردم نقشه بکشم چطوره ؟ خوبه ؟ ي تر از خودت برای عوضاری مثل تو و اون -

 همان. که رها نشسته بود رفت يزیسپس به سمت م. در هم گره خورد ی لحظاتي و عماد برااوشی سنگاه
 نگاه شررباري به دخترك انداخت وبالحن .لحظه منصورکنار رها نشست 

 
  گفت ؛ ّیخاص
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 وفات ی دوست بي خانوم خوشگله ؟ نکنه منتظری بستلیدخ .ی بست نشستنجای همي اومدیاز وقت-
  ادسراغت؟یب

 : درهمانحال گفت . چندش آور منصور باعث شد تا رها خودش را کنار بکشد نگاه
 و دنی راهشونو کشیقی اشغالش کردن وبعد دقايادی زياخه قبل از تو آدمها .دهی شفا میصندل نیفکر کنم ا-

 .رفتن 
  .دی که رها جاخورد واز جا پريطور. باصداي بلند خندید منصور

 باز میگرداند شی رها را سر جاکهیدرحال. در دست منصور قفل شد فشی خواست از آنجا برود که مچ ظریم
 : گفت 

 . باهات ندارم يکار.ولو نترس کوچ-
  ّ: و گفت دی را عقب کششیدستها. بود دهی که از حرکت منصور ترسرها
 . واال بد می بینی یبهتره حد خودتو بفهم-
 .چه باادب  ...یآخ-

  ّ: کنار گوشش گفت دی از رها جز صورت اخم گرفته اش ندی جوابیوقت
 .شهیلومتریت رد نم که از صد کیي رفتار کردی مدلنیبااون اسب چموشم ا-

 :  و گفت ظ،کردیغ. زننده الکلش باعث برهم خوردن اعصاب و تعادل رها شد ي گستاخانه منصور و بورفتار
 ...... کرد منم محکم زدم تو گوششی بار مثل تو گستاخهی-

 يا برنداشته بود که دستهیاما هنوز قدم. به صورت منصور زد واز جا برخاستی محکمیلی جمله اش سمتعاقب
  .دیپرقدرت منصور دور کمرش حلقه شد اورا به طرف خود کش

 . کوتاه در آغوش منصور افتاد غیی ترس خورده همراه با جی مثل گنجشکدخترك
 هودهی تمام تالشش بجهینت. شاخ ودم شروع به دست وپازدن کرد ی از دست آن غول بیی رهاي تقال برادرحال

 . شد ی مکتریبود و منصور هر لحظه به صورتش نزد
 برداشت ومحکم بر سراوزد اما منصور همچنان او را در زی مي از روي اشهی منصور ،شي حس هرم نفس هابا

 .برگرفته بود 
 . از دور بدن رها شل شد شی دستهاکدفعهی

 آزاد شد اما منصور حالش گرفته شد و اوشی سدنینفس رها با د. از تالطم افتادند وبه پشت سر برگشتندهردو
 :  لب نشاند و گفت ي رویطانی شي کارش لبخندیماست مال يبرا
 . کردم ي بود که جات فداکارنی سرت گرمه وسراغ زیدت نمیایی ادمی داداش ؟ دی زنیچرا م-
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 از شی کنار لب نشاند و دستش را باال آورد اما پيدخترك لبخند محو. دستش را به طرف رها دراز کرد اوشیس
 : نصور  گفت آنگه دستشان درهم قفل شود م

  .می کنییرای پذيما خوب بلدیم چطور. بدش به من ي رو نداری عروسکنیعرضه نگه داشتن همچ-
 . محکم نثار صورت منصور کرد ی کنترلش را از دست داد و عوض جواب دادن مشتاوشیس
 . شد  وهیاهودیچی از شکستن در سالن پبی مهیی ،صداي پر از جام و بطرزی مي پرتاب شدن منصور روبا

 . به سرعت دورش را گرفتند اوشی سدوستان
 . بود شتری که تعدادشان بدندی مقابلش صف کشزی نیگروه
 کی هجوم بردند با اوشی دو نفر از آنها که به سمت سیکی. را بکوبند اوشی منتظر فرصت بودند تا سانگار

 . شدند نی پخش زمیضربه و جاخال
  ّ: و گفت دی فورا کنار گوش رها چسبشهاب

 . نشده بریم شتری نگاه کردن برو لباستو عوض کن تا آشوب بي ؟ حاال جایخواستی منویهم-
 . داد ریی را تغشی دوان دوان از پله ها باال رفت و با ترس ولرز لباسهارها
  .دی ندي هم  اثراوشیاز س. نبود ي موقع رفتن خبری سالن که برگشت از شلوغبه
 و دوستانش غائله را خوابانده اوشی مداخله کرده و بابیرون فرستادن  سالی شدی شنی که از همهمه ها منطوریا

 .بود
 اشاره کرد کی نه چندان نزدياز فاصله ا. که شهاب داخل آمد کردی دور سالن را با نگاه برانداز مسرگردان

  : دیخود را به شهاب رساند و پرس. برود رونیب
  کجاست ؟ اوشیس-
 .و تا برنگشته بد .رونیبچه ها بردمش ب-

 رفتن او رونی که درحال آرام کردن بچه ها بود به سمت رها امد وقبل از بالیش. به سرعت خود افزود رها
 . را گرفت شیبازو
  : دی پرسبی غربی عجی به او نگاه کرد وزن با لحنرها
 که ي داراوشیبا س یچه نسبت .ی هستی ؟ از قر وقیافت معلومه آدم حسابی هستیتو ک .دهیراستشو بگو ورپر-

 . نکرده بود ي رفتارنی کرد ؟ اون تاحاال همچينجوریبخاطرت ا
 :  زل زد و گفت الی به شرها
 . برم تونمیحاال م.من زنشم-
 ..... چون تاب هضم کردن آن را نداشت ردی قابل باور رها را به تمسخر گری زدتاجمله غي پوزخندالیش
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  ؟ ي مدت کجا بودنی گول بزنین ؟ اگه زنشی اخواهینیمشما کیو . جمله مزخرفو خودشم گفت نیا-
 میمنم تصم. ذاشتن ناز واطوارهاي من پایبندش کنه ی مثل تو نمیی کردم اما زنای مي تو خونم واسش دلبر-

  ی اشغال دوننی تا ازاامی بنقدریا...مثل خودش بشم  ....امیگرفتم دنبالش ب
 

 ..... کنم جمش
آن دخترك کم سن وسال . رفت ادشی انگار حرف زدن ی لحظاتيبرا.شوکه شد  از مدل حرف زدن رها الیش

 . رفتار میکرددهی دای دنیمثل زن
 :  شوك رها نشده بود که رها ادامه داد از
 خونه ات امی با پدرش منباری انجای اادی بگهی بار دکی اوشیاگه س .ستی ندی هشداره خانوم ،تهدگمی که مینیا:

  ..... مستدامیشب عال.....
 . رفت ی زد و به سمت خروجی جمله اش لبخند نرمپشت

 . مانده بود شی و گنگ سر جاجی همچنان گالیش
 . آمد که رها رفته بود رونی از بهت بیوقت

 ی خالي منصور تشنه رها بود وبادیدن جاگری دیازطرف. آمد تا مانعش شود ی که سمت رها مدی را دعماد
 . دوباره از جابرخاست اوشیس
 . بدتر به پاخواهد شدی دانست اگر دخالت نکند جنجالی مالیش
 :  بلند گفتییدستش را گرفت وبا صدا. شوند خود را به او رساند کی عماد به رها نزدای ازآنکه منصور شیپ

  ؟يدیفهم. نشه داتی طرفا پنی هم اگهید.کنهی مچارهیداره منو ب .اوشی زنتو جمع کن برو سایب-
 . کردند ی خاص و متفاوت به رها نگاه می کرد وبا حالتخکوبی خود مير جا همه را سالی شحرف
 شد تا ی همان جمله باعث مدیشا .ندی را که گفت ببي نشانه رفته بود تا اثر جمله االی رها به سمت شنگاه

 ..... را آنجا نگذارد شی پاگری داوشیس
 : وس گفت  پر افسی وبا لحندی افکار رها کشي روی خطالی درهمان حال ش

  دختر ؟باهمین چشمات ؟ يچطور خامش کرد-
 :  گفت رها
 . بپرس ازش يدی بازم اینطرفا داوشویاگه س-

 . خاص نگاهش کردند ی قدم عقب رفتند وبا حالتکیبا آمدن او همه . وارد شد اوشی لحظه سهمان
  .دیش رها را گرفت واو را باحرص سمت خود کيبازو. نبود زی ماندن جاهی ثانکی گرید
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  .دی چسباوشی سنهی مقابل در باعث برهم خوردن تعادل رها شد ومحکم به سیبرآمدگ
 . رها سوخت ي قفل شد دلش براگریکدی نگاهشان  در چشم وقتی

 جانکاه را ي که اشک در چشمانش نشسته اما او دردهادهی دبی آسدی  فهمشی پاچیدگیی بازو وپي فشار رواز
 . جان خریده بود ینیریبه ش

  .....کی شکست اال صداي موزی سکوت آن خانه را نمیی صداجیه
 : بود ،تشرزد ستادهی به موتورش داد وبانگاهی به رها که کنار موتور اي گازاوشیس
  زلزله ؟ی بمونابونی تو خنجای همیخواهیم-

 : شد اوشی کمرنگ بر لب رها نشست که باعث خشم سيلبخند
 .ده شور اون چشماتو ببرن مر.ببند اون نیشتو تا خودم نبستمش-
 :  قاطع ادامه دادی با لحناوشیس. به عقب برداشتی قدماوشی سی کالم عصباز
 . چشم سفید وقیحشمیمنم از شرت راحت م.تکه ات کنن   ببرن تکهانی بکنمی ولت مینینش-

 :با اینکه ترسیده بود اما باز هم زبان به دهان نگرفت. موتور نشستي رواوشی پشت سرها
  ؟ رونی واوردیم بی دعوا راه انداختیواسه چ.ب منو میذاشتی وسط همون گرگا تاتیکه پارم کنن خو-
 :  به رها زد و گفتیی با ته آرنج ضربه ااوشیس
  .خورهیموتور لنگر م. دختره مزاحم نیدرست بش-

 او يعف دستها مضایتی با عصباناوشیس.حرکتش باعث شد موتور نامتعادل تر شود . از ترس عقب تر رفت رها
  :دیآنگاه غر.را گرفت و دور کمر خود حلقه کرد 

  بال از کجا نازل شد رو سرم ؟نیا. شدم يچه گرفتار....... خدااااااااااايوا. جونور نیاینطوري بش-
 حلقه کرد و سرش را پشت اوشی را تنگ تر دور بدن سشیدستها .دی چسبی مثل جان به تن رها مشیحرفها
  .دییاو سا
 . در کرد اوشی کننده تن سجی اش را از عطر گشامه

 . پنهان کرداوشی محفوظ ماندن از باد پشت سي حرکت موتور سرش برابا
 . او باالتر رفت نهی تا سشی زد و دستهای ماوشی ترم برپشت سیی بوسه هااری اختیب

 : دیرا عقب راند خروش رها ي از دستهایکی فرارازاو ،يبرا. کننده بودوانهی ددیچی پاوشی که درآن سعطشی
  .نیدرست بش.خودتو جم کن. رها نی ماشریاالن میرم ز-

 : گفت اوشی گوش سدوکناری ازته دل خندرها
 ...... کشه ی از عشق تو قلبم رو مي حالم باهات خوشه ،دورنی ببامروزمو
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 . سر رها را از کنار گوشش به عقب پرت کرد اوشیس
 یموتور درخیابانهایی خلوت پیش م .زدی و دلش غنج مدی فهمی را ماوشیسحال  .دی بلندتر ومستانه تر خندرها

  به دنی را با چسباوشی سيانگار دستها. معلوم نبود يزیرفت که جز نور چ
 

 خواب زده به ي مثل آدمهااوشیتن س .دی را بوساوشی  صورت ساقیبلند شد و با اشت .دی موتور قفل دفرمان
 .از آن حرارت احساس انزجار نکرد .ش زد بوسه کوتاه رها آتش.کزکزافتاد

 
 . برایش قابل وصف نبود دکهیچی تازه درونش پیحس
  دلش رابرسر رها فرو آورد وغرید؛ادیفر
 " .ي استخووون سوزي ؟ تو اون سرمایتاحاال تو زمستون از سرما سوخت- "

 : وبا حرارت گفت دی چسباوشی نشستن کنار گوش سي جارها
 . کشمت ی عشق مبیباالخره به صل .زمی عزیکنیموش مسرما و سوزش رو فرا-
  : دی ودرخلوتی جاده داد کشدی لرزاوشیس
 ..... رها نیبش-

 قادر به گری دانست توقف کند دیم. شد تا زودتر به مقصد برسد ی وارد خیابانهاي فرعاوشی و سدیخندی مرها
 .ادامه دادن نخواهد بود 

 ....... آن لحظه درحال تمام کردنش بود تب
 

قبل از آنگه رها ولو شود دستش را گرفت و . انداختنی زمي اش ببرد رویشگی همي را بدون آنکه سر جاموتور
  .دیداخل آسانسور کش

انگار . شد ی منیی اش به شدت باال و پانهی ،قفسه سدی شنی را ماوشی سي نفس هاي آسانسور صداداخل
  که ي بهانه اایخشم است  از شدت دی فهمینم. است دهی را دويادیمسافت ز

 
 : مرحله راهم به تن خود زد و جلو رفت نی آخریپ. بود دنبالش

  ؟ اوشی سیاز من ناراحت-
به محض وارد شدن به آپارتمان تمام حرص فروخورده و داغی التهابش را با زدن  .ستادی از حرکت اآسانسور
 : کرد ی رها خالنهی به سيضربه ا

  ؟ یاغی دنبال من ي اومدی چيبرا-
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 رهینگاه خ .ستادی رفت و باعصبانیت مقابلش اشی پاوشیس. فقط نگاهش کرد و قدم قدم از او فاصله گرت رها
 .... و دستش را باال برد دی بخشی را فزوناوشیرها خشم س

  بزنم ؟ ای یگیم ....خوامی محیتوض-
 :  دستش را بلند کرد وبا جسارت گفت رها
  .زنمی منم میبزن-

  .ردی بگدهی تر از آن بود که رفتارش را نادیاما عصب. بخندد ای بکشد ادی فر بودمانده
 .... و وجودش را مقابل همه خصوصا دوستانش له کرده بود تی شخصاو
  ؟ ی که منو خرد کنيمثال اومد-

 :  گفت اوشی بلند سي مقابل صدارها
 . ذاريی میی جاهانیدونم چرا پاتو چن بخواستمیم .يتو اصال مدل اونا نبود .اوشی سستی تو اونجا نيجا-

دنبال  ...دنی ادامه شنيبرا.   پراز عطش شد. بود اما او خوابش نبرد نیری آخر قصه شیی رها مثل الالحرفهاي
 . بود و رها هنوز شهرزادش نشده بودکشبیقصه هزار و 

 آرام نگاه رها ی روشننایچون تالطم از خودش بود م. محکمتر بود یی مواج او دنبال رده هاي چشمهادرون
 :  شکست ی مادشی انداخت و او را با فریموج م

  ...يادیغلطاي ز.واسه من سفسطه نکن -
  .اوشی نکن سنیتوه-

 : از زور حرص خندیدوگفت . ترش کرد ی رها عصبانادی فريصدا
 . کنن نی کنه بهش توهی نميآدم عاقل کار-
  .دنی آدمها انجام منی خطاها رو عاقلترنی بزرگترشهیاما هم.آره -

 خواست به حرف اورژینال او پوان ینم .یچه کوتاه و منطق.چه ساده راستش را گفت . رها مسخش کرد جمله
 : فقط گفت .مثبت دهد 

 . من نه سالمم نه عاقل-
  .دی خوش آندی ببوانهی چو دوانهیپس د-
 : گفت اوشیس
  ؟ يکردیچکار م.... به امون خدا کردمیبرفرض ولت م-
  .ي کردی کارو نمنی تو ا-
  ؟یاز کجا مطمئن-
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  .اوشی واسه اینکه من زنتم س-
 شکستن انی غرشش ميصدا .ندی فرو نشی تا آتشش کمدی کوبواریآنرا به د. را برداشت زی مي گلدان رواوشیس

 : گلدان درفضا پیچید
  .کنمی خطاي ثبت شده رو از شناسنامم حذف منیا-

  ؛ دی مثال او خروشرها
  ؟ یکنی حذفم ميتو قلبت چطوراز -

 : آن به دور گردنش گفت دنی رها  را گرفت وبا کشيدوسرروسر
  .کنمی اشتباهی که من با قانون خودم پاکش مهیتو . کنم ی نمیی خطانی چنچوقتی من ه-
  ؟ یکنی خفم مي پس چرا دار-

 . افتادی مبلي شل شد و رواوشی سيدستها
 نییچشم گشود و رها را پا. حس کرد شی زانوهاي رویی گرماکدفعهی. را بست شی رها چشمهادنی نديبرا

 . گذاشته است شی زانوهاي که سر رودی دشیپاها
 : انداخت و گفت اوشی سي اما رها دو دستش را دور پاهازدی برخخواست

  .ي فرق کردشی سال پکی با دونمیمن که م.بذار به اشتباهش ادامه بده .ری قلبتو نگيجلو-
 :  آنگه اعتراف کند گفت یب. گفت یدلش را بلند بلند م حرف رها
 . مسخره اس ی زندگنی ایانی پاي بخاطر روزهادیشا .ستیاحساس تو افکارمسمومت ن-

 :  گفت دی نرسیی به جایوقت. شد رهی خاوشی چشمان سی نیدر ن. رها با شتاب باال آمد سر
 . بري ي ذاریتو منو نم .یگیدروغ م-
 : خم شد و گفت  صورتش ي رواوشیس
 .چون بهت عادت کردم . بردمتی ميکردیاگه به خواستم عمل م-
 . بفروش نویخونه ماش-
  چطور بفروشم ؟ ستیملک ودارایی که بنامم ن-
 .مال من که هست -
 چقدر ینی بیم .ارمیسندشو تو گاو صندوق نگه داشته مبادا گولت بزنم واز چنگت در ب.حاج آقا زرنگتراز توئه -
  ارزش وخارم؟ یشمش ب چشیپ

 یجواب.اما او سکوت کرد . اش داديحداقل به دروغ  آرامش کند و دلدار. بگوید يزی خواست رها چی مدلش
 .نداشت 



 

 396 

 اتاق خودش رفت و پشت پنجره ي روبرویداخل اتاق. را کنار زند و بلند شود شی تلخ او باعث شد دستهاسکوت
  .ستادیا

 ... آورد شی آب برایوانیل. بود دهی خشکرونی بيضا فيرو .کردی ازنیمرخ نگاهش مرها
 . کم آب بخور هی ایب-

 . لرزاند یدلش را م.نه آزار دهنده باشد  .کردی چشمان رها اذیتش مبیبرق عج. وبه رها نگاه کرد برگشت
 :  آب را گرفت وگفتوانیل

 . بخوابم خوامیم .رونیبرو ب-
  اتاق ؟ نیتو ا-
 .آره -
  ؟ کنهی متمی اذمیمگه نمیگفتی صبح نور مستق.نور افتابه می مستقنجامنبعیا-
 .کنهیداره نابودم م. کنه ی نمتمی اذگهی چیزاس دیلیخ-

 :  نجوا کرد ی رها را فشرد وبه آرامي سخت گلوبغضی
 مثل من ؟-
 :  با لجاجت گفت اوشیس
 .آره -

 :  شد و گفت ری رها سرازاشک
 ....امیدم هست . منم هستم ی که هستیتا زمان-
 . رها نگرفت ی نگاه از بارانی طوالنی مدت زمانيبرا

 . سروسامان وجهنمیی بیاز آن زندگ...از خودش . رها شد تا نجاتش دهدشی که در زندگی کوچکفرشته
 که رو یراه. بفشارد و قصه عشقش را آغاز کندنهیسرش را به س. باشد فشی ظري پناه شانه هاخواستی مدلش
 . را دوست داشت نیریاخت ش بنی بود و اانیبه پا
 بست و رها به گمان آنکه ناراحتش ی چشمانش را مخواستی او را می وقتشهیهم. به خود آمد اورا ندیدوقتی

 .کردیکرده  ترکش م
  .دی خود را کششهی شي وتارسیدن به سرددی کوبواری را به لبه دسرش
به آن هم  .ستی آمد اشک را هم بلد نادشی.کندارزوکرد دختر بود تا با صداي بلند گریه  .خواستی مهی گردلش

 .درس غرور داده بود
 . وتاته شب قدم زد دی آورده بود برداشت وتاته سرکششی که رها برای آبوانیل
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 .مغزش جوش آورده بود . داغ بود تنش
نم  شود واز جهی کنار اتاقش است که رو به امالش باز مي دانست دریم. آرامش نداشت ي نقطه جاکی گرید

 . دهدیخود نجاتش م
 . بهشت وجهنمش همان اندازه بودفاصله

لحظه به لحظه تارسیدن مقابل در ،قلبش  .دی کوبطانی وآنرا به صورت شدی کشرونی سیاهش را از تن براهنیپ
  .دیکوب

 . تمام جوارحش را درآورده بود ي تپش قلبش سروصدايصدا
 دانست به ینم. باران گشت گاهیپیشانیش جا. شده بود دی سفشیلبها .دی لرزی مشی سرد بود و پاهاشیدستها

 . قتلگاه نفسش ای رود یحجله عشق م
  .دی رقصی متفاوت رها مقابلش ميحالتها

 . در لباس شب آن شببی دلفری تا عروسکرستانی دبفورمی ساده با اونی دخترکاز
  .دی تخت رها خود را کشآشفته و بدحال تا مقابل. آشوبگر و فتان در را به رویش گشوده بود یشب

 ! مثل هرشب . گذاشت ی می او را خالي جاشهی او تنش را نوازش داد همدنی خوابمدل
 . عشقش را پر کند ی خالي کنار زد تا جاشی پتو را از روی گناهچی هیب

 ... کرده بود فی تعرنی چنزی که هزاران بار رها مقابلش گذاشته بود واز آنجا به بعد را نیراه
 تخصص مغز و اعصاب من کودکان ي برايدیتو جوون م..اوشی سمی بدیباهم بریم کنکور پزشک ایب"
 " .می تا همیشه کنارهم باشمیری گی مي طبقه دو واحدهیاونوقت ...
 :  زد گفت ی تکرار آن افکار لبخند دلچسببا
 حاج آقا با اون کبکبه دمدای ميبه خودم دلدار. نکنه تو عشقت حل بشم دیتنم می لرز.توبردي خانوم کوچولو -

 .....اما  .ی تونیپس توام نم.ودبدبه نتونست پایبندم کنه 
 يعشق با پا. شو داریرهااااا ،ب": زدند ادیتمام ذرات آن اتاق فر. پتو بخزد خشکش زد ری که خواست زنیهم

 " ؟ يخودش به پیشوازت اومده ،،،،عکسشو چرا بغل کرد
  ي اشهی صورتش نشست و دستش قاب شي رويعرق سرد. کرد خی.فت  سوخت وبه هواراوشی ساقی اشتتمام

 .درون آغوش رها را لمس کرد 
 کنار لبش نشست وبه صورت خفته رها یلبخند تلخ. قاب عکس خود کنار تخت افتاد ی خالي به جانگاهش

 .نگاه کرد 
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 تی عاشق معصومشاوی دانست سیانگار م.همان هم بود  .ندی وساده ببشی آرای داشت صورتش را بدوست
  دانست آن عکس آرامش ینم. گرفت ی آن قاب را بغل مدیفقط نبا.اوست 

 
 . اش است یی تنهايشبها
  .ی باطلالیاما چه خ .کندی مهیفکر کرد گر .دی صورتش چکي سرد روی عرققطره
 . او در آغوش رها ي را پر کرده بود مثل قاب جاهی سردجاي گرعرق
 . قلبش را تکان نداد ی حسچی هگرینه رها جدا کند و خودش جایگزین شود اما د خواست قاب را از سیی مدلش

 : که به صورت در خواب رفته و ناز رها زل زده بود دردل گفت همانطور
 ....مثل!نهییمثل آ!مثل آب!شفافی!صافی !ی پاکنقدریخوش بحالت که ا"

 :  افزوددی اهی کش
 تامثل من احساس حقارت ی نداشتتی تو زندگی خالي جا چونی شی قاب عکس سرد دلخوش مهیتوحتی با -
 .توام دیگرانو. سردلت باشه و آزارت بده شهی غده بزرگ همهی .یکن

 آل خودش مسخره نکنه  دهی منو با اشهیهم. بده تی به خواسته هام اهمی مثل تو داشتم تا کمي کاش پدريا
 به .در تو کرد  کرد که پیاما هیچوقت کاري رو نم.منم کم آزارش ندادم .

 
 . مثل من سپرد ی ات احترام گذاشت و تو رو به آشغالخواسته

 . زد ی خواست اتیشش می شد و دخترشو می من رد مي باباي که اگه از جلویآدم
 ! به حالت رها خوش

 ی مشیتمام ذرات صدا. خورد یدخترك تکان .دیانگار عطر تنش به مشام رها رس. نگاهش کرد گری دیکم
  بود هنوز دهی چسباوشی سياما طلسمی که به لبها"بیدارشو رها،،،":کردند 

 
 اول خود بازگرداند ی را حتزی شود همه چداریقبل از آنکه دخترك ب.همنواي احساس او نشد . داشت ادامه

  دی پارکتهاي لخت وسرد خوابي اتاق رها انداخت و روواریبالشتی پشت د.
 
 . جا خورد اوشی سدنی آمد با درونی اتاق که باز
ترسید سرش . شد مانی کند اما پششی سرش نشست صدايباال.  ود دهی خوابی پوششچی پارکتها بدون هيرو

 .داد و هوار کند که چرا بیخوابش کرده است 
  ؛ دی را شنشیهنوز از او فاصله نگرفته بود که صدا. را پوشاند شی آورد و روی نازکيپتو



 

 399 

 ساعت چنده ؟ -
 : جواب دادن به سؤالش مقابل او نشست و گفت يجا. است ماری گرفته و ب خششی کرد صدااحساس

  ؟ يسرما خورد-
 :  گفت ی بابی تفاوتاوشیس
 . از بس گرمم شد و عرق کردم سرما خوردم شبید-

  ّ: زد و گفت يشتریبه احساس خود رنگ ب. را نگرفت اوشی جمله سيمعنا
  ؟ يدی پارکتها خوابي لخت رونی هميبرا-

 . بودوانهیاو د. داشت يریاما آن طفلک چه تقص .ردی از شدت حرص پاي رها را گاز بگخواستی مدلش
 " خواستن ونخواستنشوانهید"
 :  را از رها برگرداند و گفت شیرو
  ؟ ی کنی ساعت چنده ؟ چرا طبابت مدمیپرس-
  .مینه ون-
 يانگار صدا.ز آنجا حضور دارد  رفت رها هنوادشی. پشتش به رها بود. نشستشی سر جای حالی با باوشیس

 :  شماته ساعت از جا پراند ي صدانینرم او مغزش را مثل اول
  ؟ يچرا بلند شد-
 :  گوشش گذاشت و گفت ي دست خود را رودو
  ؟ ی زنی چرا داد م-

 : نگاهش کرد و گفت  .دی کشاوشیخودش را مقابل س. جا خورد رها
 خالت خوبه ؟ -
 :  داد  اکراه جوابایبا انزجار -
 . نه -
  ؟ يپس چرا بلند شد-
  : ستادی سر پا ااوشیس
  ؟ ي نداریدرس وزندگ. بچه یتو چرا اینقدرو مخ من-
 .فعال مثل تو االف وبیکارم.منتظر جواب کنکورم -
سربه . کرد ی بود که ناخواسته ناراحتش مي بارنیدوم.شعله چشمانش رها را سوزاند . غضب به رها نگاه کردبا
 : اخت و گفت  اندریز
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 . نداشتميمنظور .خوامیمعذرت م-
 : دنبالش رفت و گفت . خواهد بخوابد یرها گمان  کرد م. را به طرف اتاق کج کرد راهش

 .هم تاریکتره هم خنکتر.برو تو اتاق من بخواب -
ه  به طرف آشپزخانه رفت تاصبحاندی مقصودش رادفهمیوقت. آمد رونی با در دست داشتن تن پوشش باوشیس
 : خشکش زد اوشیاما با جمله س. کندای مفصل مهيا

  ". اومدم بسه شبیهمون د"-
 ! اما نفسهایشان نه . قوي بهم جذب شد یی مثل آهنربانگاهشان

  .اوشیکامال برعکس س.انگار راه نفسش باز شده بود . کشیدی راحتر نفس مرها
 . مرتکب شده است یی چه خطادیاوفهم

 . را محکم در دست خود نگاه داشته بود شی پاهانیاما زم.است فرار کند  رها به طرفش آمد خویوقت
 :  گفت ی اش زد وبا سرخوشینی نوك برها
  ؟ نه ؟ ي اتاقم دمر افتادواری بوده که پشت دادی پس حرارت اتاق من ز-
 . باشدزی تنقدری خورد ای ان دختر نمياصال به قد و باال. کرد ی برو بر نگاهش ماوشیس

 که يدختر. بود ختهی بندد اما حال آن دخترك روزگارش را بهم ری خودش دست همه را از پشت مکردی مفکر
  .ستی بلد نيزی پنداشت جز راه رفت وآمد به مدرسه چیم
 به خود آمد اما رید.اما کار کشته تر ازآن بود که خودش را ببازد .کردی که خورد احساس ضعف می رو دستاز

 . را جمع کرد شیخطا
 :  و گفت دی اش را باال کشینیب

 .فک کنم سرما خوردم -
  نگاهش کرد وگفت ؛ ی چشمری زرها
  .زمی هم کسالتت عزشهیبرو تو اتاق من بخواب هم سرماخوردگیت خوب م-

  رها را برخالف خود چرخاند و گفت و صورت
  .شمی گرم کن سرحال مری شوانی لهی برو -

 :  و گفت دی را قبل رفتن قاپاوشی سدست
 . ؟ بار اولت بود ي که دستور دادمی کنیقراره مثل زن و شوهرها زندگ-
 :  آورد و گفت رونی از دست رها بظی دستش را با غاوشیس
  .کنمی چشمم کور خودم گرم م-
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 :  شد وبا التماس گفت زانی ولوچه رها آولب
  .اوشیس-

 ّ: دی حمام غري رفتن به سودرحال
  ! بتی مصی کشی نمچرا دست از من .اوشیبمیره س-

 آنقدر در ذهنش پررنگ شده بود نکهیا. کرده استی حرصش را خالدی محکم در حمام را که شنید فهميصدا
 .دی پري وچون شاپرکی سبکبال رو هوادیدو دستش را بهم کوب .کردیذوق م

رصت درست  را به هزاران مدل در آورد اما فشیبا دست موها .ستادی انهیی آي در اتاقش زد و جلويدور
 .کردنشان را نداشت 

 . راروي شانه رها کرد شی لباس خوابش کرد و موهانیگزی جای ودامنی به رنگ نارنجتاپ
 . آماده کردی آشپزخانه شد وصبحانه مفصلوارد

 . نشست اوشی به انتظار سی صندلي که آماده شد روزیم
 ی رفتن آماده مرونی بي برادیفهم .دی طول کشیلباس پوشیدنش کم. وارد اتاقش شد می آمد اما مستقاوشیس

  دهی پوشنی با شلوار جی رنگی چهار خانه طوسراهنی که آمد پرونیب.شود 
 

 صبحانه زی  مدنیباد. تا آبش گرفته شود وارد آشپزخانه شد کردی مروروی را با دست زشی موهاکهیدر حال .بود
  .دی کنار رها را عقب کشی باال انداخت وصندلییابرو

 نشستن ي مقابلش را برای صندلاوشی گاه سچی نداشت هادی نشسته بودند اما به زی مکیم با هم سر  کیلیخ
 .انتخاب کرده باشد 

  :دی پرسنرویاز ا. و جالب بودزی سوال برانگشیبرا
  ؟ ینی شی وقت مقابلم نمچیچرا ه--

 الخصوص یعل. زد یود ضعف م که خمار آلود تر شده باوشی حال نگاه سدنیدلش از د. باال آمد اوشی سنگاه
 . وپریشانش او را فوق العاده جذابتر کرده بود اهی سيکه موها
 :  افزود شتری بدی تاکي ،سؤالش را تکرار کرد وبراکردی نگاهو  ماقی که با اشتهمانطور

  ؟ اوشی چرا س-
  تفاوت شانه باال انداخت و گفتی باوشیس
 : 
 . ندارم ی خاصلیواال من دل. احمقانه ومسخره ي سوالها سوال برانگیزه البتهیدرنظر تو همه چ-
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  .کنمی ميشتری بی و وابستگتیمیخب بگو کنارت باشم احساس صم .يری گیچقد تو حال آدمو م-
 کرد و مقابل ری پر از شیوانیل.  خنده تمسخر الودوگرفته اش را دوست داشتي صدایحت .دی صدا خندسیاوشدبا

 :  گذاشت اوشیس
  ؟ادیکم ماز  زبونت -
 : رها معترضانه گفت . از جا برخاست ری شوانی با برداشتن لاوشیس
  ؟ يفقط نگاه کرد. بخور يزی چهی. برات صبحانه آماده کردم دمی زحمت کشنهمهیا-
  :دیپرس. شود ی چندشش ميزی طوري نگاهش کرد ّبه نظرش آمد از چهی اوشیس
  داد ؟ تی فرارادیوابستگی ز-
 :  گفت شیدرحال مرتب کردن موها .ستادی اهنیی مقابل آاوشیس
 . با اون رنگ مزخرفت حالمو بهم زدي می مثل آدم صبحونه بخورمیخواست. روزم کههی-

  د؛ی به لباسش انداخت و پرسی نگاهرها
  ؟ ادی بدت میاز نارنج-
 : رها گفت  .دیوش از شیرش را نيجرعه ا. را برگرداند شی کرد و رویاخم. گذرا به رها انداخت ی نگاهاوشیس
 .خب بگو برم عوضش کنم قربونت برم -
 :  گفت نتی مانده شیرش را خورد وبا گذاشتن آن لبه کابته
  .ادیحقا که بهت م. رنگ کردن نی در مورد ای درستیواقعا روانشناس.قربون عمت برو با اون حالگیریت -
  داره ؟ یی مگه چه معنا-
 نشدن نگاه دلچسبش سر او را برخالف نگاه خود ی طوالنيبرا.مد  آی رها بدش نمي شدنهارهی از خگرید

 : چرخاند و گفت 
 . هاست وونهی مال دیمیگن زرد و نارنج-

 دی از او نشنیی مقابل در صدادنیچون تا رس.انگار رها خوابش برده بود . رفت رونی جمله اش از در بمتعاقب
 :  بلند گفت ي با صداکهوی.

 .اوشیس-
 کف دستش گذاشت وبا پرت کردن آن به طرف يدخترك بوسه ا .دی کرد و به داخل سرك کش در را بازيال
 :  فرستاد و گفت شی چشمکی برااوشیس
 . توام وونهید-

 . دادهی فرستاد وبه بدنه آن تکرونی ازریه بیقینفس عم. و وارد آسانسور شد دررابست
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 آن انیلرزش قلبش پا. چشمانش گذشت  از مقابلنمای آن روزها خصوصا شب گذشته چون صفحه سحوادث
 حسی که همچنان از آن وحشت داشت و به . حس تازه بود کی دی نوشهاینما
 

 ....... زدی مبیراهه
 

 :  از داخل ظرف برداشت ودرجواب مادرش گفتینیری شي رها قطعه ا
 . مشتاق بدم هیمو به  جادمی محیترج. ندارم یشگاهی به رشته آزماي عالقه اچی مامان اما متاسفانه هیمرس-

 :  گفت رهام
 .یشی حساب همکار مامان منیباا-

 :  شد شتری رها بي هااخم
 .رو که اصال دوست ندارم "ییماما"با کمال احترام به مامان -
 .دستت درد نکنه گلم -
 :  به مادر انداخت و گفت ینگاه-
 . کردم مامان جونیمن که معذرت خواه-

 : گفت هی با کناپرهام
  ؟ یکنیحاال نازم م .ي شدرفتهی پذیی رشته هانی در چني شانس آوردیون معدلی که داشتبال-
 مگه اجباریه ؟ . کدومشون ندارمچی به هي خوب عالقه ا-
 .ي ما نبود االنم سراز دانشکده هنر درآورده بودياگه اعتراضها .ي مختاري انهیشما درهر زم !رینخ-
 .ته مورد عالقه امو انتخاب کنم  رشیتو نداشت. داشت يرادی مگه چه ا-
 . میخوندياتمی که ادبي به روزيوا. از کار دراومدي شهی نخونده عاشق پاتیادب-
  دارن ؟ی خوبی اجتماعتی پزشک بشن تا بشه گفت موقعدیهمه با-
 .دیدروتخته خوب بهم جفت شد.برو کنار دست همون پسره وتکونم نخور .شمامتل ما قصاب نباش  .رینخ-

 : عترضانه گفت  مرها
  ؟ اوشی به سیکنی رو فورا وصل میچرا هر حرف-
 :  گفت ي که رها کرد لجش گرفت و با پرخاشگری اخماز
 . ما ی زندگي که افتاده رواههی لکه سهیاون  .ادی ازش بدم منکهی ايبرا-

 :  و گفت امدی کوتاه نرها
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 ....يمثل آدمها .ی نداشتاوشوی سدنی تو از اولم طاقت د-
  : دی پرسکردی نگاهش می عصبی با حالتکهیدرحال. رها چشمانش گرد شد یی پروایجسارت وب از
  با از مابهترونه ؟ ینی اثر همنشنمیا. شده تی علم زبونت تقوشرفتی پي ؟ خوب جاي چرا حرفتو خورد-

  گفت ؛ اری اختی برها
 .ادی ازسیاوش بدت منیبخاطر هم .ینی ببی تونی تو قشنگتر از خودت نم-

 و دی که از پرهام شنیدرست ما نند جواب. نداشتي ادهی زد اما جمع کردنش فاي قبول داشت حرف بدخودش
 : اصال توقع نداشت 

 . بدبخت ی الت فروختنی ایپس بگو دل ودینتو به چ-
 :  گفت ی عصبی صدرا رو به پرهام کرد وبا لحنخانوم

  .یگی مدام مهی بدبخت چی دونیم. شورشو درمیارييدار. درست صحبت کن پرهام -
 . خواست ضعف نشان دهدی اشک را در چشمش احساس کرد اما نمسوز

 . بود و منزل پدر را ترك کرددهی فای نگه داشتنش بي مادر ورهام برااصرارهاي
 ! به هرطرف سرچرخاند نگاه معنادار بود و سرزنش .ختی گرفت و آرام آرام اشک رشی را پابانی خهیحاش

 خانواده ي برانی تغییري نکرده بود بلکه او راهم از اصالت خود دور ساخت و ااوشیه تنها س نکسالی درآن
 .صدرا قابل فهم وساده نبود

  .....اوشی وار سوانهی مهم نبود جز داشتن دزی چچی رها هي برااما
 

 با شتری را نداشت و بشی موهاشی مثل قبل حوصله آرایحت. حوصله شده ی ازحد بشی باوشی میکردساحساس
  .رفتیآنها ور م

 تکه سنگ کیباز مانند  .دی کشی او عذاب میاز کم حرف. هردویشان را کالفه کرده بود اوشی سی تفاوتیب
 ...  شده بود 

  وقت شب کجا میري ؟ نیا-
  پاسخ داد ؛ سردوبیروح

 .قبرستون -
 .اونم ساعت ده شب . چه برسه به مرده ها ی زنی تو به زنده ها سر نم-
  "چه ترسناك": به خود داد و گفت یدخترك از ترس تکان. به رها انداخت ی نگاهنهییداخل آ از

 :  سرد گفتي وبا ظاهردی خنددردل
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 آدم ترسو واینهمه پرو ؟ -
  ؟ یگی سخته که متلک منقدری بدونم کجا میري ؟ جوابش اخوامی به دارن ؟ فقط میچه ربط-
  به رها کردو گفت ؛ رو
  ؟یی آیم.خر  رم استیدارم م-
 . آرهياگه ببر-

 :  ادامه داد کندی بربرنگاهش ماوشی سدی دیوقت
  . گهی پیچونی دی ميخب دار-

 :  و گفت دیخند. الت منشانه رهاست ي کالمهاهی اثر تکدیفهم. درشتر شد اوشی سچشمان
  . خوشگل و درشت هستیحد کاف.چشماتم درست نکن قربونت برم . بگو باور کنم زی چهیاقال -
 . وسرگردون ری سفمونهیآدم م. تو ي دارییواقعا چه رو-
  .ی وسرگردون نشری کالم از اول راستشو بگو تا سفهی خب -
 .دوس ندارم سوال جواب پس بدم -
 موهاتو درست ي دادی به خودت زحمت نمنهمهی بري استخر ایخواستیاگه م .ی میري پارتيپس دار...ها -
  .یکن
 : م گفت  درهي اافهی با قاوشیس
 . کنم دای پگهی دي جاهی بگردم دیبا .ستی جام اونجا نگهی دي که تو باال آورديبا اون گند-

 : به ظاهر گفت . اما حال دلش را لو نداد کردی مفی کرها
 . تار موت هی ي فداگفتی ميکردیاگه خونه اشم خراب م. کشته مردت بود یلیاتفافا اون خانومه خ-
 : ت  آزار دادن رها گفيبرا
 .ادیتاچشم تو در ب-

 :  گفتيمانند خودش در کمال خونسرد. بود اوشی سشی حرصش گرفت اما استاد لحظه به لحظه زندگرها
 . تا بترکی کنمی مدای بوي فرند پی و کلامیدنبالت م .ادیهیچم درنم-
گذاشت ووارد  برداشت پا به فرار زی با شتاب به طرفش خیوقت .دی چنان نگاهش کرد که واقعا ترساوشیس

 .اتاقش شدو  از داخل در را قفل کرد
 :  به در زد وغرید ي ضربه ااوشیس
  .ری جوابتو بگرونی بایمرد باش ب. جوجه ترسو ي پس چرا فرار کرد-
 . و رفت دیراهش را کش .دی نشنی جوابچیه
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 بردارد دیت تا کل رفيدیدستش که سمت جا کل .دی دورونی حاضر واماده از اتاق بدی در را که شني صدارها
  .دی چسبواری دنهی و به سدهی پرقدرت کشیتوسط دست

 به راهرو ی منتهواری که پشت ددی را داوشیچشمان ترس خورده اش س .دی جیغی زد که تمام خانه لرزچنان
 . وتظاهر به رفتن کرده بود ستادهیا

 . تام وجري شده بود هی درست شبشیکارها
 . داشت تید هم احساس رضا رفتار سیاوش هم وحشت زده شاز

 :  منقطع گفت ی با کلماتدهی که هنوز درجانش بود بری ترساثر
  ؟ ینرفت....و...ت...مگه -

  : دی رها را در دست فشرد و پرسچانه
  ؟ ي بردی مفی تو کجا تشر-
  نه ؟ ای ی مطمئن بشم تو رفتخواستمیم-
  ؟ يحاال مطمئن شد-
 .آره -

 ..... کرد دی و او را تهددیدستش را پس کش.از آن آزارش نداد  شتریب. رها سوخت ي برادلش
  شد ؟ تیحال. بندم رها ی چشمامو مندفعهی ایفتیدنبال من را ب-
 .آره -

 :  تند وتیزي به او انداخت و محکم گفت نگاه
 .زهر مار وآره -

 :  در را باز نکرده بود که رها گفت هنوز
  .امیبگو کجا میري دنبالت ن-

  : دی کشادیکنترلش را از دست داد و فر. او را خفه کند خواستیقات دلش م اویگاه
  بت؟ی مصیکنیحاال ول م .دنیواال بال تو رو را نم. دارم میرم باشگاه -
 .... از اول بگو نویا .ی زنیچرا داد م...مگه گرفتمت ...اوه-
  راحت شد ؟ برم گم شم ؟ التی حاال خ-
 . بخدا کننی ها استشهاد جمع میکنن بیرونمون مهی همساگهید ....کمتر داد بزن فقط.خدا نکنه -
 . نحس منو دربیار يکم صدا...از دست تو -
 .حوصلم سرمیره....ایزودم ب...چشم -
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 اش هی به ساهی و سادی دورونیاز رفتنش که مطمئن شد ب. رفت رونی به او انداخت و بي فقط نگاه تنداوشیس
 .رفت 

 .... با شگاه به راننده فرمان دور زدن داد ي به اطراف انداخت وبادیدن تابلویاه نگاوشی متوقف شدن سبا
��� 

 شده بود هیدخترك مثل سا. فکر کرد رشی اخي به او رفتار هاي اهی آمدن از موتور متوجه رها شد ثاننیی پانیح
  بر نی و توهدی از تهدی روشچی هگرید. رفت یو همه جا دنبالش م

 
 رفتن نبود ریاز سماجت او خوشش آمد واگر دست و دلش گ .کردینبود واو کار خودش را م گذار ری تاثشیرو
  هم مبدل به عشق شود اما دی تا آن اندك تردکردی مقابله را فراموش مدیشا
 
  .... شدی مچارهی واال با سماجت او بکردی را جمع مشی دست و پادیبا

  .دیچی پیآنها را محکم کند فقط در هم م آنگه ي جاشهیمثل هم. بستن بند کفشش بود مشغول
 . کنار رود شی آمد وباعث شد دستهاشی پفی ظردودست

 خواب یی کفشش با صداي بود ودر حال بستن بندهاختهی دورش ربای زي مثل ابشارشیموها. رها نگاه کرد به
 : آلود گفت 

 .... پاپیون بشه هی گره بزن بعد دوسر بندو بهم وصل کن تا مثل هیاول -
  "ينجوریا": بندها را محکم کرد و افزود سپس
 يکم مانده بود بغلش کند و جا.از حال نگاه رها و چشمان خمار الودش غرق آرامش شد  .ستادی ااوشی سمقابل

 .... رفتن داخل اتاق برگردد رونیب
  میري کوه ؟ يدار-
  سرتکان داد ؛ اوشیس
  ؟ی کنی ساعت زنگیتو رو رفت وآمد من کوك مدایجد-

 :  جواب داد رها
 . منه ي ناقوس برانی تو آشناتري پايصدا-
 : دستش را گرفت و گفت .اما رها اجازه رفتن به اونداد .دی نگاهی به او انداخت و به طرف در چرخاوشیس
 ّ. حوصلم سررفته يبدجور .اوشیمنم ببر س-
 :  به چشمان معصومش انداخت و گفت ی نگاهاوشیس
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 . بردمت یال م واستیبینمون دختر ن-
 . خودمون بریم خب ایب-
  .میامروز با بچه ها قرار گذاشت .گهی وقت دهیباشه واسه -
 . منم امروز حوصلم سررفته -
 به او انداخت زی متفاوت و محبت آمینگاه. بود خوشش آمد نیری شي لحن رهاولجاجتش که مثل دختر بچه ااز

 : و گفت 
 .  برگشتم با هم میریمیباش وقت-

  : دی پرسي با خشنودرها
 کجا ؟ -
  .ری بگيحرفمو جد .کنمی میواال بدجور تالف .يری باشه دنبال منو نگادتیفقط  .یهرجا خواست-

 . طوفان تازه کی یعنی مطمئن بود آرامش رها کهیدرحال. رفت اوشی در سکوت نگاهش کرد و سرها
 توجهش يزی همیشگی را داشته باشد اما چ بود که آرم آژانسیلی آمد چشمش دنبال اتومبرونی خانه که باز

 .راجلب نکرد 
 . درتعقیبش است گری دی از آژانسلی از آنگه رها با گرفتن اتومبخبر یب. آسوده شدو حرکت کرد الشیخ
 . راحت سرقراررسید و همراه بچه ها دامنه کوه را پیش گرفتندالی خبا

 . متوجه رها نشد اوشی را رفتند و سيادی زمقدار
 . باز وخوش منظره بچه ها بساط کردند ي به محوطه ادنی رسبا
 سرشانه اش زد و با حرکت چشم وابرو به مجاورش اشاره کرد رضای هنوز کامال مستقر نشده بود که علاوشیس
  : دی لب نالریبرگشت وز .دیتا سرچرخاند رها را د.

  افتاده به جونم ؟شیاین چجوري اومده ؟چرا مثل آت ! ایخدا-
 تا راحتتر بارها کردی باز،ماوشی سيدرواقع جا رابرا. باالتر بروند ی بااشاره شهاب بلند شدند تا اندک هابچه

 .برخورد کند 
 کرد واو شیقبل از آنگه دورتر شود رها صدا. و همراه دوستانش برود ردی بگدهی گرفت رها را نادمی تصماوشیس

 .را مجبور به توقف کرد 
 :  رها رو به دوستانش کرد و گفت  قبل از جواب دادن بهاوشیس
  .امی منم مدیچند لحظه صبر کن-

  .ستادندی دورتر ای کماوشی اما به خاست سستی دانستند دخترك ول کن نی ها با آنکه مبچه
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  ...دیای اما نگاهش نکرد تا حرصش باال بدی بود رسستادهی رها که لب پرتگاه ابه
  ؟ ی فهمی نمزادی آدمتو حرف .ریمگه بهت نگفتم دنبال منو نگ-

 :  گفت ی به آرامرها
 .بهت گفتم حوصلم سررفته -
 آب خوش از گلوم بره ي نذارياما تو با خودت عهد کرد .رونی منم بهت گفتم صبر کن برگشتم میریم ب-
  .ی مدام منو جلوي دوستام خرد کنیخواهیم .نییپا
 ....من  ...اوشی نه بخدا س-
 :  کالم رها آمد و گفت انیم
واال . بري دور من نچرخ ینخواست. برگرد برو خونه ي ترم نکردیتا عصبان.دالیلت مال خودت قابل توجیهه -

  .می تا از سرهم راحت بشنیی پاکنمی باال پرت منیخودمو از ا
 . تو باشم شی پخوادیمن دلم م-
 :  زبان به التماس گشود اوشیس

 از تونمیاشتباه برداشت کردم که باوجود تو م.میم مثل زندگ گرفتيتو وحرفاتو باز. چکار کردم دمی نفهمبخدا
  نکهی بهتر بود تا ایلی متلکهاي اون خدنیواال شن.دست بابام خالص بشم 

 
 ی موقعنیغلط کردنو واسه همچ. بهت باختم کنمیاقرار م.توروخدا ولم کن برو . هزار بار شکنجه بشم يروز

 .... بروجان مادرت ولمون کن....غلط کردم .گذاشتن
 بود و بای زبی نور وروشنایی اول صبح عجریز .دی درخشی جان گرفت و ماوشی رها با حرفهاي سيچشمها

 . کرد ی موانهی را داوشیداشت س
 :  و گفت دی دستانش را عقب کشاوشی اما سردی خواست دست او را بگرها
 ....بذار نفس بکشم...برو راحتم بذار .... گم برو ی مگه نم-

 :  گفت ی نرم بهرها
  .ییایمگه اینکه باهام ب. که نمیرم ی دونیم-
  .امی من با تو بهشتم نم-
  .ی رو بشکنی غرور لعنتنی تا اامی منقدریا .امیپس من دنبالت م-
  ؟ ی بشکنی تا بخواهی گذاشتي مگه واسم غرور-

 :  شد وبا عجز گفت رهی به سیاوش خرها
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  ؟ يری گیچرا از من فاصله م.اوشی کوه بریم سنی با باهم تا اخر اایب-
 . بروگمی می چی فهمیاگه م. فاصله رو کمتر نکن نی اکنمیازت خواهش م-

 پشت کرد برود ،رها دستش را گرفت یوقت .زدی پس مشی به آرزودنی رسياو رها را برا .دی منظورش را فهمرها
 ..... تر کرد یواو را عصب

  .اوشی کن سصبر
 : سینه رها زد و گفت  به ي باحرص ضربه ااوشیس
 .از دستت خسته شدم !  برو لعنتی-
حرص و ترس  .کردی گرفت ته دره سقوط می محکم او را نماوشیاگر س. شد ی خالشی پاری زاوشی ضربه سبا

  ....دی کوباوشی و با مشت به سینه سختیوخشمش بهم آم
  پس ؟ یچرا منو گرفت... ذاشتی برم ته دره یم-
 : قب راند و گفت  رها را به عنباریا

 . کارو نکردم برو نیتاخودم ا-
 :  مانع رفتن او شد و گفت يشتری با خشم برها
  ؟ می راضیلی که دارم خی من از وضعي تو فک کرد-
 بازگشت قرار ریرها را درمس. کنند یمتوجه بود رهگذران نگاهشان م. باال برود شتری بشی خواست صداینم-

 : داد وگفت
 . برو خونه رها -

  : کردی می گردن کشيگری شدند دیانگار هر کدام آرام م. او را جري تر کرد اوشی کالم سآرامش
  .ییای باهام بنکهیمگه ا...نمیرم -
  : دیمرد جوان پرس .دی گشت دفورمی را در اونیبرگشت و جوان. خورد اوشی سرشانه سي ضربه اکدفعهی

  اومده ؟ شی پیمشکل-
 : داد  تکان نی به طرفي سراوشیس
  .ستی نیمشکل... نه -

  : دی مردجوان به سمت رها رفت و پرسنگاه
  کرده ؟جادی براي شما مزاحمت ا-
 . وجه چیبه ه... نه آقا -
  ؟ دی باهم داری بپرسم چه نسبتشهیم-
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 :  گفت اوشیس
  .همسرمه

 .د مردم محو شما شدن  می بینیدیدقت کن .هی مکان عمومنجایا. منزل دی خانوادگیتونو ببري پس لطفا دعوا-
 .دست رها را گرفت و برگشت. نکرد ی مقاومتگری داوشیس

 . کرد و رفت ادهیفقط او را مقابل خانه پ. نگفت ی به خانه کالمتارسیدن
 . کرد بشیباز تعق .دی دواوشی سدنبال

 عمل دشی به تهداوشی شد سیباورش نم. اشناکه انتهایش خانه پدرش بود دل اشوبه گرفت يری مسدنی دبا
 .کند 

 . به راننده دستور بازگشت داد نرویاز ا. رفتن به خانه پدرش را نداشت جرات
 . شد نیی به خانه هزاران سوال در مغزش باال و پادنی رستا

  .کردی میی ها خانه را باال و پاوانهی از هم گذشت واو مثل دیاپی پساعتها
 ......لرزاند  که برخاست مثل ناقوس مرگ تنش را فونی زنگ آيصدا

 
 

 . چه آمده اندي آنها برادی شد اما فهمی شوکه مدی بادی ناآرام دي پدر و مادر راآن موقع صبح  با ظاهریوقت
  از تمام کلماتش مشهود بود ؛ ی که لب باز کرد دلواپسمادر

  رها؟ یکنی که خونسرد نگاهمون ممی هستنجای ای چي ما برایدونی تو م-
 :  گفت ی به آرامرها
  . خوامی معذرت ممی کردجادیآره مامان وبخاطر مزاحمتی که براتون ا-

 :  گفت شتری بیمادر با تعجب. دکتر و همسرش ردوبدل شدنی بینگاه
  ؟ یخواهی معذرت میبابت چ-
  .اوشیرفتار بچگانم وتحریک س-
  !شمی رها ؟ متوجه نمی چیعنی-

 :  گفت رها
 کنهی متی کرد اگه به رفتارم ادامه بدم به شما شکادیاونم تهد.کردم  تی رفتار کودکانه سیاوشو اذهی من با -
 . ذاشتم ی واال سربه سرش نمکنهی دونستم به حرفش عمل می نمدیباور کن.

 :  بود گفتادی فرهی صدرا باصدایی بلند که بیشتر شبخانوم
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 ی شوخیگی میاین سادگاونوقت تو به . از دست رها خسته شدم گهی ميسرصبح اومده خونه ما و کامال جد-
 بوده  ؟ 

 . از جگرش را خراش دادند يانگار تکه ا. لبش رابه دندان گرفت رها
 . کرد ی کنش مشهی فکر کردن به آن ری بود که حتيزی تنها چاوشیاز دست دادن س. سوخت ی تنش متمام
 :  نشست و گفت شی در صدايلرز
 .ارش منو سر جام بنشونه خواسته بااین ک.اذیتش کردم . من بود مامان ریتقص-
 ی شناسی ،تو پرهامو نمنی دختر ؟ گذشته از امی کردنه ؟ مگه ما قلبمونو از سرراه آوردی چه مدل تالفنیآخه ا-

 . خونه ارهی؟ داشت با سر می اومد تو رو ب
 . تکرار نشهگهی ددمیقول م.خوامی شما معذرت می من از همگ-

 : ت  که تا ان لحظه سکوت کرده بود گفدکتر
  ؟ ي نداری مشکليخوریجون بابا قسم م-

 :  به پدرش زل زد و گفت رها
 . ندارم بابا ی من مشکلدی باور کن-
  بچگانه بوده ؟ ي بازهی اوشی راحت برم وفکر کنم حرفهاي سالی با خیعنی-
  .دیمطمئن باش-

 . و پریشانند هردو دلواپسخواندی و مادر به ظاهر قانع شدند اما رها از رنگ نگاهشان مپدر
 . نشود رهی خشانی کرد به چشمهای مستقیمش را از آنها گرفت و سعنگاه
 . ولو شد ی مبلي بازگشته باشد روی طوالني که از نبردی خانه اش را ترك کردند مثل کسیوقت

 . وجسمش خسته بود روح
 !  خسته ي خسته

 .رفت  که نشسته بود فرو ی غروب همانطور مچاله شده درون مبلی حوالتا
 . برخاستن نداشت ينا

 . افزود ی لحظه ها بر شدت اندوهش مهی به ثانهی و ثانگذرزمان
 . مقابل خانواده اش او را کامال خلع سالح کرد اوشی سحی العمل صرعکس

 . او راه چاره اش نبود ي مقابله با کارهاگرید
 . و درون خانه پدرش پرت کند ردی کولش بگي او را رونباری ادی ترسیم

 . سروش بگوید و راهکار بخواهدای شمس ي رابراي آقاشی زندگقتی گرفت حقمیتصم
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 . نشان خواهد دادي واکنش بدتراوشیچون حتم داشت س. شد مانی از آن فکر پشهی هزارم ثانکی درگذر
  .دی کشری سرش تی راه حلچی به هدنی نرساز

 .اهد  گرفت خود را به قضا و قدر بسپارد واو را از خدا بخومیتصم
 . از مژه چکاند ی به خدا باعث آرامشش شد و قطره اشکفکر

 شیآه سرداد و داد سخن با خدا...زمزمه کرد .... گذاشت و در خلوت خود خلوت کرد شی زانوهايسرش را رو"
 .... مانده بود یی و تنهای گفت که هنوز اندر خم کوچه دلدادگیاز دل
 شدم تا او را به خودم و خودش شیتم و از در درست وارد زندگ خدا برد که من او را پاك خواسشی پتیشکا

 ....برگردانم 
 به خواهمی خودم است چون تاب نداشتنش را ندارم اما از تو مي است که عشق سهم من از او اول برادرست

  يبه خانه ها.... شهر وانگذاري ي دلم عشقم را به کوچه خرابه هایپاک
 

  ....ی نکنرانیو نسپاري واینده دلم را متروك
 ... در دلش با معبود عاشقترش کرد و زارتر يصدا
 ". اش شد هی بلند گري خانه باز شاهد صداهاواریدرود
 . را باال آورد قرارشی نگاه بدی چرخش کليصدا
 ". سالن را نداشت ي برخاستن و روشن کردن چراغهاينا. فرو رفته بود کی تارمهی نیی در فضاخانه

 "... بود دیتا او بود ام... همه امیدش بود اوشیاما س.... نداشت يدیر چه ؟ ام بهیی روشناگرید
 . رساندی مای شد انگار او را به اخر دنی برداشته منی سنگي به قدراوشی سي هاقدم
  .زدی در چهره اش پر پر می دلواپسای ی مهربانینوع. شد آرام بود قیدر چهره اش که دق. کرد مست است فکر

  ! دهیرنگ پر حال و یب
 دنبال شی با چشمهاقای گردد واو دقی گفت دنبالش میحسش م. خانه متوجه رها نشد کی تارمهی ني فضادر

 .رها بود 
 . به سمت اتاق خواب رها رفت مای مستقشهی که برخالف همچرا

  .ستادی ای اتاق خالي همانطور در سکوت به تماشای مدتي را تا انتها گشود وبرادراتاق
اما هنوز چشمش به . مبل به اتاق رها نشست نیکتری نزديرو. را به عقب برداشتشی که قدمهادیکش نیطول

 .در اتاق رها بود 
 :  آرام ومرتعش زمزمه کرد یی داد وبا صداهی مبل تکی را به پشتسرش
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 " ی مردم آزار دوست داشتنیباالخره رفت"
 رمق سر ی حال وبیاما او ب. را بشنود اوشی سيعد کرد جمله بزی را تشیگوشها. گذاشت دنی تپي رها بناقلب

 . نشسته بود شیجا
  ؛دی شنی از او مری دلگي زمزمه اتنها

  شم ی نمی هم خالهی با گرگهید- "
  ي کن با غرور من چه کردنگاه

  ی که حتي  با دلم کردي کارهی
  " ي کردهی حال من خودت هم گربه

 و سوزناك بود که باورش نی دلنششی صدانقدریا. آمدی م که قطع شد نفس او هم داشت بنداوشی سيصدا
 . خودش است اوشینشد س

 او را آسوده کند که تا ته الی خواست خیم. بود اوشی سي اش برای دلواپسدیشا. و برخاستاوردی تاب نگرید
 . لهش کنند ای آوار دنری ماندحتی اگر زی مشی براایدن
 . بود شتری چراغها بیدرخشش نگاهش از نورافشان.ب آمد سرسیاوش باشتا. را زد یی روشنای اصلدیکل

 . او به تنگ آمد یرگی رها از خنباری به رها نگاه کرد که ارهی خآنقدر
  و گفت ؛ ستادی امقابلش

  ؟ ی گشتی دنبالم ميپس چرا اومد .ی بیرونم کنیخواستیتو که م-
  : دی جواب دادن به سوال رها پرسيجا
  ؟ یچرا نرفت-
 . رفتن نداشتم ي برایلیدل. خونه امه و دوسش دارم نجای انکهی ايبرا-
  : دیرها پرس. زد وساکت ماند ي پوزخنداوشیس
  بچسبی؟ تی دوست داشتم به زندگنکهی ؟ بخاطر ااوشی رفتم سی مدی چرا با-
 :  به رها نگاه کرد وگغت ی حالیباب
 ی بود میمتی که من بهشون زدم به هر قییفهاواال با اون حر .ي ندارتیبهم ثابت شد واسه پدرومادرت اهم-

 .بردنت
 . تا بهت ثابت کنم چقدر براشون مهمم ی کردن من عصبانیم کنکینمیتونی با تحر-
 :  از کوره دررفت وخروشید اوشیس
 . خودت بري ي حرفو عمدا گفتم تابا پانیا .یفیمعلومه تو همه فن حر-
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  : دیس زانو نشست وملتمس گونه پري رواوشی سمقابل
  ؟ ي طاقت منو ندارگهیواقعا د-

  از بغض و حسرت به گوش رها خورد ؛یی رگه هاانی مشیصدا
  قسم بخورم ؟ دیبا! نه-
  ؟ ی گشتی دنبالم می پس چرا داشت-
 خواستمی گشتم فقط میمن اگه دنبالت م .يدیچون منظورمو اشتباه فهم. خانوم کوچولو ي کردادی تو اشتباه ز-

  .یمطمئن شم رفت
 .حتما زمزمه تلختم بدرقه راه من بوده -
 : گفت  .ستی نزی ادامه بحث جادیرها فهم. فقط نگاهش کرد اوشیس
 . راحت شد که نرفتم التیحاال خ-
 :  گفت نی زمي کرد وبا انداختن آن رودای پیچمدان. از جا بلند شد و به اتاق رها رفت اوشیس
 ندارم نجای ایمن سهم. خودت ي خونه برانیاصال بعد رفتن من ا.بر اشو بهی بقای جم کن بعد بتوی ضرورلیوسا-
 ......فقط برو.

 ...... حاال نیهم
 . اش درحال تمام شدن بود کطرفهی عشق نیریقصه ش. کرد ی وزنی احساس برها

 :  را باال برد و گفت شیصدا. افزود اوشی درد آورش برعذاب سسکوت
  ؟ یکنیچرا منو نگاه م.زود باش -

 :  گفت ی به سخترها
  بري؟ رانی از ایخواهی مگه م-
 :  کالفگی گفت با
 .آره -
  سرعت ؟ نیبه هم-
 .آره -
  ؟ ی کقایدق-

 :  و گفت دی کششی موهاي توصالی با استیدست
  .گهیدوسه ماه د-
  ؟ي به اطرافیان بدی دوسه ماه چه جوابنی اي برایخواهی ؟ میکنی مرونی منو بي پس چرا دار-
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 . کنه تابخواد باز خواستم کنه ی نمدایو پ منیکس-
  ؟ اوشی سی خودتو آواره کجا کنیخواهیم-
  : دی کشادی فراوشیس
 . خونه جهنمیهنی بهتر ازایهرجا فکرشو کن....هرجا.....هرجا-

 :  مقابل پاهاي او افتاد وبا عجز گفت اوشیس. رها شکست بغض
  .یفهم ی مزویتو که خوب همه چ. ببینمت خوامی نمگهید. تحملت کنم خانوم کوچولو تونمی نمگهید-

 از مقابلش اوشیاما س. بچسباندنهی را نوازش کند و سرش را به سشی را سمت سرسیاوش برد تا موهادستانش
 بلند شد و باسرسختی گفت ؛ 

 . حاال جمع کن برو -
 :  سخت شد وباصدایی لرزان گفت اوشی سمثل
 .وکشون کشون تا خونه بابام ببري یمگه به زور بیرونم کن.من نمیرم --

 : گفت دادی او را تکان مکهی فشرد درحالشی رها را در دستهافی هاي ظرشانه
منم .بذار همه به مراد دلشون برسن .دمیمن خونو تو چشماي پرهام د. تیکم کنن کهیبذار بریزن سرم ت. برو ایب-

  .کنمی مدای نجات پی جهنمی زندگنیاز ا
 :  امان گفت ی رها کرد وبا هق هقی بشاوی را درآغوش سخود

 گهیبخدا د. آلته دهی که ايهر طور .يهرطور که دوست دار. ؟ برام بمون یکنی چرا از من و احساست فرار م-
 . کنم ی کارت دخالت نمچیتو ه
هم  راحت بانهییچشمانشان مثل آ. زدند ی را با نگاه بهم مشانی حرفهایلیخ. گرم رها را از تنش جدا کرد تن

 :  گفت یاما باید ته مانده حرف دلش را م. زد یحرف م
 فهمم یم .رمی گی ممیراحتر تصم. چکاره امفهممیاگه بري م. کرده بمونم رها رمی که درگینذار بخاطر حس-

  نرم اما مدام بهت دیشا. سردر گممی باشیاما وقت. بمونم ایبرم بهتره 
 

اصالتتو  .ی بخاطر من احمق سرزنش بشنی ازاشترینذار ب .نمیب ی تورو سد رویاهام منباریا. زنم ی مسرکوفت
  نایا. وصله ناجورمهی تو يمن برا. باشیدی که بايزیبرگرد به اون چ.بردار وبرو 

 
  ؟ی فهمیم.... من از توئه يری کناره گلیدل
  .کردی مهی زد و رها فقط گری حرف ماوشیس
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  : دیطاقتش تمام شد وداد کش .دادی رها جگرش را خراش مي صدای و بی هاي طوالنگریه
خواهش .راهمو با بودنت سد نکن . چشمام نباش رها ي جلوگهید. عشقتو ثابت کن ياگه سیاوشو دوس دار-
 بخدا  ....يری گی با بودنت تمام اعتماد به نفس منو ازم ميتو دار .کنمیم
 

 ..... آوردم کم
اورا . تصمیمش را گرفته بود اوشیس.ر نطفه خفه کرد  را دهیگر. را جلو دهانش گذاشت و عقب رفت شیدستها

 .به جان عزیزترینش قسم داد
 . عشقباز است نه عاشق کردی ماند ثابت میاگر م. رفت ی مدیبا

 . توانست تحمل کند بخاطر گرفتن حق او مکافاتش کنند ینم. توانست او را بگذارد و برود ی نماما
 . ابایی نداشت گری می رفت داگر

 . لرزان خود را به سیاوش رساند یی کرد وبا گامهادای پيزیدستاو
 . اندازدی نگاه ها را به او منیاحساس کرد آخر. را بخاطر سپرد شیبای صورت زجزجز
 :  پرتنش فکر کند گفت ي آنکه کمتر به آن لحظه هاي را درمشتش گرفت وبراقلبش

 دنی ثابت کنم چقدر دوستت دارم اما طاقت د بهتخوامیم .اوشی ریزن سرت سی حاال منیاگه من برم از هم-
 . شدنتو ندارم ری کردن و تحقنیتوه

  .ی که پا به این خونه گذاشتی به اون حسدنی رسيبرا .ی جنگی مي تو هنوز دار-
  .ياما تو منو قسم داد-
  .ستیپس برو تا بهم ثابت بشه عشق دروغ ن-
  .امیمنم جلو چشمات نم .ینی منو نبیخواهی تو م-
 :  با حرص گفت اوشیس
  .ی کنی خونه زنداننی خودتو تو ایخواهیحتما م-
 . نباشم ؟ فک کن رفتم ی خواهیمگه نم.چه فرقی به حال تو داره-

 . از آن رها رابیازارد شی نداشت بدوست
 .هم او را داشت هم نداشت. کرد ی نمدای پي تازه ايری درگماندی ماگر

  .ودی شده نی مثل کوه سنگسرش
 . بکوبد واریواست خودش را به د خیم

 . مجازاتش کند دادی تمام نفهمیها وعذابی که به آن دختر معصوم مي بود تاجای کسدنبال
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 . اش را حس کرد یشانی و پریسردر گم .دی رها حالش را فهمانگار
 :  از احساس عاشقانه اش زد و گفت گری دی رنگبه
 . تا ببینی کدوم حس قویترهرشوی درگبا خودت. دردناکه یلی عقل واحساس خگنیجنگ م-
 :  نگاهش کرد و گفت اوشیس
  .یستیچون تو در شأن من ن. نشه رها روزیدعا کن احساسم پ-

  برلب نشاندوگفت ؛ ی تبسمرها
 . حاال نیاز هم.میرم توسیاهی  اتاقم تا به درخواستت عمل کنم  .کنمیمن برخالف خواست تو دعا م-
 
  .مودی طول و عرض سالن را پی طوالنیقیتا دقا اتاق رها که بسته شد در
 . خانه بدون حضور رها چقدر عذاب آور و دردناك بود آن
 . شد ی موانهی ماند دی مگری دیکم

 . داشته باشد ي آنکه مقصدی را ترك کرد بخانه
 . رفتنش را تماشا میکردی بارانی از پشت پنجره با نگاهرها

  .دکری نگاه می او را پنهاندی باگرید
 . بود دهی زار و شوری از دلتی حکااوشی هدف و کج وکوله سی بي هاقدم

 . گشته است ری اسی درچه باتالقدی فهمینم
  .خواهدی باشد که میی دست وپا زدنهایش جاانی کرد نقطه پاآرزو
 .د  شي که از آنجا فرارادی زنقدریا .دی هراسی از وارد شدن به ان ماوشی که تنها ساخت و سی عشقخانه

 . کم آمد ابانی راه رفت که خنقدریا. رفتی هدف می بابانی خدر
 . را به عقب پرواز داد الشیخ. نشست یمکتی نيرو
 . جز دوست داشتن پاك او دی ندی نقطه عطفچی چه خود راکنار رها قرار داد ههر
 . داشت مهی آنرا هم نصفه ناو

 به دست آوردنش يچون راحت مقابلش بود وبرا.ازد  خود معجزه بسي نفهم ها حاضر نبود از عشق او برامثل
 . نبود يسد
 . درك نکرد همان بود اوشی که سيزی چتنها
 .دی فهمی آورد او را می تنومند به دست مي رها را پشت شکستن سداگر
 . مبهم بود شی نقطه براآن
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 از باران می دوند زی گريه برا کدی دیمردم را م.  کرددنی باران شروع به بارزی ريها دانه. برداشت سربراسمان
 . و تحمل آنرا هم نداشتکردی مییبای زي عادت بشر بود که آرزونیا.

 . آن لحظه مردم مثال خودش به رها بود حال
  .ختندی گری مییبای از زهردو
 :  لبش نشست وبا باران زمزمه کرد ي روی تلخلبخند

  بارون عاشق يببار ا" 
  مثل من تنها ي ببار ا

 ثل تو دلتنگم  منم م
 "ای دننی خسته ام از امنم
 . چندشش شد شی لباسهاینی و سنگیسیبه خود که آمد  از خ. ساعتها چگونه گذشت دینفهم

 و نجوا داشتی قدم بر میبه سخت. گرفت وشی آشنا را پیراه. بر تنش نشست و باعث شد از جابرخیزد يلرز
  ......کردیم
  ازیادم بري شدیکاش م" 

  من بري لای از تو خ
  خاطراتتو ي بردار

 " روز گار من بري از
  نهم فصل

 68 پست 
 . در نظرش آشنا بود طیمح. به اطراف انداخت ی را باز کرد و نگاهچشمانش

 . است دهی تخت نشست متوجه شد داخل اتاق رها خوابيرو
 : دی رها را شني و چطور وارد اتاق شده که صدای کرد کی فکر مباخود

  ؟ ي شدداریباالخره ب... ری عصر بخ-
  : دی پرساوشیس
  ؟ نجای اومدم ایک-
  ؟ ادتهی. اومد ی بارون میوقت.دراصل دما دم غروب . بعدازظهرروزید-
  ؟دمی تا االن خوابروزیاز د.آره -
 .بابام گفت اکثر خواب آور هستن . اثر داروها بوده دیشا-
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  بود ؟ نجای مگه بابات ا-
انگار تب و لرز  .ي تخت افتادي تو اتاق من و روي اومدمیمستق. بد بود یلیت خ آب اومدي حالسی خیوقت-

 . زنگ زدم به بابام دمیمنم ترس .ی گفتیهذیون م .یداشت
  .ستی نادمی یگیاصال چیزایی که م-
 حرفشو گوش ی مقاومتچی پتو ،بدون هری ات کرد و گفت برو زنهی معایوقت .ي هم کردی با پدرم احوالپرسیول-
  .يددا

  : دیرها پرس .دی از رها گرفت و باز دراز کشنگاه
  ؟ ادیهنوز خوابت م-

  .ادی  خواب سراغم بخوادیاینجااینقدر راحته که دلم م--
 فقط خواب ؟-

 :  هم گذاشت و گفت ي را روشی هاچشم
 .من حالم خوب نبوده اومدم اینجا. نره رها ادتیقسمت -

 . متعهد نباشد و جسارت خرج کندنقدری میداد احیترج. که سکوت کرد ورفت دلش گرفت رها
 دی کشی نفسش می پنهاندی و باختی گریحاال او م  .دی کشری خود رادبه زنجي باحرفهایش دست و پااو
 .دی دی کرد و پلکهاي بسته اش را می نگاهش میدزدک.

 . بودي هم فرارشی داشته هانی و از بهترخواستی را مزیهمه چ. دچار گشته بود شیی روان پری نوعبه
 :  پتو فرو کرد و زمزمه کرد ری را زسرش

  " خانوم کوچولو ؟ي با من چکار کرد"
 :  بودستادهی سرش اي باالی صورتش کنار رفت گمان برد خودش آنرا پس زده اما رها با ظرفي که از روپتو
 .حتما بخور .میذارم رو عسلی کنار تخت .برات سوپ آوردم -
 . خاص شده بود اوشی سي صدا وقدمهایش برایحاال حت. رفت  جمالت را گفت وان

 .... از رها نبود ي اثرگریاما د.... بگوید بمان ،نرو،کجا خواست
******* 

 . به خانه انداخت ی اجمالی گذاشت و نگاهنی زمي را روساکش
  .ستی گفت رها خانه نی به او مکی تاري ساختمان و فضاکدستی سکوت

 . بود ری دلگشیرها برا آن خانه بدون چقدر
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 یکم. کند اما سرد سرد بود ادیبه سمت شوفاژ رفت تا آنرا ز. نکرد ری فکرش را درگادی نامتعادل فضا زيسرما
 .که با ان ور رفت متوجه شد خاموش است

 .همه مشابه هم بودند . امتحان کرد زی را نگری دشوفاژهاي
پتو را کنار زد و رها را مچاله شده درخود . گوشه تخت شد یبدو ورود متوجه برآمدگ. اتاق ،مال رها بودنیآخر

  .دید
 . تخت نشست انی ومدی دستش چندان تند نبود اما دخترك با هول پرحرکت

  ؛ دی مقابلش نشست و پرساوشیس
  ؟ يدیترس-

  : دی جواب دادن پرسي به سیاوش انداخت و جاینگاه
  ؟ ي اومدیک-
 . یستیفک کردم خونه ن. االن نیهم-
  ونباشم ؟ ییای شده بیک-

  : دی آن پرسيجا. جواب دادن فرار کرد ریازز
 چرا شوفاژا خاموشه ؟-

 پنداشت او یرها م. حکمفرما شده بودنشانی بيرابطه نسبتا سرد. به ادامه گفتگو ندارد یلی ماوشی سدیفهم
  سکوت و افسردگی رها را به وجود خود اوشی سکهیدرحال خودسازیست درحال

 
  .دادیم ربط
  .زدی در چند قدمیش نشسته وبا او حرف ماوشی شب پس از مدتها سان
 :  گفت دی جمع شدن آن بحث مختصر و مفي برارها
 . کشه ی گفت درست کردنش تا فردا طول مداریسرا.موتور خونه خرابه -
 . خونه دکتر ی رفتیپس چرا موندي خونه ؟ م-
 .حوصله نداشتم -
  ؟ يدی زود خوابنقدری چرا ا-
  رفته ؟ ادتی. چشمم نباش ي جلویخودت گفت-
 .... رها دلچسب بود ي زد که برای لبخند نرماوشیس
  .يچه حرف گوش کن شد-
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  .ی تنها نقطه ضعفم بود که دست روش گذاشتنیا .اوشی جون سیگفت-
  .کردیداشت به عهدش وفا م.او دلسرد نشده بود  .کردی حرف رها فکر مي معنابه
 : ه رها به خود آمد و گفت  عطسي صدابا
  .یشی مضی مرنجایا.پاشو بریم رها -

  : دی پرسی به نرمرها
 کجا بریم ؟ -
 .خونه دکتر -
  ؟ ی مونیتوام م-
 . ذارم وبرمی گردمینه ،،،تورو م-

 :  وگفتدی تخت دراز کشي رورها
 . رو ندارم ییحوصله جا .امینم-
 . خانوم کوچولو ي حوصله نبودی بنقدریقبال ا-

 شد هرچند کوتاه ی مزانشی مثل گردنبد آويقبال به هر بهانه ا. تنگ شده بود اوشی لمس بدن سي برادلش
 . بود ياما همان هم پرانرژ

 :  و گفت دی کشاوشی دست سي دستی رواری اختیب
 . پسر مغرور ي مهربون نبودنقدری قبال اتوام

 : فت  گندی خوشای و با لحندیی را به صورت خود سااوشی سدست
  .هیچه حس خوب .اوشیچقد دستت گرمه س-
 :  مزاح گونه گفت اوشیس
  شوفاژ گرمت کنه ؟ ي بشینم تا حرارت دستم جانجای همیخواهیم-

 :  تب آلود گفت ی با احساسرها
  .کنهیتو زمهریر نگاه تو گرمم م-

  گفت ؛ ی حسی لب نشاند وبا بي روي اما لبخند سرددی لرزاوشی سدل
 . نگام کن  پس تا صبح-
چون  .کنمی بیشتري می گذره احساس بدبختی رفتارت هر روز که منیبا ا .اوشی سي مسخره ام کردشهیهم-

  هیچون منو مثل . ذاري حفظش کنم یعشقمو به دست آوردم اما تو نم
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  !هی ساهی.... رهگذر ساده هیمثل  .يدی بارون دنم
  .داشتی پرده از دلش بر مدی شد واال بای مهی گفت توجیهرچه م. نداشت ی حرفچی و حوصله هحال
 ّ. حوصله جواب دادن نداشتند چکدامیه .دیی سای آرام رها مغزش را مهی گرانی زنگ تلفن ميصدا

 رفت و ری گغامی پيتلفن که رو.... تلفن به رها نگاه کرد و خواست جوابی به او دهد تا آرامش کند الیخیب
 ...   را از اطراف شست اوشیهن س تمام ذدیچی در خانه پرضای عليصدا

کار  ...ری حتما باهام تماس بگیپیغاممو گرفت .یستی ؟ خونه ام که نيدیکجایی سیا؟ چرا جواب گوشیتو نم-
 .... که مدتهاست منتظر شنیدینشی يهمون خبر.واجب دارم 

 نفس دخترك قطع درواقع. رها هم قطع شد يصدا. را برداشت ی تماس را قطع کند گوشرضای از آنگه علقبل
  ....  دی گوی چه ماوشیشد تا بفهمد س

  شده ؟ ی ؟ چی چه خبره عل-
  ؟ يخونه ا....عه -
 .برو سر اصل مطلب . حوصله ندارم -
  : دی پرسهی حاشی دم او بگذارد بي پا رودی نبای حوصلگی دانست مواقع بی که مرضایعل
 پولت ردیفه ؟ -
 راه باز شده ؟ ...آره -
  .شهی دعاهات داره مستجاب منکهیمثل ا-
  : دی پرساوشیس
  ؟ یمطمئن-

اما او . زد ی هم خودش را به آن راه مدیشا.. دانست چرا ینم. دهد ي کننده ادی جواب ناامرضای علدادی محیترج
 : گفت 

ه  هم کیبعالوه عکس و مدارک. مونه ی فقط با پول بسته ماروی نی که دهن ااری مقدار پول بهیفقط ...آره -
  ی زودتر جلوي چشمش باشه زودتر کارمونو را میمدارك هر چ.بهت گفتم 

 
 .اندازه

  : دی پرسسیاوش
  ؟ ارمی هم بشناسنامه

 .منتظرم .باهاش قرار گذاشتم ...ای بگهی ساعت دهیتا . داد ری گيدی موقع دهی .سی بد نياریب-
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  ؛ دیها را شن ري ،صداکردی را مرور مرضای به دست حرفهاي علی که گوشهمانطور
  ؟اوشی بري سیخواهیواقعا م-

 :  غم گرفته ادامه دادی آمد وبا لحنشیدخترك پ. صورت رنگ باخته دخترك قفل شد ي رونگاهش
  .ستی برگشتنت ني من برايشب زنده دار! من وتو ی تموم شدن زندگیعنی رفتن نیا-

  .کندی مهی بماند مانند رها گرشتری بی کرد اندکحس
 . ندهدتی کرد به حرفهاي او اهمیرداشتن مدارکش از مقابل او کنار رفت و سع بهانه ببه
 . گردد ی و دنبال چه مخواهدی چه مدی فهمینم

 در دستش نی ماشچی سوئدی موتور نشست دي رویوقت. زد رونی کرد واز خانه بدای پخواستی آنچه را مباالخره
 .است 
  . رها را نداشتدنی برگشتن به آپارتمان و دحال

 . پرت کردی صندلي نشست ومدارك رابا انزجار رولی اتومبداخل
 . افتاد نیی سر خورد و پای صندلي اش از روشناسنامه

 . بازش ،چشمش به عکس رها افتاد مهی برداشتن شناسنامه و صفحه نبا
 . شناسنامه خو  اشتباهی برداشته بود ي رها راجاشناسنامه

 . تولد اوست گریتوجه شد کمتر از دو هفته د تولد رها مخی تاري شدن رورهی خبا
 . لبش نشست و شناسنامه را درون داشبورت گذاشت ي روي لبخنداری اختیب

 . دانستی را نمانشی شد که پای به ساختمان برگشت وبابرداشتن شناسنامه خود آغاز،گر راهدوباره
 . کرد دنی ریز شروع به باری که شد بارانلی اتومبسوار

 . پوستش نشست ری مطبوع زییا زد و با بستن آن گرما رنی ماشسقف
 . دانست آن راه مجهول خانه آخرش کجاست ینم. زد یپلک هم نم. بود رهی نقطه مقابل خبه
 ندی دانست کدام راه را برگزینم. آزرد ی کرده بود به شدت او را مری که قلبش را درگی احساس مبهم و حسآن

. 
 . کند ی سبز رهنمون مي اندهی آي رها او را به سوی خود از زندگدنیکش با کنار دادی مي خود دلداربه
 کرده بود و هنوز دنبال توتهی که در نهان خانه دلش بیعشق. کردیچون او از،عشقش فرارم ....هودهی بالیخ

 . افسانه شد کی در سر ش ی بود که از بچگیعشق کاذب
 تمام زی رود همه چرونی خاك بنی از اشی تاپادادی م شد وبه خودش وعدهی محو رها هرروز پررنگتر مریتصو

 . شود یم
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 . قلبش بگذارد ي زد تا سرپوش بر ندای خودش را گول ماما
 ...... رفت شی شناور پي آبهاي روبی عجیی با صدالی پدال فشرد واتومبنهی حال پا بر سآشفته

 69 پست 
  ؟دیممکنه چند لحظه صبر کن.... صدرا خانوم

 : درس آموزشگاه برگشت  به سمت مرها
 " ؟دیفرمایشی داشت- "

 نقدریا. مهم نبود شی اما اصال براکندی براندازش می است طور خاصیرها متوجه بود مدت. آمد شی پمردجوان
 . در حدو حوصله انروزهایش نبود انی داشت که حوصله اطرافی ذهنيریدرگ

 . بود ستادهی مرد جوان احاتی منتظر توضی تفاوتی ببا
  : دی حوصله اش کرد و پرسی دست کردن او بدست

 " ؟دی شدمونیپش"
 :  زد و گفت ي امهی جوان لبخند نصفه ناستاد

  .کنمی همراهتون باشم عرض ميری تا مسدیجسارتا اگه قبول کن-
 :  متعجب شد رها
 . بشنوم نجای عرایضتونو همدمی محیترج. با آموزشگاه فاصله داره یمنزل ما کم-
 عرض ي برای جا مکان مناسبنیفک نکنم ا. برسونمتون دی که امر کني هر نقطه اتونمیم. ستی نیمشکل-

 .ارادت بنده باشه 
  : دوپرسیدی ابروهایش را درهم کشرها
  ؟ ی چيارادت به من ؟ برا-

 :  گفت دهی بردهی عینگش زد و با باال دادن آن برری جوان زمرد
 . کنم انی بتونمیفقط نم .ستی مزاحمت  نای مقصودم اهانت دی باور کن-

 :  به مقصودش برد اما خود را به آن راه زد و گفت ی کامال پرها
 . مثل تست ها همون بار اول تو مغزم ثبت کنم دمی منم قول مدیشما بفرمائ-
 براتون نطوری که ادی دارادیاحتماال خواستگار هم ز. کامال مشخصه دی زنی تست می عالیلی که شما خنیا-
 .افتاده و معمولیم  پا شیپ

 . کند انی خواست آن گونه منظورش را بیاصال نم. جوان متوجه اشتباهش شد و تا بناگوش سرخ گشت مرد
 .دندی خندی کردند ،به آرامی که تا ان لحظه با تعجب به رها ومدرسشان نگاه میی هابچه
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 :  درون دستش گفت فی با جابه جا کردن کمردجوان
 . آموزشگاه ندارم نی تو ایی جاگهیمن د. خانوم صدرا ستی نی مناسب مکاننجایعرض نکردم ا-

 :  زد و گفت ي لبخندرها
 . کنند یهمه فراموش م .دیری سخت نگادیز-
 کنمی منی ماهه دارم تمرکی نکهیبا ا. پرت بودم یلی مورد خنی صحبت کردن دراي که برادونمیم! البته -

 . کردم يدست آخر خرابکار
 . گشت تا جواب استادش را بدهد و از بندش رها شود ی میت دنبال کلمارها

 . که در نظرش آشنا بود دی شنیی لحظه صدانیدرهم
  .شدیاندی داد به آن صدا بی مرد جوان اجازه نمسماجت

 نشست که نگاه بچه يری مسيچشمانش رو. تکرار شد برگشت لی بوق اتومبي بار دو و سوم صداي برایوقت
 . زوم شده بود شی آموزشگاه بر رويها

 . و راننده اش راه کج کرد بای برق زد وبه طرف آن پورشه زاوشی سلی اتومبیی مانند رنگ آلبالوچشمانش
 :  کرد شی از آنگه حرکت کند مرد جوان صداشیپ. تگان داد شی کوتاه برای دستاقی اشتبا
  بریدخانوم صدرا ؟ ی مفیتشر-
 :  لب نشاند و گفت ي رویتبسم نرم!رگشت ب. اصال او را فراموش کرداوشی سدنی دبا
 .... فکر کنم ی به درخواستتون حتتونمیاما نم.از ارادت و توجه شما مچکرم -

 :  رفت وبا حرارت ادامه داداوشی به طرف سنگاهش
 . جواب مثبت دادم ادی از خواستگارانم با عشق و عالقه زیکی به شیچون حدود پانزده ماه پ-
  .کردی نگاه مردجوان و بچه ها را حس مینی ،سنگاوشی و نشستن کنار سلی به اتومبدنی رستا

  : ستی نگراوشیتمام وجود چشم گشت وبه س. تفاوت انها شد ی حرکت کردند بیوقت
  .اوشی آقا سیکنی الوقوع مبی عجيکارها-
 :  ادامه داد اوشی نظر گرفتن کامل سری حالت کج نشست وبا زبه
 تو ای کنمی می من قانون شکنری تفاسنیباا. اومدي دنبالم ،حاالمیزنی ،بهم سر موابیخی داخل اتاقم مییمی آ- "
 "؟
 اهدنا "ی تو حلقت و بشی عصا بکنهی دی بري باشی طبق قانون پیبخواه. رو دهی حرفاي اتو کشنیول کن ا-

 .یکن ی حاال اینجام منهی مهم ا"راه حاجی  .....میالصراط المستق
 " همی علمغضوب" ي آقایواسه چ-
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  .میما که جز مغضوبین هست... نداره بیع... ببنداز جوجو کهیت-
 .مدل خودت جواب دادم . نشو وونهید-
 . برم یناراحت-

 :  را برداشت و گفت اوشی چشمان سي رونکیع .دی با لذت خندرها
 .ات ضعف میره  چشمي دلم برای دونینم. بردار نوی ای زنی بامن حرف می اما وقتي جیگرتر شدیلیدرسته خ-
  .رشیبدو بگ...عه -

  : دی پرساوشی سي با متعجب از لحن جدرها
 چیو؟ -
  داره میره ؟ یمگه نگفت .گهیدلتو د-

 چی هیب. بود شی آالی بيعاشق آن لحظه ها. نشاند شی لبهاي روحی ملی تبسماوشی سي لبهاي رولبخند
 : زدند ی کنار هم بودند وباهم حرف میتنش

  ؟ امی آموزشگاه منی من ای دونستی ؟ از کجا مي ناپرهیزیا کردنی طرف دراومده از اآفتاب از کدوم-
 :  متفاوت از کنار سوال رها گذشت ی با سوالاوشیس
  بود ؟ ییطرف فدا-

  : دی باحیرت پرسرها
  ؟ ی چیعنی-
 .همون پسره که دم آموزشگاه رو مخت بود -

  : به سیاوش زدو گفتي درون دستش ضربه اباعینک
 .چقدرم بهت برخورده -
 همون دکترجونتون که رفیق فاب اق ای نیالبته ا .ستی سد راهش نی مشکلندهی تا چند ماه آی گفتیبهش م-

 .داداشته 
 :  را به سمت او پرت کرد و گفت اوشی سنکی با عصبانیت عرها
 . شم ادهی پخوامینگه دار م-
 :  تفاوت گفت ی باوشیس
 . گهی میریم دمیکجا ؟ دار-
 .حاال زود باش نگه دار تا درو باز نکردم .خودم راهو بلدم  .یالزم نکرده زحمت بکش-

 :  و گفت دی او را سمت خود کشاوشیس. را سمت دستگیره برد دستش
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 . چاه نیفتیندفعهتوی اقی گفتم ؟ خواستی میرم برات تحقیمگه چ.چته بابا -
 : دی و داد کشدی کوباوشی دست سي با مشت روی ضرباترها
  ؟ ي داری که حاالم دست بر نميدیکم عذابم م .اوشیساکت شو س-
 :  خنده کنان گفت اوشیس
 . خانوم کوچولو دیببخش... خب یلیخ-
 . شم ادهیحاال نگه دار پ.دمی باشه ،بخش-
 . که بهت خوش بگذره یی جاهی برمت یدارم م .یشی ممونی پشی شادهیپ-
 ی تا بازم حرفهاي مزخرف وبي منو کجا ببریخواهی مستیعلوم نم .ی کنی نممیتو خوشیهاتو با من تقس-

  .یسروته بزن
  ؟ یمطمئن-

 :  گفت اوشیدرمقابل س. نزد یاما حرف. از نگاه او گرفت يندیحس خوشا. نگاهش کرد رها
 .نذار تلخ تموم بشه . باهم بودن ما باشه ي لحظه هانی روزوشبها آخرنی ادیشا-

 آکنده از محبت گفت یی با صدااوشیس. گونه اش افتاد ي اراده اشک رویه کرد وب با حسرت به سیاوش نگارها
 : 
  ". رهارهی گیدلم م. نکن هیامشب گر"-
  ؟ يتودلم دار-

 . حس کرد مقابل چشمش تار شده کردی که روبرو را نگاه مهمانطور
 دغدغه نبود تا همراه ی بافسوس که دلش آنقدر صاف و. شد یامادخیاي زود خال!  پر بود مثل دلش شیچشمها

 .چشمانش شود 
 . متوقف شدییبای در مکان دنج و زی رفت و پس از لحظاتشی پدرسکوت
 : صورت رها نشست و گفت ي رونگاهش

  ؟ ی کنهی گری خواهیهنوز م-
  آرام نجوا کرد ؛ یی با صدارها
 .بریم خونه -
  .می موندنی دارادی جشن دو نفره بهیاما قبلش  .می ریباشه ،م-

 :  فرستاد و ادامه داد شی براییبای چشمانش نشست ،چشمک زي رها که رونگاه
  " .یتولدت مبارك کوچولوي دوست داشتن"
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 . روز تولد خودش یحت. که گذر لحظه ها چه از دستش در رفته بود يوا. آمد روز تولدش است ادشی تازه
 . آنروز را بخاطر داشت غرق آرامش شد اوشی سنکهی ااز

 . زد یچون او دم از سفر م. دلش دوباره گرفت هیدرگذر چند ثان. با سال قبل کرده بود یاوت تفچه
  .دی چکشی آن حرفهاي تلخ اشک بی محابا از پس مزه هاي آورادی با
 .  شد وبه طرف رها رفت ادهی پلی از اتومباوشیس
 :  گشودن در سرش را به سمت رها خم کرد و گفت با
  .کی کيو بذارم رو خودتیقراره شمع باش-

 . براه افتاد اوشی را زدود و کنار سشیاشکها. او را خنداند اوشی طنز گونه سلحن
دوست داشت در محوطه باز بماند . خوش منظره رفتند ی مجنون رد شده و به طرف رستوراندی بي درختهاریازز

 . کرد لشی می هوا بياما سرد
 . را کج کرد  به سمت کافه دنجی مقابل رستوران راهشاوشیس

 قسمت نیباتری مقابل زاوشیس .دادی به انسان مینورهاي مات حال خاص. روشن بود هی داخل کافه سايفضا
  دی رها کنار کشي را برای صندلشهی عاشق،پيکافه متوقف شد و مانند مرد

 
 . بار،مقابلش نشست نی اوليبرا.
 .کرده است  به میز وچیدمانش متوجه شد از قبل آنجا را رزرو ی نگاهبا

 . روشنشان کرداوشی خاموش بود که سکی کي روتنهاشمعهاي
 . بودرهی تي از رنگهایبیهرچه داشت ترک .دی ای خوشش میی رنگهانی از چناوشی دانست چرا سی نمهنوز

  .....کندی استفاده مرهی تي از رنگهاشتری بکردی روزها احساس مآن
  ؟ اوشی سی پوشی مرهینقدرتی روزا انیچرا ا-
 : داد و گفت هی اش تکی صندلی به پشتاوشیس
 . بودم نطوری همشهیمن هم-
 . ی کال زدي به مشکهیدرحالیکه مدت .ي کردی استفاده میبیاما ترک-
 . به قول شاعر رنگ عشقه -
  ؟ ی دونی می تو از عشق چ-
 "آ"جاشو داده به "ع" گنیاینقد که م-
 . نکن يمسخره باز-
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 مثل تو بخاطرش شماتت همه رو به ی قشنگ و باارزشیه که یکزی چدونمیداقل مح.... بگم یچ...واال خب -
 . مثل من هم خونه شده ی و با رواندهیجون خر

  .وونهید-
 . هستم وونهی من دي ،،،،خودتم قبول داري دید-
 . کنم ي بازوونهیدوست دارم تا اخر عمرم کنار تو د.... که من عاشقشم یآره ،اما از نوع-

 :  شد رهی چانه زد وبه رها خریرا ز شیدستها
  خانوم کوچولو ؟ ي شدی روزها اینقددوست داشتننی چرا ا-
 :  وگفت دیخند. ذوق کرد اوشی حرف ساز
  نبودم ؟نطوریقبال ا-
  .دمی نددیشا. دونم ینم-
  ؟يدی ندقی تاحاال دقدیشا-
 . شد مقتری روزا دقنیا....آره -
  ؟ ي نبودينطوری چرا قبال ا-
  سوالیه؟ ستیب-
 سوزه یم. رسه ی نمستیمثل عمرم که با نبودنت به ب .یکنیفورا منو خفه م. ذاري به دو سوال برسه ی تو نم-

  .شهیو تموم م
 :  گرفت شی دستهاانی را مسرش

 نبود باهام نیقرار ما ا. سوزونه ی سردلم نشسته و منو مشی گوله آتهیحرفات مثل . رها ي تلخ شدیلیخ-
 . خودش ي سوی بود هر کسنیقرار ما ا .یکن تا نطوریا

 . گذاشتم تی رفتم که بخاطرش پا تو زندگي همون قرارياما من سو .یگی تو درست م-
  .می راهمونو از هم جدا کندی که بايآخر تعهد .میدیاما به آخر رس-
 : تامل کرد و گفت یاندک .ختی در دل رها شکست و فرو ريزیچ
  قرارداد خودتی ؟نی باز نده ای کنی ؟ چرا اقرار نماوشی سيدی عشقت ترجیح م پو شالیتو بهيای چرا رو-
  فرار کرد ؛ قتی بار آن حقری از زگری دی آنکه جواب رها را دهد با گفتن مطلبیب

  ؟ یی فصل خدانیباتری متولد زی دونستیم-
 : بغض آلود گفت رها
  .نیزتری نه ،،،،غم انگنیباتریز-
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 .برخالف بهار .دوست دارم  یلیاما من پاییزو خ-
  ؟ يپس چرا منو که متولد پاییزم دوست ندار-
  دوست ندارم ؟ ی دونیاز کجا م-

 :  شد و گفت رهی خاوشیدرچشمان س .زدی وقفه می قلب رها بضربان
  .اوشی پس انگارم نکن س-
 . کنم ی انکار نممی وجودتو ،تو زندگچوقتیمن ه-
 .لهم نکن و بگذر  پاهات ری خزون زده زيمثل برگها-
 . مرد نی ومن خزون زده تري سبز بودشهیاما تو هم. فصلها تو متولد خزونی ومن بهار نیب-
  .اوشی کنم سیبگو که اشتباه نم .ي افتادری دو احساس،گنی بري اما بی خواهیم-
م گفت کمی که گذشت آرا. سوخت زل زد یبه ذرات شمع که آهسته م. داد هی اش تکی صندلی به پشتاوشیس
 : 
  .شهی ؟ داره تموم مینمیخواهی فوتش کن-

 .... به ذرات معلق شمع نگاه کرد رها
  .خورهی نمي که به هیچ دردنهی شی ميفقط تهش جسم مچاله شده ا...آروم وبیصدا !مثل من -

 حرفهاي گری خواست هرچه زودتر آنجا را ترك کند تا دیدلش م .کردی را تنگ تر ماوشی رهانفس سهرکالم
 .غصه دار او را نشنود

 :  شد شمعها رافوت کرد و گفت ی که طوالناوشی سسکوت
 ! مثل خودت  .کنمی وقت فراموش نمچیه. بود که داشتمي تولدنی قشنگترنیا-

 ..... مقابلش گذاشت ی به رنگ رز صورتبای وبسته اي زدی کمرنگ به نگاه رها پاشيلبخند
 . خونه بازش کن ياما نکرد.شغال  تو سطل آکنمی پرتش مدهی تو باشم نديجا-

 . داخلش انداخت ی ایش زد و نگاهروزهی پاکت في رويبوسه ا .دی کششی بسته را پرها
 احترام به حرف ي آنها را باز کن اما براخواستیدلش م. زد ی متفاوت چشمش را مي بسته در اندازه هاسه
 :  سرش را باز نکرد و گفت اوشیس
  ؟ی چیکیاون ... رفت  ادتیسبت امسال وسال گذشته که فرض گرفتم دو تاش به منا-
 .اونم اسکونتش -

 . براه افتادند اوشی و با برخاستن سدندی باهم خندهردو
 . گرفت دنی بارزی ری که نشستند بارانلی اتومبداخل
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 :  را درآغوش جمع کرد و گفت شی دستهارها
 . کنه ی نمتیآدم احساس امن ...کرینه در داره نه پ.چه سرده -

 . رها انداخت و سقف را زد يبای زمرخی به نینگاه
 :  به سیاوش انداخت و گفت ینگاه

 . که هست ینی همیشب عروسیمون گفت ببندش گفت-
 .برات تنوعه . بار بدون سقف هی بار با سقف هیخوب -
  بشم ؟ نی ماشنی دوبار با تو سوار ادی من با-
  .میدیس رنییبرو پا... حاال بعدا اعتراض کن -

 :  بزرگ گفت ی فروشگاهدنیبا د. به اطرافش انداخت ی نگاهرها
  ؟ ی واسه چنجایا-
 . خانوم کوچولو نیی پاایب-
  ؟ میلباسذ بخر-
 .آره -
  بریم ؟ میخواهی ؟ کجا میواسه چ-
  .گمی بهت منیی پاایب-
  .امیبگو تا ب-
 :  گفت  آنکه دست به سرش کنديبرا. رها کالفه شد ي از کنجکاواوشیس
  ؟ ییایحاال م .ی بزنپیدوس دارم امشب برام ت. واسه دل خودم برات لباس بخرم خوامیم-
  .ي من لباس بخرقهی به سلدی پس توام با-
  .نیی پاایحاال ب....باشه -

 بای زی لباساوشی توجه به اعتراض سیب. شد دهی البسه مردانه به آن سو کشدنی فروشگاه که شدند رها با دوارد
  داد و اوشیآن را به دست س. تن مانکن بود را از فروشنده طلب کرد که
 

  : گفت
 .اول تو بعد من -
 زد یدر اتاق که بازشد چشمان رها برق. و شلوار را ازدست رها گرفت و به سمت اتاق پرو رفت راهنی پاوشیس

 : و گفت 
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  .ي شديزیچه چ... من يخدا-
 :  به لباسش انداخت و گفت ی نگاهاوشیس
 . شدم منی اواخر که اهرنی پوشم مخصوصا ای ماهی سشهی همنیبخاطر هم. مال فرشته هاس نه من دیسف-

  را صاف کرد و گفت ؛ اوشی لباس سنیی پارها
 . سازه قلبشونه ی که از آدما فرشته میاون-
 . مشکی چروك تن کنم دیپس با-
 : گفت اوشی اما سدی لحن طنز گونه سیاوش خندبه
 . را دادی آلمانری معاوضه او با ژنرال اسشنهادی را گروگان گرفت و پنیاستالهیتلر پسر -

 :  در جوابش گفت نیاستال
 "رمی که گروهبان بگدهمیمن ژنرال نم" 

  : دی بار بهم زد و پرسنی را چندشی پلکهارها
  ؟ رمیگی مییعنی من دارم چیو عوض چ...خب -
 بشم دی تازم اما سفی ماهیمن با پالون س .يری بگابوی يسب دادا. جوجو یکنی عمل ميتو برعکس استالین دار-

  ؟ يدیفهم......همون تاخت وتازه با ناز 
 :  زد و گفت اوشی به گونه سي ضربه ارها
  .امی نکن بدم منی به خودت توه-
 . اسب گنی چه یابوهایی هستن اونا که به هر مگمی اسب چموش که لقبمه اما من م-

 :  و گفت دی خندرها
  ؟ اوشی سي کردیقاط-
 :  برد گفت ی آمد ودرحالیکه رها را به سمت البسه زنانه مرونی از رختکن باوشیس
 . بود نیاصل حرفم ا.....ستی برازنده من ندیسف... تنشه اهی سشهی همطونیش-

 :  نشانش داد و گفت یراهنی پاوشیتواستدجوابی دهد که س. برگشت و به سیاوش نگاه کرد رها
  .ادی بهت بدیبا... بپوش اونو-
 . انتخاب کند جواب مثبت داد گری دی لباسای دهد ی آنگه جواب منفیب

 . افتاد اوشی در چشم سی را تن کردو در را باز نمود ،برقاوشی سی انتخابراهنی پیوقت
 . رها فرستاد و مانتویش را دستش داد ي برادیی به نشان تاچشمکی

  : دی با تعجب پرسرها
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  بپوشم ؟ نی ايرو-
 .زود باش ...آره فدات -
 :  گفت یبه نرم. به کاربرد غرق لذت شد اوشی که سي کلمه ااز
 اونوقت با دامن بلندش چکار کنم فدات ؟ -
 :  و گفت دی خنداوشیس
 . ازت خواستم يزی چهیحاال من ... کوچولو اری منو در نيادا-
 مگه خونه رو ازمون گرفتن آخه ؟ -
  .ییای بينجوریهم خوادی نه ،دلم م-

 . نشست لی بلند داخل اتومبراهنی که بود با آن پیبتیبه هر مص. نکرد ی اعتراضگری درها
 .کردی باعث شعفش شده و فقط نگاهش ماوشی سي کارهاجانیه

 :  دست رهاداد و گفت ی وارد آسانسور شدند ،برسنگی از پارکیوقت
  .یعی عروسک طبهی یشی می برسم به موهات بکشهی-
 . آسانسور به خودش نگاه کرد ي قدنهیی در آهار

 آنقدر ی طوسي با رگه هایفکرنمی کرد رنگ شکالت. و طناز شده بود حی ملاری بسبای لباس بلند و زدرآن
 .ملوسش کند 

 :  سیاوش نگاه کرد و گفت به
  .یستی کردن بلد ندی خري داردهیبعدم عق .یکنی رو انتخاب منی نگاه بهترنیبا اول. تو رو شناخت شهیاصال نم-
 :  گفت اوشیس
  .ياما خب ست شد. بود ی دست گرمنی اکنمی مدایبهترشو پ. خب بگردم-

 تشریحش اوشی شد که سی نمدهی نگاهش آنقدرها دیرگه هاي طوس. نگاه کرد شی با وسواس به چشمهارها
 ..... کرد یم
  .اوشی سیقی دقیلیخ-
  :  و گفتدی رها کشي موهاي برس را رواوشیس-
 . کشم ی باشه ،تو بگو خودم موهاتو برس م-

 :  معترضانه گفت رها
 ،،،که چی؟ اگه یکشی برس منجای ،موهامم اي ارایشم کردنگی ،تو پارکيلباسم رو که تو فروشگاه عوض کرد-

 چکار کنم ؟ . در آسانسور باز شه و یکی بیاد داخل
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  .دی کشی مشی موهايرو بدون جواب دادن به حرفهاي رها ،همچنان برس را اوشیس
 . صورت  او زوم کرده است ي نگرفت و نگاهش را دنبال کرد متوجه شد روی جوابیوقت

  : دی کرد و پرسشیصدا
  ؟ اوشیحواست کجاست س-
 :  داشت گفت ی رها تازگي که برای لحنبا
 . تو شیپ-

 : گفت . رها غنج زد دل
  .هستادی وقته ایلیهنوز موهام صاف نشده ؟ آسانسور خ-

 .اما فقط نگاهش کرد . رها را ببوسد خواستی مدلش
 :  عشق در گوشش انداخت ی رها سمفوني صداپژواك

  ندارم ؟ رادی اگهید-
 :  و گفت ختی شانه اش ري رها را روي اي از موهادسته

 . با چشما شون ببیننی عروسک واقعهی خواستمیفقط م .یاز اولم نداشت-
  : دی پرسرها
  ؟ ایک-
 : نسور را باز کرد و گفت  آسادر
 اماده اي ؟ . کنم ی با فرشته زیبام فخر فروشخوامیم-
  ؟ هی منظورت چینگفت-
 :  به رها دهد ،دست او را گرفت و گفت ی آنکه جواب روشنیب

  ؟ ي با شکوه اماده اافتی ضهی يبرا
 . کرد شی شد وبروبر تماشارهی چشمان سیاوش خبه
 .......د  شی که اگر آن مرد عاشق ميوا

 70 پست 
 تولد ي اوج گرفت و مهمانان همنوا با خواننده ترانه آشنایقی موسيصدا. باز شدن در آپارتمان غرق گل شد با
 . خواندند یم
 . بردارد ،برگشت ونگاه پرسپاسش را به سیاوش دوخت ی از آنکه قدمشیپ

 . رقم زده است شی برااوشی را سی ماندنادی شد آن شب به ی نمباورش
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 . شد ی و مانند پرنسس ها از شاهزاده اش جدا نمدیخندی ته دل ماز
 . آمد ی هم از آن بهانه بدش نماوشی سانگار
 افتهی را گریکدی ی طوالنی فاصله انداخته و پس از مشقتنشانی قصه باهی سوی بودند که دیی معشوقه هامانند

 .اند
 . را باورنداشتاوشی پرهام که هنوز سیحت. کردند ی نگاهشان مدی تمجی حسرت و برخی با نوعمهمانان

  .دی کشی سو ظنهایش مي رفته رفته خط بطالن رواوشی متفاوت سرفتار
 گاه نتوانست باور کند او اهل چی به منزل دکتر رفت و هکباری تنها همان ي و اندکسالی در طول آن اوشیس

  .ستی سالم نیمهمان
 .کردی مسهی ساخته شده ذهن خود مقاتیص وبا شخدی دی را مشهی عاشق پاوشی آن سحاال

 .... خواهرش خدا را شکر کردی خوشبختي را از خود دور ساخت وبراطانیش
 . رها دور نمانددی به گروه ارکستر کرد که از دي اشاره ااوشیس

 . قفل شد اوشی مورد عالقه اش که بلند شد نگاهش در چشمان سیقی موسيصدا
  .دی کشیهش را م از او انتظار نگاشی جوان پمرد

 . بردی شد و جان از بر رها می گرفت خمارتر می که حالت مچشمانش
 :  خود گفت نهی دستش را دور بدن رها حلقه کرد وبا چسباندن او به سدو
  رقص رد کردم؟نی اي درخواستتو براادتهی-
 :  گفت ی نرمبه
  ؟ ی کنی تالفیخواهیم.آره -
 :  چشمانش نگاه کرد و بدون پلک زدن گفت  بهنباریا.  دور را بارها زد نیاول
 دیره ؟ -

 : حلقه کرد و گفت اوشی را دور گردن سشی دستهارها
 . وقت غزال قشنگ من چیه-

 :  و گفت دیی سااوشی سنهی را به سسرش
 . خواستت یدلم چقدر االن تنها م-

  : دی را کنار گوش رها گذاشت و پرسسرش
 چرااااا؟ -
  .دمی بوسی چشماتو منکهی ايبرا-
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  .دی درخشی رقص به آن حال درآمده بود مي سالن که براکی تارمهی ني در فضااوشی سچشمان
  .دی کشی به سودا مشی از پشی نورها به کمک چشمانش آمده و دل رها را برقص
 .... با او بودن الی خيسودا

 . گشتند ی شکستن سکوتشان نمي براي دنبال کلمه اچکدامیه
 . لحظه برسند نی بودند تا به اختهیحرف آنقدر دورر. شد ی کردن رفع م با نگاهازشانین

 . بودیی تنهاازشانی نتنها
 ییتنها

  سکوت
  شب آرامش
  خلوت

  قراری دل بدو
  تب دار يچشمها

  داغ ي هاتن
  سوزان يلبها

  سرد عرق
  طبید ی بود و موج می که ساحل ساحل خالیاتاق

  .....ینداشت جز دلدادگ یکطرفه اش مکافاتی ری که مسیعشق
 يوا. نگاهش تاب مقاومت نداشت ریز.رها درحال خفه شدن بود . کردند ی هم می وحالشان را با نگاه حالحس

 . شد یکه اگر آغوش عشقش به رویش باز م
 . دندان سپردزی تغی نفس گرفتن لبش را به تيبرا
 :  گفت ی او گذاشت وبا لحن خاصي لبهاي انگشت رواوشیس
  نازه ،،،یلی ،،،خری ،،،گازش نگفهیح-

 :  گفت ی به نرمرها
  ؟ ی دونستی ؟ عواقبشو می باشی مدلنی ایچرا شب عروسیمون نخواست-
 . برام ي حاال نبودياون شب رها....واسه من خواست خودم مهم بود -

  .کردی مروروی دلش را زاوشی و حرفهاي سنگاه
  .شی تر از نگاه و حرفهاری نفس گحالتهایش
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  : دی کشرونی او را از حال مسخ شده اش باوشی سي موهاي فشار انگشتانش البه البا
 . بودم که لبهات تاحاال پوستمو لمس نکرده ی عروسک مصنوعهیبگو منم  .زمیتو رو دربایستی نمون عز-

 . زمزمه مهمانان و حرف رها از خواب بیدارش کرد يصدا
 .د و قلب او بیقرارتر  به دور بدنش تنگ تر شاوشی سي دستهایگرم

 . متنفر است دنی دانست از بوسی او را در آغوشش نگاه دارد چون ماوشی بود سمنتظر
 :  انداخت نی زمزمه اش در جان رها طني سرسیاوش کنار گوشش ثابت ماند و صدااما
  ... یستی گذشته ني اون رهاگهی تو د-

 سالن را زد و رو به مهمانان یروشنایی اصل.و گرفت  فرصت را از ااوشیاما س .خواستی ميشتری بحی توضرها
 : کرد 

  فهمه؟ی میک. من تقلب کردم دیشا. نداره ی لطفیکیدرخواست شما تو تار-
 : گفت يزی آمطنتی رها فرستاد وبا لحن شي برایفی چشمک ظرتبسم

 به حالت نداره ی فرقیی و روشنایکیواال تار. دارند ی درخواستنی شما اگاهند چنتیچون همه به حساس-
 . و خجالت نکشی ی نشدهی ددی شاينطوریا. جان اوشیس

 :  و گفت دی تبسم سپس مهمانان چرخي اول رواوشی سنگاه
 لطفا اونایی که خجالت میکشن منو نگاه نکنن،،،،. آب زیرکاهه ي آدمهاي برایکیتار-

 . گرفت شی دستهانیبانگاهی به چهره مات او ،صورتش را ب .دی به سمت رها چرخسپس
 . رابوسیدشی را مقابل اوخم کرد ولبهاسرش

افسوس که عمر . کند شی خواست رهای گرفت آنقدر دلچسب بود که دلش نمنیری شیکی که از آن نزدیحس"
 "بوسه کوتاه بود،،،،،،

 . ،حس کرد روح از تن دخترك به در شده دی سرش را کنار کشیوقت
 و مقابل رها دی کشرونی ببشی از اسم خوداز جنیه به الت حک شدی کشتن بهت او ومهمانانش ،پالکيبرا

 .گرفت 
  .خوردی اش مقابل چشمانش تاب میی در نگاهش و اسم طالیاوشیس

 . بر لب رها نشست و پالك رابوسید يلبخند
 :  اش گفت یشانی و بابوسیدن پختی دور گردنش آوآنرا
 .تولدت مبارك فرشته کوچولو -

  مهماناننی بي خوردن دستش شوربرهم
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 . فرو کش نکرد اقی آن اشتی طوالنیقی و تا دقاانداخت
 که دی از آن ساطع دی آن به نگاه پدرومادر ش افتاد برقکی که درشی و چشمهادی شوق از نگاه رها چکاشک

 . داشت یبرایش تازگ
 .... بل فهم  قاری غگرانی ديآنچه عاشقش بود و باورش برا. کرد ی نفوذ مشانی با عشق داشت در دلهااوشیس

  : دی رها نشست و پرسکنار
  ؟ ي چرا شامتو نخورد-

  مستانه به سیاوش انداخت و گفت ؛ ینگاه
 .منتظر تو بودم -
 :  گوشت ،گفت ي برداشت وبافرو بردن درتکه ای چنگالاوشیس
 .... مونده گهی دی تالفهی-

 :  رابه سمت رها برد و گفت چنگال
  ؟ ادتهی-

  :  زد و گفتي لبخندرها
  ؟ ادی مادتی تموم گذشته داره مهی نيتمام کارها-

 زدن هی هم انداخت وبا تکي بلندش را رويپاها. بردن گوشت در دهان رهاچنگال را درون بشقاب گذاشت بافرو
 : به پشت صندلی گفت 

 .به اضافه دو اشتباه خیلی بزرگ -
 :  گفت رها
 . منم شیکیحتما -
 د؛ رها ادامه دا. نگاهش کرد اوشیس
 برام ؟ حاال من همون شکالت تلخ شدم برات ؟ واسه ي شکالت تلخ و بدمزه رو دارهی حکم ی گفتادتهی-

  ؟ ی پاکم کنتی از زندگیخواهی منیهم
 . برام جا نداره ی خالي نقطه ای که حتياز صفحه ا. خودمو حذف کنم رها خوامیمن م-
 ..... من یاگه پاك بش .اوشی سيتو صورت مساله شد-
 ".دهی بپا کنم واال تبسم طالقم می بساطنی چندی باندهیظرف چند ماه آ. پسر ینو به دردسر انداختم"

 .......ستادندی را از هم جدا کرد و مقابل آنها ااوشی سرخوش سروش و خنده تبسم نگاه رها و سيصدا
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 ترکتون گرانیزودتر از د ی با عرض شرمندگدیبا .خوامی معذرت ممی عاشقانه اتون شدي مانع گفتگونکهی از ا-
  .میکن

  : دی پرسرها
  ؟ ي زودنیچرا به ا-

 :  مجدد سالگرد تولدش گفت کی وبا تبردی صورت رها را بوستبسم
 . بره خونه استراحت کنه خوادیم. طاقت شلوغ بازیهاي عموشو نداره گهی ما ديآقا مهبد کوچولو-
 :  پرسیداوشیس
  پسر نق نقوت ؟ نیپس کو ا-
  .کنهیداره ارومش ممامانم -

 .... ادامه داد سپس
 .عشقتون موندگار . بود یواقعا شب قشنگ-

رها دراغوش تبسم و سروش در . همزمان تشکر کردند و متقابال در آغوش مهمانانشان فرو رفتند اوشی وسرها
 ....آغوش برادر 

 . آمدند کی نزدی حافظ عرض تشکر و خداي رسید،مادر تبسم کنار مهندس براانی که به پاخداحافظیشان
  گفت ؛ کردی به مهبد که نق نق می با نگاهاوشیس
 . سوزه ی مينجوری مثبتت ايتمام انرژ .ی فسقلیکم غر بزن رشد کن-

 :  گفت سروش
  .نهی ببی رنگيفک کنم مثل همه مهمونات تا صبح خوابها. جان اوشی تاب کرده سی امشب بچمو بجانیه-
  ؟ کینتای تایحتما اونم سوار کشت-
  .ستیبعیدم ن-
 ....من بشم جک رها رز .خوبه -

 : گفت تبسم
  .شنی مری مهونا اسدیفقط ته قصه کشتیو لطفا غرق نکن-
 :  گفت اوشیس
تاابد قصه دلدادگیشو "اشاره به رها " اونوقت رزشنیراحت م" خود زد نهیبه س"همه از شر جک .... خوبه که -
  .کنهی مفی همه تعريبرا

 :  کرد و گفت یفی اخم ظررها
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 .رز بمونه تو قصه خودش ... رها بمونم نی همخوادیمن دلم م...لوس ...خدا نکنه -
 :  گفت اوشیس
 . امروز جلو آموزشگاه ینکینمونه پروفسور ع.شهیدوروبرت اونوقت پر از جک م.... خوبه که پرنسس رزا-

 :  به سیاوش زد و گفت ي با آرنج ضربه ارها
 ....لطفا ....ساکت -
 :  گفت اوشیس
 .گفته باشم ...  ها کنهی من ساکت شم پسر سروش شروع م-

 :  گرفت و گفت اوشی پسرش را به طرف سسروش
 .براتم خوبه .رهی آروم بگدی یخرده بچمو بغل کن شاایب-
 :  و گفت دی خودش را کنار کشاوشیس
  .نیی پاشهی فورا از بغل من پرت مدهی تکونی که به دست وپاش منیباا.ببرش کنار-

 . آمدند شی پی خداحافظي نشدند که خانواده دکتر هم برامتوجه
 ..... شده بزرگتر شد جادی ارهی صدرا که وارد بحثشان شد متوجه حضور آنها شده و داخانوم

  جان ؟ اوشیمشکل شما هنوز با بچه حل نشده س-
 :  گفت کردی درهم به مهبد نگاه مي اافهی با قکهی در حالاوشیس
  .شهی حالم بد مدهی خودشو تکون منمی بیهمچین که م. وقت حل بشه چیفک نکنم ه -

 :  زد و گفت اوشی شانه سي روی دستدکتر
  .خوادیچون ماهم دلمون نوه م. پسرم ی نظر کندی ات تجدهیبهتره تو روح-
  .....دیری آقا زاده هاتونو بگقهی لطفا -
 :  رو افزود نیاز ا. بود تا حرصش را درآورد ي دنبال جمله ادییا پی او را می چشمری به پرهام که زی نگاهبا
 . بهشون دختر بده از بس خوش اخالقن یالبته اگه کس-

 :  آمد و گفت شی پپرهام
  ؟ يری گی مجهیاونوقت بادیدن بچه سرگ .شهی حالت دگرگون نميدی به خودت تکون منهمهی ایجنابعال-
 .... است دهی پرهام را تازه د خودش را به آن راه زد که مثالاوشیس
  .ختمیفکر کردم اونجا چسب دوقلو ر. جناب ي مبل بلند شديچه عجب باالخره از رو...عه-

 .  به سروش رفتياما او چشم غره ا. به سیاوش زد تا ساکتش کند ي از پشت ضربه اسروش
 :  گفت پرهام
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 شمیبه قول خودت من تو حرفه خودم متبحر م.بود  به امثال ما نيازی نگهید .ي ما هم فعال بودي جایجنابعال-
  ی خودتون تخصص منهی موقع چشم مردمو درنیارم شما هم در زمهی

 
  .دی داشتيری چشمگشرفتی که ماشاهللا پدیریگ
 .نگو سهم رشدشومن خوردم . کنه ی چرا پسر سروش رشد نمگمیعه ،،م-

 . لجش گرفت کردی به وضوح مسخره اش منکهی از اپرهام
  دخالت کرد تا آن بحث جمع شود ،،،نبارمستیقمای اوشسر
  جان ؟ اوشی چند ماه قد تو بشه سنی بچم در عرض همیتوقع داشت-
 :  گفت اوشیس
 . به حال پسرت بکنه يشما که وسط اطبا ایستادي بگو فکر. هم نداشته یعی رشد طبنیهمچ-

 :  صدرا گفت خانوم
 . مطرح کن پسرم شونیقت مشکلشو با ا اونورهیمهبد منتظره تا رها تخصصشو بگ-
 :  به رها انداخت و گفت ی نگاهاوشیس
  ....ی گرفتمتویپس تصم-

 :  تکان داد و افزوديسر
 . باشهدواری امدیخوبه آدم با-
 سفر دارد و رها را الی دانست سیاوش خیچون فقط او بود که م. نشداوشی کس جز رها متوجه منظور سچیه

 . دهد وندی و گذشته اش پیرابه زندگ تا خودش کردی مقیتشو
 :  گفت نرویاز ا. چسبد ی مندهی او به آی فراموشي که برافتدی جا باوشی سي خواست برای رها نماما
 چی متخصص مغز و اعصاب کشور که هنیقراره بهتر. شرکت کنه ی گرفته بامن کنکور پزشکمی تصماوشمیس-

 . بشه ای،کل دن
 اقی با اشتانی را بلند بلند گفت و اطرافشیاهای و رواالتیرها تمام خ. نشست شاوی تمسخرامیزي برلب سلبخند

 .کف زدند 
 آن شب از ی صادقانه تر بابت زحمات وجشن عالی که خانه را ترك گفتند پدرومادر رها با محبتمهمانان

 . نداشت ی پاسخچیمقابل محبت دکتر و همسرش ه. قدردانی کردنداوشیس
 

  .کردی میچ و پوی وزنی باحساس
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 ی اجتماعيتهای بودند با موقعی و عاللکردهی رفت که همه تحصیی شد فکرش دوروبر آدمهای که خالخانه
 .درخشان 

 . واتفاقی بینشان ورق خورده است دهی که فقط قد کشدی دي مثل علف هرزنی را آن بخودش
 .د اراده کند  بویکاف. شود ی مروروی زشی آورد و زندگی بود کنارشان باشد کم نممطمئن

 . وپاشهابود ختی ريهنوز مشغول جمع آور. به رها نگاه کرد ی چشمریز
آشفته . بود قراریب. دانست چرا دلشوره دارد ی آمد اما ومیخوابش م. شب بود مهیدو ن.  به ساعت افتاد نگاهش

 . کالفه اش کرده بود یحال
 :  رها راشنید ي هم نهاد که صداي را روشی پلکهاتنها

  ". بود یواقعا عال .اوشیکرم سمچ"-
  آنگه به اظهار لطف رها جواب دهد گفت ؛یب

 .برو بخواب . فرداي اشو بذار براهیبق-
  .کردمی داشتم خرده ریزاشو جم ميخودت همه رو انجام داده بود. نمونده يکار-
 . راحت برو بخواب خانوم کوچولو الی پس با خ-
  ؟ یتو چرا نمیري بخواب-
 : مبل جابه جا شد و گفت  ي رواوشیس
  .گهی ددمیخواب-
  من مثل آدم به جاخوابیده باشم  ؟ يدی تو تاحاال د-
 . جات ثابت شده باشهگهی امشب به بعد دکردمیفک م-

 . را بست شی متفاوت به رها انداخت و پلکهاینگاه
  ....  اوشیس-

  .فتدی گذاشت تاباز نشود و به چشمان آن عروسک بشی چشمهاي را رودستش
  ....اوشیس-

 ..... را هم نشنوند شی بگذارد تا صدای گوشش هم حفاظي خواست برای مدلش
  .....اوشیس-
حاال فقط پر .در او تمام شده بود ..... زدن،لج کردن،مقابله کردن وادیحس اعتراض ،فر. بلند شد و نشست نباریا

 .از حرف نگفته بود 
 : را درهم گره کرد و گفت شیدستها
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 نی اشتباهی که مرتکب شدم ،وارد کردن تو به انی و قشنگترنیبزرگتر. فرض کرده بودم ي باززویمه چمن ه-
  .زیبه خاطر همه چ. منو ببخش رها یاگه تونست. احمقانه بود يباز
 

  .ستی نی و پاك کردنش کار آسونی که وسط گذاشتی احساسمخصوصا
 :  گفت ی تابی با برها
 ....... هست ی امشبت حس کردم غميتو لحظه به لحظه خنده ها. زدی نبود دلم شور مخودیب-

 : گرفت وباجان کندن  ادامه داد ینفس
  ،آره ؟ اوشی سیکنی می با من خداحافظي تو دار-
 :  رها نگاه کرد و گفت به
 .....اما اگه رفتم  .رمی موندم و رفتن گنی بيبدجور.دعا کن معجزه بشه رها -

 :  لرزان گفت ییاشت و با صدا گذاوشی سي پاي را روسرش
حداقل حاال منو . مونه ی نمیی رها گهی دی نباشیدونیم .يری گی منو ازم نماوشیس.... یستی بلد نیرحمی تو ب-
  .ی فهمیم
 .... بود قتی فرار از حقي برایسمانی گفت اما باز دنبال ری را مقتی رها حقنکهی ابا
اینقدرها بد . مونهی نماوشی از سي اهی ساگهید .یکنیش م چشمات رد بشم فراموشی از پنکهیبه محض ا-

 . کنه ی بهش وصلت نمیبوده که هیچ خاطره خوش
 . دگرگون کرد یبی رها حالش را به طرز عجهی تلخ گريصدا

 . او وعده آخر ماه را داده بودند به
  ....گریزده روز د شانقایدق. ماندن ای رفتن يبرا. فکر کند دادی هنوز به او فرصت ممی شمار تقوروز

 . بلکه به دلش اثر کند خواندی لب مری او را زي شده و دعایکی قلبش با رها ضربان
  .کردی پیدامقتی کاش آن شانزده روز حقيا

 . شود ی محال مشی برادنی او نفس کشی رفت تا بفهمد بی قبل از آن رها مکاش
 .د او را با سربه قعرنیستی سوق داد  وبا الطاف عاشقانه خودی ،ماند،جنگید،به هر سازش رقصبود

 . خود بهشت ساخته بود ي که سالها برایازسراب
 . را نداشتند ی جرات برداشتن گوشچکدامیه. موقع زنگ تلفن بند دل هردو را پاره کرد ی بيصدا

 ....  رفت ی نمری گغامی پي شد و روی خفه می کاش آن لعنتيا
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 می  فرصتو از دست بددینبا .ری فورا باهام تماس بگيدیاگه شن  ....ختهیر جورایی بهم هیبرنامه  ...ایس...الو -
  .ریتا قبل شش صبح باهام تماس بگ.....
 . انداخت نی زمي را روی سمت تلفن رفت و گوشنی خشمگیی با گامهارها

 . پرتاب شد ی تلفن شکست و هر تکه اش به سوئگوشی
 .. د را لرزاناوشی رها چهار ستون تن سادی فريصدا

 . ؟ خفه شو مزاحم ی لعنتیخواهی از جون من میچ-
 . رفتار کند گرانی دالتی ضعف کرد اما عادت کرده بود برخالف تماشتری واکنش رها باز

 .... که برداشت یی به قدم هانینفر. به آن طرز فکر احمقانه لعنت
 وبا عجز دیرتباط رها دوشاخه را کش اي را گرفت اما قبل از برقراررضایشماره عل. تلفن اتاق خواب رفت سراغ
 : گفت 

 . هرتامون بشن ینذارباعث آوارگ ...اوشیولشون کن س-
به . آمد وموبایلش را برداشت رونیاز آن اتاق ب. را گرفت کرشی سیاه تمام پوید. کرد ی رها را نگاه نماصال

  : دی ارتباط پرسيمحض برقرار
 چه خبر شده ؟ مگه قرار به آخر ماه نبود؟ -
  ؟ ي شدمونی و دوباره قطع شد ؟ فک کردم پشی ؟ چرا شماره گرفتيتوچته ؟ چرا تماسو قطع کرد-
 .حرفتو بزن  ...ستیمهم ن-
 . کردن لی رفتن تکميیه گروه به جمع ما اضافه شده که حد نصاب رو برا-
  همه سرعت پول و پاسشون آماده بوده ؟ نی با ایعنی-
 . تا پول و پاسمون آماده باشه میستی نی و قاچاقچبرو خدا رو شکر کن که ما قاتل-
  : دی پرساوشی سکوت سبا
  تصمیمت عوض شده ؟ا؟یچته س-
 . بود دی سفدی سفشیلبها.احساس کرد روح درتن دختر نمانده است . به رها نگاه کرد اوشیس

 :  از چهره اش گرفت تا راحتتر صحبت کند نگاه
  ؟ییای میک-
 . کردند ی در قلبش فرو مزیانگار سه شاخه اي ت .دی شنی آرام گریه اش را ميصدافقط  .دی رها را ندگرید

 دانست چگونه آن خانه و ینم. آخر و رفتن وحشت داشت قی دقادنیاز رس. کرد ی به ساعت نگاه نماصال
 .خاطراتش را پشت سر بگذارد و برود 
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 . رها از خانه خارج شود دنی گرفت بدون دمیتصم
 . برخالف خواست قلبش برخاست دی تاك رفتن که رسکی ها به تهیثان

 داد وبه سمت ي کوچک جای که فراهم کرده بود و چند تکه لباس در ساکی داشت با مقدار پولازی که نیمدارک
 .سالن رفت 

 .ستادی زنگ اي صدادنی درخروجی به انتظار شنپشت
 با او یی روای روي دانست شجاعتش برایم.د  نکردایاماجراتش را پ. گرفت به اتاق رها برودمی بار تصمنیچند

 .تمام شده 
 :  را برداشت و گفت ی زنگ بالفاصله گوشي بلند شدن صدابا
  " امیدارم م"-

 ..... خانه در را گشود يای نگاه به زوانی کوچکش را برداشت و با آخرساك
 " اما با من نه ؟ ي بد بودم که با درودیوارم وداع کردنقدریا"

 :همانطور که پشت به رها داشت گفت .خاندن نداشت  سرچرجرات
 با کنمیخواص م. مردم ی مدی رم واال بای هنوز دچار عطش تو نشدم که دارم م"تب سرد."تب کردم رها -

  فراراز عشقت ي بمونم اما برادیاونوقت شا.التماس و اشک پاهامو شل نکن 
 
 .شمی پناهنده مگهی دیکی به

 :  خش دار شده بود گفت هیباصدایی که از شدت گر.جلو آمد  اوشی برخالف خواست سرها
  .يدی اي امشب بخوام بهم مهی هرهدیگفت-
  :دی کشادی سرش رابه طرفین تاب دادوفراوشیس
  ؟يری بگیقرار نبود از آب گل آلود ماه-

 :  و بادفریاد گفت دی اش کوبنهی به سرها
  .خوامی من سیاوشمو م-

  .....دیوبه قلبش کوب  رها را مشت کرد يدستها
  .رهی که ازش قصر ساختم تا جواب تموم ندونم کاریهامو ازم بگیبذار برم سمت سراب .دمی لجن مي من بو-

 :  گفت هی را در دستش مچاله کرد وبا گراوشی لباس سرها
م نکن ترک. اما برام بمون خرمی به جون میهمه سردستگ....مغرورتر و سرکش تر .....خوامتی می هستیهرچ-

..... 
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 . سوزاند ی تلخ هق هق رهادرودیوار خانه را هم ميصدا
 ...دی به قلب رها تابدینور ام.ساك از دستش افتاد  .دی لرزی مشیزانوها .دی خشکشیقدمها. آشوب بود دلش

  خانوم کوچولو ؟ یکنی قلبمو قفل ميدار-
  تاب داد و گفت  ؛ نی را به طرفسرش

 انوی چجور اطرافدی دونم باینم.ستی حالیم نیچی هکنمی فک مينطوریا.ولو اینقد به من نگو خانوم کوچ-
  .ي گردیمجاب کنم که برم

 ..... برگشت ي سوخت و قلبش به حال عاداوشیتمام عشق س. گفت ی کاش رها آن جمله را نميا
  .ي تا با نگه داشتنم دهن مردمو ببندی خواهیپس تو منو م-

 : گفت هی گرانی مرها
 ی تو به خوشبختدنی مانع رسخوامیمن نم .اوشینکن ساشتباه -

 بمونه تا اخرعمر یه عقده ات نهی تو سدونمیچون م. باشه ی اگه پوشالیحت. بشم که سالهاست آرزوشو داري
  هی رویاهات يدی خواستم ازت خواهش کنم هروقت دیم .شهیسرباز نکرده م

 
 .ي برگردسرابه

 داکردنی پيامانمی دونم برا. جفت چشم منتظر به درخیره استکی شهی همی  یافراموشم کني تو برگردکه
 .دوباره ات چطور بایداطرافیانو قانع کنم 

 . درحال از هم گسستن بود اوشی سمغز
 . اش حسرت خورد ی رها وان همه عاشقبه

 .شکست دربرابر عشق او. کرد ی شکست ماحساس
 .ن را آرام کند   بودنت هردویشاي نگاه پرتب وتاب او دنبال جمله ادر

 : سکوت سرد را شکست و گفترها
  .هی انتظار کشیدنم کافي برانیهم .اوشی سي برگردي روزهیقول بده -

 . رها افتاد ي حس شد و کنار پای سیاوش بيدستها .ردی تعهد بگاوشی دراز کرد تا از سدست
 : افاتش گوش جان سپرد  چشم دوخت وبه اعترشیبه مرد آرزوها. باتمام وسعت باز شد ی خوشبختيدرها

 تا ری دستامو بگي کرددایحاال که تو منو پ. کردم رها ی مداتی سروسامون پی روزگار بنیکاش زودتر تو ا-
 . رو با تو بفهمم ی زندگیمعن

 . بشم ری درها رو به روم ببند تا درقفس تو استمام
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 . ارزه ی من می پوشاليای که به تمام دنیی طالیقفس
  .دادی  جوالن مدپوشی تر از آن فرشته سپي قوسی ابلي پاياما هنوز جا .دیچی درآن خانه پبای عشق چه زنیطن

 . زد بی زنگ چون ناقوسی وحشتناك بر تنشان نهيصدا
  .دی از جا پراوشیس

 هم ي را با آرامش از تصمیمی که گرفته بود روشی قلبش را آرام کرد و پلکهافونی آرش از پشت آيصدا
 ....گذاشت 

 .مطمئن باش  .یکنی کارو منی بهتريدار .اوشی بمون سمونیی عوض شده و پشمتیه تصماگ-
 :  زد ی پروبال مدهیضربان قلبش باال رفت ومانند مرغی سربر. شرشد وبه جانش افتاد سی ابلرضایعل
  .گرانی چه برسه به دستیموندن ما به صالح  خودمونم ن .ای سگهی داره چرند موونهی دنیا-
  : دیچی وجدان خودش بود که در سرش پيصدا بار نیا

بعدش  .ی باشگرانی دي جهت بله قربان گوی وبخودی احمق ؟ تا دوسال از زندگیتو بیمیخواهی بمونی که چ- "
  ی بتوندیشا .يریبال وپر بگ.  ؟ برو حداقلی سرگردون کجا بشیخواهیم
 

  ؟ یاال چاما ح .ی قلبت پا گرفته با خودت همراه کني که توي نوظهورعشق
 . ترکاند ی افکار گوناگون داشت مغزش را مهجوم
 . رها تن داغش را نجات داد فی دستان لطي سرماکدفعهی. از آتش گر گرفته بود ی چون کوهبدنش

 . خورد وبه چشمان منتظر و معصوم رهاخیره شد یتکان
  : دی کشادی و فردی کوبواری درون دستش را محکم به دی و زمان حرصش گرفت و گوشنی زماز
  " التماسمو بشنوي ؟ ي صدایخواهی میآخه تاک!!!  نجاتم بدهایچکار کنم؟خدا- "

 :  داد هی لرزان رها دورش حلقه شد و سرش را به به پشت او تکيدستها
 یبمون تا باور کن .یشی مری ؟ بخدا با رفتن اسرشی زی زنی مي نگهم دار ورهام نکن ؟ چرا داریمگه نگفت- "
  " .ستی قفس ننجایا

 . حس کرد دی رساوشی سي هق هقی که تا پشت گلويصدا
 . وبه آغوشش پناه ببرد زدی آرام بغض آلود رها درهم آمي با نواخواستیم

 .... کرد ی زنگ تلفن مغزش را متالشي و همزمان با ان صدادیچی درگوشش پگانهی بیی صداهااما
 . را برداشت ودستهاي رها را پس زدساکش

 . رفت رها دسته ساکش را گرفت ی م طرف در کهبه
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  .دی خود کشي برگشت و او را همراه بند ساکش به سواوشیس
 : بغض آلود و گرفته گفت یی کرد وبا صداشی تماشاریس
 .قول بده  ....ییایقول بده اگه موندم وپا گرفتم ب. افسانه نبود زی همه چدیشا. فرصت بهم بده رها هی-

 :  و گفت ستی به شدت گررها
کم کاریهاتو جبران ....یخرده بمون  .دنی بهم فرصت نمگهید .اوشیچطوري ؟ من فرصتامو از همه گرفتم س-

  .کنمیخواهش م.کن باهم بریم 
 دست بر دهان گذاشت دی خون الودش رادیشانی پیرها وقت .دی پیشانیش را محکم به چهارچوب در کوباوشیس

 .و خفه شد 
 .... و رفت دی رها ثبت کرد ومانند پرنده از مقابل چشمش پر کش جمله اش را در خاطرنی آخراوشیس
بهم نگو . خودم تجربه کنم خوامیم .رمی عبرت بگگرانی داتیمن اون نادونی هستم که دوست ندارم از تجرب-

  ...ادی از طرفت بیغامی تا پیمونیبگو منتظر م.بمون رها 
 . را آسوده کرد الشی خدیی تافقط با تکان سر به نشان. قادر به حرف زدن نبود رها
  .دی شد و دستش را بوسخم

 :به خود بانگ زد . کرد خی دستش ي سرمااز
 ".مردباش و بمان "

 : و گفت دی او را به سمت در کشی دستاما
 "... برو... برو "

وهستان  در کمی عظیشب سرد رها را بدتر از بهمن....رفت  .دی بود واو را به سمت خود کشتری قودی دست پلآن
 .مبدل کرد 

 . زانو افتاد ي شدت ترس و سرما رواز
 ..... مچاله شده در جان خود یدخترک .دی لحظه رفتن او را دنی باز بود و تا آخردر

 : دی گرفت و باعجز نالي قبل از آرش درون آن جالی وباپرسیدن به اتومبدی را به بدنه آسانسور کوبسرش
 ..... بریمنجایاز ا...بریم -

 دهم  فصل
 71 پست 
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لرزي . و چشمان پف آلودش انداخت دهی به صورت رنگ پرینگاه .ستادی سر دخترك اي شمس باالي آقا
  هم گذاشته بود ي را روشی اما پلکهاستی دختر خواب ندادیمحسوس نشان م

 
. 
 :  گفت ی سرش را کنار گوش رها برد وبه نرمرمردیپ

 .کمکت کنم  خوامیم. چشماتو باز کن دخترم يداریاگه ب-
  : دی درهمان حال نالرها
  .دیتو رو خدا دست از سرم بردار. کجاست اوشی سدونمی من نم-
  ؟ي رفته که تو باخبر نشديچطور .دی کردی می شما باهم زندگزم؟یمگه ممکنه تو ندونی عز-
ار شب گذشت و  اما سه چهادیفک کردم شب م .گهی از روزاي دیلیمثل خ. از خواب بلند شدم نبود یصبح وقت-
  و ،،،،،،کهفتهی شد یاول فک کردم رفته سفر اما وقت .ومدین

 :  گفت ی عصبیپرهام با لحن. پناه بردهی آن به گري حرفش را رها کرد و جاهی بقرها
 . رها تاحاال دستشو رو نکرده يپنهون کار. گذاشته رفته خبری که معلومه بار اولش نبوده بنطوریا-

 : و ادامه داد  رو به پدرش کرد سپس
 . دارن فیفکر نکنم ایشونم بدونن آقازاده اشون کجا تشر. بابا دی شمس شدي مزاحم آقاخودیب-

 : فقط با تاسف گفت . نداشت یحرف. با تاسف تکان داد ي سردکتر
 . شمس ي آقادی بابت امانت داریش تشکر کندی کردداشیپ-

 : به صورت سرخ پدرش انداخت و گفت ی نگاهسروش
 . برگرده دمی بره قول مخبری اخالقشه یدفه باوشیس. عمو جون کنمی مداشیم پخود-

 : پدرش باعصبانیت گفت ي جاپرهام
خدا . خوشگذرونی ی تب رها کنه وبره پي زن جوونشو تونهیمهمترینش ا. داره ادی مزخرف زي عادتهاشونیا-
  یم تو تب یتا ک. اومد ی سرش می چه بالئدی فهمی اگه مامان نمدونهیم
 

 گذاشته که من به سهم ادگاری آثار رنگارنگ از هوسبازیهاش نقدریچون ا. نشه داشیپس بهتره اصال پ .سوخت
 .خودم تشنه خونشم 

هنوز به او دست نزده بود که رها . رها که بلند شد طاقت خانوم صدرا تمام شد وبه طرفش رفت هی گريصدا
  پتو فرو برد و گفت ؛ ریسرش را ز
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  .کنمیخواهش م.... تنهام بذارید مکنیخواهش م-
 . بودند که اتاق رها را ترك کردند ی کساننی شمس وسروش اوليآقا

 ي رها قلب آقای تابی بیصداي خانوم صدرا و بي معنادار دکتر،اشکهاي توزانه پرهام ،نگاههانهی کحرفهاي
 .کردیشمس را سوراخ م

 . دنبالش بگردد دی دانست کجا بایاما نم. بخوابد هوای تا آن هکردی مدای را پاوشی هر طور که بود سدیبا
 . دانست ی را شهاب منشانی منبع کسب اطالع از دوستانش بودوسروش مطمئن ترنی سروش بهترشنهادی پبه
 . منزلشان قرار گذاشت کی شهاب تماس گرفت و نزدبا

 دوستانشان رفته بلکه گری کرد سروش از او کمک خواست تا به کمک هم سراغ دی اطالعی که اظهار بشهاب
  گرفت ي سروش جالی واتومبرفتیشهاب با رغبت کامل پذ. باز شودیراه
 
. 

چون شهاب هرچه شماره اش را گرفت جواب . بود رضای منزل علردی بگي خبرزدی که حدس میی جانی ترموثق
 .نداد
  : کردی دلش نبود و مدام باخود تکرار مي تودل
  "شم   خدا کنه اشتباه حدس زده با"

  :دی کرد پرسی نگاهش منهییهمانطور که از داخل آ. نظر داشت طاقتش تمام شود ری که کامال او را زسروش
 . باشه ی سرنخدی بگو شادهی به فکرت رسيزی شهاب جان ؟ اگه چدی زنی میشما چه حدس-

 :  دل دل کردن گفت ی بعد کمشهاب
  .زهیانگ هر چهار نفرشون جواب تلفنمو ندادن شک بر نکهیا-
  هستن ؟ ایمنظورت ک-
 . که به هم قرار گذاشتن برنيهمون چهار نفر.منظورم آرش و هومن و علیرضاست .ستی که ناوشیس-

  و همزمان با پدرش به سمت شهاب برگشتند ؛ دی ترمز کوبي روسروش
 !!! کجا ؟-

 :  به چشمان مضطرب هردو مرد انداخت و به هر جان کندنی بود گفت ی نگاهشهاب
 .خارج از کشور -

سروش که نگران قلب پدر بود دست او را گرفت و . دی خود کوبیشانی ومحکم به پدی شمس پري آقارنگ
  : دیپرس
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 .خودتو عذاب نده پدر من . حدسه هی فقط نیا .ستی نتی مسؤولی فکر و بی اینقدرام باوشیس-
 :  برافروخته به سروش نگاه کرد و گفت ی شمس با صورتيآقا
  ؟ شی شناسیتو نم. بهش برسه دی کنه بالهی پی پسره به هرچنی ؟ ایراست باشه چاگه -
 .اما نه با بودن رها ... چرا -
  وضع اون طفل معصومو ؟ يدیپس کجا ولش کرده رفته ؟ ند-
 .اونم مثل ما نگرانه بابا -
 ی مهمل بهم مين داربخاطر م. لزرهیدست و دلت داره م. سروش ي ندارمانی ای زنی که میی تو به حرفها-
  .یباف

 :  تکان داد نی به طرفي سرصالی با استسروش
  کرد ؟ دای موثق پي خبرشهی داشتن شهاب جان ؟ مي قرارنی چنیشما مطمئن-
 رفتم یاز وقت .دونمی قدر منیمن هم. واسطه ردشون کنه هی قرار بود به کمک رضایپدر عل.آره سروش خان -

  .دمشونید ی می اومدم مرخصیپادگان فقط م
  ؟ رضایممکنه االن بریم خونه عل-
  .شگاهیبریم نما. قصدو داشتم نیهم...آره -
 :  شمس گفت يآقا
  داره ؟ نی ماششگاهی که نمااتی بيهمون آقا-
 .بله حاج آقا -

 . پدال گاز فشرد ي را روشی تعلل نکرد و پاگری دسروش
  .رندیشته کالم را به دست گ دانستند چگونه ری هم که قرار گرفته بودند نممقابل
 . بود دهی امانشان را بریدلواپس

 .... محترمانه باب گفتگو را باز کرد اری شمس آشنا شده بود بسي که سرقصیه پس دادن پولها با آقارضای علپدر
 .تاحاال که خبري نشده. اون ور مرز خبر بدن دنی رسنکهیواال حاج آقا قرار شد به محض ا-
 کم ی را از دست داد و با لحنشیرنگ و رو .ختی ته دلش شکست و فرو ريزیچ. باز شد  شمسي آقایشانیپ

 : جان گفت 
 .....آخر کار خودشو کرد ! داره ؟ پسره ناخلف قتی پس رفتنش حق-

 . ندارد ي حال مساعدرمردی متوجه شدند پانیاطراف. نشاند ی صندلي پدر را روسروش
  : دی نگاه کرد و پرساتی بي به آقاسروش
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  ازشون نشده ؟ ي خبرچی مدت هنی تو ایعنی....هیچی -
  .میشی قبض روح ممی ماهم دارگهید....نه واال -
 :  و گفت دی خود کوبي پاي شمس رويآقا
 . تنمون بلرزه دی مدام بایی بچه هانیبا داشتن چن .نهی ما هميسزا-
 کرد ی غرغرم مدتازهی چرخیعاطل وباطل م.نه درس خوند نه رفت خدمت . برام نذاشته بود حاج آقا يچاره ا-
 دست آخرم . بدم پادگان اما مادرش نذاشت لشیچند دفه خواستم تحو.

 
تو خونه هم که دل . دلم بلرزه که کجاست و چه بالیی سرش اومده دیحاالم با. کرد بفرستمش بره مجبورم

 .غشه گرفتم ازبس مادرش ضجه زد 
 :  وگفتدیب خود کوي پاي رويگری شمس ضربه ديآقا
  .ادی بار نیبتی مصنی تا چندادمی ملشیکاش تحو-
 :  گفترمردی آرام کردن پي برااتی بيآقا
 . خطر از مرز بگذرن ی بدیفقط دعا کن. رسه حاج آقا ی خبر سالمتیشون ميانشاهللا بزود-
 : وافر گفت یتی شمس با عصبانيآقا
 .مده جمع بشه  که به بار اویی رسوانی خبر مرگش برسه تا ادوارمیام-

 . براه افتاد ی برخاست و به طرف در خروجسپس
 : سروش با تذکر شهاب خودش را جمع کرد  .ستی دلواپس چرمردی متوجه نشد پاتی بيآقا
  .ستیحال پدرتون مساعد ن.بهتره بریم سروش خان -

 :  انداخت و گفت اتی بي به آقازی ملتمس آمی قبل رفتن نگاهسروش
  .زنهیدلم بدجور شور م. خبر نذارید لطفا ی ،هر ساعت شبانه روز منو بدیس بهتون رياگه خبر-
 . رها برود دنی گرفت دوباره به دمی که مطمئن شد پدر رابه خانه رساند و تصماتی بي آقااز

 . خواست درتنهایی با او حرف بزند ی مدلش
 . رها برود دنی به بهانه او دنباری تبسم خواست آماده باشد تا ااز
 . جز خانوم صدرا منزل دکتر نبودی کسوشبختانهخ

 شروع به گفتن ی به رها انداخت و به آرامی مهبد از اتاق رها خارج شد سروش نگاهضی که به بهانه تعوتبسم
 .....کرد 
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 فاجعه نی ازايری جلوگي برای تالشچی ،هشهی مشترك شما به کجا ختم می مطمئن بودم زندگبای تقرنکهیبا ا- "
  ".واقعا متاسفم .منو ببخش رها  .....ين تو خودت راغب بودچو.نکردم 

 :  گفت ی به آرامرها
 دنی و دلداریم مننیشیهمه فقط مقابلم م .ي آوردی خبر ازش برام مهی ي تاسفهاي تکرارنی ايکاش جا-
 .انگار عزیزمو از دست دادم .

  : دیبا شک وتردید پرس. گرفت ی آرامش ماوشی از بردن اسم سیاو حت. از حرفهاي رها ماتش زد سروش
  بره خارج از کشور ؟ خوادی ماوشی سی دونستیتو م-

 :  چشمان سروش زوم شد ي رها رونگاه
 دواریفقط من ام. قبل ازدواج هم گفت ی که دیدمش حتياز روز. رم ی مي روزهی گفت ی مشهیآره ،،،،هم-

  ..... تا لحظه آخریحت.. ....بودم بتونم جذبش کنم تا منصرف شه 
 :  کرد و ادامه داد ری سروش اشکش را سرازری متحچشمان

 مقابل پاهام افتاد من یوقت. دی لرزیدست وپاش م.خودشو شکست. بمونه خواستیم. شده بود مونیپش-
  دی دفعه مثل پرنده پر کشهیاما . که تازه متولد شده بود دمی دیاوشیس
 

 فرق داشت می که قرار گذاشتيلحن اینبارش با روز .لحظه رفتن ازم قول گرفت منتظر بمونم.....ورفت
 .....نگاهش ....لحنش.....

  : دی چشمانش را جمع کرد و پرسسروش
  گذاشته بودید؟ ي ؟ مگه چه قول و قرارهی از قرار چمنظورت

 :  با انگشتانش گفت ي درحال بازرها
 . به زور نخواستمش چوقتیمن دوسش داشتم اما ه-

 بود هروقت خواست بره مانعش نیقرارمون ا. ما نبود نی بي تعهدچیچون ه. جذبم بشه  خواست خودشی مدلم
 اما حاال . شد ی مزاری ازم بينطوریا. کردم ی عهدشکنی مدینبا.نباشم 

 
  ..... ادی بي روزهی دیشا.... برگرده دیشا

  : دی پرسآمدی مرونی که به زور از حنجره اش بیی با صداسروش
  بود ؟ ي شما بازی تمام زندگیعنی-

 :  خفه گفت یی نگاه از سروش گرفت وبا صدارها
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 رو يباالخره هم اون باز. من سختر بود کطرفهی از عشق اوشی اما سادهی زیلی قدرت عشق خکردمیفک م-
 ....برد

 : تعادل خود را ازدست داد وبراوبانگ زد ی کمسروش
عمرتم بخاطر از دست رفتن عشقت سوگ ماتم  هی بقي ؟ برای کنی مدت کوتاه میخواستی عاشقهی فقط -

  و چه حرمتهایی شکسته شد ختی وسط چه آبروهایی رنی ای دونیبذاري ؟ م
 
 ؟

 : به سروش زل زد وبالحنی  محکم گفت رها
 ي من براي خانوادت از حماقتهاي محفوظ موندن آبروي تا برادمیاما به تو حق م. نکردم ییمن کار خطا-

  .یخانوادم بگ
 :  بود گفت دهی کشنیی را پاشی تن صداکهیدرحال. جنباند نی به طرفيسر سروش

  ؟ ي زنه که تو زدی مشی چوب حراج به زندگی کدوم آدم عاقليدیاما از خودت پرس! منو ببخش -
 :  انداخت و گفتریسروش سر به ز. کرد هی پاسخ دادن دوباره گريبجا. نداد ی جوابرها
چون . اعتنا بوده باشه از اونم سختر ی بهت باوشی سنکهیباور کردن ا. رها  سختهی کمهیباور کردن حرفات -

  هاشو یالی خی بگهید. و آشفته بود قراری بیلیخ. فرق کرده بود یلیاون خ
 
  .دمی دینم
 : اما ادامه داد . لرزاند ی جگر خراش شد که قلب سروش را مي رها مبدل به سوزي صدای بهیگر
 ی بود وتو ازش چی چاوشیس. خود من بهش حسادت کردم یحت .دی باری مشب تولدت عشق از نگاهش-

 اونوقت . بخونه تو دلم جشن گرفتم ی داره پزشکمی تصمی گفتیوقت .یساخت
 

  باور کنم اون همه عشقو جا گذاشت و رفت ؟ چطور
 غصه یکه داستان بود ییانگار سروش قصه گو. اجازه نمیداد حرف بزند ی تابی رها پرتراز سروش بود اما بدل

 .کردی مفی تعرشیدار برا
 . در مغزش بود يادی زي هنوز عالمت سوالهاکهیدرحال. او هم قادر به گفتن نبود گرید

  : دی خفه رها را شني قدم صدانیدر آخر. تا اتاق را ترك کند برخاست
  !!! سروش
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 :  گفت ری طرف رها برگشت وبا عطوفتی وصف ناپذبه
 جانم ؟ -
 :  انداخت و گفت ریسربه ز .دیسروش خجالت کش ی مهرباناز
 خانوادم مانع بشن دیشا. من به سیاوش قول دادم منتظرش بمونم . خودت نگه دار شیاگه ممکنه حرفامونو پ-
 ....آخه ...آخه . حرفا رو بشنون بدتر کنن نی ترسم ایم.

  : دی پرسسروش
  ؟ یاخه چ-
 ی بفرسته من مغامی و پادیاگه ن .ادی تونه بی نمگهیه داشت و رفت د کیبا اون وضع .ادی نتونه بگهی ددیآخه شا-

 .....رم 
 :  براق نگاهش کرد و گفت سروش

 ی  اونوقت چطور میخواهی قانعشون کنرنی ور ماجرا هنوز درگنی رها ؟ خانوادت با ایگی می چيمتوجه ا-
 بري اون ور ؟ 

 ....ول بده فقط تو ق...مطمئنم کنه  ...ادی ازش بي خبرهیبذار -
 . نکن یاما واسه بعدها منو قاط. راحت باشه التی خيبابت راز دار-

 :  گفتی آرامراهابه
  خواهش ؟ هیفقط ...مچکرم -

  .بگو
 . زنه ی شور میلیدلم خ. خبر نذار ی منو بی گرفتاوشی از سياگه خبر-

 . هم زد و اتاق رها را ترك کردي را به نشان مثبت روشی پلکهاسروش
 او را دی کشی هم مای که تا اخر دنییقدم ها... تفاوت داشت ای دنکی هنگام رفتن و برگشتن از اتاق یشگامها

 ..... رساند یبه مقصد نم
  مجنون ؟ایمانده بود او عاشق است ... کردن رها ی عاشقيبرا

  قلب او ؟ ای درد دارد شی زندگکردیفکر م...  که وسط گذاشته بود یزندگ
 ..... توانست هضم کند ی هرگز نمنرایا ....دی فهمیم ؟ ناوشی سورفتن

******** 
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 . شود وانهی کم مانده بود دالی زور فکر وخاز
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 ی گرفت وجاي خالی شد اما فورا برخود خشم می متنفر ماوشی سوخت و از سی دلش به حال رها مگاه
 . کرد ی دلش هزار چاك ماوشیس
  .دی کشیکس پدر که انتظار مرگش را م درست برعستی گری ومشدی ماری اختیب

 . بپرد رونی اش بنهی هرآن انتظار داشت از سدی کوبی تند ميقلبش به حد.  پراند ی او را از جا می زنگهرصداي
 آن صداي گرفته ته دلش دنیشن ...یچه نجات.... زنگ دار وبم شهاب او را از کابوس نجات داد ي صداباالخره

 سر تا پا خود را ... زانوانش سست شد قلبش سوخت و.راخالی کرد 
 
 ...  افتاد نی زمي و رودی داهپوشیس

 شی و درحال ماساژ دادن شانه هاختی آب قند داخل دهانش ري از او نداشت مقداری با آنگه دست کمتبسم
 :  گفت یکنار گوشش به نرم

  من ؟ دیمه ام هدتیکو ام.تو فقط مضطربی. دلم زی نکوب عزدیی مهر تافتادهی اتفاق نيرو-
 :  تبسم فشرد و گفت نهی را به سسرش

 شهاب نگرفتم ي از صدایحس خوب...دعا کن   .شهی می مغزش تهرسهیحادثه به خود ادم به خودش که م-
  ...نمیدعا کن داداشمو دوباره بب....

 . که از کنار چشمش راه گرفت بغض زن جوان را هم شکست اشک
 ..... شد ی لرزان راهییخره با گامها وباالستندی درآغوش هم گریاندک

  کجاست ؟ اوشی ؟ سيدی شنی چه خبر شهاب ؟ چ-
 :  نشاند و گفت مکتی ني او را روشهاب

 . بچه ها برسن خودشون بگن سروش خان دیاجازه بد-
  : دی با جان کندن پرسسروش

  ؟ نیبچه ها ک-
 . و هومن یعل-
 مگه برگشتن ؟ -
 ....ب  شي هامهین ....شبید...آره -

  : دی پرسی مدیاما با. شد ینفسش داشت قطع م. نبود اوشی از سی حال درستفی کالم شهاب تعرآهنگ
 پس سیااااااااا؟؟؟؟؟ -
 :  تکان داد و گفت نی به طرفيسر. سروش نداشت ي عالمت سوالهاي برایجواب-
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 . مشت چرت وپرت گفتنهیبه من که  ...دونمینم-
  : دیاد کش دبای بیقرارتر شد و تقرسروش

  سرش اومده ؟ ی ؟ چه بالئیکنی جون به لبم ميچته شهاب ؟ چرا دار-
  .دی شدن دکی را درحال نزدرضای لحظه هومن و علهمان
 . داشتند ی سروش قدمهایشان شل شد وارامتر قدم بر مانی بادهردو

 . از همان فاصله متوجه نگاه متفاوتشان به خود شد سروش
 ....ت و به آسمان نگاه کرد  سر گذاشي دستش را رودو
 "خدااااااااااااااااااااا"

 . چشمان نمناك او قفل شد ي سروش را گرفت و نگاه مرد جوان روي دستهاشهاب
 چمن افتاد ي مرطوب شهاب مقابل آنها روي چشمهادنی و ددنی به محض رسرضایعل. دل سروش پاره شد بند

  ....ستیو با صدا گر
 ....بعدم بردنش...باباتون له و لوردش کردن ... رو کشتن اینامردا س-

 رضای کرد و به علی سروش اخمافهی قدنیهومن با د. کبود شد شی کامال رنگش را از دست داد و لبهاسروش
 : تشر زد 

  ... یروان.... گذره یاالن هزار تا فکر از سر، سروش خان م...خودتو جمع کن ...خجالت بکش -
 .گرفت  با حرف هومن پر وبال سروش
  : دی کشادی او را فری ندارد دلواپسدنی نفس کشي مرد جوان نادی که دشهاب

  ؟ دی زنی شده ؟ چرا مثل آدم حرف نمییکیتون درست بگه چ-
 :  گفت هومن

 گفت یم.زده بود به سیم آخر . کله شقیش گل کرد شهیاما مثل هم. با ما برگرده می بهش اصرار کردیلیما خ-
 . سرمو خراب کردم محاله برگردم  پشتيحاال که پلها

 :  گرفت و گفت ی نفسسروش
  د؟ی شدمونی چطور پشد؟ی بردی خواستی ؟ مگه شماهام نمدیمگه باهم نبود-

 :  گفت هومن
 یی فرار کردنمونم خدایحت .میگی می چقدر خطرناکه وما چدی شی متوجه نمدی نباشطیاما تا در اون شرا ...چراااا

  .میفتادی نریشد که گ
  .میدی ترسیلیما خ. دادن ی مری ما اون شب به کسایی که پاس اصل هم دستشون بود گشانس
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 از صف یی به بهانه دستشومی گرفتمی تصمرضای فرستن بازداشت باعلی از هر سه نفر دو نفرو ممیدی دیوقت
  .میخارج بش

 یعل.وشش بدهکار نبود اما اون گ. خطرناکه می بود گفتستادهی ما انی که باوشی گوش سری رفتن زقبل
  آرش با اونهمه استرس رد شد بدتر کرد واز ما فاصله دی که دیالخصوص وقت

 
  .گرفت

انگار به دلم افتاده بود قراره  ...زدی شور میلیدلم خ... قدمهاش هنوز کتش تو دست من بود نی در آخردی کنباور
  ....فتهی بیاتفاق

  .کردی هومن داشت سروش را خفه مسکوت
جرات سوال . بدتر از آن ي افتاده باشد چه رسد خبراوشی خال به بدن سکی بگنجاند لهی توانست در مخینم

 . ناگوار بود ي خبرهادنی بهتر از شنيخبریانگار ب.کردن هم نداشت 
 . دانست هومن چه در نگاهش خواند که سربه زیر انداخت ینم

  : دی به سمت هومن رفت و با عجز نالناخودآگاه
  اومد ؟ ای ؟ چه بالیی سر سی اش چهیبق-
 : همون گفت ي جارضایعل
 .... بردنشدنیکشتنش بعدشم کش....همون که من گفتم -

  به او تشرزد ؛ هومن
  ؟ ی کنی که برادرشو نگران میتو از کجا مطمئن .یخجالت بکش عل-

 :  زبان به التماس گشود سروش
 ....دم قبض روح ش... بچه ها دی خدا درست حرف بزنبخاطر
 :  گفت یهومن به نرم. سروش نشستند نی و شهاب طرفهومن

 اوشی سر سختنیبعدشم ر .میدی نفهمیحاال چرا و واسه چ. شدن سروش خان ری درگاوشی با سمیدیما فقط د-
 ...دست آخرم با خودشون بردن . زدنش یو حساب
 ...آسمان معلق شد  و نی زمانی قبل ميبدتر از روزها. گرفت شی دستهاانی سرش را مسروش

 :به هومن نگاه کرد وپرسید . شد دهی سربری مرغمثال
 ..... خودش رفت ؟ باپاي خودش ؟ دور از جونش یعنی بود؟ ی بردنش چه مدلیوقت-

 . فکر،کند اوشی نتوانست جمله اش را کامل بگوید چه رسد به نبودن سی حتسروش
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 :  منظورش را گرفت و گفت هومن
  .....دونمی نميزی چگهید..... بردنش يه نفردو س...سرپا نبود -

 73 پست
 . کند دای پی رفت تا با همفکري او راهی سراغ پدر مدیبا

 . سنگ مبدل شده بود ي به تکه اایگو. جا خورد دی راکه دپدر
 . رفته ساکت وسرد شده بود ي به چه بهانه ااوشی سدی که شني روزاز

 . کرد ی تازي مکهی بود و ستادهی ااوشیدرست مقابل س.النه رفتار کند  عاقدی نه انگار که پدر است و باانگار
 . کرد و منتظر واکنش پدر ماند فی بود تعردهی سروش آنچه را شننحالیباا
 : باالخره آن سکوت خفقان آور را مادر شکست  .دهی شنيزی شمس انگار نه انگار چيآقا
  عباس ؟ ی کنينمیخواهی کار-
 ...  شده بود بهی همشان غري براییگو.ک وسرد جواب داد  خشی شمس با لحنيآقا
  هنوز راحت نشده ؟ التیخ...خبرشم که آوردن ... مرد اوشی من سيبرا-

  : دی کشادی شمس فري برخاست آقاشیتا صدا .ستی گری شمس به آرامخانوم
 رسهی ميبزود.کنن مفت ندارن تا بچه هرز تورو توش چال نیاونا زم .شهی هاتو نگه دار الزمت مهیگر-

  رونی البته اگه روت شد و خاك پرتش نکرد بی کنهی حسابی گردیسرخاکش با....
 
. 

اعصابش .درمقابل از تکبر پدر آشفته شد . دل ضعفه گرفت ستی گری خفه میی از حال مادر که با صداسروش
 : پرشکوه گفت ی و با لحنختیبهم ر

  سراغش ؟  خواهین برینی نمیعنی بابا ؟ هی حرفا چنیا-
 :  شمس به سروش نگاه کرد و گفت يآقا
 . نمونید کاریباالخره میارنش تا با مادرت شباي جمعه ب...نگران نباش -
 :  سروش سرش را با تاسف تکان داد -
 . شده باشه هوشی بدیشا ....نی زمي افتاده رودنیبچه ها فقط د-
 :  شمس با عصبانیت گفت يآقا
 .... روز به آخر عمرم مونده باشه هی اگه یحت. کشمش یودم مدعا کن مرده باشه واال خ-

 :  وادامه داد دی سروش کشي انگشت اشاره اش را به سوسپس
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  .کنمی از دروازه شهر اویزونت ميری بري پیشو بگیبخواه... سروش رونی بایتوام از فکرش ب-
 :  وقاطعانه گفت ستادی بار مقابل پدر انی اولي براسروش

 .  مثل من اما متنفر نه ی باشی عصباناوشی از سيار شما حق د-
 زیماندن را جا. داد خانه پدر را ترك کند حیمرد جوان ترج. شمس با دیدگانی مشتعل به سروش نگاه کرد يآقا
  ی و داغون بود که  تنها باعث ناراحتری درگنقدری ارااعصابهایز .دیند
 
 . شدیشترمیب

 خارج شود ،پدر مقابلش رتیقبل از آنگه از ح. افتاد ی مبلي شد و رودهی کش برنداشته بود که ازپشتی قدمهنوز
 :  و گفت ستادیا

 . برم ی دنبالش بري اول سرتورو مای ی پا جاپاي اون نانجیبو پاك کنیبخواه.آب ازسرمن گذشته سروش -
 .ا مقابل پدر باشد  بود تامدهی نشی پيچون هنوز مورد. تازي پدر را باور نکرده بود کهی حد نی تا اسروش

 .... رفت یچون اصال آن حرف پدر درکتش فرو نم. است دهی چه کشاوشی لحظه متوجه شد سدرآن
 .... بابا دی رفته مقصرش شما بودراههی اگه باوشی فهمم سیحاال م-
  : دی کشادی شمس فريآقا
 . دادم ی مدونی که بهش مي به روزي شد وانی اکردمی میچیپروبالشو ق-
 هم نبود که مدام سد یراه خالف. بود اوشی سي تمام آرزوهادی جنگش کرددونی که شما سالها میدونیم اون -

 . اومدیفقط باعقیده اتون جور در نم .دی شدیراهش م
 :  تر شد وگغت يازاینرو کفر. آنهم از زبان سروش را نداشت تی واقعدنی شمس طاقت شنيآقا
  ؟ یکنی برادرت دفاع میتو از چ.رم بخاطرش تکه تکه شد  کردم که برادیمن از ارزشهایی دفاع م-
 .... شما انداختش دور ی داشت وبخاطر دفاعیات افراطاوشی که سيزیهمون چ-
 . اون دهنتو یاخودم برات ببندمش ي بندیم-

 . دستش را باال بردوروي صورت سروش فرود آورد نی درحالت خشمگسپس
 . است ستادهی آنها انی آمده و بشی پي دارانهی مي برا بود که متوجه نشد همسرشی عصبانآنقدر

 . زن براثر ضربه دست همسرش درآغوش سروش افتاد ،مرد سر پا خشکش زد یوقت
 .دندی کشی درد آور نفس می ودر سکوتدندی دزدیهرسه نگاه از هم م. تلخ برفضا حاکم شدیسکوت

 :  گرفته گفت یی رفت،با صدای میبرخاست ودرحالیکه به سمت در خروج. تاب ماندن نداشت سروش
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 کی عکسش رو نزداوشی که به قول سي برادردونمینم. بودم دهی برخوردو ازتون ندنیهم...متاسفم بابا -
  شهرو اشغال کرده وبخاطرش واری دنی باالترشی و نقاشدیآسمون نصب کرد

 
فقط " گفت یق منو داشته ،االن م نه ؟ اما اگه به قول خودتون اخالای ،رفتارو شما رو داشت دی شی میتعصب

  "... نگاه شرمنده رو برداشت و رفت دیبا
 : ضجه مادرش بلند شد ي بود که صدادهی سروش به درگاه نرسيپا
 .....بابا...... سروش-

  .دی کبود دکپارچهیصورت پدر را . سروش با ضرب به عقب برگشت گردن
 زبان پدر گذاشت و شروع با ماساژ دادن قلبش ریرصی ز و پس از کمک خواستن از امداد قدی سمت تلفن دوبه

 .کرد 
 اش خس خس نهی و سدیکشی صورت مرد کمتر شد اما همچنان بد نفس میاهی از سی امداد کمدنی رستا
  .کردیم

 . برانگارد خوابانده و بردندي را رورمردی داد پی سکته قلبصی پزشک اورژانس که تشخ
 .شست  ی گونه سروش را می به راحتاشک

 . بود تصادف کند  کی دفعه نزدنی به بیمارستان برسد چندتا
 .... بود اوشی فقط وفقط سدادی تار تار بود و آنچه دراسمان ذهنش جوالن منگاهش

 . ماند ی مژهی وي تحت مراقبتهادی  دوران بحران را پشت سرگذاشت اما کماکان بابای تقرپدر
 . زد یینه بال بال م درسقراری بي سروش مانند کبوتر بچه ادل

 قلبش اوشی از سيخبری خانواده دکتر خصوصا پرهام واز همه بدتر بي خراب رها ،طعنه هاهی بد پدر ،روححال
 .کردیرا سوراخ م

 از ي گرفت دنبال ردمی آسوده شد و تصمی کمالشی مساعد گشت و به بخش منتقل شد ،خی پدر که کمحال
 . برود اوشیس

 وبا دی کشنیی گلو پاریش و همسرش راشنید،قبل از رفتن سروش ماسکش را تا ز آرام سروي که گفتگوپدر
 :  گفت دهی بردهی برییصدا

  پر بود سروش ؟نقدری بودم که دلت اي توام پدر بديبرا-
 . شمس برگشت ي سروش و مادر به سمت آقانگاه

  : گفت شانی دهان اي روژنی سر پدر رفت و با برگرداندن ماسک اکسي باالسروش
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  .دی استراحت کندیشما با. بابا ستی حرفها ننیاالن وقت ا-
 :  شمس دست سروش را گرفت و گفت يآقا
  .رهی قلبت آروم بگدیشا .ی حرف بزنخوامیاما م-

 :  گفت نهی نشست وبا طمانی صندلي روسروش
 منو دیشما با.ه  حرفهاي ما همه از سر کالفگی و پریشونییبعض. بابا دی من بودي الگونی بهترشهیشما هم-

  .دیببخش
  سروش ؟ي فکرو  کردنیچرا ا.اوشمی رفتن سراههی من عامل بیاما تو گفت-

 :  باحالتی تاسف بار گفت سروش
 نداشتم ودنبال رو شما شدم ی زندگنی ازاری غی من که هدفي بوده اما واسه خودتون وبرای راه شما منطقدیشا-
. 

متفاوت با من و . بود گهی دزی چهی الش دهیا. داشت یاز ما الگو بر نم. کرد ی مثل من و شما فکر نماوشی ساما
 .شما 

  .دی کردی بخاطر عقایدش سرزنش مشهی شما اونو همو
 :  گفت ی شمس به سختيآقا
 اونم به خواستمی و می که تو داشتي اشتباه بود؟ ارزش و اعتباررهی بگشی پی ازش خواستم راه درستنکهیا-

  درحال حاضر اعتبار تو بین مردم ي بود ؟ قبول نداری فکر غلطارهیدست ب
 
 . ازمنه شتریب
 اوشوی سدی خواستیچون م. اشتباه بود دی کردی گفتارتون انتخاب مي که برایراه.فکر شما غلط نبود پدر من - 

  فقط بخاطر دی کردیمدام سرزنشش م .دی کنتی خودتون تربدهیطبق ا
 
 تمام رفتارهاش دی گذشت اما باور کنی تفاوت مینم به ظاهر خونسرد وباو. کسرشان شما بود دشی عقانکهیا

 . بود یی انتقام جوی خنده هاش نوعیحت
  میره ؟ ی دود کارش به چشم کي ؟ من یاخودش؟فکر کردیانتقام گرفتن از ک-
 ! از ما خودشو باخته شتریاما ب. به چشم همه -

  اشو،،،،ندهیزندگیشو،،،،،عشقشو،،،،آ
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 همون جهنم دره اي که آرزوشو داشت چرا ي بره سوخواستیبچه عشقم حالیش بود ؟ اون که ممگه اون -
  باز کرد ؟ شی اون دختر معصومو به زندگيپا

 :  تکان داد گفت ي با افسوس سرسروش
 تو دل مهربونش زی همه چدی قبول کندی خواهینم .دی کنی طبق عقایدخودتون حکم صادر مدیشماهنوزم دار-

  زد شی سرکوفت شد که همه چیو آتنقدریا.ده سرباز نکرده موند  غهیمثل 
 
 . رفت و

 :  افزود ی به نرمدی پدر را که درحال تکان خوردن دسر
 ی وحمایتش مدی پشتش بوددنی جنگياگه جا. کنن ی سرزنش نمنهمهی رو بخاطر فکرش ای آدمچی به خدا ه-

  بخاطر کشتن کهنینه ا. رو داشتی موقیعت اجتماعنی االن بهتردیکرد
 

 . آزاریهاش هم خودشو آواره کنه هم ما رو آماج حرفهاي پرسرزنش مردم خود
 نه ؟ هی جبران کنه تونهی مگهید. به کجا کشیدتش ستی رو رفت که معلوم نی هم از سر غدبازي راهباالخره
  .....ای مونده یاوشیاصال س

 که دل را ریش ستی گری تلخ منقدریمانده  ازن در. بغضش گذاشتي محزون مادر بغض روهی آرام گريصدا
  .کردیم

  : دی لرزی صدایش کامال مزدی حرف می شد اما وقتشی اشکهازشی مانع ری سختبه
 زدن وگریه هی تکيچون من به جنازشم برا. اش نمونده باشه نهی تو سی اگه نفسیحت. بابا کنمی مداشیمن پ-

 . دارم ازیکردن ن
 ....  کاش جسدش بود ي گید ای ومدیزی ری برادرتون اشک حسرت می سر قبر خالي که هنوز باالنهی اری غمگه

 و بلند بلند زار بزنند اما ندی سر در آغوش هم بساخواستیدلشان م. کردند ی مهی گری هرسه به راحتگرید
 . شدی کرده وتنها  گونه هایشان تر میهرکدام سویی صورت خود را مخف

 :  و گفت دیدستش را بوس. خود را کنترل کرد ی به سختزدی آنگه حال پدر برهم نريبرا
 . مغرور و بلند پرواز بوده و هست ي باز شکارهی مثل شهی هماوشیواسه من س-

لحظه فرود اومدنم از  .ادی فرود می براحتشهی نمبشی نصيزیاون باالها چ.  اوج گرفتنه اما وقتی ببینهطبیعتش
 . شکار کدومهياه درست برا رنهی ببمنهیاون باال با دقت نگاه م

 .... زنه ی فقط بال مادی نرشی گی خوبطعمه
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از  .دهی خوابی مهربونی تلخنهمهی اری زدونمیمن که م... باز شکاري مغرورت متفاوت دعا کن بابا واسه
 .مهربونیات براش خرج کن 

 ..... رها مثل
  .......رها
 ، ،،دی مثل اون فرشته معصوم سیارو نفهمچکسی که هيوا

 74 پست
 . سبک شده بودی خارج شد کممارستانی از بی وقت
 . خبره داشتیلی به وکازی گرفتن نجهی سردرگم نشدن و زودتر نتيبرا
 به کار او را در دنی خواست تا رسشانی کرد و با اصرار از ادای پرس وجو آدرس حقوقدانی مجرب را پی کمبا

 ا مرد به وعده اش عمل  شد تي سپري چند روزنحالیباا. قرار دهد تیاولو
 

 . ....کند
 . خودش را دراسرع وقت به دفتر رساند ی پس از تماس منش

 :  برخاست و گفت ی صندلي از روانسالی مرد مدنی دبا
 چه خبر ؟ ...  قربان ؟ من که قبض روح شدم ری دنقدریچرا ا-

 ... کرد بی گرفت سروش را به نشستن ترغی مي خود جازی پشت مکهی درحالمرد
  مضطربید ؟ نقدریچرا ا. شمس يروزبخیر آقا-

 ..... امد ادب ونزاکتش را قورت داده ادشیتازه ... شرمنده شد سروش
 روانیمو کامال مختل ی روحطی شرااوشی از سي خبریحال بد پدر وب ...دی منو ببخشی ادبیب...شرمنده قربان -

 .کرده 
  ...ستی نحالش چندان بد...نگران نباش .... فهمم پسرم یم-

  : دی افتاده بود پرسری که از شدت شعف زیی در چشمان سروش افتاد و با صدایبرق
  ؛؟ دیدینش ؟؟؟ ز ن د ه،،،،،،اس؟اوشیس-

 ... آرام شود ی را بهم زد تا مرد جوان کمشی پلکهالیوک
 ... کرد آن کلمات منقطع از ته دل سروش باال آمد و همراهش جان کند احساس

 دو دست پنهان نی خورد و صورتش را بوندی پی آمد به قطره اشکرونی اش بنهیهمراه آه از  س که ي بلندنفس
 .کرد 
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 :  آب پر کرد و مقابل سروش گرفت یوانیل. برخاست زی از پشت مانسالی ممرد
  ...یبخور آروم ش-

  : دی گرفته پرسیی کرد با صدادایاندگی که خود را پ .دی سرکشی جرعه آبسروش
 الیه ؟  در چه ح-

 :  مبل نشست و گفت ي مقابل سروش ،رولیوک
 .خوشبختانه خطر رفع شده اما هنوز بستریه -
  شدن ؟ ری باهاش در گیواسه چ-
  ؟ یکله شق ...یچیه-
  ؟ی چیعنی-
 .. ... هم بوده ي سرباز فراردینگفته بود... شمس ي مفصله آقاحشیتوض-
  ؟ شهیاونم به جرمش اضافه م...بله متاسفانه -
 ي امهی بعد از حکم دادگاه و احتماال حبس و جري مونه برایاما م.به احتساب چند ماه اضافه خدمت ! البته -

  .شهیکه براش صادر م
  ؟ نمشی ببتونمیکی م.... به کنار نایهمه ا-
ن بعد ازاونم تا قرار دادگاه صادر نشه و تحویحل ندامتگاه نشه امکا .رانی اسی بدن پللشی تحودیاول با-

 .مالقات نداره 
 :  سرش را با دودست فشرد وبا خود زمزمه کرد سروش

  باز مغرور ؟ ی به کجا برسیآخه رفت. باالخره بالهاي بلندتو شکستن يدی ؟ داوشی  سيبا خودت چکار کرد-
********  

 . گذشت ی قبل مي لحظه ها با هر جان کندنی مثل روزها
 شانی چشم گیر اي در بهبودي اش ،نقش موثری و توجه باورنکردن دکتر صدراژهی وي شمس با مراقبتهايآقا

 . داشت
 .... نبود ی از محبت بستگان خالی دمشانی مرخص شد و خانه ارمردی پباالخره
 . در موردش صحبت کنند مای جرات نداشتند مستقکی چی بود و هاوشی همه حال و احوال سیدلواپس

 دی دادند تا شب شود به امی و روزها رابه خوردزمان مختهی مانند خانوم شمس درخفا اشک حسرت رهمه
 . دوباره یطلوع
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انگار هنوز  ...ندی را به چشم بباوشی نداد تا سی بود به کسدهی که شنیی از حرفهای قطعي هنوز خبرسروش
 . راحت نبود الشیخ
 . متفاوت روبرو شود ی دانست چرا منتظر بود با آدمینم

 ....انتظار....ظار انت.... از ان روزها امان
  .دی فرار رسدی کشی که انتظارش را مي روزباالخره

 . رابست شیاضطراب واشتیاق راه گلو... چرا انقدر مضطرب استدی فهمینم
  .ي اشهی شيواریاز پشت د ! یدنیچه د ! دی را داو
 . رفت شی پاوشی سي مالقاتشان همراه قدم هانی به کابدنی رستا

 .اما کوتاه وآرام .محکم وسرد . داشت یم همانطور قدم بر هنوز
 شی چشم هادنیمقابلش،که نشست ازد.دلش آتش گرفت . کنار ابرویش اورا با جذبه تر کرده بود قی عمزخم

 . نبود اهی درآن چلچراغ سی فروغيانگار.بدحال شد 
  .دی سرد کششهی شي روی شد و دستي جاری براحتاشکش

 . را برداشت ی و گوشدی بوساوشی صورت سي را جاواری دآن
 !  بدون پلک زدن رهی خرهیخ.فقط سروش را نگاه کرد. دست به آن نزد اوشی ساما
 . آمده را برگشتری برخاست و مسکدفعهی

 . ها زد تا بیاستد شهی به شنی هر کابي شد واز باالدهی به دنبالش کشسروش
 ... آنگه نگاهش کند رفت ی باوشیس

*********  
  شده پروا ؟ مگه نبردیش آز مایشگاه ؟ ينجوری بچه چرا انیا- 

 : و گفت دی صدرا دست از کار کشخانوم
 . نداشت ی مشکلچیاما ه. بردمش و ازش تست گرفتم ی فکرشو بکنی ،،،،هرچی ،سونوگرافشگاهیازما-
  ها بخاطر استرسه ؟ جهی حالت تهوع ها و سرگنی ای بگیخواهیم-

  : دیدکتر پرس.د صدرا با تکان سر پاسخ مثبت داخانوم
  .شهیداره بهتر م. حواسم بهش هست یمگه نگفت-
 . روز افتاده نی دوباره به ادی اسم طالقو شنیاز وقت ....نطورهی چرا ،،،هم-
 از کجا متوجه شده ؟  .می جلوش نزدیما که حرف-
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داشتم .د  بودهی بغلش داشت خوابي تواوشوی قاب عکس سکهیدرحال. رفتم تو اتاقش بهش سر بزنم شبید-
 تا چشمش به این صحنه . که پرهام اومد داخل اتاق کردمینگاهش م

 
 .نی زمي رودی خوابه ،قاب رو از آغوشش کشیدبیرون و کوبنکهی ای رها حتطی درنظر گرفتن شراافتادبدون

ا کردکه  از نگاه رهی دونم پرهام چه برداشتینم.بعد به پرهام زل زد . و مات به ما نگاه کرددی از خواب پررها
  ریزش زی تونست ری و تا اونجا که مدی کشرونیعکس را از داخل قاب ب

 
 : بعد به رها زل زد و گفت  .کرد

  .شهی اسمشم از ذهنت پاك می طالقتو گرفتیوقت-
 .معده اشو تو دست گرفت و حالت تهوع هاش برگشت . رها برگشت ي موقع حس کردم رنگ و روهمون
 : د  تکان دانی به طرفي سردکتر

 . گیره ی رها رو در نظر نمی روحطیاصال شرا .شهی وقتا پرهام از رها بچه تر میگاه-
 دی دونم چه کار بای نمگهید .کنمی از رها طرفداري مکنهی حرفو بهش گفتم پدرام اما اون فک منیمنم هم-

 .هردوشون غد ولجبازن .بکنم 
  آموزشگاه ؟ی فرستیچرا رها رو نم-
 ی کسکنهی بشم مثل پرهام که فک مکیی. بشه یدرس بخونم که چ. درس بخونم خوادیمدلم ن. نمیرم گهیم-

 . فروشه یشده وبه همه فخر م
  : دی باحیرت پرسدکتر

  رو رها گفته ؟ نایواقعا ا-
 چقدر جسور و حاضر جواب شده ی دونینم .دهی فورا جوابشو شسته رفته مگهی پرهام می ؟ هرچيدیکجاشو د-
  پرسم پس اون دختر مظلوم وباادب کجا یازخودم م .مونمی مریواقعا متح.

 
 . که انتظار دارم هرآن پرهام بزنه تو صورتشزنهی حرف مي طورهی ؟رفته
 ...... تکان داد و به سکوت پناه برد نی به طرفي سردکتر

 75 پست 
 .رد  کی فقط نگاهش ماوشی لب سروش نشسته بود اما سي روشهی ومهربان چون همیمی صمي لبخند
  .کندی جان نگاه می ماکت بکی کرد به ی فکر مسروش
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 . قدم برداشت و فاصله را شکست شی سوبه
 حرکت کی از غی از هم گشودولی دردنی درآغوش کشي را براشی شدن به سیاوش ،دستهاکی نزددرحال

 ! کوچک از او 
 . کرد ی طزی مانده را نی قدم باقچند

  .دی پهتش را همراه با اشک بوس را درآغوش خود فشرد و کتفهاياوشیس
 . بود سی که برداشت صورتش خاوشی آغوش سسراز

  آنکه نگاهش را برگرداند به سیاوشیب
 :  شد و گفت رهیخ
  ؟ ی حرف بزنی خواهینم .اوشی کشه سی داره منو مرهی سکوت و نگاه خنیا-

 :  و گفت دی قلب خود کشي ،سروش دست رودی که به درازا کشاوشی سسکوت
  .ي کردی هم سکوت نمهی ثانهیاونوقت  .ای گذره سی می تو قلبم چيدی فهمیکاش م-

 . شانه سروش گذاشت ي را سختتر شناخته بود ،او پیشانیش را رواوشی انتظارش که سبرخالف
 . حلقه کند اوشی را دور گردن سشی العملش باعث شد سروش دستهاعکس

 . سروش دردناك تر شدهی گرين فاصله صدا او را به خود فشرد وبا تنگ شداوشی سکدفعهی
آرام .... افتاده بود ری زشیاما فقط تن صدا .کندی مهی شروع به حرف زدن کرد ،پنداشت گراوشی سیوقت

 ...جگرسوز 
  ؟ يزی ری به حالم اشک منطوری نذاشتم ای راه برگشتیدونیم-

 :  اورا به خود فشرد و گفت سروش
 .مزخرف نگو -
  .رمی بمای میرم تا رد شم نقدریچون ا ...ی کنیون ورا پیدام نم اگهید... باشه -
 . مگه من مرده باشم -
  سروش ؟ يدیآواز قو رو د-

 :  ماند اوشی منتظر ادامه حرفهاي سسروش
دنبال شربودم .... از دستشدمیپاسپورتمو کش... نداره یگفتن با پاس همخون... دادن ریمثل اون پسره به قدم گ-

 .... که نشد فیح...منو بکشن
 :  را مقابل خود نگاه داشت و گفت اوشیس
  ا؟یزده به سرت س-
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 :  گفت شی سروش و عالمت سوال درون چشمهارتی حمقابل
  نشون ندادم تا به گلوله نبندم ؟ ّيشتری چرا واکنش بی دونی چرا طاقت آوردم ونمردم ؟ می دونیم-

 :  آرام و مرموز ادامه داد یشت وبا لحن سردر گوش سروش گذااوشیس. سروش گردتر شد چشمان
 نیب..... خواست برگردم یم...دستاش به سمتم بود ...دی لرزیهمه تنش م... تو گوشمدیچی رها پهی گريصدا:

 موندم تا دفعه بعد با خودم ... زد ی پاهاش افتاده بود و زار مياون صحرا رو
 

 .بدون اون بهشتم برام جهنمه ....بیارمش
  .دی کشاوشی سیشانی زخم کنار پي و دست روختیرام اشک ر آرام آسروش

بی آنکه .... بود دهی دای درخانه در روییاو تمام حاالت رها را موقع تنها. از توصیفاتی که کرد پاره شد دلش
  : دی کششی پيگری بگوید بحث دیکالم

  ؟ ّستینطور،نیا ...ي بهتردمتی که دشیازدفعه پ-
 : به سروش نگاه کرد و گفت  .دی خود را عقب کشاوشیس
  .ي خوری هم تو غصه منو می حاجيمعلومه جا .ياما تو الغرتر شد-
  .ادی تونه بینم.... داداسیبابا حالش خوب ن-
 ...ّ. مقابل هم نشستند ی صندلي رواوشی دست ستیسپس با هدا. بار تکان داد نی سرش را چنداوشیس
  .شهی چند وقت تموم منی ایچشم هم بزن-
 یقی حقییای که کنار گوشش از رویاوشی افتاده فرو رفت نه ساوشی از سروش گرفت و در غالب همان ساهنگ

 : گفت و دلش را لرزاند 
  ؟ ی دونه من کجام ؟ بهش گفتیم-

 :  زد یاما خود را به نادان. را گرفت اوشی سمنظور
  ؟ ی ک-

فل بود احساس کرد با بردن آن نام آرامش حاال که نگاهشان درهم ق. چشمانش ثابت ماند ي رواوشی سنگاه
 :  برگشت ي لحظه اشیگرفت و درخشش چشمها

 .رها -
 تازه نام اورا با اوشی بود خانواده دکتر دنبال مقدمات متارکه هستند وسدهیاز تبسم شن... دهدی بود چه جوابمانده

 .... برد یعشق م
 " ...ی شود گاهی مریچه زود د....آه ": گفت باخود
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 : سکوت را شکست شاویس
 ...متنفر شده ... نداشتم یچی هدونمیم-

 :  آمد و گفت اوشی کالم سانی مسروش
اما بهتره .... هنوز عاشقانه چشم به راهته رهاست کهی تنها کسنحالیباا. کارت اشتباه بوده ی دونیخودت م-

  !شهی هميبرا .یفراموشش کن
 :  گذاشت و گفت زی مي را روشیشانیپ

 .رها مال منه .و از حقم محروم نکن سروش تودیگه من-
  ّ: کنار گوشش گفت سروش

 اگه مادرش ی دونی کردن ؟ مداشی پی بعد چند روز تو چه حالی دونیم .ي که تو کرديبود اما نه با کار-
  زای چنی ای دونی آورد ؟ می شد تب چه به روزش می زد و متوجه نمیزنگ نم

 
  ،،،،،،رو

 . شد مانیسمتش باال امداز گفته خود پش که به اوشی سرخ سنگاه
 . اش خون آلود است دهی اشک دي جاپنداشت

 . بود دای چشمش پي و حسرت از رگه هایمانیپش
 ! اما چه سود. کباب شد اوشی به حال سدلش

 :  را گرفت وگفتشی دستهااوشیکردن س. آراميبرا
 . کنن ی مغی ازت در نگاهشمگهیاونا د ...ای سی خانواده رها رو شناخته باشدیبا-
 . اش مهمه دهیواسه من خودش و عق-
  فک کنه ؟ ی داره رها چی چه فرقگهی سدراهت بشن دیوقت-
  ...کنمی به عشقم بشن خودمو دفن مدنی مانع رسنبارمی اگه انهیفرقش ا-
 . حرف گوش کن پسر کباری ي وبرانیی پاای بطونیازخر ش-
 : گفت  وعاجزانه دی سروش را قاپي دستهااوشیس
به  .کنمی خدمتو تموم مینی پااندازمیمیرم سرمو مثل آدم م ...دمی بگن انجام میهرچ ...دمیگوش م...باشه -

  يفقط بهم قول بده برام نگهش دار ....کنمیجون مامان دست از پا خطا نم
 
.... 
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 ي که بویلجن شمی کارم نداشته باشم منی کشم ،،جرات ایاگه ازم جداش کنن خودمو م... سهم منه رها
  .ی مرگمو کني هزار بار آرزوياونوقت مثل بابا روز. رو برداره ایگندش دن

 . زد ی پروبال ماوشی سروش از کالم پردرد سدل
  .دی را فشرد وچندین بار بوسشیدستها

 :  گفت ی با لحن تلخاوشیس
  ؟ ي وبهم دادي کردرشی بابا سنتورمو شکست پنهونی تعمادتهی-

 :  زد و گفت ی لبخند قشنگسروش
  بخاطرش چه کتکی از بابا خوردم ؟ ادتهی-
  ....ي عشقمو برام نگه دارخوامی منباریا. سروش ي سپر من بودشهیتوهم-
  .ستی اما اختیارش دست من ناوشیقلب رها مال توئه س-
  ّ :دیمتعجب شد و پرس. از آن تمسخرهاي معنادار نبود ی نشانگرید! آرام و دلچسب  .دی خنداوشیس
  شد ؟ ی ؟ چای سي خندی میبه چ-
 :  به سروش گفت ی پلکی زد وبا نگاهاوشیس
 که اون پري يزی همون چشمیاونوقت م. خالص بشم نجای ندارم تا ازای غمگهید. خواستم بشنوم ی منویهم-

 . خواست یکوچولو م
 :  تاب داد نی سرش را به طرفسروش

 .... هستم و تو يمن تو چه فکر ...اوشیبس کن س-
  کالم سروش آمد ؛ انیم
 .اسم رها تابیخ گلومو گرفته بود چه برسه به عشقش .کنمی دونستم دارم اشتباه میم-
 . رفتم شهیواسه هم.... برسم اون ور رفتم ی وقتکردمی بازم مثل احمقها فکر ماما

 . تر بود ي داد قوشهی که از بچگی تو دلم ری عشق کاذباون
 نی تو پمپ بنزنی ماشیوقت. شدم یداشتم خفه م.گذاشتم نفسم تو خونه جاموند  رونی از در خونه باماپاکه

  .رونی واسه سوختگیري زدم بستادیا
 . رهاش نکنمگهی تو بغلم و درمشیبگ. رها رو پاك کنم ي رو بدوام و اشکهاری خواستم تمام مسیم

 . هوا بخورم نیی ها فک کردن اومدم پابچه
 . برگردم خوامی گرفتم و نگفتم می بازم مثل احمق ها الل موننی هولم داد تو ماشرضای علیوقت
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 مسخره اشون یاما عل .ستی نری دي برگردیخواهیبازم تو گوشم خوندن م .دنی هومن و آرش حالمو فهمانگار
 .کرد و منو سرجام نشوند 

  ّ: گرفت و ادامه داد ی نفساوشیس
 راحت یلیچون رها خ. کردن منه یحاال نوبت عاشق.ش  به اون غرور احمقانه ادامه بدم سروخوامی نمگهید-

  دنبالش میدوام تا به دستش نقدریحاال ا... شد قدرشو ندونستم میوارد زندگ
 
 .... جونم تموم بشه متی اگه به قی حتارمیب
  .کردی بدرقه اش مدی که باستادی سرسیاوش اي بااليمامور. جواب دادن نبود ي برای وقتيگرید

 . انداختند گریکدی به یاهی طوالن شدندونگبلند
 . که نگاه کرد مانند قبل نبود اوشی سي قدمهابه

  .دی دی را رها شده از هربندي ماوشیانگار س... شد ی نمدهی کشنی زمي روشیپاها... رفت ی مراحت
 ........ رفتی کبوتر آزاد و سبکبال ممثل

 : کنار لب داشت و زمزمه کرد ییبای زلبخند
  ي برنده اشهی  همی تک دلیوقت"

  باشهی نداره حکم چیفرق
 ...ی الزمشهی همتو

 76 پست
 که مشغول يری رفت اال تصاویحواسش همه جا م. کرد ی تماشا مونیزی نشسته بود و ظاهرا تلوی مبلي رو

 . بود شیتماشا
 .... محال بای تقريامر.... کرد  برگشتن به آپارتمانش بودری که ذهنش را درگيزی چنیمهمتر

 پدروبرادرهایش خصوصا پرهام ،ضرب دی دی الخصوص وقتی علکردی اذیتش ماری خانه بسي آن روزهايفضا
 . هستند یی جدايالعجل دنبال کارهایش برا

 به خانه آمده اما وقتی براي یمتوجه نشد ک .دی پرهام او را به زمان حال کشي خود بود که صداي و هوادرحال
 توجه شد با اوست چون نامش را به زبان بار دوم سؤالش را تکرار کرد م

 
  ؛ آورد

 . کردم نبود رورویخونه اتونو ز. شناسنامه هاتون کجاست دمی گفتم رها ؟ پرسی چيدینشن-
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 و یاما حوصله بد اخم. خواست جواب او را بدهد یاصال دلش نم. به پرهام انداخت ي امهی نگاه نصفه نرها
 .اخالق سمجش را نداشت 

 :  گفت یگ حوصله ی ببا
 . کنار تختم بود ی تو عسلادمهیتااون جا که -
  .اوشینه اونجا نه تو اتاق س....نبود -

 ینی او را با عناوشهیهم. آمد که او را بنام بخواند ی مشی پیکمتر مواقع. برد ی را ماوشی از قصد نام سدیفهم
  .اوردی تا حرص رها را دربخواندیم

 چه نی مرده و دست آخر طعنه بزند اکی دارد تا اورا تحراوشیردن نام س از بي دانست پرهام چه منظورینم
 ! مدل خانه ایست که داشتید 

 :  گفت ی تفاوتی ببا
  ؟ یخواهی می چياصال برا.. گذاشته باشمی خاصي جاادی نمادمی-
  ؟ نیهم-
  ؟ ي شوهرم بدای يری چکار ؟طالقمو بگیخواهی بگم ؟اصال می چيپس توقع دار-

 :  گفت ظیشمانش را فراخ کرد و با غ چپرهام
  .ي و گستاخ شدشعوری بیلیخ.مراقب حرف زدنت باش -

 :  گفت ی تفاوتی زده اما بابي متوجه شد حرف بدرها
 ..... که هست ینیهم-

 :  زد ادی و فردی کوبزی مي روتی با عصبانپرهام
 .... بهتره  ؟ اماياری از من کم نی کشی مدكی کالم اون عوضی رو با خودت هیتک-

 :  کالم پرهام آمدانی شد ومیعصب
  ؟ يدی آزارم منقدری ؟ چرا ایخواهی از جونم می ؟ چي داریچرا دست از سرم برنم-

 :  اخم گرفته گفت ی پرت کرد وبا نگاهی مبلي را روفشی و کچیسوئ. خانوم صدرا وارد شد نی حنیهم
  .ادی ماطیچه خبرتونه ؟ صداتون تا وسط ح-

 :  گفت هی گرانیکست وم رها شبغض
 .از دستش خسته شدم . میرم کنمی کنه فرار مينطوریبخواد ا. بگو دست از سر من برداره مامان نیبه ا-

 :  گفت ي به تندپرهام
  ؟ی تا منو خفه کنیکنی به فرارمون مدیحاال تهد ! يحرفاي گنده تر از دهنت نزن ،دختره موذ-
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 : تر ادامه داد ي اما او بالحنی جددیای پرهام اشاره کرد کوتاه ب خانوم صدرا بهستی رها تلختر گروقتی
  ؟ يدی پرسم درست جواب بده ،،،،فهمی ازت سوال میوقت-

 :  به اوزل زد و گفترها
 مگه زوره؟ .دوست ندارم به تو جواب بدم -

  :دی کشادی مادر فرندی صورت رها بنشي باال رفت اما قبل از آنکه رواری اختی پرهام بدست
 .اندازه حد وحدودت دخالت کن پرهام -

 :  با خشم گفت پرهام
 نی شمابودم بخاطر ايمن جا. تا مثل داماد محترمتون روسفیدتون کنه دی ازش کنخودی بي جانبدارنقدریا-

 . خانوم روشنفکردادمی احمقانه بهش مدال میزندگ
دخترك که راه اتاقش را . رها چشم دوخت  سرزنش بار بهی به پرهام دهد ،با نگاهی آنکه جوابی صدرا بخانوم

 :  کوبنده گفت ی گرفت ،پرهام با لحنشیپ
 اسم اون نانجیبو از صفحه زندگیت پاك گهی دی واال ازیه راه قانونی شناسنامه اتو کجا گذاشتادی بادتیبهتره -
  .کنمیم

 :  نمی کرد رها آنطور جوابش را دهد اما دخترك برگشت وبا جسارت گفت فکر
 . از تو قلبم پاکش کن ینستتو-

 پرهام نباریشک نداشت ا. به سمت رها رفت ی عصبییپرهام با گامها. صدرا هم از حرف رها شوکه شد خانوم
  ازآن شتری فرزندانش بنی خواست حرمت بیاما دلش نم .دی آیکوتاه نم

 
 . شود شکسته

 . چسباند نی که کرد به زميبا کار او و مادرش را ي قدم را بردارد،رها پانی از آنگه پرهام آخرقبل
  : دی کشادی فري اشهی شزی مي برداشت وبا کوبیدنش روزی مي سنگی را از روگلدان

 طالق گرفتن ي فهمم تعجیلت برای نمي ؟ فک کردي گردی دونم چرا دنبال شناسنامم می نميفک کرد-
 به  نویا .ي دلخواهت بدداری تا دست خرستمی ؟ اما من عروسک تو نهیمن چ

 
 . کادو نفرستهنجای اگهی دوست احمقت هم بگو تا داون
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 افتاد که یی در اتاقش که برخاست ،چشم پرهام به گلهادنی کوبيصدا. کنان سمت اتاقش رفت هی گرسپس
  رها ارمغان آورده بودند وتوسط داری دوشب قبل به رسم ديخانواده نادر

 
 . مقابل رها گذاشته شدمانینر

 مانیاما عملکرد نر. رها به فکر دوستش باشد ی بد روحطیآنقدرها خودخواه نبود تادرآن شرا. دی کشری تسرپرهام
 . که رها استباط کرده بود نداشت یی معناشیبرا

 :  افکارش بود که خانوم صدرا گفت ریدرگ
  .شهی موونهی تر بشه واال دي عادی کمطیبذار شرا. دست از سرش بردار پرهام -

 آرام جلو رفت و ییبا قدم ها.تمام عصبانیتش فروکش کرد  .دیچیدلش بهم پ. مادر شد ي متوجه اشکهاپرهام
  : ستادیمقابل مادر ا

  منطقم ؟ ی بنقدری من ایعنی مامان ؟ یکنیشماهم فکر رها رو م-
 ي بارها لجبازيتو مدام دار .ستی سوزه اما روشت مناسب نی دلت مدونمیم. کنم ی من اونطور فکر نم-
  خانواده ي باعث شده تا رها فکر کنه تو دنبال جمع کردن آبرونیمه .یکنیم
 

  .ستی اون اصال برات مهم ندهی دوست واشناهستی و عقمقابل
  درست بود؟ی زندگي به نظر شما فکر رها برا-

  که انتخاب کرد مال رها بود ؟ یآدم
  کردن؟ ی زندگي چه طوردی متوجه شداصال

  باهم داشتند ؟ ي مدت کوتاه چه رابطه انی همی طدی شدقی تو زندگیشون دقچیه
 . کرد ی پرهام را درك نمزی صدرا اصال مفهوم جمالت کنایه آمخانوم
  : دی را خشک کرد و پرسشیاشکها

  .شمیمتوجه منظورت نم-
  با افسوس سرتکان داد ؛ پرهام

 نی امی شدی هم معترض میوقت. رفتم ی اومد اصال خونه اشون نمی ازسیاوش خوشم نمنکهیمنم به زعم ا-
  شما و بابا معتقد بودیدبه نجای اادیچه مدل رفت وامدیه که فقط رها م
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 رفتار ينطوری کردن ،ای می که ظاهرا هم ادعاي خوشبختیاما کدوم عروس و داماد جوون. ربط داره خودشون
  خودش ؟ي خودش و عروس خانومم براي ؟ که آقا داماد سوکننیم

 :  گفتصالی شد وبااست صدرا سردرگمخانوم
از رها هم که  .کننی رفت وآمد می مدلنی چرا امی نبود تا ما ازش بپرسی معمولي مثل آدمهااوشیاخالق س-

  يبرا. و اونم متوجه شده ادی خوششون نماوشی گفت داداشام از سدمیپرس
 

  .ادی نمنجای انیهم
 :  با حرص گفت پرهام

  ؟ دی بدیشما چرا بهش سر نم-
  نه ؟ ای هی منظورت چیگیه مباالخر-

 :  به مادرش انداخت و گفت ی نگاه متفاوتپرهام
 نداشت یلیچون دل. کرده باشن ی جا زندگهی که اونا فقط باهم ادی اصال با عقل جور درنمکنمی فک میهرچ- 
 ..... هم کردی می دغدغه زندگیهم رها خونه پدرش راحت و ب.

 :  تاب دادوافزودنی را به طرفسرش
 .اما به نظر من اونا فقط باهم همخونه بودن نه زن وشوهر.اصال نتونستم بشناسمش . دونم ی نماوشویس-

 :  جمع کرد وبابراق شدن در نگاه پرهام گفت زیچشمانش را ر. صدرا داغ شد سرخانوم
 ... پرهام ؟ مگه یگی چرا مزخرف م-
 . راحت نبود دای پرهام هم صحبت کردن درآن مورد زيبرا. حرفش را خورد هیبق
 :  آنگه به مادر نگاه کند گفت یب

 به ي سرهیاما بهتره شمام  .ي کردن شناسنامه هاشون رفتم خونه رها مامان نه براي کنجکاودای پي من برا-
  زن وشوهر هی دی چرا بادیاز خودتون بپرس .دی ویه کم فکر کندیاونجا بزن

 
  کنن ؟ ی تو دوتا اتاق مجزا زندگجوون

  به نشانه نفی تکان داد ؛ يسر. خواست حرفهاي پرهام را باور کند ی نممادر
  از هم جدا باشن،،،،،ی باهم قهر بودن ،،،،بهم لج کردن ،،،خواستن مدتدیشا .ي شدیاالتی تو خ-
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نگاه .... خودش و رها رد وبدل شده بود نی که بیی افتاد و حرفهااوشی تخت تک نفره اتاق سادی کدفعهی
 ....  عادت دخترش بودنیا ...کردی که مدام پنهان میرها و چشمانمتفاوت آنروز 

 
  ...دی ان تخت را داخل اتاق ندگریاما د..... دزددی چرا رها نگاه مدی فهمی نمآنروز
 . حرفهاي پرهام مثل خوره به جانش افتاد حاال

 ..... گفت یظی غلاه
 . دارنیهزار بار قهر واشت .یدگ زن و شوهرها هزار رقم نازواطواره اونم اول زنی تو زندگ-

  گفت ؛ نانی با اطمپرهام
 ی شخصلیوسا.... داره که بخاطرش کمد لباساشون از هم جدا بشه ؟ کتاباشونشهی قهروآشتی ها رنی انقدریا-

  اونا مثل دو تا دهی تو اون خونه هست که نشون ملیهزار دل....اشون 
 

 . کردن نه زن و شوهر ی می باهم زندگدانشجو
  : دی و با ترش و لرز پرسدی خانوم صدرا لرزقلب

  پرهام ؟ ی چیعنی-
واال .اما اونا به احتمال نودونه درصد شرایطی ازدواج کردن . به دلت اضافه کنم مامان ي دردخوامی من نم-
 چون . کنه تی و ازش حمارهی مقابل ما گارد بگنقدری نداره رها ایلی دلچیه
 

 . متنفرتر از ما باشه اوشی س رفتارنی باید بخاطر اخودش
 دونسته تو کله ی ،،،خب چرا ؟ چون قبال مکنهی ازش حمایتم مستی متنفر که ندی فهمی مدی فک کنی منطقاگه

 ....از طالق فراریه  .ادی از رفتار ما خوشش نمنی همياش چه خبره و برا
  ...دی هاش نگاه نکنهیبه گر... مامان دی خدا چشمتونو باز کنتورو

 پنهون از ما تا اون سر دیدی وقت دهی دیریاگه جلوشو نگ... بره یکه بعد مدت.... قرار بعد از اینشم گذاشته دیشا
 ...... هم رفت ایدن

 :   صدرا با عجز گفتخانوم
 . ذلت بکشه نی که ما رو به استیرها اینقدرا کودن ن.....بسه پرهام -

 :  زانو نشست و گفت ي مقابل مادرش روپرهام
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 خودشو تو اتاق اوشی شد  که بخاطر سیمگه شما باورتون م... عشق کوره گنی تجربه نکردم مامان اما م من-
  ؟ مگه با اون دی بودی چه حالدیدی اسمشو شنستی نادتونیحبس کنه ؟ 

 
 ی کرده منو مدای که رها پی جسارتنیا ....کنهی فرارم مدیریبخدا شل بگ.... عاقبت باهاش ازدواج نکرد ریتفاس

 ....ترسونه 
 ی گفت که او و همسرش مدام خود را گول زده و فرار می میقتیپرهام از حق .دی لرزی خانوم صدرا ميزانوها

 .کردند 
 . و با دودست سرش را گرفت دی از نگاهش چکاشک

 . را حفظ کند اوشی مرتکب شده باشد و به راههایی بدتر فکر کند تا سیی خطانی کرد دخترش چنی نمباور
 ..... شد ی حساب مچی که درنظر آنها به هيمرد
 :  لرزان گفت یی پرهام کنارش نشست با صدایوقت
 . درست باشه اما ته وتوشو درمیارم یی حرفهانی کنم چنیگرچه من هنوز باور نم. حرفا رو به پدرت نزن نیا-

 گردونم سر ی برموزیهمه چ. تامل کنه ي ذارم لحظه ای درصد از حدسباتمون درست باشه خودم نمکی اگه
 ..... نکنه ي لجبازنقدری کن تا الهیفقط تو کمتر بهش پ.... اولش يجا

 ..... تنها گذاشت ی آشفتگییای سرتکان داد و مادر را با دنی به آرامپرهام
 77 پست 

 به طور کامل زی و اوضاع نابسامان رها را نطیشرا. داشت يحال بد. سراغ رها رفت دی دی خانه را که خال
  ی صندلي و باعث شد رها صاف رودی کوبواری دنهیدر را به س.راموش کردف
 

  .ندیبنش
 . رفت و لب تاپ را به سمت خود برگرداندجلو

  .زدی هم چشم را مي اشهی از پشت صفحه شاوشی سيچشمها
 . وچشم برداشتن راحت نبود تی لحظه نگاه کردن به آنهمه جذابکیدر. رها حق داد عاشقش باشد به

  .....دی که رها درحال تایپش بود رسی زل زد و از آنجا به جمالتری به تصوي اهی ثانچند
 ...باید جاى من باشید"
 ،"چشمهایش" بفهمید تا

 "! یک عمر دیوانگى کافیستبراى
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 یدخترك کم. هم بود ری درگينگاهشان چند لحظه ا.  صدرا لب تاپ را خاموش کرد وبه رها زل زدخانوم
 ر نگاه ماد .دیترس
 : باالخره زن لب گشود . نداشت دنیجرات پرس. نداشت ي عادحال

 . سر بریم خونت هیپاشو -
 باالخره پرهام راضیتون کرد ؟ -
 . گذرم رها یاگه حرفهاي پرهام بهم ثابت بشه ازت نم-
  .دی کنی منمی نفردی نکردم که داري من کار بد-

  : ،گفتی عصبی صدرا با لحنخانوم
  ؟ ستی نيانواده ات کار بد خي با آبرويباز-
 . ازدواج کردم اوشی باسدی حرفا رو بزننی خواستم ایچون نم-
 . شم یمتوجه منظورت نم-

 :  افتاد نیی از گوشه چشم رها پای اشکقطره
  .دیری بهم سخت نگنقدریا... کنم مامان مویبذارید زندگ-

  : دی کشادی فرنباری صدرا اخانوم
  فکره ؟ ي ول شده آزادنقدری اما مال خودتون که ايری سختگشهی مرسهی به ما م-

 :  محکم گفت ی با لحنرها
 . گرده یاون برم...سیاوشو دوس دارم  .رمی طالق بگخوامی من نم-

 :  صدرا خروشانتر از قبل گفت خانوم
  ؟ ی کنیی پاش و محبت گداشیکه باز بري پ-

 :  و گفت ستی گررها
 . با من حرف نزن مامان ينطوریا-

 :  ادامه داب تیبا همان عصبان. مرتعشش را نخورد ي گول اشکها و صدامادر
  ؟ یختی که تو سر من ریپس چکار کنم ؟ ازت تشکر کنم بخاطر عشق یکطرفه و خاک-

 :  گفت اری اختی برها
  .... زمان الزم داشت که نداشتن بمونهگهی کم دهیفقط  .کردی مرییداشت تغ.بخدا اونم منو دوس داشت مامان -

 فراخ ی دست مقابل دهان گذاشت مادر با چشمانیوقت. گفت ی مدی که نباییجمله ها. شد شی متوجه خطاانگار
 : شده دست او را از مقابل دهانش برداشت 
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  ؟ هی حیثیت چی فهمی ؟ اصال مي رها ؟ فکرآبروي پدرتو نکرديدیتو خجالت نکش-
 که ظاهرا ي بديفقط نسبتها. دربر دارد یی هاهیادر چه کنافکر نکرد منظور م. شد ی از جمله مادر عصبانرها

 :  زد ادیبرداشت کرد را فر
  کردم ؟ یی آبروی مامان ؟ چه بی زنی حرف مينطوریچرا ا. شوهر من بود اوشیس-

 :  و داخل صورتش پرت کرد دی کشرونی رها را از کمد بي صدرا مانتوخانوم
  ....ی کشیسر من داد م" شوهرت" بخاطری ثابت کن به حالت نتونیيوا......پاشوبریم مطب -

 به ی دانست مادر از کجا پینم .دیرنگش پر. به منظورش بردیتازه پ. زد خی رها از کالم و نگاه فراخ مادر تن
 . نفس زدن نداشت ي برایی حس شد که نایآنقدر ب.راز مگویش برده 

 .ش گرفت  اهی بلندتر تکرار کردگريادی را با فرشی که حرفهامادر
 :  وبا فغان گفت دی برسر خود کوبیخانوم صدرا دو دست. با قبل تفاوت داشت هی آن گرشکل

 . شناختم و بزرگش کردم ی که من مي رها ؟ کو اون دختريتوچی کار کرد--
 :  باحالتی چون آدمهایی که درحال خفه شدن هستند گفت رها
 کردمیفک م. نگه دارم اوشی سیواستم اشتیاقمو با دوست خینم. رو کردم که فکر کردم درسته ي من اون کار-

  .شهی باشه پایبندم میرابطمون رسم
 . رها نشست برق از سرش پراند فی صورت ظري که روي ضربه انیاول
 :  مادر را نوازش کرد و ادامه داد یلی سيجا
 . بود ی زندگي من برااقیاون اشتباه همه اشت. من اشتباهمو دوس داشتم -

 :  کشیدی مادی بود وبغضش را فرستادهیا. کرد ی نمهی سوخت اما گرشتریدلش ب. بودنتری دوم مادر سنگدهیکش
  ؟ دی کردی رفتار مينطوری شدم بازم باهام ای ازدواج کردن باهاش دوست مياگه جا-

 :  رها انداخت وخروشید ي موهاانی چنگ منی خشمگی صدرا مثل ماده پلنگخانوم
  .کنهی اگه بابات بفهمه سکته میدونیم. تو عذربدتر از گناهه دختره احمق  مدل شوهر کردننیا-

 آتش نیب. نبود اوشی سي عذاب آورتر از دورشی براي دردچی از شدت دست مادر درد گرفته بود اما هسرش
 : کردی مادیهم اسم او را فر

ازبس همه گفتن چه ...بره  کردم منو بذاره وی وقت باور نمچیه .کردمی فکر ماوشیمن فقط به داشتن س-
  دونستم اون باهمه فرق ینم ...گهی منوی فک کردم اونم همییبایعروسک ز

 
  ...داره
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 :  زد و گفت زی مي بار رونیبا حرص چند. تخت پرت کرد ي صدرا رها را روخانوم
 ....ان شاهللا به درك .... رفت گهیحاال که رفت د-

 ....دی کشغی جرها
 ...مامان -

 :  گفت ظیبا غ. رها گذاشت و فشار داد ي لبهايچهار انگشتش را رو.ا مقابلش لبه تخت نشست  صدرخانوم
متوجه  .کنمیواال خفه ات م. ات ندهی وبچسب به درس و آریزندگیتو پس بگ. رها یکنی فک نمگهیبهش د-

  ؟ يشد
  .کردی داشت قلبش را سوراخ مي گریاغی با شیاما نفس ها. ساکت شد رها

 : قاطع ادامه دادی وبا لحندیرا کنار کش مادردستش
 ! خب .... رها ی سروصدا تمومش کنیبهم قول بده ب-

 را از آغوشش جدا کرده اندیا زشی انگار عززدی زار میدخترك مثل کس. تلخ رها قلب زن آتش زد هی گريصدا
  زی چه به روز عزيریباور نداشت بعد آن سختگ....خبرش را آورده اند 

 
  . آوردی مدلش
  را درآن لحظه در خود کشت و تکرار کرد ؛ ي مادرحس
 . نبود نیجوابم ا.... نخواستم هیمن گر.... رها باشه
 : زن ادامه داد  .ختی اشک رصدای انداخت واین بار بری سربه زرها
 چون بابات هنوز دو دله و داره به تو فکر. دنبال کارات فتهی جدا شی تا بیخواهی میگیخودت به پدرت م-
 وتو  ...کنهی همه چیو تموم میاختیارو گذاشته با خودت اما خودت بگ ....کنهیم
 

  ؟ يمتوجه شد ....یزنی امشب باهاش حرف منیهم
  : دی اما داد کشدی چنان التماسی به مادر نگاه کرد که قلب زن لرزبا
 ....بگو رها ...بگو چشم .... نگاه نکن ينطوریبه من ا-

 : لشت فشرد و گفت  بانهی سرش را به سرها
 . ذارم کنار مامان ی ماوشی اما تمام خودمو با سکنمی اینگارو میشما بخواه-

 :  با صالبت گفت زن
  ....یهمه چ... میره ادتی ی همه چ-
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 پی که نوشته بود تايادامه جمله ا. اتاق رها را ترك کرد دخترك برخاست و دوباره لب تاپش را باز کردیوقت
 کرد ؛

 ..... میکنمییدای شتی برای شدن نبودم ولوونهیمن اما مرد د... بشه وونهی من نبود با چشمات دي جاچکسیه"
 78 پست 

  .ختی دفتر خانه که افتاد دلش ري چشمش به تابلو
 . کشد ی می صدرا از حاالت نگاه رها متوجه شد چه عذابخانوم

 .د  شده بوصدای بی دخترك حاضر جواب و بلبل زبان مبدل به عروسکان
 ان هم در اتاقش ،،،،. زد ی جز پدرش حرف نمچکسی که با اواتمام حجت کرد ،با هي لحظه ااز
 به پدر انداخت يبرگشت و نگاه دردمند...اما  درپاگرد دفتر خانه متوقف شد . مادر از پله ها باال رفت تی حمابا
  : دیدکتر پرس.

 . چرا ایستادي رها ؟ برو باال -
 :  گفت صالی تاب شد و با استیب. ر زل زد که دل دکتر هزار پاره شد معصومانه به پدچنان

 . نگاه دوباره اشتباه کنم نی تا با ادمی نکشيریهفت ،هشت ماه اس. منو نگاه نکن دختر ينطوریا-
 آرام و گرفته بود نقدری اشیصدا.فکر به او و اسمش باعث شد حرف بزند  ! اوشیفقط بخاطر س. لب گشود رها

 ّ. تازه بود ی مادر و برادرها صوتکه درنظر
 ختی اشک ری که مادر براحتيطور!خفه خفه. زد ی برگلویش نشسته و از ته حنجره حرف می آنگه دستمثل
.... 
  .کنمی می گفتياونوقت هرکار. ازسیاوش برسه بابا ي خبرهی دیبذار-

 :  رها سرخم کرد و گفت مقابل
  دنبال کارات ؟ فتمی بیها ؟ مگه خودت ازم نخواست داره ری برات فرقگهیمگه بود و نبودش د-

 بردل پدر و مادر گری دی گونه اش نشست وخطي آن اشک رويجا. اما خفقان گرفت "نه" بزند ادی فرخواست
  .دیکش
 . شد شی خود و برادرش ری مادر ،اشک خفته پدر و دلواپسی نگاه باراني پرهام برادل
 . رها بود دیشیندی که درآن لحظه نی تنها کسبه

 کشند یدوباره نفس آسوده م. شود ی ،صفحه دل رها پاك مي کاغذي از سنداوشی با حذف نام سکردی مفکر
 . شودی شان باز میوپروبال خوشبخت

  کرد ؛ تی او را گرفت وبه سمت پله ها هداي دربرابر،رها نشان دهد ،شانه های از آنگه پدر عکس العملشیپ
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 . برو باال رها -
 . کشند ی که او را سمت چوبه دار میآنقدر کند وسخت مانند مجرم. پله ها را باال رفت ی مابق اجباربه

  .شدی مدهی و کشکردی مری مدام به نوك پله ها گشیپاها
 بود واو را سمت دار ستادهی پشت رها اواری برد او را برگرداند اما پرهام مثل دشی بار دست پنی چنددکتر

  .دی کشیمکافات باال م
 . باشد ستادهی آن راه به انتظارش اي انتهااوشی سای نداشته باشد یانی پااهی سي ان پله هاکردی آرزو مدخترك

 که تمام امالش شده بود ي وبه خانه اردی کرده ،دست اورا بگی لبخند تمسخر الودش به همه دهن کجبا
 .برگرداند 

 . گشت رانی وشیاهای پله ها تمام شد کاخ رویوقت
 . پرپروازش شکست نی شمس وسروش آخريآقا دنی دبا

 . آنها را تنها با تکان سردادوکنار مادرش نشستی گرم احوالپرسجواب
 . آنها باشد ییاصال از او توقع نداشت واسطه جدا. شد ری دانست چرا از سروش دلگینم
  .زدی تفاوت به او شد و تنها مردمک نگاهش دور میب
 عشقش خط ي کند تا به ظاهر رواهی آنها را سي پادی تمام شده و باهای باز تکان دست مادر متوجه شد کاغذبا

 .بطالن بکشد 
 . بود ری اما هنوز از مادر دلگدی دشانی که به چشمان مادر افتاد او را پرنگاهش

 ..... کند ی مرانی باشد که خانه خوشبختیش را وی کسنی او توقع نداشت اولاز
 حالت خوبه رها جان ؟ -

 : دکتر کنار گوش رها گفت . تکان داد و معده اش را در دست فشردنی را به طرف سرشرها
  .شهی تموم می تامل کنگهی دهیچند ثان.االن میریم بابا -

  " ؟ دی نجات بددی پلوی منو از دست ددیخواهیمگه م" بکشد ادی فرخواست
 ... رد وبدل نشده بود که مرد محضردار به حرف آمد يگری دحرف

  .ارنی بفیهود تشرلطفا ش-
  .دی شاهدان نوبت به رها رسی در پی کنار رفتن پبا

 .... سوخت ی واردر انتظارش موانهی که دی او را از که جدا میکنند؟ کسدی فهمینم .دی کشی او را نمشیپاها
 ! پاك کنند چه رسد به وجودش اوشی نام سجانی توانستند قلبش را از هیآنها نم !نه
 . سمتش گرفت ی قلمگانهی بي رفت و مردشی پدر پتی حمابا
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  .دی کاغذ کشي دادند وبه اجبار روي انگشتش جاي را به زحمت البه القلم
 . ننشست دی از جوهر بردل صفحه سفیرنگ
 . ونازش چون غنچه شکفت بای زي ناگه لبهابه

 : دیدکتر پرس. ماندند ری از حالش متحهمه
 .ریم  ؟ امضا کن بستاديی شده رها ؟ چرا ایچ-
 . نویسهیخودکار نم.... نویسه باباینم-

 :  فرو خورده گفت ی بود با خشمستادهی رها اگری که سمت دپرهام
  ؟ دی جوهرش خشکدینوبت به تو که رس.چطور تا به االن نوشته -
  .دی دفتر کشي شد وخودکار را چند بار روری حرف پرهام دلگاز
 ّ. شد هیعجب بق دفتر نشست و باعث تي از جوهر روي اثرچیه

 :  پرت کرد ونالید زی مي خودکار را رورها
  .ی نویسه لعنتینم-

 :   مقابل رها گذاشت و گفتيگری محضر دار خودکار دمرد
 از چه مرکبی ساخته شدن که مدام جوهرشون قطع ووصل ستی معلوم ندی جدي قلم هانیا. دخترم ریبگ-

 .میشه
 :آنرا مقابل رها نگاه داشت و گفت .دکاررا از دست مرد گرفت پرهام خو. به مرد محضر دار نگاه کردرها
  .خورهیحالم داره بهم م.تمومش کن بریم رها -

 :  توجه به حرف پرهام رو به پدرش کرد و گفت ی برها
  ؟ ّدی فهمیچرا منو نم. خودکارم دلش به حال من سوخت بابا نیا-
 تو نایگذشته از ا .یکنیچند روز بگذره فراموش م .يدار نیتو االن حال خوب. دور دخترم زی برالتوی تخنیا-

  .ي شدییخودت خواستار جدا
  .کردی بود که پدر آن جمله را تکرار مي بارنی دومنیا

 را شی پلکهادی دگری دییحواس مادر را که جا. برگرداند زی آن مي برگشت وبه مادرش نگاه کرد تا او را از پارها
 .گونه اش راه گرفت  ي از اشک رویبهم فشرد و خط

 و قلب پردردش را دی کاغذ کشيبعداز آن قلم رو .دی وبه قلبش رسدی خط کششی گلوری تیزاب داغ تا زآن
 .برداشت و رفت 
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 شمس که با يچهره پر حسرت و شرمنده آقا .دادی زجرش مدای آمدند دو نگاه شدی مرونی محضر که باز
 ووووش،از آن بدتر سرررر.دی دزدی نگاه مدیمحاسن سف

 . اش را پنهان کند هی گرکندی به زحمت خودش را کنترل مزدی سرخ بود که داد مي مرد جوان به قدرصورت
 . کرد ی خوشبختي آرزوشی و برادی دخترك را بوسیشانی شمس پي وداع آقالحظه

 . قادر به ردوبدل کردن همان کلمات ساده هم نبود سروش
 رو ي دست وپا شکسته ای صورتش نشست و در پی خدا حافظيرو ی عاقبت قطره اشکي دارشتنی تمام خوبا

 .چرخاند 
 . متوقف شد شی دور نشده بود که سر جایقدم

 .کردی کتش در دست رها گیربود و با التماس نگاهش مگوشه
 گرفته يعاقبت رها ته مانده صدا. زدند یاما آن دو با نگاهشان با هم حرف م .کردندی با بهت نگاهشان مهمه

  قادر به درکش نبود چکسی که هبی غرییصدا.... فرستاد رونیا باش ر
 

...... 
 ؟ اونم ی نکرده باشدای ازش پي همه مدت خبرنی ای نه ؟ مگه ممکنه طایرفته .قرار بود بهم بگی کجاست -

 .عاشق وازاد نه دربند ...تو که عاشقشی 
 ه کرد با نازدانه اش که خانه اش بند او شده بود ؟ چ....دل دکتر از بندبندش پاره شد . منظور رها را گرفتند همه

 :  گفت ی به سختسروش
 . ازش ندارم رها جان که نگفتمیخبر خوب-

 :  با عطش پرسیددهی مانند تشنه اي که به آب رسرها
  کجاست ؟ اوشمیس...همونو بگو -

 رها خواستیا را از او م رهاوشیس....برسرزمین و زمان .... برسر خود بکوبد ی دودستخواستی دلش مسروش
  را از او ،،،،،اوشیس
اضطراب  ...یخفگ... دانست اما بد احساس عطش داشت ی چه منجري معلق مانده بود نمانیم

 صال،،،،دلشوره،،،،دلشوره،،،دلشوره،،،،،ی،،،استیتابی،،،،بيقراری،،،ب
 .....تند  گرفته بود و معشوقش را از او گرفادی اوشی که تازه سی بدتر از همه عشقو

 :  بر احساسش زبان گفتنش را بازکنددنی به سکوت او چنگ زد تا با خط کشرها
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االنم  .ستیاون فقط برادرن. میرم سراغ سروش گفتی می شد مدی هروقت از همه جا که ناامشهی هماوشیس-
 .... نبود یی قرار ما جدایدونیم .یمحاله خبر نداشته باش. کجاست یدونیم

 :  وباخشم گفت دی را بگوید اما پرهام دخترك را به سمت خود کشقتیتا حق لب باز کرد سروش
 .رفت به درك  ...شهی هميبرا.... مرد اوشیس-

فورا .نگاهی گذرا اما پرخشم به پرهام انداخت که تن همه را لرزاند .دندی خون به صورت سروش پاشی مشتانگار
 ا چه موقع متوجه نشد ره.برگشت تا همراه پدرش آنجا را ترك کند

 
  ؛ دی معصومانه پرسیبا لحن. را مقابل او قرار داد خودش

 . سروش کنمیخواهش م.هی برام کافنیهم.فقط بگو حالش خوبه-
 داده ي درون قلبش جایانگار بمب ساعت .کردی رها و تب داغ نگاهش داشت مغز سروش را منفجر مالتماس
  .دی کشیهرآن انتظار منفجر شدن خودش را م.بودند 

 که محال يداری و ددندی مهر دخترك کوبي که روياز مهر. گرفت ی پرهام اوج منی حس با نگاه خشمگنیا
  .گریکدی دانست چه رسد به قرار گرفتن دوباره آنها کنار یممکن م

 را فراموش کند ودنبال اوشی بخاطرآنکه رها راحتر سدیشا. سنگ در دلش گذاشت و همدل پرهام شد ناخودآگاه
  ي براي اندهی دانست با گفتن آن جمله چه آیش برود که اگر م اندهیآ

 
 ..... بافت ی بهم نمی مهملنی چنچگاهی زند هی رقم مدخترك

 :  خشک و دور از هرگونه عاطفه گفت یبا کالم!سرد و ثابت . رها نگاه کرد به
  " نه اونطرف نطرفینه ا .دی به مراد دلش نرسچوقتیسیاپش ه"-

 آمده چه رسد رها که تمام اوشی سر سی باور کردند بالئیبه راحت.روش بهتشان زد  سي از لحن جدهمه
 .وجودش را خرج او کرد

 . تا چوب پرهام هر لحظه خردترش نکند دی را خراوشی سروش غرور سدرواقع
 .... رفت ادشی رها هم از ي لحظه اي براانگار
 دلش

 خواستنش
 مهرش
  قلبش
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 انتظارش
 تبش

 عشقش
  وروانش روح

اما  .فتدی بابانی وسط خهوشیانتظار داشت ب. دو وجود دخترك شد ي رنگ و لرزریی دم سروش متوجه تغهمان
 . شد دی سفدی سفشیلبها .شدی تر می بود که هر لحظه مهتابشیرنگ و رو

 
 . امتدادي نداشتچکدامی هيمات نقطه اي بود که برا .دندی تمام خون تنش را کشانگار

خودشم هم انتظار داشت روح از کالبدش . صفر رفت رییشه که سربه فلک داشت ز قلبش برخالف همضربان
  از ياو جسد... هنوز سرپایش نگاه داشت ي به نقطه ادیبدر رود اما ام

 
 ...عبادتش کند .... تا باور کند خواستی ماوشیس

 کردیهرمان تنش را حس م؟؟اوهنوز . بود تا او را دراغوش خود کشد یمگر خاک.... گفتن ان جمله را نداشت دل
  ...دی بار که در آغوشش گرفت و بوسنی آخري براکباری یحت.

 بودند دهی کشرونیانگار او را از گور ب. وحشت کرد دنشیدکتر با د .دی پدر چرخي سوی نفسی با همه بسرش
 مثل . هم خورد ي رها به زحمت رورنگیلبهاي ب.لبش بهم دوخته شد .

 
 ..... ماند ی زنده نمخوردیعطش به آن معنا که اگر آب هم م...پر از عطش ...ب  افتاده از آرونی بیماه

  "... بار کی نیهم.....میخوام برم خونه ام بابا "-
 . داد ي جالی را بهم زد واو را درون اتومبشیپلکها. تاب مخالفت نداشت دکتر

 .... پدر تنها باشد خواستدهمراه
  تنها

  بود تنها بود اوشیس
 نبود باز هم تنها بود  اوشیس
  او بود یی تنهاي هاهی خانه شاهد شب و روز گران
  دلخوش بود زشی چه چبه

  خواستی مچه
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  داشت شی برای قدرت جذبچه
  شی نه پاهادیکشی بود که اورا مقلبش

  وجود نداشتگری داو
  توانست باور کند ی چگونه رفته که نماوشی سدی فهمینم
 زیروروي وجودش را ی منفيتمام حس ها ....یشانیپر ...یآشفتگ....لتهاب بیقرارش کرد ا... انتظار خسته نبود از

  که هرنسیمی رفتی راه ميتنها با خاکستر ....دی دیپناهی نم.آتش زد 
 
 ...... گردباد بودشیبرا

  .دی مقدس دست به درودیوارش کشینی اپارتمانش که شد مثل زموارد
 .کردیفقط نگاهش م. داخل شدن نداشت يارای.ستادی در چهارچوب در ادکتر

 و با دی به اتاقش کشيسر. فشرد نهی و به سدییآنرا بو. مبل برداشت ي را از رواوشی رها شده سراهنی پدخترك
  اتاق ي که انتهایمقابل بوم بزرگ. خاطره کرد دی تجدلشیتک تک وسا

 
 .....ال رفت  نگاه کرد که از حاوشی سي به چشمهانقدریا. بود زانو زد گذاشته
  و حواسش نه ،دلش،،،،،،،هوش
 . آب نگاهش را باز کرد دنی اشک مانند پاشي هاقطره

 . وبه سالن برگشت ستادی زانوان مرتعش خود ايرو
 . کند دای پنی گفت تا دردش تسکیبا کدامشان م. بود شی هاهی و گرطنتهای شادآوری آن مکان تمام

 . نشد ی هرسو نگاه کرد دلش راضبه
 . باز کرد نی را به طرفشی و دستهاستادی سالن اوسط
 : خود زمزمه کرد ي و زار براآرام

 نبودنت را صرف کردم؛ نبودي نبودي  "
  را زمان دادم؛ روز شد سال، هفته شد سال، ماه شد سال ، نبودنت 
 . را رنگ دادم؛ اتاقم آبی شد، زمینم آبی شد، آسمان آبی ماندنبودنت 
 رمان ، درد شد و درد ، درمان شد و درد ماند،  درد شد و دنبودنت 
 "... هنوز هست، جایی پشت ذهنِ خسته اي که مینویسد از رنگِ  زننده ي جايِ خالیتنبودنت 
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دستانش را به . لبخند زد شیبه رو. نشسته بود اوشی هم سنیدراسمان آن تکه زم. ماند رهی نگاهش به سقف خ
  ری آغوش بگشاید و زشی زمان برازمیتپنویمنتظر بود ه.سمت او باال برد 

 
 . شود دهی کششی عشق به سويانرژ

 . آن حس شد که احساس کرد روح از تنش به در شد ری درگآنقدر
 . پناه در جسم خود مچاله شد ی بی فشار صفر درجه تن مثل گنجشکری قلبش کم آورد و زباالخره

  .....شی هاهی گري صدایحت ...دی رها را نشنيدا صي احدچی هگریعاقبت پلک گشود اما د.... هوش آمد به
 79 پست 

  بابا ؟ ي به حرف من فکر کرد- 
 :  بدون آنکه به پرهام نگاه کند گفتدکتر

  .ستمیآره ،اما موافق ن-
  ؛ دی که انتظار آن جواب رانداشت پرسپرهام

 چرا؟ -
 حال نیواال به ا .ي تو بودشمیی جدايا بریمقصر اصل. به اجبار وادارش کنم گهی دخوادی دلم نمنکهی ايبرا-

 . اصرار نکن گهید. افتادیوروز نم
  بمونه ؟ فی تا اخر عمرش بال تکلدی بداردی خواستی شما میعنی-
 . شدی خودش جدا ملی شد وبه می باالخره خودش خسته ممیاگه وادارش نکرده بود-

 :  گفت ي با لحن بدپرهام
 .ردوختید تا داماد احمقتون برگرده نکنه شما هم مثل دخترتون چشم به د-

 :  آمرانه گفت ی نگاه اخم گرفته اش را سمت پرهام دوخت وبا لحندکتر
رها حق داشت از دستت  .یکنی منی منم توهتی به شعور و شخصيتو دار.مواظب حرف زدنت باش پرهام -

 .کالفه بشه 
  نادم گفت ؛ ی با لحنپرهام

 . شدم ی حوصله و عصب مقدار کمهی.... بابا دیمنو ببخش-
  .می نکنکی اعصاب همو تحرهودهی بي بحثهانیپس لطفا باا...منم مثل تو -

  : امدی کوتاه نپرهام
 ... داد رها رو معالجه کنه تا شنهادیخودش پ. روانپزشک با تجربه شده بابا هی مانینر-
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 :  گفت ی حوصله گی کالم پرهام آمد وبا بانی مدکتر
 . رها ی بحرانطی شرانیاونم تو ا.م برسه تا به مراد دل خودش-
 هی ي الفور پذیرفتید اونوقت رویموندم شما چطور اون پسره مزخرفو ف. بابا کنمیکم کم دارم بهتون شک م-

  نشون تی حساسنقدری دخترتونو خوشبخت کنه اتونهی دار که مندهیدکتر آ
 
  .دیدیم
  ؟ ي چه منطقیه که تو دارنیآخه ا.ن پرهام  آدمها رو با مدرك و وضع واوضاعشون محک نزنقدریا-
  ؟ دی خانواده اش شک دارای مانیاما مگه به نر.حرف شما درست .... باشه -
 . وجه چینه ،به ه-
  ؟ دی پس چرا مخالف-
 موضوعو مطرح نی اگهی دکنمیازت خواهش م. افته تو تب مرگ ی وسط رها مادی بمانی اسم نرنکهیواسه ا-

 .نکن 
 . بابا دیکنی اشتباه مدیشما دار-

  رسا ودردمند گفت؛ یی با صدادکتر
  .دیری نفساشو ازم نگگهید. که هست دلم خوش باشه ینیبذار به هم-

 :  گفت هی گرانیخانوم صدرا م. بلند دکتر پرهام را ساکت کرد يصدا
 ...... بدتر بشه که نی پدرام ؟ مگه قراره بچم از اهی حرفا چنیا-

 :  همسرش زل زد و گفت سی به چشمان خدکتر
 .ببخش پروا جان....کنترل اعصابمو از دست دادم  -

  مداخله کرد ؛ رهام
 ي هر روانکاوقیحاال از طر .رونی بادی بحران بنی رها از ادیباالخره با. گذاشت بابا دی دستم نباياما دست رو-
 .چه بهتر که آشنا باشه تا کامال رها رو درك کنه .

 هیکم کم قض.اخالق خودش را داشت . رفت یاو مانند پرهام سراصل  مطلب نم.رهام شد  متوجه منظور دکتر
  ی تر برخورد کرد آرامش گرفت و به نرمی منطقنکهیازا. شکافت یرا م
 

  : گفت
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 کنهی فک مشونی اشی اگه ببریمش پطی شرانیدرا .می دونی همه منویا. داره تی حساسمانی رها به اسم نر-
  چه اصراریه ؟ خودم ری تفاسنیباا.ز سر خودمون بازکنیم  اونو امیخواهیم
 

 . روانکاوها رو دارم نیبهتر
 :  به وجود آمده استفاده کرد و گفت طی از شراپرهام

 که وجود دارد و باعث شده من اصرار یتنها نکته مثبت. کنه باکی ازدواج کنهی نمی رها فرقي براطی شرانیدرا-
 من . مونده ی که به قوت خودش باق به رهاستمانیکنم ،عالقه نر

 
  .کنهی بخاطر خودشم که شده ،رها رو معالجه ممانی نرمطمئنم

  ؟ ی عکس داد چجهی شما نتنانیاگه اطم-
 :  گفت پرهام

 . قبلش رها بدونه ستیالزم ن .مانی مطب نرمی ببرماریقراره رها رو تحت عنوان ب-
 :  دکتر برخورد و گفت به
  ....نجایما هم ا .دی وتصمیماتونو گرفت پس حرفاتونو زدید-

 :  گفت هی کالم پدرآمدوبا گالانی مپرهام
 کردم یواال فکر م. گرمابه و گلستان بوده وهستید قیرف .دی رو خورديخوبه سالهاست نون ونمک دکتر نادر-

  .دی شک دارمانی نرتیبه حسن ن
 :  گفت دکتر

  .کنمیمن درحال حاضر فقط وفقط به رها فکر م-
 مداوا ي ببره ،رها رو براشی ازپيچون متعهد شد اگه نتونست کار .دی کننانی اطممانی پس بخاطر رها به نر-

 . ببره ای دني کالج هانیبه بهتر
 :  شد و گفت ی عصبدکتر

  سوزونه ؟ ی غریبه واسه دخترم دل مهیمگه خودم مردم که -
 ی مي بهانه اکی دیگوی خود را به آن راه زده و هرچه م چرا پدر کامالدی فهمینم .دی خود کوبیشانی به پپرهام

 . را به ماجرا باز نکند مانی نريتراشد تا پا
 :  گفت دی که استیصال را در نگاه خانواده اش ددکتر
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اگه بعد  .مانی خودش بره مطب نرلی موافقم که رها قبول کنه و به میبه شرط. فهمم یمن منظور شما رو م-
 ... اسمشم نمیارید گهی نشون نده دیلعمل خوب مالقات عکس انیاول

 :  گفت پرهام
 .... جلسه که هیتو -

 :  کالم پرهام آمد و گفت انی مدکتر
 و ننی بی که میی کنن بلکه بخاطر آدمهای معقول مری که کار غیینه بخاطر آدمها. خطرناکیه  پسر ي جاایدن-

 . کنن ی نميکار
  : دیپرس. نشد رشی دستگيزیچ.ه کرد  بار جمله پدر را مزه مزنی چندپرهام

  به قصه رها داره ؟ ّی چه ربطنیا-
 رها رو مانی و رفت حاال نرخواستی رو مگهی دیکیرها . طرفه دوباره تکرار بشه هی نخواه عشق نهیربطش ا-
  ی باز روح و روان رها دستخوش چه احساسيفک کرد... جلو ادی بخوادیم
 
  ؟ شهیم
  حال کشوندهنی وبه انجای پرقدرته که رها رو تا انقدریشق ااما من معتقدم اگه ع-

 . اونو از نو بسازهتونهی نریمانم مپس
 :  گفت دکتر

 که گفتم موافق رفت وآمد رها هستم یاما من با همون شرط .شهیآدم باالخره مقابل محبت خم م .ستی ندیبع-
 . کن می تفهمانی به نرنویا.درحال حاضر هم فقط براي معالجه .

 گرداند ی برمی و او را به زندگداندی راه نجات رها را ممانیاو مطمئن بود نر. تکان داد و ساکت شد ي سرپرهام
... 

 80 پست 
 : واز زبان کودکانه او گفت دی صورت رها کشي کوچک پسرش را روي تبسم دستها

 توام خالم نمیشی ؟. من که خاله ندارم -
 :  مقابل صورت رها گرفت و ادامه دادشیرا به کمک دستها"دمهب"تبسم . به خود نداد ی تکانرها
 .حاال بلند شو بغلم کن بداخالق  .شمی چقددارم شکل عموم منیبب-

 کوچکش را جمع ي رها باعث شد کودك لبهاسیصورت خ. فشرد نهی کودك را از آغوش تبسم گرفت و به س
 . شود رهیکرده و به او خ
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 کودك رها را به هق هق انداخت و با او هی گريصدا.د سرباز کرد  رها که شدت گرفت بغض مهبياشکها
 .همنوا شد 

 نهی نفس گرفتن از سي تنها چند هق هق برایگه گاه .ستی گری وبیصدا مدیی سای کودك را به خود مصورت
 . زد ی مرونیاش ب

  ّ! جواب کجا  شاداب و حاضري کجا ان رهادهی مغموم و رنگ پري رهانیا. شد ی تبسم داشت سوراخ مدل
 . آرام کردن آنها مهبد را از آغوش رها جدا کرد ي شد و براي جو موجود اشکش جارری تاثتحت

 . مقابل نشان داد ي عملش رها به او پشت کرد و خودش را سرگرم کاغذهانی ابا
 . آمد نروی گونه سرد دخترك از اتاقش بدنی شد و بعد از بوسمیتسل .دی واکنشی ندچی هرچه حرف زد هتبسم

  .ختی ری اشک می رفتن از پله ها به آرامنیی پادرحال
 . درد آور بودشی براندی ببي روزنی اینکه رها را به چن

 . بودند زی هم عزي مثل دو خواهر براشهی فقط هم را داشتند و همآندو
 شد رهی به آن خین طوالیقیتا دقا. آورد رونی باوشی از ساقلمیی کاغذهایش ،سنی که از اتاق خارج شد ازبتبسم

  یحرف زدن با کاغذ ب . ردی حس نشود نگاه برنگیعادت کرده بود تا ب.
 

 . داد ی محی را به تمام نگاههاي عالم ترججان
 چرا ..... ؛چرا دی پرسی واز خود مدی کوبی قلبش مشت مبه
  .دی پرستی کرد فقط اورا تا سرحد مرگ می نمدای چرا یی دوست داشتنش پي برایلیدل
 تشی هم حماجانی ازدرون آن کاغذ بکردی بود که احساس منانی آنقدر قابل اطمی با تمام سرکششیشمهاچ
  .کندیم

 .انگار سواد را هم فراموش کرده بود  ...ي و عمودیافق ...یخط خال ...دی کشرخطی برداشت و کنار تصویقلم
 و کردی مي دلبراوشی سي برایوقت. دیچی در سرش پی ذهني گذشته صداادی شد و به رهی چشمان سیاوش خبه

 . شدیاو با دهن کجیهایش رد م
 . به سفر رفت اوشی که سیی روزهایی آمد و تنهاادشی شی هاخنده
 . بازگشت داشت شی آن سفر هم براکاش

  قلبش زمزمه کرد ؛ ي عکس گذاشت و براسرروي
 ...من تو را نمی سرایم " 

  ،تو
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  در افکارم می رقصی ؛خودت
 وسوسه می کنی و شعر را پیدا ؛ مرا خودت
  هواي دلم را ابري کردي ؛خودت
 ... مرا بارانی  کردي خودت

 ... بخوان و ببین و لمس کن 
  بخوان دوستت دارم هایی را 

 ... بر روي کاغذ می چکد که
  ببین چشمانم را 

 ... خیسِ نماندنت است که
  لمس کن احساسات عریانم را

 ... لمس ناشدنیستکه
 ...ن لحظه هایم را  لمس ک

 ... کن این با تو نبودن ها را لمس
 ... کن این همه تنهایی را لمس
  کن ،لمس
 ... بارانی ام را دنیاي

 ... من تو را نمی سرایم 
  ،تو

  با خون دلم ، خودت
 "... را بارانی کردي شعرم
  .ختی ری اشک می آمد به آرامی منیی از پله ها پاکهی درحال

 . را نداشتندیو خواهر بودند که جز هم کس و رها مثل داو
 رها مانند نیدرآن ب. سوزاند ی میقی غم بود که هر کس را به طري حاال غبارشانی و خنده هاطنتهای شادی

  .دی رقصیشمعی لرزان در آغوش باد م
 :  گرفت پرسید يکنارش که جا. از همان فاصله متوجه تبسم شد سروش

  افتاده ؟ یاتفاق-
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اما . تاب داد تا ذهن او را منحرف کند نی به طرفيزن جوان سر. را متوجه شان کرد گرانی نگاه د سروشسوال
  خواست همراه تبسم شده و از رها یدلش م.سروش نگران رها بود 

 
  : دی دوباره پرسنرویازا.از دکتر و خانواده اش  .دی کشی که گفته بود خجالت می کند اما از او و دروغدنید
 رها چطور بود ؟ ... بود که حالت خوب-

 :  وار گفت هی دهد پرهام کنای از آنگه تبسم پاسخقبل
 . بهم ختی که روز گارمونو ری به اوننینفر .شهی مينطوری انهی بره اون باال و جنازه رها رو ببیهر ک-

 . را درهم قالب کرد تا لرزشش را پنهان کند شیدستها .دی سروش به وضوح پررنگ
  خواستار سکوت شد اما او ادامه داد ؛ ی زبانیبه پرهام نگاه کرد وبا زبان ب با غضب دکتر

 . فهموندم ی رو بهش مزای چیلی خیاونوقت معن. کنم داشی رو بگردم و پایدوس داشتم تمام دن-
  ....ردی دخالت کرد تا پرهام زبان به دهان بگمای مستقنباری ادکتر

  .ارهیالمتیشو به دست ب به خواهرت کمک کن سهودهی افکار بيجا-
 :  دادن جو موجود گفت ریی تغي صدرا برامهندس

 برمش هرجا که یبا ترانه وتبسم م. وقتت پره بسپارش به من ای ياگه حوصله ندار. رها رو ببر سفر پدرام-
 .دوس داشت

  پرهام گفت ؛ باز
 ...  کنه ادی رها سفر دوردنیاس تا بگرده اون شارالتانو پي براحی تفرنیاالن بهتر-
 : پرهام درادامه گفت . مهندس صدرا به وضوح اخم به چهره نشاند نباریا

 داشت سفر براش خوبه همه دهیاگه دکترش عق.قراره از شنبه معالجشو شروع کنه . عمو دیشما محبت دار-
 . داشته باشن ازی از رها به سفر نشتریفک کنم مامان و بابا ب .ریمیباهم م

  ؟ يکتر نادرحتما باخانواده د-
 . بهتر باشه دکترش همراهش باشه دیشا-

 یبه بهانه آرام کردن مهبد ،اورا از آغوشتبسم جداکرد و همراه با عذرخواه. تاب ماندن نداشت گری دسروش
 . رفت اطیکوتاهی سمت ح

 :  پشت سرش گفت تبسم
  .رونی نبر بينطوریبچه رو ا.هوا سرد شده سروش -
  .دی تبسم را نشنيانگار اصال صدا. رفت رونی تبسم در را باز کرد و ب توجه به حرفی سروش باما
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  : دی پس از رفتن سروش دکتر رو به پرهام کرد و به او توپبالفاصله
  رفته ؟ ادتی پرهام ؟ حرمت مهمون ی کشیخجالت نم-

 :  و گفت ستادی حق به جانب اپرهام
 .من چکار به سروش دارم -

 :  بالفاصله گفت تبسم
 . باشه برادرشه یهرچ .ی اونچه تو دلته مقابل سروش بگستی مقصره اما درست ناوشیسته که سدر-
 .خب بذارروسرش حلوا حلواش کنه -

 :  کرد و گفت ی اخمتبسم
  تیه؟ی االن کجا ودر چه وضعاوشی سی دونیاز کجا م. به خودت غره نباش نقدریا-

 :  گفتی با همان تلخ زبانپرهام
 . بسوزونمش نمیچون من قسم خوردم جنازشم بب.همون طور که داداشش گفت .باشه کاش اصال زنده ن-

 :  کنار لب نشاند و گفت ی لبخند کجتبسم
  که سردلت مونده محبت کردن به خواهرته یاخالی کردن عقده دلت؟ ي همه عقده انی اونوقت ا-

 :  گفت ی عصبی بود با لحنامدهی که از حرف تبسم خوشش نپرهام
 .  که رها رو سوزوند رمی گی رو ازش پس می هم تقاص تمام لحظاتکنمی میده دلمو خالهم عق-
حالشو . نبر مانی چشم نري اونو جلوي و واقعا دوسش داری به فکر رها هستیلیاگه خ.خودتو گول نزن پرهام -

  .شهی بدترم مکنهیبهتر که نم
  .ي واسه رها همراه شوهرت بري هواخوري دلسوزي شما بهتره جا-

 . مبل برخاست ووسایلش را برداشت ي به سرعت از روتبسم
 نگشود یانگار خودش هم متوجه شد چقدر بد حرف زده اما زبان به عذر خواه. از حرف پرهام شوکه شدند همه

. 
 :  راه تبسم را سد کرد وگفت دکتر

 .نداره  حرفا ش ي روی کنترلچی روزا هنی دونم چرا اینم. دلمزیپرهامو به من ببخش عز-
 :  گفت تبسم

 رشی عادت داره هرچی و هرکس مطابق میلش نبودبا خوار کردن و منم منم زدن  تحقشونیا.خوبم داره عمو-
  گمی منوی که ادی ببخشیلیخ. فهمه ی میلی عقل کله وخکنهیفکر م.کنه 
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 . نفهمه یلی چون خدی نظر کندی تجدتشی تربي بهتره به طور کل رواما
 : به صورت سرخ پرهام انداخت وگفتیتر نگاه که رفت ،دکتبسم

  ؟ ی خواستی منویهم-
 . رفت رونی از پرهام نماند و از ساختمان بی جوابمنتظر
 : از مژه چکاند و گفت ی صدرا قطره اشکخانوم

 شهی چشمم آب مي خان ؟ اون از دخترم که داره مثل شمع جلوزی افتاده پروي به چه روزمی زندگدینی بیم-
 . کشه ی نقشه ماوشی کشتن سيپسرم که مدام برا از نمیا

 . حال و روزمو تماشا کنن انی ؟ بخوردنی مموی که حسرت زندگیی هستن اونهاکجا
 . خواند ی فرامي آنها را به صبورشیبا حرفها. شروع به صحبت کرد ی صدرا به نرممهندس

 . با اوستشتری سخن عمو بي متوجه شد روپرهام
 کرد ی مهیاما فورا خود را توج. اش همه را آزار داده است ی با خودخواهدی شد فهمقی رفتار خود که دقيرو

 . خواهرش است ي برايرفتارش دلسوز
 . به رفتن نزد پزشک کند ی درصدد بود تا هرطور شده رها را راضنروی ااز

 رفتن نزد يابرا حاضر نشدند رها رچکدامی ظاهر امر بود چون هنی داده بودند اما اتی گرچه رضاپدرومادر
 ..... منزل را ترك کردند ي کنند و هر کدام به بهانه ایپزشک همراه

 81 پست 
 . وارد اتاق که شد رها لب تاپ را خاموش کرد 

 . نکنند ي تا لج لجبازاوردی نشی را کرد اما به رونکاری شد عمدا امتوجه
 :  رها نشست و بانرمخویی گفت مقابل

 .بلند شو  .ي کم هوا بخورهی رونیرفتم ببرمت ب گمیتصم.امروز کار ندارم -
 : پرهام سر او را به سمت خود برگرداند و گفت . خالف نشستن پرهام زل زد ي به نقطه ارها
  ،نه ؟ ییای بي دوس نداریعنیرو برگردوندنت -

  .ندی انداخت تا چشمان پرهام را نبنیینگاهش را پا. واکنشی نشان نداد رها
 :  خود آماده شود لیربان زد تا دخترك به م مهی به لحنپرهام

  وحالشون گرفته بشه ؟ يومدی بیان ببینن نادیتو که دلت نم .رونی برمت بیبه مامان و بابا گفتم امروز م-
 : ادامه داد نرویاز ا. حساسیتش گذاشته است ي دست رودیمرد جوان فهم. پرهام نگاه کرد به



 

 499 

 اتاق بذار خیالشون نی اما با ترك اهوینمیگم . تکونی به خودت بده هی ... نذار مامان و بابا افسرده بشن رها-
 . آسوده بشه یکم
 ی احساسگرید.چه خودخواه شده بود که پدر و مادر را بطور کل کنار گذاشته بود . صورت پرهام خشک شد يرو

  که با فکر به نیهم....اما چرا .در دلش نمانده بود تا خرج آنها کند 
 

 . در دلش بود ي هنوز ته مانده ایعنیلبش صدا کرد  قنامشان
 . پرهام کرد ي برخاست و به سمت کمدش رفت لبخند را مهمان لبهایوقت

  .کردی به آنچه گفت عمل مدوواقعای فهمی کاش پرهام هم او را ميا
  .ی ساده همان حوالیگردش

 ساده ي روادهی بود وبا آن پامدهی نرونیش بمدتها از اتاق .دی به تنش چسبیلی رفتند که خي ساده اي به هواخور
 .انگار وارد بهشت شده است

 . رها ناآشنا بودي که برایراه. باز گرداند ودرمسیري تازه افتاد لی که پرهام او را به اتومبدی نکشیطول
 . شود ی می نگاه کردن به اطراف را نداشت تا بفهمد وارد چه مکانحوصله
 . که وارد شدیکان را داشت جز میی هرجاانتظار

 " کینی کلهی شبییجا"
 ی دانست او را به کجا میدرسالنی بلند که نم. رفت ی پرهام جلو متیبا حما. نداشت وارد آنجا شود دوست
 .کشاند 
 رفت که يزیخودش از او فاصله گرفت و به سمت م. نشاندی صندلي متوقف شد و او را روي مقابل درپرهام
 . بود  جوان پشت آن نشستهیدخترک

 . اشتباه نکرده است دی در فضا زد فهمي که باال آمد و دورنگاهش
 . را دربر داشت ی نصب بود که نام وتخصص هر پزشکیی اتاقی تابلومجاورهر

 کرد از نظر ی فکر نمچگاهیه. که پرهام او را بخاطرش آنجا آورده باشد دی دی در خود نميماری از بیعالئم
 .رفته باشد  گی روانيماریخانواده او ب

 در خود ودنیایش دادی محیترج. مراوده داشته باشد ی خواست با کسی فقط خودش را در خود کشته بود و نماو
 . از عزیزانش قادر به هضم آن نبودند کی چی که هییایدن.غرق باشد 
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همان دم . زدی شد تا از آنجا بگرزی خمین.تمام تنش منجمد شد  .دی خشکيری مسي ناگه مردمک چشمانش روبه
 دستش را گرفت و او را همراه خود داخل آن اتاق .پرهام مقابلش سد شد 

 
 .... کوبیدی مغزش مي مانند چکش روشیها  که نوشتهیاتاق .دیکش
 " ،،،،،روانپزشکي نادرمانینر"
 . سربلند کند کنار پرهام نشست ای ندازدی به اطاق بی آنکه نگاهیب

 ی که ميزیتنها چ. شدن بود یدرحال ته .دی کشی بر قلبش چنگ میبیغرحال  .دی لرزی مدی درون مانند باز
 . کف اتاق بود اهی سنگفرش سدید

 به فشی و با گرفتن شانه هاي ظرستادیاما پرهام مقابلش ا .ستادیبالفاصله کنار او ا. برخاستن پرهام شد متوجه
 :  گفت ینرم
 باشه ؟ ... خواهر گلم شهی میاگه بخواه.رها  ي بحرانو پشت سر بذارنی به خودت کمک کن تا ای کمهی-

 :  کشد ادی سرش فرخواستیم .خوردی از محبت پرهام بهم مدلش
  " ؟ نجای ايچرا منو آورد.اینهمه دکتر - "

 . درسینه ماند تا قسمش نشکند شی صدااما
 . بسته بود اوشی سری خود و تصونی که بيسوگند
 کنار ی صندلمانیمخصوصا که نر.  روزن گرفتار شد ی بی قفس رفت دررونی بمانی پرهام بااشاره نروقتی

 .دستش را اشغال کرد 
  .دادی عطر او آزارش مياما هنوز بو. نگاهش را سمت پنجره چرخاندندی آنگه او را نبيبرا

 ي هاشهی آن شيجا. چال کند کردی که داشته خفه اش می بغضری زری را بهم فشرد تا آن فضا را زشیپلکها
 . کرد فی را در ذهن رداوشی عطر سرنگارنگ

 . افتاد شی سربه سر گذاشتن هاادی و به دی چرخی ها در حافظه اش مشهیش
 . همراهش باشد رودی هرکجا ماوشی سي تا بودی پاشی داشت هر کدام از آنها را برمیداشت و به لباسش معادت

 .  بوداوشیتلخ وسرد عطرهاي محبوب س. برد ی از آن بوها می لذتچه
 . ذهنیش را خراب کرد ي فضادیچی که زیر گوشش پمانی نريصدا

 . بکوبد مانی صورت نري به خود گفت و دوست داشت محکم تویظی غلاه
 .....دادی محی را به حضور او ترجاوشی سيای رویحت
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 هی يدی مقاوم و شکست ناپذیري که اجازه نمنقدریتو ا .یزنی و حرف مکنهی سکوت خسته ات منیباالخره ا- "
  ".رهگذر ساده عمرتو تباه کنه 

 . نگاهش کرد نیخشمگ .ندی صورت او بنشي باعث شد نگاهش به ضرب رومانی نرحرف
 که پرهام يکلمه ا. ثابت کرد اثر عشق است که دخترك را به آن حال انداخته نه نفرت مانی رها به نرنگاه

 . در مغز او فروکند خواستیم
 . و مطمئن شود ندیها را بب آن جمله را گفت تا واکنش رعمدا

 گرفت یمقابلش قرار م. شد ی وارد مي از در مدارا و محافظه کاردیبا. داد ریی خاطر که شد روشش را تغآسوده
 . کرد ی باخت هم حال او را بدتر میهم م
  .....ندی چرخاند او را ببی وطوري نشست تا رها به هر طرف سر مدی اش را مقابل رها کشیصندل

 مگه نه رها ؟. از اطرافیانه ییوت بخاطر انتقام جو سکنیا-
 : که گذرا نگاهش کرد با عطوفت ادامه دادرها
  .ي شدی نمی من عصبیی مونده واال با جمله ابتدایخوشبختانه احساست پاك و خالص باق-

 . اش را بسنجد هیبا آن حرف ثابت کرد عمدا آن جمله راگفته تا روح. به دلش نشست مانی نرجمله
 گونه اش ياشک رو. گشته بود زانی از او گري دارشتنی نداشت مقابل او ضعف نشان دهد اما خودوست

 :  گفت ی بیصدایش گرفت وبه آرامهی گردنی از دمانیدل نر.نشست 
  رحمانه رهات کرد ورفت؟ ی که نشناختت وبي کردیچقدر اشکتو صرف آدم- :

 . قبل را نداشت هی حس چند ثانگرید.داخت  با گفتن آن جمله خودش را از نظر رها انمانینر
 . بزند نهی شد تا سنگ خود را به سی می داشت  وارد راهاو

 :  ادامه دادمانیچون نر. به او دروغ نگفتحسش
  مرده ؟ هی سوزونی ؟ زنده شدن ی خودتو واطرافیانتو مي داری سرگردونی رها ؟به انتظار کیبه دنبال چ--

  .دی در نگاه او نديزی عشق چی و روشنی باال آمد اما جز شفافمانی به سمت نر اشک آلوده اش خصمانهنگاه
 :  گفت ی به سمتش خم شد وبه آرامی او ،کمی صندلي با گرفتن دستهامانی که نرزدی برخخواست

 ي ورد شدی پا گذاشتری زی تفاوتی که مال من بود اما با بیختی ری آدميعشقتو پا .ی گرفتی تو حقتو از زندگ-
  به جوونیت ستی قشنگ نيحاال که بهت ثابت شد عشق به چشم و ابرو.

 
 . حس سوخته و فنا شده رو بهت برگردونه نی اخوادی اعتماد کن که میبه کس. کن واینده اتو بساز رحم

 . رها که بند آمد و به چشمانش زل زد باعث خوشحالیش شد هیگر



 

 502 

 . جمله اش است ی بود درحال حالجمطمئن
 که مربوط به افسردگیش بود البه یی حرفهادیبا. کند انیشت در دیدار نخست تمام احساسش را ب ندامیتصم

 . دو نشان بزند ری تکی تا با کردی خواستنش مطرح ميال
 :  آنگه دل رها را محکم کند افزود ي خود وبرادرخیال

 .میدی رسیقیه عشق حق و بمی سخت گذشتي روزهانی از ادیشا. امو درتنهایی تو پر کنم ییبذار تنها-
اما . کرده و خفه اش کند ادیآنچه در دلش بود فر. بکوبد مانی تمام اتاق را بلند کرده وبرسر نرخواستی مدلش

  اش را به عقب هل داد و ی و صندلختی رشیتمام آنها را به دست و پا
 

  .برخاست
 . سوخت ودود شد مانی حس نرتمام

 . کرد یروزش از او فرار م دخترك هنوز با نگاهش وان حال و آن
  ،،،،،،،ختی و از مقابل چشمانش گردی مثال باد به سمت در دوچون

***** 
 :  گفت ي آمد و با لحن تندنیی از پله ها پای عصبیی با گامهادکتر

 ؟ که چند ساعته خودشو تو اون ی خواستی منوینگفتم اونجا نبرش ؟ هم. اصرارهاي شما آقا پرهام جهی نتنمیا-
 . خودش قفل کنه ي کنه ؟ فقط مونده بود درو روی زنداندخمه
 :  آمد شی تلفن پی دهد که رهام با دردست داشتن گوشی مانده بود چه جوابپرهام

 .تلفن با شما کار داره بابا -
  را با گوشش چسباند ؛ ی گوشکردی به پرهام نگاه منی همانطور که خشمگدکتر

  .دیبله ،،،بفرمائ-
 :  کاستتشی از عصباني که تا حددیچیشش پ نرم در گوییصدا

  " مانینر"....نادري هستم . دکتر ي آقاریشب بخ-
 :  شد شانی کالم اي متوجه سردی به خوبمانی اش را حفظ کند اما نري کرد خونسردی سعدکتر

 پدر و خانواده خوبن ؟  ....ری هم بخیشب عال-
 به مراتب بدتر از گذشته ي دختر خانمتون رفتاردیا بود تاعرض کنم شنیغرض از مزاحمت ا. به لطف شما -
 .البته احتمال دادم تا باعث نگرانیتون نشه  .رهی بگشیپ

 :  وار گفتهی و کنای بدون پرده پوشدکتر
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 . طور شده نی به لطف شما وطبابتتون هم-
 داری موافق دگریتر د باخت و مطمئن بود دکی معنادار دکتر باعث شد محکمتر ادامه دهد واال از همانجا مکالم

 آنها نخواهدبود ؛ 
همون . دکتر ي آقاکنمی شما برسم اما من  با زبون خودتون باهاتون صحبت ماتی مونده تا به تجربیلی خ-

  دی شی باعث میی داروهازی وبا تجودیدی مصی بیمارانتون تشخي که برایروش
 

 ریغ .دی شی حالشون مریی متوجه تغیر زمان بخوباما پس از گذ. بیفتهقی الظاهر بهبودیشون به تعوی علتامدتی
  ؟ نهیاز ا

 :  را در دستش جابه جا کردوپرسید یگوش. نشست ی مبلي رودکتر
  رها درحال گذراندن دوران نقاهته؟ نهیمنظورتون ا-
 و دی کناننیفقط ازتون تمنا دارم به من اطم. تر وزمانبرتره دهیچی پیلی معالجه روح خدی والتفات داشته باشقایدق-

 . برم شی تا اخر پدیاجازه بد
  ؟ ی چی نخواد پزشکش شما باشگهیاگه رها د-
  .کنمیاما تحمل م. من به پس زدن شما ودخترتون عادت دارم جناب صدرا -

 :  رفع سوتفاهم ها گفت ي وبرادیچی اش پنهی در سمانی از کالم نریبی عجحس
چرا از من به دل .من فقط خواست رها رو اجرا کردم .بوده  از جانب شما نی مشکلای من ی تفاوتی بلشیدل-

 . پسرم يزی مثل پرهام برام عزی دونی مکهی درصورتیگرفت
 :  از حرفهاي دکتر جرات گرفت و گفت مانینر
 . رها رو برگردونم دی و اجازه بددیپس به من اعتماد کن-

 :  کرد انی بگری دی پایانیش را با حسي جمله
  ّ"به خودم هم به شما هم - "
 : دکتر در جوابش گفت . خواست دلش را در کوتاهترین جمله بیان کرد مانینر
 ی مطمئن باش کسي رها مهر تو به دلش راه بدي بعد بهبودیاما اگه تونست .ستی نیدر اعتماد به شما شک-
 . دخترم وجود نداره ي تر از شما براستهیشا

 درگوش او طنین ی به گرمشیاما صدا. دکتر دور ماند دی نشست که از دمانی نري لبهاي گرم رويلبخند
 :انداخت 

 . اعتماد باشم متشکرم نی اقی الدوارمیام-
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 .کردی بود وبه حرفهاي ردوبدل شده فکر ممانی هنوز در دست نری تماس قطع شده بود اما گوش
 .... خود غرق باشدايی درروشتری مادر اجازه نداد بيصدا

 . بود نیاسی ماهم ي هاحتی ؟ نصمانی نريباالخره کار خودتو کرد-
 :  در ادامه حرفهاي مادرش گفت مهربان

 ي تا آسمون فرق کرده ؟چرا دارنی زمشی شرایطش با دوسه سال پی کنیچرا فکر نم. برادر من ضهیرها مر-
  ؟ی کنیخودتو گرفتار م

  ّ: چهره مادر و خواهرش زد ي روي دورمانی نرنگاه
 که ستی رها اونقدرها حاد نيماریب .دی شماها لطفا تو ذوقم نزندهی خوش نشون ميوحاال که دکتر داره ر-

 . لج کرده انشیاون فقط به اطراف.مشکل ساز باشه 
 :  گفت ی با دلواپسمهربان

  ؟ ی کنی عمر زندگهی یخواهی خوش نشون نده چطور مياگه بهت رو-
اونم رها که پر . تفاوت باشه ی تونه نسبت بهش بی کس نمچیتنها حربه ایه که ه .کنهیمحبت دل آدمو نرم م-

 .از حس و عاطفه اس 
  ؟ ي ازش داری ؟ چه توقعیاگه همه احساسشو تماما خرج کرده باشه چ-
 ي جواب دهد دست و پاخواستیبا منطق م. زد ی کامال منطقیخواهرش حرف. رنگ شد هی رنگ ی کممانینر

  خندق کردن دلش يو برااما ا. نشست ی عقب مدیبا. شد یدلش بسته م
 
 . شد تا بتواند دل او را فتح کند ی کوه صبر مدیبا. نگذاشته بود شی پپا

 :  کنار لب نشاند وگغت يلبخند
 . نکرده تا تمام حسش سوخته باشه رشی به رها نداشته اینقدرها در گی ربطچی که هی با آدمی سال زندگهی-
  ؟ هیپس سکوت ولجبازیش چ-
 . سکوتش فقط انتقام جوییه نیا. لج کرده مهربان اون با خانوادش-

 :  مداخله کرد وگغت مادر
  تو بشه نریمان جان ؟ بندی پای خواهی چطور مری تفاسنیباا-
 :  مقابل مادر نشست و گفت مانینر
دمو  منم کار خودیاجازه بد. مادر دی ومثل گذشته بارها و خانواده اش رفتار کندی نکنغیشما حمایتتونو ازم در-

 .ي رها رو مبدل به همون دختر با نشاط و پرانرژدمیبهتون قول م.بکنم 
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 . مخالفت کردن نداشت ي بود ،رودهی دوسال گذشته دی را طمانی نري های که آشفتگمادر
 .... سپرد ری را به تقدزی زد و همه چي آنگه نگران اووآینده اش بود اما لبخندبا

 82 پست 
  : ستی وبه مرد جوان نگردیاز خواب پر مهی،سراسیی با تکان دستها

  .اوشیبلند شو س-
 ... اش نگاه کرد یوبه هم سلول. تخت نشست انی زنان منفس

  ؟ يدی دیباز خواب م-
  .دی از دل او وکابوسهاي شبانه اش  نشنچکسیه. نداد ی جوابشهی مانند همبه
 . تا نجاتش دهددی کشی مادی فرانی که با چشمان گري انداختند و دختری که بر گردنش مي طناب داراز

 . بوددهی زبان به کامش چسبگری دی به نوعاوهم
 . بود ي حرف نمیزد و تنها کالمش درآن مدت حرفهاي ضرورچکسی هبا

  .کردی خود زمزمه مي فرار از او نداشت ،براي برای و راهشدی گاه که نفسش از بغض پر مگه
 . شد یمام بند ساکت م آنقدر داغ و سوزناك بود که تشی هازمزمه
 شی او مدام هواي بود که با وجود سکوتها ی داد،تنها کسی نجات مشی که مدام او را از کابوس شب هایپسرک

  .ستی گری می براحتاوشیرا داشت و با هر زمزمه س
  .اورندی سراز کار او دربخواستی بند دلشان متمام

 . آنجاست ی جواننی را برید تا بفهمند چرا چنانیآدم امان ي بود که کنجکاوصدای آنقدر مظلوم و باوشیس
 ..... بود و بس ی شد همان فرار پنهانبشانی که نصی اطالعاتتنها

  ؟ ینیبی مینمیگی هرشب چه خواب-
 . اش انداخت ي به هم بندی نگاه کم جانشهی هممانند

 . صورتش گذاشت بلکه خوابش ببرد ي تخت افتاد و آرنجش را روي روی حالی ببا
 ..... برد ی اش را به تاراج می آمد و هستی ؟ دنبال همان کابوس سراغش می چه خواباما
 . سکوت نهمهی ترکه از ایآخر دلت م .یچقدر تو کم حرف.یخرده حرف بزن پسر -
 ... بلند شد ولب تخت نشست اوشیس
  .کنهیحرف گفتن اضافه بر سازمان طرف مقابلتو فقط کسل ودلزده م.درد که گفتن نداره -

 :  جوان کنارش نشست و گفت پسر
 .ادی خوشم میلی از مدل حرف زدنت ،شخصیتت،نگاه کردنت،راه رفتنت ،ازهمه مهمتر نگاه کردنت خ-
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 . شدم ی دختر بودم عاشقت مباورکن
 . جز رها عاشق چشمانش باشد ي بشری بنچی خواست هیدلش نم. شد شی راوشی دل سته

  : دی زد و پرسيپوزخند
  ؟ یچواسه -
 فک دمتی دی منجای از اری غییاگه جا.رهیگیآدمو م .دهی با چشمات بهم دست میحال خوب ...گمی ميبخدا جد-
  .ی هستي از بس جدی باشی نظامکردمیم
 . نظامم ریحاال که اس-
  بري اون ور ؟ یخواستی می واسه چ-
  .ي واسه آزاد-
  ؟ نیهم-

 :  باال انداخت و گفت شانه
  ...دیشا-
  بود؟ یت چهدف-
 لهی مي را البه الشیدستها. رفت ی آهني هالهیاز جا بلند شد و به سمت م. به پسرك نگاه کرد ی کماوشیس

 :  گفت کندی با خود نجوا مییها انداخت و آرام آرام توگو
 دل ی دل بریدم ؟ به کی بهش از چدنی رسي ها ؟ برالهی اون طرف مای طرف نی کجاست ؟ اي آزادیراست-

 ؟دادم 
 .سکوت و سکوت و سکوت  .يقراری و بیآشفتگ. سؤالش فقط حسرت بود جواب
  ! ی شدن به دوردستهاي خالمات
 . نکرد تا خود را باال بکشد اال رها دای پيزی ذهنش را ورق زد دست آويهرجا
 . میدادهی هدقرارشی را به قلب بای به اسم او تمام ارامشهاي دنفکر

 .ه به آن پشت پا زد  بود کشی زندگازی تنها امتاو
 ... بود ستادهیهمان جوانک کنارش ا. فشرده شد ی در دستکتفش

 . نه اونور نورهیبه نظر من ازادي نه ا-
 :  گفت اوشیس
  ؟ يدی حرف منو شن-
 . خودمم سخته ي رفتارت دقیقم که باورش براي رونقدریمن ا-
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  کدوم وره ؟ ي آزادنمی حاال بگو بب-
 . بود یت سوالچون جمل...خودت بگو -
 :  گفتاوشیس
اللت . قفسه ای دنيواال همه جا. نباشه ری که دلت گي آزادییاونجا. تو دل ادمه ي آزاددمیاالن فقط فهم-
 .کنهیم
 دهی فهمیلی خادی ؟ بهت ماوشی سیینجای چرا ای زنی خوب وعاقالنه حرف منقدریتو که ا.موافقم باهات -

  .یعمل کن
  :  لبخندتلخی زد و گفتاوشیس
 .دنی ادما انجام منی اشتباهاتو عاقلترنی بزرگترشهیهم ! قی رفی دونیم-

.  باال یکشی ارتفاع خطر داره اما خودتو میدونیم. وسطش ي پری سوزونت اما می مشی آتی دونی منکهی امثل
  ی بگی تونی که نميزیتنها چ. به جاده ی زنی تلخه اما میی جدای دونیم
 

 . باشه نیری شیلی خدی مرگ بادمی بود که من دنی ایاگه زندگ.ا من مردم به کرات ام. اش کردم مرگه تجربه
 . اومدم ی نمای دنهی بود با گرنیری شی زندگاگه

 ...  گفتن طرف راحت شد یمرگ اگه تلخ بود نم .بهی کنن عجی مونی چرا واسه مرگ شنکهیا
 :  داد و ادامهدی کشياو نفس بلند. بود اوشی جوان مات حرفهاي سپسر

 . واونطرف سلول نداره نطرفیا ! هی مرگ انگار آزاد-
  داره ؟ ی چه ارزش ناراحتای قدر مغمومی ؟ دننی چرا اي حرفا معتقدنیکه به ا. تو-
  .تالیجی صفحه دي صاف روتوری اعتقاد ندارم مثل مانیچی ههی من -
  .....ينفس دار ....يتو زنده ا.... مرده اس هیاما اون -
 :  گفت یبی لحن عج بااوشیس
 "!شوك .....یک ،دو،سه - "

 :  ادامه داد اوشیس. جوان متوجه منظورش نشد پسر
  .خوامی شوك مدنی دوباره نفس کشيبرا-

 . ریلش نگاه آنها را از هم جدا کرد ي شدن آهن رودهی خشک کشيصدا
 :  در سلول را باز کرد و گفت يسرباز

  ....یمرخص .اوشیوسایلتو جم کن س-
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  : دی پرسوشایس
 کجا ؟ -
 . بري پادگان دیبا.حبست تمومه -

 . خودش را جمع و جور کرد ي اهی باال آمد و درربع ثاناوشی سنهی از سنفسی
 . نفر گشود نی کرد و دست پسر جوان را به عنوان آخرشی های با هم سلولیعی سریخداحافظ

 . کرد ی تحملش مدی بود که باییهاری زنجری اسشی در که بیرون زد آزاد بوداما هنوز دست و پااز
 افتاد حتما ی قبل بود و به آن روز مطیاگر در شرا. دانست ی را تحمل کرد که از وجود خود دور میی روزهااو

  به او تمام دنی رسي براي آورد اما فکر به رها و آزادی سر خودش میبالئ
 

 ..... کشت ی بد را در او مي هاحس
 83 پست

 :  گفت ی رها به نرمي مرتب کردن موها خانوم صدرا درحال
  .ییای نرونیزشته از اتاقت ب. اومدن دنی تو زحمت کشدنی دي برايخانواده دکتر نادر. دخترم نییپاشو بریم پا-

 سرش برداشت و با يدرحال مرتب کردن آن بود که رها فورا آنرا از رو. شال رها راروي سرش انداخت سپس
 . پرت کرد ي به گوشه اریتغ

 . مادر را پس زد و مقابل لب تاپ نشست تا با سرگرم نشان دادن خود مادر را از سر باز کند يدستها
 . مقابلش روشن شد اوشی از سری و نفس گبای زريی را زد تصوتوری که دگمه ماننیهم
 آمد ی م بندری آن تصودنی شد نفسش از دی روشن متوری صفحه ثابت کرده بود اما هرگاه ماني را روری تصوآن

. 
 را خاموش کند اما رها آنرا به توری برد تا مانشیدست پ.خانوم صدرا زودتر به خود آمد . مات بودند ی لحظاتهردو

 . و مانع شد دیسمت خود کش
 مادر دور ساخت تا زن ترکش دی بغل گرفتن لب تاپ گوشه تختش چمباته زد و تا حد ممکن خودش را از دبا

 .کند 
 . که تمام تنش را پشت مانیتوري مچاله کرد شدی پوست واستخوان مبدل میمشت کم کم داشت به رها

 . از چشمانش افتاد ی و قطره اشکدی کشری تقلبش
 :  گفت ي صدرا که با چهره درهم برگشت دکتر نادرخانوم

  .دیاذیتش نکن .ستی نيرادیاما ا. ما طاقچه باال گذاشت پدرام يدختر گلت بازم برا-
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 :  همسرش گفت ي لب نشاند و جاي روی زورکيند صدرا لبخخانوم
 . منم اصرار نکردم ستی مساعد نادیحالش ز.شرمنده ام -

 :  گفت ي نادردکتر
 وطیب خاطر ما ی تا دخترمون با آمادگمیکنی مشتاقیم اما بازم صبر میلی عروس گلمون خداری دي گرچه برا-

 .رو بپذیرن 
 : اجبارا گفت . نداشت یب که به رها دادند احساس خوی از لقبدکتر

 . و منو شرمنده نکنه رهی بگی درستمی دوران بتونه تصمنی رها بعد از پشت سرگذاشتن ادوارمیام-
 . دکتر صدرا شدند هی متوجه کنای و خانواده اش بخوبي نادردکتر
 . آنها را همچنان معلق نگاه داشت ی بدون پرده پوشمرد
 : از پاسخ دادن پدرش گفت شی زد و پدنی خود را به نشنمانیر نی آمد ولنی سنگشانی برای حرف کمآن
 . رو مالقات کنم مارمی براي بار دوم بدیدیجسارتا به من اجازه م-

 :  ادامه داد مانیهنوز دودل بود که نر.ندی نبی را بکار برد تا مخالفتماری عمدا نام بمانی متوجه شد نردکتر
  .کنمیع زحمت م رفعی سریلی مزاحمشون هستم خدمیاگه د-

 . افتاده بود ری گي بدطیدر شرا. افتاد ي نگاهش به صورت دکتر نادردی شک و تردانی مدکتر
 .... تکان داد دیی به نشان تاي سرعاقبت
 خانواده اش اما حوصله کنکاش نداشت وبه نطوریهم.... خورد ی به ضرب دست مادر نمنباری اي در زدنهاي صدا

  ری خانواده پشت در هستند کاغذهایش را زي از اعضایکی نکهیگمان ا
 

 . چپاند تخت
 ... به گوشش خورد مانی نري مرتبه دوم دق الباب درمخلوطی از صدايبرا
  داخل ؟ امی بتونمیم-
 . هوار بکشد خواستی دلش ممانی نري صدادنی شناز
 . ودر باز شوددیای بنییپا رهیتعجیلش باعث شد اشتباها دستش روي دستگ. سرعت برخاست تا در را قفل کند به

 . رفت در را ببندد ادشی را گم کرد و بطور کل شی و پادست
 . ندارد ی آمد پوششادشی دزدد ی و نگاه مکندی نگاهش می طور خاصمانی نردی دوقتی

 تا ستادی کنج اهی به حالت ي سرش انداخت و در گوشه اي قواره روی بي را برداشت و آنرا مثل پارچه اشالش
 .به او نیفتدچشمش 
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 :  زد و گفت ي رها لبخندستادنیبه مدل ا. وارد اتاق شد گری دي با زدن تک ضربه امانینر
 . باشم ی پدر مهربوندمی لوسی اما من قول ميهنوزم مثل دختر کوچولو ها-

 . شد تا مفهوم حرفش را بفهمد دهی رها به سمتش کشنگاه
 :  و گفت  را برگرداندوتری کامپزی مقابل می صندلمانینر
  ...نیبش-

 : ادامه داد مانینر .کردی همانطور نگاه مرها
  .ی که داد بزنيزبون ندار. شونمت ی مرمی گی خودم دستتو مینینش-

 خواست سکوت او را بشکند یفقط م. خصلتها نداشت نیاو ازا .ردی بگی تا دودستزندی می دستهی متوجه شد رها
 . لبه تختش نشستنرویاز ا.

 . نشست ی صندلي زد و رويند لبخمانینر
 :  را درهم قالب کرد و به سمت رها خم شد و گفت شیدستها

 . خودم بهش مراجعه کنم مارمی بتیزی واسه وي کردم روزی فک نم-
  ...ی منماری تو بیعنی. دیدارقبل است هی متوجه شد درحال توجرها
  ادامه داد ؛مانینر
  ؟ ی فهمیم ...بی هم طبی منماریهم ب-

 :  با خود گفت اره
 " .دی خوشش آندی ببوانهی چو دوانهی نه من ،،،،دنهی ای ،،،،روانماریجالب شد ،،اول باباته،بعد دکتر ،حاال ب- "

 . و خودش رادبه نادانی می زددهی منظورش را فهمالبته
 : گفت مانی حرف از ذهن رها گذشت نرنی اتا
 د؟ی خوشش آندی ببوانهی چو دوانهی دگنی ميدیشن-
 از نگاه رها یاما برق. که همان لحظه از سرش رد شد يبخاطر جمله ا. صورتش ثابت ماند ي روی رها کمگاهن

 :افزود . قرار داده است ریبه خیال آنگه او را تحت تاث.در چشمش افتاد 
نم  افتادم تا عشقمو اعتراف کی که دلت سبزتر بود به پات میوقت. داشتم شی جراتو دوسه سال پنی کاش ايا-
  .ینی بی از عشق نميزی وتو جز مرداب چدمینه امروز که به جنون رس.

 . را بغض کرد ادشی امد و فررونی اش  بنهیاما فقط اهی از س. رها آمد ي  پشت لبهاادی همراه با فري بلندنفس
  .دی گونه اش خط کشي را به غمش سپرد و غم رگبار اشک شد و روبغض

 . گرفت یه خروش انداخته اما او داشت با آن حرفها ذره ذره نفس رها را م پنداشت احساس او رابیمانمینر
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 .... متعفن بسازد ی خواست بدزدد و از آن مردابی عشقش را ماو
 دی آرامش قلبش ندياز او طبابتی برا!  به نفع خود ی باز کردن راهياما برا... رفت ی مشی استادانه داشت پچه
.... 

 :  گذاشت ی پا فراتر ممانی شد و مدام نریلش غم م وحرفهاي نگفته  در دسکوت
 وار درانتظار باشم و وونهی ددی بای ؟ تاکیکنیچرا با من جفا م .رحمی محبوب بی فهمی دونم حالمو خوب می م-

  تب بسوزم ؟نیتو ا
 . شدی داشت به سمت  خودش ساطع منهیی عشقش چون آقصه

  توانست او رابفهمد؟ یشت که نم دايریچه تقص. سوخت مانی نري دلش براي الحظه
 . کرد ی و او درك نمختی راوشی سي که پای حسنیهم. شد ی ته دلش خالکدفعهی

 .....ممکن نبود ...باورش سخت بود . توانست حسش کند ینم. نداشت ییدر قلبش جا. نداشت ری تقصپس
 ي:  بانگ زد برخود

 "...عاشق شد ...د ممکن ش.... تفاوت نبود ی به من بگهی داوشیس.... نه "
  .دی کشرونی رفت و آنها را بشی عکس هايسو

 کند آنگه هنوز ي آورادی مانی تا هم به خود هم به نرختی قلم را کف اتاق راهی گوناگون از عکس و سریتصاو
  .ستی اش را بهانه شده کنهی مانده در سیاندك نفس باق

 ...... نام افتاد کی از یی کاغذ پاره هاي شل شد و روشی نگاه کرد که زانوهاری به تصاونقدریا
 ... آواریک جمله ماندری داد و زهی را به دست گربغضش

  ؟؟؟ستی که رفتنت باورم نيتو چگونه رفته ا... که رفتن را خوب بلد نبود ی نبودنِ کسيِمانده ام پا- "
  

 84 پست
 ! ت فاحش  تفاوکیآن باز مغرور هنوز همان بود با . شد ی نمری تنش سي از گرما

  "چشم هایش "
آن نگاه جسور کجا . زد یضعف م .کردی که دل سروش را غارت میحال. کرده بود دای پیبی حال عجشیچشمها

 . نگاه کجا نیو ا
  ،،،،،تی آرامش ،نجابت،معصومدنبال

  نه
  نه
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  نه
 . آن حاالت نبود فی تعرنگاهش

 "چشمهایش"
  زد ی موج می آشفتگی نوعشی چشمهادر
  ی تابیب

  شیتشو
  یدلواپس

 ،بیقراي،،،،،يقراریبیقراري،ب
 . کرد ی نگاه مظی شد انگار از پشت مهی غلی که ممات

  : دی سروش زد و پرسسرشانه
 چته ؟ چرا زل زدي به من ؟ .ي کردم عاشقم شدیدختر بودم شک م-

 :  گفت اوشی کتف سدنی و پس از بوسدی خندسروش
  خدمت به ارتش ؟ ای یکنیورزش م-
 :  زد و گفت ی لبخند تلخوشایس
 .همه اش از غصه اس. بازوهام نگاه نکن ي به ورم رو-

 :  لب نشاند ي روی تصنعيلبخند.اما بروز نداد . سروش گرفت دل
 .ادی بگو بهت بيزی چهی ؟ اوشیتو وغصه س-
 . براش یدونی مفی اینقد از آدم دور بوده که غصه هم حاوشیس-
 . مثل برج زهر ماري دنتی دامیچون هروقت م.وات عوض بشه خواستم حال وه.تلخ نشو پسر -
  ...ي به همون عادت داريدی هامو دی تفاوتیازبس ب-

 آشوبها ،،،،... ها یالبافی خیب ...ی الکي هاخنده
 : زد و گفت اوشی به کالم سسروش

 .حاال از تلخیات  خیالیات دلشوره داشتم یاون موقع از ب .ي کردی خیالیاتم آدمو زجر کش می بي تو تو-
 :  داد و گفت هی پشتش تکی آهنيها به نرده. جابه جا کرد نی رابا نوك پوتشی مقابل پاي هازهی سنگراوشیس
 شکنجه ی همون طور که حاجخواستمیم .ي عاری ام واسه همه مسخره اس خودمو زدم به بدهی عقدمی دیوقت-

  خواستم یم . وخصلتش آزارش بدمي خوری مغایی ،منم با کارهادهیام م
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 .دیکشی وحاجی شعله منی بنزشدی مي اما  تمام کارهاادی کشم تا باهام را بی می چبفهمه
 ظاهرت مشکل داره بذار پس خالف ی کارت،راهت،رفتارت حتگنی زدم به تهش،،،،گفتم حاال که همه مگرید

 . نشم مهی جرخودیبچرخم تا ب
 . در نزدم فقط طلبکار شدم دمید بسته اش ي با سررفتم توش ،هردردمی ديواری دهر
 قدم بلندتر ی شد اما من هرچی من کمرنگ تر مدنی همراه قد کشدیرفتارش با. بدتر کرد ی بد شدم حاجمن

 . حاج آقا باالتر رفت يشد صدا
  نه انگار منم واسه خودم ادمم نه ادمک ،،،جوونم نه مجرم ،،،،،انگار

 . شد ی اوضاع خیط میلی که خفقط گه گداري. کرد ی بهش اعتراض نمهیچکسم
 . حاج آقا سرد بشه شی و خاله گرفته میگذشت تا آتیی سه هفته از خونه عمه و دادو
 ! نبود که یتیکم شخص. اعتراض کنه شونی جرات داشت به ای  ک
 شد و ینماز اول وقتش ترك نم. داشت هیری بازار که حرف اولو تو امور خهیدست راست "حاج عباس شمس "

 ... شد یشبش قضا نمنماز 
 :  را فشرد و گفتاوشی شانه سسروش

 .واال همه باهاش مدام سر تو بحث داشتن ...مرام بابا اونطوریه سیا -
 :  را به سمت باال وپایین تکان داد و گفت سرش

 ای ،،،دمیاما تا تهش جنگ. که همه سمتش واسه خودم باخت بود یجنگ.دمیمنم عوض تمام کمبودهام جنگ-
 مردم ،،،روزگار ،،،...یحاج

 سر گذاشت وباحسرتی يدو دستش را رو.سرش را به سمت آسمان گرفت . نشستانشانی دردناك میسکوت
 ....جانکاه ادامه داد 

  ؟ يدی با عشقت جنگگهی نبود بزنه تو سرم بگه احمق ،چرا دیکی-
 :  با عطوفت گفت سروش

 زوی همه چیتونیم. شروع تازه یعنی به خودت یت که برگشنیهم .یتازه اول راه.اوشی سستی نریهنوز د-
  .خورهی باشه تکون نممیکوه پشتش خال....  کوه یعنیمرد  .یجبران کن

 .... سروش دوختي نگاهش را به چشمهااوشیس
 ی همه دلتنگنیا... وحشتناك يکابوسها... حال زار نی کردم سروش ؟ باای مدت چکار منی من اياگه تو نبود-
 .....ییتنها....ییتنها.....تنهایی...بغض خفه ...

 :  گفت ی و با لحن خاصدی کشی جانکاهنفس
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پدر  ...هی خانواده چی فهمیاون وقته م .ییای آدم دننی کس تری بیکنی احساس مییتو تنها..... از تنهایی يوا-
  ...ی چیعنیبرادر  ....نیمادر چ

 :  سروش زل زد و افزود به
  ،،،،ینیریوبی،،،،چه شاونم چه محب ...ی چیعنیعشق -

 :  ادامه داد اوشیس. زد اوشی به شانه سی غلبه بر حالش دستيبرا. بغضش گرفتسروش
  ؟ شنی دونن آخرش تنها می وقتی مشنی ؟چرا اصال عاشق مشنی عاشق مییچرا آدما تو تنها-

 :  سروش نگاهش کرد و گفت 
  .ی شوونهی براش دی یکیو داشته باشییچون تو تنها-
  ؛ دی که گذشت پرسیلحظات. مات شد اوشیس
  ی تنها نشچوقتی هکنمیآرزو م: گفت یمثال م. زد ی مادی مدل حرفا زنیرها ازا-
  مردن ؛یعنی ییتو تنها"

  مردن ؛یعنی یی و تنهای بارانروز
  مردن ؛؛؛؛یعنی یی از خودم بپرسم میایی ،،،نمیایی،،،،تاته شب تنهامدام

 : از آن حال و هوا گفت اوشی سدنی کشرونی بي براسروش
 . دنبالت امیخودم م. مونده کماهی ویکم فقط ستیتا ب. نمونده تموم بشهيزی چگهید-
  .دنیالبته سه روز بهم بخش-

 :  فرستادو ادامه داد شی براییبای زد،چشمکی را که منتظر دسروش
جفت پا نرفتم تو  مثل بره رام شدم وعین اسب نجایاما ا. بشم سروش ی تو باورنکن من پسر خوب-

 . خانوادم باشم شی دادن تا مثال پیقی چند روز بهم تشونیواسه هم.شکمشون
  : دیاو را تکان داد و پرس .دهی احساس کرد سروش با چشمان باز خواباوشیس
 حواست کجاست سروش ؟ -

  : دی که کامال برگشته بود پرسیی چند بار پلکش را بهم زد وبا صداسروش
  تهران ؟ یی آیدهم م هجنهیمنظورت ا-
 آره ،مگه خبرییه ؟ -

  : دی به شک افتاد و پرساوشیس. تر شد بی نگاه سروش عجحالت
  افتاده ؟ ی شده سروش ؟ چته ؟ اتفاقیچ-
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 خودش را کنترل کرده یمعلوم بود همان اندك هم به زحمت است وبه سخت. سرش را تکان داد سروش
  ؛ دی و پرسختی بهم راوشیس.

  ....ی افتاده ؟ حاجیان اتفاق واسه مام-
 :  بود بی عجاوشی سي براشی به حرف آمد اما صداسروش

 .بد به دلت راه نده . همه خوبن -
  ؟ دیپس چرا رنگ وروت پر-

 سروش او را از بر بود ؛  .کندیمعلوم بود حفظ ظاهر م. جم کرد ی خودش را کمسروش
 . ام کرد جانزدهی هیخبرت کم .ستی نيزیچ-
 نه ؟  ...گهین رو سرم شاخ دارم دمنم اال-
 . گول زد شهیکه نم.تو رو. نه قربون شکلت-
  .شمی مدت بگذره من دق مرگ منی پس بگو چته واال تا ا-
 .... چون . رسم ی غروب میاحتماال حوال.منتظر باش . دنبالت امیخودم م. داداش ستی نيزیچ-
 :  کالم سروش آمد و گفت انیم
 کارو بکنم زودتر برسم نی همخوامیم .فتمی چهارشنبه را بتونمیاما م .شهی شروع م از پنج شنبهمیمرخص-
 . خواد خودتو به زحمت بندازي ینم.درضمن راه خونمو بلدم .

  بري خونه خودت ؟ یخواهی منهیمنظورت ا-
 . گوسفند قربونی ببره بندازه کنار جدول ي تا سرمو جای ؟ برم خونه حاجی ،پس چگهیآره د-
 ... هست اما ی عصبانباال-
 ششی بارها برم پیوقت. برم خونه بهتره نیواسه هم .شهی االن فقط با کشتن من راحت میحاج.اما واگه نداره -

 . خوابه یآتشش م
 . شدیمغزش تا ته خال. برد قلبش سوخت ی اسم رها را به همان آسانیوقت
 : دیپرس

  ؟ي خونتو داردی تو مگه کل-
 . برام یکنی مداشی نه ،اما تو پ-
 . بهم ي امانت دادایمگه خونه من افتاده .از کجا -
  .ریازرها بگ-
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 برد انگار با دسته گل ی آنقدر راحت و وسواس گونه اسم رها را ماوشیس. لرز خفیفی برتن سروش نشست باز
  تا زندی ری مشیخبر نداشت دارند کرور کرور گل به پا .ستادهیمنتظرش ا

 
 .ي عاشق پهن شود  از رزهای فرششی پاریز

 ..... شوديگری طاق گل عبورش دهند تا وارد حجله دری و اززرندی را بگدستش
 ....  اگر می فهمید چه به روزش آمدهاوشی بحال سيوا.... بود مغزش بپاشد کی نزددی که رسنجای ابه

 ..... به خودش آمد اوشی با ضرب دست سدوباره
 . امروز سروش شهی چیزیت مهی تو -

 :  خودش را کنترل کرد و گفت یبا بدبخت سروش
  .تونمینم. شرمنده ام نیواسه هم. شده تی مدت اذنی تو ایلی خیطفل. کردم ی به رها فک م-
 کارو نیاگه برات سخته از تبسم خواهش کن ا. بري خونه دکتر ی کشی من خجالت مي خاطر کارهادونمیم-

 .انجام بده 
 جا چکار ؟  بري اونیخواهیم .میبرفرض که گرفت-
  :دی را درهم کششی آرزوهااوشیس
 .اونجا خونمه سروش -
  .ي رها هم با دسته گل منتظره برگرديحتما فک کرد-
  .کنهیاگه به خودش باشه اینکارم م-
  ....ي کردي کارهیاما تو .اگه به خودش باشه آره -
 :  کالم سروش آمد و گفت انیم
 . کست نیزتریوسط عزاونم ت.... شروع شد نجایزخم زدن از هم-

 . دهد حی توضشی قادر بود براای دانست ی اش را میکاش علت بدخلق. سروش مچاله شد دل
  : دی پرسصالی تاب شد و با استی باوشیس .دی کشی مشی موهاانی مدام چنگ می به راهدنی سر نرساز
  سروش ؟ چته المصب؟ي کالفه انقدیچرا ا-
  ! یچیه...  برادر منیچیه-
  کشتت ؟ ی که گفتنش داره میکنی پنهون مي باغیظ جواب میدي؟ چیو دارينطوریا اپس چر-

هرآنچه مهر در وجودش داشت  .شدی داشت له ماوشی سي دست و پاریز. مال خودش نبود گری سروش ددل
 . کرد اوشی وتقدیم سختی نگاهش ريتو
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 .ستشان ساخته نبود  از دي کارگری دی از گفتنش وقتدهیچه فا. درونش ي از غوغاگفتی مچه
  .خواندی تا تهش را ماوشیس. کلمه از دهانش خارج شود هی بود یکاف

 سر خودش ی را هم نکند بالئنکاریا.زندی مرونی از پادگان بیقی تلخ به هر طرعی آن وقادنی بود با شنمطمئن
  .دهدی تمام آن مدت را به هدر مجهی آورد  و نتیم

  .دادی جان ميواریواال درآن چهار د .دیای برونی بگذرد و ب سکوت کند تا آن مدت همدی دبهتر
  .شدی مشتری عذاب قلبش بگرددی برمي آمد چه روزادشی نکهیا

  ....  دی کشرونی او راتکان داد واز افکارش باوشیس
 . دوسه هفته رو با جون کندن پشت سربذارم سروش نی ایخواهیم-

 .... سوخت یاز هرمان درون م.لبش داغ داغ شده بود .بود  هم نی قادر به زدن لبخند مصنوعگری دسروش
  منظورمو ؟ ی فهمیم .اینگران من بعدتم س-
  سرتکان داد ؛ اوشیس
  .ی شناسیخودت منو م .رمی بگمی تصمهیکاف .کنمی جبران موی من همه چ-
  ؟ ی چ هیاما بق. دارم مانی من بهت ا-
 .ته بخاطر رها منو ببخشن کنمی مری که تو سرمه همه رو غافلگيبه فکر-

 : ادامه داددی ددنی را که منتظر شنسروش
  سالگرد ازدواج من و هاست ؟ نی سومنهی بشمی تقوي که عدد سه روي جمعه ایدونستیم-

  : رد،پرسیدی اش نگهی تا گرکردی خودش را کنترل می به سختکهی درحالسروش
  توسرته ؟ یچ-
 ...... شد ی فرو رفت واال متوجه حال بد سروش مریلمی غ درعاییگو. تفاوت به حال سروش بود یب
 :  و وسواس گفت اقی اشتبا
  .رمی که درحقش کردم سومین سالگردعشقشو براش جشن بگی به جبران اون همه ناسپاسخوامیم-

  هردو گذشت تاي کش دار برایلحظات
 . متفاوت خود دست بکشنديای از دنهرکدام

 : گاه کرد و گفت  به چشمان ملتهب سروش ناوشیس
 ....اونوقت  .شهیباالخره که معلوم م..... نشده يزیبازم پنهون کن و بگو چ-

 :  کالمش زد انی مسروش
 . باشه معلوم میشهيزیآره ،اگه چ-
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 .باشه . من دای اپارتمانمو برام پدی پس کل-
 :  گفت ی به نرماوشیس. نداد ی جوابسروش

 تا پیدام يکردی قایمم می که پنهون از چشم حاجییمثل همون وقتا .یکنی واسه من همه کار میتو بخواه-
  برسون خونه ام سروش یواشکیحاالم منو  .يخوردینکنه و خودت کتک م

 
 ! باشه .

 . کردیی سمج باالخره از جان چشمان سروش باال آمد و خودنمای اشکقطره
 . را سرشانه پهن او فشرد شی را درآغوش گرفت و چشمهااوشیس
 . که جدا شد روحش همان جا ماند  اواز

 . ها شده بود وانهی دمثل
 . شدادهی پلی و از اتومبستادی اری بار درمسنیچند

 . بگذارد و بلند زار بزند ی شانه چه کسي دانست سرش را روینم
 . جز خدا نبود ی رسادی فرطی شرادرآن

 . دی کشادی را به طاق آسمان بلند کرد و ازته دل نام خدا را فرسرش
اشک . رفت یبغض کنار نم. شد هنوز جا داشت یاگر هزار پاره هم م. کرد حنجره اش صد چاك خورد حس

 از مرد بودن خود بدش آمد که آنقدر . شست ی گونه اش را مالبیچون س
 

 ...... کم بود کردی مهی خون گراوشی اما اگر به حال سستی گری مراحت
عادت . کرد تا با آرامش وارد خانه شود نیی را باال و پاابانهایآنقدر خ. که داشت به خانه نرفت ي وجود حال زاربا

 سروش جلد دوم سجایاي .نداشت مشکالت و غصه اش را به خانه ببرد 
 

 .  بوددشی شهي عمویاخالق
  .دادی جوالن می که مرده بود باز نفسش کمي اهی خانه که شد با تمام تزکوارد

 :  گفت یلواپس وا رفت و با ددنشی به محض دتبسم
  ؟ ي سروش ؟ جنگ بودي شدی شکلنیچرا ا-

 :  گفت ی وبه تلخدی به مرمر چشمان تبسم چسبنگاهش
 ّ. ی چه جنگ-
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  : دی پرسرتی با حتبسم
  ؟ ی گفتاوشی شده ؟ به سیچ-

 دی چسبشی حوصله مهبد کوچکش را که به پاهایحت. نا نداشت گریزانوانش د. مبل نشستنی اولي روسروش
 .شت را ندا
 :  و گفتدی دستی روي سر کودك کشتنها

  .يدی آب بهم موانی لهی-
 . برگشت سروش سرجایش نبود  یوقت. و رفت دی کودك را درآغوش کشتبسم

  .دیبا فاصله او را  درون اتاق خواب د. دور خانه به گردش افتاد نگاهش
 . را درون تاپ کوچکش گذاشت و وارد اتاق شد مهبد

 . استتار کرده بود شی دستهانیشسته و سرش را ب لب تخت نمردجوان
 :  آب را مقابلش گرفت و گفت وانیل

  ؟ يمگه تشنه نبود.آب سروش جان -
  .دی باریماتم از نگاهش م. سر بلند کرد و نگاهش کرد سروش
  : دی نشست و پرسکنارش

  جمعه چه خبره ؟ یبهش گفت-
 :  تاب داد نی سرش را به طرفسروش

  .ادیچهارشنبه م-
  .... دی تبسم سوت کشسر
  ؟ ادیمگه قرار نبود شنبه ب-
 . خورده بهش یقیتشو-
  بهش ؟ ی نگفتیچی ه-
 .نه-

 :  آن روزها سرش تشر زد يهای و مضاف با ناراحتدی اعصاب تبسم کشي روی خفه سروش خطيصدا
 .توام مقصري سروش -

 : تبسم ادامه داد . را بهم فشرد شی پلکهاسروش
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گفتم .... میره ادشی یگفت. روز نیفته نی من پنهون از همه روشنش کنم تا به اياجازه نداد.یوغ گفتبه رها در-
  شونیا. کنميگفتم بذار با عمو همفکر....محاله ... شناسمش یمن م

 
  .ادی وسط ناوشی سرجاشه که اسم سیی منطقش تاجایگفت. منطقیه یلیخ

 ....گفتم .... صبر کن یرفته بشه گفت گمانی رفت وآمد نري کنم جلوي بذار کارگفتم
  : دی با تمنا نالسروش

  .کنمیخواهش م...بس کن تبسم -
  ؟ ادی که قرار بود بي ؟ روزیپس ماتم چیو گرفت.... دلم زی باشه عز-
  تفاوت بود ؟ ی بشهیم-
 . تفاوت نبودن تو فقط غصه خوردن بود ی نه ،اما ب-
 شکل داشتند ؟ ّ ماوشی با سنقدری ای وقتکردمیچکار م-
 . چه خبره نهی وببادی بنکهینه ا .افتادی کم جا مهی الاقل براش ي تا حاال گفته بوداوشیاگه به س-
 یاگه بهش م .گمیمن دیمش که م.خودش حال جنونو داشت. تو زندان بود اوشیس. رو میگفتم تبسم یچ-

  زنهی مشهیهم .رهی شینه ماتم بگیاون نم. سر خودش می اورد ی بالئهیگفتم 
 
 .چه راه باشه چه چاه . آخر می سبه

 بره فتهی راه بخواستی که من شناختم مي شد ؟ اون دختری می چي فکر کردمی گفتی به رها مازاینطرفم
  وسط فقط با نی افتاد؟ ای میاونوقت با وجود پرهام چه اتفاق .اوشیمالقات س

 
 . شد ی دشمن متوام

 . رها بود النحیبهتر از ا. شد یخب به درك که م-
 . کردنیاونا بدتر م. شد یبخدا بهتر نم.نبود تبسم -
 . شد ی بغرنج نمهی قضنقدری اومد ای نمشی پنجایتا ا .کردی مي فکرهیحداقل عمو -
 . بشه گهی ازدواج دهی می رها به این سرعت تسلکردمیکجا فکر م. بودم تبسم دواریمن ام-
 افتاد ی روز نمنی کجاست ،اصال هست به ااوشیمطمئن بود سرها  .ی براش مرده ساختاوشیچون تو از س-

 .ستادی ای کشت جلو همه می ،االنم که برمچیکه ه
 : گفت یشانی با پرسروش
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 بفهمه یوقت .ادی دو روز بعد ازدواج رها ماوشی ؟ فک کردم سیاز اون ور چ.من حماقت کردم ...خب ... خب -
  ادی داره ميون درست روزاما ا. میره کنهی تو سرش شده ول میچه خاک

 
 . قراره رها ازدواج کنه که

  بهم بافته تبسم ؟ییاهای چه رویدونیتو م. بدبخت نقدری آدم اآخه
 :  گفت یاما خودش را حفظ کرد وبه نرم. کرد ی سروش مغز تبسم را تهیشانیپر
 همه نیا . يدی دی موشمایحال وروز تو از همه بدتره چون مدام س. سال همه داغون شدند سروش هی نی تو ا-

  االن مقابل پرهام کردمیهربار فک م. بود دی و دم نزدن ازت بعيصبور
 

  .زمیاالنم به خودت مسلط باش عز .ي و تحمل کردی اما تو فقط دندون سردل گذاشتشهی و بحث مدرمیایی
  ؟ ي داراوشی از سی قدر حالت خرابه چه توقعنی تو که اآخه

 :  داشت گفت هی بغضی ازجنس گر کهي غمباري با صداسروش
 بابام هنوز نتونسته از ی ؟ وقتکنهی جز ما باورش میاما ک. تبسم ي من باور کردفیتوام غصه هاشو از تعار-
  ؟ انی مگرانی دادی بنیی خودش پادهیعق
 . پاش برسه تهران مصیبتهاوشیس

 .....ورده  مدت خنی که تو ای خبرایی که بشنوه ،زخمگهی طرف بابام ازطرف دازیه
 :  تکان داد و گفت نی را به طرفسرش

  .شهی مگهی دیکی عشقش داره هم آغوش نهی و ببادیب. بدبخت باشه نقدری بده آدم ایلیخ. ستمه یلی بخدا خ-
  ...یچیه.... مونه ی ازش نميزی چگهید

 :  به پیشانیش زد و ادامه دادي اضربه
 ... و دردناك رحمانهی بنقدریا .ستی نی تلخنیدن به اخیلیم مقصره اما حقش تاوان پس دا....مقصره -
  .زدی مقابلش اشک برگری ددی کشی تبسم خجالت ماز

 :  گفت ی فرو برد وبه تلخشی دستهاي را البه السرش
 آخه چراااا ؟؟؟ ....ی بدبختنقدریچرا ا .اوشی سی برادر بشیکاش ب-

 85 پست 
 :  و همراه با لبخند گفت  مقابل صورت رها گرفتییبای دسته گل زمانی نر
 . سالم دختر خانوم مهربون کیهم سالم هم عل-
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 . شد مانی دختر بگوید کوچولوي مهربون اما به سرعت پشي جاخواستی دلش مرها
 . به آن جوان آرام داشتیچه ربط.دی چسبی به تنش ماوشی لقب فقط با صدا و نگاه پرشیطنت سآن

 . نگاه کرد گری دی گرفت وبه سوئمانی نگاهش را از نرشهی تر از همدلواپس
 . باز مقابل  چشمانش بودمانی نراما

 :  رها گذاشت و گفت ي دستهاي را روگل
  .ی شی نممونی پشنانی اطمنی از ادمیبهت قول م. ممنونم رها ي که بهم کردياز اعتماد-
  .ستادی بلند شد و پشت پنجره امانی فرار از دست نريبرا

 . سوزش کرده است نهی را جانشین عشق سمانی باور نداشت نرهنوز
 . وحرفهاي پرهام راحت شودمانی نري خودش را دست خانواده اش سپرد تا از دست رفت وآمدهادرواقع

 پرمعنا به پدر انداخت وبه همان یآنگاه نگاه. نوشت و مقابل پدرش گذاشت ي کاغذي درخواستش را روتمام
 . که آمده بود بازگشت یآرام
 ازدواجشان خی برسد و تاري تا کنار او به بهبودردی پذی تازه اش می زندگي رابرامانیواده اش نوشت نر خانيبرا

 . مکتوب کرداوشی سالگرد ازدواجش با سنیرا مقارن با سوم
 . ماندند ری خانواده از تصمیمی که رها گرفت متحي اعضاتمام

 حال خوشحال نیباا.ردی را بپذمانی زمان نرنی و در کوتاهتری رها به همان راحتدی گنجی شان نملهی مخدر
  که یتنها کس. اطرافش است ي هالهیبودند که دخترك درحال شکافتن پ

 
 . نظر داشت دکتر صدرا بود ری رها را زقای شور افتاد و عمدلش

 . را نکرده است نکاری الی بود رها بدون دلمطمئن
 . دست گرفت  مقابلش گذاشت و قلم بهي به اتاقش که بازگشت کاغذ

  ی کودکیش نوشت تا وقتي روزهااز
 . هنرمند شد ی به نوجوانمبدل

 . دادند ی اثر تازه مهی خلق ي که به او ودستهاي هنرمندش برای خانواده و عشقيتهای حمااز
 . خانواده اش بخش کند ي را نوشت تا آنرا براعشق

 . سخنش با پدر بود ي رونیشتریب
 ّ. نکرد ی مخالفتچی و با درخواست رها هدهیال کنار کش خود را کامزی که پدر نچرا

 . کند دای رها را بسنجد تا علت کارش را پی داشت پدر کمدوست
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 . دلش را صخره گرفتند ي نوشت که به دلش زد و هر کدام به نحوی عشقاز
 . با نگاه چه با زبان آتشش زدند چه

 . رها کردن او از دنیایش بودند يلکه دنبال راهی برا  که با قلبش نکردند ،بي که عشقش رفته بود همدردحال
 .  همانم نهاده بودند ي که عاشقش بود ودست روییایدن

  زی بود از همه چخسته
  بود دهی برنفسش

  شدزاری بهی گراز
  دی کشی نگاه افسرده مادر خجالت ماز
  نگاه مغموم پدر شرم داشت از
  شد زانی زد گری مانهیه و بر تن او تاز تازي پرهام که نامش را محبت گذاشتکهی از
 . آمد ی داشت بدش مي ساکت رهام که حال دلسوزي نگاههااز

  آورد کم
  دلش
  تبش
  تنش

  شی هاهیگر
  گذاشتند ی با خودش نمی اتاقش را خالگری دیحت
 . ها را به حریمش باز کردند تا عشق او را در قلبش مدفون کنند بهی غريپا

 .ها خود فرزند خطاکارش را دوست دارد دست عشقش را گرفت تا همراه ببرد  که تني مادرمانند
 . گذاشت دنی تپي بناقلبش
 .دی را داوشی که سیی همان روزهامثال

 . داددنی دلش وعده رسبه
 . گرفت پروبال

 . رفت اوشی بود که سیی آرامش جانی به آخردنی رسي او برايجا
 . گرفت تا به او برسد ی اوج مدیبا

  .دی کشی مادی اش بود که جلوتر از زدن ضربان قلبش فری ذهنمی هنوز در تقوي ارهخاط
 . دهد وندشی پاوشی با سگری خواست بار دی سالگرد ازدواجش بود که منی خاطره سومآن
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 . گشت ی دنبال تن پوش آخرت مدی لباس و تور سفي جانباریا
  .دیر مزار د و قند و نبات و ،،،،،،بنهیی آب و آي جایاهی سيشمعها

 ....مزار ....مزار  ...مزار
 . است دهی سیاوشش را در خود کشای آن دني دانست کجای که نمییجا
  .نی ارزش داشت فکر کردن به آن قطعه زمچه

 . کرد ی مشیدای پدی کشی روح به بهانه او از تنش پر موقتی
 .... کرد ی فکر نمزی چچی به هگرید
  .دنی رسي جز مرگ براچیه

 . منزل نی به آخرندیرس
  .دادی عذاب پس مدی کرد و بای که جادوانه اش نمیمنزل
  .دادی محی که برایش ساخته بودند ترجی آن عذاب پس دادن را به جهنماما
 . کرد دی اما از خانواده اش قطع امششیبه بخشا. بود دواری رحمانیت خدا امبه

 . برداشت اوشی مات از سيری بالشش گذاشت و تصوری اش را زنامه
 ... و قلم به دست گرفت دیبوس... نگاه کرد آنرا

 خواست ی نیامدن هزار بهانه م
  آمدنو

  ، ییک
 ... بودم دلتنگت
  تو آمده امي باز کن که سوآغوش
 86 پست 

 . سروگردن باالتر بود کی نفر هم ونهایلی منیب. را شناخت اوشی ازپشت سر س
 زپروازی باز تيخوش اومد- ّ:دست بر شانه اش گذاشت و گفت  . و جلو رفتدی پوست کشری غمش را زتمام

 .ری بخدنیرس! مغرور 
 . و درآغوش بازش فرو رفت دی لبخند زنان به طرفش چرخاوشیس

 . سروش متفاوت شده بود ي برااوشی سي آغوش آن روزهاچقدر
 .... دوست نداشت از او جدا شوددی چسبی تنش که مبه
 . شده ی زخمي ات بدجوريز شکارپروبال با ....يخبر ندار-
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 :  وگفت دیاو را مقابل خود کش. گرفت شی از پشی سروش بدل
 نه مثل نمی بیمن دارم تو رو رنگارنگ م. طلبه فدات ی رنگ مهیهرجا . مونه ی میغرور مثل مداد رنگ-

  ی وقتیحت.... هنوز تو چشمات هست  ياون غرور افسانه ا . اهی سشهیهم
 

  .ی باشیزخم
 : نرمی گفت  به
 ودود ودم تهرانم تنگ نای بوق ماشي صداي اگه بگم دلم برایباورنمی کن. تنگ شده بود سروش یلیدلم خ-

 .شده بود 
  ؟ینی بري غربت نشی خواستی دل کوچیکت منیباا-
 تحملم شهی همي برادی آدم بشم و باخوامیمتاسفم که م. رفتم ی شد بازم می باز نممی رها به زندگياگه پا-
  .یکن

 . او متوجه حال بدش نشود اوشی خم شد تا به بهانه برداشتن ساك سسروش
 ... شود ي رفت و حرف را عوض کرد تا حالش عادلشی پس از برداشتن ساکش به سمت اتومببالفاصله

  ؟ ي معطل نشدنالی ؟ تو ترميراحت اومد-
  .يدی به موقع رسشهینه ،خوب بود ،توام مثل هم-

 . مرتبه غافلگیرش نکندکی اوشی بکشد تاسشی را پی داد خودش موضوعحیکت افتاد ترج که به حرلیاتومب
 :  برلب نشاند و گفت ی تصنعيلبخند

 . ست تنته ی پوشی می انگار هرچادیلباس ارتش چقد بهت م-
 :  سروش داد و گفت لی لبخند ژوکوندي تحواوشیس
 . بدبختانه ي هم مهربون تر شدتو از مامان .کننی مفیاکثرا مامانا از بچه هاشون تعر-
 حاال چرا بدبختانه ؟ -
  شهی همی مونیتو گلوم م. کنم ی مثل تو تالفتونمیچون نم-
 . بشه ی گوش بده تا تالفگمی میخب هرچ-
  .شمی شرمنده مشتری و بستمی نی بچه حرف گوش کننهیمشکل ا ....گهی دنیهم-
 .ده  کرری توفیلی خنمیبی که من دارم مي پسرنیاما ا-
 ر،متفاوت،،،،،یفرق ،متغ-
  اد؟ی فرقش مری با توفنایا..... خب حاال -
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 .خوشم نمیاد ... نگو ي ،اماکوچه بازاری بگو سروش ،مهندس به باال،کتابیالت-
 امر ؟ .....چشم برادر جان   -
  .میچاکر ...ستی نیعرض-
  ؟ ي کوچه بازارای بود ی االن التنیا-
 . کن سروش "وله- "
  بود ؟ ییجاک"وله "-
 . پادگانه يتکه کالماي بچه ها ..."ندانوم روله"-

 : سروش گفت . باهم سردادند ي خنده اییدوتا
  .ی المعارفرهی داهی واسه خودت ی مرخص شیوقت...تازه اولشه -
 .موافقم مامان جون ...اوهوم -
  ؟ ی مالی مرهی لحن سرم شنی با اي داریخواهی میچ....دردومامان جون -
 . از همه خونه منه شیپ .یرسی به سراتوبان ميآخه دار. نره ادتیخواستم یاداوریت کنم قرارمون  .یچیه-

 چشم گذاشت تا يبه بهانه نور زل غروب آنرا رو. اش را برداشت ی آفتابنکیع. به مقابل زل زد سروش
  ....ندی را نباوشی سمایمستق

  .دمیبهت قول م. گذره یخونه منم بهت بد نم-
 .خونه خودم کار دارم  .فتمی کجا بستی نمهم-

 : اما گفت خودی پا دارد و حرفش بکی می دانست مرغ او سروش
 . ....... استراحت کن تا يفعال دوسه روز .میدی بود باهم انجام ميهرکار....باشه -
 :  گفت یبا کالفه گ. اجازه نداد جمله سروش تمام شود اوشیس
 . رفته یاداوریت کنم ادتی. دارم ازی دوسه روزه ننیمن هم-

 :  شد و گفت ي جدسروش
  کنم ّدای آپارتمانتو پدیمتاسفانه نتونستم کل .ستی شما ني آورادی به يازین-

 :  را به طرف سروش دراز کرد و گفت دستش
 .گوشیتو بده -
  چکار ؟ یخواهیم-
  .رمی با رها تماس بگخوامیم-

 .... لحظه راهم ندارد کی تاب زدی داد مشیشمهاچ. درآمد اوشی سریگ. دل سروش پاره شد بند



 

 527 

دلشوره مالقات تو و بابا رو . رو بهم وصل کنم هی قضنی سروته ادی چطور بادونمیمن هنوز نم.شروع نکن سیا-
  ؟ ی به رها زنگ بزنیخواهی مدهیدارم اونوقت تو نرس

 :  گفت ي چهره نشاند و با سردي روی اخم پررنگاوشیس
 . شم ادهی پخوامیم....نگه دار سروش -

 اخم کرد و گفت و . کله شق و لجباز فرو رفته بود اوشی در همان غالب سانگار
  ؟ يدی ديآزاد.بذار پات برسه بعد دوباره سونامی به پا کن -
  .ی پسر حاجیزنیبد طعنه م-
  ؟ گمیمگه دورغ م-
  .ی بشریحق بخاطرم تی کن برم رد کارم تا مجبور نباشادهی بود منو پنیمنظورم ا-
  .میکنیبعدا باهم صحبت م .ایلطفا حرف اضافه نزن ودنبال برادر بزرگترت ب-
 . کردم به حال خودت ی تو بودم ولت مي من جا-

 .... نا اشنا بود توقف کرداوشی که براي سی ساختماني روبروسروش
 .نییاستدعا دارم بفرمایید پا.یستی من نيحاال که جا-
 :  انداخت و گفت  به ساختمانی نگاهاوشیس
  ؟ ي خونه اتو عوض کرد-

 : گفت دی کشی را همراه خود ماوشی سکهیدرحال
 .من نباشه "مشغول وضمه " بابا بود تا شنهادیپ-
  : دی کرد و پرسیاخم. متوجه منظور سروش نشد اوشیس
 یعنی چی ؟-
  تو ایب.... داداش یچیه-
  به دور و برش انداخت وگفت؛ ی نگاهاوشیس

 نبودن منه ؟ جهی نتنایا. کالس ماشینتم باالتر رفته  .يدی باال که این خونه رو خردهی کار وبارتون کشانگار--
  وپاش داشتم؟ ختی رنقدری من ایعنی

همان لحظه تبسم در را باز کرد و فرصت . دور نماند اوشی سدی تلخ کنار لب سروش نشست که از ديلبخند
 . گرفت اوشیگفتگو را از س

 . فارغ نشده بودند که متوجه مهبد شد یس احوالپراز
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 به او انداخت وبالحن ینگاه خاص. به سمتش رفت ومقابلش نشستاوشیس. بود دهی خوابی مبلي روکودك
 :  گفت يندیخوشا

  .ی کنيحاال جون باهاش باز. نق نقو باشهیباورم نمیشه اون فسقل. بهم زده ی با نمکافهی چه ق-
 :  گفت سروش

  نیست؟ نطوریا. گرده ی بچه ها برمي دوران نوزادپس مشکل تو به-
  : دی پرسدی غذا دزی مدنی که تبسم را درحال چاوشیس
  زود میخوابه؟ نقدری اشهیهم-
  .ی دوسش نداشتادیآخه در گذشته ز. داده زود بخوابهحی ترجادی بو برده عموش داره مدیشا-
 . از باالي چشم به سروش نگاه کرد اوشیس

 طعمه اش ي برداشتن به سوزی خي شد که برای میدر نظرش مانند عقاب. مدل نگاهش بود  عاشق آنسروش
 .گارد گرفته 
 :  سیاوش گفت درهمانحال

  ها ؟ ییای مکهیخوب ت-
  .یکنی فرض مهی رو کنايزی ها هر چیتو تازگ. گفتم قتوی من حق-

 :  گذاشت گفت ی مزی مي برنج را روسی دکهی درحالتبسم
  .ستی روي پاش بند نشهی عموش مهی مهبدداره شبگنی همه میواال وقت. جان اوشی سکنهیمداره اذیتت -

 :  نشست ادامه داد ی کنار سروش مکهیدرحال
 "چشماش" الخصوص یبه قول مامانم عل-
 خدااااااااااااااااااااا نکنه به اون رقاص رفته باشه ؟ "نعوذباهللا" حاج آقا نگفت -

 :  داد ي آنها فراري لبهاياما جمله بعدش خنده را از رو. خنداند سروش وتبسم رااوشی سحرف
  ؟زنهی ؟ نمیگه نگاه مهبد با من حرف مهینظر رها چ-

  گفت ؛ اوشی به سروش زد ودرجواب سي ضربه ازی مریازز. متوجه نگاه مات سروش شد تبسم
 .ی گرسنه باشدیبا .دیمائبفر .دمیبخاطر شما زودتر از حد معمول میزو چ. جان اوشی سشهیغذا سرد م-
 :  گفت اوشیس
 .شتری هستم اما روحم بیلیگرسنه که خ-

 :  ادامه داد اوشیس. زد ی لبخند کم جانتبسم
 .سروش که مدام طفره میره  .ی کم درمورد رها حرف بزنهی تو شهیم-
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 . درحال خفه شدن بود اوشی سری نگاه نفس گری زتبسم
 نگاهش ممکن نبود و آدم را از هر سمت وسویی در ریفرار از ز.طاب کند  خي سروش حق داد او را باز شکاربه

 .محاصره نگاهش داشت 
  .دادی مریی خودراه نگاهش را تغدی فراراز آن نگاه فقط بايبرا
 چنگ در صورت خود بندازد وتخم خواستیدلش م. شد ی که مخالف آن  نگاه می و کسی به حال وقتيوا"

  " .اوردیچشمش را درب
 .... کشد ی تبسم جدا کردوباعث شد زن جوان نفس راحتي نگاهش را ازرواوشیوش که مداخله کرد س سر
 . من طفره میرم ي چرا فک کرد-
  .ي و حرفو عوض کرديمدام رنگ به رنگ شد .يدی به سواالم نمیچون جواب درست-
  .می زنی حاال غذاتو بخور ویه کم استراحت کن بعد حرف م-
 :  گفت یمس با لحن ملتاوشیس
  .ی راحت بشه وحرف بزنالتی تا خارمی به زبون بی خواستیم. سروش ادی نفسم باال نمگهی دینی بی ؟ میک-

  : دی و پرسدی باز سمت تبسم چرخاوشینگاه س. انداخت نیی سرش را پاسروش
 حالش خوبه تبسم ؟ -

 نده شد و ادامه داد؛ درمااوشی دهد که سیمانده بود چه جواب. تگان داد نی به طرفي سرتبسم
 با خانوادش مخصوصا پرهام یهمون موقع هم کل .ستیمعلومه که خوب ن .دمی پرسي سوال احمقانه ادونمیم-

  تا کنمیحس م. بدتر شده طشیمطمئنا بعد از حماقت من شرا. بود ریدرگ
 

 ...... حد سرزنش شدهچه
 : حرفش با صحبت سروش قطع شدهیبق
  .گمی منویاالنم هم .یم رها رو فراموش کنتواولین مالقات ازت خواست-
 . چشم ،،،،،بهش بگم -

 :  شد و گفت ی عصبی کمکندی مسخره اش مدی فهمسروش
 يواسه یه بار بگو چشم بذار منم عقده ا. وضعت شده بچه جون نی که حاال ای گرفتيهمه چیو مسخره باز-

 .نشم 
 نجای تو اهای ازم نخواه خوبنصورتی اریدر غ. چشم  همسرمو فراموش کنم تا بگمدی بده چرا باحیواسم توض-

  .شمی کنم چون شرمنده میتالف
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 . را لرزاند اوشی و دردناك که همه وجود سی عصبيخنده ا .دی خندسروش
 :  بود گفت دی به سیاوش زل زد و با خشم زائد الوصفی که از او بعکدفعهی

  .یلیخ ....یالی خوش خیلیخ-
 "همسر،،،،همسر،،،،،،" کرد ؛ خود تکراري کرات برابه
 :  خروشید ی عصبی متقابال با لحناوشیس
 چته سروش ؟ -

 :  به جانش حمله کرد وپرخروش گفت ی وحشي سروش مانند ببرنگاه
 باشن ؟ که واسه خودت بري و الشی خی بانشی کس وکار که اطرافی دختر بهی ؟ هی رها کيفک کرده بود-

 .ه تو بغلت  دوباره خودشو بندازی برگشتیوقت
 :  لبش را به دندان گرفت وآرام گفت تبسم

 .... سروش -
 دادی مي مالحظه کاري به سروش انداخت که معنایزن جوان نگاه خاص. صورت تبسم رفت ي رونگاهش

 :  و ادامه داد دیسروش اما دوباره با همان حالت به سمت سیاوش چرخ.
 . که خودش شروع کرده رو بدونه يبذار آخر قصه ا-

 :  افزودسپس
بعد رفتنت دکتر و . جم کنه يزی تونست با چی رها اون ور گندو نمگهید. خان اوشیمابقیش رو کور خوندي س-

  بودن تا کمتر از هفت ،هشت ماه یی فرصت طالهیپسراش انگار دنبال 
 

 . واین وصله ناجورو اززندگیشون جداکنن رنی رها رو بگطالق
 اشم هیبق. از عذابش کم بشه ی،بابا کارخونه رو فروخت و مهر رها رو داد تا کم دکتر و رها ي مخالفتهاعلیرغم

 .به اضافه خونه اي که توش نشسته داد به من تا مدیونم نباشه 
  .ی چیعنیایست که نفهمیدي "مشغول و ضمه " جواب همون نی خونه و ماشنیا

  .ي ناخواسته انجام دادای از کارایی که خواسته یلی خمثل
  .ي دور واطرافتو نکردي وقت فکر آدمهاچیاما ه. یانبودي يتحت فشار بود.ي نبودای ي بودمقصر
 . نمونده که مست نگاهت بشه وعاشقانه برات بمیرهیی رهاحاالم
 که ی راحتر از اون افتاد تو دست کسي پرش دادی به اون راحتیوقت. زنه ی بار در خونه آدمو مهی شانس

  .کنهینم داره اشتباهشو جبران ماال.سالهاس ارزوشو داشته 
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 ي هم جفاارهی شو به دست بیتا هم سالمت. بره رانی از اشهی همي با همون دکتر خوشنام ازدواج کنه وبراقراره
 ...... کنه ی باهات تالفدهیعشقی رو که د

 همه  کرد پس آنیاصال باور نم. حرفهاي سروش ،دستش را روي دهانش گذاشته بود دنی از شنری متحتبسم
 . زند ی رحمانه حرف می بنقدری و دعا خود اوست که باسیاوش ایدلواپس

 . ازآن را راحتر تحمل کند شی تا تندیهاي بکندی را آماده ماوشی سدی فهمینم
 :  به سروش داد و گفت یتکان

  سروش ؟ یگی مي داری معلومه چ-
 برد وبا شی دست پنحالیبا ا . شد کباب بودی که هرلحظه سرخ تر می و چشماناوشی سي سروش برادل

 :  تر ادامه داد یگرفتن چانه او عصب
  .دی تو خونت وهرساز ناکوکی هم زدي برات رقصي بردي ازدواج قراردادهیدختره معصومو با -
 و رها پنهون ي دلت خواسته انجام دادي هر کاري وزدي به جاده ثابت کردي که آب دادي دسته گل آخرنیباا
  .ی رو بکنی که مالحظه کسي نبودیآدم کرده چون تو یم

  .ي که بودی عروسک دست تو بود اما تا وقترها
 سراب ی همه چيحاال که متوجه شد. پوچت ي سراغ آرزوهای توخونه و رفتي که دلتو زد پرتش کردی مدتبعد

  .ي گردی ودنبال زنت میبوده برگشت
 .انتظارت نشسته  هنوز همونجا به ی و رفتي همون طور که رهاش کردي کردفک

 قشنگ عشقتو ربودن که داغش نیهمچ. واسه تو نذاشتن یی جاگهی ؟ مردم دياری اسمشو می به چه حقگهید
 ....تا ابد بسوزونتت و حسرت به دل بمونی 

 . ،اورا ساکت کرد خواندی سروش را به سکوت فرا مهی گرانی بلند تبسم که ميصدا
 . افتادزیصورت روي م با اوشی سر سدی که دستش را پس کشنیهم

  .ستادی بالفاصله بلند شد و کنار او اسروش
حس کرد .صورتش سرخ وتب دار جون آتش بود . هم بود يچشمانش رو. برداشت زی مي را از روسرش

  راکه کنار زد دل سروش شیپلکها. زد شی صدایبه آرام.صددرجه تب دارد 
 

  .دیلرز
 . سرخش رده هاي خون داشتکپارچهی چشمان

 :  مرتعش گفت ی چسباند وبا لحننهی را به سورتشص
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چون تو حرف حساب با زبون خوش تو گوشت . باهات حرف بزنم ينطوری ايمجبورم کرد.منو ببخش -
  .يدی فهمی رو منای ادیاما با.نمیره

  : دی داد و پرسی رابه زحمت تکانشیلبها. سرش را باال گرفت سیاوش
 مگه نه داداش ؟  .ی منو محک بزنخواهییم. سروش یکنی می باهام شوخيدار-
 . زد ی مشی صدامانهی بار بود که سیاوش آنطور صمنی اوليبرا

 . و معصومانه بی غرآنقدر
 . دلش گرفت که نتوانست جوابش را بدهد يبحد

 :  زد بیمثل آواربراو نه. کرد روروی سروش دلش را زسکوت
 . مگه نه سروش -

 :  گفتیانش به حال اول برگشت و به آرامزب. وقالش را کرده بود لی قسروش
 . شد تیاشتباهی وارد زندگ.اون ازاولم مال تو نبود  .اوشی پاك کن سالتی از خشهی هميفکر رها رو برا-

  : دی داد کشسیاوش
 اون عروسک بلبل زبون و دوست قیمن اشغال ال. سروته من درآورد ی بیاشتباهی سراز زندگ....آره....آره-

  که مال من شد تا اخرش مال يزیچ. فرق داره هیاما حاال قض.دم  نبویداشتن
 

  .منه
 :  گفت ی عصبی با لحنسروش

 وخدمتتو تموم نییحاالم سرتو بنداز پا. تو ي گند زدنم نابغه ايتو. ندزده هی تا همسايدی چسبیمالتو سفت م-
  .ي که سالها ازش افسانه ساخته بودیی فرستمت همون جایبعد م.کن 

  .ی خاکم کنری زی تونستی نمنیمحترمانه تر ازا .ریه بگو برو بمیدف-
 کله ي اوضاع رو چقدر خراب کردستی نتیآخه چرا حال. شدم تی به دوری خوام از دستت بدم که راضینم-

 .خراب 
 :  گفت سیاوش

 سرم ی بالئ چهی گفتی همون دفع اول می منو زنده چال کنیخواستیتو که م. هم شاگرد اولم یی من تو رسوا-
  ؟ نجای منو کشوندي تا ایواسه چ.اومده تا خودمو خالص کنم  

 االنم من بدهکارمت ؟ -
  : دی داد کشسیاوش
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 . تونم ی نمی گفتیمثل آدم م .يچون ازت خواستم برام نگهش دار...آره -
 . مگه نگفتم بهت -
 ... نه ينجوریا-
 .خودت نیاري همون بال رو سر خواستمیم ...یگیتو راس م...باشه -

 :  تاب داد و گفت نی سرش را به طرفسیاوش
 پابه پام شهی همی اخمچی ازت طلبکار بودم وتو بدون هشهیهم. که بد عادت شدم ی دور وبرم رو داشتنقدریا-

 .... واینبارم تا تهش باش ایب .ي جبران کردهامویخرابکار ...يبود
 .میفهمی ...جونمی  ...ی امه چون تو خون منفهی وظکنمی مای هم کردم يهرکار....ای باهاتم سای من تا ته دن-

  ّ: با عجز گفت سیاوش
 چیه شهی که جونته ونفست می پس اونی تو جونم هستیگی میوقت...حداقل االن ... فهمم یخوب م...آره -

  وعشقو ي عاقالنه رفتار کردشهی زنن ؟ تو که همی صدا میسروش ؟ اونو چ
 

 ي برای برم تا جز مردن راهی بهم بگو به چه حالهی ناموس چیدونیتو که م.ن  کفشی برام تعري بلدخوب
 زندگی داشته باشه ؟ 

 . افتاد ی صندلي شکست و روشیزانوها. کم آورد سروش
  همراه تبسی راحتبه
 . کردند ی مهی گرم

  : دی داد و پرسی خشکش را تکانيلبها. هم زد ي سرخش را روي چشمهاسیاوش
  حد همراهته ؟نیا اومده که ترس تا ا سررهیچه بالئ-

 :  گرفته گفت یی با صداسروش
 ! اونم بعد چند روز . کردنداشی پونیبعد رفتن تو ،بین تب وهذ-

 . میره خونه اش شهی جواب ندادنها تکرار می گرفته و وقتی مدام تماس ممادرش
 بوده وارد ساختمون داری که دست سراكدی دی حالش خراب بوده که قادر نبوده درو باز کنه و به کمک کلنقدریا

 .شدند 
 موند به ی به اون وضع مگهیاگه چند ساعت د .ومدهی سرش نی بالئی که از شدت تب و گرسنگي آوردشانس

 . رفت یحال کما م
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 گهی مجبورش کردن جدا بشه رها دیاما وقت .کردی مدای پیعی اومد و کم کم داشت حال طبرونی بانی اون جراز
 .تموم شد 

 !  کالم هی یحت. حرف نزده ی با کسگهی اون لحظه به بعد داز
 :  زد وگفتي پوزخندي ناباورای صالی استي ازروسیاوش

  .يتو که دروغگو نبود. دورغ بهتر بگو سروش هی-
  بهت دروغ بگم ؟ دیچرا با-
چطور . نذاشت منيدر عرض چهارده ،پونزده ماه مخ برا. زبون داشت ی اون دختر عوض همه چنکهیواسه ا-

 باور کنم از زبون افتاده ؟ 
 ی ازش نميزی چی هاش کسهی گريچون درحال حاضر جز صدا. خوش زبونیهاشو واسه تونگه داشته دیشا-

 ....اونم نه صدا فقط هق هق .شنوه
 یی و با انزجار از حرفهادی لرزاوشی سدل
 : گفت دی شنکه
 . کنم ی حرفا رو باور نمنیمن ا...بس کن سروش -
 .ی شناسی نمینیمطمئن باش خودتم اونو بب-
  به عاقدش جواب داده ؟ ي شوهرش دادن ؟ چجوري چطورهینطوریاگه ا-
 . جواب دادن به عاقدشم کردن ي برايحتما فکر-

 .... تازه به کالبدش افتاد یانگار جان. گرفت گری دی سیاوش رنگيصدا
 !پس مجبورش کردن ! هنوز عقدش نکردن یعنی-

 :  داد و گفت یا تکان سرش رسروش
 .... بخاطر پدرومادرش که از اون افسرده تر شدن کوتاه اومده دیشا... دونم ینم-

 :  شد گفت ی که شماتت از آن استشمام مي جمله اانی در بیسروش به آرام .ختی درهم آمنگاهشان
  سیاوش ؟ي خانواده و مامان و بابا آوردنی به روز ای با حماقتت چی دونیم-

 . به سروش انداخت و از جا برخاست یقی نگاه عمشسیاو
 .  را برداشت وبه سمت دررفتکتش

  : دی از آنگه به درخروجی برسد ،سروش مقابلش سد شد و قاطعانه پرسشیپ
 کجا ؟ -
 . برد شی پرهی سروش دستش را به طرف دستگي توجه به لحن جدیب
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 .... برداشت  را در قفل چرخاند وآنرادی قبل از باز شدن در کلسروش
 . سرجاتنیبرو بش .ي بپا کردشی آتیبسه هرچ-

 :  گفت سیاوش
 . چهار زانو هم بزنم یخواهیم .نهیحتما دستامم بزنم به س-

 :  اخم آلود نگاهش کردسروش
 .راحت باش ...نه -

 :  بادست به در زد و گفت سیاوش
  .رونی زنم بیواال از پنجره م. سروش نویباز کن ا-

 :  گفت سروش
 .ی نرده ها رد بشي از البه الیستیمارمولکم ن.شکر خدا پنجره هامون حفاظ داره -
 . ندارم ی من عقل درست و حسابیدونیخودت م.تادرو نشکستم بازش کن برم -
  .شمی مهوشی که دارم بدمی ترسنقدریا-
  ذاري ؟ ی کنم تو نمی زندگخوامی بارم مهی يواسه . سروش اریکفر منو باال ن-
  : دی سرش کشي را روشی صدااوشیند س مانبه
  ات ؟ نهی بري خونه بابا سر تو بذاره رو سای ات کنه ؟ کهی تکهی بري اونجا پرهام تیخواهی ؟ میکدوم زندگ-
 . بدوام وفکر قبر باشم ی قانونی داد گستري تو پزشکي کردن پله هانیی باال و پانهمهی تونم بعد ای نمگهید

 آرام کردن يتبسم برا .دی کودك نگاه دو برادر را بدان سو کشهی گريصدا. شد دارید ب بلند آنها مهبيبراثرصدا
  آوردو گفت  ؛ نیی را پاشیسیاوش صدا.کودك بدان سو رفت 

 . ما بلرزه ينذار تن زن وبچت با سروصدا. درو باز کن سروش نی اایب-
  .رونی بي بذارنجایمحاله بذارم پاتو ازا-
  ؟ ی کنیات زندان منو تو خونه یخواهیم-
 .آره -
  ؟ یتاک-
 . که مرخصیت تموم بشه وبرگردي پادگان یتا وقت-
  ؟ ي سازی می خودت برام زندگالیاونوقت به خ-
 . بهتره ی که تو بپا کنی از آشوب-

 :  خود گفت یشانی شد و با زدن به پی عصبسیاوش
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مطمئن باش  .رمیبذار برم رها رو پس بگ.خسته شدم از بس تو قفس موندم . رو سروش ی لعنتنی بازکن اایب
 شده . عزیزدل اون پرهام کله خر کنن شکشی پی ذارم حقمو دودستینم
 

 . ومیرم کنمی کارو منی سوراخ کنم ادیوارو
 :  جواب داد تیاما با عصبان. کرد ی رو مروی دلش را زاوشی سآشوب

  . اوشیات س سرجنی بشریبگ...اون به قول تو پرهام کله خراب تر از توئه -
 :  امد و گفت شی پتبسم

 . بذار بره سروش -
 :  و گفت دی به ضرب طرف تبسم چرخسروش

 . توام ي شدوونهید-
 ي نقشه اهیاون . قبال هم بهت گفتم نویا ....رسهی نممانیمن مطمئنم رها سالم به خونه نر...بذار بره .... نه -

 ....توسرشه 
 . تبسم ستی اون مشکل ما ن-
 . قبول کن نویا ....ی اشتباه رفتمهیتو راهو از ن سروش -
 .میبذارید با بند زدن نگهش دار .دی خردش کندی نزنگهیحاال که ترك برداشته د...باشه -
 . رو درست رفت نجای کات کرد واز اشهیاما م-
 . تبسم میستیما تو صحنه تئاتر ن-
  سروش ؟ ي واهمه داریتو از چ-
  .شهی آشوب مرونی پاشو بذاره باوشیبخدا س-
 . لرزش هم بمونه يخربزه خورده پا...  رو که خراب کرده درست کنه يبذار کار... خب بشه -

  به سمت سروش دردی گرفتن کلي زد و دستش را برای سیاوش برقچشمان
 . کرد از

 . پشتش را به او کرد و رفت سروش
  .دی کشرونی مقابل سروش سد شد وکلید را از مشتش بتبسم

 . نگه داشتن آن نکرد ي برای تالشچیجوان ه مرد
 . پرتنش بودند چاك چاك بود ي آن روزهاری که درگی و تمام کساناوشی رها ،،،سي برادلش
 :  وگفتستادی ااوشی مقابل ستبسم
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 ی تو بودم حقمو با چنگ ودندون ميجا...  برو گمی که منمیبی مقابل خودم مدی جداوشی سهی من دارم -
 . وصلش کنن به دلش خوانی که به اجبار میا مال توئه نه اونچون ره.گرفتم 
 . باال گرفت اوشی را مقابل سدی کلسپس

 :  و گفتستادی آنها اانی را لمس کند ،سروش مدی کلاوشی از آنگه دست سقبل
  ؟ ّیفتی ؟ که به التماس باوشی برسه سنجای که به اي کرديچرا کار-

 :  سوزناك گفتی با کالمسیاوش
  .کنمیبه جون مامان اینکارو م. کشم سروش یاما اگه رها رو از دست بدم خودمو م..... دونم ینم--

 حرف نی آخرنی ادانستی سر سروش گذاشت که او خوب مي دستش را به عالمت قسم خوردن روسپس
 ّ. است شی ثابت کردن گفته هاي برااوشیس

 : را مرطوب کرد  کالمش چنان دل سروش را به درد آورد که اشک صورتش سوز
 ... مرده ساختم هی رها يمن ازت برا. ذارن یاونا سرسالم برات نم ...اوشینرو س-

 . سمت تبسم دراز کرددبهی گرفتن کلي براق به چشمان سروش انداخت و دستش را برای نگاهسیاوش
 هم زد و ي رودیی را به عالمت تاشیچشمها. انداخت اوشی مشت باز سانی را مدی دستش را جلو برد کلتبسم

 . رفتن بیشتر کرد ي مرد جوان رابرااقیاشت
 . گذاشت رونی را بشی رها شده پاي در را گشود ومانند پرنده اسیاوش
 :  وگفت دی گوشه لباسش را کشسروش

  .خورهیبخدا اون پرهام خونتو م... اینرو س-
  : کردن پله ها گفت یکیدرحال دوتا . با شتاب به سمت پله ها رفت سیاوش

 ..... میرم ی اون مي باشم براقیال....هنوز زنده ام -
 . اش را به در داد و سرش را به آن چسباند هی تکسروش

 :  گفت ی امد وبه نرمشی با در دست داشتن کت او پتبسم
 ...اون درست رفت ....برو سروش -

 . به چشمان مصمم تبسم انداخت و کتش را از دست او گرفت ی نگاهسروش
 ...... نشست و دور شد یلی داخل اتومباوشی نزده بود که سرونینگ ب پارگیاز

  یازدهفصل
 را زوزه اوشی بود که سیلیچشمش دنبال اتومب. افتاد ری آورد و پشت چراغ قرمز گی چهارراه بدشانسسراولین

 .کشان دور کرد
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 . چراغ سبز شود هزاران فکر از سرش گذشت تا
 !  دکتر و خانواده اش برخورد

 شد اما با وجود پسرها خصوصاپرهام ،سرگشته مانده بود ی ترجمع میبه خود دکتر بودصددرشد ماجرا منطق اگر
. 

 . پشت سر ،سروش را متوجه کرد و براه افتاد لی شدن بوق اتومببلند
 . برسد اوشی باال واز کوچه ها حرکت کرد تا زودتر از سی سرعتبا

 .ر برود  خانه دکتیی او به تنهادی دی صالح نماصال
 . نبود ي الظاهر خبریعل .دی که به مقصد رسدی نکشیطول

 راهم پشت چراغ قرمز از دست ی او زمانرایز. رسیدی تا آن موقع مدیبه نظرش با. منتظر ماند ی ربع ساعتحدود
 .داد 
 .کم کم دلش به شور افتاد . شد ي سپرگری دی ساعتربع
 ..... کرد ریی روشن کرد و مسیرش به سمت خانه پدر تغ رالیفورا اتومب. مثل باد از ذهنش گذشت يفکر

*** 
 اما کندیمطمئن بود پدر رفتارمناسبی با او نم. رفت ی زنگ زدن باال نمي بود اما دستش براستادهی در اپشت

 . داشت ازی نتشی باز پس گرفتن رها به حمايبرا
 .جه درباز است  زنگ نگذاشته بود که متويدست رو.تردیدش را کنار زد.  به رهافکر

 . والبته خوشحال شد متعجب
 . کرد ی سالن را با نگاهش بررساطی پنجره بزرگ رو به حي رفت واز از البه البه الداخل

 .انگار سالها شکسته شده بود . مادر قلبش درمشتی فشرده شد دنی دبا
 . را بلند کرد و داخل رفت شی هاقدم

 ی مادر مدتها پییاما حس شنوا. است دهیه گوش مادر نرس بشی زد فکر کرد صدای آرام حرف مي قدربه
 .... دوباره آن صدا بود دنیشن
 . سالم مامان -

  .ختی زن دلچسب بود که برنگشته دلش ري برانقدری پرجذبه اش ايصدا
 . هنوز وجودش را باور نداشت کردی نگاهش میوقت
 . کرد ی اما باور نم گرددی باز مي سروش هربار مطمئنش کرده بود به زودنکهی ابا

 . دهدی از دست داده است و سروش دلداریش مشهی همي را برااوشی سبردی مگمان
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  .ستی گری رفت آرام آرام می ماوشی به طرف سکهیدرحال
 . بردارد ی گامتوانستینم. بود دهی به صفر رساوشی سي قدمهاقدرت

 . آمد ی مشیبود و لرزان پ شکسته ی که کمیقامت. مادر بود ي قد و باالدنی درحال ددیشا
 :  مادر رابه جان کشید و بغض آلود گفت اشک

  .ی همه شکسته و شرمنده نباشنی تا ايکردی منمیکاش جاي دعا کردن واسه سالمتیم نفر-
 .انگار تازه باورش کرده بود . زن اوج گرفت هی گريصدا

 سرد یی نگرفته بود که صدانهیه س از هم باز شد اما هنوز اورا باوشی درآغوش گرفتن سي براشیدستها
 ....وخشک لرزه بر اندامش انداخت

 .آمین گو نداشتم ... دعا رو کردم نی اادیمن ز-
 از شیصدا. کرد خودش باشد ی باور نمدی دیاگر اورا نم. بود ستادهی اش ای قدمکیپدر در . پشت سربرگشت به

 . تر بود گانهیهفت پشت آن طرفتر ب
 !  سپیدکدستی یاسنبا مح. خودش بود اما
بایدجراتش را به . از عطوفت نداشت ی نشانچی هرمردیصورت خشک پ. فقط بهم نگاه کردند ی طوالنیی هاهیثان

 ......دی دی مدی لرزان از امي رساند اما ته چشمانش نوریصفر م
  .رمی تا پاك بمي عذابم بدنقدری ادیبا. کفاره گناهاميتو شد-

 . تر آمده بودنیی درصد پاکی رمردی پيصدا
 ... روي هم خورد ی به نرماوشی سيلبها

 .سالم -
 .... بهم خورد شی بود که از شدت آن پلکهای محکمیلی سالمش سجواب

 نه ؟  ...ي نگرفته بودی قشنگنیتاحاال علیکی به ا-
  ادی فرخواستیدلش م .زدی مرمردینگاهش آشوب به دل پ. فقط نگاه کرد اوشیس

 ... داد بزند اسم خدا را  ....بکشد
 "...نکنه خودشو ساخته اومده ...... شده اوشیچقدر مثل س....خدااااااااااااااااااااا"

 ... آرامش حواس مرد را به آن لحظه برگرداند ي شمس باصداخانوم
 .... کن يبزرگوار.شما ببخشش آقا -

 : ن دوخت و گفت   را به زنشینگاه خشمگ. سرش امده است ی کرد چه بالئيادآوری به مرد دوباره
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توام . باهاش کار دارم یلیحاال که اومده خ. خونه نی مرد باشه که پاشو بذاره تو انقدری کردم ایفک نم-
  .کنمی برو تو اتاق واال از خونه بیرونت می حساب ما باشهی شاهد تسویدونینم
 :  متفاوت شده بود گفت رمردی پي که برایی با صدااوشیس
منو .فرصت بده . به منم گوش کن کنمیاما ازت خواهش م. نکن ی کوتاهیاخالی بش تخوادیهرقدر دلت م-
 ..   بابا نیبب

  .کردیخطاب م"بابا" بار بود که او را نی از سالها اولپس
  .ردی و مرام و مسلکش را به صخره بگنی تا ددادی به او می حاجای پراستهزا القابی چوحاج آقا ی با لحنشهیهم

 . سوار نفسش بود طانی بود که هنوز شی را گرفت اما انقدر عصبانرمردی دل پشی صداعجز
 : زد ادی نشاند و فراوشی دوم را محکمتر روي صورت  سیلیس

 . آرزو به دل موندي شهی همي خفه ات کردم وبرادیشا. تند تند بگو خواهشاتو
 .... از او بگذرد یحت توانست به رایاما نم. عجز و التماس دل پدر را پاره کرد نی باوشی سکالم

 پشتمو ي معتقدیلی که بهش خییواسه یه بار حرفموگوش کن و به همون خدا .ي خفه ام نکردشهیمگه هم-
 . نکن یخال

 . نشست ی هم مرمردی که سرخی هرکدامش به صورت پشدی می در پی هایی پیلی ساوشی هر کالم سجواب
 . شد اوشی آن همه سکوت ومعصومیت سقراری بمادر
  : دیدست سیاوش را گرفت و عاجزانه نال. آنها رفت نی از کف داد و بتطاق

 .برو مادر  ...اوشی سرونیبرو ب-
 . او رااز مقابلش دور کند خواستی از خدا مرمردی پانگار

 . شد دهی دنبال او کشاری اختیب. محاصره شد اوشی دست پرقدرت سنی بود گه دستش بامدهی باال ننفسش
 . شوکه شد رمردیپ. نگاه داشت شیل عکس عمو او را مقاباوشیس
 . قلب خود گذاشت ي را رورمردی پگری چسباند ودست دشی پدر را به عکس عموي از دستهایکی اوشیس

 . غافلگیرش کرد اوشی سحرکت
  : دی زانو مقابل پدر افتاد و با عجز نالي حال رودرهمان

نذار بابا  .فتهینذار قلبم از تپش ب. کن بابا يدر حقم پدراما قسم به روح برادرت .کار من از غلط کردن گذشته -
...... 
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 خواستیدلش م. دوباره به روزگارش برگشته بود شی و صدااوشیس. زخمه بر دلش زد اوشی سي آشنايصدا
  چشمش بکشد اما به ي زانو افتاده را بردارد و روي روشیاویی که مقابل پا

 
  .... زدانهی گذشته باز براو تازاوشی سادی

 : خواباند و گفت اوشی به صورت سي جانانه ایلیس
  .ادهی زیلی دهن تو خياسم برادر من برا-
  عجزي کشنده آشوب به دل پدر زد ؛ انی ماوشیس
کمکم کن .... بابا ری بگي بار منو جدهی و منو نفهمی کجا برم ؟ به خاطر خدا ي التماسمو نشنوياگه تو صدا-

  دای عذاب کشنده نجات پنی تا هردومون  ازازندگی کنم واال خفه ام کن
 
 ... فقط بخاطر رها . تونم تحمل کنم ی را نمای دننی اگهیچون من د .میکن

 حلقه اوشیسردش شده بود اما آنها را چون زنجیري محکم دور گردن س .دی لرزی پدر مانند قلبش ميدستها
  :  شدی مشتری با گفتن هر جمله بر فشار دستش بکهیدرحال.کرد

اون دختر  ... ی ما رو شهره عالم و ادم کنی ؟ فقط خواستی چرا برگشتی ؟تو که رفتی و رفتشیپس چرا گذاشت-
  آبرو ی فهمیتو م ...یآبرو وپاکیشو حراج کن .یمعصومو به ذلت بکش

 
  ....ری بمي خودتو خار کردنقدری ؟ حاال که اهی چی فهمی مرتی ؟ غشهی ؟ ناموس سرت مهیچ

 . سرخ تر اوشی و رنگ سشدی مشتری مدام برمردیپ دست فشار
 . نداشت یی رهاي برایی زانو نشسته و تقالي رویی تقالچی هبدون
 اش نشست نفسش را تنگ تر کرد تا به نهی سي که رویبغض. گذاشت ی مادر زخمه بر قلبش مهی گريصدا

 . آخر کمک کند ي نقشهاي کم قوت پدر برايدستها
 . کرد ی کس باورش نمچی که هییای و رفتن از دنیی به رهادنیرس. داشت ادیز تا تمام شدن راه هنوز

 مرداب ری و زایته دن .کردی می هرز زندگي علفهاي البه الدی مرد باینم ...شهی همي بود برای اشتباه تاوانکباری
 .... گفت یبه خودش م. کرد ی تعفنش همه را مسموم مي بوماندیم.
 هوا با نفس ژنیاکس .خورهی ؟ نفسهاي تو به چه درد می کشی که دست نمیخواهی مای از دنیچ ....ی لعنتریبم"

  که هنوز ي همون ناکجا آباديسو...تنتو بردار و برو  .شهیتو مسموم م
 

  ... ریبم.... کجاست يدینفهم
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 ... وان تکرار نفسش را تنگ تر  کردی پدر را در ذهنش مدام تکرار ميصدا
 . پدر،کنار رفت يدستها.د  راه نفسش باز شکدفعهی

هنوز نفسش . مادر را نداشت هی گريطاقت صدا .اوردی زانو افتاد تاب نگاه سرخش را ني که مقابلش روسروش
 آن . بود ختهی اش بهم آمنهی سرفه و خس خس سيصدا. بود امدهیجا ن

 
  .ستی گری دل مادر را آشوب کرد وتلختر محالش
 پاسخ سروش را نداد یحت ...ندی را نبی نیفتدو اشکی رد شد تا چشمش به کس را گرفت و از گوشه خانهواریدرود

 ...و رفت 
 . نبود ی به کسی که کسي شلوغ و شهريابانهایخ... کوچه پس کوچه ها به

غم . داشت ی نه آغازش را به او نشان داد نه تمامایدن. نبود یانی او پايبرا. رفت ی و مکردی مقابل را نگاه مفقط
 ،،،،ي جا نگاه،،،،حال خراب،،،،دربه دري،،،،،فکرهایه،،،،تلخ،،،،دلهر

 . نکرد شی رهاچگاهی الیمی که هعذابهاي
 ....رها  ...رها
 . رها که در ذهنش نشست نفس گرفتاسم
 دیبا ....رفتی مدیبا. بود دهیهنوز او را ند. خط فاصله بود کیهنوز تا مردم . به بدنش برگشت یی طاليانرژ

  گرفتن حقش ي برادیبا.... رفت یمخودش سراغ او 
 

 . رفت ی به هویتش خودش م،سهمش،مالش،ناموسش،برگشتن
 .... آن افتاد ي روی دفع خستگي وبرادی دی خالی صندلکی یمقابل پاساژ بزرگ. نداشت ستادنی اي ناشیپاها

 
 : رو به خواهرش کرد و گفت . گذاشت لی را داخل اتومبدهای بسته خرنی آخرمانینر
 . و برگردم رمی من برم داخل پاساژسفارشمو بگدی بشنیشما سوار ماشتا -

 ...  برد لی دست رها را گرفت و به سمت اتومبمهربان
 . بریم خونه استراحت کن ادی بمانی تا نرنی تو ماشنیبش.يفک کنم خسته شد-

 . العالج دارد یضی زند انگار مری با او حرف مي کرد زن جوان طورحس
 دستش را از دست مهربان لی اتومبکینزد. بدش آمد تشیاز حما .امدین او اصال خوشش ن مدل حرف زداز
 . اش نداردي به دلسوزيازی آورد تا به او بفهماند نرونیب
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 ... رفت مانی که نری همان سمتقایدق. افتاد ابانی به آن طرف خنهیی نگاهش از آلی باز کردن در اتومبدرحال
 .م آشنا بدنش را مثل برق گرفت  جفت چشکی پرکشش از یانعکاس

 . خشک شدي اهی ثانيبرا
 تنش رو به خزدهیضربان . شد یچشمانش هر لحظه فراختر م. از به خود آمد و گردنش به ضرب برگشت زودتر

  شی زانوهايروین. مرتعشش جان تازه گرفت يپست و پا.هرمان رفت 
 

 زد ادی را فردی کشی تنش داد مي تک تک سلولها کهی و نامدی دوابانی خانی چون نور می و با سرعتبرگشت
.... 
  !!"سیاوش"

 . چاك خورد وشوري خون در دهانش نشست شی آمد انگار گلورونی اش آنقدر تنگ بنهی خفته در سيصدا
 . خالف جهت چشمان رها رفت ی برخاست و راهی صندلي از آنگه به محبوبش برسد او از روشیپ

 ی و متعاقبا کشش دستدی پرابانی وسط خکبارهی که به ي دختردنیه از د وحشت زديلهای بوق اتومبيصدا
  جمع کرد ،دخترك را ترساند و مانند ابانیپرقدرت که او را از وسط خ

 
 .... خشک شد شی  ترس خورده سر جاگنشجکی

  ؟ يکجا دختر ؟ مگه عقلتو از دست داد-
 دوباره شیدست و پا.ن قلبش فرو نشست ضربا.  رفت اوشیس. را بست شی دست و پامانی نری عصبيصدا

 . او هی شبی کسای بود اوشی سدی دانست او که دیاصال نم. حس شد یب
 . تکان داد نی را به طرفسرش

  نه
  نه
 تونه قلب منو سمت خودش ی جز چشمان سیاوش نمی نگاهچیه... ممکنه ریغ ...شهی اون نمهی شبچکسیه

 .... نداره من قدرت جذب اونوي براي مردچیه.بکشه 
  کنه پس کجاس ؟ چرا بهم گفتن مرده ؟ اوشی اگه ساما

 شده زبان به عذر خواهی قراری به گمان آنکه از لحن او بمانینر .دی بزرگ از نگاه نازش فرو چکی اشکقطره
  .دی شنی را نمشیشود اما او صدا
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 از آنگه شی وپدی دیا م رمانی نريتنها حرکت لبها. را بفهمد اوشی سي جز،صدایی توانست صدای ممگر
 . نشست لیحرفش تمام شود درون اتومب

 :  انداخت و گفت مانی به رفتار رها سپس نری نگاهمهربان
 ي کارا رو بهتره خودت تنها انجام بدهیبق...بهتره بریم خونه  .ستیرفتاراش دست خودش ن .مانیخسته شده نر-
 . نظر نداد یچی که درمورد هيدید. نداره ی نباشه فرقایرها باشه .

 ابانی خدنی دي زد و سرش را به هوادنی بکشد اما خودش را به نشنادی خواست سر آن زن فری دلش مرها
 .سمت پنجره برگرداند

 اما تمام مانینر. رو داشتند حرف زد شی که پیی برادرش درمورد برنامه هاي به خانه مهربان مدام براتارسیدن
 . به رها بودنهییحواسش از داخل آ

 . کرد می او تنظي روابانی خدنی دي را جانهییآ
 ...... تلخ ار آنروز بردل گذاشت ي اهی المانی و نرختی اشک رصدای به خانه او فقط بدنی رستا
 . گرفت شی راه اتاقش را درپمی مستقی بدون توجه به کسدی خانه که رسبه

  .ختی او را درآورد  و وسط اتاق ري از عکسهاي ادسته
 شست و شروع به نجوا کرد ؛ ننشانیب
 ....اوشی سدمتیمطمئنم د"
  که فقط مال توئهیی همون نگاه جادوبا

  دمی دوی پس من کي تو نبوداگه
  یستی به من گفتن نچرا
  یی کجای هستاگه
  يدی نجات نمقی تعلنی منو از اچرا

  و آسمون معلقم ؟ نی زمنی بشهی همی گفتی مادتهی
  ام حبسه ؟ نهیتو س شهی نفسم همی گفتی مادتهی
  حالم خرابه ؟ شهی همیی از تنهای گفتی مادتهی
  ؟ ي کندی بود تهش جون نمی اگه زندگی زندگی گفتی مادتهی
  ؟ دمی هزار بار جون مي کنن من روزی بار جون مهی همه ی گفتی مادتهی
  کن سمت من برگرد ؟ ی بارم سنت شکنهی گمی مای به دنی گفتی مادتهی
   قلب دست نخورده اس که منو بفهمه ؟ هی محتاج شهی آغوشم همیت گفی مادتهی
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  ؟ دمی خفه شدم بس که با بغض خوابی گفتی مادتهی
  سمت منم برگرد بذار نفس بکشم ؟ ای دنی گفتی مادتهی
  تنها نذار ؟ طی شرانی با انقدری منو ای گفتی مادتهی
 ی نمچکسی سرده ،حالمو هشهی ماته،تنم همندهیاز آ ،تصویرم هی کوچه ها سرده ،خونه ها خالی گفتی مادتهی

 " .....برهی خوابم مختهیفهمه،هرشب بااشکی نر
 .... آنها گذاشت ي سرد جان گرفت و صورتش را روي آن کاغذهايهق هقش برا. امانش نداد گری دبغض

  ...اوشی برگرد سیاگه هست"
 ... محتاجتم یلیخ

 ... فهمه ی نمچکسی هحالمو
 ... بیرحمه یلی خ بعد توایدن

  دمی خوابهی با گرهرشب
  ّی که برگشتنمی بی خواب ميتو

  دلم زی عزای بی هستاگه
  عمرم ایب

  برگرد
 ".... میرم ی بمونم که برات مطی شرانی با انذار

 .است   سرش نشستهي دستش متوجه شد مادر باالری از زری شدن تصودهی کشبا
 نهیسررها را به س. رها افتاد اخم فراموشش شد سیبه صورت خچشمش که . اخم آلود نگاهش کرد ی کمزن

 : گرفت و بغض آلود گفت 
  ؟ی کشی ؟ خودش چکار کرد برات که دست از عکسش نمی رها ؟ تاکی چسبی کاغذ پاره ها منیچقد به ا-

  .دادی اش آنقدر تلخ بود که جگر زن را خراش مهیگر .ستی فقط در آغوش مادر گررها
 "...... هست اوشمی که سییمیرم اونجا .....شهی هميبرا..... دوشب نی تا هم"داد بکشد خواستی مدلش

  .ستی گری مصدای و بکردی پشتش را نوازش می و زن به آرامستی گفتن تمام آن حرفها گريجا
 :  وارد اتاق شد و گفت پرهام

 . وردلش یخودتم نشست. رها روبیاري مامانيمثال اومد-
 به پسرجوان نگاه کرد او متوجه شد یاما وقت. آنگه به سمت پرهام برگردد اشکش را زدود  ازشی صدرا پخانوم

 . کرده ی مهیگر
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 :  شد و گفت ی عصبیکم
 دادن فرار حی ؟ اون بنده خداها ترجي دل به دلش دادی کنهی دخترتو توجنکهی مامان ؟ عوض ايبچه شد-

 .کنن 
 :  گفت  کرد ویاخم. شد ری پرهام دلگی از خودخواهزن
  .ي که توقع دارستی دها مثل همه دخترا نطیشرا.خوبه تاحاال باهم بودن .به سالمت که رفتن-

 . افتاد نی زمي روری آمدبه گالیه بزند که چشمش به تصاوپرهام
 :  کاغذها زد و باعصبانبت گفتری زيلگد

 . همه چیو خراب کن کشه تو بزنی داره نازتم مطتی شرانی شده باادای پی آدم حسابهیحاال که -
 . است زاری دانست او تا چه حد از آن رفتار بیم. سرش را خالف بودن پرهام چرخاند رها

 . از کاغذها را برداشت و مچاله کرد ي فروکش کردن خشمش دسته اي براپرهام
ی باارزش از خطوط انها را مانند شیئ .دی کشرونی تب دار نگاهش کرد وکاغذها را از سطل زباله بی با چشمانرها

  .کردیهم باز کرد و نگاهش م
 زی رفت رها نی به سمت پله ها مکهیدرحال. تر کرد و تمام کاغذها را برداشت ی العملش پرهام را عصبعکس

  .دی باز پس گرفتنشان به سمت او دويبرا
 :  باحال دو خود را به سالن رساند و بلند گفت پرهام

 " .ی دختره لوس از خود راضی تاادب بشاندازمی برات را ميشنبه سور چهارهی ؟کاالن یکنی ميبامن لجباز- "
 پله که نی اولي را روشیاما پا. با آن حال از پله ها سقوط کند دی ترسیم. مادر قادر به نگه داشتنش نبود یحت

  آن ي روی و آتشختی رنهیگذاشت پرهام تمام کاغذها را دورن شوم
 

  .انداخت
 .انجا نشست  دخترك شکست و هميزانوها

 . آن خودش خاکستر شد يبه سوختن عکسها زل زده بود و جا. در دل و نگاه رها افتاد یآتش
 . رمقش را برداشت و به اتاق برگشت ی که فروکش کرد تن بآتش
 . کرد هی تاب بود که مادر در همه لحظاتش با او گری آن شب را آنقدر بتمام
 دید شهی آن شب خانه را دلگیرتر از همي فضازیدکتر ن.ردن بود  درحال ترك خوصالی از زور بغض و استدلش

 :  از مژه انداخت و گفت یزن قطره اشک.تا به همسرش نگاه کرد .
 . ترسم بچم از دستم بره یم.... پدرام رهی گی دونم چرا امشب آروم نمی نم-
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 رد و گفت ؛  پرهام شود ،او دخالت کي آن روزوشیرین کاري از آنگه دکتر متوجه خبرهاشیپ
 . منه به خشخاش گذاشتن شما لوسش کرده نیهم. داره یباالخره خسته میشه ودست برم-

 :  گفت تی با عصباندکتر
اما . تو برسه يخدا به داد بچه ها. پرهام ی سنگدلنقدری ای رفتی دونم تو به کینم. باشم رحمیفک نکنم من ب-

  تونم مدل تو فکر ی چون من نمیکنیاالن میري باال و رها رو آروم م
 

  .کنم
  بابا ؟ چرا اینقد زود از کوره درمیري ؟ ی زنی مهی حرفا چنیا-
 رو که خورده ی و شکستيماریاصال مالحظه ب .شهی تو شي دختر و کردنی ساله خون اهیهنوز زوده ؟ واال -

 .من که منم خسته شدم از دخالتهات  .يندار
 :  از کوره دررفت و گفت پرهام

 ي که ازش جانبدارکنهی می کار درستیلیاون خ .کردی مي اون عوضی ورق بازيود داشت با عکسانشسته ب-
  ؟دی کنیم

 :  دست از دهن برداشت وگفت دکتر
 با اون کاغذ پاره ها دلخوش گهی ذاشتی دو روز دیم. بغل نکرده بود اوشوی که سیجلو چشم دوست جنابعال-

 البته اگه گل ... زنه ی به سرمون می دکتر چه گلي من بعد آقامینیباشه تا بب
 

 . به سرم زمی و برنشه
 :  صدرا گفت خانوم

  ؟ هی حرفا چنیا...خدا نکنه پدرام -
 در ياما مطمئن بود رها فکر .دی دی آشفته میهمسرش را به حد کاف. که در دلش بود را بروز نداد ی حرفدکتر

 .نگاه نمی کرد  نریمان باز شد به او هم ي پایسرش دارد چون از وقت
 . مسخره را بهم بزند ي شب بازمهی اشاره رها آن خکی درصدد بود با هنوز

 :  خواست جوابی بدهد که مادرش گفت پرهام
همه . درد از دل بر نمیداره ی کسگهید.سرم اندازه کوه شده .... ادامه نده کنمیخواهش م...ادامه نده پرهام -

  دلش ی هرچیهرک.م که کال رفته ادب واحترام .می زنی فقط زخم ممیدار
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  .گهی مخوادیم
 کردم تهدیدش کنم و تو ی غلط مرهی بگشی رو پي اهی رونی چنخوادی دونستم رها بعد از طالق می اگه مبخدا

 .منگه بذارمش 
 . او ماندحاتی پراستفهام به همسرش انداخت و منتظر توضی نگاهدکتر
 . شود ی افتاده که به قبل از متارکه رها مربوط میقات زن به پرهام نگاه کرد متوجه شد اتفایوقت
  : دی و پرساوردیاما دکتر طاقت ن. بود که اعصابی نمانده بود ختهی وبهم رنی سنگنقدری آن شب خانه اجو
  ؟ من نامحرمم ؟ هی چهیقض-

 . برخاست فونی زنگ آي نکرده بود که صداافتی دریجواب
 خاص گرفته ینگاهش رنگ. داشت یبی برگشت حال عجکهیهنگام. رفت فونی از جا بلند شد و به سمت آرهام
  : دی که دکتر سؤالش را فراموش کرد و پرسيطور.بود 

  شدي؟ ی شکلنی بود ؟ چرا ای بابا ؟ کهیچ-
 نشست تا جمله ی زبانش نمي روي کلمه اچیه.اصال چرا در را باز کرده است . مستأصل ماند چه بگوید رهام

 . دهدگرانی دلی تحو کوتاه کند ويا
 . داخل آمد ي باز شد و مردي متعاقب تک ضربه اي او در ورودیجی بهت و گنیب

 .......است"سیاوش" ،ستادهی اي کدامشان باور نداشتند آنگه بدو ورودچیه. خشک شد ری آن مسي رونگاهها
 . ،پانل ساعت بود دی کشی در سالن بلند نفس مشی که صدايزی چتنها
  .اوشی سي طرف بود وامتدادش روکی سرها تمام

 . کردندی گنگ به او نگاه مياما هنوز مانند انسانها. گفت باعث افتادن پلکها شد اوشی که سیآرام" سالم "
 . سیاوش بود ي علت آن سکوت نگاه و صدادیشا

 . کند سهی مقادی بار شب تولد رها دنی که براي آخري لحظه نتوانست او رابا پسرکی دکتر
 .ا اسمان متفاوت شده بود  تنیزم

 . نگاهش کند بردی حض مآدم
 ... بود و ستادهی تمام خطاهایش قرص ابا

 . پرهام شکست ي دکتر با صدای ذهنافکار
 ..... رسانداوشی خودش را به سیاصال متوجه نشد که او ک. زد ی بود و حرف مستادهی ااوشی سمقابل

 .پارسال دوست امسال آشنا داماد نمونه -
  ...ی که برگشتی داشتی ارواح خوش گذشت ؟ گمونم با اونام تله پاتنیسفر به سرزم ! ي گفت مردی مشتدادا
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 . سخن نگفتیکالم. فقط نگاهش کرد اوشیس
 . کرد ی گرفت اکنون فقط نگاهش می پسر مغرور که باهرنگاه و مژه هم زدن،اورا  به باد استهزا مآن
 ... تفاوت را احساس کند نیاما نخواست ا .شیال پ ساوشی داشت نگاهش با سی تفاوت فاحشچه
  ؟ ی نشیباد به گوشت نرسونداین طرفا آفتاب-
 . وار او هی حرفهاي کنادنیاز خودش هم خسته بود چه رسد به شن. اصال حوصله او را نداشتاوشیس

 . پرهام فقط سکوت کرد تا از او بگذرد وبا دکتر صحبت کندمقابل
 ام کج کرد ،پرهام محکم سرشانه اش زد و بالحنی طلبکارانه گفت ؛  را که از،کنار پرهراهش

  خودته ؟ ي خونت پانجای اییای اون برادر محترمت بهت سفارش نکرد ب-
 . باز هم در سکوت به چشمان سرکش پرهام زل زد اوشیس

 کرد الت ی نم پوست ادب ونزاکت پنهانری درهم قفل شد مطمئن بود اگه پرهام خود را زمی که مستقنگاهشان
  .شدی میخوب

 . لبش نشست که مضاف با آن نگاه ثابت ،پرهام را از کنترل خارج کردي روشخندی از نشبهی
 با حالت نگاهش به او حمله زی در آرامش و سکوت نکردیاحساس م. را نداشت اوشی نگاه سدنی گاه تاب دچیه
 . کندیم

 : زد و گفت اوشی به چشمان سي ضربه اباحرص
  ؟ يپس چرا الل شد .ي هرزتو ببرن که ما رو خونه خراب کردي چشمانیور امرده ش-
 . از سوزشش کم شد ی با دودست چشمانش را ماساژ داد تا کماوشیس

 .دی کامال به تخم چشمانش کوبپرهام
 :  هوا گرفت و گفت ي بار دوم که دست بلند کرد ،دکتر دست پرهام را رويبرا
  .رونی ننداختی برو بمونیگ به زندشی آتنی ازاشتریتا ب-
 :  شناخت گفت ی متفاوت که او می نگاه سرخش را به دکتر دوخت وبا لحناوشیس
 . حاال میرم نی همدیرها رو بد.باشه ،میرم -

 . برد اما محکم در دستان پدر محاصره شد ورشی محابا به سمتش ی آن جمله بدنی با شنپرهام
 متد یپشت آن ضربات. زد اوشی به کمر سي رهام ازپشت سر ضربه ا بختشانی آرام کردن او بود که ممشغول

 :  خروشیدتی وارد کرد وبا عصباناوشیبه س
 مونده ی باقي ؟ اومدي تا با خودت ببری گذاشتی باقیی مگه رها؟ياری اسم رها رو می کشیخجالت نم-

 وجودشم بسوزونی ؟ 
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 فوران کرد کبارهی بود که به یانند آتشفشان خاموشاو م. عکس العملی از رهام نداشت نی انتظار چندکتراصال
  .دی و ناگهان شعله کشختیدرون خود ر.
 . از دور پرهام کنار رفت اوشی جدا کردن او از سي نزار به او نگاه کرد و دستانش برای حالبا

 . رساند اوشی بود که پرهام زودتر خود را به سدهی به آنها نرسهنوز
 جدا کردن آنها از ي برده و تالش دکتر و همسرش براورشی اوشی به سمت سیم زخی برادر مانند پلنگدو
 . نداشت ي ادهی فاگریکدی

 واکنشی از خود چیچون ه. تا آن دو خشمشان راخالی کنند ستادهی آنها اانی تعمدا ماوشی احساس کرد سدکتر
 . داد ینشان نم

  .ستادی بهت آنها مقابل دکتر اانی پرتاب کرد ومی کننده به سمتری غافلگی رهام و پرهام را با حرکتکدفعهی
در نگاهش . و دانا بود بی عاشق آن مرد نجشهیهم .دی که در چشم دکتر قفل شد گوشه پلکش پرنگاهش

 . نکرده بود افتی ی او در نگاه کسداری که تا قبل از ددی دی ميزیچ
 :  تب دار گفت ی لحندباکری حالش را دگرگون مشی که داشت بوی تفاوت به زخم لبش و خونیب

 یشمام منو نم. ذارن ی  ارتش بهتون احترام مکیجناب صدرا که ملت مثل . دکتر ياومدم زنمو ببرم آقا-
  مانند پدرم قصد ای دی ؟ اگه قرار باشه مثل مردم عامی باهام برخورد کنیفهم

 
  بینتون هست ؟ ی چه فرقدی کردنمو داشته باشخفه
 . زد یاعتماد به نفس درجمالتش موج م.رقدرت او شد  محو جذبه و کالم پدکتر

 . حرف زده بود ی خصوصمارستانی از ازدواجشان ودر بشی او پبا
 . با آن روز کرده بود ی چه تفاوت فاحشاما

 . لرزاندی اما کالم کنونیش دل دکتر را نمزدی از سردل بود که دلش شور مشی آن موقع تمام حرفهاانگار
 :  بر حسش غلبه کرد و گفت تیبان شمس عصي آقامانند

 . نذاشتی ی جبران ناپذیره که راهنقدریاشتباه تو ا-
 دستور خدا و پیغمبرتونه یا نی ؟ادی به خاطر هر راه خطایی تا اخر عمر تاوان پس داد و عذاب کشدی بایعنی-

  د؟ی فرصت بددی خواهی حوصلگیتون که نمیمنفعت خودتون ؟ ب
 دستکاري کردن احساس امثال من نخواه روي اشتباهت سرپوش ایار اما واگر با هز .اوشیتوجیه نکن س-

 .بذاري
 . جبرانش ي براخوامیمن صددرصد مقصرم اما فرصت م....نه-
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 : خلع سالحش کرد اما در پاسخ گفت اوشی محکم ساعتراف
دم که رها رو  بردیش مگه بهت نگفتم بهت اعتماد کری در منیمگه راحت دخترمو بهت ندادم ؟ وقتی ازا-

  ؟ی خواهی که االن فرصت ميدستت سپردم ؟توجواب اطمینانمو چطور داد
 :  با تمنا گفت اوشیس
 به عشق رها خودشو ستادهی که االن مقابلتون ای آدمنیا .دیبهم اعتماد کن. دکتر کنمی جبران مزوی من همه چ-

 .از نو ساخته 
اون از تو ...برو ":هنما به سمت اتاق رها بکشد وبگوید  دکتر تکان خورد و خواست دستش را به عنوان رادل

 "مشتاقتره 
 : دستش به نشان راهنما سمت اتاق رها بلند شد اما گفت . کار را کرد این

 . شناسیش یاگه ببینیش خودتم نم-
ن  راه برگرد و فکر کنی از همکنمیازت تمنا م. برو ي خونه خرابم نکردشتری رها متوجه حضورت نشده و بتا

  .ی شناسیاصال ما رو نم
 مونه و برنامه هاتون ی نمنجای لحظه هم اهی فتهی اتفاق بنی ادی ؟ چون مطمئننهی رها منو ببدیچرا هراس دار-

  ؟ستینطورنیا.... دکتر خورهیبهم م
 . به گوشش زد یلی محض را مانند سقتی حقاوشیس

 از فاصله یزحتی تی مثل عقابایگو.مله اش داشت  در جیچه قدرت. از کالم محکم و معنادار او بهم خورد پلکش
 . جفتش باز بود ي پرهایش رودیبع
 . بردی و مدل رفتارش حض ماوشی ساز

 :  گفت هی گرانی نگفته بود که خانوم صدرا میحرف
 . برو کنمیازت خواهش م .ستیحال بچم خوب ن-
  : دی عاجزانه نالاوشیس
تمام خطاها مو  .کنمی من جبران مدی ؟ باور کندی مرده ساختهیراش  ؟ چرا ازمن بدیکنی بیرونم مدی چرا دار-
 . خودم اومدم ي با پانباری چون اخوامی فرصت مهیفقط .

  : دیاخم آلود پرس. را درك نکرد اوشی بند آخر جمله سدکتر
  ؟ ییای وادارت کرده بود بی مگه دفعه اول کس-

 آن شب ي بردارد و عالوه بر استرسهاتیپرده از تمام واقع اوشی سدی ترسیم .دیچی خانوم صدرا پنهی در سنفس
  .ندی بر دل همسرش بنشگری دی،غم
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خواست رشته کالم را دست . تجربه کند زی تلخ را او نی خواست آن بدحالینم. بود ی کافدی خودش کشآنچه
 :  کرد و گفت ی دستشی پاوشی رفع و رجوع کند که سي و طورردیگ
 ازدواج شنهادی طنز آلود بهش پیلی خیوقت. کردم رها دوستم دارم نیبه خودم تلق.بود  ي بازیواسه من همه چ-

  راه نی ،به سرم زد با توسل به ارفتی من پذيدادم و اونم در کمال ناباور
 
 . خونه پدرم خالص بشم از

 برگردم طیا با اون شرستمی مجبور نگهیمنم د. وبرمی گرده سمت شما شهی زود ازم خسته میلی خکردمی مفکر
  محبتش اون بود که يبا سماجت رو. بود یاما رها عشقش واقع.خونه پدرم 

 
 . داد ي فرارمنو

اشتباه پشت اشتباه و حماقت همه .... بسازم که نشد موی زندگخواستمیم. گرفتم ی با وجودش جون تازه مداشتم
  دی پرستی که مییاما به همون خدا. انداخت گهی دری مسهیچیو تو 

 
برگشتم تا بخاطرش با همه عالم بجنگم همون طور . تونم نفس بکشم یبهم ثابت شد بدون رها نم .مونمپشی

  ....دی هاش بخاطر من جنگهی به ثانهیکه اون تو ثان
 دخترش را ي جمع کرد و آبروی که کرد خانوم صدرا دردل سپاسگذارش شد که موضوع را با مردانگسکوت

  .دیمقابل پدر و برادرانش خر
 !  به او گرم شد دلش
 دی دانست رها همچون گذشته و شایچون م. تازه به اودهدی چون همسرش دلگرم شد و لب زد تا فرصتدکتر

 . پرستد ی او را چون بت مشتریب
 یچون زن و شوهر نگاه خاص. به گفتن نبود يازین. حرف دل دکتر و همسرش را از نگاهشان خواند اوشیس

 . برگشتند وشایبهم انداخته و به سمت س
 . از آن نگاه جان گرفت و سمت پله ها رفت اوشیس
 . معشوقش برود داری بار اول به دي قرار است براایگو. کردانی گام را که برداشت نفسش طغنیاول

 . قدم را که برداشت مغزش داغ کرد نیدوم
 ّ.گذاشته است نرونی چه بر سرش امده که با وجود آن همه سرو صدا قدم از اتاق بدی پرسازخود
 .... دل بیقرارش اما پرهام مقابل  آن قدمش سدشد نی زودتر و تسکدنی رسي قدمش بلندتر بود برانیسوم
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 :  کوبیدوبالحنی پر استهزا گفت اوشی سنهی کف دست به سبا
 .ی رو عوضی گرفتیراه خروج.اشکمونو درآورد . بود یقصه قشنگ-
 : رهام را به خودش برگرداند و گفت ضربه دست پ .دی اخمهایش را در هم کشاوشیس
 . خرن یاونجا التا رو ارزون نم. تو بازوهات قلمبه شده برو دروازه دوالب ادیزور ز-

 . به راهش ادامه داد ی الخصوص وقتیعل. گران تمام شد یلی خشی برااوشی سحرف
  .دی کوباوشی سنهی وبا دوکف دست محکم به سستادی حالت دو مقابلش ابه

تا برگشت . نرده ها حفظ کرد لهی پله معلق شد اما خودش را به وسي را بهم زد و رواوشی تعادل س اشضربه
 :  با مشت نثار صورت پرهام کرد و گفت يضربه ا

  .ی رها رو تو منگنه گذاشتیلی خدمیشن... بازیات وونیبخاطر همه ح-
 . و جمله اش شوکه شد اوشی از عمل سپرهام

 : او آوار کرد جمله بعدیش را سراوشیس
 ی زندگگرانی تعلق نداشتن به خودته وبخاطر دی زجر کشیدنه ،حبس کرنه،به معنیاگه دوس داشتن به معن-

  محبت نیلعنت به ا. وقت دوس داشته باشم چی خوام هیکردنه ،نم
 

  .ی دوس داشتی مدلنیتو خواهرتو ا.....پوشالی
 . کند ینی و عقب نشدیای کوتاه ب بود پرهامدواریام. لب نشاند ي روی لبخند نرمدکتر

 . کرد ی خالاوشی برسر سزی مشابه آن را نیی حرفهادنی پرهام حرص شناما
  : دی کشادی و فردی کوباوشی به سی محکمضربه

  .هیتو چه میفهمی دوست داشتن چ....خفه شو لجن -
 . نخورد نهی از پشت سر به شوماوشی تا سدی به سمت آنها دودکتر

 . پرت وپالي پرهام بود يکمتر از ضربه ها محاوشی ساما
 . سروصدا بپا شد گری از پرهام دخالت کرد وبار دتی حماي اش را که به خودش برگرداند ،رهام براضربه

 . نبودند فشی و آندو حرامدی مانند قبل مقابلشان کوتاه ناوشیچون س. شد اهوی هنباریا
 را از یگوش. رها شد یی شنواستمی از داخل هنذفري وارد س بلند بود که انعکاسشي به حدنباری اي صداهاسرو

  ي رسد واقعا صدای برداشت تا بفهمد آنچه به مغزش مشی گوشهايرو
 

  است ؟ سیاوش
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  .دی دورونی و بدی از جا پرکبارهی کرد به زی که تگوش
 . وسط سالن انداخت ی پله ها نگاهي باالاز

 . بود دهی که مقابل پاساژ ددی را دهمانی
 .اما نه تماما .نفسش باالامد . قلبش گذاشت ي را رودستش

 . درحال له شدن بود شی دست برادرهانی بوکسی بسهی مانند کاوشیس
 . گرفت نفسش

 . را گرفته شی دانست چرا چشمهاینم
  .ندی بی کرده و همه جا را تار می او خالي دانست پرهام تمام حرصش راسر چشمهاینم
 . مطلق است یاهیس دانست او عاشق آن یم
 ممانعت از آنها يتالش پدرش هم برا. شدند ی آورد و برادرانش مانع می پله ها هجوم مي آن حال مدام سوبا
 . نداشت ي ادهی فاچیه

 . را بنام بخواند اوشی تا نفسش آزاد شود و سدی خود کوبنهی با هراس مشت به سدخترك
  .دی رسی نمی کم جانش به گوش کسيروصدا ،صدا آن سانی بار هم او را بنام خواند اما منیچند

 . راه سقوط کند انی بود مکینزد .دی دونیی طاقت از پله ها پایب
سرش . مقابل نگاهش تار شدای لحظه که چشمش به صورت خون آلود و چشمان سرخش افتاد ،دنکی يبرا
  .دی پله ها را ندهی رفت و بقجیگ

 . بود اوشیس پله ها شد ي که متوجه رها روی کستنها
 و لباس به دادی قدش بلندتر نشان می که از شدت ضعف و ناتوانيدختر. پرده تار نگاهش او را حس کرد پشت

  .دی رقصیتنش م
 برسد نی از بدنش به زمي اجازه نداد نقطه ااوشیاما س. جیغش درحال سقوط همه را متوجه کرد فی ظريصدا

. 
 . داد انی پا راه او را گرفت و به تمام سروصداهاانیم

 عقب ي برااوشیدست س. وتن تب دارش را باور نداشت يگری دکی چیه. قلبشان رو به افق گذاشتضربان
  رها همراه ي صورتش نشست و دستهاي دخترك روشانی پريراندن موها

 
  .اوشی صورت سي روي پاك کردن خونهاي براهیگر
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 و اتی ادامه حيبرا. از آن له نکندد شیش قلبش را ب ای فشرد تا نگاه باراننهی صورت زار رها را به ساوشیس
 . داشت ازینفس دادن به معشوقش به ضربات نامنظم دلش ن

 ونامش را غرور دی کشی آدم از حسادت به قلب میطوقی که بن! حسرتیاهیلعنت به س !طانی به ذات شتف
 . گذاشتیم

 . زد اوشی عشق سریبش ز آن جا قشنگ بود که شکست وشد عشق اما پرهام با غرور کاذغرور
 :  مادرش پرت کرد وخروشید ياو را به سو .دی کشرونی باوشی را از آغوش سرها
 . ببر خفه ش کن مامان نویا-
 . پرت کردن رها را کرده باشه ی تا تالفدی پرهام کوبي با ته ارنجش به پهلواوشیس

 هل ی در خروجي را به سواوشین او س شده بود و پرهام براي خفه کردقرارتری مادر بي دستهاانی مدخترك
 .داد
  .دیای ممکن نبود او کوتاه باما

 . پشت هجوم هجوم
 . پشت زخمزخم
  .خوردی بود که به دلش مي زخمه انی رها بدترغی جيصدا
 . دو برادر گذشت نی توانش را به کار گرفت و از مرز بهمه

 . فرو آورد اوشی قدرت پشت سنی کنار اپن را برداشت و با آخری صندلپرهام
 . مهلک وکاري بود ضربه

 . افتاد نهی لبه سنگ شومیشانی پارکتها سر خورد و با پي روشیپا
 که دی شده به سمت آسمان ددهی کشي خود را چون نواري لحظه اي شد و برادهی مغزش کشي مه روي اپرده

 .باال رفت 
  .دیچی ممتد در گوشش پصداهایی

 . و برگشت تپش قلبش رفت
 .دادی حرکت مای احي اش را برانهی که سییدستها

  .دی خراشی که جگرش را می آرامهی گريصدا
 "...نفس نداره  ....اری بژنیاکس"
 . کرد ی بود که خودش آنرا حس مي خفه اي مانده نفسش صداته

 . زد رونی از ته دلش بیظی غلهییییی
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  . که سرش را به آغوش گرفته بوددی را دي بازش دخترمهی نيپلکها
 . بود ی واحیاي دوباره اش کافدنی نفس کشي براهمان
 . خون به حلقش را احساس کرد ي تکه هاهجوم
  .دی پاشرونی سوزناك رها کنده شد و بي صداي قلبش براانگار
  ......چی هگری و ددیچی وحشت زده دکتر در گوشش پيصدا

 
 
 ....نش زنگ خورد  بود که تلفامدهی نرونیاز اورژانس ب. راحت شد بای تقرالشیخ
 الو ،،،،-

 ... کلمه رابگوید نی صدرا اجازه نداد دکتر دومخانوم
  .شمی نمفشیمن حر.پرهام داره رها رو میکشه ... خونه پدرامایب-
 رهام کجاست پس ؟ -
 . شده وونهی پسره دنیاصال انگار ا.اونم مثل من -
 : ت  و خطاب به همسرش گفدیدکتر با اشاره سروش را سمت خود کش-
  ...امیاالن م-
  چطوره ؟ اوشیس-
 .... بشه ي بستردی باي دو روزیکی ...سیبد ن-

 ... بود ستادهی که قطع شد سروش مقابلش اتماس
  .دهی دبی کم طحالش آسهی. تا فردا نیی پاادی از تخت بدینبا.حواست بهش باشه . برم سروش جان دیمن با-

 :  تکان داد دیی سرش را به نشانه تاسروش
  .دیلطف کرد... ممنونم عمو -

  .دندی دزدیهردو نگاه از هم م. سروش نطوری سرهم کند همی دانست چه کلماتی نمدکتر
 . بودند بانی سردر گریهمه به نوع. بود ي بدطیشرا

 :  رفتن سرشانه سروش زد وگفتهنگام
  .ادی واال میموندم بهوش بارهیخونه بهم ن! اجازه با
  .دیشرمنده کرد. عمو دیدی جام زحمت کشنیتا هم-

 :  رفتن گفت نی حدکتر
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 .... کنه ریخدا عاقبتمونو بخ-
 . آمین گفتن سروش جلوتر از دکتر رفتيصدا
 . شد و حرکت کرد لشی اتومبسوار
 . ضبط شده از حافظه اش گذشت ي آن شب مثل نواري صحنه هاتمام

  .دی مثل ماه در آسمان نگاهش درخشاوشی تمام جنجالها ،سته
  .دادی قدم برداشتنش نسبت به سال قبل متفاوت شده و در ذهن دکتر جوالن میحت

 . انگارسالها مدافع حقوق بشر بوده است زدی پر قدرت و باجذبه حرف منقدریا
 . زده است راههی خود را راکد گذاشته وبه بی جواننی خورد چرا چنافسوس

 
  .دی رسی گوشش م بهی از طبقه فوقانیی خانه که شد اندك سروصداوارد

 . باال رفت باشتاب
 . کردند ی و باهم مشاجره مستادهی اش جز رها در راهرو اخانواده

 ....دی کشی از داخل اتاق سوهان بر مغزش مزی ضجه زدن رها نيصدا
  معرکه رو ؟نی تموم کنید ادی خواهیچه خبره ؟نم-

  رو به پدرش کرد وخروشید ؛ پرهام
پس از عمدا با ماها حرف . اش دراومده هی گري چطور صدادینیومد اونوقت حاال بب ای تا امروز صداش در نم-
 . مدتو بهمون لج کرده نیتمام ا... زنه ینم

 :  گفت دکتر
 . من بهت نگفتم اینقدر تحت فشارش نذار -
 . آزاد باشه تا االن پاشه دنبال اون احمق بره دی داشتیباشه ،م-
 تونهیاالنم م. کنه واال کارت زار بود آقازاده ی تهدیدش نميبود و خطر جدبرو خدا رو شکر کن بدنش مقاوم -

 .راحت ازت شاکی بشه 
 . بکنه تمی بره شکادی بدادشیخب شما -

 : گفت تی اخم کرد و عصباندکتر
  ؟ یکنی مدل دلخواه خودت برداشت مگمی میچرامن هرچ-
  .دیکنی پشت اون شارالتانو مدیچون شما دار-
  .کنمی مهیدارم تو رو توج. کنم پرهام ی نمینبای من پشت-
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 . کردیدبیرون ی تا اومد تو خونه پرتش مدیگی ؟ اگه راست مهیکدوم توج-
 . پرهام رسهی قدر منیمتاسفم که عقلت هم-
 . توقعو نداشتم بیاستید اون بره باال سراغ رها نی من از شما ا-
  ؟ ی چرا به دندون گرفت با دست باز کردشهی گره رو مهی یآخه بچه جون وقت-
 . بره اتاق رها دی اونوقت شما ایستادید نگاه کردشهی ممانی کدوم گره بابا ؟ پس فردا رها داره زن نر-

 . رها اوج گرفت هی گري نداده بود که صدای جوابدکتر
 :  به در اتاق رها کرد و گفت ي اشاره اپرهام

 .... واال رهیگیکرد و مدام داره آبغوره مرفت اون تو در قفل  .دیری بگلیتحو ...دیبفرمائ-
 . جمله اش را با نگاه پدر خورد یباق

 .... به در زد ي سمت اتاق رفت و ضربه ادکتر
 . صحبت کنم خوامیم...باز کن درو رها -

 . رها بلندتر وتلختر شداما در را باز نکرد هی گريصدا
 . بود دهی فایاما ب. تکرار کرد او را بنام خواند ودرخواستش راگری مرتبه دنی چنددکتر

 :  به همسرش کرد و گفت رو
 .اری یدکو بدیبرو کل-

 :  برگشت و گفت یقی صدرا پس از دقاخانوم
 .گمونم خودش برداشته .اون دفعه هم که درو قفل کرده بود رفتم سراغش نبود . پدرام ستین-

 .ت و به جان قفل در افتاد  با جعبه ابزار برگشدی نکشیطول. رفت نیی حرصش گرفت و پاپرهام
 . به او انداخت و پشتش را به پرهام کرد ینی محض باز شدن در ،رها نگاه خشمگبه

 . پدر رد شد ي شانه پرهام را گرفت داخل نرود اما او از مرز دستهادکتر
 : را سمت خود چرخاند و گفت دخترك

 تو داره ؟  با ی ؟ مگه نسبتی  که چیکشی مي خودتو داربیبخاطر اون نانج-
 :  تر از قبل گفت ی عصبنباریا. پرهام را پس زد واو محکمتر از قبل بازوهایش را گرفت ي دستهارها
 همه گهیاما پس فردا د. سرکار ی ساله همه ما رو گذاشتکیتو  .ي رو تموم کن دختره موذای جنگولک بازنیا-
 . میرهدتای ادا اطوارا نی تمام اتی اصلی سر زندگی رفتیوقت. تمومه یچ

 ی عصبی با حاالتکندی نمشی او رهادی دیوقت .دی کشرونی پرهام بي خودش را از دستهای عصبی با حاالترها
 . زدن کرد غیشروع به ج



 

 559 

 . بود که پدر و مادر هم نتوانستند آرامش کنند ي طورحاالتش
 . کرد ی آرامش نمیی صداچی بود که هقراری تاب بی بنقدری ادخترك

 : همسرش انداخت و گفت  به ی نگاهدکتر
  .اری مسکن بهی برو -

 . برگشت یقی تزری مادر را گرفت و با مسکني جاپرهام
 :  به محلول دست پرهام گفت ی با نگاهدکتر
 .دوزش باالس . اشو نزنیا همه

 . کردقی سرنگ را به رها تزراتی برخالف خواست پدر تمام محتوپرهام
 : پردرد گفت ی با لحندکتر

 . نکن قینگفتم همشو تزر. انصاف ی فیلو از پا بندازي بیاهخویمگه م-
 :  پرهام در حال پرت کردن سرنگ داخل سطل زباله گفت 

  به آرامبخش ؟ يازیاصال چه ن. وردلش تا صداش بخوابهدیاری برید اون نانجیبو بدیخواهیم-
 .از کنترل خارج کرد  ناله رها و جو متشنج آن شب دست آخر رفتار پرهام و حفهایش دکتر را يصدا

 . صورت پرهام نشاندي روی محکمیلی دستش باال رفت و سناخودآگاه
 درد ي نشست تا شاهد نگاههاهی صدرا به بهانه آرام کردن رها او را درآغوش گرفت و در خالف نگاه بقخانوم

 .آلود نباشد 
  .دندی دزدی نگاه از هم مزی و پسرها ندکتر
 :  گفت یکتر به آرام دردناك ،دیقی از گذر دقاپس

 ی فهمی بندازي می که پشت سر گذاشتی به سالی نگاههیاگه . بخاطر همه اهانتهات خودمو کنترل کردم -
  .دمی از دستت کشیچ

 : دکتر ادامه داد . انداخت و به سمت در رفت ری سربه زپرهام
 . صحبت نکن ينطوری اگهی د درمورد خواهرتکنمیازت خواهش م. از خانوادم وجود نداره زتری من عزيبرا-
  ؟ ي بهت فشار آورده که خفه اش کردنقدریا .دهی کشکسالی نی وتو ادهی جفا دی حد کافبه

 . از اتاق خارج شد شتری بی با سرعتپرهام
 ... شد شی متوجه اشکهای نگاه به پدر بخوبنی آخردر

  .ردخوی بهم مشی کامال بند آمده و پلکهاشیصدا. سر رها نشست ي باالدکتر
 .بود اما نه کامال .  کم کم اثرش را گذاشتهدارو
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 . اش در تخت خواباند ی کودکامی را از آغوش همسرش جدا کرد ومانند ااو
 . رنگ دخترك رابوسید ی تنگ شد و گونه بامی آن اي برادلش

 : گفت ی به نرمشی ودر حال نوازش کردن موهادی از ته دل کشیآه
 ی نکندای پيداری خرچی همون عروسک طناز بابا میموندتا هشهیاش همک....چه زود گذشت کودکیهات -
  وباهات تا عرش ي شدی ما ميایتو دن....میموندم خودم و خودت ومامانت تنها .

 
  .می کردی مریس
 . ما دست نخورده میموندي براشهی نه دلت همی که نه تو عروسکهاتیه

 .هاي پدر را متوجه شده است  که نشان داد حرفدی ازکنار چشم رها چکی اشکقطره
 :  دست پدر را با سر انگشتان لرزانش نوازش داد ،دکتر خم شد و کنار گوشش گفت یوقت
آدم که عاشق شد گرما نمیفهمد ، آدم که عاشق شد من من نمیفهمد ، طوفان نمیفهمد ، سرما نمیفهمد ، -

 ....چیزى نمیفهمد ، اصال نمیفهمد 
 
 زانی تخت آوي انداخت وپاهایش را ز رويآنرابا حرص به کنار .دی را کش تخت نشست وسوزن سرمشانیم

 .کرد
  : دی پرساوشیبادیدن س. وارد شد ي لحظه پرستارهمان

  .دی حرکت کندی ؟ شما نبايدی آقا ؟ چرا سرمتو کشیکنیچکار م-
  برید ؟دیخواهی مکجا

 : به تندي جواب داداوشیس
  ؟ ییایت دنبالم ب با سرمیخواهیم. برم قبرستون خوامیم-

 به اتاق گری که همراه چند پرستار ددی نکشیطول. رفت رونی پرستار را ترساند و باوشی سی تند و عصبلحن
  .ختندیر

  گفت ؛ ی وبه نرمستادهی دررأس ای جوانزن
  .دییای ننیی و امروز اصال از تخت پادی باشي چند روز بستردیطبق دستور پزشک معالجتون با-
 : نی جدي گفت بالحاوشیس
 چطوره ؟ . چند سال بمونم دیخواهیم-

 :  به چهره اش داد ي تري حالت جدپرستار
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 . سرمتونو وصل کنم دیحاال دراز بکش.کنهی متیهمون گفته دکتر کفا-
 . توجه به حرفهاي پرستار کار خودش را کردی باوشیس
 یتی احساس سوزش کرد اما اهمزیش ن از جداره شکمیدرقسمت .دی کشری گذاشت تمام تنش تنی را که زمشیپا

 . رفت شینداد وبه سمت کمد لباسها
 :  از همراهانش گفتیکی به ستی او نفی که متوجه شد حرسرپرستار

  .ادی سفارشیشون با ما راه نمماری بدی بگدیریبا دکتر صدرا هم تماس بگ .دیبه حراست اطالع بد-
چون . قشقرق راه انداخته اوشیز تجمع پرستارها متوجه شد سا. وارد شد وهی آبمیلونی بادردست داشتن ناسروش

 :  او طلبکارانه گفت دنی به محض داوشیس
  ؟ ي نگه دارنجای منو ایخواهیچن سال م .ي آوردی رو مي دفعه کارخونه کمپوت سازهی-
رستاران  از زبان دکتر معالج را گفت و همراه پی اساسحاتی دهد ،سرپرستار توضی از آنکه سروش پاسخشیپ

 .خارج شد 
 مقابل خود نشاند و ی مبليناچارا رو. نشد او را بخواباندفشی را سمت تخت برگرداند اما حراوشی سسروش
 : گفت 

  .ستیحالت خوب ن. جان اوشی سی باشي بستري دوسه روزدیعمو دیشبم بهم گفت با-
 :  و گفت دی کشرونی را به ضرب از دست سروش بشی دستهااوشیس
 . میرهیداره اونجا م. برم بیارمش دیبا. کردم حرفهاي شما درست باشه یباور نم. خرابتره یلیخحال رها -

 :  گفت ی به نرمسروش
  بري اونجا ؟ یخواهی ؟ باز مای به روزت آوردن سی چيدیند-
 يرارقی چطور بینی ببيتو نبود .رمی قشنگمو ازشون پس بگي برم خانوم کوچولودیبا. میرم ی نمزای چنیمن باا-
  .. دی لرزیتمام خونه با صداش م .کردیم

 :  ادامه داد یبی تاب داد و با سوز عجنیسرش را به طرف. اش را قطع کرد جمله
  .ستی نی آسوننیحقم مردن به هم. شهر بسوزونن هی از بدنمو تو کهی وهر ترمی هزار بار بمي روزدی من با-
 . رغم حرفهاي سروش آماده شد ی و علدیش کش پوست تنریدرد را ز. را گفت و از جا برخاستنیا

  : دیسروش پرس. رفت رونی بمارستانی نامه را امضا کرد واز بتی رضابرگه
  میري ؟ ي حاال کجا دار-
 :  گفت اوشیس
  .دی که بایی همون جا-
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 : وگفت . دی را فهماوشی سمقصود
 . کنه یم رو دوا ني دردچیرفتن دوباره تو ه .اوشی آشوب سنیدست بکش از ا-
 :  باانزجار گفتاوشیس
 ؟ينجوریخوبه ا .شی فردا شب باهم بریم عروسیخواهیم-

 :  و گفت ستادی ااوشی سمقابل
 و دهی دای دنياونا جفتشون آدمها. وسط بره بابرادرش صحبت کنه می اندازیمهندس رو م. بریم خونه ما ایب-

  .شهیتو االن بري اونجا باز شر به پا م. هستن یمنطق
 :  مصرانه گفت اوشیس
 تا ستی من ني مسوول کاراچکسیه. اشتباه کردم سراغ حاجی رفتم. قائم کنم ی خوام خودمو پشت کسینم-

 .... تمومش کنم دیخودم با. بشه ریتحق
  به حرف ؟ يدی ؟ چرا گوش نماوشی سیچیو تموم کن-
 :  باغضب گفت اوشیس
 تونن مانع من باشن ی نمیطی شراچیاونوقت میفهمن تحت ه .نیحاال بب .رونی من زنمو از اون خونه میارم ب-
 . الخصوص اون پرهام عوضی یعل.

  حاال لجت به پرهام گرفته ؟ -
  .ینه ،،،دارم میرم قدردان-
 :  ودر حال رفتن گفت دیمردجوان خود را کنارش کش. مقابل سروش رد شد از
 . بریم نی با ماشنییبیا بریم پا-
 :  گفت اوشیس
 .خودم بلدم چکار کنم . تا حرصمو بخوري ییایرده دنبالم بالزم نک-
 . نشست ی تاکسنی توجه به سروش داخل اولی خارج شد و بمارستانی بی در اصلاز

 سرعت سمت منزل نی با باالترلشی اتومبدنی کشرونی برگشت و پس از بنگی با حالت دو سمت پارکسروش
 ....دکتر حرکت کرد 

  ....دی زنگ بگذارد ،دستش را گرفت و سمت خود کشي بار دست رونیچندم ي برااوشی از آنگه سشیپ
 مونده به جرم مزاحمت باز داشتت نیهم .نجایبیا بریم تا پلیسو نکشوندن ا . اوشی راه چاره نیست سنیبخدا ا-

 .کنن 
 :  گفت اوشیس
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 .کنمی متی چه بهتر ،،،ازشون شکا-
 :  گفت سروش

 که بدتر بشه ؟ -
 . من زنمو ازم جدا کردن ابی تو غشمی عارض مبنده ...رینخ-
  بوده ؟ ی پرسن علت غیبتت چیاونوقت نم-
 :  با حرص گفت اوشیس
 . سروش زی اونا نرابیآب تو آس-

 :  گفت ی به آرامسروش
 . افته ی اختالف مشتری اما باوشیممکنه س....ممکنه به حرفت گوش بدن -
 . کنم یر نم جز داشتن رها فکیچیمن به ه.... به درك -
 . برادر منمیخب بذار از راهش وارد بش-
 کدوم راه ؟ -
اونا دو تا مرد  .ی رسی جا نمچی به هينطوریبخدا ا ...اوشی نکن سيلجباز... بریم پدر تبسمو بفرستم جلو ایب-

  .یچی به هیچی و هکننیتو بري داخل باز پسراي دکتر مداخله م.عاقلن 
 . ساختمان انداخت و عقب عقب ازآنجا فاصله گرفت  بهینگاه. نزد ی حرفگری داوشیس

  گفت ؛ داشتی کنار سروش قدم بر مکهیدرحال. شده را برداشت جادی فاصله اسروش
 کجا میري ؟ -
 :  حوصله و کالفه گفت یب

  ؟ ییای بی خواهیم...جهنم -
 .جون داداش -
   به من ؟يدیچرا مثل کنه چسب. سروش ي داری چرا دست از سرم بر نم-
 ی برات میکی قلب ی وقتستی نتی ؟ چرا حالی فهمیچرا نم .یدوست دارم از خودراض. نگرانتم نکهیواسه ا-

  ؟ ی چیعنیتپه 
 :  اش انداخت و با حسرت گفت دهی به چشمان شعله کشقی عمینگاه .ستادی سروش امقابل

 غده نیسروش ؟ چرا حاال که اچرا . فهمه ی منو نمچکسیاما حاال که من متوجه شدم ه ...فهممیم... چرا -
  عشقمو دی بخاطرش بایعنی کنه ؟ ی بهم گوش نمی سرباز کرده کسیلعنت
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  دست بدم و حسرتشو بخورم ؟ از
 :  درون دستش گفت چی با سوئي درحال بازسروش

 ...مهلت بده ... من زییخرده صبر کن عز ...ي عجول و کم طاقت بودشهیهم ...ای سيکم تحمل شد-
 یم... کشنم باال یاگه با چنگ ودندون از خودم دفاع نکنم م.همه رو سوروندم . ندارم سروش یت من فرص-

 آخه معلق موندن ...هزار بار  ...رمی هزار بار بمي که روزیی کجا ؟ جایدون
 

  بن بست ؟ شهی مکنمی مي ؟ چرا هرکاریتاک
 :  آتشش زد اما گفت اوشی سحرفهاي

 . اوشی چون مسیرو خالف میري س-
 . بود ی کافشی جمله براهمان
 . سرشانه سروش زد و رفت ی آرامضربه

 :  از سر باز کردن او گفت ي شد برادهی که دنبالش کشسروش
 .برو با پدرزنت مشورت کن اگه قبول کرد وساطت کنه بهم خبر بدم ....برو . خالف نمیرم گهید-
  تو ؟ ي داریبدم ؟ گوش کنم که خبر داتی کجا میري ؟ بعدش کجا پياونوقت تو دار-
  .گنی بهم میبه هر کدومشون زنگ بزن... بچه ها شیمیرم پ-

  ؟ کجا
  .باشگاه

 االن باشگاه بازه آخه ؟ -
 . زنم تا باز شه ییخرده ول م... نشو سروش لهیپ-

 :  گرفت وگقت اوشی را سمت سچیسوئ
  .ستی نتیچرا حال... راه بري بچه دیتو نبا...باماشین برو -
 :  با حرص گفت شاویس
 . کردم ی صد تا کفن پاره مدیحالیم بود تا حاال با-

 . جانگاه رها کرد ي و سروش را با دردرفت
 . رود ی مشی دانست آخر آن قصه تلخ تا کجا پینم

  ؟ دی آی ماوشی به روزگار سچه
  نه ؟ ای شود ی میی شکسته اش بند جاي خسته و پرهايصدا
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 .ست نشلی و درون اتومبدی کشآهی
 .... کرد ی مي کاردیبا... رفت ی مشی که بلد بود پی با هر روشدیبا

*** 
 برد ی نمییبا کشمکش راه به جا.به سرش زد دوباره برگردد اما حق با سروش بود . سخت گرفته بود دلش

 .تنها راه نجات او بود  .کردی خودش را به دکتر ثابت مدیبا.
 معصومش ي ممتد جیغهایش،بدن رنجور و چشمهايکر به رها ،صداف. کرد ی آرامش نمزی چچی لحظه اما هآن

 . رفت ی شد و در قلبش فرو میمدام سه شاخه م
 . دانست پس دادن عذاب بخاطر عشق آنقدر سخت است ینم

  رها آن همه مدت؟ دی کشچه
  ...تنها

  .دی کشیقی را به آسمان بلند کرد و نفس عمسرش
 . رفته بود يش را سوراخ کرد درد روزها دلشتریآنچه ب .دی کشری تشی هاهیر

  .کندی تباهشان می چگونه با ناداندی که نفهمییروزها
 . کرد گانهی بمی تقدی چگونه دودستدی که نفهمیعروسک

 . پشتش را لرزاند رهی به آن موضوع تفکر
 . کمرش را سوزاند ي درشت از پشت گردنش راه گرفت و گودی عرققطره

 . کند دای پامی داشت تا آتش دلش التازی کرور کرور اشک نبه
 اما از اشک ختی ری تعصب مای شد و عرق شرم یداغ م. آورد ی بدنش به سرو صورت هجوم مي آبهاتمام
 . نبود يخبر

 . را گرفت یلی اتومبي فرستاد و جلواهشی بر بخت سیظی غلاه
 .هر بود  از شرونی بي را بدانجا کشاند نقطه االشی که پس از مدتها خیی جاتنها

  "گورستان "
 . دستانش پر از گل بودشهی که نشست برعکس هماهی آن سنگ سنییپا

 ي ناله هاشهیمثل هم. شروع به حرف زدن کرد دی چی ماهی سنگ سي روکهی را دانه دانه پرپر کرد و در حالآنها
  گوش عمو خواند ؛ ری کرد و زییدلش را الال

 . من مبهم ي تو واسه همه ممکن بود-
  .اهی من فقط سی کمان داشتنی مثل رنگي غرورتو
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 . کنم دای جا واسه خودم پهی من جون همه رو گرفتم تا ی کندای تا جاتو پي جون دادتو
 . من انزجار ی افتخار واسه نسل خودت گذاشتتو
  ،تو،تو،،،،،،،تو
  گه فقط تو ،،،،ی می نبود که حاجخودیب

 ّ. شد ری مزار درگي با عکس باالنگاهش
 . زد ی خودش درآن قاب نشسته بود و لبخند مگاران

 . کرد هی شد تکی به مرده اش می که حتقی آرام و عمی ، نگاهنهی محو ،دست به سيلبخند
 .... عمو زمزمه کرد ي خوانده بود را براشی آنچه رها برااری اختیب
 ازنوع باخطرش،. بود تیچشمان تو کبر"

 آمد
  زد جرقه
  شد آتش
  دی کششعله
  اندسوز

  سوزاند
  سوزاند

  خاکستر کرد 
  گردد ی ممی نسدنبال

  دست باد بدهد تا
  ای از آنگه خاکسترم کند بشیپ
  "....ایب

 . نشستنی زمي شل شد و روبدنش
 ... کرد زمزمه

  .اوشی کن سي کارهی خاکسترمو باد نبرده تا
 .دت تو برسم  گرده که به سن شهای بر می من از زمانی گفت ورق زندگی سروش مادمهی

پرنده چون تو قفس . زنن ی خود آدمها رقم مرویچون تقد. ندارم ياالنم بهش اعتقاد. زمان گفتم خرافات اون
  تقدیر گهی نداره مدنیبال پر
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 . گرفتم تقدیرمو از حاال به بعدم خودم رقم بزنم میتصم
 .... نه مثل من ی منهی تو که شبيبا دعا.... فال خوب هی با
 ... منه ياما خون تو، تو رگها...تی  مثل خودتو
  ...رمی دلمو از دشمن بگخوامی به دل دشمن من مي ردتو

  ...ای دادن نفس سختره سشکست
  گرفت و افزود ؛ ّینفس

 . و شش کار مثبت تو کارنامم داشته باشم ستی بنکهیبدون ا. و شش سالمه ستیاالن ب-
 .... فقط خاکسترم نکن ...ادا نکرده تو و بابامو ادا کنم  و شش نذر ستی عدد قسم بخورم بنی به همخوامیم

 شده و او کیبه خود که آمد هوا کامال تار. شد ي زبانش جاري چگونه آن کلمات در ذهنش نشست و رودینفهم
 . چشم داشت اوشیهمچنان به عکس س

 . عزم رفتن کرد احساسی متفاوت داشت یوقت
  ..... زدی ازپشت سر به او لبخند می کسانگار

 
 :  پرید و گفت نیی پاکسی بارفلهی مي هومن از رو

  ؟ اوشیپس کو س. بود شهاب ي سرکاريدید-
 :  گفت شهاب

 گفت اوضاع یم .می حرف زد وسفارش کرد هواشو داشته باشي هم جدیلیخ .ستی حرفا ننیسروش اهل ا-
  اش داغونه یاحوال روح

 . گذره ی سروش زنگ زده میت که گفی ؟حداقل دو ساعت از وقتومدی پس چرا ن-
  گفت ؛ ي جدرضالحنییعل. به فکر فرورفت شهاب

 .نکنه اون باتونهایی که زدن توسرش کار دسش داده و راه باشگاهو گم کرده --
 . پرت کردندشی گفته ودستی براشی از بچه ها لیچاري براهرکدام
  ّ: زد و گفت رضای علي هم به پهلوي رد شدن از کنارش لگدنی حهومن

  .ی که من فک کردم هستارهی از تو آدم درمیآخه ک. بگه خوادی میفک کردم چ....مسخره-
 : هومن ادامه داد . آمد شی براي قروقمزه ارضایعل
 . راستهشنی بدونه ها خل و چل مگنیم-
  : دیهومن مقابل شهاب نشست و پرس .دی خندرضایعل
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  پروفسور ؟ یکنی فک میبه چ-
  : دی پرسشهاب

  بچه ها ؟ کردی گرفت چکار می دلش مایقت سهر و-
 :  گفت آرش

 بزرگ درست شی آتهیاگرم زمستون بود ..ّ. شد به آسمونی مرهی تاپ و خهی ي نشست رویاگه تابستون بود م-
  .شی به آتزدی و زل مکردیم

 :  زد ی لبخند کمرنگشهاب
 ....ستر نکرده بریم سراغش  همه وجودش رو خاکدتایپاش. گذاشته ياالنم هوا روبه سرد!درسته -
  : دی پرسرضایعل
  کجاست ؟ی دونیمگه م-

 : گفت شهاب
 بسم ادی میهر ک .یکیدرهرحال تیریه تو تار. االنم اونجا باشه دیشا .یشگیسیا عادت داره میره تو پارك هم-

 .اهللا 
 :  گفت هومن

  ؟ی اون ازاینور اومد باشگاه چمیاگه ما از اینور رفت-
 :  گفت شهاب

 . الفور زنگ بزنه ی فکنمی سفارش موشی به دار-
 . رفتن از باشگاه آماده شدند رونی بي ها موافقت کرده ودرچشم برهم زدنی برابچه

 . چه غصه يچه شاد. باهم بودند یطیآنها جمع تحت هر شرا. باشنددهی او را ندکسالی نداشت سابقه
 . در پارك شدند یش جلو رفتند متوجه آتی پارك را که رد کرده و کميورود

 !  برزگي استخري ،،،روبرویشگی همي جاهمان
 . سربه سرش بگذراندتا حال وهوایش عوض شود ی شوند و کمکی نزدیواشکی گرفتند میتصم

 .  شد نگاه از آتش گرفت و به پشت سر برگشتدهی که پشت گردنش کشي شاخه اازتیزي
 با فاصله از رضایفقط عل. ابراز احساسات کردند ی نوع و هرکدام بهختندی سرش ري بچه ها با سروصدا روهمه
 . داشت ی بر نماوشی وچشم از سستادهیآنها ا
 :  کرد و گفت رضای نشستند رو به علنی زمي ها که دورش روبچه

 . نداره ری ؟ نترس وا گی عليری بگي سربازي جلو بوییای بی ترسیم-
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 : گفت  مرتعش یی زانو افتاد و با صداي مقابلش رورضایعل
  ...يبا اون باتونی که تو خورد.ای سنمتی بی دوباره دارم مشهیباورم نم-

 :  را کامل کرد رضای زدوادامه جمله علی لبخند کجاوشی اش را که قطع کرد سجمله
 نه ؟ ...فاتحه امو خوندي -

 : بغضش را شکست اوشی سجمله
  .می سرسري گرفته بودیلی رو خیما زندگ. نیستي باززیواقعا همه چ ...یخدا روشکر که برگشت-
 : به دل سرخ آتش زل زد و گفت اوشیس
 !  آدم نیبازنده تر. خوردم ي بازیلیاما من خ-
  .ای تموم سگهید .ی خدا رو شکر که از خطر جست-
 :  نگاهش کرد و زمزمه کرد ی حالی با باوشیس
 !!بلند پروازیهام ؟!!  هام ؟یالیبی خ!! تموم شد ؟ عمرم ؟یچ-

  : دی زد و پرساوشی سي پاي روی دستبشها
  ؟ ي تلخ شدنقدری ؟ چرا اایچته س-
  بودم ؟ نیری شیک-
  ؟ ی دونستیم .ي فرق کردیلیخ-
 : شهاب ادامه داد . نگاهش کرد اوشیس
  .نمی بی قبلو نماوشیاون س. اس گهی دیکی انگار ی زنی حرف میوقت-
 :  به دل آتش زد وگفت اوشیس
 ...  که يبلد رو مرغیداستان س-

 :  ادامه داد اوشیس. مثبت بودن پاسخش معلوم نبود لی یمنف. تکان داد نی به طرفي سرشهاب
 پرنده که فقط افسانه موند ازش هی... سوزوندن تا بشه سیمرغ شی تا مرغ خودشونو تو آتیس ...ي مولويمثنو-
 ل به اونا عاشق بودن که د....کاذبه اما جاذبه اش هنوز مونده مثل عشق .

 
 ...سوختن تا اسمشون زنده بمونه . دادن شیآت

 :  ادامه داد کندی با خودش زمزمه میی توگوسپس
 .... متولد شد دی کردن بای زندگيبرا. بود دی ثابت کردن بايبرا. سوخت دی موندن بايبرا-
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 دیبا ...دی جنگدیبا داشتنش يبرا ...هی چی سوختم تا بفهمم زندگی مدیبا...نسوختم ... هنوز متولد نشدم من
 ... سوختنو بفهمم ی شدم تا معنیعاشق م

  : دی پرسشهاب
  ؟ اوشی سیگی میچ-
 کردندیبچه ها هاج وواج نگاهش م. نبود ایانگار اصال درآن دن. آتش فرو کرد ری ناخودآگاه دستش را زاوشیس
 . سوختند ی او داشتند ميجا.

  . صورتش نشست و رنگش عوض شدي روی عرق درشتدانه
 :  وبه او تشر زد دی کشرونی دستش را از داخل آتش بشهاب

  ؟ ي شدوونهی ؟ دیکنیچکار م-
  ؟ ي با دستت چکار کردنیبب
 . بود شتریمثل جگرش اما هنوز سوز دلش ب .کردیجزجز م. به دست ملتهبش انداخت ی نگاهاوشیس

  .دی چرخی نمي کلمه اچی هي در دهان بچه ها روزبان
 داشت اما حال آن شبش با آن چهره خسته و چشمان تب دار ی برایشان تازگشهی هماوشیس يهای بازونهید

 . گذرد ی دانستند چه در دلش مینم. بود یدنیواقعا د
 :  کرد و گفت رضای روبه علشهاب

  .اری بری و باند بگی ضدعفونلیبرو وسا. روبرو داروخانه هست نیهم-
  : دی و پرسوشکردایشهاب رو به س. با حالت دو رفت رضایعل
  ؟ هی صورتت چي زخماي رونی ؟ اي پکریلی ؟ خای سهیچ-
 :  به شهاب انداخت و گفت ی نگاهاوشیس
  ...الیخیب-
 . حرفه یلی کلمه خنیتو ا-
 : شهاب ادامه داد . که تلخیش همه را گرفت دی آهی کشاوشیس
 ...بعدش ....اردیلی بنای ای کامشیریم پبعد می... قهوه خونه باحال هیبعد میریم ....پاشو بریم دور دور -
 :  کالمش آمد و گفت انی ماوشیس
 . حوصله ندارم -
  ؟ شی دفعه خودتو بندازي تو آتنی بشینی انجای همیخواهیم-
 !  چه سوختم ینی بینم... وقته یلیخ. زدم شی به آت-



 

 571 

  .اوردی وار او درنهی سر از حرفهاي کناشهاب
 سرتکان ینگاهش ،رفتارش،حرفهایش،حت. گرفتاوشیان با حرفهاي سدل همش!  از بچه ها چکدامیه

 . تا آسمان متفاوت شده بود نی شناختند زمی که میاوشیدادنهایش با س
 رام فقط نگاهش میکرد ي شد واو مثل بره ااوشی کردن زخم دست سزی که برگشت شهاب مشغول تمرضایعل

..... 
  .گهیه سرت بزنه زده دب... دستتو ي کردکارشی چنیبب....اوه اوه -
 :  کرد وگغت رضای دهد روبه علی آنگه جوابی باوشیس
 . گرفته یلیدلم خ. بزنم اونوري خوام دو سه روزیم .ی علي ویالتونو بهم بددی کلیتونیم-
 . شم زونیبا خانومت نمیري  منم آو...آره دادا -
 . . ندارندی اطالعشی از بطن زندگچکدامی هدی فهماوشیس
 :  گفت رندیگه آنها را دست به سر کند تا دنبالش را نگ آنيبرا
 .سروشم میاد...آره -

  .ستادندی بالفاصله کنارش ازیبچه ها ن. شهاب که تمام شد از جا برخاست کار
 :  داروها را دستش داد و گفت شهاب

 . بدتر شد برو دکتر يدید...مدام عوضش کن عفونت نکنه -
 :  کرد و گفت رضایبه عل دهد رو یتی آنکه اهمی باوشیس
 کله خوامینم. سراغت امی بتونم بگهیفک نکنم د. برم دیجایی کار دارم با .ي االن بریم کلیدو بهم بدشهیم-

 . دم خونه اتونامیصبح ب
 .بریم ...باشه -

  : دی پرسآرش
  ؟ ي ؟ کجا افتادی هستیچند روز مرخص-
 .....افتادم تهران...هستم فعال -
 .يهرشب خونه ا... مزیته باز هی نمیا... تهران ی افتیالبته جون متاهلی معلوم بود م...چه خوب ...عه -
  : دی آرش زوم کرد و پرسي رواوشیس
  ؟ یینجای آرش ؟ چرا اي تو مگه رد نشد-

 یچون م. شدندی نمزی در کارش رنی هميبرا! بدتر از آن حال خرابش . کامال واضح بود اوشی سی پرتحواس
 . رود ی از کوره در مهوی یطینین شرادانستند درچ
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 :  گفت یی لبخند پرمعناری زآرش
 .قی رفيدی پرسی مگهی ذاشتی سال دیم-
 .حواسم پرت بود -
  .داستیپ-
  پس ؟ ی شد؟ چرا برگشتیحاال چ-
 .بدون تو و بچه ها خوش نگذشت -
 :  اخم آلود نگاهش کرد و گفت اوشیس
 .مسخره -

 : وگفت زداوشی شانه سي روی دستآرش
 ،،،،،،خالصه یی از خانواده بدتر از همه تنهاي،دوري ،دربه درییتنها .ارمی از شش ماه نتونستم دووم بشتریب-

  اولش جاذبه دیشا .ای سگمی می چی فهمیتا نري نم. شدم یداشتم داغون م
 

من  .شهی پوستت کنده می کندای تا خودتو پی اونجا به کار بزنی و بخواهی باشه اما اگه برنامه نداشته باشداشته
  بود که نیا. کم آوردم کردمی که اور خرج مي هام و دالریالی خیباتمام ب

 
 . دادم برگردم و خدمت کنم به ارتش حیترج. رو به لقاش برگشتم ییای رونی سرزميعطا

  .يپس توام آش خور شد-
 .ده ماهش رفت ...آره -

 . افسار بندازن گردنش ببرنشانی بي به زودمدواری چرخه که امی علی چلغوز هنوز ول منی افقط
 . پس هومنم دنباله رو تو شده -

 :  تکان داد و گفت ي سرهومن
 !لب مرز  ...میبا آرش باهم افتاد...آره با -

 :  گفت دندی رسی پارك می قدم زنان به خروجکهیدرحال
 . از اون ور دربریدنباریا-
  .می شدییز هوابا مدرك میریم اگه با ...گهیچرا دربریم د-
 ... تکان داد ي سراوشیس
  ؟ دی افتی راه میک- 
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  : دی با تعجب به شهاب نگاه کرد و پرساوشیس
 کجا ؟-
  .گهیشمال د-
 .احتماال فردا اول صبح ....آهان -

 . نباشد يشتری بحی تا مجبور به توضدی نگاهش را پس کشاوشی نظر داشت اما سری مدام او را زشهاب
 یلی بزند خيزی آنگه لب به چی باوشی با خود بردند اما سیچه ها او را کشان کشان تا رستوران میلش برغمیعل

 .زود بلند شد 
 . از هم جدا شدند یعی سری نشدند وبا خداحافظچشی پاپگری ددندی به او ندي ها حال و حوصله ابچه
 . داد ری مسرییتمانش تغ که خیالش آسوده شد به سمت آپارالیاز بابت و.  بود رضای همراهش علتنها

 او ي تا مجبور شود براندازدی خواست به سروش رو بی چون نمدی کشی مرونی را بلشی هرطور بود اتومبدیبا
 ..... بدهد قصد کجا را داردحیتوض

 
 .... و زنگ سرایدار را فشرد ستادی ساختمان ايروبرو

  .دیبفرمائ-
 :  مودبانه گفت ی رسماوشیس
  ؟ دیبه جا آورد. قربان شمس هستم .ریشب بخ-

 . باز شد يخواست مجددا زنگ بزند که در ورود. شد ی طوالنیبه نظرش کم. جواب مرد ماندمنتظر
 :  آمد و گفت رونی بشاش بي با ظاهررمردیپ

  از سفر ؟ خانومتون کجا هستن ؟ دی آوردفیتشر ...ری بخدنیرس... سالم آقا -
 . افتاد ی به دردسر نملی بردن اتومبيل شد چون برا دانست خوشحای نميزی چرمردی پنکهی ااز
 : گفت ی کند به راحتکی آنگه ظن او را تحریب

 متوجه شدم دمیحاال که رس .ارمی بشونیاومدم ماشینو بردارم تا وسایلی که هست راحتتر همراه ا.منزل پدرشه -
  .ارمی اپارتمانو فراموش کردم بدیکل

 ...ندیتا اثر جمله اش را بب انداخت رمردی معنادار به پینگاه
  ؟ ی کمکم کنیتونیشما م-
 من گذاشتن که اگه شی پنوی ماشدیفقط کل.من شرمنده ام . رو پدرتون از بنده گرفت وبرد دكی دی واال کل-

 . به دردسر نیفتهی بودکسیی به جابه جاازیاحتماال ن
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 . نیومده شی پي پدرتون چون تا حاال موردشی طبق فرماالبته
 :  خوشحال شد و گفتاوشیس
 . تو ساختمون ندارم يفعال کار. اومدمنی بردن ماشيچون فقط برا. اندازه ی کار منو را مچیهمون سوئ-
 :  اندات و گفت اوشی سي نگاهی به سرتاپارمردیپ

  تنتون ؟ ستی نيلباس سرباز.شرمنده ... بابا فضولیه
 :  گفت عی تند وسرنرویاز ا. انجام داده بود یم زورک را هيآن مقدار ظاهر ساز. دلش خواست نعره بکشد اوشیس
 .عجله دارم . بردارم نوی ماشامی بشهیحاال م.بعد اتمام درسم رفتم خدمت .چرا پدر من -
 .دی کرد وخود را کنار کشی عذرخواهرمردیپ

 . شدی منیی گرفت که مدام در ذهنش باال و پاشی را پی و راهدی کشرونی را بلی که اتومبدی نکشیطول
،،،،،،،،، 

 . راه را پیاده رفت ماندهی تر توقف کرد باقنیی پاابانی خچند
 . آن انداخت يای به زوای و نگاهستادی ادی ساختمان که رسمقابل

 . ساختمان قرارداشتی که مال رها بود ضلع غربیاتاق
 پفی کرد ودنبال راه چاره  حفاظهادنیبا د. از پنجره وارد شود تواندی می که چک کرد خوشحال شد که براحتآنرا

 . گشت گری ديا
 . آمد رونی لحظه رهام در را باز کرد و بهمان

  .دی نگاه او کنار کشررسی خود را از تفورا
 گذشت و اوشی مثل باد از سر سيفکر. که دستش بود تا سر کوچه رفت ي زباله اسهی انداختن کي برارهام

 . از برگشتن رهام به سمت دروردي رفت شیپ
 . داخل انداخت وباباز کردن در داخل رفت ي در نرده اي را از البه التشدس

 . شد و منتظر ماندی مخفنهای از ماشیکی پشت
 . شود نی خانه سنگی تا خواب اهالکردی آنقدر صبر مدیبا

 . خود زد ووا رفت یشانی رهام برگشت ودرها را قفل کرد ضربه اي به پیوقت
 .ش را جمع و جور کرد  نگذشته بود که خودی کوتاهمدت

 . نداشت یی او معناي براشکست
 . شد ی که به آشپزخانه ختم مدی را دي پنجره انگی پارکدنی رهام حرکت کرد وبا سنجپشت

  .کندی چه مدی با کلندیمنتظر ماند تا بب. نگاهش بود هی رهام در زاوی آنجا بخوباز
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 . ها شد  پلهی و راهختی کنار در آويدی را به جا کلدی کلرهام
 . خانه خاموش شود یی منتظر ماند تا تمام روشنای زمانمدت

  .دی به درازا نکشادی زانتظارش
 . به داخل برود وکلید را بردارد وبرگردد صد بار مرد و زنده شد تا
 . مناسب شود تی رساند و درآن نشست تا موقعلشی زد خود را به اتومبرونی ساختمان که باز

 ...انتظار ...انتظار  ...انتظار
 .... تاك ساعت کی تيصدا
 .... پر تپش وبیقرارقلب

  چی کرد اما هروروی را زلی اتومبواری از رها در و دی دنبال عکسبه
 .... گوشیش ي اتاقش نه توينه تو. عکس رها را نداشت کیتا به حال . خودش بدش آمد از

  .دی کشی او نفس مي راه با عکسهاآنوقت
  .دیحرص به داشبورت کوب گفت و با یظی غلاه

 .  قفل داشبورت خورد و درش باز شدری زدستش
 . به شناسنامه رها افتاد چشمش

 . کنار لب نشاند بای زي آنرا برداشت و لبخنددهی که به آب رسي تشنه امثل
 .بود  که آنرا اشتباها براي گرفتن پاسپورت برداسته بود همراه مدارك خودش هنوز آنجا مانده ي بارنی آخراز

 . اولش را که باز کرد چشمش به صورت معصومانه رها افتاد صفحه
 . نگاهش کرد ی نشاند و تا دقایقی طوالنری تصوي نرم روي ابوسه

 !  عقدشان بود بدون مهر طالق خی دوم را که باز کرد فقط تارصفحه
 . نکرده انددای متارکه آن شناسنامه ها را پي برادیفهم
 . قلبش گذاشت ينامه را رو و شناسدی دل خندازته

 . رها را درآغوش گرفته بودانگار
 :  که قصد انجامش را داشت محکمتر شد و گفت ي کاري برادلش

 .... خانوم کوچولویتو مال خودم"
 . به دزدیدنت فکر کردم ی داشتن تو حتي برامن
 . اول صبح روزنامه ها تری تمیشی مفردا
 .بگردن  شناسنامه دنبال خودت ي حاال جابذار
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 . کنم ي بازوونهی کنارت دهی هر ثانخوامی بودم حاال که مجنون شدم و موونهی نبودم دعاشق
 " ....چارهیب.... رها ي اچارهیب
 . شدنی سنگشی خوشش غرق بود که پلکهاالی درخنقدریا

 رشیگ نفس ي ،پلک زدنهاشی ،ناز و غمزه هاشی خنده هايصدا .کردی رها را هر دم تنفس مای عالم رؤدر
  و خبر نداشت بردی که از او می ،بلبل زبانیهاش،جانشی،سربه سر گذاشتن ها

 
 ....   جانش شده تمام

  داشت ؛؛؛ هیحال گال .زدی انگار با بغض حرف مدی را شنشی صداکدفعهی
  .دی نگاهم را ددیهر شب تمام ماه و هر صبح تمام خورش- "

 . تمام شد تی براتمامم
 "..... ؟ یی ، نمی آییتنها از احساسِ لرزدی متنم

 . را از خواب پراند اوشی سدی که کنار چشم رها چکی اشکقطره
  .دادی مشی چهار صبح را نماقای افتاد دقتالیجی که به صفحه دچشمش

  .دی که دنبالش بود رسیتیموقع
 . را روشن کند لی نشست تا اتومبی صندلي روصاف

 . اش سر خورد نهی سي رها از روشناسنامه
 : معصومانه رها انداخت و گفت ری دوباره به تصوینگاه. از افتادن آنرا گرفت شیپ
  .کنمی رسوات میتو عاشق. رسونم یصداي دوست داشتنم را به گوش دنیا م- "
 را میخوام"تو" ای تمام دناز
 ... قبالِ آزادي اتدر

  میکنم به شرطی که مالِ خودم شويآزادت
 ؟... شدم نهدیوونه

 ....صبورتر ...باانصاف تر ...عاشق تر  ...ی تر از منوونهی تو ددونمیم
 "...مواظبم باش قلبم.... ومیام رها کنمی مهی تو تکي به صبر اسطوره ادارم

 . که زد ضربان قلبش باال رفت استارت
 حرفش لی اتومبدنیهزار فحش وفضیحت به خود داد که چرا روز خر. کالفه اش کرد لی تند اتومبیی آلبالورنگ

 . اش را انتخاب نکرد یرا گوش ندادو مشک
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 . شد ی آنقدر تابلو نمی رنگ مشکتی موقعدرآن
 شد و ی مارشی می نسای رفت ی شد و به قعر آب می گرفتار طوفان مای. زده بود ایبه در. نبود ي چاره اگرید

 . گشت یشناکنان بر م
 . از حد معمول کشیدنتری اورکتش را باال دادوکالهش را پائقهی آمدنیی که پالی اتومباز

 :  و گفت دیبا مشت به جان تنش کوب. قلبش جلوتر از خودش راه افتاد ضربان
 ارومت کنم ،،،آدم خوامی ،،،مهی چي هرهرت براگهیچاره،،،دی میري سراغ رها بيهیس ،سروصدا ممنوع ،،،دار- "

   رسواییم،،،پس آروم بگیرنذار دستادی کن ،،،صدات در بيباش ،،،،آبرودار
 
 شب اومد تو اون خونه یاهی سنی که عشقشو گرفت تو قلبش و بمیستی پام بلرزه ،،،من وتو کمتر از رها نو

  !!! ادتهی هزار تا چشم ،،،تا مراقبمون باشه ،،،،نی،،،،ب
 !!! ادتهی یپارت
 " منتظره ،،،،،ارتی. آروم باش پس

 .دی گرفت و به دررسی قوتشیزانوها
 .رد شود  وانگی داد از پارکحیترج
 . زدرونی سالن بي آرام باز شد و نور سرخ رنگ تک هالوژنی انتهایی با صداي وروددر

  .دی پرقدرت دور سالن چرخي مثل بازنگاهش
 . کرد وارد شد دای پنانی که اطمی نبود کساز
  .مودی پله ها را پری گامهایی بلند اما آرام مسبا

 . در اتاق رها باز بود خوشبختانه
 !  نه ای کنارش باشد یت کس داشدیترد

  .دی تخت دي را روفی ظری به داخل انداخت و تنها جسمی نگاهیدزدک
 . تخت گذاشته است نیی نداشته که سرش را پایمعلوم بود شب خوب. به سمت در بود سردخترك

 . اتاق شد و در را بست وارد
 . کند شی تا راحتر همراهکردی بیدارش مباید
 ...تمام .....تمام . آمد کارش تمام بود ی میاگر کس.بند بود هی ثانکی نفسش به هر

  : دی چرخی واسمان دورش منی زماجرام
 "زود باش ،،،، ...اوشیعجله کن س- "
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  دی باشیپاها.دی ذهنش را شنيصدا
 !مغز را چکار . رفت امااما اما به فرمان قلبش بود ی و به سرعت مکردی امر ماطاعت
  .دی رسنی شکست وبه زمشیا زانوهدی رها که رسمقابل
  .دی کشی اندك از او نفس مي صورتش با فاصله احاال
 ی بود حتدهیهنوز مثل گذشته گوشه تخت خواب.قلبش آرام گرفت . کردن به او چقدر قرار بیقراریش بود نگاه

  .کنفرهی آن تخت يرو
 . خراب بود بیحال دلش عج .ردی سرش زد همانجا درآغوشش بگبه

 . آمد نیی و تا صورت گرد ونازش پادی کششی موهاي البه الیدست
 .دی را لمس کرد و بوسشی دست لبهابا

 :  داد وزمزمه کردهی اش تکنهی را آرام به سسرش
 . و نفهمیدمت ي صبح کردی مدلنیچه شبایی که تو با من ا-

 . نبود تا حواشو بخواد ی به حال آدم که جز خودش کسخوش
  .رهی حوامو ازم بگی آدمچی ذارم هیاما تا هستم نم. عشقم شتی پامی بیدک دزدی باي ندونم کارهی بعد

  .....ژنهیاصراف اکس. معنا نداره دنی تو نفس کشي هوای بگهید
  .دادی اش را تکان منهی رها آرام آرام سينفسها
  .ختیهم ر دنبال آن چشمان طناز و پرکشش بود که دنیایش را براوشیس. گرم بود اما نگاهش بسته بود تنش

 . کند داری تا اورا بکردی مي با صورت رها بازدستش
 . را گرفت شی کنار رفت و نوازش جايباز

 . نخورد ی تکانچیاما رها ه. چقدر در خود و حال وهوایش بود نفهمید
 . فرو رفته بود شتری بی با نوازش آن دست به آرامشانگار

 . نداشت ي ادهیاما فا.داد تمامش . کرد شی را کنار گوش رها گذاشت و صداسرش
 . در تن ندارد ی زد روحی به سرش مدی دی را در او نمدنی حس نفس کشاگر

 . را از جا پراند اوشی سدی پانل ساعت که پنج ضربه را به دل کوبيصدا
 . را از دست داده است کساعتی شد ی نمباورش

 . تعلل نبودي اهی ثاني جاگرید
 . رفت ی مدیبا

 . و بغلش کرد دیچیمال به او پ دورش را کايپتو



 

 579 

 . خورد ی که تکان نمدهی بود با آرامبخش خوابمطمئن
  .اوشی سي پاي روي افتاد و تکه کاغذنی زمي بلند کردنش بالشت روهنگام

 . برداشت و همراه رها لب تخت نشست آنرا
 .  خانواده اش بودي نامه رها براهمان

  .دی آخر رس را باال آورد تا بهاوشی کلمه آن جان سهر
 . بود اوشی سی زندگي آن جمله ابتداآخر
  .دی را بوسشی فشرد و موهانهی را به سرها

 .... که آمده بود باز گشت يری از مسی جا کنده شد و به آراماز
فقط به .... گذشته الیخی بیی رهاای دنکی...نم بارون ... خلوت يجاده ا...تنش ...عطر نفسش ... او بود حاال

  کی آرام و دلنواز خواندن يصدا... کرد و چرخش برف پاکن یاه ممقابل نگ
 

 .... نشست ی که در گوش جانش فرو میبی عجی و سمفونعاشقانه
 ... نه ای شده داری بندی گشت ببی به دم به عقب برمدم

  :کردی تکرار مشی برامدام
  باران باشد و سِی ابرِ عاشق خيچشم ها- "
 ". فکرش را بکن  چتر ،ی بي وانهی دو تا دما

 "... کار دارم یلیپاشو با تو و چشمات و اشوبگریهات خ...پاشو .... رها پاشو
 . برخاستنش نبود يارای در خواب لبخند میزد و هنوز دخترك

 . رفت ی شکافت و چون تندباد می آبها را منهی با سرعت سلیاتومب
  ......ردکی به حجله گاه عروسش از راه دور هلهله مدنی رسي برادیشا
  

 :  شدو گفت زی خمی همسرش ني دستهادی دکتر با تکان شد
 . پروا خانوم ؟ بخدا امروز فرداست سکته کنم از دستتون کننی مداری آدمو بينطوریا-

 :  توجه به اعتراض همسرش ،با اضطراب گفت ی صدرا بخانوم
 . تو سرم بریزمدی بای چه خاکنیپاشو بب. کنی ی چمه اعتراض نمیبفهم-

  :دی نشست و پرسشی صاف سر جادکتر
  شده ؟ یچ-
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 :  و گفت دی دست خود کوبي محکم روزن
  .نیآب شده رفته تو زم .ستیرها ن-

  ؛ دی فرو داد و پرسیآب دهانش را به سخت .دی دکتر پررنگ
 اط،،،ی ،،،،تو حیی رفته دستشودیشا .ستی که نی چیعنی-

 :  کالم دکتر آمد و گفت انی صدرا مخانوم
  .رونیاز خونه رفته ب. پارگینکو یحت. کردم رورویتمام خونه رو ز. ستی پدرام،نستین-
 .شلوغ نکن ... پروا رونیمحاله بتونه از خونه بره ب-
  ؟ ستی محال ؟ مگه بلد نیواسه چ-
 . راحت بخوابه تونهی پرهام بهش زد تا فردا هم مشبیاما با اون ارامبخشی که د.چرا بلده -

 :  که دوباره با استرس گفت دی نکشیحق را به همسرش داد اما طول.فرو رفت  به فکر زن
  .ستیاما ن. حق با توئه -

 :  ادامه داد هی گرانی ومدی خود کوبي پاي روسپس
 تو سرم یحاال چکار کنم ؟ کجا برم دنبالش ؟ چه خاک. باالخره بچم از دست ما خسته شد و فرار کرديدید-
  ....ادی ب سرشی ؟ اگه بالئزمیبر

  گفت ؛ صالی کالم همسرش آمد وبا استانی مدکتر
  .رونیاون بچه محاله خودش توانسته باشه بره ب. به خودت مسلط باش کنمیخواهش م.آروم باش پروا -

  : دی داد کشبای تاب شد و تقری بهی گرانی مزن
  شده ؟ ی پس بچم چ-
  : دیرهام بهت زده پرس. آمدند  شده پسرها داخل اتاق پدر و مادرجادی اي سرو صدااز
  شده ؟ یچ-
 . جواب دهد تلفن زنگ خورد ی از آنگه کسشیپ

 که از او ی کسای رها باشد کردندیخدا خدا م. دکتر و همسرش قفل شد نهینفس در س. را برداشت ی گوشپرهام
 . بدهد يخبر
  : دیچی پی در گوشمانی سرخوش نريصدا

 . دنبالش امی دارم مدیوسک منو آماده کناون عر .ندهی برادرزن آریصبح بخ-
 آسوده شانی االی پشت خط است اسم مخاطبش رابرد تا خی که متوجه اشارات پدر بود تا بفهمد چه کسپرهام
 ...شود
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  .مانی نرکنهیتابرسی مامان رها رو آماده م! باشه  ...ری صبح بخ-
 . زد یشانی به پي ضربه ادکتر

 . اش لو نرود هی گرينش گذاشت تا صدا دهاي صدرا دستش را جلوخانوم
 :  دستگاه گذاشت ،دکتر با حرص گفت ي که گوشی را روپرهام

 . قلبم بذارم ي کجانویآخه ا. آشفته بازار کم داشتم نیهمینو تو ا-
  : دی که از حالت نامتعادل پدر و مادر شوکه شده بود پرسپرهام

  شده سرصبحی ؟ یچ-
 : پرهام به او تشر زد  جواب دادن به سوال ي جادکتر

  چکار ؟ نجای اادی بخوادیسرصبح م-
 . شدند رهی و پرهام نگاه متعجبی بهم انداختند و دوباره به پدر خرهام
 :  تکان داد و گفت ي سردکتر

 . ؟ نکنه شاخم درآوردم دی کنی نگام مينطوریچرا ا ....هیچ-
 :  صدرا گفت خانوم

  ؟  حواست کجاست. امروز جمعه اس پدرام -
 :  حواسیش ادامه داد و گفت ی به بدکتر

 مگه ،،،،،...خوب باشه -
 :  گفت رهام

  ؟ دی داري رفته قرار محضر با خانواده دکتر نادرادتونیحواست کجاست ؟ ...بابا -
 :  گفت ظی با غدکتر

بخاطرش فرار کنه  گذاشتم تا بچم ي قرار مسخره انی چرا همچنهی نرفته ،،،،عصبانیتمم واسه همادمی،،،. رینخ-
. 

 . پسرها درشت شد چشمان
  ؛ دی پرهام پرسنباریا

 به زور دیاالنم مامان با .فتهی راه بي زودنی اون مسکن بتونه به اقی بابا ؟ مگه ممکنه رها با تزری چیعنی-
 .بیدارش کنه 

 :  گفت دکتر
 . بده مانیبا نر تن به ازدواج ی آسوننیمحال بودبه ا. تو سرشه يزی چهی رها دونستمیمن م-
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  : دی پرسرهام
  شده ؟ ی ؟ رها چدیگی می ؟ شماها چی چیعنی-

 :  از جا برمیخواست گفت کهی درحالدکتر
 . خان ببره مانی دست نردی بددی کردداشیبرید اگه پ ...یچیه-

 . مجدد خانه شی تفتيپرهام سمت مادرو رهام برا. رفت شی سمت  لباسهادکتربه
 :  وپرسید ستادید پرهام مقابلش ا که آماده رفتن شدکتر

  بري بابا ؟ ی خواهیکجا م-
 :  به همسرش نگاه کرد و گفت دکتر

  .ایپاشو باهام ب. کشه مشخصات رها رو کامل بدم پروا یاعصابم نم-
 : رو به پرهام کرد وادامه داد سپس

کالنتري بعدم هرجا که الزم باشه اولم ... برم دنبالش دیبا... تونم تو خونه بشینم دست رو دست بذارم که ینم-
. 

  گفت ؛ پرهام
  .امیمن باهاتون م...بهتره مامان بمونه خونه -

 . دو برادر براه افتادندی به سمت اتاقش رفت و در اندك زمانزی نرهام
 . شدند پدر درحال بستن در بود نگی وارد پارکیوقت

 . سکوت نبود يآنجا جاهنوز از پدر دلخور بود اما . قبل از رهام جلو رفت پرهام
 :  به پدر کرد وبا سرسنگینی گفت رو
 . دکتر ي آقاي الفور نمیره کالنتریآدم ف-
 خودش ي تونه با پاهای نمي کردقی بهش تزری که حضرتعالی چکار کنم شازده ؟ بااون مسکنیگی پس م-

  چرا دارم میرم کالنتري ؟ يدیحاال فهم.رفته باشه 
 :  گفت یه کردن به صورت سرخ پدر به نرم سربلند کرد وبا نگاپرهام

  .ستیحالتون مساعد ن.شما بشینید عقب -
 : درحال برگشتن به سمت عقب گفت دکتر

 . تو دهنمادیقلبم داره م. برو فقط عیسر-
 . شد کی دوان دوان نزدزی نشده بودند که خانوم صدرا نری جاگلی اتومبدر

 :فت  گذاشت و گرونی بلی را از اتومبشی پاپرهام
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 . شد ي خبردیشا. شما کجامیایی مامان ؟ بمون خونه-
 :  صدرا گفت خانوم

 . دادن ندارم حی حوصله توضادی مشهی پا ممانیضمنا نر. تونم تنها بمونم تو خونه ینم-
  براش تو صبح بده مامان ؟ ی پس ک-
 .خودت زنگ بشه بهش برنامه امروزو کنسل کن-

  آمد و گفت ؛ نییکه دکتر پا درحال قانع کردن مادر بود پرهام
  .سیاالن وقت جرومنجر ن .ادیبذار مادرتم ب. پرهام ایکوتاه ب-

 . روبرویی شان داخل کوچه شدندهی مستقر نشده بودند که همسالی در اتومبکامال
 . آنها بودند گانی همسانی ومسن ترنی تریمی و خانوم کیانفر از قدآقا

 . معمول شدندی لب نشانده و مشغول احوالپرسي روی تصنعي لبخندییگو ری صبح بخي صدرا متفقا براخانواده
 . رفتند ی چشم بسته و می رسم ادب وسن وسالشان نبود همگاگر
 . بود دهی اشوبه امان آنها را بردل

 :  امد و گفت هی زن همسای دارند میان خوش زبانی چه حالدی فهمی که از نگاه پدر و مادر مرهام
 . شده رید...من میرم بابا -

 . زند تا کیانفرها زحمت را کم کنند ی میکدستی متوجه شد رهام دکتر
 :  نداده بود که خانوم کیانفر به رهام نگاه کرد و گفت ی پاسخدکتر

  رها جون ؟ شیمیرید پ-
 زد تا جواب زن ی دستهیخانوم صدرا مداخله کردو.رهام مانده بود چه بگوید . صدرا خشکشان زد خانواده
 ....   نشود زی گفت جز آن تا سوال برانگیچه م. را بفهمد هیهمسا

 .چطور مگه ؟ رها خونه اس -
 :  به نگاه همسرش زد و گفت يمرد لبخند. رد وبدل شدی کیانفر نگاهي خانوم و آقانی ب
 . من زی چشمیه عزریپ. خانوم يدیمنم گفتم اشتباه د-

  : دیپرس.  طاقتر از همه بود کمشهیپرهام که هم. تو دل خانواده صدرا نبود دل
  خانوم کیانفر ؟ دیدی دیمگه شما چ-

 :  صورت پرهام زوم کرد و گفت يسپس رو. به دو برادر انداخت ی نگاهزن
 . مادر دی دونم کدومتون بودیواال نم-
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الش به دوباره پرهام بود که با سؤ. انداختند گریکدی به یرهام و پرهام نگاه. تر شد دهیچی آنها پي برامعما
 .... داد انیدلشوره خانواده پا

  افتاده ؟ یمگه اتفاق. داره ی چه فرق-
 :  عینکش زد و همراه با باال دادن آن گفت ری ززن
 آمد پنجره آشپزخانه از شب قبل باز ادمی. سرد شده ی شدم دیدم خونه کمداری نماز بي واال مادر صبح که برا-

 . شما افتاد نگی به در پارک بستن پنجره رفتم که چشمشيبرا.مونده 
 فی من که چشمم ضعياونم برا.... از راه دور سخته مادر صیتشخ.... برادرتون ای دی شما بودستمی مطمئن نحاال

 ....شده 
 :  کالمش آمد و گفت انی درز گرفتن حرفهاي اضافه زن ميپرهام برا. آمد ی آنها داشت باال مجان

 .تماال رهام بوده اح .شمی من که اون وقت صبح پا نم-
 :  به رهام انداخت و گفت ی نگاهزن
 ... مادر ي همه مو چطور کاله سرت گذاشته بودنیموندم با ا-

 : تکرار کرد رهام
 کاله ؟ -

 : رهام گفت . تکان داد دیی به نشان تاي سرزن
 . ذارم یمن کاله سرم نم. خانوم کیانفر دیکنیاشتباه م-
  :  کیانفر مداخله کرد و گفتيآقا
 و دی که رها خانومو درآغوش داشتدهی از شما برادرها رو دیکی واال همسر بنده صبح طرفاي ساعت پنج -
  .دی بردی مرونیب

 نندیچشم به دهان مرد داشتند تا بب. نرفته رونی خود بيمطمئن شدند رها با پا. دل پدر و مادر پاره شد بند
  .دی گویدرادامه چه م

 .ایدی در نی خودشان را گرفتند تا حرفي کردند جلویاشتند آنها را روشن م آنگه آنها خودشان دحال
 : کیانفر ادامه داد ي که آقادی نکشیطول
 رونی از خونه شما بلی اون اتومبستمیمطمئن ن.  و درست ملتطفت نشدم دمی رسری منم صدا کرد اما بنده دالبته

 . رفت رونی ب کوپه آلبالویی رنگ از کوچههیاما مطمئنم . نه ایرفت 
 . مکث از ذهنشان گذشت ي لحظه ای باوشی و نام سدی رخسار همه شان پررنگ

  : دی کیانفر که متوجه سکوت معنادار خانواده صدرا شد ،رو به دکتر کرد و پرسيآقا
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  دکتر ؟ ّي افتاده آقایاتفاق-
 :  باالجبار گفت دکتر

 . درگیره یذهنم کم. قربان ریخ-
 ... .می شیپس مزاحم نم-

 :  رو به همسرش کرد و افزودسپس
 . خانوم میبهتره زحمتو کم کن-

 . خدا نگهداري محترمانه آنها را ترك کردند ی و مرد درپزن
 :  کیانفر هنگام رفتن رو به پسرها کرد و گفت خانوم

 . برد ی از شما خواهرتونو میکی من هنوزم معتقدم -
 :  زد و ادامه داد يلبخند

 دی تونی مو نمنهمهی تره وباوجود ادهی گرفتم چون اون موقع حس کردم قدتون کشیرچشمی پاما انگار واقعا-
  .ي اونم کالت نقاب دار سربازدیکاله به سر داشته باش

 . خودشان بودند ي معماری رفتند همچنان درگی که مهی و مرد همسازن
 دی رسیبه گوش خانواده صدرا م هنوز شیصدا. نداشت ي جز آن کنجکاويگری دی انگار دلمشغولهی همسازن
.... 
 هم رها جونو به خودش داشت فکر کردم ننیهمچ.... کیانفر رونی من هنوزم مطمئنم از خونه دکتر اومد ب-

 چه مهربونه .. تو دلم گفتم چه برادري .... اول صبح اذیتش نکنه میمراقبه نس
 
.... 

 . آمد رونی بی گنگ حالت قبل کم زن رفته رفته دور شد و نگاه خانواده صدرا از رنگيصدا
 . خورد ی ماوشی همه به سلی ،رنگ و نام اتومبي ظاهرمشخصات

 ...  پرهام بود شهی سکوت مانند همشکننده
  بابا ؟ یکنی فکر مستاديی پس چرا ا-

  ّ: به او انداخت و گفت ی نگاهدکتر
 . هچ وقتم تلفن همراه نداره الحمدهللا. کجا رفته دونمیمن که نم. کنم داشی پي چجورکنمیدارم فک م-

 :  زد و گفت ي پرهام زهر خند
  ؟ي برید کالنتردینی بی نميازی نگهید-
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  ّ: به چشمان پرکینه پرهام انداخت و گفت ی نگاهدکتر
  چکار ؟ ي برم کالنترخورهی می مطمئنم  نشونیها به کیوقت-

 :  توزانه گفت نهی کی با لحننباری شد و ای عصبپرهام
 شما تعرض کرده هم ی شخصمی ول بچرخه بابا ؟ هم به حرينجوری اون شارالتان همي بذاریخواهیم-

  شما نداره ؟ ي براي موردچی هنایا....دخترتونو دزدیده 
 :  محکم گفت ی با لحندکتر

 ؟ اون اگه رها رو ی کنیچرا به حرفت فکر نم.... آدرس کجا رو بدم پسر جون دی باياالن بخوام برم کالنتر-
 . سرش يرده باشه که نمیره آپارتمان خودش تا ما صاف بریم باالب

 . تو مخ اون عوضی بوده ی چدونهیسروش صددرصد م.....اصال چرا اونجا ...خب آدرس خونه باباشو بده -
 دست اوشی حماقتی با سنی باهات داره ؟ گذشته از اون سروش تو  چنی زن سروش چه نسبتيتو فک کرد-

 . کنه ی نمیکیبه 
  .دی دخترتونو بزندی شد قي الهی قبی خب پس چون قوم-

 :  رو به همسرش کرد و گفت . حوصله اش سر رفت دکتر
  .دمیبهت خبر م .ییای نداره بی ضرورتگهید...شما برو خونه -

  ّ :دی صدرا پرسخانوم
 کجا میري ؟ -
 . شمس ي درارتباطه تا آقااوشی با سشتریاون ب...میرم خونه سروش -
  ....ییایتا تو ب... پدرام امی منم مخوب-

 :  کالم همسرش آمد و گفت انی مدکتر
 . کارو کرده نی ای کله شقياز رو. کشه یاون که رها رو نم.نگران نباش پروا جان -

  ّ: صدرا عقب گرد کرد ودر حال رفتن گفت خانوم
 . نذار خبری پس منو ب-

 را اشغال کرد و پدر را شی پرهام جاندیازآنکه پشت رل بنش شیپ. رفت لی تکان داد و به سمت اتومبي سردکتر
  ......ردی گيمجبور کرد تا کنارش جا

**** 
  : دی آورد و پرسرونی سرش را از الي در بسروش

 .ببرش حاال تو دستشوي ...گهی دامیبله ؟ دارم م-
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 :  گفت تبسم
  ؟ ویک-
  .یمگه نمیخواهی تمیزش کن ....گهیمهبدو د-
 . عمو اومده کارت داره رونی بایزود ب. ..نه بابا -

  ؛ دی خورد و پرسکهی سروش
  ؟ چکار داره ؟ ّنجایاینوقت صبح ؟ ا-
 . کرده ي کارهی اوشیغلط نکنم س. روبراه نیستا ادیمنم تعجب کردم اما حال ووضعش ز..  دونم واال ینم-

 :  فرو داد و گفت ی آب دهانش را به تلخسروش
  .امین ماال.... کنه ریخدا بخ-

 .... گفت و رفت يدیتاک"زود باش" تبسم
 . بود خی مي مقابل دکتر و پرهام نشست انگار روکهیهنگام

 . کردند ی نگاهش می خاصطور
 !  پرهام مخصوصا

 . نگاه او اصال راحت نبود ریز
  : دی پرمعناي آنها به تنگش آورد و پرسنگاه

 ..... صبح  وقتنی افتاده ؟ آخه ایاتفاق... باشه عمو ریخ-
 :  کالم سروش آمد و گفت انی مدکتر

 .اما واجب بود  .میببخش بدموقع مزاحم شد-
 .ادی ازم بر بی کمکشمیخوشحال م .دی داراریاخت-

 :  پدرش گفت ي جاپرهام
  .ي اون آواره رو لو بدي جانهی کمکت انیبهتر-

  .دیمنظور پرهام را کامال فهم. تا بناگوش سرخ شد سروش
  ....کردیروزها پر بود که به زحمت خودش را کنترل م آن آنقدر

  آقا پرهام ؟ میدعوا دار-
 .اوردی خودش ني شرمنده شد اما به روی کمپرهام
 :  تکان داد و گفت ي سردکتر

  کجا بوده ؟ االن کجاست ؟ شبی دی دونی سروش جان ؟ مي خبرداراوشیشما از س-
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 . کنه  وبا مهندس صحبتنجای اادی قرار بود بشبید-
 :  پرسید دکتر

 منطورتون داداشه ؟ -
  بله -
  ؟ یواسه چ-
  .دی بهش بدی فرصتهی شما وساطت کنه تا شی پادیب ...شیدرمورد زندگ-
 ...خب -
 . ندارم يتا االنم ازش خبر... نشد ي خبرای آوردن اما از سفی صدرا منت گذاشتن و تشريآقا-
  ؟ يخبریت ازش ب که داشی تاحاال با اون وضعشبی از دیعنی-
 با دوستانش تماس گرفتم یتا نه وده هرچ. دونستم کجاست ینم.بخدا از دلشوره خواب به چشمم نیومد عمو -

  دمید.... دوست ورفقاش شیآخه قرار بود بره پ. ما شی پومدهیگفتن ن
 
 ... به اونام زنگ نزدم گهی نداره ددهیفا

 :  گفت پرهام
 . ندونی برادر شارالتانت کجاست ستیچون ممکن ن.سروش خان  ی محترمانه دروغ بگستیالزم ن-

 :  گفت ی با لحن آرامي دارشتنی وبا تمام خودی ابروهایش را درهم کشسروش
  ؟ دی چکار داراوشی دونم با سی اصال نمکهی که بخوام دروغ بگم ؟ درحالشهی مبمی نصی چه منفعتنی بنیدرا-

 :  با خشم گفت پرهام
 . کرده ي و ناموس مردم دست درازمیدن برادر دزدته که به حرمنفعتش پنهون کر-

 . با مشت به دهان پرهام بکوبد خواستیدلش م.صورتش سرخ سرخ شد . داغ کرد سروش
 ... باال آورد و سر پرهام آوار کرد کجای خشم آن مدت را تمام

 وصله ها نی بکنه اما ای غلطاصال هر... کنه یکله شق... بکشه شیخودشو به آت.... ممکنه خطا کنه اوشیس-
 . چسبهیبهش نم

  : دی تر از سروش غرنیخشمگ.اما آنگه برادر او به دلش زد ناموسش بود. نگاه سروش پرهام را گرفت تب
 . وتو خواب یواشکیاونم .پس حتما روح سیاوس اومده خونه ما و رها رو با خودش برده -

 . عادت داشت اما نه آن مدل شیهایباز و کله شق اوشیبه س. از کله سروش بلند شد دود
 :  از خود برادرش بکند که تبسم گفت ی مانده بود چه دفاعسروش
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 .يدی سروشو چسبقهی ي نمیکنه که اومدفی کسب تکلی کاراش از کسي برااوشیس-
  ؟ میری کجا بریم سراغشو بگدی پس بفرمائ-
  .یفتی بدورهیاه کرد تا بخوی االن خواهرت فرار نمياگه مراقب رفتارت بود-
 .مراقب حرف زدنت باش تبسم -
 که باهاشون طلبکارانه حرف ستنی دست تو نریچون مردم ز .ی تو مغز خودت فرو کندی جمله رو بانیاتفاقا ا-
  .ی زنیم

 : با تمسخر گفت پرهام
  هورا بکشم ؟ زتی به خاطر کار برادر شوهر عزیخواهیم-
  .یکنی ميتو واسه همه بزرگتر-

 :  شدن است گفت می اوضاع درحال وخدیه د کسروش
 ّ.عموجان مهمان ما هستند.... تبسم هیکاف-

  .ي ادمیتی ندارچی تو هیعنی. پرهام بود ي برای محکمی سروش تو دهنحرف
 .... با جمله اش حال او راخرابتر کرد تبسم

 حال وروز نیهمه غلط بود واال ا متوجه بشه کاراش دی آقازاده بانیاما ا.منتشونو دارم ... چشمم يقدمشون رو-
  و رهی روزه سکوت بگکسالیکه ... شد یدختر عموم نم.... شد یعموم نم

 
 . اون اتاق بپوسه گوشه
  : دی خروشپرهام

  اون پسرك عوضی ؟ ّایمن باعث شدم -
 :  گفت تبسم

ش بعد من گفت اگه قبل طالق .رهی به زور طالق بگيتو باعث شد .ي ازسیاوش تو در حق رها جفا کردشتریب-
  ی ؟ مي کردکاریاما تو بعدش چ. کشم ی خط مایمجبورم کنن دور دن

 
همراه شوهرش رفته ... نکرده یاالنم کار خالف. چشمش ي جلوي بازم اونو آوردادی بدش ممانی از نریدونست

  نی کدومشون به اچی چون هستیبخدا باشه اون طالق اصال درست ن...
 

 . راغب نبودن ییجدا
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 !  دکتر یحت. دل سروش بود ادی تبسم تماما فرفهايحر
  رو به خوردی که خون خونش را مپرهام

 :  به پدرش کرد و گفت 
 سروش برادرشو ي فکر کردنانهی خوشبشهیاما شما مثل هم .هی از اون عوضتی راه شکانیاز اولم گفتم بهتر-

  .دهی شما ملیکت بسته تحو
 : گفت  بزند سروش ی از آنگه دکتر حرفقبل

 ي برایدر اون صورتم حرف .دی کنتی از من و پدرم شکادی تونیم. عموجون دی دونید عمل کنیهرطورصالح م-
 .می نداري پنهون کاري هم برایلی دلچیه .میگفتن ندار

 :  نگاه درمانده اش را به سروش دوخت و گفت دکتر
ما . فشار عصبیه يتمام حرفاش از رو.س پرهام مثل من کالفه ا .زمی عزخوامی حرفا معذرت منی من بابت ا-
  . می نداری خوبطی شراچکدومیه

 :  نگاه از دکتر برگرفت و گفت سروش
 . خبر ندارم ای من از سدیاما باور کن. عمو دونمیم-
 ... اومده باشه سراغ رها تونهیکسی جز اون نم .خوردی ماوشی ما داد همه به سهی که همسایمشخصات-
  من چکار کنم ؟ ّیطی شرانی در چندی فرمائیم-
 ّ. ؟ اون بچه حالش خوب نبود ی کندای پيزی چي ازش خبریقی به طری تونینم-

 :  گفت تبسم
 .دیشک نکن... عمو شهی باشه حالش روبراه ماوشیاگه رها با س-

 یعل .دی مغزش سوت کشدی ندی عکس العملجی هیوقت. منتظر بود پدرش واکنشی تند نشان بدهد پرهام
  : دی که آن جمله را شنالخصوص

 .  بشه نطوریخدا کنه هم-
 :  پرهام گفت کدفعهی

  گفتیدبابا ؟ ّی چدیمتوجه شد-
 :  به چهره برافروخته پرهام نگاه کرد و گفت دکتر

 . پرهام ی راهتو از من جدا کندی باي لجاجت ادامه بدنیقرار باشه به ا-
  : دی خروشپرهام

  رو پیشونیتون بمونه ؟ شهی همي برااهی لکه سنی تا ادی دل به دل دخترتون بددیخواهیم-
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 : گفت دکترقاطعانه
تمام دنیاشو . اندازه اون براش کشش نداره زی و هیچ چچکسیه. رها ی شده همه هستاهی لکه به قول تو سنیا-

  یوقت .دی پرستی مرده اشو میحت. شده اهی کاغذ سکهی تهی يگذاشت پا
 

 . ازش داشته باشم ی چه توقعاوشیشو فراموش کرد بخاطر س خودی مادرشو برادرشو حتمنو
 :  گفت ی به آرامپرهام

  ... دهیآدم مار گز...بابا ....بابا -
 :  کالم پرهام آمد و گفت انی مدکتر

 حالیش یچی ؟ آدم عاشق هزمی توسرم بریاگه اجبارش کنم و از دستم بره چه خاک.  ام پرهام دهیمنم مار گز-
  که اون شب ییادهایحداقل فر. میکشه شتری بیذرش کنهرچیم ح .شهینم
 
 .  انتقام از ما بوده ی بهت فهمونده باشه تمام سکوتش نوعدی باکردی زد وسیاوشو به اسم صدا میم

  ....امدی باز هم کوتاه نپرهام
  .نهی بی رو نمیچیجز خودش و احساسش ه.بنده اون هنوز تابع احساساتشه -
  باشه ،،،،،،نطوریبرفرض هم که ا .نمکی من مثل تو فکر نم-
  پرهام زلبه
 :  و افزودزد
 . بدم گهی فرصت دهی بخاطر رها بهش خوامیم ...دمی دگهی آدم دهی اوشیمن تو س-
  .دی دختر بچه باشهی تابع احساسات نقدری کردم ایفک نم....واقعا که بابا -

 :  مقتدرانه گفت دکتر
 تو يزی چهیحتما . ساقط کرد یرها خودشو از هست. گرفت ی نمشی روشو پنیا بذاره کنار اوشویاگه قراربود س:

 . که خورد بازم به پاش موند یی که با پشت پادهی داوشیوجود س
  .دی بگنویآره ،،،به مردمم هم-
 . خودمو فراموش کنم دی نگه دارم بای رو از خودم راضای من اگه بخوام تمام دن-

 کنارش يتوام واقعا دوسش دار. مردم و شان اجتماعی ام اونو ازدست بدم ندیآ نکردم تابخاطرخوش دای پبچمو
 .بمون وبرادریتو ثابت کن 

 . نماند دهی کدامشان پوشچی که چشمانش را مواج کرده بوداز هی قاطع دکتر و عشقلحن



 

 592 

 ....... که برلب سروش نشست از نگاهشان دور ماندي لبخنداما
 :ختی دلش آوواریا به د آخر دکترلوح شد سروش آنرجمله

 ی میشه ناآرومي ناسازگارنیا. وجود داره ی هولناکي باشدعدم موازنه خواهدیمیان آنچه انسان هست وآنچه م"
  وانگانی  ووقت عمل همانند دمی زنیچون مثل خردمندان حرف م... ما
 

 "......میکنی مرفتار
 
 :  شدوافزودرهی پرهام خبه
 ... احمقه يعشق همون دانا"
 
  .دی برهم خوردن امواج را شني صدايداری خواب وبانیم

 . از هم بازشدینی به سنگچشمانش
 . سست و کرخت بودبدنش
 . بخوابد خواستی دلش مهنوز

  .ردی بگی پهلو شد تابدنش نفسبه
 . رفتادشی افتاد نفس کشیدن شی پانیی که پاچشمش
 .ندی بی درآن اتاق مي را با اندك فاصله ااوشی شدسی نمباورش

 . کجاست وچگونه وارد آن شده استدانست ی که نمیاتاق
 . تخت نشستانی اطرافش مي فضاالی خیب
 .ندی بی تا باورش شود خواب نمکردی تندیسش را لمس مدیبا
 . خود هم اعتماد نداشت يداری به بگرید

 . تا بهتر او راببینددی کشنیی پای را کمخودش
 خوردی به چشم میقی زخم عمشی صورتش بود و کنار ابروریدستش زدو . نیمرخ در خواب رفته اش زل زد به

  داده يشتری و ابهت بتیکهنه شده بود اما به صورتش جذاب. بود يکه کار
 

  .بود
 ... اال نبودنادی بهت میهمه چ":  خودش گفت به
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 و آرام میای بکتریزد کنم ، نزی چشمات بیاستم ، نگاهت کنم ، چشمانم را ريِ توانستم تمام قد رو به روی مکاش
 " ؟ ی فهمی من عاشقِ تو هستم ، ممیبگو

 . کرد بغض
 . شد ی نمری نگاه کردنش ساز

  از او دلزده شود ؟توانست ی ممگر
  دلش داده بود ؟ ادی مگر

 . را فراموش کردشی را که بستند زندگشیدست و پا.دی با همه جنگبخاطرش
  .دی کشی نقش چشمان او بود که روزگارش را نفس مفقط

 . آن نگاه تنگ بودي دلش براچقدر
 . و نوازش کند ردی بگنهی آن سر را به سخواستی مدلش

 .دیای زل بزند تاتالفی آنهمه نبودن دربشی چشمهابه
 .دی کشنتری را پائخودش

 . که تازه بود خوردی صورتش به چشم مي روگری و درشت دزی زخم رنیچند
 .بغضش نشست يبغض رو. آمد چه به روزش آمده ادشی

 . سفر کرده اش بود اوشی بود او سهرچه
 . سختش گذشته ي دهد روزهانانی برد با لمس او به باورش اطمشی پدست
 . بودکه بماند آمده

 . را لمس کرد چشمان مرد جوان باز شداوشی انگشتانش پوست صورت ستا
  از خواب و حالت گرفته ،،،،حالی ،بدای افتادن دو نگاه مست و شریگ
  ...یاقیچه اشت... داشت ي چه شوريوا

 . خواست آن سکوت را بشکنند ی نمدلشان
 . زدن با نگاه چه لذت بخش بود حرف
 .خوردی شد و به قلب گره می خواند معناکردنش عشق می شد به راحتی که مینگاه

 .کجا کالم تمام دوس داشتن بود . عشق از نگاه بود نیاول
 .ان شده بود عشق آنها جاذبه نگاهشیروانشناس

 .... حرفها لقلقه زبان بودددددطی شرادرآن
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 داشت شی حکم مته براشی صداي و بلبل زبان که روزی کرد آن دخترك دوست داشتنی اما باور نماوشیس
 .،حرف زدن را کنار گذاشته باشد

 . شنیدی تا مدی پرسی مدیبا
 . او حرکت کرد ي جا که بلند شد خط نگاه دخترك شکست وبا قدمهااز

 ! نفس کیبه فاصله . کامال مقابلش نشسته بودحاال
 . را داشت شیهمان شده بود که آرزو. دی نددادی اش مي که از نگاهش فراری آن فاصله حساز

 ... پرخواهش و عاشق . و معصوم آرام
  .کردیآنها حاجت دلش بود که هردم استمداد م .ردی را بغل بگاوشی چشمان سخواستی مدلش
  .کردی چشمان او را درذهن انشا م وصف حالهنوز

 :  گفت ی به سکوتش زد وبه نرماوشیس
  ؟ ی چقدر منتظر بودم چشماتو باز کنیدونیم-

 :  نرمتر ادامه داد اوشیس. زد ی تک پلکرها
  من ؟ ي خانوم کوچولويدی کشیچ.... سختیلیخ....چقدر انتظار سخته -

 . سخنشان نفوذ میکندیویانی که مخمل نشست مثل رای به دل منی صوتش خوش طني آواچقدر
  ! هی ثانکی یحت. کند هی خواست گری نمدلش

 . چشمانش موج دار شود شی خواست نگاهش پینم
 . ثمر بود ی اما بتالشش

  .زدی هول مختنی ررونی بي برااشک
 .دندی کشی او ومحبوبش منی بي فاصله ازیآنها ن. شد زاری بشی اشکهااز

 . صورتش نشست ي رها رويدن اشکها زدوي برااوشی سيدستها
 . نگه داشت شی دستهاانی وسراو را مدی صورت رها کشي شصت خود را رودو

  .دی اش به پوست رها رسیشانی که پیی کرد تاجاکی ره به صورت تب دار دخترك نزدسرش
 :  شروع به حرف زدن کرد ی و به نرمدی از پوست سرد رها را به جان خریلطافت

  ...کنمیباور نم .ی مدت سکوت کرده باشنهمهی اکنمیباور نم. صداتو نشنوم گهی وقت دچی هکنمیباور نم-
 ... اما ادامه داد کردی مینی اش سنگنهیس.از بغض پر شد . شد شتری رها بهی کرد گرحس

 مثل خودت خوامیم .کنمی تحمل می هستیاگرم فکر تالف. شناسمت یم .ی کنی کارامو تالفیستیتو ،من ن-
 .....تحمل .فقط تحمل کنم .بشم 
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 :  معنادار گفت ی را به گوش رها چسباند و با لحنسرش
 ...يچون اوج ارزوهام شد-

  .دی کشی خود را به گونه ميقراری و با بدیبار یم .دی کشی دست ازچشمان رها نماشک
 . حرف بزند شی برااوشی سخواستی مدلش
  .دی نشنی که نمیی پر بود از حرفهاچقدر
  .دی دیکه نم ینگاه
 . خواند ی عشق می برایش سمفونی عاشقي مانند راوحاال
 .   غصه دارش کند نکهی نه اخواستی فقط قصه عشق از او مدلش

دوست داشت درچشمانش زل بزند و حرف دلش را بگوید اما به همان . او بداند چرا سکوت کرده خواستیم
 . ماند یحال باق
 ... شود وشای شد تا آرام وقرار ستابی بخودش

 ی تو ميمن حرکت لبهامم فقط برا. رو باور نکن يزی وار تو وجود من ،چوونهی تو جز دوست داشتن د-
 .خواستم 

 . حسش کرد ی آرام وخش گرفته رها بي صدادنیشن
  .دیدی مادی همه عشق را از سر خود زآن
  .شودی مفی تعرشی فقط در او برایدگ بود تا به عالم بفهماند زندهی عاشقانه از قبل ،خودش را در خودش تناو

 . درهم شکست اوشی سوجود
 . نمانده بود تا غرورش را پشت آن حفظ کند شی در گلويزی چگرید

 . رها افتاد فی شانه نحي مقاومت خود را ازدست داد و روسرش
 . به اعتراف کرد شروع
 ....دی دمی وبه کالبد رها مشدی تازه می که هر کلمه اش جانياقرار

 . عشقمو تا ته شب قدم زدم و پشت در اتاقت جا گذاشتم يادی  زيساعتها-
 . گرفتم ی شب تولدت ،داشتم تولد عشقمو جشن ماما
 . شکستم تا راحت اعتراف کنمی بود مثل االن میکاف

 . تنهایمون ي امو گذاشته بودم براهی هدنیبهتر
 . دست از سر احساس نوظهورم برنداشت ی لعنتغرور

  .ی بغلت کنم تا آروم بشخواستی دلم می گفتی مهیارزوتو همراه گر همه یوقت
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 شی میرم پی برداشت کنم تا وقتی مدلنیاونوقت دلم خواست ا. بستن دهن مردم ي برایخواهی منو میگفت
 . داشته باشم یوجدانم حرف

 . اما من دنبال بهانه بودم ي کردی حرفتو برام کالبد شکافتو
 . دار مکافات ي تا منو بکشه پادشی مدای پدی ها بابهانه

  .ی همخونه بودن هم آغوشم باشي جای دونست به راحتی مفی حای که دني پاك بودنقدری اتو
  .دادمی که در حقت کردم پس میی تاوان تمام ظلم هادی بامن

 . نور باز،کنهي اون کوره راه چشمامو رویاهی تا سزدمی به جاده مدیبا
  .دمی فهمی عشقمو مزانی مدیبا
  .دمیچی پی نگاه گریونت میموندم و به خودم منی آخرونهی ددیبا
 . شد یپاسم از دستم افتاد و گل. فکر تو بودم تو
 . اونکه پاکش کنم دادمش دست مامور لب مرز یب

 . انداخت هی که مال قدم درج شده بود ساي عدديرو
 .رمو گم کنم  کنم و گوی پاسمو پاك کنم ،عذرخواهتونستمیم. بهونه کرد اونو
 بلکه حرصم ارهی کارامو باهام در بی تالفیکی خواست یدلم م. سوختم یم. اشکاي تو مثل دشنه تو قلبم بود اما

 .بخوابه 
 . و گردن گلفتی کردم نیعمدا پاسپورتمو زدم زم. حسابم با مرام الکاتبینه دونستمیم! زد به سرم هوی

  ...رونیبروم ،خون مثل آب پاشید ب اي ضربه اون قلچماغ ترك که خورد باالنیاول
نوازش انگشتان . پوست او راه گرفت ي نشست و انگشتانش رواوشیدستش دور گردن س. رها ضعف کرد دل

  که هنوز ياردل پردرد.هنوز پربود از گفتن .سرد دخترك ملتهبش کرد 
 
 . بود دهی غمش را نکشي انهی سچیه
 .....اد  و ادامه ددی اش را به پوست رها کشیشانیپ

 .عموم تموم بشه تا همراه خاطراتم دفن بشم . بارون لگدهاشون له بشم ری خواستم زیازخدا م-
 . موندم ی مدیبا. بود ادی من زي مردن برااما
 . وسکوت کرده بودم یی تنهاری به جبران شبایی که تو رو اسشدمی قفس مری اسدیبا
  .دمی کشی ها حسرتتو رو ملهیپنجره اتاقت گرفتم ،پشت م که ازتوپشت ي به اندازه عمري متمادیی شبهادیبا

 . با حسرت وشبهام با کابوس گذشت روزهام
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 . که من بودم هنوز برزخ بود اونجا
  .دمی گذاشتم جهنمو درونی پا که ب

 . باال رفت واری ومتل ددی صف آدم مقابلم قد کشهی
 . که دلشونو کباب کرده بودم همونایی

 .نتونستن باورم کنن  پر بودن که نقدریا
 نویاما ا. از ذهنشون پاك کنم اوشوی تحمل کنم تا با ثابت کردن خودم اون سزویحاضر بودم همه چ. داشتن حق

  .گهی دیکینتونستم تحمل کنم تا عشقمو بدن به 
 : ادامه دادی گرفت و به نرمینفس
 . کارم تموم بود ی رفتی تو ماگه

 ...جهنم ...جهنم  .شدیزگارم جهنم م روشهی هميبرا.... برزخ نبود گهید
 . کند تی رها بود تا ادامه آن قصه را روانوبت

 : انداخت و گفت اوشی دستش را دور گردن سدو
  .ي گردی مطمئن بودم برمی اونطور رفتیوقت-

  برگشتت معلوم نبود تامی تاشهی مثل همندفعهی نبود اما ای رفتن ،اون نگاه،اون حال خراب ،رفتن دائماون
  جز همه ی ناکسچی ذاشتم چشم هیواال نم.خودمو تو خونه برات حبس کنم 

 
 . داشتن منو تو ذهنش فرو کنه الی بهم بخوره تا بخواد خکسم
 .... زدددددی من فقط به عشق تو مقلب

  اسمتبه
  چشمات به
  صداتبه
  شیطنتات به
  ....هاتی بازوونهی دبه

 :  کرد و گفت ي هق هق بلندرها
  ؟ ای کجا باشه سدی مرد باهیخونه آخر میدونی -
 . خوونه وونهید

  .شهی با قلبش کرده باشه که دفعه اول واخرش باشه عاشق مي کاردی زن باهی چون
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 . داشتم ازی ثابت کردنش به حضورت نياما برا. اون کارو کردم با قلبت من
 . نتونستم مجابشون کنم گهی دی رفتیوقت
 .ازت جدا بشم وادارم کردن . خفه کردن منو

  .شدی قلبم سوراخ مزدنی بهت حرف میوقت .دمی خری رو به جون منهای توهتمام
  .کردمیداشتم صبوري م. تحمل کنم تونستمی رو منای اتموم

 .دندید ی می هوا و هوس زود گذر بچگهی منو عشقمو اونا
 . بزننوندی ازم گرفتن تا منو به آدم دلخواهشون پنی مرگ دروغهی رو با تو
 هم ي نخواستن منو بفهمن منم با خود آزارگهی دی ازارشون بدم مخصوصا پدرومادرمو اما وقتخواستمینم

 ... خودمو سوزوندم هم اونا رو 
  .زدمی مشی تو آتي عمرمم به پاهیبق
 من عشق بود ي که برایاون زندگ...با رفتنم ... یادشون بمونه شهی همي شب سالگرد ازدواجمون براخواستمیم
  با مکافات ی دادم حتحی ترجیمن مرگو به اون زندگ.... حسرت هی بقيراوب
 

  ...بعدش
  .دمی پوشدی تو لباس سفي به آغوش خاك برم که برای شبخواستمیم

  ....ي من بودي با تمام سردیت همه آرزوی دونستی نمآخه
 . دلتنگیش را رها کرد ی که شکست ادامه قصه دلتنگاوشی سبغض
 .دی لرزی ماوشی سهیر از گشی هاشانه
 . او را تا عرش باال برد اوشی گرفت اما آن شکستن سی مرد مهی گردنی دلش از دشهیهم
 ... خود را به جادوانه ماندن دادي غرورش بود که جای سربي تکه هانی اشکها آخرآن
  .دی شده کشی چشم طراحي صدف برداشت و روی مشتاوشیس .کردی ممی را ترسی شنها نقشيرو

 . سربلند کرد تا اعتراض کندرها
 . چشمش را زد وباعت شد نگاهش راجمع  کند دی خورشمی مستقنور
 :  و گفت دیپیشانیش را بوس. صورت اوخم شد تا نور اذیتش نکند ي رواوشیس
 .اعتراض به نگاه خطاکار ممنوع -

 :  را با دو انگشت فشرد و گفت اوشی گوشت آلود سي لبهارها
  .ی که هستم چپ نگاه کنيزی عاشق چيحق ندار-
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  .ی جز من باشيزی عاشق چي تو غلط کرد-
 .من عاشق نگاهیم که روزگارمو بهم زد پسرك مغرور -
  .دی که عشقتو ندیمنم متنفرم از نگاه-
 . لج کن بهم باز بزن به جاده نیحاال سرا-
 . بلند کرد نی زمي او را مثل پرکاهی  از رواوشیس

 : حال قدم زدن گفت  را پشتش گرفت و دردخترك
 . دوبس دوبسی کرمي نه صداکنهی نه شراب خمري مستم مگهید-

 .دی را دور گردن او محکم کرد و صورتش را بوسشی دستهارها
 :  گوشش گفت کنار

  .اوشی سي باهام نداری نسبتچی االن هیدونیم-
 :  سرتکان داد و گفت اوشیس
 .آره -
  ؟ ي دوسم داريدی فهمنهیواسه هم-
  ؟  نه-
  ؟ یپس چ-
 . حرومش لذت بخش تره ی هرچای دننی تو ا-

 :  و گفت دی با صدا خندرها
  .ی حاج آقا خاليجا-
 :  گفت اوشیس
 .واال االن با ترکه انار دنبالم بود ....آره با -

  .دی دلچسب تر خندرها
  .دندی رسالی وسط وییبای االچیق زبه

 . گذاشت ی تختي را رورها
 . که چهره اش درهم شد و لب تخت نشستدی کشی کوچکری اش تنهی سقفسه

  : دی پرسی درو طرف صورتش را گرفت وبا نگرانرها
  ؟ ای سي شدیچ-

 . را قورت داد و چشمان خمار الودش به سمت دخترك برگشت درد
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 . کرد قراری بیی نگاهش قلب رها را مانند آهوحال
  ّ: و گفت دی ناز دخترك را بوسيلبها

 ی هوایی ،ب،بیی تابی،بيقراری بنهمهی ای از کجا شروع کنم تا تالفگهیداره م. کوچولو دی کشریقلبم برات ت-
 خوابی و،،،،

  را بهم فشرد و ادامه داد ؛ ّشیدندانها
 .....عطش....عطش ....عطش باشه -

 :  و گفت دی کشاوشی سنهی سي نوك انگشتش را رورها
 من جز ی گفتادتهی. شراب ي برات آب انار آوردم جاادتهی ؟ تهادی که خواستم تو خونه نگهت دارم ی اون شب-
  .شمی مست نمیچی ه"آبسنث"با
 :  گفت اوشیس
 ...آره -

 : گفت رها
  ؟یدونستیم ...ای سيبود" آبسنث "فیتو واقعا تعر .دمی دیشرابهاي متفاوت...رفتم دنبال معنیش -
 :  گفت اوشیس
  ؟ خوردیچیش به من م.... تو بگو-

 : ت  گفرها
  .خورنی می عشقيفقط به درد رمانها .نهی و سنگی و طوالنقی شون عمیمست. شرابن هی مردا شبیبعض--
 :  گفت اوشیس
  ...گهی شد کشک دی رفت تو عشق همه چنیهمچ... بدبخت نایمثل اون س....خب ....هههه -
  ؟ هی کنایس-
 ...تو بگو. از بچه ها یکی-

 :  ابرو باال انداخت و گفت رها
 . ودکا هستن هی مردا شبیبعض-
 :  گفت اوشیس
خالصه با هر کوفت وزهرماري کال میزونن ... با نوشابه با سودا با آب پرتقال خی با خیالمصبا بدون ....میدونم -
 .... دارن مدل سروش بیشرف ادی هم زیمتقاض.

 :  گفت رها
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 ...آره -
 :  ادامه داد سپس

 و متوسط ،،،قابل اعتماد و کم خطر ،،،معقول . آبجو هستن هی مردا شبیبعض-
 :  گفت اوشیس
 .مدل دکتر -

 :  ادامه داد رها
  .ياونوقت اصال یادشون نمیادباهاشون چکار کرد .شنی جام کله پا مهیبا . تکیالهستن هی مردا شبیبعض-
 :  گفت اوشیس
 .هههههه .....مدل داداش بزرگه تو -

 :  گفترها
 با داداش من چکارداري ؟ -
 :  گفت اوشیس
 . اون یکیم عرق سگیه -

 :  گفت اوشیس .دی خندرها
 ی فوق دکترا باشن بیحت ...خودیفقط داد داد ب. دارن ی الکرتیغ.جونشون درنیاد واسه چیبس و ماست -

 .کالسن 
 :  زد و گفتاوشی آرام به سي ضربه ارها
 . تو سرداداشم نزن نقدریحاال ا-
  .صب کن حاال ...کنمیمن روشو کم م-

 :  و گفت دی خندرها
 ... نمیخورن ی اما به درد مستنیری وشفیلط. بیلیز هستن هی مردا هم شبیبعض-
 :  گفت اوشیس
  .یشی مزی ريخیلی دار... داره بهم برمیخوره کوچولووووگهید...بسه ...اه ...اه -

 :  ابرو باال انداخت و گفت رها
 . بود تا به تو برسم فدات شم قاتمی تحقجهینت-
 . رو ول کن هیبق...خب اونوبگو -
 . بودن ی چون اونا شل وول و ظاهر ساز و توخالي و شامپاین هم نبودی ماالشعیر و مشروب تقلبهی خب شب-
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 ..... خب -
  ّ: چشمان سیاوش زل زد و گفت به
  .ی که اسمشو گفتیهست" آبسنث" همونهی تو شب-

 :  با وسواس ادامه داد سپس
 و قطره شی آتي روي مزه کردنت قند رو بذاري برادیمثال با. کشف هیموز و ناشناخته مثل مر... اما تلخ رایگ-

  .یکنیآدمو مالیخولیایی و مجنون م.قطره شیرینیشو مزه کنی 
 .... اگه نشون بدن ی وليدی خوبه اما سخت نشون محست

 . بغلش کرد ومحکم فشارش داد اوشیس
 :  مستانه کنار گوشش گفت رها
 .... افته ی از آدمها اصال اتفاق نمیلی خي آدم اتفاق می افته برای بار تو زندگهی مدل تو -
  : دی پشت هم پرسیی پس از بوسه هااوشیس
  بگو چکارت کنم؟ ي حاال که نخورده ما رو مست کرد-

 :  او بهم زد و گفت ي را از حرارت لبهاشی پلکهارها
 . تا بگم میاول بریم عقد کن-
  .یاما قبلش باید جورمو بکش... ذارم جوجو ی هم سرت میباشه کاله شر ع-

 :  داغ شد و گفت رها
  ؟ هیاالن جرم من چ.جور رو بعد ارتکاب جرم میکشن -
 :  اش چمبره زد و گفت نهی سيرو. تخت خواباند ي رها را رو-
 ...بکش جورشو .جرمت عاشقیه دلبرك -

 ّ. رفته رفته لبخند ش را پاك کرداوشیفته س رها نشست اما حالت نگاه رنگ گري لبهاي رولبخند
 . نگاه حالت گرفته اش درحال خفه شدن بود ریز

 . دلش به ارتعاش افتاد ي و پادست
 جرنگ جرنگ قلبش ي ،،،تنها باتب تند نبضش،،،صداشی نگاه به چشمهای ،،،بکی شب بود ،،،اتاق تارکاش

 .... بود ری نفسش درگي تنش ،،،وهوای تابی،،،عطش تند لبش ،،،ب
 . کشت ی چشمها داشت نفسش را مآن

 ... را پنهان کرد شی و چشمهادی التماس قلب دخترك به گوشش رسيصدا
 ... نقطه تن رها و قلبش را آرام کرد نی داغ تردر
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 . بلند بود ای درادی فري برگشت صداي که باز کرد وبه حال عادچشم
 ّ.دندی کوبی ساحل مي به تن سنگهايقراری با بموجها
 . کردند ی در بزم او هلهله مانگار
 . را نگاه کرد اوشی شد و سبلند

 . بسته بود شیچشمها
  ّ !داری بای دانست خواب است ینم

 :  پهنش گذاشت وزمزمه کرد نهی سي را روسرش
 . که کنارمی قلبم پابرجاست نیهم .باستیآغاز دوست داشتن ز-

 :  وگفت  دی دورتنش تناوشی سدست
  شدماز تو آغاز-
 
 ... برسمانی که به پاتا

 : ادامه داد اوشیس. نبود فشی عالم تعرينهای که بهتردادی رها را نوازش محسی
 ... را بندازیمي بازای بحاال

  ؟ یچ.... باشه -
 ... تو بغلم قایم شو ایمن چشم میذارم تو ب-

  .دی خندینیری به شرها
 . خواباند ی خروش دلش را مي صدااوشی سي هازمزمه
 . برخواست شی بعد قدمهاای دنکی ي که کردند زمزمه هاای به درپشت

  .ختی علم را بهم ري عشق زوم کرد ومغزش امپراطوري آن بانوي رونگاهش
 .... را از نو ساخت رانی وي طوفان به پا کرد و تمام پلهازدی میعی اجرام طبری گردبادي که زمثل
 .شد  مال رها گری بار دری نظی قصه عشق وبنیآخر
 .... او بود که شکست خورد تا با گوشت و خونش شهرزاد قصه اش را باور کند گریبارد
 

  آخر فصل
 96 پست 
  .دی چرخی آماج مردم مانی ،مردمک چشمانش ماهی قاب سازپشت
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 .دی کشی او پر مداری دي دلش براي اجباري ازدوسال دوربعد
 . کرد تیهدا را به جلو اوشی زدنهاي مسافران وتعجیلشان ،سطعنه

 چمدان را ی آنرا لمس کند ،دستنکهیقبل از ا. برد شی متحرك پلی ري برداشتن چمدانش از روي را برادستش
 : برداشت و گفت

 دی دی افتخارو حضورو به بنده منیا. داره ازی مغزواصاب نی فوق تخصص عالهیبیمارستان خوش نام بنده به - "
  ".پرفسور

 .برگشت  دکتر به عقب ي صدادنی شنبا
 . بودگری حال همدفی وپرمعنایشان تعرلبخندکمرنگ

 :  از هم باز کرد و مردجوان را به خود فشرد اوشی درآغوش گرفتن سي را براشیدستها
  ". پسرم گمی مکیبهت تبر. ملت بود هی باعث مباهات يکنفسرانت تو مطبوعات خبر !ریرسیدن بخ- "
 . نکرد دای تشکر پي برای فرصتاوشیس

 ! با شاخه گل همیشگیش .دی دتی جمعنیا ب ررها
 . ،خط نگاهش را دنبال کرد دی که سکوتش را ددکتر

 .دی شنی را مشی داشت نه صدای او را نگه مگریچون نه آغوش گرمش د. نگفت يزی چگری رها ددنی دبا
 . را از مقابل چشمان خمارش برداشت اهی سنکی ،عشی فرشته زندگدنی بهتر ديبرا

 .نشور در سالن پخش شدو در قلب او نشست  چون منگاهش
 . تگان داد ی زد و دستي آن فاصله لبخنداز

 .دی گردی و محوتر مباتری شد ،لبخند رها زی مکتری نزداوشی سهرقدر
 . دهد انی همه گذشت تابه انتظارش پااز

 : ند گفت  را پنهان کشی داشت ارتعاش صدای سعکهی دلچسب ،درحالي لبخندانی که رسید رها ممقابلش
  .شهی از همشتریب ....زمی عزکنمیبهت افتخار م!  غزال قشنگ من يخوش اومد-
 . قدم جلوتربودکی طالب آغوشش بود اما شاخه گلش اوشیس
نگاهش را به چشمان خندان رها دوخت و گفت .دست او را همراه  گلش گرفت وبوسید. برد شی دستش را پدو
 : 
 . نمیشه خانوم کوچولوي من ری وقتم سچیه. کم میاره دنتی ديچشمم برا-

 دوباره اش بعد دنی جمع عادت داشت اما آن لحظه و دانی ماوشیبه حرفهاي س.دی لرزی مجانی رها از هيصدا
 ...از دوسال شوقی در وجودش انداخته بود 
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دکترا رو  زهی و ردیکنی شما همون طور مونده ؟ نکنه به تخصص خودتون نگاه ميبعد چند سال خانوم کوچولو-
  .دیقبول ندار

 : عاشقانه به او زل زد و گفت  .زدی کالمش هیمه به دلش مطنتی رها و شنگاه
 کرده یکی که شب و روزمو ی هستيهفده،هجده ساله ا ,طونی من همون دختر شي تو برایطی تحت هر شرا-

 .بود 
 ... براندازش کرد ی وباحالت خاصدی خندرها
 .  مغزت جا دادم ی احساسمکرهیوست دارم تا خودمو به زور تو ن به خوردت دادم بگو دنقدریا-
 . من ي بااحساسه عشق کوچولويجات االن تو قلب تمام آدمها. کوچیکه یلیمغز من خ-

  نتوانست مانعزی نانی سالن و نگاه مشتاق اطرافیشلوغ. نداشت دهی فاگری ديخوددار
 . حس عمیقشان شود بروز

 . نبودندگرانید و شاهد چشمان نمناك و عاشق د تب دار هم فرو رفتندرآغوش
 .....دندی آورد وباالجبار از هم دست کشادشانی مرتعش سروش زمان و مکان را به يصدا

  .يوارد سکانس صحنه دار شد. قربون شکلت سی اروپا ننجایاما ا. جان اوشی سياز اروپا اومد-
 .گه داشت  دستش را دور کمر رها انداخت و اورا کنار خود ناوشیس
 :  سروش را چون جان به خود فشرد و گفت گرشی دست دبا
 ماده و چی میریم که هشیطبق قانون دلمون پ. فدات میری گی قرار نمینی سرزمچیماتحت آداب خاص ه-

  .ستی حالیش نيتبصره ا
 :  شمس با عطوفت گفت يآقا
 .باترهی زمی حفظ حرگهیم... تبصره داره بابا هی قانون نی ا-
 :  و گفت دی کشرمردی پي به سرو صورت نقره ایدست. به پدرش نگاه کرد وشایس
 تا به می جماعت نخبگان گذر کردنی بس که ازبنیما رو هم ...ی فاز ونولش قاطیه حاجشهی آقازاده تا همنیا-

  .میعشقمون بخور
 . فشرد نهی و او را سخت به سدی خندرمردیپ

 . خورد اوشیت به گوش س متفاویی نوازش پشتش بود که صدادرحال
 فرق گرانی دلچسب با او بهم زده بود اماهنوز نوع محبتشان بهم با دی همراهانش شده و رفاقتنی انکه از بهتربا

  ...اوشیمثل خود س.داشت 
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 بیاسته باز به جاده ی وبا هر برچسبای دني هر جاشونیا. شمس ي آقادی صرف شازده پسرتون نکني انرژادیز-
 . زنه ی میخاک

 :  آنکه سمت پرهام برگردد به دکتر نگاه کرد و گفت ی باوشیس
 . شرط هیحاضرم پیشنهادتونو قبول کنم دکتر به -

 :  پدرش گفت ي جاپرهام
  ؟ ستی ننطوریا ...ی بندازي دور تا راحت بشياریحتما مغز منو درب-
 :  ابروهایش انداخت و گفت انی پررنگ میمثل او اخم .دی سمت پرهام چرخبه
 مدام ی شی و مجبور نمي داریچون دست از کژخیالی درمورد من بر م .یشی خودت راحت مينطوریا-

  .يشرطهاتو بباز
 . گرفت اوشی درون دستش را به سمت سيبای دسته گل زپرهام
 . بود که پرهام دسته گل را به سمت رها چرخاند دهی به گلها نرساوشی سدست

 :  پرت کرد و گفت اوشی  نگاه اخم گرفته سي براچشمکی
  . دی به قول خودت،تو و رها ندار-
 :  گفت اوشیس
 ... اما . داشته باشه دی داره شای من موج منفي هم روایواسه تو که ذهنت تا اونطرف دن-

 :  شد گفتی مکی را قطع کرد ودرحالیکه به او نزداوشی سجمله
 . شرطو به رها باختم نیاما مجبورم بگم آخر .هیاعتراف سخت-

  .دی خندرها
 . خنده اش را متوجه نشدند ی و پرهام معناوشی جز سچکدامیه
 :  و کف زدن کردند دنی کرد ،رها و پرهام شروع به خندی که خندهرها را معناوشیس
 لی تکمي که برای دوسالي بردم تا جایاونوقت رها رو باخودم م .ی بستی رها با من شرط ميبهتر بود جا-

 . موندم ی مشهیسه همتخصصم رفته بود ،وا
 .دی فهمی او را مي قدمها و خنده های معنگری داوشیس.دی خندگرانی تر از دقی عمپرهام

 . شدند کی ،،،،بهم نزداوشی قدم سکی قدم پرهام دو
 وسردراغوش دندی هم کوبي محکم روگریکدی به دنی شده باز کرده و با رسکی را درحال بهم نزدشانیدستها

 .هم فرو بردند 
 :  اورا محکم بخود فشرد و گفت هامپر
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  را که براي تو جنون شد ی ستایم عشقیم- "
  از غرور یی رهاي من برایمنج

  آرزو در اوج آرزو نیباالتر
  ".... تر فروغ در حوادث روزگار یماندن

 :  روي کتف پرهام زد و گفت ی دکتر دست
 . منزل ي اش باشه براهیبق...خونه منتظرن ... بچه ها بریم

 . فرودگاه خارج شدند ی رابرداشت و  به اتفاق از محوطه اصلاوشی چمدان سسروش
 :  به جمع انداخت و گفت ی نگاهدکتر

  .دییای شمس باهم میریم شما جوونها هم باهم بيمن و آقا-
 . مجزا مستقر شدند لی دکتر دردو اتومبي بندمی تقسبا

 نبود و اغلب سوالها هم توسط پرهام اوشی ستیجز موفق ی حرفچیتا منزل ه.  فرودگاهنی بری از  مسیقسمت
 . شد ی مدهیپرس
 :  حوصله اش سررفت و گفترها
 بدن انسان هم حیحرفهاي قشنگتري جز تشر . ی رو جمع کنی این بحث داغ پزشکشهیم. پرهام جان دیببخش-

 .وجود داره 
 : انداخت و گفت وشای به سی نگاهنهییازداخل آ. تکان داد دیی سرش را به نشان تاسروش

 .حاال از دلتنگیهات بگو قربونت -
 :  گفت اوشی قبل از سپرهام

 . بشر دلم داره نیمگه ا-
 :  گفت رها
  .دی رو ادامه بدیهمون بحث پزشک-

 : رها گفت  .دی بلند خندسروش
 . به جون هم افتنیاالن مثل جنابان تام وجري م...واال خب -
 :  گفت اوشیس
  .شهی تخم جن تلخ مگه خوردن داره آدم خناق منیا .گری افتم جیآدم تشنه به جون تو م هی من فقط مثل -

  .دی لرزنی که ماشدندی آن پرهام و سروش چنان با صدا خنديجا. سرخ شد رهاازخجالت
 :  گفت اوشیس
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 . بدبختدهی موندي ترشی تاحاال خونه بابات نميچون آدم بود. حاال ببند فکتو -
 :  خنده گفت انیپرهام م .دندی همه خنددوباره

  ؟ یکنیباور م .ای گفتنت تنگ شده بود سفی دلم واسه اراج-
  .ی و غر بزنياری چشم وچال دربيتو عنق فقط بلد.من نباشم خونه دکتر سوت و کوره  .یپس چ-
 میوسامون بد رو سردهی ترشنجانبیمنتظر داماد خوشنام بابام بودم بریم ا. تو سر مال نزن بابا نقدری حاال ا-
  .امیچون رها خانوم فرمودند سیا نباشه من بله برونم نم.

 :  گفت اوشیس
  رو گول زدي ؟ یکدوم بدبخت....عه -
 . که گول تورو خورد ی مثل اونیکی-
 :  و گفت دی کشي اازهی خماوشیس
 بود واسه ورود یبر خوبدرهرحال خ. که االن حوصله ندارم ادی خسته ام و خوابم منقدریا.جوابت باشه واسه بعد -

  ! کیتبر....
 . دی چسبی را دور گردن رها انداخت وبه دشت صندلدستش

 :  وپرسید دی چسباوشی گوش سکنار
  ؟ ي خسته ایلیخ-

 :  آشوبگرش را به رها انداخت و گفتنگاه
 .بدتر از اون تشنه ام به شدت  ....یلیخسته ام خ-
  .زمی برات عزرمیگیخوب االن آب م-
 .... زد اوشی سنهی و به سدیخند. به منظورش برد یرها تازه پ. و رها را به خود فشرد دی خنداوشیس
 : گفت اوشیس
 کردن ،،،جمع و جور کردن دی بود که تمام کارها ،،،خرنیا. کنم دیوقت نکردم خر.تاآخرین لحظه کار داشتم -

 .اصال نتونستم بخوابم .،،،،همه موند واسه روز آخر 
  .يکردی کم تفریحم مهیالاقل  ....يکردی میواسه دوسه روز بعد اوکخب بلیطتو -
 :  گفت دی کشی پوست رها مي انگشتش را روکهی درحالاوشیس
 . دیگه جامه خانوم کوچولو ای دنيکجا. اونورتر بود لی و عشق من هزاران ماحیهمه تفر ...گهی دهی ثانهیبگو -

 از سر گوشی بازی داد و قطره اشکهی تکاوشیسرش را به س . بودیخودش پر از دلتنگ. کرد ي تبسم محورها
  .دی کرد وروي گونه اش چکيشوق لوند
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 :  گفتدوی آنرا برداشت و بوساوشیس
  ؟ ي من خلوت کرديچقدر شبها باخودت و چشما...راستشو بگو -
 تا سرموعدمقرر ينبود ....ی گذاشتی دوسال اعترافو خاليجا.تمام لحظه هاش  ...ياندازه دوسال که نبود-

 ّ.رمیببرمت شمال وازت اعتراف بگ
  .زمی گشتم عزی برمی گفتیم-
 .می و تحمل کردمیدی روشنت بخشندهی ما اون دوسالو به آ-

 . درهم گره خورد اوشی سيابروها
  : دیپرس

  "شما ؟؟؟"-
 مصرتر شد  رونیازا .دی از دهانش دررفته که نبای احساس کرد حرفاوشیس. مات شد ی لحظاتي برارها

 : وپرسید
  بود ؟یمنظورت از ما ک-

 :  زد و گفت ي لبخندرها
  .زمیخودمونو گفتم عز-

 که از،گفتنش زدی دو دو ميزیدر نگاهش چ.چون حرف رها را باور نکرد . همچنان پراز سوال بود اوشی سنگاه
  آن دخترك گوشیچشمان باز. آن نگاه را از بر بود گرید.واهمه داشت 

 
 .... بود تاخوابش کند شیبها شآرامبخش

 . ناراحت ای من با شنیدنش خوشحال بشم ي داردی که ترديزیچ. رها کنیی رو پنهون ميزی چهی يتو دار-
 . لب رها نشست ي روی کمرنگلبخند
 . داشت یحس حال خاص. شد چون نه خوشحال بود نه ناراحت ی ممتنع معناوشی سي ش برالبخند

  : دیصورت رها را کامال به سمت خود برگرداند و پرس.ت  برداشی اش را از صندلهیتک
  شده رها ؟ یچ-

  :دیاما پرس. آسوده شد الشی جان گرفت خی رها که کملبخند
  ؟ ی بگی خواهینم-
 . پسرك عجولگمی خونه بهت ممیدیرس-
 .پس زودتر مطلبو لو بده . گرده ی بر ممی فازاش به قدیاین پسرعجول هنوزم بعض-
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  .گمی نميزی خونه چمیچون تا نرس.هولم نزن . نزن قربونت برم یخاک به جاده -
 :  را بهم فشرد و گفت شی دندانهااوشیس
 ....رها-
  ؟ ی خفه ام کني ؟ بازم حرصت دادم و دوست دارهیچ-

 :  کرد و گفت یاخم
 صدبار رو هوا ي خواست روزیدلم م. گفتم ی و نمي بود که تو دلم نفوذ کرده بودی خل بازیا واسه موقعنیا-

 .... ذاشت تو آغوشم لهت ی نمیبچرخونمت وببوسمت اما اون غرور لعنت
 . خندند ی مزی متوجه شد سروش و پرهام ررها

 :  گذاشت واهسته گفت اوشی دهان سي را ،ودستش
 . بري عزیز دلم ی آبرومونو ميدار.لطفا ابراز احساساتتو بذار واسه خلوتت -
 : د و گفت  دست رها را کنار زاوشیس
  داداش ؟ ي راهو گم کردياز بس حرفهاي عاشقانه منو گوش داد. سروش ی میري خونه حاجيچرا دار-

 :  انداخت و گفت اوشی به سنهیی از داخل آیسروش نگاه .دندی با صدا خندهمه
  .ی دعوتیامشب خونه حاج.من اشتباه نمیرم قربون شکلت-
  به چه مناسبت ؟ -
 .پسرش از فرنگ بازگشت پرافتخارگل -
  ؟ دی هم مهمون دعوت کردیحتما کل-
 . به اتفاق دکتر و رها بله -
 . هم قراره بهم کادو بدههیری موسسه خهی یحتما حاج-

 :  خنده گفت انیرها م .دندی همه خنددوباره
 . فدات گهی رم داره دنای و شش تا نذر استیب-
 :  فرو کرد و گفت شی موهانی انگشتش را باوشیس
 .... ما رو ول نمی کنه یطی در هر شرایحاج.... بگم تو پاشو من جات بخوابم اوشی برم سراغ سدیبا-

 :  کرد و گفت یاما رها اخم .دندی و پرهام خندسروش
  نذرت سخته ؟ يواقعا ادا...خدا نکنه ...  ا-
 :  به رها نگاه کرد و گفت اوشیس
  .ستی نيزی نذر که چيادا.نم  کی دست حاجی عملگریبخاطر تو حاضرم شبانه روز ز-
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 . چسباند اوشی کف دستش گذاشت وبه صورت سيرها بوسه ا. باهم کف زدند همه
 :  صورتش را جلو برد و گفت اوشیس
  ...دهی حال نمينجوریا-

 :  صورتش نشاند و گفت ي روی بوسه نرمرها
 . بسه پرفسور یطونی شگهید .می رسی ممیدار-
 :  گفت اوشیس
 کراواتم کو ؟. دربه دراامی بکی و پکیید شالاقل میگفت-

 :  و گفت دی کشاوشی کت سقهی به ی دسترها
 ... فدات شم ي نداريرادی اچیاالن ه .يری نظی هم بیشماتو لباس راحت-
 .یمن دارم می میرم از خستگ .دی کردی بساطو بعدا به پا منی شد ایحاال نم-

  ّ: گفت پرهام
 .منو کشت .....ادیزدي رد کن ب از اون ادکلنی که خردهیاول -
 .باشه ،،،بهش بگم -
  .ادیگونیم تنش کنه بهش ب... برنده خرهی میناکس هرچ-
 :  کرد شی صداي جدیلی خاوشیس
 پرهام -
 .بله -
  .يبترك از حسود-
 .حاال بده اون ادکلنو... باشه -
 .بذار بهش بگم ...گفتم که -
 .دارم برات... باشه -
 .اونو بگو ... بود ی دومش چحاال. که هست نهیهم-
  ؟ یدوم چ-
  .وی کي دوم تعجیلتون واسه مهمونی آلیدل-
  .دادی خانوم کوچولو خودشو لو مگهی شب دهی می داشتیاگه م...آها -

 . پرهام پشت چشم آمدي اما رها برادی خندسروش
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 بچه ها ولو دادن رها سر از حرف .دی نرسییهرچه فکر کرد ذهنش به جا. و خودش را جم کرددی خندپرهام
 درنیاورد

  ؛ دی رها نگاه کرد و پرسبه
  بشه ؟ مونی پشمشی از تصمی حاجيدیترس-
 خواستم مزاحمشون بشم وبه اصرار یواال من نم .می رو اونجا برگزار کنی بود که مهمونشونی اشنهادیاتفاقا پ-

 .من امشب برگزار کردن 
  ؟یاصرار واسه چ-
 . چرا ی فهمیخودت م .اوشی سگهی نکن دچمی سوال پنقدریا-
 که ی سوالای ي داره که از دهن پرهام دررفت و تو با چشم غره رفتنت جمش کردی بستگی به همون لو دادن-

  ؟ يدی تو خونه جوابشو میگفت
 :  نگاه کرد و گفتاوشی به سرها
 م ؟  بدحی نباشه تا مجبور نباشم جز به جز توضزی حواست به همه چقی دقنقدری اشهیم-

 :  گفت اوشی از جواب دادن سشی پپرهام
 . شد که ی رفت پرفسور نمی به قول بابا اونوقت ره صد ساله رو ده ساله نم-

  با افتخار گفت ؛ رها
 ! البته -
  : دی پرساوشیس
 . مونه ی پاسخ نمی بگهی و مثل سواالي ديدیالبته اگه جواب م. بپرسم ی سوالهی تونمی حاال م-

  گفت ؛ ّرها
 .من در خدمتم  .دیبفرمائ-
  ؟ یشی می ناراحت شدم چه حالدمی که ديزیاگه از چ-

 :  را از نظر گذراند و گفت اوشی با نگاهش بند بند صورت سرها
 . نباشه نطوری ادوارمیام-

 :  هنوز مسخ هم بودند که پرهام گفت 
 .... بچه ها میدیرس-

 :  زد وگقت يپرهام لبخند. به او نگاه کرد رها
 . اون موقع فرق کرده خواهر من اوشی که االن مقابلته با سیاوشیس-
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  .ی ،،،احساسش،،،،منطقش،،،،بهتره دلواپس نباشخودش
 :  درتایید حرفهاي پرهام گفت سروش

 ازش پنهون نکهیاونم بخاطر ا. بشهری دلگزتی عزاوشی مبادا سیشما زیاد حساس.کامال با پرهام موافقم -
 .... واال يکرد
 .... خوردحرف سروش را قطع کردشهی که  به شيضربه ا يصدا

  د؟ی شادهی پدی خواهینم-
 :  رفتن گفت نیی در را بار کرد و درحال پاپرهام

  .یداره می میره از فضول. رها شده ي معماری درگایس-
پدرش و  نگاه خاص دکتر و نطوریهم. نماند ی مخفاوشی سنیزبی تدی دکتر فرستاد از دي که پرهام براچشمکی
 ! لبشاني رويبایلبخند ز

 : مانند سخنرانیش گفت ي جدی رو به رها کرد و با لحناوشیس
چون هر وقت که به تو نگاه کند ، .  کند و عذاب وجدان هم نداشته باشدوانهی مرد را دیقادر است به راحت زن"

  رسانم ودوباره با ی مرد را به لبش منیمن جان ا : دی گویبا خودش م
 

 ".... کنم یده اش م زنعشق
 :  زد و گفت ي لبخندرها
  ....ی عشق ببخشنی منو به اي اگر دلخورم شددوارمیام-
 .... حرکت کرد ي دستش را دور کمر رها انداخت و به سمت خانه پدراوشیس

 97 پست
 . گرفته ی عروسشی گذاشت پنداشت پدر برانیی را که پاشیپا

 . بود که می دانست همه کار رهاست یی وپر از بنرهاي بندنی آذابانی خسرتاسر
 ونگاه پرسپاسش کردی ذبح شدفقط با سماجت به آنها نگاه مشی پاری زوانی به خانه چند حدنی تا رسدینفهم

 . زدی صورت رها و پدر دور ميرو
 . شد اهوی ورود به سالن همه جا غرق هبا

انوم شمس بیقرلرتر از او خود را به خ. وآغوشش را لمس کند مادرش بودندی که دوست داشت ببی کسنیاول
 . رساند ودرآغوش پهنش فرو رفت اوشیس

 . گفتندیی وخوش آمد گوکی دورش را گرفته و تبرمانهی بودند که صمی کسانگری صدرا و تبسم از دخانوم
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 . و همسرش از قافله تمدن دور نمانده وبه جمعشان اضافه شدند رهام
 شده بود دست در دست برادر کوچکش مهراد به گردن مای س ساله وخوشازدهی ي سروش که پسرمهبد

 . شدندرابی از محبتش سیقی و دقاختندی آواوشیس
 . جانماندن از قافله که همسن مهراد بود به آنها ملحق شد ي برازی کوچک رهام نپسر

ناخت آنجا  شی وهرآنکه مکی واقوام دور و نزدانی که جدا شد مهمانان درجه دوم و آشنای جمع خانوادگاز
 .حضور داشت 

 دنی داشتند ،به محض رسي با آن جوان مستعدهمکارمی مستقری وغمی بنام واساتیدي که مستقمتخصصان
  تخصص و داخذی وتمجفی برخاسته و با تعرشی سرمیزشان ،به پااوشیس
 

 . گفتندی گغته و مکی سرو صدا به پا کرده بود تبری اش را که حسابی الملنی بکنفرانس
 واز رها بخاطر فراموش دی آنها چشمانش درخشدنی دوستانش بود که با دیمین طرف تر جمع صم آیکم

 .نکردنشان سپاسگذار شد
 . رفت ودر حلقه آنها محاصره شدشیپ
 . را کامل کردند اوشی هر کدام کنار خانواده شان بزم سیمی قدارانی

 .ر است  بچه ها متوجه شد در سفحی بود که با توضی هومن خالي جاتنها
 :  و گفت دی کشاوشی که هنوز دست از لودگیهایش برنداشته بود خود را کنار سرضایعل
 . پست ومقامم بره باالدییخرده خودتو بمال به من شا-

  .دندی ها خندبچه
 :  گفت شهاب

 .ی علياما تو با داشتن دو تابچه هنوز بزرگ نشد. که باالخره زد توگوش علم و پرفسور شد ری بگادیازسیا -
 : گفت اوشیس
 ریخدا عاقبتشونو بخ .دی جامعه دادلی بچه تحونی دوجیکیهر کدوم . مهد کودك را بندازیم هی دیفک کنم با-

 .کنه 
 :  گفت آرش

 . ما باشه ي بزرگتر از بچه هادیدرحالیکه بچه ات با .اوشی کنار سيدیفقط تو خودتو کش-
 :  و گفت دی ابرو درهم کشاوشیس
 .چه کوچیکش که فقط ونگ ونگ داره چه بزرگش .فقط مزاحم شباته  ...هی بچه چ-
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 :  گفت ایپور
 . خوبه ادی کم از آب وگل در بهی ...گهینه د-
 که ی خوابی نه می ذاره بخوابیاونوقت نه م.مدام تو کشیکه .... بزرگتر شه بدتره یهرچ ...گهی دیهنوز کودن-

 .يبذار
 .ه مزه کردند  را مزاوشی مرتبه جمله سنی ها چندبچه

 . زوم کردند اوشی صورت سي روکدفعهی
 . معنادار بود ییتو گو. گفته بود که از نظر دوستان با مفهوم بود ي آن جمله را جدآنقدر

 . خنده شان سالن را خواهد ترکاند ي از میمیک صورتشان متوجه شد همان لحظه صدااوشیس
 :  نهاد و گفت ینی بي اشاره اش را روانگشت

 . منو نبریدايآبرو ....آروم-
 :  گفت کردیکنترل م. خود رای به سختکهی در حالشهاب

  ؟ ي گفته تو آدم شدیآخه ک ...ای سیبترک-
 .منتها اویزون دکتر و رها هستم . نداره هنوز دیبابامم بهم ام-

 :  خندان کنان گفت ایپور
  .یگیاونوقت هنوز جفنگ م.گرفت  تو ،واقعا هیبتت منو ياز در که آمد. بابا ی هستیجون سیا تو ک-
 . اون ورمیناراحتید برم پس بدم جمع شیم بزن. که هستنهیهم-

 . آنها را سرکار گذاشته است ي جدي جداوشی دانستند سیم .دندی خندهمه
 : لب نشاند و گفت ي محو روي رفتن بچه ها تنها لبخندسهی رنی باوشیس
 . ترسم یچون از دو حالتش م. بچه دار نشم چوقتیمن به خودم تعهد دادم ه-

  : دی پرسشهاب
  ؟ یچ
 . اگه دختر بشه بابام درمیادارهی منو درمي باباادیاگه پسر در ب-
 . که هردوش یکی شدنیخب ا-
 ،دختر بشه معلوم گیر کدوم ارهی گردم سرم درمی کارایی که با حاجیپسر بشه تالف. نه جناب حقوقدان -
  .فتهی جلبی باوشیس

 . بابامو دارم نه دکتر  نه طاقتمن
  ّ: گفت آرش
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  اس؟دهیاونوقت خانوم دکترم باهات هم عق-
 :  شانه باال انداخت و گفت اوشیس
  .ادی بار بگم نه کوتاه مهیچون .من بعدم نخواهد کرد . نکرده یتاحاال که اعتراض-
  .يچه جنم و جذبه ا...اوه -
  . ذارهی من احترام مدهیبه عق .ستی نزای چنیحرف ا-

  ّ: گفت شهاب
  .ي احترام بذارشونی به خواست ادی خب توام با-
 . زد که او را به فکر فروبرد یباز پرفسور حرف. صورت شهاب زوم کرد ي رواوشیس

 :  از سکوت او استفاده کرد و گفت شهاب
 . اسطوره براي  پدرت ي بشه داشتنش خوبه مثل خودت که االن شدتی بچه درست ترب-

  .کنهی مدام حواسش به توئه و داره ذوق می کن بهش دقتاگه
 :  گفت اوشیس
  ؟ ی موندم چیاگه همون آدم آواره م-
  .ي بوديمدام درحال لج و لجباز. سیا ی خواستی تو خودت نم-

  ّ:گفت  .ردی باشهاب بود امانخواست بپذحق
 . که خودش کاشته خورهی رو ميزی به نظر من آدم چ-

 : گفت  زد و شی چشمکی براشهاب
 .ازخدات باشه نمونه اش متولد بشه   .ی خوبنیپسر ا-
 :  امد و گفت شی بدهد رها پی جواباوشی از آنگه سشیپ

 .رمی دکتر رو ازتون قرض بگيممکنه آقا .ونی آقاخوامیعذر م-
 : بودند جملگی سرخم کرده و گفتند .  کردهدای ها باارادتی که نسبت به رها پبچه

 .ه ماهم دست شماست اجاز .دی داراریاخت-
 :  به رها انداخت و گفت ی نگاهاوشیس
 . کنند ی کرنش منطوری باهاشون که ايتو چه کرد. شدند رها ی رام نمیچی جماعت با هنیا-

 :  را به دندان گرفت و گفت رینشی لب زرها
 . جان اوشی و خانواده هاشون به من لطف دارن سونیآقا-

  .دیاری بفی اگه ممکنه تشرحاال
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 . کنندنی دی با جنابعالخوانیم. همراه خانواده مژده اومدن دی مهمون جدي سرهی
  : دی پرساوشیس
  ؟ هیمژده ک-
 . ام باشه ندهیخانومی که قراره زن برادر آ-
 :  باال انداخت و گفت یی ابرواوشیس
 . اش نکرده چارهی اش کنم تا پرهام بهیپس برم زود توج...عه -
 : ه گرفت گفت  جمع دوستان که فاصلاز
 .  من وهمه جا همراهم باشي بازويمثل ملکه ها دستتو بنداز دور-
 مگه تاحاال کنارت نبودم سرورم ؟ -
 .اما دارمت . متوجه نشدم یحاال کجا رفت. غیبت زدهوی دودفعه یکیاما .چرا -
 . رفتم يبا دوستانت که سرگرم شد-
 .سر ازکارت درمیارم باالخره . بپیچون یحاال ه...باشه خانوم کوچولو -
 . بکشه روروی نتونسته برات زیبه قول خودت تاحاال کس....اون که بله -
 ...خوبه که  .....نیآفر-
 !بدون پلک زدن . ماند يری خط نگاهش روي مسکهوی

  .دی را دنبال کرد وبه مژده رساوشی نگاه سری مسرها
 ..... او زوم کرده بود يهمچنان رو. نگاه کرد اوشی سبه
  .اوشیس-

 :  وبه رها نگاه کردبرگشت
 .جونم -
 حواست کجاست ؟ چرا خشکت زدیهو ؟ -

  : دی مجدد به دختر انداخت و پرسی نگاهاوشی س
  اون دختره قراره زن پرهام بشه ؟ -
  .شی شناسیمگه م...آره -
 . زد و سکوت کردی لبخند کجاوشیس

  : دی اورا بنام خواند و پرسرها
  شناسیش ؟ ی مگه ؟ از کجا مهی ؟ کاوشی شده سیچ-
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 :   جواب دادن به سوال رها گفت ي جااوشیس
 .کنهی خدا دروتخته رو بهم جفت مگنیراسته م.هردو هم گنده دماغ و ازخود متشکر . خوردن بهم دهیدوتا ترش-
  ...ایس....وا -
 :  رها نگاه کرد وگفت به
 . من باهات جفت نشدم يمنتها هنوز تو کف توام چطور دري بود .....ایجون س-

 :  معترضانه گفت رها
  ؟یگیچرا مزخرف م ....اوشیس-
 . امتحان کن يشک دار.االن که کامال جفته . بود خوشگله تیمنظورم عصر جاهل-
  ؟ ي بار درست جواب آدمو بدهیشد -
  .شهی مادی من آدم شدم توقعت زیکنیاونوقت فک م. چشم يآدم که نه اما تو فرشته ا-
 ....از دست تو  ...ای سيوا-
 .خوب بفرما -

 :  شد وپرسید ي جدرها
  ؟ ی شناسی مژده رو از کجا مینگفت-
 . شناخت یاون منو م. شناسم ی من اونو نم-
 . وا -
 .واال -
 .سیا -
 .جان-

 : دی و پرسدی کشنیی پرده پاهی را شی صدارها
  ؟يدی دی مینکنه از دخترایی بوده که تو پارت-
  ّ: گفت اوشیس
 . ادم تر از اینن یلی اونجا خيبچه ها... نه بابا -

  ّ: رها گرد شد و گفت چشمهاي
 فک ی نسبت بهش منفنقدریتو چطور ا. هم داره ی خوبیلیخانواده خ .اوشی دختر مودب و باکالسیه سیلیخ-
  ؟یکنیم
 .واسه من درون آدمها مهمه -
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  ؟ شی شناسی از کجا میگیباالخره م-
 ..... ماتش برد اوشی سدنی پاسخ دهد ، مژده به سمت آنها برگشت و بادشاوی از آنگه سشیپ

 :  دست رها را گرفت و گفت اوشی س
  ؟ ی کنی منو بهش معرفخواهیینم-

 :  انداخت وگفت اوشی سي دستش را دور بازورها
 .آخر نگفتیا-
  ّ :دی پرساوشیس
  کرده ؟ دای از کجا پنویپرهام ا-
  .ادی و ازهم خوششون مشنی باهم آشنا میتفاق ایلیخ.... بوده مارشیب-
  ّ: زد ي امهی لبخند نصفه ناوشیس
 . تو سرشکنهی پرت ميچون فور. دم دسش نذاره يزی چکنهی به پرهام بگم هروقت عصبانیش م-
  .ی کلمه حرف بزنهی تا یکنیآدمو مجنون م-
  .زمیاثرات اون آبسنثه عز-

 :  لبخندي زد و گفت رها
  .ي تا جواب بديری گی اما هنوز ذره ذره جون میستی نگهیتلخ د-
 :  رها نگاه کرد و گفت به
 ...... رو بزنم ی دانشکده مهندسدی همون انتر خانومیه که باعث شد قنیا-

 اوشیچون س. نظرش نسبت به او کامال عوض شد. سمت او برود دی کشی نمشی پاگرید. رها گرد شدچشمان
 . شدی اگر به ضررش تمام میحت. وقت اهل دروغ گفتن نبودچیه
  : دی پرسدی حرکت دی که او را باوشیس
 . کنم ی ازش قدردانخوامیم .اری حاال چرا خشکت زد ؟ بیابریم مراسم معارفه رو به جا ب-
 :  رها شکست وگقتخی

  ؟ یقدردان-
 بودم که قبال یی خورد ومن االن همون جای ورق نمينجوری من ای شدمسیر زندگیاگه اون باعث نم...آره -

 .آرزو داشتم باشم 
 :  آمد و گفت شی نداده بود که پرهام پی پاسخرها
  اون ور دکتر جون ؟ییایپس چرا نم-
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 :  گفت اوشیس
 . قفل کرده دهی هووشو دتیآبج-

 :  او گفت ي و رها با زدن به بازودی خنداوشیس. پرهام گرد شد چشمان
 . خان اوشیدارم برات س-

 رار گرفت و گفت ؛  کنارشان قپرهام
 . ام معرفیت کنم ندهی به خانواده همسر آخوامیم-
 :  گفت اوشیس
 .معرفی شده قبال -

  داده ،ابرویی باال انداخت و گفت ؛ یحاتی آنگه رها توضالی به خپرهام
 .مااینیم.... بله -
 :  داد و گفت لشی لبخند ژکوندي تحواوشیس
 . خوبه یبعد ازدواج اون نش-

  : دی و پرسدی درهم کش ابروپرهام
  ؟ یچ-
  دستش را پشت پرهام گذاشت وباهل دادن او سمت نامزدش گفت ؛ اوشیس
  .ی فکر معالجش باشدیفک کنم با.بفرما که نامزدتون چشماش خشک شد ....یچیه-

  آورد پرسید؛ی که سر از حرفهاي او درنمپرهام
  ؟ای سیگی میچ-
 آنهمه رنگ و لعاب کامال ری ،رنگ پریدگی مژده زستادندییی که امقابل خانواده شمسا. نداد ی جواباوشیس

 .معلوم بود 
 . گفت کی کرد و امر خیرشان را تبریی خوش آمد گوي محترمانه و جدیلی برعکس او خاوشیس

 . کرد تا همراه رها نزد مهمانان تازه وارد رود ی بعد از آن هم عذرخواهبالفاصله
 .... نظر داردری را زاوشی سیمژده هنوز با حالت خاص رها کامال متوجه بود کهیدرحال

 از سالن کنار گری دیدستش را دور کمر رها انداخت و درحال رفتن به سوئ. کامال متوجه رها بود اوشی س
 : گوشش زمزمه کرد

  منيتو تمنا"
 ؟ی من و جان مناری
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  پس بمان تا که 
 "... به تمناى کسى نمانم

 97 پست 
 دنیاما با د. بود ی سوالاوشی سي به رها انداخت که برایپرهام نگاه. ورها را گرفتند اوشی سنی برادر طرفدو

 .... پرت شد ي حواسش لحظه ايخانواده نادر
 هنوز منتظر وقته ؟ . شد دای تو پقی رفنیباز که سروکله ا-

 . رفتند نی خود گرفته وسوي تازه واردنی را باوشیدو برادر س.دندی سه لب گزهر
 . برگرداند رها را کنار خود بکشد اما او راندیداوشیس

  .کردی بود ومدام حرکات او را در ذهن کندو کاش ممتعجب
 :  او زد و گفت ی به افکار ذهنپرهام

 .از طرف پدر هم دعوت شدند. سالهاست با ما رفت وآمد دارن يخانواده دکتر نادر-
  .ینوبه خودت امشب دو تا سوپرایز برام داشتتو به .مدام منو میپان تا به مراد دلشون برسن.بله -
 .لطفا چرند نگو -
 . به رها بد نگاه کرد و جفت پا رفتم تو شکمش يدیاما د...باشه -

 . کردند خنده شان را بروز ندهند ی به شدت خود را کنترل مکهی و پرهام درحالرهام
  : دی خودش را زودتر کنترل کرد و پرسرهام

 . پروفسور ی صحبت کناتی ادبنی اطبا بااونینست بین آقاقراره راجع به کنفرا-
 :  گفت اوشیس
 . من همینه که هست مگه رها کنار دستم باشه اتیادب-

 :  گفت پرهام
 . بدهادتی مثل بچه کوچولوها آداب معاشرت دی هنوز با-
  با طعنه گفت ؛ اوشیس
 شوهر ی اومد بگی عارت م روزهیهمون که  .یکنی صحبت مي داریتی با چه شخصیدونیخودت م-

  .یگیمرد باش بگو درست م.ی کنیحاال به راه رفتن کنارش مباهات م.خواهرمه
 :  گفت پرهام

 . غزال خوشگل خواهر ندیدبدیدما یگیدرست م... باشه بابا -
 . آدمت کردمیعنی .يحاال آدم شد...باریکال -
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  .ایبببندفکو س-
  ؟ یکنیمثال نبندم چکار م-
 دونن تو چه جونور هفت ینم!  جماعت چه گول وجنات آقا رو خوردن نیبب .اوشی دور سزی بر حرفا رونیا-

 . که ی هستیخط
 . براشون بیریک زدم ی سخنراني جايدی دهوی.سربه سرم نذار پرهام -

 :  زد وگفت اوشی سي با حرص به ساق پاي ضربه اپرهام
  .یجون به جونت کنن رقاص-
 م زد و گفت ؛  به کتف پرهاي ضربه ااوشیس
  ؟ یکنی لب غرولند مری که زفتیمگه من گفتم بغلم را ب .ي اندازی که جفتک می منو تحمل کنیستیمجبور ن-

 :  مداخله کرد وگقترهام
 . کنن یمردم دارن نگاتون م .دی همو بکشدی بزندیبعدا دعوا کن .دیخجالت بکش-

 قدم برداشت و اوشیبا افتخار همراه س.برخاست  خود يدکتر از جا.  تا جمع پزشکان مانده بودی کمفاصله
 .سرمیز رفتند 

 . برخاستند اوشی سي پزشکان صاحب نام مقابل پانی و بزرگتردی پیشکسوترین اساتیحت
 ،محکم،مقتدرانه و جامع صحبت ی آنچنان رسمدی گنجی که رشته کالم را دست گرفت در باور دکتر نماوشیس

 .کند
 ی را پشت سرگذاشته و مقاله هاي علميادی زينارهایسم. شرکت کرده بوديرشمای بي کنفرانسهاي خبرخود

  با هرکالمش سواد اوشی سکردی را قلم زده بود اما حس ميشماریب
 

 . برد ی سوال مری او را زيها دانسته
 .کردی استفاده را منی هزار چهره بود که از هرالیه مغزش بهتري او مردانگار
 . و آنها راهمراهی کرددی کشرونیعاقل ودنیادیده،دکتر را از تفکرات خود ب کف زدن مردان وزنان يصدا

 .کردی نشست و گفتگو می از بزرگان می با جمعی هرربع ساعتاوشی هنگام صرف شام ستا
 . بود ی کافشی که برادیدی درنگاهشان می هنگام ترك هر کدام از آنها برقبه

 . زد بشیع از او ی رها با غفلت کوچکزی صرف شام نموقع
 . آمدندزی غذا سر مدنی کشي خواست دنبالش برود که پرهام همراه نامزدش برانباریا

 : مژده از آن فاصله کوتاه استفاده کرد و گفت . تا طرف بردارد ستادی جلوتر ای کمپرهام



 

 623 

 . بودنهای شما بهتراقتیل. براتون خوشحال شدم یلیخ. شمس ي بگم آقاکی شخصا تبردیاجاره نداد-
 :  به او انداخت و گفت ی از گوشه چشم نگاهاوشیس
 . از دانشکده بزنم بیرونيچون باعث شد .ستمی شما که نونیوبابتش مد-

 :  شد و گفت دی سرخ وسفمژده
 با عذاب وجدان شهیچون هم. کنم ی راحتتر زندگی سخت پشت سر گذاشتم تا بتونم کمیلیمن اون روزا رو خ-

 خواهش . به ازداج فکر کنمی زمان حتنی کردم و نتونستم تا ایزندگ
 
 .دی کني آبرودارشمی حاال که دارم از او خاطره تلخ جدا مکنمیم
 :  زد و گفت ی لبخند کجاوشیس
 . بنده مقصرم دیموقع که تظاهر فرمود اون-

 :  انداخت و گفت نیی نگاهش را پامژده
 . جذب طرف مقابل يبرا ی داشته باشي چه رفتاری دونی نمیگاه .کنهیعشق آدمو احمق م-
 . که همسر من کرد يکار. داشتن عشقت ي برای خودتو فدا کنیتونی هم میاما گاه .یگیدرست م...آره -

 اعتراف کند یعاشق شود و به آن راحت. نبود تا با تلنگرهاي ساده رام شود یواقعا او آدم. زل زد اوشی به سمژده
. 

  .دیدیکشش م را درچشمان سري هم آن غرور افسانه اهنوز
 . همانند او تکرار نخواهد شد ی کسگری برآن باور بوددهنوزهم

  : دی کشرونی با کالم آخرش او رااز افکار خود باوشیس
او روزا رفته و من  .کنهی برادرش و ارزون حراج نمي وقت آبروچیاونم ه. دروغ نمیگم چوقتی من به زنم ه-

  هی اشتباه بود و منو تو چون اون اشتباه اون موقع.بخاطرش شکرگذارم 
 

 .بابتش ازت ممنونم . تازه انداخت ریمس
 . نه از باال به آدمها نگاه کنیی کن بلند نظر باشیسع
 : را گرفت و گفت شیپرهام اما بازو. دنبال رها از آنجا فاصله گرفت به
 کجا ؟ . مجنون ادیداره م-
 ....دی شدن دکی اندك رها را درحال نزدي فاصله ااز
  : دی رها پرسدنیبا رس .ستادیفاصله از پرهام ا با
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  ؟ ي خودتو به ما لو بدی خواهینم .ي کردریبد فکرمو درگ-
 :  غذا اشاره کرد و گفت زی به مرها
 .بفرما شام  ....جنابی وقته برات لو رفتم عالیلیخودم که خ-
 . و کنارش نشست ختی ری مورد عالقه شان را درون ظرف مشترکي غذااوشیس
 !  در مجاورتش نه روبروشهی قول رها همهب

  : دی صرف شد پرسي اهی که با رد وبدل شدن حرفهاي حاشغذا
  گفت ؟ ی داشت بهت میمژده چ-
 ...  که رها عاشقش بود ییاز آن مدل ها. چشم نگاهش کرد ي ازباالاوشیس
 .من تو رو میپام تو منو .جالبه -
  .ستی خودمون تو چنتم نری غيزیچون چ. فدات شم یرسی نمییتو به جا-

 :  کردوپرسید زانی آوی را از صندلشی از دستهایکی.به حالت کج نشست . برخورد اوشی به سیکم
  تو کالهمه ؟ یمثال من چ-
 . ،،،از دهنم دررفت یچیه-
  .ی با قربونت برم فدات بشم جمش کنیخواهی بعد مي اندازی اتو مکهیت. گهید،،،نه د-
  .خوامیمعذرت م... باشه -
 ....بگو . معذرت نخواه -
 چیو ؟ -
  .يهمونی که هی پنهونش کرد-

  .نمی بی درآن واحد چن تا آدم متفاوت کنارم مکردمی شناختمت فک میاگه نم .اوشی سشهی باورم نماصال
  کنم ؟ ی واسه توام دکترا به باال سخنرانیخواهیم-
  .دمتیمن تورو مدل همون روزایی دوس دارم که د.نه قربونت -
  آواره ودربه در ؟ يهمونطور-
 .ی دونستی توقدر خودتو نم-
 . داشتم ازی به اون چراغ راهنما ن-
  .يکردی مدایمنم نبودم تو خودتو پ-
 . هرز ي علفهايالبه ال...ته لجنزار ...اما تو باتالق  ...دیشا-
  .اوشیبس کن س-
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 گذار ری تاثی به جان او انداخت وبا لحنینگاهش آتشبا . کرد کیسرش را به رها نزد. را جمع و جور کرد خودش
 :گفت 

  داد بزنم عشق تو نجاتم داد ؟ یخواهیم-
 : گفت ی زدوبه آرامی پلکرها
  .دنی انگار همه عالم شنیگی که کنار گوشم منیهم. عشق به خودم می بالم نیاز ا-
 . عاشقت بمونم رها تونمی من بعد مرگمم م-

 :  کرد و گفت ی اخمرها
 . حرفا نزن نیاز ا-
 . شدم زینقدر،عزی که ارمی بمخوامیپس راز تو نگاهتو بگو تا فک نکنم م-
  ؟ ي نبودزیمگه عز .اوشی رو به تنم نذار سیخستگ-
 گهی دلی هزار دلای داشت ری و پرواز تاخمی اومده؟ی چي مفصل اونم بدو ورود برای مهموننی ابیاما ترت....چرا -

 ... 
 . خام نباف الیخ-

 . بگو پس
  : دی پرساوشیس....باز هم سکوت . سکوت کرد رها
  ؟ یگینمیگی رها ؟ بریم خونه م-

 :  گفت ی به آرامرها
  ....نجایهم!  نه -
 :  داد و گفت اوشی شربت دست سیوانیل

 . بخور تا بگم نویا-
 . شد رهی گذاشت وبه رها خزی ميآنرا رو. را گرفت وانی لاوشیس

 . اوست حیظر توض منتدی جوان فهمزن
 ... قفل شد اوشی دست سانی برنداشته بود که مچ دستش میقدم. جا برخاست از
 . تو بود شی تمام حواسم پکهیدرحال.کجا ؟ اگه تا االن انتظار کشیدنو تحمل کردم دورم شلوغ بوده -

 :  زد و گفت ي امهی لبخند نصفه نرها
  .ینی ببدیبا. جان اوشیتوضیحم عملیه س-

  ؛ دی شد و پرسدهی کشی مثل کماناوشی سيابروها
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  رو ؟ یچ-
 :  رفت ودر همانحال گفت رها
  .ی فهمیاالن م-

 . شد دهی کشاوشی سي دنبال قدمهانگاهش
 زیانگار آنها نّ. نمانده بود اما رها نگاهش را به پدر و مادرها دوخت ی کسکی و برش جز مهمانان درجه دور

 . بودندیمنتظر فرصت
 . را پر کردند اوشیار هم قرار گرفته و دور س کنبالفاصله

 چی بودند اما هشی زندگازی بود که نی مهربانيدور تا دورش نگاهها .زدیقلبش او را صدا م. با رها رفت دلش
 . شد ی او نمکی

 :  با قلب خود همسرایی کردتابرگردد
  تو را ادامه داددی کند ، با خانه را پري تو را ادامه دادآنقدر که دوباره عطر زنانه ات فضادیبا- "

 "..... قصه خواهد بود نی اانی پانی تری حتمدنیرس
  پست آخر 

 . اضافه شدندی بودند که آخر از همه به جمع خانوادگی صدرا همراه مادرش از جمله کسانخانوم
 . است دهی در سالن دگرانی کمتر از دی که دقت کرد متوجه شد مادرش را طول مهمانخوب
 . آمدندی مشی پیکی خانوم صدرا با در دست داشتن ک کنارحال

 ي لبهای چاشني با معنا به او انداخته ،لبخندی گذاشته ،نگاهاوشی را مقابل سکی کدندی که رساوشی سبه
 .ستادندیمهربانشان کرده و کنار ا

 . انداختزی مي رويبای زکی به کی با تعجب نگاهاوشیس
 . اش را ورق زد ی ذهنمیتقو

 . با خانواده کوچک او ندارد ی مناسبتچی انور های دوروز اینور یکی ید آن شب،حت بومطمئن
 . شدرهی خکی به کدوباره
 چشمانش جان کردمقابلی میی آن خودنماي شمع روکی که تنها ی صورتنی با دامن پرچبای زی عروسکریتصو

 .گرفت 
 .دی چرخانی اطرافي رونگاهش
 . کردندی خاص نگاهش می با حالهرکدام

 . بود هی نظرش نگاه دکتر متفاوتر از بقدر
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  ،لبخندش،نوع ایستادنش،،،،،،نگاهش
 . بودی متعالي الگوکی شی مرد براآن

 . ستود ی بلند و افکارش را مروح
 ! رها کجاست . بپرسد چه خبر است شانی از اخواست

  .دی نرسی پرسش و پاسخچی به هاما
 !  آمد خودش

 . سرمی خوردنی زمي رویهایش به راحت مقابلش بود که چرخی کوچکچرخ
 .دی دوی ماوشی سمت سانگار

 .دی نگاه اول فقط همان را ددر
  استتار شده بود ي چرخ با پارچه ايرو
 !  بزرگ مهی مربع نکی صورت به
  .ستادی سرپا اي شدت کنجکاواز

 . فاصله از خود نگاه داشت ی چرخ را با کمدی که رساوشی سکنار
 . فرار کرده بودشی و شروع کند اما تبسم کوتاه هم از لبها زدهي لبخندخواست
 . داشت دلشوره

 . نگذاشته انی درماوشی را با سی که چرا موضوع به آن مهمشدی ممانی از خود پشبارها
 . که از او سراغ داشت مضاف با پنهان کاري از واکنش او واهمه داشت یتی با حساسحال

 . رفت ی راه آمده را تا انتها مدی بااما
 . جمع زد ي روي دورنگاهش

 . شمس و همسرش دلش را قرص کردي الخصوص آقای همه عللبخند
 . شد اوشی مرکز نگاهش سنیآخر
 :  چشمان منتظر او زل زد و گفت به
 . نبود يزی کرد که مقابل افتخارکسب شدت چشکشی رو به شما پنیامشب هرکس به سهم خودش بهتر-

 . من هیچههی مقابل هدایارات دن اونها به اضافه افتختمام
  ؟ ی کنيچه فکر .ی و معنویم نگاه کنبای زشکشی دونم تو چطور به پینم. نظر منه نیا

 رو که خودت يزیچون چ.به اجبار وارد قلبت کنم . رو به خورد مغزت بدم يزی دوست ندارم چشهی هممثل
  .ي داری مزتری از جونت عزیبخواه
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 .نجکاویش برنداشت  وکجانی از هي رها بارسکوت
 . بزند ی نتوانست حدسیحت

 . کرد ی ،آن چرخ و رها نگاه مکی به کمدام
 :  به سمت رها برداشت و گفت یقدم

 بودم ی نداره که من چحی به توضيازین .ستادهی که مقابلت اهیبزرگترینش آدم. رها ي معجزه کردشهیتو هم-
  .ی ساختیوتو ازمن چ

 :  تکان داد و افزود نی به طرفي او سريجا .دی صورت رها غلتي رواشک
  ؟ آخه چرا ؟ ي داردی از دادنش تردکهی درحالیکنی مشکشی پهیحاالداري هد-

 . برگشت اوشی چشمانش به سمت سری نگاه کرد و دوباره مسزی مي روکی به کرها
 . نگاهش کندمی مستقزندی دوست داشت بااو که حرف ماوشیس

 :  شد و گفت رهی خاوشیود اما در چشمان س سخت بیلی خشی براطی شرادرآن
 . ساله شد کی شی گرفتم که سه ماه پهی عروسک از خدا هدهی-
  ....ي منتظر موندم تا برگردنی هميبرا .رمی من دوست داشتم تولدشو با ورود تو جشن بگاما

 . سیاوش ازشدت تعجب فراخ شد چشمان
 . انگاردی واقعزندی را که حدس ميزی توانست چینم

 . رها تمام شد ي دارشتنی چرخ به سمت رها برگشت ،خوي که نگاهش از رودوباره
 . را باال برد اوشی صورتش خط انداخت و ضربان قلب سي رواشک
 . چرخ کنار بزندي را از روی نداشت آن پارچه عروسکجرات
 . جرات داد و قدم برداشت شی لرزان رها ،به پاهايصدا
 ... کردتی روابای زی جمالتانیخت و در ب رها ازسالها قصه سابای زچه
 !  هام ییمثل عاشق شدن تو تنها.  جشن گرفتم ییحضورشو تنها-""

 .مثل بودن تو و حق لمس نکردنت . ذاشت ی بغضم مي آورمش بغض روهرتکون
 .مثل رفتن ناغافلت وتب و اضطراب . تنها موندم دنی درد کشوقت

 . دوباره اتدنیمثل د. اوج گرفت تیا نهی آغوشم گذاشتنش قلبم تا بي تویوقت
 .... به بعد برعکس روز رفتنت بود نجای ااز
 . ذاشتیی تنهام مدی مختلف بایی اما به بهانه هاي که بودییمثل روزها! تنها نبودم گهید

  .دمی دی مکتری نزدتی قدم تورو به موفقکی دی رسی که مهرماهی
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 . پرمحبت تن تو بود يا و گرمدنی دست زدن بهش و لمس وجودش مثل دحس
 ادی ،زنهی کنه داره منو صدا ممی گرفت دستشو دور گردنم بندازه وبا صداهاي مخصوص خودش حالادی یوقت
  .کنمی باهات احساس آرامش می بار گفتنی اولي افتادم که برايروز
 ". عشق ای دنهی اما با ییدوتا ....قی اون آالچتو

 :  گرفت افزودی رها نفس
 داشت ،دلم ی قاب مي ،صورتشو رودی کشی شناخت ،بهت دست می قاب عکس مي تورو از رواما وقتی- "

 .گرفت 
 . نداشتم مثل من فراق بکشهدوست
 با تمام موجه بودن براش تی خالي جانهی بی سال اول زندگیشو مي و عکس هاشهی نداشتم بزرگ که مدوست

 .عالمت سوال باشه 
 ی خالی کنارش باشدی خودم تو کادري که تو بای سالگرد عاشقنیول سال بودنش مثل انی نداشتم اولدوست
 .باشه 

 . بودی خالیلی دوسال خنی اما جات تو ايدی کشی تو لحظه هام نفس مهی رثاننکهی ابا
 " !اوشی شب تولد عروسکمون سشهی تر از همیخال

 . بود هدی او را ندی باراني جز رها چشمهاچکسیاما ه. بود هی گرزی لبراوشی سيچشمها
 . نکرد و خودش را حفظ کرد ی شکنسنت

 . پنهان نبود ی کسي را بردارد لرزش دستش برای برد تا پارچه عروسکشی دست پی وقتاما
  .دی تپی همه با رها مقلب
 :  برد و گفت کتری چرخ را نزدرها
 وقت شب سرشبشه نی ا خودتلیاخه مثل اوا. تازه از خواب بلند شده نهی بخاطر اومدهیاگه تاحاال صداش درن-
. 

 . عروسکش برداشت ي را ازروی تمام شد و پارچه عروسکاوشی سطاقت
 . چرخ نشسته بود انی عروسک مهی انگار
  ! ی صورتنیبا دامن پرچ .ی عروسککی همان کمدل

 . بود رهی خاوشی آنگه پلک بزند به سیب
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اما . رها بود ی از کودکی کاملفیخ تعر سري کوچک گوشتالود وگونه هاي صورت ناز وسفیدش با آن لبهايگرد
  دلش را کردی را مسخ ماوشی ساهشی سکدستی که در چشمان یبرق
 

  .کند
 . شکست ومقابل کودك نشست زانوانش

 . شد ي برااوشی افتاد و درچشم سنیی پازی که با صورت کودك برابر شد نگاه کودك نقدش
 . نگاهش کردرهی به کودك چشم داشت او هم خیره ختا

 . کشد رونی نشست تا کودك را از بهت باوشی کنار سرها
 تی پدرش در واقعردی بگادی تلنگر دارد تا کی به ازی پندارد ونی قاب مکی را هنوز اوشی کودك سکردی متصور
 .است 

 . داده و شرطیش کرده بود وندی پاوشی کودك را کامال به ساو
  .دی از بهت دست کشدی داوشی رها را کنار سیوقت

 : رها دراز کرد و گفت ي خورد ،دستش را براتکانی
  "ماما"

 .اما فقط نگاهش کرد. سمت رها چرخیدبی عجینگاهش با سرعت. پاره شد اوشی دل سبند
 . گفت ی غرق شده اما نگاهش آن را نمی گمان برد در بدحالرها
 :  تکان داد و گفت اوشی مقابل چشمان سیدست

  .اوشیس-
 : ند گفت  آنگه پلک بزی باوشیس
  ؟ یکنی ماسی قشی دوازده سال پاوشیهنوزم منو با س-

  .دی از نگاه رها فرو چکی اشکقطره
 . بود تا دلشوره ها رنگ ببازد ی کافشی جمله براهمان

 :  ادامه داد اوشیس
 میگفتم برو دورتر بیاست کردمی باهات صحبت ميری تصوی بده ،،،وقتدی میگفتم دلم تنگه عکس جدیوقت-
  دارو مصرف مارمی بی گفتی مي بهت میگفتم چاق شدی ،،،،وقتمتنیبب
 
  .....کنمیم
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 :  کالمش امد و گفت انی مرها
 . من باردارم ی بود متوجه نشنیهمش بخاطر ا....آره-
  ! اوشی سدمی ترسیم

 . چه مخالف یچه موافق باش ....زهی داشتم فکرت بهم بردلهره
 یاخه تو هنوزم به سرت بزنه زده حت... ثمر بمونه یاونهمه تالش ب وي برگردی بخاطر من ول کندمی ترسیم

 . کردن یتو عاشق
 .  بار بهت بگم نه نی اولي تونستم انجامش بدم و برای که نمی رو بخواهي ازم کاردمی ترسیم

 :  تکان داد و گفت نی سرش را به طرفرها
 نیا. ببخش ی که دوس داشتی لمس کنی قشنگي حس روزاای هایمنو بخاطر تمام خودسریها و ندونم کار-
  ی اشتباه دوست داشتنیبه تالف. من بود ی اشتباه دوست داشتننی و آخرنیاول
 

  .ی که شب تولدم قبل رفتن گفتيجمله ا .خودت
  .زدی رها بري پاری کشد وزری و زمان را به زنی خواست زمی مدلش

 .اشت  آغوشش را داری و تنها اختدی رسی که دستش نمکردی مچه
 :  فشرد وکنار گوشش گفت نهی تند به سي را با حرارتراو
 که ي که چشماشو بست ودخترشو بهم هدیه کرد دوم پدرياول پدر. معجزه بود هی تو هر بار برگشتن من -

 . گرفت هیچشماشو باز کرد و هد
 . دکتر را غرق آرامش کرد اوشی سجمله
 !نانی آخر آرامش و اطمیعنیفشارپرمحبت دست دکتر . شانه او زد ي رویدست

 . دکتر را فشرد و برخاستدست
 خاطر بی کودك آشنا بود که با طي آنقدر برااوشیچهره س. رفت شی برداشتن کودك پي دستش برادو

 . رابراي او باز کردشیدستها
 . بردند ی و لبخند زنان نگاهشان کرده و حض مرانی حانیاطراف
 :  گفت پرهام

  .ای که تورو حفظه سدهید وعکساتو لمینقدر،فیا-
 فیلمتو  میذاشت و اول کرد،مامانشیچشماشو باز م"خانوم کوچولوت "هرروز صبح که. ازت دور نبوده اصال

 . اول به تو سالم کنه دادی مادشی
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  ؟ هی ما کي خانوم کوچولويدی فهمحاال
 : و گفت دی نوك انگشتش را به گونه نرم کودك کشاوشیس
  ...ستی من نيای تو دنرشتی خانوم کوچولو بهی-

 :  را دور کمر رها حلقه کرد وبافشردن آن به خود ادامه داددستش
 . که منو از خودم رها کردییاونم رها-

 :  گفت پرهام
 . خانوم کوچولونی اسم واسه عروسکت بذار تا ما بهش نگهی ،ی لقب رها رو حفظ کنیخواهیاگه م-
  : دی پرس به او سپس رها نگاه کرد ورتی با حاوشیس
 مگه اسم نداره ؟ -

 :  صدرا گفت خانوم
 . شما ي رها معتقد بودهمه مراحل خودش کنار بچه بوده و انتخاب اسمشو گذاشت برا-
 ّ. ماند ی از سمت رها به سمتش ساطع شد که درجبرانش مگری دی محبتباز
  زد وگفت؛ ي رها که نگاه کرد ،لبخندبه
 . شناسنامه گرفتن بابا الزم داشت نکهیضمن ا.ا سخترین مرحله اشو گذاشتم واسه شم-
 . آن کار را انجام دهد توانستی مقی آن حرفش بهانه است و به صدها طردانستیم

 :  گفت اوشی خاتمه دادن به سکوت سي برارهام
  ؟ اوشی کدوم خصلت خانوم کوچولوت به خودت رفته سیمی دون-

  .دندی خندینیریش کرد وبه ي همه یاد آوري رابرايزی رهام چحرف
 :  به کودك نگاه کرد وگفتاوشیس
 ما .ی عسل نمکدیلطفا خوتون بفرمائ-

  .می دسته گل آب دادمیدی اس فهمقهی ده دقکه
  .ختی درهم آمدگانی دای خنده جوونها و شرم دنيصدا

  : دی پرسپرهام
  ؟ ی بوسی که دخترتو نميزاری بدنیهنوز از بوس-
 :  باتعجب گفت اوشیس
 .واقعا !!!نه-
 .... و شانه اش را باال داد دیزن جوان خند. رها نگاه کرد به
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 . میکشه وصورتشو چنگ میکشه غیاگرهم به زور ببوسنش ج.هرکس بره سمتش صورتشو بر میگردونه -
 :  چشمانش را گرد کرد وگغت اوشیس
 . دوتا شداوشیس... به حالم يوا-

 :  گفت سروش
  .کنهیار م چکمینی حاال تو امتحان کن بب-

 :  چشمکی زدوادامه داداوشی سرهی خبانگاه
 .البته اگه دخترت مثل خانومت استثناست-

  .دی و نگاه او را سمت خود کشدی گونه نازکودك کشي رویدست .دی خنداوشیس. خجل شدرها
  فهمد،گفت ؛ ی آنکه او مفهوم جمالتش را ممانند

 وبا مامان میکنیاسمتو صدا م .میریگی ميادگاریعکس  .میکنی شمع یکسال گیتونو فوت مریبا سه ماه تاخ-
  .می بوسیخوشگلت صورتتو م

 . را بهم زد شی ذوق کرد و دستهااهویکودك از آن ه. کف زدنها اوج گرفت يصدا
 . رفت و برگشتاوشی رها به سمت سي گرفت ،چشمان نازش از روي جااوشی رها و سنی بیوقت
بدون  .ي اشهی واسطه قاب شچی هیب. حاال به بعد پدرومادر را کنار هم دارد  گنجاند ازی ذهن کودکانه خود مدر
 !کنار مادر .توری مانای ونیزی شدن به صفحه تلورهیخ

 شد و کف می سههی و رها خاموش شد کودك دوباره درشادي بقاوشی سي شمع با کمک نفس هایوقت
 . را بهم زد شیدستها
 . داشت ی همه تازگيا خوش کرده بود که برا جاوشی سي لبهاي روییبای وزقی عمخنده

 . کردندی خوب درك مدهی دای آن نگاه و لبخند را پدرومادرهاي دنمفهوم
 .... عشق بود ی هم نوعآن

 : دی کشرونی از خود بيای رادناوشی پرهام سيصدا
  ؟ هیاما حاال وقت چ. دکتر ي سیرنشی آقای عروسکنی چندنی از ديحق دار-
 : گفت اوشیس
 . تو سرم کنم ی خاکهی بلکه نهی عروس رفته گل بچدی بگي سه چهار بارهی-

  : دیبه رها نگاه کرد و پرس.دندی خندهمه
 . کن من بهترینشو انتخاب منم فیرد ...ي کرددی کاندیچ.... کن یییخرده راهنما-

 :  گفت رها
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 . قشنگه ی تو بگیهرچ... داره یچه فرق-
 :  گذار گفت ری تاثیحن رها با لی تفاوتی برخالف باوشیس
 . بهم دست بده یی با صدا کردنش حال رهاخوامیم-

 :  خندیدوگفت رها
 .پس منو دخالت نده -
  سخت ؟طی در شراییرها... نامرد يا-

 . و شانه باال انداخت دی خندشتری برها
 :  به کودك نگاه کرد و گفت اوشیس
  ؟ یره عسل نمکچطو ...ی خودت انتخاب کنی بذارم بزرگ بشگمیم...خب -

 :  گفت رها
 چه خبر ؟ ...اووووه -
 :  گفت اوشیس
 . داره تی امنينجوریا. آزاد باشه تا احساس استقالل کنه دیبچه با-
  .ستی حد خوب ننی تا ای دموکراسگهید-
 .ي سخت سخت به من ندي کارایخواستیم.... خانوم کوچولو میما قانون مانون ندار-
 ...و خوبه همون خانوم کوچول.باشه -
 :  باال انداخت و گفت یی ابرواوشیس
 . خودمه ياون مال خانوم کوچولو ...رینخ-

 ..... ذاریمی رو می عسل نمکنی ااسم
 :  کرد و گفت يفکر

 ثنا،،،،سبا،،،هانا،،،رزا،،،رزا،،،رزا،،، ....هی شبيزی چشهیمشتقات رها م- "
 :  به رها نگاه کردوپرسید 

 خوبه ؟...."رزا"
 . کردند یشروع به کف زدن کرد همه او را همراه که رها
  .دندی را بوس"رزا " و رها دوطرف صورت ناز اوشی شد ،سمی کادر تنظنی آخري سروش که رونی دوربلنز

 . به صورت پدرومادرش انداخت ی دلربا نگاهعروسک
 .دی فهمی را ماوشی انگار مفهوم لبخند سی تمام کودکبا
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 . انتقال داد گرانی را به دي شد و شادشیث لبخند غنچه زندگ فرستاد باعشی که براچشمکی
 :  گفت پرهام

 . شده واال همون عکس العمل رو داشت ری و غافلگدهی بار اول تو رو ديرزا برا .ستیقبول ن-
 . و کودك لبخند زد دی گونه رزا را دوبارو سه بار بوساوشیس
  .....کندینوازشش م اوشی سيمثل انکه لبها .کردی مي بازاوشی صورت سبا
 مثل تو دیاما دختر با. چند بار بوسیدمت از رو بره نازدارخانوم نی عادت داره واسه همي به نامردتیی دانیا-

 . ماچ مفت نده یباشه وبه هرکس
 . شد ی از خانه جمع نمي و شادشور
 :  گذاشت و گفت اوشی همهمه ها سرش را کنار گوش سانی مرها
 . بوسه هات غرق بشه ری تا زکنهی جا مشتی خودشو پنقدریا .دهی نمیکسمثل مامانش دل به هر-
 :  دستش را دور بدن رها حلقه کرد و گفت اوشیس
  کجا ؟ ی دونیم.... که غرق شده منم خانوم کوچولو یاون-

 .... منتظر ماند رها
 ... کردناتیعاشق...میون مهربونیهاي تو -

 :  گفت رها
  .یاش مدیونم بشهیدوست دارم هم-
 :  داد وگقت رونی بنهی از بن سیقی نفس عماوشیس
من ... خوشبختی نهمهیا... سرعت برو نی با آخرگمی شم اما حاال مادهی پخوامی وایسا مای میگفتم دنشهیهم-

 .... ترسم یم....
ر  فکي تا رها مدتها وقت براکردی مي کادر بندياوهمیشه جمالت آخرش را طور. نگاهش کرداقی با اشترها

 .کردن داشته باشد
 :  آوردن سرش گفت شی سکوت آنها زد وبا پنی بپرهام

 بازم فیح. با خودم ببرمش عروسکمویبرعکس رها آرزو داشتم پسش بزن.ای کوفتت بشه سي دخترنیهمچ-
  ....یآرزو به دلم گذاشت

 :  کودك رابه سمت پرهام گرفت و گفت اوشیس
 ....یش ني مال تو عقده اي اقهی چند دقهی ایب-

  .دیدست رها را گرفت و به دنبال خود کش. برخاست سپس



 

 636 

 . دارد ازی فهماند به خلوت با همسرش نگرانی رفتنش به دمدل
 . به مشامشان زد ی ،محبوبه شب و عطر رازقچکهای خوش از پیی پدر که شد بوي باصفااطی حوارد
  .دی مجنون کشدی درخت بری را زرها

 :  پشت بغلش کرد و درحال تاب دادنش گفت از .دی آن کشری را زخودشان
 منم و خواب و حال خراب -
  عطش تموم شه ؟ نی کنم تا ارابی شمال چطور خودمو سيبای اون لحظه زادی به

 :  و گفت دیی او سانهی سرش را به سرها
 هی حال ،،،،با دهیور و شوونهی نه ،،،دوتا آدم دقرار،،،،نهی دل بهی وخلوت،کی دوش اب داغ،اتاق تارهیبریم خونه،-

 جام شراب،،،،
 :  رها گذاشت و گفت ي لبهاي انگشت رواوشیس
 ازکجا شروع کنم ؟ ...شراب االن تو دستمه -

 :  گفت ي اما با لحن جداوشیس .دی خندرها
 .حالمو با خنده عوض نکن ....باز جرنزن رها-
 وسط باغ حاج آقا ؟ .. باشه -
 : آرام کنار گوشش گفت اوشیس
 .مونه ی برات نمتیثی ارومش کن واال آبرو حيزی چهیزود باش با  .ستی حالیش نزای چنیدل ا-
 . دورت بگردم ي شدوونهی باز د-
  .شهی حالم خوب مي بازوونهی من با د-

 :  باغچه زد و گفت انی ميدور. وسط باغ رفترها
  چرا ؟ یدونیم. نخواه یچی ،ازش هزهیی که متولد پای هستیاگه عاشق زن-
 :  گفت اوشیس
 ... الزم نداره اال خودش يزی مرد چکی کردن وونهیاون واسه د.....آره-

 . بازکرد نی را به طرفشی دستهارها
 : گذاشت و ادامه داد شی دستهاي بلندش را همانند او روي دستهااوشیس
 اد؟ی نسبت به حساب نمیوونگی گفته دیک-

 :  گفت رها
 . من -
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  : دی پرساوشیس
  چرا ؟-

 : گفت رها
 ؟ي باهاش داری چه نسبتتو
 : جواب داد اوشیس
 . اتم ونهی دگمی من م-

 : گفت رها
 ..... اشموونهی بگم دمنم

 : داد و گفت شانی به دستهای تکاناوشیس
 من وتو عقل حکم نیب .می کنریی وقت تغچیباور نکن من وتو ه ...می اوونهی بازم دمیهرقدر عاقالنه حرف بزن-
 ....ه آسه جنونه کیاون ...کنهینم
 
 #انیپا#
 

 قیتعل.....ي محمدالهه
 

  Rozsiahh@  لی فاساخت
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