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 دنیبا شن» خانواده مخصوص آن خانواده است. کی یهم هستند، اما بدبخت هیخوشبخت شب يخانواده ها همه«

کرد. آهنگ جان  زیکتاب گذاشت و گوش ت يحواسش پرت شد. انگشتش را به عنوان نشانه ال یقیموس يصدا

 یلیخ اوشیبود. س نایود. چند لحظه گوش داد. بعد دوباره کتاب را باز کرد. کتاب آناکار نب انیعشاق استاد شجر

کهنه اش را برداشت و  دیپاراگراف خوشش آمده بود. خم شد سررس نیرا کرده بود و حاال با خواندن اول فشیتعر

و  دیاز جا پر بایرا برداشت و چک کرد. بعد تقر یاش صدا کرد. گوش یکرد. آالرم گوش ادداشتیجمله را در آن 

 زد. رونیو از در اتاق ب دیکرده بود. به سرعت لباس پوش راموشبه خودش فرستاد. به کل ف یلعنت

 کجا؟ -

 پرت شود. نیینمانده بود کله پا شود و از پله به پا يزیکه چ دیچنان با وحشت چرخ آن

 !دمیترس -

کرد و صد در صد مشخص بود که منتظر جواب است  ینگاهش م يهمچنان جد نیمظلومانه بود، اما شاه یکم

 جواب قانع کننده. کیآن هم 

 سوال من جواب نداشت؟ -

 .رمیبذر گل بگ رامیاز آقا با رمیم -

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: نیشاه

 سرما؟ نی... ا نیبذر گل؟ االن؟ تو ا -

 یکم که بزرگ شد بعد تو باغچه م هیونه بکارمش. اول تو گلخ دی. باستیخود گل که ن گهیخب بذر د -

 کارمشون.

 کرد بعد ساعتش را نگاه کرد و گفت: یتیاز سر نارضا یپوف نیشاه

 ! مهمون دارم مهمه.يتا قبل از پنج خونه ا -_

 چشم چشم! حتما! -

 شد. ریمنصرف شود از پله سراز نیقبل از آن که شاه و

کرد.  يبه آسمان خاکستر یموقع سرعتش را کم کرده بود. نگاه یباران ب نیا یزد، ول یسرعت رکاب م به

از  ییپرده ا انیم زیکه همه چ نیبود مثل ا ادیکه طوفان نوح راه افتاده بود. شدت باران انقدر ز نیلعنت! مثل ا

 کرد. ادیشد. دوباره سرعتش را ز یم دهیآب د
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 »کشه! یمنو م نیخدا شاه ای«

چمن ها افتاد. زمان رفتن آن جا نبود. با  يکُپه لباس در کنار جاده رو کیچشمش به فکر بود که  نیهم در

 همانا و کله پا شدن با تمام وجود همانا! دنیاما چرخ ندازد،یدوباره ب یتا نگاه دیتعجب چرخ

ر به س ی. نگاهدیچرخ یمتر آن طرف تر از خودش افتاده بود و هنوز چرخش م کیجا بلند شد. دوچرخه اش  از

 خودش کرد و آه از نهادش بلند شد. يتا پا

به کپه لباس عامل تصادف کرد و در کمال تعجب متوجه  ینگاه مین!» کشهیمنو م يجد يجد گهید نیشاه«

تنش  يبلند یمشک يبود. پالتو رمردیپ کینگاه کرد.  قیبلکه آدم است. جلوتر رفت و دق ستیشد که لباس ن

 یو خراط بایز یچوب يافتاده بود و عصا نیزم يصورتش رو ياش هم درست رو به رو یبود. کاله بره مشک

 کرد. شیشده اش چند متر دورتر افتاده بود. کنارش زانو زد و صدا

 آقا؟ حاج آقا؟ -

 يبود و دما دهیحرکتش داد. رنگش پر یکرد. کم شینداد. شانه اش را آهسته تکان داد و دوباره صدا یجواب

اش  يپرفسور شیر يکج شده بود و آب دهانش رو یبود و از همه بدتر دهانش بود که کم يردبدنش رو به س

 بود. ختهیر

 »خدا حتما سکته کرده که دهنش کج شده.  ای«

. دیساخته بودند کش ییابتدا یلیو خ یمانیکه کشاورزها با بلوك س یبه اتاقک یرا گرفت و با سخت شیها شانه

 يدوچرخه را رو الیدر و يرکاب زد. جلو يشتریبار با سرعت ب نیدوباره برگشت سوار دوچرخه اش شد و ا

 پرت کرد و هن هن کنان به داخل رفت. نیزم

 ستادهیمرد جوان هم وسط سالن ا کیو  نیمبل لم داده بود، شاه يبود. شهناز رو ستادهیا نهیکنار شوم اوشیس

 نبود و همه را از جا پراند. یستیحمله ترورشباهت به  یبودند. ورودش ب

 در هم رفت. شیبا تعجب نگاهش کرد و بعد اخم ها نیشاه

 ه؟یختیچه سر و ر نیتا حاال؟ ا يکجا بود -

 نفس زنان گفت: نفس

 نفر تو جاده افتاده بود. فکر کنم سکته کرده. هی -

قدم بلند خودش را به او رساند و  کیبود با  ستادهیکه کنارش ا یدر هم رفت و مرد جوان شتریب نیشاه يها اخم

 گفت:
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 جوون؟ ایبود  ریپ -

 .ریپ -

 گفت. ییخدا ای مرد

 خودشه. نیخدا شاه ای -

 او را گرفت و گفت: يو بازو دیبا عجله کتش را پوش نیشاه

 .يراهو نشون بد دیبا ایپرستو ب -

 

 

 آقا کرد و باخجالت گفت: نیبه ماش ینگاه یبا ناراحت پرستو

 شهیم فیکث نتونیماش_

 ایاشکال نداره، بدو ب_

 گفت : تیو با عصبان دیبا غضب چرخ نیشد و آدرس داد. شاه سوار

 .زنهیجا که پرنده هم پر نم نی؟ ا يکردیجاده چه کار م نیشما تو ا_

تا قبل از پنج خونه  دیمن با يشب مهمون دار یتره. خوب شما هم گفت کینزد رایجاده از همه مس نیآخه ا_

 باشم، مجبور شدم .

 تکان داد و گفت : يسر نیشاه

 يایم ریمس نیپرستو خانوم! بار آخرت باشه از ا ستیقانع کننده ن_

با عجله  نیشهر منتقل اش کردند. شاه نیتر کینزد مارستانیمرد بدتر شده بود. به ب ریپ تیوضع دندیرس یوقت

 شد وگفت : ادهیپ

 دنبالت ادیب اوشیا زنگ بزنم سبمون ت نیتو ماش_

 گفت : کردیاو نگاه م يبا خنده به سر تا پا کهیبه دنبالش آمد. در حال اوشیبعد س قهیدق یس

 لجن ؟!! ای يافتاد یتو حوض نقاش یمش یگنجشکک اش_

 آورد و گفت : رونیب شیزبانش را برا پرستو

 ؟ رتهیعوض تقد نیعمل قهرمانانه انجام دادم. ا هیاصال هم خنده دار نبود. من مثل زورو _

 بلند تر شد اوشیس خنده
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 !!خورهیبهت م شتریب ایبگم گروهبان گارس یستیزورو آره ؟ تپل هم ن_

 لوس و ننر !_

 نگاه کرد گفت : اوشیدوباره به س یآوردن موضوع مهمان ادیناز سرش را به سمت پنجره چرخاند. بعد با به  با

 . ستین نی؟ زشت شد شاه شنیم ینه ؟ حاال مهموناش چ شهیم ياز دستم کفر یلیحتما خ نیشاه_

 گفت : انهیموذ اوشیس

 ؟ هیچ یدونیداره م یخوب هیآره فاجعه است. فقط _

 با خنده اضافه کرد اوشیبا تعجب سرش را تکان داد و س پرستو

 نهیبیرو م نیهشا بمارستانیرحمتو سر نکشه، خودش تو  قیو ر ادیمهمونمون اگر بهوش ب_

 گفت : غیو با ج دیاو کوب يبه بازو ینگاه کرد بعد مشت اوشیبا تعجب هر چه تمام تر به س هیثان چند

 !! کنمیعمو صدات م گهیطور شد از به بعد د نی. حاال که ایلیخ ایس يدیپل یلیخ_

 یکنیم خودیشما ب_

 کنند متنفر است شیعمو صدا شیبرادر زاده ها نکهیاز ا اوشیکه س دانستیم

 عمو عمو عمو عمو ........ _

 خنده اش را کنترل کرد و با اخم گفت : اوشیس

 شدم ! ریمن پ کننیفکر م يطور نیدخترا ا یگیزهر مار عموعموعمو .... نم_

 بود ؟ نیمهمون شاه اروی نیحاال واقعا ا_

 شونیهستن ا ریکب يریکب يادب. آقا یب هیچ اروی_

 جوونه باز بهتر بود نی. حاال اخوردینم نیبود. به سن شاه ریپ یلیآخه طرف خ_

که  دنیطرفا بودن فهم نی. ظاهرا اامرزتهیخدا ب يدر اصل دوست گرمابه و گلستان بابا ستین نیدوست شاه_

 . نهیو شهناز رو بب نیاومده بود شاه میا الیو هیچند وقت هیما 

 بود؟ یپس اون مرد جوونه ک_

. بنده ایتو عصر ب رمیگوش نداده گفته من قدم زنون م برمتیخودم م ایبهش گفتم ب یهر چ گفتیپسرشه. م_

 . کردیداشت سکته م ستیباباش ن دیاومد د یخدا وقت ي

 ؟ رونیمگه ساعت چند زده بوده ب_
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 خواسته نهارو با ما باشه یظهر. م ازدهی_

راه غش  نیبدبخت ب نیا ننیبه ما بب زدنیزنگ م هیهم همراش نبوده ؟ حداقل  يزیچ یلیچه خجسته ! موبا_

 نکرده باشه

 !! گهید ادیم شیآمده پ شیبشه. پ يطور نیکه ا کردنیاصال فکرشو هم نم_

اش را به  نینازن يکه پرستو کرد دوش گرفتن بود. بعد شام خورد. بذر گل ها يکار نیاول دندیخانه که رس به

 شهیهم يکرد تا بعد گل بنفشه را به جا ادداشتیبسته را هر  يرو کیکرد و با ماژ شانیگلخانه برد. دسته بند

بود. گل  رترید یگذاشت. کاشت آنها کم نهسنبل و کوکب را جدا گا ازیو پ یتوت فرنگ يها شهیبهار نکارد. ر

راحت شد  اهانشیاز گل و گ الشیخ یوقت تیکرد و در نها يرا بر اساس زمان کاشتشان طبقه بند یفصل يها

 به داخل خانه برگشت.

سرش جمع  يراباال شیرا عوض کرد. موها شیشد. لباس ها داریحرف زدن چند نفر از خواب ب يبا صدا صبح

در سالن نشسته بودند. از پشت ستون سالن  يروزیو همان مرد جوان د نی،شاه اوشیرفت . س نییکرد و پا

 آمد . یتر م امرد آشن افهیبه نظرش ق کردیه متر نگا قیاسترس و دق ینگاهشان کرد . حاال که ب

ساده و مردانه کوتاه شده و به عقب شانه شده بود . چهره  یلیخ شیداشت. موها دهیکامال ورز یکلیبلند و ه قد

گونه  یوحش یتینشست. جذاب یبه دل همه کس نم دیکه شا یتیخاص داشت. جذاب تینوع جذاب کیاش 

وجه سوسول و زنانه  چیه هبود که او ب نیکه کامال معلوم بود ا يزی. چغوریزمخت و  يتا حدود ی،خشن و حت

 دیرسیبود. به نظر م دهیوخشن بخش یوحش یکامال مردانه در وجودش بود که به چهره اش حالت ينبود. عنصر

 تیابکرده بود جذ نیمتفاوت تر از ا یکه چهره اش را حت يزیوجود دارد. اما چ شتریهورمون تستسترون در او ب

 تینافذ و در نها اریو بس دهی،کش اهی،چشمان س یو کامال هشت نپه يچشم و ابرو و لب و دهانش بود. ابروها

 آن کار کرده بود . يخدا جداگانه به رو يکه به قول سود یلب و دهان

 .دیسرش را چرخاند و او را د اوشیس

 جا پرستو. نیا ایب_

 کرد و گفت : یمعرف نیرفت وسالم کرد. مرد به احترامش از جا بلند شد و جواب سالم اش را داد .شاه جلو

 ينجاتشون داد روزیکه د يریکب يهستن. پسر آقا يریرها کب يپرستو خواهرم. پرستو جان آقا_

 جلو برد و گفت : ییدستش را به نشانه آشنا يریکب رها

 بزرگ بهتون بدهکارم یلیتشکر خ هیخوشبختم. در ضمن _
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 . دیرسیم یدستش را فشرد. حاال به نظرش آشنا تر از هر زمان کردیمو شکافانه نگاهش م کهیدر حال پرستو

 نکردم . يکار کنمیخواهش م_

 با دستش اشاره کرد و گفت : بعد

 ، حاال اوضاع پدرتون چطوره ؟ کنمیخواهش م دییبفرما_

 خوب خدا رو شکر خطر رفع شده. یهستن. ول وی یس يبود. االن البته آ فیاستروك خف هی_

که خواست جوابش را بدهد چشمش به مارك کت و شلوار او که کنار  نیهم یسرش را تکان داد ول پرستو

 است. دهیآمد که او را کجا د ادشیدوخته شده بود افتاد و ناگهان  نیآست

 گفت : جانیه با

. اگه اشتباه نکنم خودتون هم نیکرد غیتبل ویمعروف ينه ؟ مارك ها دی. شما مدل ادمیشما رو کجا د دمیفهم_

 آره ؟ نیزنیطرح م

 و سرش را تکان داد دیپرستو خند ادیز جانیبه ه رها

 زنمیسرت تو کاره ها. آره طرحم م_

 . من از چندتا از کاراتون الهام گرفتمهیعال یلیکاراتون خ_

 یاو م غاتیجذب عکس ها و تبل شتریمع شد. معموال دخترها ببار با تعجب نگاهش کرد و خنده اش ج نیا رها

 . شیشدند نه طرح ها

 ؟ یدونیم يزیچ یمگه از طراح_

 جوابش را داد نیپرستو شاه يجا به

 . هیدوخته. هنرستان ویآره پرستو سال آخر طراح_

 گفت : يبا عالقه مند رها

 . نمیبب اریبرو طرحاتو ب_

پرستو  يو تعجب به طرح ها رتیرا آورد . رها با ح شیرها منصرف شود رفت و طرح ها نکهیهم قبل از ا پرستو

بود.  یباالتر و بهتر از عال يزیمردانه اش چ يطرح ها یزنانه اش در حد متوسط بود. ول ينگاه کرد. طرح ها

 بود . يو نو آور دهیآوانگارد ، مبتکرانه و پر از ا اریبس

 پرستو چند سالته؟_

 هفده_
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 کم بود . پرستو با خجالت گفت : شیخوب هم برا یرها به نشانه تعجب باال رفت. خوب بود. حت هچان

 وحشتناك هستن نه ؟ یلیخ_

 هی؟منظورم  يکار کرد یهم به صورت عمل یی. جاهیمردونت عال يطرح ها ی. ولدیزنونه ات شا يطرح ها _

 برند خاصه ؟ ای يدیتول

 .شهیچون طرح زنونم افتضاحه کارم مشکل تر م آشنا نداشتم ، بعد هم من یینه جا_

 سرش را تکان داد و گفت : رها

 کار کن یچ گمیبهت م کنمیدر موردش فکر م_

پرستو آن  يطرف طرح ها کیکردن موضوع بود. از  نیعصر که رها منزل آنها بود مشغول سبک و سنگ تا

 یاگر هم از او م یرها شود. از طرف هودهیهمه استعداد ب نیآمد ا یم فشیو مبتکرانه بود که ح یچنان عال

که  دیترس یم داشتیمرد سرو کار م يبا مدل ها دیبایکار کند وطرح بزند چون تمام مدت م شیخواست که برا

 دردسر ساز شود . شیسن کم اش برا نیبا ا

 خودش را به او داد. يکار کردن برا شنهادیخواست به خانه برگردد پ یکه م یعاقبت شب وقت یول

 ؟ یمن طرح بزن يبرا يدوست دار_

 کار داده باشد . شنهادیبه او پ يریکه رها کب شدیبا تعجب نگاهش کرد. باورش نم پرستو

 ؟ از خدامه دیگیم يجد_

 منفجر شود اخم کرد و گفت: یهر لحظه امکان داشت از شدت خوشحال دیرسیبه او که به نظر م رها

من  ي. برانمیاول کار دوختت رو هم بب دی. بایکار کن یتونینم شتریبه شرطها و شروطها . فعال با دو تا مدل ب_

. دوست و یاز سنت بزرگ تر رفتار کن دیبا یکنیدوخت و برش به اندازه طرح مهمه. بعد هم اونجا که کار م

 ؟ يایب ییخوا یم یک ي. حاال اگر قبول دارمیحرفا ندار نیو از ا طنتیش ویدوست کش

 رها موافق بود گفت: يکه ظاهرا با تمام حرف ها نیشاه

 تهران؟ يگرد یبرم یتو ک_

 دونم هر وقت حال بابا بهتر بشه یشنبه، نم کیشنبه _

 خبرم کن_

 باشه پس تماس از من ._
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 یطرح بزند، ول خواست دوباره یو رو کرد. دلش م ریرا دوباره ز شیاز رفتن رها به اتاقش رفت و طرح ها بعد

به  دیکه بخواهد طرح هم بزند. با نیچه رسد به ا ندیجا بنش کیتوانست  ینم یآن قدر استرس داشت که حت

 کرد. یم آرامش ینیریپختن ش ای يجور مواقع فقط با گل کار نیزد در ا یسر م شیگل ها

 

**** 

 

 هم کار دارما. گهید ياز کار شما چند جا ریزود باش پرستو من به غ -

بپوشد. تا به حال  دیدانست چه با ی. نمدیچرخ یپرستو همچنان دور خودش م یدر آمده بود، ول نیشاه يصدا

 یعصبان نیبه در خورد و در باز شد. شاه يشده بود. ضربه ا جینرفته بود و حاال کامال گ ییکار به جا يبرا

 نگاهش کرد و گفت:

 تو؟ یکن یکار م یچ ؟يهنوز حاضر نشد -

 به ساعتش نگاه کرد و دوباره گفت: بعد

 و خودت! یخود دان گهیتو هم د رمیصورت من م نیا ریدر غ ن،یکه آفر ياومد گهید قهیاگه تا سه دق -

 خواهد کرد. یبزند عمل یهر حرف نیدانست شاه یبار پرستو به سرعت حاضر شد. م نیرفت و ا رونیدر ب از

داشت  مینزد. تصم یحرف یبود. دلش سوخت، ول دهینگاهش کرد. رنگش پر نی. شاهستادندیا يبرج بلند يجلو

 الزم بود. شیبرا یدانست سخت است ول یتنها روانه اش کند. م

 ؟یکن یمنو نگاه م یچرا نشست گهیبرو د -

نه من هم " دیآمد که بگو نیسر زبان شاه يلحظه ا يکه برا "تنها برم"آن چنان با وحشت گفت  پرستو

 ".میآ یهمراهت م

 ستیزشت ن یاون جا کار کن يخوا یهان؟ بدو دختر خوب! تو م امیمنم همرات م ينکنه فکر کرد گه،یآره د -

 ؟يبا بزرگترت بر يبخوا

 . با ناله گفت:دیاینمانده بود که اشک پرستو در ب يزیچ

 بار! هی نیفقط هم نیتو رو خدا شاه -

 گفت: يشتریب متیبار با مال نیا نیشاه
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 خجالت نداره. گهید يدیبار د هیرها رو که  ؟یترس یم یدلم از چ زیآخه عز -

 نوازش کرد. متیرا گرفت و با مال دستش

کنم فقط و فقط  یم يری. من اگر سخت گشهیبعدها باعث دردسرت م يخجالت و کم رو نیپرستو جان ا -

 دت.که رها نخور دمیخانوم شجاع برو تو. من قول م هیواسه خاطر خودته. حاال مثل 

 شد. ادهیپ نیفقط سرش را تکان داد و از ماش پرستو

کرد. از شدت استرس حالت تهوع گرفته بود. باالخره و به هر  یپا و آن پا م نیبود و ا ستادهیا يدر ورود يجلو

داشت.  یجالب اریبس یکامال مدرن. طراح يسالن دلباز و پر نور بود با دکور کیکه بود داخل رفت.  یجان کندن

از  ییعکس ها وارید يدور سالن و به رو ا. دور تکیو سرام ینیاز جنس چ ییو پر از مجسمه ها یمشک دیسف

 .یرانیو چه ا یمطرح بود. چه خارج يمدل ها

زد که مدل  یخود رها بود. چند پسر جوان که چهره ها و اندامشان داد م يتا از عکس ها هم عکس ها چند

سالن بود نشسته بودند. همه با تعجب ساکت شدند و توجه شان به پرستو  که در ییکاناپه و مبل ها يهستند رو

آن چنان  يلحظه ا يبه سکوت شد. پرستو برا لیدفعه تبد کیجلب شد. آن همه سر و صدا و حرف زدن 

 یرفت. با بدبخت یکرد و در آن فرو م یدهان باز م نیخواست زم یاحساس خجالت و استرس کرد که دلش م

 يکه ظاهرا تنها جنس مونث آن جا بود رفت، اما آن قدر عجله داشت تا از شر نگاه مردها یشمن زیبه طرف م

بود  دهیوسط راهش قرار داشت و او اصال آن را ند درکه  یعسل زیبه لبه م شییدرون سالن خالص شود که پا

 »خدا جون،خدا جون، خدا جون!«شد.  جادیا يبلند يخورد و صدا

 توانست سر فرصت خره خره اش را بجود! یآن جا بود و او م نیخواست شاه یم دلش

 سالم. -

 تکان داد. یبا تعجب نگاهش کرد و فقط سرش را کم یمنش

 .نمیرو بب يریکب يخواستم آقا یم -

 کدومشون؟ -

 »مرخص شده؟ مارستانیاز ب يریکب يکدومشون؟ مگه آقا یچ یعنی«

 .يریرها کب يآقا -

 حوصله گفت: یب یمنش

 ؟يارشون دارک یچ -
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 هستن. انیدر جر دیزنم. بهشون بگ یکار اومدم. طرح م يمن برا -

 از اتاق ها رفت. یکیبلند شد و به  دینگاهش کرد و با ترد يشتریب رتیبار با ح نیا یمنش

 برگشت. يشتریب یجیلحظه بعد با گ چند

 تو؟ يبر یتونیم -

دست  کیکه در گوشه اتاق بود نشسته بود.  یبزرگ ینقشه کش زیبه در زد و داخل شد. رها پشت م يا ضربه

مخصوص مطالعه  یدور مشک نکیبود. ع دهیدرجه روشن تر پوش کی یراهنیبا پ يکت و شلوار و کراوات دود

از جا بلند شد و جواب  پرستوکرده بود. دوباره به احترام  شتریهم به چشمانش بود که حالت جذبه صورتش را ب

 سالم آهسته او را داد.

 ؟يچطور -

 بود. دهینظرش رنگ پرستو پر به

 

 

که در آن طرف  یرا گرفت و او را به سمت مبل شیبازو شتریآرامش ب يمشخص بود که استرس دارد . برا کامال

 کرد. تیاتاق بود هدا

 یآروم باش کمیکن  ی. سعنیبش نجایا ایب_

به اسم  یرا درآورد و به کس لشیموبا یو قهوه داد. بعد گوش کیمبل نشاند و با تلفن سفارش ک يرا رو پرستو

هم سن و  بایمرد جوان تقر کیو بعد  یبعد اول منش قهی. چند دقدیایمحمد تماس گرفت و گفت که به دفترش ب

به رها  يادیهم شباهت ز افهیاز نظر ق یهم اندازه رها داشت و حت یکلیسال خود رها وارد شدند. مرد قد و ه

را  شیبلندش بود. موها يرها، موها يفوق العاده  تیاز نداشتن آن جذاب ریتنها تفاوت شان به غ دیشاداشت. 

به تن داشت. رها از جا بلند  شرتیو ت نیرها شلوار ج یرسم پیکرده بود و بر خالف ت یپشت سرش دم اسب

 پرستو را به طرف محمد گرفت و گفت : يشد و طرح ها

 پسر عموم، محمد_

 رو به محمد کرد و گفت : بعد

 ؟ یشی؟مدلش م هی. نظرت چکننیبه بعد با ما کار م نی. از اهیخانوم فتوح يها طرح ها نیمحمد ا_

 مو شکافانه به پرستو نگاه کرد و گفت : هیو رو کرد و بعد چند ثان ریبا دقت طرح ها را ز محمد
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 ؟ یدوخت یطراح_

 سرش را تکان داد محمد متفکرانه چانه اش را باال داد و گفت : پرستو

 دوختت چطوره دید دیطرحت که خوبه با_

 رو به رها کرد و گفت : بعد

 که باهاش کار کنن خوبه ؟ زارمیرو م دیو سع مای، ن رمیمن درگ_

 خوبه. صداشون کن ._

 رو به پرستو کرد و گفت: بعد

 با خودت ؟ يآورد لیوسا_

 . اوردیپرستو هر چه که الزم دارد ب يتکان داد. رها هم به محمد گفت برا یش را به نشانه نفسر پرستو

 يریکب يرفت و رها فنجان قهوه را به طرف پرستو گرفت و تعارفش کرد. پرستو هم مودبانه احوال آقا محمد

 بهتره یلی. رها هم گفت که بابا خدی!! را پرس ریکب

ساعت آمد ، محمد همراه با دو پسر جوان به اتاق برگشت.  یه به نظر پرستو سبعد ک قهیدق یدر حدود س يزیچ

هر چه تمام تر به پرستو نگاه کردند. رها  رتی. و هر دو با حدندیرسیتا دو ساله به نظر م کیو  ستیپسرها ب

 کارش را شروع کند. تواندیکرد و به پرستو گفت که م یکوتاه یمعرف

 

کارش را شروع کرد آن استرس و  نکهیپرستو. به محض ا يرفتار یدگرگون نیجالب بود ا یلیرها خ يبرا

 يزهایدر آورد و تند تند چ فشیاز ک یکوچک ادداشتیرفت و کامال غرق در کارش شد. دفتر چه  نیخجالت از ب

. کرد شیبه نوشته ها یر پوستیو ز عیسر یباال سرش رفت و نگاه يکرد. رها با کنجکاو یم ادداشتیرا در آن 

گرفته تا مدل  دیو سع مایکرده بود. از رنگ چشم ن ادداشتیرا  زیبا تعجب چانه اش را باال برد. همه چ

 . شانیو ابروها ینیفرم ب ی. حتشانیموها

 سرش را باال آورد و به رها نگاه کرد و گفت : پرستو

 ؟ رمیتونم اندازه هاشونو بگ یم_

 جلو . ایب مایآره حتما. ن_
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. کم سن و سال بود. آن جذبه و دیداشت با پوست سف یمشک يبود. چشم و ابرو یبا نمک یلیپسر خ ماین

خواهد داشت. جلو آمد و  شیدر پ یدرخشان ندهیآ نگیمعلوم بود که در عالم مدل یرها را نداشت ول یپختگ

 چشمک به پرستو زد و گفت : کیهمراه با  يبار طنتیلبخند ش

 . مامیسالم من ن_

 کرد و با خجالت گفت : زانیز محمد گرفت و دور گردنش آومتر را ا پرستو

 منم پرستو ام_

را نگرفته بود. و  نیشاه یو گاه اوشیاز س ریبه غ يمرد يشروع به اندازه گرفتن کرد. تا به حال اندازه  بعد

 رندیبگاز او  میعظ یسوت کیزوم شده بود و انگار همه منتظر بودند تا  شیکه به رو یحاال با آن همه نگاه

 سوار کار شد. عروفخارج شد و به قول م ایکارش را شروع کرد. اما به سرعت از آن دن

 .... راهنی، قد پ نیآست يکمر ، دور باسن ،سر شانه ،بلند دور

به نظر  یکرد. هم رها و هم محمد هر دو از کارش و هم از طرز برخوردش راض ادداشتیهمه را  بیترت به

را  دیسع ياندازه  مایحرف هم نزد. بعد از ن یحت گریپرستو د يو کار يحالت جد ریهم تحت تاث مای. ندندیرسیم

در مورد  یبدهد. بعد هم کم ستوراهرو را به پر يهم گرفت و بعد رها به محمد گفت که اتاق کوچک انتها

ه کالس دارد را ک یینداشت و فقط گفت که روزها یکدام مشکل چیداد. پرستو با ه حیتوض شانیساعات کار

 و به او بدهد. سدیکالسش را بنو يو روز ها ستین ی. رها هم گفت که مشکلدیایتواند ب ینم

کارش را شروع  خواستیاو که تازه م يبرا یبود ول یدر نظر گرفته بودند رفت. اتاق کوچک شیکه برا یاتاق به

 بود. نیکرده بود و او را قبول کرده بود بهتر سکیکه رها ر نیکند هم

بود که او را  يزی. در ذهنش چشدینم خواستیکه او م يزیظهر فکر کرد. طرح زد و بعد پاره شان کرد. آن چ تا

 .امدیکاغذ نم يبه رو یول دادیقلقلک م

به در خورد و محمد وارد  ییگذاشته بود که ضربه ا ینقشه کش زیم يخسته شده بود. تازه سرش را رو چشمانش

 شد

 نه ؟ يخسته شد_

 و گفت : دیپاره شده درون سطل کرد و خند يبه کاغذها ياشاره ا بعد

 !يکاغذ حروم کرد يادی. زهیامروز کاف يبرا_

 را جمع کرد و گفت : شیبا خجالت لب ها پرستو
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 .ارمیکاغذ ب يکه تو مغزمه رو يزیاون چ تونمیخنگ شدم. نم نکهیشدم. مثل ا يطور نیچرا ا دونمینم_

 یکنیم یسع يدار نکهیا يخوب برا_

 کنارش نشست و ادامه داد : بعد

 یدونیم دیحاال خودتو مق ی. ولیکنیواسه دل خودت کار م يدار نکهیا يبرا یزنیراحت طرح م یلیخ شهیهم_

 .یکه حتما طرح بزن

 دستش را به طرف پرستو دراز کرد و گفت : بعد

 چند سالته پرستو خانوم ؟_

 هفده._

 ای. حاال بشهیخاطره امروز واست مسخره م یبش یکه طراح معروف گهیدخودتو خسته نکن. چند سال  ادیز_

 ناهار.

 

 

 يتمام عمرش آمد. با وجود آن همه مرد يغذا نیتر یهر چه تمام تر خورد. به نظرش طوالن یچارگیرا با ب غذا

!! به زور  رودینم نییبسته شده است و غذا پا شیکه راه گلو کردیبه او زل زده بودند احساس م يکه با کنجکاو

 خورد کرد و گفت : یم اغذ يکه با خونسرد یدلستر لقمه را قورت داد و آهسته رو به منش

 ؟ يخوریراحت م نقدریا يجور یچ_

 است با خنده گفت : یبود اسمش خانوم متق دهیکه بعد فهم یمنش

 یکنیجلب توجه م شتریب کمی. بعد هم تو نه که سنت کمه يدار ینگران نباش براشون تازگ_

 و گفت : دیکش یپوف یبا کج خلق پرستو

 تو باغ وحشو دارم. يوونایاحساس ح_

 بخور راحت باش._

طرح کوچک  کی ینکرد. مخصوصا که نتوانست حت شیاو نتوانست راحت باشد. تا آخر وقت استرس رها یول

 مقبول بزند. مچهین

 ای دیایبه دنبالش م نیفکر بود که شاه نیادر هم بود. در  شیاخم ها یآمد. اما حساب رونیوقت از اتاق ب آخر

 دم در منتظرش باشد. نیکه شاه کردیبرود ؟دعا دعا م دیآنکه خودش با
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 کرد. شیبوق زد و بعد به نام صدا شیبرا یدر انتظارش نبود. راه افتاد تا برود که کس یکس نییپا اما

 پرستو خانوم_

 يراننده پدرش بود و حاال در شرکت برا ییجوراها کیبود که در زمان زنده بودن پدرش  یاسالم ي. آقادیچرخ

 .کردیکار م اوشیس

 يهم گفت که آقا یاسالم يکه چطور شده که او به دنبالش آمده است ؟ آقا دیشد و سالم کرد و پرس سوار

 دکتر کار داشتند.

را هم باز کرد.  ي. با تعجب در ورودامدیم اطیتا ح ینانس یآهنگ عرب يانداخت و در را باز کرد. صدا دیکل

 »؟!!! یو آهنگ نانس نیکار داشته ، بعد هم شاه نیکه گفت شاه یاسالم يآقا«

! با تعجب نگاه کرد. قبال سبک  دادیوسط هال قر م یدست لباس جلف عرب کیرفت. شهناز بود که با  داخل

 .کردیسکته م دیفهمیم نیبود !! اگر شاه يدیواقعا ورژن جد یکی نیا یبود ول دهیاز مادرش د يادیز يها يسر

 يو لوند یچشم اش به پرستو افتاد. با سر خوش دادیزد و همان طور که باسنش را تکان تکان م یچرخ شهناز

 و گفت : دیخند

 تو ؟ ياومد یک _

 ؟ یکنیکار م یجا چ نیشما ا_

 توجه به سوال پرستو گفت : یو ب دیدوباره چرخ شهناز

 گرفتم ! ادی یآموزش يد یس ي؟ از رو رقصمیخوب م _

 گفت : ردیخنده اش را بگ يجلو کردیم یسع کهیدر حال پرستو

 ؟ ياز کجا آورد گهید یآموزش يد یس _

 پدر تو کمرش فنر گذاشتن ! یب نکهی. مثل اینیرقص خودشو بب دیپرستو با يملک جون داده. وا _

شصت و شش هفت  نیری؟! او که ش دیرقصیم یملک تاج خانوم هم عرب یعنیچهار تا شد !  شیچشمها پرستو

 آورد ؟ یم يرا داشت. از کجا نفس و انرژ یسال

هشتاد رو داره.  يتر یملک جون ام پ يجد يشهناز جد یخدا شما و ملک جونو واسه هم نگه داره ! ول _

 ! کنهیکه سکته نم هییخدا

 پرستو هرگز نتوانسته بود به کار ببندد گفت :که  يبه سر گردنش داد و با ناز يقر شهناز

 خوبه ! مونیسالمت يورزش کنه برا دی! ملک فقط شصتو پنج سالشه. بعد هم با تیترب یب _



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ١٧ 

 با خنده سرش را تکان داد و به اتاقش رفت. پرستو

 يآنها مادر يبرا یمدل چیکه به ه ي. مادرگرفتیفکر خنده اش م یو ب ی،دمدم تییمسول یمادر ب نیاز ا یگاه

که پدرشان  یبود. تا زمان شیها یلباسش ، پول و مهمان شیکه تمام دغدغه و فکر و نگران ینکرده بود. کس

 یصفات بد مادرشان اضافه شد. با هر کس ههم ب يبندوبار یبهتر بود. اما بعد از آن ب يزنده بود اوضاع تا حدود

 نیاست. در ا نیهم سن شاه پردیکه دارد با او م یود کساصال مهم نب شیو برا گرفتیگرم م دیرسیکه از راه م

هم که  یبتوان گفت که تنها کس دیبود. و شا ينداشت سود یاو مشکل يسبک سر نیکه با ا یتنها کس انیم

و  یافراط يبندوبار یها ،ب يها و همان سبک سر يهمان جلف باز قای. دقودب يشهناز بود سود هیاخالقش شب

هر چه در شهناز بود با  نکهیبند کند. مثل ا يرا پا يسود توانستینم زیچ چیکه ه يبودن. به طور تییمسول یب

 درهم داشت که  یذات یو خوش قلب یمهربان کیبود! البته شهناز  دهیارث رس يتوان دو برابر به سود کی

 گفتیم یبه شوخ اوشیس یکه گاه يو خود خواه بود. طور يا نهیک اریذاتا بس ي. سودخوردیبه چشم نم يسود

 جو است. نهیک وانیشتر است ! چون شتر هم ح هیشب يکه سود

بود که به حد مرگ از  اینفر در دن کیشد. اگر  خیتنش از ترس س يموها يسود ادیاسم و  یآوردن حت ادیبه  با

 ، خواهرش بود. يآن کس سود دیترسیاو م

 

. دیرسیبه صبحانه نم گریزد. د رونیشانه انداخت و از در ب يرا رو شیکول فی. کدیرا پوش شیعجله جوراب ها با

برداشت  بیس کیدرون سالن  يخور وهیبود. از ظرف م ستادهیکه منتظرش ا شدیم يا قهیپنج دق یاسالم يآقا

که با لباس  نیشاه يرا ببندد. برا ششگاز بزرگ زد و همان جا در دهانش نگاه داشت. خم شد تا بند کف کیو 

 و گفت : دیخند نیسر تکان داد. شاه کردیورزش م یو مشک دیم سفسر ه یورزش

 کت ! یپووس یبپا خفه نش _

 . کردیکت دالز صدا م یو او را پووس گذاشتیسر به سرش م نیشاه یگاه

خنده » خوبه  شیچون واسه سالمت کنهیملک جون ورزش م« گفتیمادرش که م روزیآوردن حرف د ادیبه  با

 و ورزش ملک جون !! نیاش گرفت. ورزش شاه

 

شد. رها  ادهیاز آسانسور پ دادیرا در دستش تکان تکان م بیزد و همان طور که دم س بشیگاز را به س نیآخر

 بیتا بنا گوش قرمز شده بود آشغال س کهیبود. با تعجب به پرستو نگاه کرد. پرستو هم در حال ستادهیدر ا يجلو
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بود لبخند زد و جواب  يو خشک و کم خنده ا ور. رها که کال آدم مغراش چپاند و با لکنت سالم کرد بیرا در ج

مبارك شما. اما  بیآن آشغال در سطل زباله است نه در ج يکه جا دیخواست بگو یسالم پرستو را داد. دلش م

احترام  دادیم حیحرف ها بود که بخواهد سر به سرش بگذارد. ترج نی. به نظرش پرستو بچه تر از اامدیدلش ن

 خودش را حفظ کند.

 یبغل زد و به سراغ رها رفت. از خانوم متق ریرا ز شیقبل ظهر بود که پرستو چند تا از طرح ها ازدهی ساعت

تواند در اتاقش منتظر بماند. پرستو هم  یو او م ستیهم گفت که رها ن یو خانوم متق ندیخواست که رها را بب

بود و  ستادهیشکل ممکن. وسط اتاق ا نی. اما رها در اتاق بود. آن هم به بدترآنکه در بزند در اتاق را باز کرد یب

در حدود  يزیبود و با چشمان از حدقه در آمده به پرستو زل زده بود !! چ دهیکش نییرانش پا مهیشلوارش را تا ن

، در را به  دیکش ییخفه ا غیتا پرستو که مثل مجسمه خشکش زده بود به خودش آمد و ج دیطول کش هیچند ثان

 :دیچشم در آمده که با تعجب پرس یطرف اتاق خودش برگشت و در جواب خانوم متق بهسرعت بست و 

 !! ادیم يریکب يکجا پس ؟حاال آقا_

و  دیکوب یم یبه سر خانوم متق يزیچ کیخواست با  ی. دلش مدیایو بعدا م ستیکه هنوز طرحش کامل ن گفت

 نوبر است. جیقدر گ نیهم ا ی! آخر منش کردیناقصش م

 .کردیو طول و عرض اتاق کوچکش را متر م دییسا یرا به هم م شیها دست

 »کور !  کهیزن یکارت کنه خانوم متق یبگم خدا چ یبد شد. افتضاح شد. اله یلیخدا خ يوا«

راخ و و شرم عرق از تمام سو یتواند به صورت رها نگاه کند. از شدت نارحت یم ییبا چه رو گریدانست د ینم

 ولو شد. شیصندل يزده بود. با دست خودش را باد زد و رو رونیتنش ب يسنبه ها

و خجالت زده بود به محمد  یو سوخته بود و هم عصب ختهیشلوارش ر يآن طرف رها که هم قهوه داغ رو از

مردانه هم  ریلباس، مدل برهنه لباس ز یالمل نیب يدر شو ها یزنگ زد و احضارش کرد. درست بود که گاه

 .شتتا آسمان فرق دا نیامروز زم زیشده بود. اما مدل لباس بودن با وضع فاجعه آم

 داندیبچه هم م کی یحد بچه باشد. حت نیکه تا ا کردیحاال عذر پرستو را بخواهد. فکر نم نیهم گفتیم دلش

که چند لحظه بعد محمد هم بدون در زدن  یابتدا در بزند. اما وقت دیکه درش بسته است با ییورود به جا يبرا

 واقعا به سالمت عقل کارمندانش شک کرد. گریوارد شد د

 با تعجب به رها نگاه کرد و گفت : محمد

 .ییجا نیتو که ا _
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 مگه کجا قرار باشم ؟ _

 ؟ یکار داشت یتو اتاق منتظرت باشم. حاال چ امیب یستیگفت که ن یخانوم متق نیا دونمیچه م _

به  جیگ یمتق نیگفت و سرش را تکان داد. تازه شصتش خبر دار شد که چه شده است. پس ا يم بلندهو رها

 .ستیپرستو گفته که او در اتاق ن

چه کار داشته است ؟ محمد  چارهیب يپرستو نیکه ا ندیکرد و گفت که برود و بب فیمحمد تعر يرا برا انیجر

 مبل خم شده بود گفت : يرو ادیکه از خنده ز

 ؟ دینه جون محمد راستشو بگو حاال طرف تا کجا رو د _

 و خودکارش را به طرف محمد پرت کرد و گفت : دیخند رها

 رونیمحمد ، گمشو برو ب ییایح یب یلیخ _

به در زد و داخل شد.  ییصورتش پاك کرد و ضربه ا يخنده را از رو ایبقا نیدر اتاق پرستو محمد آخر يجلو

بکشد از  شیاگر محمد به رو کردیاز جا بلند شد و سالم کرد. هر لحظه فکر م یحتپرستو با خجالت و نارا

. دیفتاده است کار پرستو را پرسین یاتفاق نیاصال چن نکهیخونسرد مثل ا یلی. اما محمد خشودیخجالت آب م

 از طرح که در آن مشکل داشت را نشانش داد. یپرستو هم قسمت

 

چشمش  یول ردیبم یداد از گرسنگ حیترج یگرسنه بود ول نکهی. با اامدین رونیناهار پرستو اصال از اتاق ب يبرا

زد. اما از  رونیرا جمع و جور کرد و ب لشیوسا هی! عصر هم زودتر از بق يزود نیبه رها نخورد. حداقل نه به ا

شلوارش فرو  بیجالب در ج یرا با ژست ستشد کی کهیبود. در حال ستادهیآسانسور ا يشانس خوبش رها جلو

 یو مچ پرستو که م دیپرستو به طرفش چرخ يپا يضرب گرفته بود. با صدا نیزم يچپش رو يبرده بود با پا

ما  يزیپرستو که چ ستادنیو حالت ا افهیعقب گرد کند و برگردد را گرفت. از ق انهیخواست به صورت کامال ناش

 يستو سرخ و چشمانش گشاد شده بود. رها برابود خنده اش گرفت. صورت پر ستادنیعقب عقب رفتن و ا نیب

. رها در را باز دیلحظه آسانسور هم رس نیانداخت. در هم نییاو را شرمنده نکند سرش را پا نیاز ا شتریب نکهیا

را بهانه  يزیتوانست چ یخواست که م یدلش م یلیو مودبانه به پرستو تعارف کرد. پرستو خ ستادیکرد و کنار ا

 چیه ریآمده بود تقص شیپ شانیکه برا یتیینبود. موقع یهم شدن نیکند و با رها سوار اسانسور نشود. اما خوب ا

به رها نگاه کرد. هر لحظه  یچشم ریکدامشان نبود. اما هر دو نفرشان را معذب و ناراحت کرده بود. سوار شد و ز
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به  ی. حتاوردیخودش ب يبه رو یحرف ها بود که حت نیاز ا رترها جنتلمن  یبزند. ول یکه رها حرف دیترس یم

 شد و رفت. نیکرد و سوار ماش يسرد یپرستو نگاه هم نکرد. بعد هم خداحافظ

 

 

 دیکند. با یدگیعقب مانده اش رس يکرده بود تا به کارها يزیروز جمعه بود و پرستو از صبح برنامه ر صبح

را  ییبذر گل ها دی. باکردیدوخت شان را کامل م دیان مانده بود که باهنرست ياز کارها يخواند. تعداد یدرس م

. دادندیگل نم دیع يبرا گریگل ها د کردیم راکار  نیا رتری. اگر دکاشتیکه از رامسر با خودش آورده بود را م

 دایپ نترنتیداشت و از ا زیاشتها بر انگ یلیخ يبود که ظاهر ییگردو ینیرینوع ش کیطور دستور پخت  نیهم

 کرده بود.

هنرستان رفت. آنها از همه واجب تر بودند. بعد از آن به سراغ گلخانه رفت. اما هنوز  يبه سراغ کارها اول

 اش را دست نکرده بود که تلفن زنگ خورد. شماره نا آشنا بود . یباغبان يدستکش ها

 د؟ییبله بفرما_

 پرستو ؟_

 بله. شما ؟_

 رها هستم._

 ؟ سالم. حالتون چطوره_

رها را  يرو نی. تا به حال ادیکه پرستو از جا پر دیکش ادیفر یسر کس یجواب آن چنان عصب يرها به جا اما

 بود. دهیند

 نیکه اگر باد به گوشش برسونه طرحو رو هوا زده. اون وقت فقط بش یامان دیتو ؟ فر یگیچرت و پرت م یچ _

 ....... کهی. آخه مرتارمیرو در م یکی. من پدر تو نیبب

درون دستش زل زده بود. چه خبر شده بود ؟ ظاهرا آن قدر  یتماس قطع شد. پرستو هاج و واج به گوش و

آن چنان  یاست. موضوع کردهیاوضاع قمر در عقرب بود که رها اصال فراموش کرده بود که با پرستو صحبت م

 .ردزنگ خو یشکرده بود. دوباره گو یآرام و خونسرد را آن قدر عصب يمهم ، که رها

 ؟ یالو پرستو هست _

 شده ؟ یدستمه چ یبله. گوش_
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 نیلباس ا يتو شو ذارهینم میند لیتحو گهیاگر کاراشو تا دو روز د گهیلباس جلو افتاده، اسپانسرمون م يشو_

طرح  گهیهم طرحمونو رد کرده ، م می...که طرح لباس مهموندارهاش رو زدییمای. شرکت هواپمیفصل باش

باز  ؟يخوایم یچ گهی. دکستهپاش ش نیتو حمام خورده زم شبیهم د دی. سعستین یشوونات اسالم متناسب با

 هم بگم ؟!!

...افتاد. طفلک رها خودش طرح ها را زده بود و الحق و ییمایطرح شرکت هواپ ادیخشکش زد. به  پرستو

 شده بودند و حاال.... ییفوق العاده ا ياالنصاف هم که طرح ها

 .میبد لیرو تا پس فردا تحو يمراد کهیمرت نیا يکارها دی؟ با یخودتو برسون یتونیم _

 به ساعتش نگاه کرد و گفت : پرستو

 اونجام . گهیساعت د کیمن تا _

 ؟ يایم نیبا شاه _

 نه تنهام. همه رامسر موندن._

 با تعجب گفت : رها

 تا حاال ؟ ی؟ از ک ییاالن تنها یعنی_

 ؟ تا حاال. چطور شبیاز پر _

 شماست. يدنبالت. خونشون همون طرفا ادیب گمیم مای. پس به نیچیه _

 .یباشه مرس_

به سراغش  مایبعد ن قهیپانزده دق بایرا همان جا گذاشت و به داخل برگشت. به سرعت آماده شد. تقر لشیوسا

 آمد و با هم کارگاه رفتند .

 ! رفتیو باز هم راه م خوردی. قهوه مدیکشیم گاری. سرفتیو کالفه بود. راه م یعصب رها

کارمندان مرد بودند در آنجا تمام دوزندگان زن  شتریبود. بر عکس دفتر که ب دهیتا به حال کارگاه را ند پرستو

پرستو را گرفت  يرا به دست چپ داد و با دست راستش بازو گارشیبودند. پرستو جلو رفت و سالم کرد. رها س

 گفت : مایو رو به ن

 تا جواب بده . يریگی. شماره محمد رو هم اونقدر مياریمنو م هیطراح لیفتر. تمام وساد يریم عیسر _

 گفت : طنتیزد و با ش يشخندین ماین

 ؟ بذار عشقشو بکنه بچه ! يکار اون شاه دوماد دار یچ گهید_
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 گفت : ينگاه کرد و با کنجکاو مایبا تعجب به رها و بعد به ن پرستو

 مگه محمد ازدواج کرد؟_

 گفت : تیبه او رفت و با عصبان یچشم غره اساس کیو رها هم  دیغش غش خند ماین

 ال االهه اله..... برو به کارت برس بچه پرو_

زد و رفت. پرستو به رها نگاه  یمات بود نگاه کرد و چشمک جیبه پرستو که گ دیخندیهم چنان م کهیدر حال ماین

که خنده اش را کنترل کرده بود پرستو را به سمت چرخ  کهیکرد و دوباره سوالش را تکرار کرد. رها در حال

 ها برد . یاطیخ

 .يداد ریتو هم حاال گ ایب_

سوال را از خودش  نیمحمد ا دنیکه به محض د دیترسی. مدیبود نگاه کرد و خند جیبه پرستو که هنوز گ بعد

 مختصر و سر بسته گفت : نیهم پرسد. بنابرا

 با دوست دخترش بود ! شبید _

اش افتاد. صورتش از  یالیو مات به رها نگاه کرد و بعد به قول معروف دو ر جیچند لحظه همان طور گ پرستو

 و گفت: اوردیخودش ن يبه رو یخجالت سرخ شد ول

 کار کنم ؟ یچ دیخوب حاال من با_

 : دیشد و پرس يهم جد رها

 ؟ يجلو برد يکار خودتو تا چه حد_

 رو هنوز دست نگرفتم. دیکار سع یداره. ول يخورده کار يسر هیتمومه. فقط  مایلباس ن_

 را تکان داد و گفت: يسر رها

 کنم دایبرات پ گهید یکی دیبا ،یباهاش کار کن یتونینم گهیرو که د دیخب! سع _

 پرستو را گرفت و گفت : يبازو بعد

 ؟ یزنیطرح م ای یکنیتو دوخت کمک م_

 کمکت ... امی. بعد مدمیکار دوخت انجام م ستین یمشکل_

 کرد و دوباره گفت : یمکث

 . ییمایطرح شرکت هواپ يکمکتون برا امیم _

 نباش. من راحت ترم. یبا من رسم_
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 گفت و شروع به کار کرد. يچشم مودبانه ا پرستو

چهار  یعنیرا با دست ماساژ داد و به ساعت نگاه کرد. چشمانش گرد شد. ساعت دو بعداز ظهر بود.  گردنش

 به بدنش داد و به اتاق رها رفت. یساعت بود که پشت سر هم کار کرده بود. از جا برخواست کش و قوس

 یبکشد ول گاریبود که او س دهیکم د یلیمدت خ نیبود. رها ورزشکار بود و پرستو هم در ا گاریپر از دود س اتاق

به صورت خسته رها کرد. کتش را  یباز کرد. نگاهآتش زده بود. داخل رفت و پنجره را  گاریرا با س گاریامروز س

را تا آرنج تا زده  راهنشیپ يها نیانداخته بود. آست وتنها مبل اتاق گلوله کرده  يدر آورده بود و همان طور رو

 طرح خم شده بود . يبود و رو

 .دمیاش رو من انجام م هیبلند شو بق يخسته شد_

 یخسته بود. مهمان یلیشت و با کف دست صورتش را ماساژ داد. خگذا شیموها يرا رو نکشیکرد. ع یپوف رها

آورد و کنارش  یرا به پرستو داد. صندل شیشب قبل و بعد هم ترانه تمام رمقش را برده بود. بلند شد و جا

 نشست .

که  ییکه پرستو تا چه حد با دختر ها دیدیم یوقت کردیتعجب م یلیهم پرستو کار کرد. رها خ یساعت دو

که  یپختگ نیا یهمه شان از پرستو بزرگ تر بودند ول یکه از لحاظ سن ییاطرافش بودند تفاوت داشت. دخترها

 يرو يو نظر دهیاو قبل از گفتن هر ا که دیدی. مخوردیکدام از آنها به چشم نم چیدر رفتار پرستو بود در رفتار ه

کند. هر لحظه که  ینم يلجباز ایآورد و  یمدر صورت رد نظرش از طرف رها جوش ن یو حت کندیآن فکر م

 .شدیتر م یکار داده بود راض شنهادیکه به او پ نیرها از ا گذشتیم

 ي. رها که قهوه فورگشتیم شیبه دنبال مداد طراح یشالش را در آورده بود با خستگ یراحت يکه برا پرستو

 نگاه کرد و با خنده گفت: دیچرخ یبه او که مثل مرغ به دور خودش م کردیدرست م

 پشت گوشته ! یکه دنبالش یاون _

 دست برد پشت گوشش و مداد را بر داشت و گفت : پرستو

 ؟ هیبلند باشه. هان ؟نظرت چ یمانتو و شلوار، کت و دامن ماکس يبه جا ایب گمیمن م_

 آتش زد و گفت : يگاریس رها

 که بهتره!! ینیم ه؟ی؟ نه چه کار یماکس _

 سر شانه پرستو زد و با خنده گفت : یدست بعد
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 یبدوش که ماده است. همون طرح قبل یگینره تو م گمی. من میزنیم جیگ یحساب يپا شو پپر خانوم، که دار_

 کوبن تو مخم !! یم نیطرح رو براشون ببرم که با هم نیکراوات ناقابل داشت رد کردن. اگه که ا هیکه فقط 

 تا به حال او را پپر صدا نکرده بود . یکسجالب بود.  شی. برادیخند پرستو

خرجش  گهیرنگ د هیو از  میدیآرشال بهش م قهی هیباشه. مانتو کوتاه تا زانو ، کمرتنگ و ساسون دار.  _

 و تو کالهاشون. چطوره ؟ میکنی. از همون رنگ هم تو مقنعه هاشون کار ممیکنیم

 جلو آورد و گفت : يا بندهیرا به طور فر شیلب ها رها

 . خوامیم شتریب ينو آور کمی_

 ! کشهیمغزم نم گهیمن د_

 و گفت : دیخند رها

 وقت طرح زنونه نزن باشه ؟ چیه_

 بای. محمد هم همراه شان شد. تا عاقبت تقرختندیشب کار کردند. طرح زدند. بحث کردند. پاره کردند. دور ر تا

. مانتو کوتاه پشت چاك دار که دو ساسون از جلو و دو ساسون از پشت دندیرس یتوافق نسب کیساعت ده به 

کار  يرا طور قهی يمقنعه و دور کاله بود. رو يو رو قهیها هماهنگ با طرح دور  نیخورد. طرح دور سر آست یم

 بود. یتمام زیحال همه چ نیساده و در ع يهم رفته کار يبه کراوات بود. رو هیکردند که در نگاه اول شب

 را جمع کرد و گفت : لیوسا رها

 امیتا من ب نی. برو تو ماشچیسوو نیپرستو ا ایب _

 . یی. شما خسته اهیکاف يریآژانس برام بگ هی رمیخودم م _

 اخم کرد و گفت : رها

 ؟ یچ گهید_

 .دندیزود رس یلیها خلوت، خ ابانیبود و خ جمعه

 

 

 ولو شده بود، نگاه کرد و گفت : یصندل يرو یشدت خستگدر خانه رها نگه داشت و به پرستو که از  يجلو

 ؟ یفردا هم هست _

 که رها به گردنش حق دارد . کردینه. به هر حال احساس م دییداشت اما نتوانست بگو کالس
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 .امیبله م_

 ! یحد کمک حال باش نیکردم که تا ا یخوبه. فکر نم _

 جلو برد و گفت : یخداحافظ يدستش را برا بعد

 دنبالت. ادیم مای! فردا ساعت هشت حاضر باش ن يریوا م يستراحت کن داربرو ا_

 گفت: يخاموش خانه کرد و با دلسوز يبه چراغ ها ینگاه

 ؟ یترس یتنها نم _

 سرش را تکان داد و گفت : پرستو

 ریندارم. شب بخ ینه مشکل_

 بود تا او به داخل برود دست تکان داد و رفت . ستادهیرها که ا يشد و برا ادهیپ نیماش از

آورد و سرد  رونیب خچالیروز قبل را از  يپلو ایظرف لوب اوردیو بدون آنکه مانتو اش را در ب ستادهیطور ا همان

 »؟ یترس یتنها نم«دوش به حرف رها فکر کرد  ریرا در آورد و به حمام رفت. ز شیسرد خورد. بعد لباس ها

فکر  یاو را ترسانده بود که گاه شیآن چنان با حرف ها ي. سوددیترسیم ییاز تنها یلید ختر که بو کوچک

 دانستیکه خودش هم م دیشنیم ییصداها ییو تنها یکیهنوز هم در تار یعوارضش هنوز با اوست. گاه کردیم

و اشباح سرگردان آن چنان  و ارواح يراجع به جن و پر يسود ياست. اما حرف ها الیمنشا اش فقط وهم و خ

اش هم نتوانسته بود  یبزرگ شدن و ذهن منطق یاو رسوخ کرده بود که حت یپر قدرت زمان بچگ يدر فانتز

 ببرد. نیآن را به طور کامل از ب

دوستان اش  يمحض بزرگ تر شدن و مخصوصا با فوت پدرش متوجه شد که خانواده اش مثل خانواده ها به

خواست  یبا وجود آنکه م نیخودش بود ..شاه یآن چنان يها یم مدت به فکر خوش گذران... مادرش تماستندین

هم که البته حسابش  يخودش را داشت ..سود يها یپدرشان را پر کند اما خب او هم درس و دل مشغول يجا

برود... و  نییپرستو پا ییشده است نگذارد آب خوش از گلو فیکه به او تکل دیرسیاز همه سوا بود . به نظر م

 آمد !! یبر م فیتکل نیا يالحق هم که چه قدر خوب از عهده 

 میکند و از همان موقع ها بود که تصم هیبه خودش تک دیفقط و فقط با ایدن نیکه در ا دیپرستو فهم نیبنابرا

موفق هم بود. بدون در نظر  يتوان گفت تا حدود ی. و خب ماستدیخودش ب يپا يگرفت مستقل باشد و رو

توانست وجود  یبود. البته نم یقلدختر موفق و مست بایو ترسو بود تقر ری، گوشه گ یخجالت یکم نکهیگرفتن ا

 هیاش که فقط پانزده سال با او اختالف سن داشت تک یجوان و دوست داشتن ي. عموردیبگ دهیرا ناد اوشیس
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از او  یکم يبود که سود یمثبت که تنها کس ارینکته بس نی. همراه با اشدیمحسوب م شیبرا یگاه محکم

ازدواج  شیایرو شهیدارند ؟ و هم ییها یچطور زندگ یمعمول ياکه خانواده ه کردیفکر م یبرد. گاه یحساب م

 لیخانواده شلوغ تشک هیو  شمیکنم بچه دار م یازدواج م«که  کردیبود. فکر م یهمراه با بچه و خوشبخت

 .کردیبه آن فکر م یکه هنوز هم گاه يایرو.» دمیم

زنگ  ریشب بود. از خ مهیبه ساعت کرد دوازده ن یاش در رفته بود. نگاه یخستگ یآمد. کم رونیدوش ب ریز از

 رودیو صبح زود به خانه شان م دیایتواند ب یاس ام اس داد که فردا نم کیزدن به زهرا دوستش گذشت و فقط 

 سر کالس ببرد . شیبه جا دهد تا یرا به او م شیو کارها

 شد . هوشیرا مسواك زد و با سه شماره ب شیرا خشک کرد. دندان ها شیموها

 

 

صبر کرد تا  هیزمان و مکانش را گم کرده بود چند ثان کهیو منگ در حال جیو گ دیاز جا پر یآالرم گوش يصدا با

! بعد به سرعت از جا بلند شد و دست و صورتش را شست و بدون صبحانه  دیایباال ب ندوزاشیو نیبه قول شاه

 زد. رونیاز در خانه ب مایکال ن سیم يصداجدا گانه گذاشت و با  سهیک کیهنرستانش را در  يحاضر شد. کارها

شده  خم یاطیچرخ خ يزده و نا مرتب شده بود نگاه کرد. به رو رونیشال ب ریاز ز شیفرفر يبه او که موها رها

 شهیکه رها هم يافسانه ا ییبایجالب شده بود با آنکه آن ز شیدختر برا نی. ادادیبود و با دقت کارش را انجام م

 کیخب  یرا نداشت. ول کردیها انتخاب م نیباتریها و ز نیبهتر نیرا از ب شیبه دنبالش بود و دوست دختر ها

بود. و واقعا رها در عجب  نینشست. مخصوصا رفتار و حرکاتش. آرام و مت یبا نمک بود و به دلش م ییجورها

 تییشخص نیدختر چطور با ا نیا دادیکه در همان جلسه اول در رامسر به او نخ م يبود که با وجود آن مادر

بود تا منتظر  کردیکه با آنها کار م یچند مدت با وجود آن همه پسر جوان و جذاب نیا امبزرگ شده است ؟ در تم

و  کردیم ی. شوخزدیجالب بود. پرستو با همه آنها حرف م شینشد. برا یول ندیمثل مادرش را از او بب يزیچ کی

و هر روز  کردینم اوزسرش به کار خودش بود و از حد و حدود خودش تج شهیمنظور. هم یکامال ب یول دیخندیم

 . شدیتر م یگذشت رها از به کار گرفتن او راض یکه م

 گفت : کردیاو نگاه م يو ماهرانه  زیسرش رفت و همان طور که به دوخت تم يباال

 ؟ يرو سراغ ندار یکنم. خودت کس دایواست پ دیسع يرو به جا ینتونستم کس_
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از مردان جذاب که همه شان مدل  یستیکرده بود ؟ که او ل يبا تعجب نگاهش کرد. واقعا رها چه فکر پرستو

 نس کار کردند را دارد ؟!! تیهستند و حتما هم ف

 خورن. یکار نم نیکدوم به درد ا چی. که قطعا هنیو شاه اوشیفقط س_

 به چشمانش زل زد و سرش را تکان داد . رها

 . کنمیم شیکار هیباشه به کارت برس خودم _

بود و  لباس يشو گریکند. هفته د دایرا پ ینتوانست کس یتماس گرفت. ول نگیظهر با چند تا آژانس مدل تا

مدل ها را به  نیو تاپ تر نیاز بهتر يسر کیهمه مدل ها جذب کار شده بودند. همان طور که خودش  عتایطب

 کار گرفته بود.

. درست دیترسیدو دل بود و م یپر آوازه خودش واگذار کند. اما کم ياز مدل ها یکیطرح پرستو را به  توانستیم

که  شیمدل ها نیاز مطرح تر یکیپوشاندن آن به تن  یبود ول دهیپرستو را از همه نظر پسند يبود که طرح ها

 کیفقط  نکهی. امکان ادادیشعاع قرار م حتبود. چون کار او را ت یبزرگ سکیر دهدیم شیکار او را نما شهیهم

و از بد حادثه هم از آن طرح خوششان  رندیطرح او بگ ياسپانسرها طرح پرستو را به جا ایدرصد از داوران و 

 يریتو بم رمینبود. تجارت من بم ياست اما چاره ا یکه بدجنس دانستی. مدادیتمام زحمات او را به باد م دیاین

 اش نبود . یحال

دست لباس  کیچند دست لباس در دست راست و  کهیبه در خورد و پرستو در حال يدو بود که ضربه ا ساعت

 شید ، هن هن کنان داخل شد و در را با پابه دست چپش گرفته بو ییمایدوخته شده و کامل شرکت هواپ

رفته  ریناهار هم د يابود. خسته و گرسنه بود. صبح که صبحانه نخورده بود و بر دهیبست. رنگش به شدت پر

که فکر کرده بوده است همه خورده اند و غذا اضافه آمده است. آن را به  یبود و غذا تمام شده بود. ظاهرا آبدارچ

بود که  دهیبود و پرستو هم خجالت کش دهیمند هم بوده است بخش ازیچرخکار که ظاهرا ن ياز خانوم ها یکی

 دوباره را بدهد . يغذا رشحداقل سفا ایغذا مال او بوده و  دیبگو

مبل افتاده بود به سراغ کارها رفت.  يحال رو یاعتنا به پرستو که ب یکه چشمش به لباس ها افتاده بود ،ب رها

 نقص بود. یبود. هم دوخت و هم برش ب ید و با دقت به لبه ها و دوخت ها نگاه کرد. عالکر شانیو رو ریز

 پپر کار... هیعال _

 را قطع کرد حرفش

 ؟ يشد يطور نیا. تو چرا ا_
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 کم خستم . هیخوبم. _

 .ارنیو قهوه ب کیبگم ک نیبش_

 تموم شده. میندار کیک_

 گفت : رانهیمچ گ یتدفعه و با حال کیموشکافانه نگاهش کرد و  رها

 ؟ يتو ناهار نخورد _

 رها بفهمد از خجالت سرخ شد . کردیکه فکر نم پرستو

 هان ؟ نه خوردم ._

 ؟ يدروغ ؟ اون هم به بزرگتر از خودت ؟ چرا نخورد_

 انکار کرد که ناهار خورده است !! شدیکه هر لحظه خجالت زده تر م پرستو

پرستو را گرفت و او را بلند  يبازو ریرا برداشت. ز ییماینزد و بلند شد. لباس شرکت هواپ یحرف گریهم د رها

 کرد و گفت :

 میبد لیتحو میبا هم ببر نویشالتو مرتب کن ا_

و بعد  کردیرا بهانه م يزیچ توانستیم خواستیشالش را مرتب کرد و به دنبال رها رفت. دلش م عانهیمط پرستو

 ! خوردیم يزیو چ رفتیم ابانیسر خ یچیواز رفتن رها به ساند

 کیو رها را  دیپریهمان جا م خواستیگرفت دلش م جیساندو شینگه داشت و رفت برا ییکه رها جا یوقت اما

 به وسط هدف زده بود . قای. رها دقکردیماچ آبدار م

 بخور تا من برگردم _

شامل  يقرارداد فوق العاده توپ برگشت. قرارداد کیشده بود و رها خوش و خرم با  دییبار تا نیشان ا طرح

 بندرعباس و اهواز. يخانوم شهرها يدوخت لباس مهماندارها

 

 

قرار دادش  یامروز را زودتر به خانه برود. رها هم که مست خوش شودیخسته بود. و از رها خواست تا اگر م یلیخ

 بود قبول کرد و او را به خانه رساند.

 

*** 
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کند.  دشیآمد که نا ام یپرستو بکند. دلش نم يبرا تواندیفکر کرد که چه کار م نیعد را رها به ادو روز ب تمام

از  یکیکند و  سکیتوانست ر یبود. در ضمن نم دهیکش شیطرح ها يکه برا یآن هم بعد از آن همه زحمت

 بود . هختیبه هم ر را زیهمه چ دیسع يموقع پا یکند. شکستن ب دیثابت خودش را کاند يمدل ها

 يبر رو ياز آن بار فشار کار یاسپانسر شان کم يمراد يآقا يدادن کارها لیاتاق پرستو رفت. بعد تحو به

طرح  یبا سرسخت یکه او حت دیدیو رها م دیرسیبه طرح خودش م شتریدوششان کمتر شده بود و حاال پرستو ب

 ! کندیزنانه هم کار م

 نی. رها خنده اش گرفت ادیسرش کش يشانه افتاده بود. با عجله شال را رو يطبق معمول شالش بر رو پرستو

کار حواسش به حجابش  طیبار رها گوش زد کرده بود که در مح کیو حرف گوش کن بود !  عیمط يادیدختر ز

اش گرفت. کار او خنده  نیشود. و حاال با ا یدردسرساز م ندیایب دیبازد يبرا هیاتحاد ایباشد. چون اگر از اماکن 

کرد که او اصال دختر آن  یشک م نیبه ا شتریب شدیبا او آشنا م شتری. هر چه قدر که بستادیپرستو به احترامش ا

 مادر باشد !!

 ؟ يچطور_

 به لطف شما ! یمرس _

پا شکسته زده است چه  دیسع يکه برا یطرح فیکه بپرسد تکل دیکشیپا و آن پا کرد. خجالت م نیا پرستو

 ؟ شودیم

 ؟ ینیرو پرو کنم بب مایلباس ن يرها ؟ وقت دار _

را صدا کرد تا لباس ها را پرو کند  مایسرش را تکان داد. پرستو هم رفت و ن ستیدرد پرستو چ دانستیکه م رها

. 

آورد  یکوچک هیکار داشت. پرستو چهار پا شیسر شانه ها يلباس دوم رو ینداشت ول یمشکل چیاول ه لباس

 و گفت : دیخند مایبرسد. ن مایا قدش به نگذاشت ت شیپا ریز

 ! زیو متر سحر آم زهیخاله ر _

 متر و نوده کیکه شماها همتون قدتون  هیمن چ ریتقص _

 قسمت سر شانه را که افتاده بود ، تو گذاشت و با سوزن ته گرد ثابت کرد. رو به رها کرد و گفت : اطیاحت با

 بزنه. رونیب قهیجل ریاز ز قهیخوام  یم ست؟یکم پهن تر بشه بهتر ن هی قهیبه نظرت  _
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 جلو داد و چشمانش را تنگ کرد . یموقع فکر کردن لبانش را کم شهیبه عادت هم رها

 . پهن ترش کن. فکر کنم خوب بشه.هیخوبه طرح دومت عال _

 یول نگاه کرد. خودش هم ناراحت بود کردیم يعالمت گذار ماین قهی يرو فشیپرستو که خوشحال از تعر به

 بکند . يتوانست کار ینم

 ام .. پرستو ؟ _

 بله ؟ _

خوب  ینشده بود. ول یبدهد آن قدر عصب يبخواهد جواب رد به دختر نکهیوقت. تا به حال از ا چیه ایحاال  ای

 آرامش و متانت او باعث شده بود که تا به آن لحظه دست نگه دارد. نیهم دینبود شا يا طهیپرستو دختر سل

 .یرو کنسل کن دیکار سع يکنم. مجبور دایمدل خوب پ هینستم من نتو  _

شد ! انگشت اشاره اش را به دهان برد و مک زد. به رها نگاه  دهیپرستو شن فیآخ ضع يصدا یهر جواب يجا به

سر  يبود، اما دست زور که باال دهیزحمت کش یلیطرح خ نی؟ درست بود که سر ا دیتوانست بگو یکرد چه م

خب او شوکه شده بود. عادت  یدر حقش کرده بود. ول يادیجا هم لطف ز نیرها نداشت. به نظرش رها تا هم

آدم  هیعکس العملش مثل بق دیترسیم يزیاز چ ای شدیناراحت م یکس ای يزیاز چ یبا بود. وقت یکه از بچگ يبد

 ماند ! یو منگ م جینبود. تا چند لحظه گ هیو گر تیها عصبان

 را جمع و جور کرد و گفت : خودش

 .يکار بعد شاالیباشه. اشکال نداره. ا _

بود که در تمام  ییدختر ها نیتر بایاز ز یکی. ترانه دوست دخترش یکی نیرا داشت اال ا یانتظار هر جواب رها

 !! شدیم یهالک واقع کیبه  لینبود تبد لشیباب م يزیچ یوقت یبود. ول دهیعمرش د

 پرستو سوخته بود به رها گفت : يکه دلش برا ماین

 ؟ یشیچرا خودت مدلش نم _

با آن اهن و تُلوپ اش رفته مدل  يریرها کب ندیاش مانده بود که مردم بگو نیچپ چپ نگاهش کرد. هم رها

 طراح تازه کارش شده است !

 کرد که اصال ناراحت نشده است. دیبود با خجالت تاک دهیکه نگاه چپ چپ رها را د پرستو

 يگریکار د دینمانده بود. با کنسل شدن طرح سع يکار گریرا تا عصر آن روز تمام کرد. د ماین ي قهی رکا

 بیاز س يا شهینداشت و از رها خواست تا چند روز مانده به شو را به رامسر برود. درست بود که مادرش رگ و ر



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٣١ 

 یو احوالش را م زدیزنگ م وزکه هر ر اوشیاو دل تنگ شده بود. مخصوصا دل تنگ س یداشت ول ینیزم

 اوشیتا س شدیبود بهتر م دهیکه به مرز هشدار رس یوحشتناک یاز آن آلودگ یخواست هوا کم ی. دلش مدیپرس

کشانده  مارستانیهوا خطرناك بود و کارش را به ب یبا آن وارونگ دشیتوانست به تهران برگردد. آسم شد یم

 به رامسر رفت. یاسالم يکرد و با آقا یخداحافظ هیعصر همان روز از رها و بق نیبود. بنابرا

 

غانم را  نیمیلب آهنگ گل گلدون س ریز کرد،یم یدگیدرون گلخانه رس يبا عشق و عالقه به گل ها کهیحال در

 حیرا ترج دیجد ي. درست بر عکس شهناز که خواننده هادادیم حیرا ترج یمیقد ي. آهنگ هاکردیزمزمه م

 او و مادرش عوض شده است !! يکه جا کردیفکر م ی. گاهدادیم

 یکیشده بود! شهناز با ملک جون و  لیتشک الیو ياز استقبال کننده گانش جلو یلیصف طو دیرامسر که رس به

از دوستان خودشان رفته  یکی یهم ظاهرا به جشن پارت اوشیو س نیاز دوستانش به گرگان رفته بود. شاه گرید

 بودند.

 اوشیبا س یبه تهران برگشت. شهناز هم که اصال برنگشت. گاه نیتنها گذراند. شاهآن چند روز را هم  تمام

تمام وقتش را  بایآمده بود که تقر اوشیبه خاطر س شتری. خب او بدیپرس یاز کارش و رها م اوشی. سزدیحرف م

 گذراند. اوشیبا س

 دست پخت توهه. زهیکه رو م ییخوش مزه ا يها ینیریکه ش گهیم اوشیس _

 . ختیشلوارش ر يکه دستش بود به هوا پرت شد و رو یکوچک ي لچهیکه خاك ب دیآن چنان از جا پر پرستو

تنگ و چسبان همراه با  نیشلوار ج کیبود.  ستادهیجذاب تر پشت سرش ا شهیاز هم ییبود. که با چهره ا رها

بود  نیا اصال ساده نبود. مثل ابه تن ره یبود و ل يساده ا پیبود. ت دهیساده تنگ و سه دکمه پوش یشرت یت

که ساده بود، فشن درست  شهیهم فرا بر خال شیآمده است! موها رونیمجله مد ب کیحاال از جلد  نیکه هم

 نا منظمش چهره اش را خشن تر و مردانه تر کرده بود. شیبود. و ته ر ختهیاش ر یشانیکرده بود و در پ

 با نمک و مردانه بود. اریخنده اش بس یول دیخند ی. رها کم مدیبود خند دهیپرستو که رنگش از ترس پر به

 منو .. يترسوند _

 شیفرفر ياش را درآورد و با دست موها یشلوارش را تکان داد و دستکش باغبان يجا برخواست و خاك رو از

 مرتب کرد. یصورتش کنار زد و کم يرا از رو

 نجا؟یچه خبر؟ شما؟ ا _



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٣٢ 

 دراز کرده بود، دست داد و ادامه داد:رها که دستش را به سمتش  با

 ! يخوش آمد یلیخ _

 هم به شماها بزنم. يسر هیبا محمد هستم. گفتم  _

 . پس محمد کو؟يکرد یکار خوب _

 موند. الیو _

 ومد؟یپس چرا ن _

 .هیبق شی. موند پمیستیتنها که ن يتنها _

 ترانه و دوست دختر محمد بود ! هیمنظور رها از بق البته

 گفت : نیگلخانه نگاه کرد و با تحس به رها

 کار خودته ؟ نجایا _

 کیو به رها تعارف کرد. رها  دیرا چ یسرخ و مخمل يشاخه از رزها کیسرش را تکان داد و خم شد.  پرستو

 را باال برد و گفت : شیابرو

 شد !! لیدختر گل نگرفته بودم که اونم تکم هیتا حاال از _

 با مزه بود. یلی. لحن رها خدیخند پرستو

 ؟ نجامیگفت که ا ای. سالیتو و میبر _

 گل را بو کرد و گفت : رها

 !! خی. عطر و بو تهیخاص یچه ب_

 .ستیکه ن ي. گل محمدهیرز پرورش _

 رفتند الیهم به و با

خوشمزه ات  يها ینیریهم از اون ش یهست که اومدم. کل یساعت هی. من ییآره. عموت گفت تو گلخونه ا _

 خوردم

 . مردها همه مثل هم هستند.دیخند رستوپ

 پختم. ایواسه س _
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 ؟ يهم دار گهید يو مد، هنر ها یاز طراح ریپس به غ_

 و گفت : وستیکه تلفنش تمام شده بود به آنها پ اوشیس

 عالقه داره. زهایجور چ نیو ا ي. کال به خونه دارهیخانوم خونه واقع هیپرستو _

 يآورد و به رها تعارف کرد و رها با حالت خنده دار ینیریو دوباره با ش ختیبه آشپزخانه رفت و قهوه ر پرستو

 برداشت و گفت: ینیریسه تا ش

 ماه نشده ! هیسر  یکنیتپلش م یات. حساب ندهیشوهر آ چارهیب _

چه تعارف کردند هر  یحرف زد. ول شیراجع به کارش و اسپانسر ها اوشیهم نشست و با س گرید یکم رها

 کرده بود. جکتیتماس گرفته بود که رها همه را ر يبار ستیشام نماند. تا همان قدر هم ترانه صد و ب يبرا

 و شهناز خانوم هم سالم برساند. با پرستو دست داد و گفت : نیدست داد و گفت که به شاه اوشیس با

 واسه شو. ینکن رید ؟یفتیراه م یتو ک _

 دنبالم. ادیفردا عصر ب یاسالم ينه حواسم هست. گفتم که آقا_

 بدون منظور گفت : اوشیس

 با رها برگرد؟ يخوایخوب م_

 گفت : یکامال مصنوع ی. با حالتستین یحرف راض نیجا خورده و اصال با ا یکه معلوم بود حساب رها

 .يایبا ما ب یتونیم ياگر بخوا_

خجالت زده شده بود و در ضمن متوجه تعارف به قول معروف شاه  اوشیموقع س یکه از اظهار فضل ب پرستو

 گفت : ی!! رها شده بود، با برافروختگ یمیعبدالعظ

 .امیراحت م یاسالم ينه. اصال! من با آقا_

تعارفش را تکرار کرد  ییایر یبار با ب نیدلش سوخت و ا ییلحظه ا يکه متوجه خجالت پرستو شده بود. برا رها

: 

 تا فردا خبرم کن. ،يایب ی!! اگر دوست داشت کنمیرف نممن تعا_

 کرد و رفت. یهم خداحافظ بعد

 داشت که پرستو زنگ نخواهد زد. نانیاطم
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با وجود ترانه حوصله اَره  ی. ولگرداندیاگر خودش و محمد تنها بودند. حتما پرستو را با خودشان برم قت،یحق در

 گرفتن را نداشت! شهیدادن و ت

 گفت: تیدر آمد و با عصبان يطلبکارانه جلو یخودشان برگشت. ترانه با حالت يالیو به

 ؟يکجا بود_

 شورش را در آورده بود. گریرها از تعجب باال رفت. ترانه د يابرو

 بله ؟!_

 کند. ینیعقب نش عیباعث شد که ترانه سر نیرها از صد تا فحش بدتر بود و هم ي بله

 نگرانت شدم. زمیخوب عز_

هر چه تمام تر  يدرهم و با سرد يوجه قصد کوتاه آمدن را نداشت، باز هم با همان اخم ها چیکه به ه رها اما

 رها را گرفت و با ناز گفت : يبود؛ خودش را لوس کرد و بازو دهیترس یلیبه ترانه زل زد. ترانه که خ

 خوش اندام من _

 کننده گفت : دیتهد و با لحن سرد و دیکش رونیرا از دست ترانه ب شیرها بازو اما

 .یزنیلحن با من حرف م نیبار آخرت باشه با ا _

 خودش گرفت و فشار داد و با خشم فراوان گفت : يترانه را در دست قو فیظر يبازو

آسمون  يکه مرغا ارمیبه سرت م ییبال گهیفهم؟ بار د ریچه برسه به تو. ش دمیمن به بابام هم جواب پس نم_

 . افتاد؟رنیبرات ختم قران بگ

رها دلش  يلحظه ا يشد. برا ریو اشکش سراز دیلرز شیقدم به عقب رفته بود ؛ لب ها کیکه از ترس  ترانه

 .شودیدو سر م ویبه قول محمد د شودیم یعصب یکه وقت دانستیسوخت. خودش هم م

 تو. زر زر نکن عصاب ندارم. ایب _

!! رها خنده اش گرفت. از  کردندیم يله بازمبل نشسته بودند و مار پ يرو هیو دوست دخترش مرض محمد

بود که با او دوست شده بود و عاشقانه  يپسر نیبود. محمد اول یغل غش یآمد. دختر ب یخوشش م هیمرض

 به محمد بود. رعاشق و وفادا یلیاو خ یبکند ول ییها طنتیش یدوستش داشت. ممکن بود که محمد گاه

 پرستو چطور بود؟_

 .کردیچپ چپ به محمد نگاه کرد. به لطف حرف محمد ترانه دوباره شروع م رها

 خوب بود سالم بلند باال به تو رسوند !!_
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 نگاه کرد که با حرص به محمد گفت : هیبه مرض بعد

 ! گهیاَه ...محمد تقلب نکن د_

 فت و آهسته گفت :را هم زمان باال برد و از جا برخواست و به طرف رها ر شیو هر دو ابرو دیخند محمد

 !یچاه مکن بهر کس_

کرد و ادامه داد) من اگه واسه تو خندق بال هم بکنم  هی(اشاره به مرض ینیزم بیس نیچاه کدومه بابا؟ با ا_

 !! کنهیافاقه نم

 و گفت : دیغش غش خند محمد

 ؟!! یخالص بش ویمادر فوالد زره د نیخواستم از دست ا یبده؟ من م _

که  دانستیرا م نی. اما اامدیوقت از ترانه خوشش ن چیچرا محمد ه دانستیمتفکرانه سرش را تکان داد. نم رها

 تواند ترانه را تحمل کند. ینم گرید

 یخوب شنهادیگفت که پ يجد یلیکرد و محمد خ فیشدن پرستو را تعر دیو سرخ و سف اوشیس شنهادیپ انیجر

 است.

 . ادیب تونهیمن که نم نیبا ماش ؟يدیکه تز م شیاریخودت م نیتو؟ با ماش یگیم یچ_

 شه؟یچرا اون وقت؟ ترانه خانوم جاشون تنگ م_

 یکی نی. وگرنه حال اادیب شیپ يریخوام بحث و درگ یترانه و بزا پس اندازش. من نم يالاالهه اال...گور بابا _

که زبون نداره حرف بزنه  شیدیبشه. دبزنه که پرستو ناراحت  یحرف نیخوام ا یگرفتم. نم میدیرو که تهران رس

عصاب  قتایدخالت کنم. منم حق دی. بعد باز من باشدهترانه بندازه پرستو ناك اوت  کهیچه برسه به جواب. دو تا ت

 !خیمصاب 

 زد و گفت : يخند شین محمد

 ؟یدل خسته ش یلیسرطانو (با ابرو به ترانه اشاره کرد ) خ نیخب ردش کن تا بره ا_

 .دمیهم ازش شن ییزایچ هیها  یتو فکرشم. تازگ_

 ؟ يدیهه! تازه شن _

 محمد نگاه کرد. چشمانش را تنگ کرد. به

 ؟ يدیشن یتو ک_

 ردش کن بره. يدی. تهران رسالیخیب_
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 کرد. شیصدا هیمرض

 نداره . یمشکل ی. مرضبرمشیخودم م نیبا ماش رمیگیبا پرستو هم تماس م _

 »؟ يدیتازه شن«لم داد و به حرف محمد فکر کرد مبل  يآتش زد و رو يگاریس

کرد.  سهی.ناخوداگاه او را با پرستو مقا زدیحرف م لشیهرچه تمام تر داشت با موبا يترانه نگاه کرد. که با طناز به

 شتریبه نظرش ب یبود ول بایهم نبود. ز یمعمول یحت ایکه ترانه داشت پرستو نداشت. پرستو دختر زشت  ییبایز

 معصومانه. ییبایجور ز کیبا نمک و تو دل برو بود 

 به خودش جلب کرده بود. یلیبود که نظر رها را خ يزیچ نشیاخالق آرام و مت یول

 به ترانه نگاه کرد. که هنوز هم غش غش خنده و ناز و ادا بود. دوباره

 .ستیدختر ن کیخودش  يکه مخاطبش بر خالف ادعا کردیشد. طرز حرف زدنش کامال مشخص م یعصب

 »رونیبسازم که صد تا ترانه از کنارش بزنه ب ییترانه ا هیمن خرم!  کنهیم فکر«

 رونیتا بلکه آرام شود و همان جا نزند ترانه را از خانه ب ردیبلند شد و به طبقه باال رفت. رفت دوش بگ یعصب

ترانه را معلوم  فیبود تا تهران تکلدست نگه داشته  نیهم يدر ذاتش نبود برا ينا مرد کردیم يکند. رها هر کار

 کند .

 

 

***** 

 

. شب قبل کردیساعتش را نگاه م کباری قهینشسته بود و هر دو دق الیو يورود يپله ها يرو یفیبا بالتکل پرستو

نبود اما  یکه راض نیمحمد تماس گرفته بود و با اصرار فراوان خواسته بود که با آنها به تهران برگردد. پرستو با ا

رفت. دو تا  رونیو معذب بود. با زنگ در ب راحتنا یلیکه جواب نه به محمد بدهد و حاال خ دیخجالت کش

 ینشسته بود ول یدختر جوان بود. کنار رها هم که باالتر پارك کرده بود کس کیدم در بود. کنار محمد  نیماش

شد و با پرستو سالم و احوال  ادهیپ نیاز ماش مرد. رها ایمعلوم نبود که زن است  شهیش يبود يبه علت دود

چشمش به دختر  یرها را باز کرد. ول نیمزاحم محمد نشود، در عقب ماش نکهیا يبرا همکرد. پرستو  یپرس

 یداشت. ول يبه سود یافتاد. شباهت کم يسود ادیبود. ناخود اگاه به  یعصب یلیو خ بایز یلیافتاد که خ یجوان

 دختر بود ! نیتر از ا بایز یلیخ يخواست منصفانه قضاوت کند. سود یاگر م
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 و با غضب به پرستو نگاه کرد و گفت: دیچرخ ترانه

 ؟ يایبا ما ب يخوای. شما منمیبب_

به نقطه جوشش  يزیبه رها که ظاهرا چ یجیاز شدت خجالت تا بناگوش قرمز شده بود، با گ کهیدر حال پرستو

 نیشد و پرستو را به ماش ادهینمانده بود نگاه کرد . تا رها خواست دهان باز کند و به حساب ترانه برسد، محمد پ

 خودش برد.

 

 

 گفت : بردیم نیداشت، به محمد که دستش را گرفته بود و به طرف ماش يکه احساس بد پرستو

 م.به خدا خودم برم راحت تر شمیمحمد من مزاحم نم _

 . چه لوسه! اصال حرفشم نزننمیبب ایب _

 !»فکر کنم بخوابونه تو گوشم  یکی نیخدا. ا ای«شد.  ادهیکه با محمد بود پ یجوان دختر

 کرد. یسالم و احوال پرس ییدختر جلو آمد و با خوش رو اما

 ام. هیسالم من مرض _

 گفت : ییدستش را فشرد و با کم رو پرستو

 .یپرستو فتوح_

 کنهیم فیاز کارت تعر یلی. محمد خایب_

 رها آمد و گفت : نیبه طرف ماش یپشت چشم بعد

با اون  نیآسمون سوراخ شده، فقط ا کنهیکه نداره. فکر م یکار به کار ترانه نداشته باش. شعور درستو درمون_

 !! نییاشکنه شب مونده اش افتاده پا نیع افهیق

 بود ! ییناجوانمردانه ا اریبس هی. تشبردیرا بگخنده اش  يهر چه کرد نتوانست جلو پرستو

 خوشکله. یلیبه نظرم خ_

 داد و گفت: یچرخ یتیچشمانش را به نشانه نارضا هیمرض

 اخالقش افتضاحه! _

 دوست دختر رهاست؟_

 و گفت: دیرا گرفت و پشتش را بوس هیدست مرض یسرش را تکان داد. محمد با مهربان هیمرض
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 خانوم هم عشقه منه. یمرض نیا_

به آن اشاره  مایاست که آن روز ن يهمان دوست دختر نیهم عاشقانه نگاهش کرد. پرستو فکر کرد ا هیمرض

 .امدیو خانوم م نیجور روابط باشد. به نظر مت نیباشد که اهل ا يخورد دختر ینم هیبه مرض کرد؟یم

نبود.  طانیشر و ش ادیمثل خودش بود. ز بایتقر شیاخالق اتیتر شد. خصوص یمیصم هیکه گذشت با مرض یکم

 بود. یاو هم نبود. در کل هم صحبت خوب یو آرام یاما به ساکت

که  یکه رها آن روز خوشش آمده بود، از ساک ییها ینیریاز آن ش ینگه داشتند. پرستو ظرف ییناهار جا يبرا

 سهم رها بود. نیورده بودند و اخ نیدر آن داشت درآورد تا به رها بدهد. آنها در ماش يو چا یخوراک

پرستو را نگاه کرد.  يشده بود، با کنجکاو زانیخودش و محمد نشاند و ترانه که به رها آو نیپرستو را ب هیمرض

بار با  نیخاطر ا نیپسند است. به هم بایدانست که ز ی. مشناختیرها را م قهی. سلامدین يقدر فیبه نظرش حر

 گفت : يشتریب متیمال

 ؟یکنیشما با رها کار م _

 با تعجب به ترانه نگاه کرد و سرش را تکان داد. پرستو

 .یشی. البته فعال آزمازنمیبله طرح م_

 برداشت و خورد. ینیریش کیبا لذت  رها

 ام هیاز من. پا هیسرما یبزن يقناد یروز خواست هیمحشره پپر. اگه  _

 به رها گفت : يگرفته بود با ناز و لوند شیکه دوباره رگ بدجنس ترانه

 . منم اصال شوهر چاق دوست ندارم. گفته باشم.یشیاون وقت چاق م_

 نگاهش کرد و گفت : زیمسخره آم رها

 ره؟یتو رو بگ ادیحاال خواسته ب ینه تو رو خدا دوست داشته باش. ک_

طور بدتر  نیو ا شودیزبان رها نم فیحر دانستینزد. چون م یحرف یسرخ شد. ول تیاز خجالت و عصبان ترانه

 .شودیم

بارها آن  يبود که سود یبود. حس يبد یلی. حس خکردیانداخت. احساس ترانه را درك م نییسرش را پا پرستو

دشمنش هم  يبرا یبود که پرستو حت یحس نیچند نفر. و ا يرا به او چشانده بود. خجالت زده کردنش جلو

 خواست. یتجربه اش را نم
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بودن و محتاط بودنش در صحبت کردن عوارض همان خجالت  یهمه خجالت نیعلت ا دیشا کردیفکر م یگاه

اگر از درست بودنش  یحت يزیگفتن چ يکه در وجودش ثابت شده بود. برا یاست. اخالق يسود يدادنها

 .کردیو به قول معروف حرف را در دهانش مزه مزه م کردیکامل را هم داشت عجله نم نانیاطم

 

 

پرستو حاضر بود تمام راه را  ی. ولدیایراه را ب هیاو بق نیاز غذا راه افتادند. رها تعارف کرد که پرستو با ماش بعد

پرستو را به  هیبه تهران راهشان جدا شد. محمد و مرض دنی. با رسندینش نیماش کیبا ترانه در  یبرود، ول ادهیپ

 کرد ! دلبا پرستو شماره تلفن ردوب هیخانه رساندند و مرض

 !»رامسر برم  ندهیغلط بکنم تا چند هفته آ گهیخدا سفر مارکوپلو بود. د يوا«

 خواستیدلش م» نیشاه«بمب در خانه منفجر شده بود!  نکهیهمان جا خشکش زد. مثل ا یرا باز کرد. ول در

 سر برادرش را بکند.

 کت ! یپوس ریبه خ دنیرس_

 خنده اش گرفت. نیمبل لم داده بود نگاه کرد. شاه يروکه با لباس خانه  نیو چپ چپ به شاه دیچرخ

 منو بخور! ایب ؟یکنیچته چپ چپ نگاه م_

 با اخم دوباره نگاهش کرد. پرستو

 نه؟ ایجا خونه است؟  نیکه ا يلحظه واقعا فکر کرد هی يبدونم برا خوادیدلم م یلیخ نیشاه_

 باال برد. یسرش را به نشانه نف ياریبا حالت حرص درب نیشاه

 . گشنمه !!میدرست کن بخور يزیچ هیحاال برو _

 .دیکوب نیزم يبه رو نیسر شاه يساکش را به جا پرستو

 !نیبود آقا شاه اهیس_

 و گفت: دیخند نیشاه

 .دهیهم سف یلیخ ادیدلت م_

 .دیاز جا برخواست و لپ پرستو را کش بعد

 بدو برو. پرو نشو. جون پرستو گشنمه._
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. فردا روز دیخوابیزود م دی. بادیهم به خانه رس یکرد و کم يسر هم بند يزیچ یجود خستگسوخت. با و دلش

 بود. يپر استرس و پرکار

 

**** 

 

 کجاست؟ نیبب کهیمرت نیزنگ بزن به ا هیمحمد بدو _

 جلو آمد. دنشیبود. با د ستادهیدم در ا مایرفت. همه جا شلوغ بود. ن داخل

 ؟ياومد ریچه قدر د_

 ر؟یگرد شد. د شیچشم ها پرستو

 اومدم. شهیمن که مثل هم_

 که دستش بود را گرفت و گفت : ییا سهیک ماین

 .میایزودتر م میکه شو دار ییروزا_

 به من نگفت يزیچ یکس_

 با تعجب نگاهش کرد. ماین

 بد رقم ! رهیگیفعال. فقط بپا. رها پاچه م ایحاال ب_

 دادن کرد. حیبزند، تند تند شروع به توض یکه او حرف نیجلو آمد و پرستو قبل از ا دنشیبا د رها

 .امیزود ب دیبا دونستمیبه خدا من اصال نم یاومدم. ول ریرها؛ ظاهرا من د دیببخش_

شکننده آمد.  یلیلحظه پرستو به نظرش خ يرها فروکش کرد. برا تیرا گفت که عصبان نهایقدر مظلومانه ا آن

 هییاست. اما رها روح يثابت کند که مستقل و قو هیبه خودش و بق تخواسیتمام مدت م نکهیبا وجود ا یحت

 .ندیدر پس آن نقاب بب توانستیرا م فشیشکننده و ضع

 اشکال نداره حاال. مگه محمد بهت نگفت؟_

 را گرفت و گفت : شیسرش را تکان داد. رها بازو پرستو

واسه  میریبعد م رنیگیرو م خوانیکه م ییعکسا م،یکه باهاشون قرار داد دار ییها ی. کمپانمیشیآماده م نجایا_

. رسهیبه ذهنت م یات رو دوست دارم. هر چ قهیکمک کن. سل یتونیاگر م یول ستین نجایشو. تو کارت ا
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چه  نمیو بکر باشه. بدو برو بب تازه خوامی. فقط می. خالصه هرچدونمیساعت، دستبند، گرنبند، کفش ...... نم

 ؟یکنیم

رنگها را در  فیرا تکان داد و به سمت سالن اجتماعات رفت. مغزش به سرعت شروع به پردازش کرد. ط سرش

خورد و تعادلش را از  يسکندر شیشدن بازو دهیتا بتواند رنگها را با هم ست کند. با کش د،یذهنش کنار هم چ

 يبرگردد، رها را از رو نکهیز اا لنشود. قب نیبود بغلش کرد تا پخش زم دهیرا کش شیکه بازو یدست داد. کس

عطر تند و مردانه اش  نهیصابون و شامپو در پس زم میخوب و مال يشناخت. بو واشیعطر و افتر ش يبو

 آمد. یکه پرستو از آن خوشش م کردیم جادیرا ا یجالب یهارمون

 ! يدیحواست کجاست؟ چند بار صدات کردم نشن_

 .دیکش رونیخودش را از بغل او ب نانهیخجالت زده به رها نگاه کرد. و شرمگ پرستو

 . استرس دارم.جمیکم گ هی! فکر کنم دیببخش_

 به چشمان پرستو زل زد و بعد گفت : هیچند ثان رها

 تر. یاست. فقط رسم شهیهم ي! همون کارارهیگازت بگ ستیقرار ن یکس_

 پرستو داشته باشد. يبر رو يشتریب ریکامال خم شد، تا حرفش تاث بعد

که کار  یهر کس ي. در ضمن صدات کردم، تا بگم رویکارو خراب کن خوامی. نمیکم آب بخور تا آروم بش هی_

 .نیدورب يجلو شونینفرست يطور نی. هميدیقبلش نشون من م يکرد

 باشه چشم ._

 یکنیچه م نمیبرو بب_

سالم و احوال  شناختیکه م ییمحمد دست تکان داد و با آنها يمشغول بود. برا يبه کار یسالن هر کس در

طرفشان برود. چه رسد به  یکه حت دیترسیمعروف را م يشروع کرد. مدلها شناختیکه م ییکرد. از آنها یپرس

 بخواهد اظهار فضل هم بکند! نکهیا

 ینیکه سنگ مایندست کت شلوار اسپرت تنش بود. جلو رفت و خوب نگاهش کرد.  کیشروع کرد.  ماین از

جلو رفت.  يجد یلیزد. اما پرستو خ یپرستو چشمک دنینگاهش را احساس کرده بود سرش را باال آورد و با د

 با طرح بته جقه انتخاب کرد. يکراوات نوك مداد کیرو کرد و  رویکراوات ها را ز

 !نییپا اریسرتو ب_
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کفش  کیکفش ها  انیکراوات را بست. بعد خم شد و از م عیبا تعجب اطاعت کرد و پرستو با مهارت و سر ماین

 يبست و جلو شیستش انتخاب کرد. کمربند را با سرعت برا يآورد. کمربند رونیب یچرم مشک کینوك بار

 زانو زد. شیپا

 شهیتو خم نشو لباست خراب م_

 نگاه کرد. مایکفشش را هم به پا کرد. عقب رفت و با دقت به ن مایکرد تا ن کمک

 بکنه ؟ خوادیکار م یخوبه! موهاتو چ_

 باشه نیکه قرار نبود ا دونمیکفش و کراواتمو م ی. ولدونمیموهامو نم_

. کردیبود و با محمد بحث م ستادهیا يکند. گوشه ا دایتا رها را پ دیسرش را تکان تکان داد و چرخ پرستو

 دستش را باال برد تا او را متوجه خودش کند.

 شده پپر؟ یچ_

 خوبه ؟ نیا_

را  غشیبود که قرار بود عکس تبل ییاز کفش ها یکیبا دقت نگاه کرد. خم شد و مارك کفش را نگاه کرد.  رها

 رندیهمان روز بگ

 : دیپرس مایرو به ن رها

 ؟ نیا يقرار بود پات باشه جا یچ_

 را نشان داد. پرستو گفت : يگریکفش د ماین

 دو تا نشون ! ریت هیعکس گرفت. با  شهیاز کفش هم م يطور نیا_

 گفت : نیدر آورد، آتش زد و با تحس يگاریس رها

 .رهیعکس بگ ادیب یخوبه. بگو عل نیهم_

 

 

 نیاز معروف تر یکیبود.  یرا با تکان دادن دستش صدا کرد. پرستو چشمانش گرد شد. کوروش افخم یکس بعد

و  کردیم يها همکار یکمپان نیا بزرگ تراز رها هم معروف تر بود. ب یبود. حت یالملل نیکه کارش ب ییمدل ها

. آهسته کردیم يباز يتجار یهم آگه ونیزیتلو يبرا یبود. حت یغاتیتبل يها لبوردیب يمواقع عکسش رو شتریب

 رها زد و گفت : يبا آرنجش به پهلو
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 ه؟یکوروش افخم_

 با تعجب نگاهش کرد رها

 آره. چته ؟_

 با التماس گفت : پرستو

 کن رها. تو رو خدا. خواهش ! یمنو بهش معرف_

 گفت: دیاین شیکوروش سوتفاهم پ يخنده اش را گرفته بود تا برا يجلو کهیشد. و در حال شتریرها ب رتیح

 هم هست طرف! یچه مال کنهیخوب تو هم. حاال فکر م یلیخ_

 یستو و خانوم متقمردانه فقط پر طیگذرا به پرستو کرد. در آن مح یجلو آمد و با رها دست داد و نگاه کوروش

از مدلها سرو  یکیکه آن طرفتر با محمد و  یبه خانوم متق یدر چشم بود. کوروش نگاه یلیخ نیزن بودند و ا

 انداخت. زدیکله م

 کرد. یبپرسد، رها پرستو را معرف يزیقبل از آنکه چ یول

 .زننیتازه ما هستن. طرح م ياز همکارا یخانوم فتوح_

 شد و گفت : دیبا خجالت سرخ و سف پرستو

 . خوشبختم !یافخم يسالم آقا_

پرستو را گرفت.  يرا باال برد و ناخوداگاه بازو شیابرو کیزده بود نگاه کرد.  جانیه یلیبه پرستو که خ رها

پرستو  فیظر يدست رها بود که دور بازو ينگاهش به رو یکرد ول یکوروش با پرستو سالم و احوال پرس

 قالب شده بود.

 لباس شما با پرستوهه. نیزای. دایبپوش ب کوروش لباس_

 رو به پرستو کرد و گفت : بعد

 صدام کن تا چک کنم. ،ياسپرت. کارتو کرد مهیو ن یپوشه. رسم یدو نوع لباس م_

 به پشت کوروش زد و روانه اتاق پروو اش کرد. شیپرستو را رها کرد و به جا يبازو

 گوشش گفت : خیب یکه کس کردیس کمک ملبا نیزاید يبرا لیداشت به مسعود و سه پرستو

 ! ادیدنبال آسترش هم م يها! رو بد يپسره رو ند نیبه ا_
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و  اهیو سرش را چرخاند تا جواب رها را بدهد. اما آن چنان با آن دو چشم س دیکه قلقلکش آمده بود. خند پرستو

 نییرا فراموش کرد. سرخ شد و با زحمت سرش را پا زیهمه چ يلحظه ا ينافذ رها چشم در چشم شد که برا

 انداخت.

 باشه_

و دعا کرد تا رها متوجه نشده باشد. به سرعت خم شد و بند کفش مسعود را بست و بعد  دیلرز یکم شیصدا

که کارش تمام  یوقت کرد،یلباس داشت درست کند. دعا دعا م قهیرا که  یرفت، تا مشکل هیچهار پا يباال

 زیم يرو يور کیکه  دیرها را د اورد،یکمربند ب لیسه يرا دور زد تا برا زیم یوقت یرفته باشد. ولرها  شودیم

تفاوت به کارش برسد؛ اما نتوانست. و فقط به طور  ی. خواست تا بکردینشسته بود و با اخم و متفکرانه نگاهش م

هجوم آورده است. سرش را به  که خون تمام بدنش به طرف صورتش کردیسرخ تر شد. احساس م ییاحمقانه ا

شود. با برگشتن کوروش، رها به کنارش آمد و تکان نخورد. دلش  خاموشگرم کرد تا التهاب درونش  لیکار سه

 بکشد! چند لحظه چشمانش را بست تا بتواند تمرکز کند. غیج خواستیم

 »؟ يریرها کب ؟يکرد يفکر ی. چیلی. خیلی. خیلیپرستو خ يخر یلیخ«

از سنش هم  یحت قتی. او کم سن بود، اما احمق نبود. در حقرفتیم نیجلو تر از ا دیفکرش دهنه زد. نبا به

 حاال .... یپخته تر و عاقل تر بود. ول

 

 

سوخته ست کرد. به  ییبا کمر بند هم رنگ آن را با کت و شلوار قهوا ؛يو بند کیمدل کالس يقهوه ا کفش

به دست  ییبا بند چرم قهوه ا یاستفاده کرد. ساعت یو شراب ییقهوه ا یشمیکراوات از دستمال گردن ابر يجا

. کوروش خواست تا مانع ددرا مرتب کرد. بعد خم تا بند کفشش را ببن شیکوروش بست و دکمه سردست ها

 گفت : یو به شوخ دی. کوروش هم خندشودیپرستو گفت که لباسش خراب م یشود؛ ول

 .یکل کمک کنه تا لباس بپوشخانوم خوش هیکه  هیچه حس خوب_

 زد و با مسخره گفت : يپوزخند رها

 وقت ؟! هیشما  یرودل نکن_

 بود گفت : دهیرا د شیچشم رینگاه کرد. رها که نگاه ز یچشم ریز پرستو
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 میتا بر توی. بعد هم جمع و جور کن زارو زندگیبخور غش نکن يزیچ هی!! برو يپپر سوسکمون کرد گهیبسه د_

. 

 .خوردیم وهیو آب م کیک یتشکر کوروش را داد و به آشپز خانه رفت. خانوم متق جواب

 .رمیگیم سیشدم! باور کن پرستو آخرش من وار دیشه_

 برداشت و گفت : کیک ییو تکه ا دیخند پرستو

 ! یکنیخوش اندام تور م پویپسر خوش ت یعوضش کل_

 یمادر مرده بکن. از تو خوشش اومده. ه يماین نینگاه به ا هیبره.  یچرا خودت خوابت نم يبلد ییتو که الال_

 !! ادیدر نم گهیتو کُله د رهیکه فلک زده م یکنیپنچرش م یزنیم نیسر نخ رو وصل کنه تو همچ ادیم چارهیب

که  دانستیرا هم م نیدر ضمن ا یاز او خوشش آمده است. ول مایبود که ن دهی. خودش هم فهمدیخند پرستو

مادرش و  ينداشت. کارها یرابطه دوست کی جادیبه ا ياست و پرستو هم عالقه ا یدوستفقط منظورش 

 يدارند و مردها يظرچه ن يراجع به شهناز و سود لیکه فام دید یاو بود. م يچراغ قرمز برا کیمثل  يسود

 .شوندیم کیبه شهناز نزد زیچ کی يفقط برا لیفام ایدوست 

کردند تا او بزرگ شود. عاقل تر و پخته تر از خواهر بزرگش و مادرش  یکودک يشهناز و سود کردیفکر م یگاه

! 

خوب از  سیک هی یتونیسحر تو م يجد يجد ی. ولکنمی. به ازدواج هم فعال فکر نمستمین یمن اهل دوست_

 ها ! یکن دایپولدار پ ياسپانسر ها نیا نیب

 و گفت : دیخند یمتق خانوم

 عرضه من هم سن تو بودم ده تا دوست پسر داشتم ! یب_

 .دندیرها پر يبا صدا شانیو خواست تا جوابش را بدهد که هر دو دیخند پرستو

 کنهیم دایفعال دست من امانته. به وقتش خودش ده تا پ نی. ایخانوم متق يبد نیا ادی زیچ خوادیشما نم _

 نترس !

 »؟ یزنیحرفو م نیکه ا يدیاز من د یمگه چ«بپرسد  خواستیناراحت به رها نگاه کرد. دلش م پرستو

 نترنتیاش را در ا یوگرافیبود و ب دهیشن اوشیاز او بزرگتر بود. آن طور که از س یلینگفت. رها خ يزیچ یول

 در حدود چهارده سال از او بزرگ تر بود و احترامش واجب بود . يزیخوانده بود چ
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بدون عکس العمل پرستو  یناراحت دنیحداقل جوابش را بدهد. با د اید کند. و دا غیکه توقع داشت پرستو ج رها

 یبود و نم دهیشود. آن نگاه را د ریپرستو از دستش دلگ خواستیشد و دلش سوخت. اما م مانیاز حرفش پش

گرم گرفته بود.  ادیجا هم اشتباه کرده بود که با او ز نیشود. تا هم جادیا یپرستو دل بسته گ يخواست برا

 نیتوجه ها جذبش شود. و ا نیکه ممکن است او با ا کردیبود و حاال رها فکر م یهم زبان یپرستو دختر تنها و ب

نبود. کم سن هم بود.  خواستیکه او م یسیپرستو آن ک نکهی. جدا از اخواستیبود که رها اصال آن را نم يزیچ

 م در ذهن پرستو به وجود آمده است، پاك کند .ه يزیتا اگر چ کردیرها را مصمم تر م نیو هم

 

سن فرستاد. ده بار کفش و کمر بندش  يرا با هزار وسواس و سالم و صلوات به رو مایشب پرستو سر پا بود. ن تا

 راهنیتنگ، پ یکه شامل کتان مایدارد. با دو لباس اسپرت ن رادیکار ا يجا کی کردیرا چک کرد. همه اش فکر م

ساعت  شیست کرد. و با کت و شلوار رسم یمو دستبند چر یکتان بود گردنبند چوب قهیرت و جلچهار خانه اسپ

را ساده تر و مردانه  شیبه گردنش انداخت و موها لیمارك دار. دو دکمه اول را باز گذاشت و گردنبند است

 درست کرد.

ها و  یندگیبودند و طراح ها، نما دهیچ یمثل اتاق کنفرانس اجرا شد. صندل یعیلباس در سالن وس شینما

 یادداشتی ای انداختند،یعکس م امدیخوششان م یکه از طرح یبزرگ و کوچک نشسته بودند و گاه يها یکمپان

 داشتند. یبر م

 کیآمد.  رونیداد. در باز شد و محمد ب یرا تکان تکان م شیپشت در سالن نشسته بود و با استرس پاها پرستو

 .دیو دستمال پوشت. جلو پر قهی. همراه با جلکیبود. کامال کالس دهیدست کت و شلوار پوش

 محمد ؟ شهیتمام م یک_

 نداشت. شینما يبرا یلباس گری. کارش تمام شده بود. ددیخند محمد

 .دنی. فکر کنم طرحتو پسندایب_

 و دست محمد را گرفت دیبه هوا پر پرستو

 ؟یگیجون من راست م_

 آورد گفت : یکتش را در م کهیدر حال محمد

 بود. یامان دیفکر کنم فر یآره. ول_

 اسم کجا به گوشش خورده است نیفکر کرد که ا پرستو
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 خوب مگه چشه؟_

 همو ندارن. دنیچشم د ییجورا هیرهاست.  بیرق_

 »برسونه طرح رو هوا زده  یامان دیباد به گوش فر«آمد  ادشیدفعه  کی

 کهیموقع در سالن باز شد. برنامه تمام شده بود. رها در حال نی. همگفتیم یتلفن به کس يبود که رها پا یحرف

پرستو را گرفت و پرستو  يبازو یلیم یبرود. با ب ششیبا دست به پرستو اشاره کرد تا پ کردیبا چند نفر صحبت م

را از دست رها خارج کند که رها محکم تر آن را  شیرا احساس کرده بود، خواست تا بازو یلیم یب نیکه ا

 ت و با اخم به پرستو نگاه کرد.گرف

 .هیکار خانوم فتوح يبود دهیکه پسند ییجان! طرح ها دیفر_

جوان تر بود نگاه کرد. چهره اش ساده اما جذاب  یکم دیهم سن و سال رها؛ شا بایکه تقر یبه مرد جوان پرستو

و  دهینمک هم نبود. اندامش اما مثل رها ورز یرها را نداشت. اما زشت و ب ییرایو مردانه بود. آن جذبه و گ

 جلو آورد و گفت : ییآشنا يدستش را برا تیبود. موشکافانه به پرستو نگاه کرد و در نها یمانکن

 یهستم خانوم فتوح یامان دیفر_

 خوشبختم._

 بودن. یمردونه هات که عال ؟يدار ی. کار زنونه چدمیطرح هات رو پسند_

 خجوالنه گفت : پرستو

 نداره یفیتعر ادیزنونه ام ز يطرح ها_

 راستش را باال برد و گفت : يابرو دیفر

 ؟یو دوخت یبهت گفته؟ استادت؟ طراح نویا یک_

 و گفت : دیخند دیناخود اگاه به رها نگاه کرد. فر پرستو

 کنهیاز دستت نده. چون خودش کار زنونه نم خواستهیرها بهت گفته ؟ اعتماد نکن. م_

 در هم رفت. پرستو گفت : شتریبرها  يها اخم

 که طرح زنونه ام افتضاحه دونمینه رها نگفته ! خودم م_

 زد و رو به رها کرد و گفت : يپوزخند دیفر

 .يخوش شانس بود شهیپسر تو هم_

 رو به پرستو کرد و گفت : بعد
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 شمیپ ایب ،ياز دست رها خسته شد ایطرح زنونه ات خوب شد  یزمان هیاگر _

گفت که پرستو  يزیلب چ ریبه نشانه احترام تکان داد و رفت. رها ز يپرستو سر يبا رها دست داد و برا بعد

 ! دیرا شن شیعوض کهیمرت

 برمتیجمع و جور کن خودم م لتویبرو وسا_

 منظور گفت : یب پرستو

 هیکیباهاش  رمی. مسرمیم مایبا ن ینه مرس_

 گفت : هیبا کنا باال رفت و يزیرها با حالت مسخره آم يابرو

 ؟! يچه زود دست به کار شد_

 ناگهان منظورش را گرفت. ینگاهش کرد. ول جیگ یکه منظورش را نگرفته بود با حالت پرستو

 رها ......_

حرف را به خاطر شهناز به او  نیداشت که رها ا نانیو نتوانست. اطم یمعرفت یب یلیکه رها خ دییبگو خواستیم

 ! دیشنیم يدر مورد سود یبود که گاه يزیگفته است. گرگ زاده گرگ شود. چ

 

آن قدر او را با شهناز  یبود و گاه دهیاز پرستو ند يزیمدت چ نیطور نبود. و رها در ا نیا قتیدر حق یول

قصدش از گفتن آن حرف فقط ناراحت دختر واقعا دختر آن مادر است؟ رها  نیا کردیکه فکر م دیدیمتفاوت م

 خودش بکند و به او دلبسته شود. شیپ یالیخواست پرستو فکر و خ یکردن پرستو بود. نم

 طرفش خم شد و با تحکم گفت : به

 منتظرم نیجمع کن. تو ماش لتوی. زود وسايایشما با من م_

بود  ستادهیا نیرا جمع کرد و رفت. رها کنار ماش لشیو مات وسا جیگ شدیکه ناراحت م يگریمثل مواقع د پرستو

 نیضبط ماش یردو بدل نشد. سکوت کامل. رها حت انشانیم یحرف چیتا خانه ه ی. سوار شد. ولدیکشیم گاریو س

 را هم روشن نکرد.

 خداحافظ_

 به سالمت !_

به «جمله کوتاه  شد به لیتبد ؟يایفردا ساعت چند م ای. جواب خداحافظ رها از مواظب خودت باش. نیهم

 ».سالمت 
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******* 

 

 

 ی. حتچیکه رفته بود ه نیکرده بودند از ب دایکه پ یتیمیشده بود. صم بهیرها و پرستو مثل دو همکار غر رابطه

شده بود !  یدر حدود سالم و خداحافظ يزیبه چ لیاول داشت هم تبد يگرانه که رها روزها تیآن حالت حما

 چیخواست ه یکرده بود. نم شتریب ادر مقابل مردها داشت ر شهیکه هم يپرستو هم حالت محافظه کارانه ا

 شتریب دی. بادیرسیبه درسش م شتریو ب رفتیبدهد! کمتر سر کار م يگریکس د چیبه دست رها و ه ییبهانه ا

 .ردیباعث شده بود که ناخوداگاه از رها فاصله بگ نیو هم خواندیدرس م

 هیموضوع را از مرض نیبود. پرستو هم که ا یحوصله تر از هر زمان یهم که ظاهرا با ترانه کات کرده بود. ب رها

 چشم رها باشد ! يکمتر جلو کردیم یبود، سع دهیشن

رفته  کایبه آمر نیرفته بود. شاه هیترکبه  يسفر کار کی يبرا اوشیهفته بود که کامال تنها شده بود. س کی

دوره تخصص در رشته کودکان از دانشگاه استانفورد  يدانشگاهش را انجام دهد. برا رشیپذ يبود تا کارها

 قتیدر حق یهمراهش رفته بود! ول يودس دنیبود. شهناز هم به بهانه د یزود رفتن ای ریگرفته بود و د رشیپذ

 تنگ شود! یکس ينبود که دلش سال تا سال برا یبود و گرنه شهناز آدم حیمنظور گردش و تفر شتریب

. صبح زود از خواب دیباریبه خانه برگشت. آتش از آسمان م اطیگرم شده بود. از ح یلیخرداد بود و هوا خ اواسط

رد تا هوا کولر را روشن ک یاست. کم یکاف گریرفته و درس خوانده بود. فکر کرد که د اطیشده بود و به ح داریب

دست به کار شد. مواد الزمش  عیبود. سر هوقت بود که درست نکرد یلیکرد. خ ینیریخنک شود. دلش هوس ش

تنها بخورد.  امدیرها افتاد. هر چه کرد دلش ن ادیرا به دهانش گذاشت به  ینیریش نیاول یرا در خانه داشت. وقت

. آماده شد و امدیواقعا دلش ن یول دهد،یکه او دارد نخ م کردیرها دوباره فکر م بردیم شیدرست بود که اگر برا

 ظرف مناسب گذاشت و به آژانس زنگ زد و راه افتاد . درها را  ینیریش

بود. چهره اش  ییبایمشغول صحبت کردن با دختر جوان و ز ابانیشد. رها آن دست خ ادهیدر دفتر پ يجلو

 است. یاحبت با دختر راضبشاش و خنده رو بود. و کامال معلوم بود که از مص

 به عقب برداشت. یقدم ییلحظه ا يو برا ستادیا پرستو
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 »؟ ستین يطور نیبا من ا چرا«

. در چدیهم نپ شییهم ندارد، حداقل سرد هم نباشد. و به پرو پا يکه رها اگر با او بگو و بخند خواستیم دلش

بخش  ی. و گاهدیایکه از رها خوشش م ردکیحس م یبه رها فکر کرده بود. سردرگم بود. گاه ادیمدت ز نیا

نداشته و  یکیرابطه نزد يپسر باگاه  چیاست که او ه نیا يحس فقط برا نیکه ا دادیعقلش دستور م یمنطق

مرد مهربان و مسول هم هست و حس  نیکه از قضا ا شودیهمکار م ییدفعه با مرد جذاب و پخته ا کیبعد 

است.  نیشاه یو گاه اوشیمحبت و توجه اش س تیاو که نها ينسبت به او دارد. مخصوصا برا تگرانهیحما

گنگ و مبهم  يریتصاو یاز او نداشت. گاه یتیگونه ذهن چیکوچک بود که پدرش را از دست داده بود و ه یلیخ

. 

خودش هم  یاو. ولمثل  ییبود. آن هم دختر چشم و گوش بسته ا يهر دختر يگذشته رها آرزو نهایهمه ا از

 شهیکه رها هم ییبایآن ز دانستی. مدیایرها از او خوشش ب يدرصد هم امکان ندارد که روز کیکه  دانستیم

 یتا منطق گرفتیم میتصم یهخاطر گا نیچشمش به دنبال آن است را ندارد. و از نظر رها بچه است. به هم

 عمل کند و چشمش دنبال رها نباشد.

 ابانیکنار جدول خ یعنیبود،  ستادهیکه ا ییاز جا» رو رد نکرده بودم بره  یتاکس یکاشک«تا برگردد.  دیچرخ

به طور همزمان اتفاق افتاد. رها دستش را دور کمر  زیچند چ ی. ولردیبگ يگرید یجلو تر رفت تا تاکس یکم

بوق زده  شیرا که برا ییتاکس کردیا نگاه مآنه هکند. پرستو که با دهان باز ب نیدختر حلقه کرد تا او را سوار ماش

چپ بزند که  یخودش را به کوچه عل خواستی. پرستو که مدیلحظه رها هم او را د نیبود از دست داد و در هم

 رهیکه هر دو راکبش کاله کاسکت ت يموتور سوار جهیانداخت. و در نت نییاست سرش را پا دهیرها را ند یعنی

 . دیبه سر داشتند را ند

 دیبه پرستو کوب يبزند که مواظب باش! موتور ادیبود. و تا خواست فر زیشاهد همه چ ابانیاما از آن دست خ رها

 نیافتاده بود برداشت و فرار کرد. تمام ا نیزم يپرستو را که رو فیک يموتور تیو او به هوا پرت شد. و در نها

 آنها گاز داده و در رفته بودند . دیایبه خودش ب اهدبخو یزمان برد. و تا کس قهیدق کیکمتر از  يزیاتفاق ها چ

 پپر ؟ پپر جان ؟_

 یدورشان جمع شده بودند و اتفاق را مهندس يادیز تیتکانش نداد. حاال جمع یکرد. ول شیآرام صدا رها

 !کردندیم نیکره زم يرو يها يحواله تمام موتور نیهم ناله و نفر یی! عده اکردندیم
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 يو لب ها دهیکنار زد. به صورت رنگ پر امدیکه شکسته بود و خون م شیشانیپ يرا از رو شیفرفر يموها

خب به  یبا او نداشت. ول یاصال رفتار درست ریچند ماه اخ نینازك و خوش فرمش نگاه کرد. دلش سوخت. ا

آسفالت  يپرستو رو نارها که ک ینیریهم نداشت. و حاال با نگاه کردن به ظرف ش يگرینظر خودش چاره د

 شد. یم شتریشده بود، عذاب وجدانش ب ریخورد و خاکش

 آخ....._

 صورت پرستو خم شد و گفت : يرو به

 ؟ کنهیجانم؟ کجات درد م _

 که دورش بودند و دوباره به رها . یو منگ بود، به رها نگاه کرد بعد به مردم جیکه هنوز گ پرستو

 آخ .....آخ_

 گفت : متیدر دست گرفت و با مال امدیه به نظر سالم مبار ناله کرد. رها دستش را ک نیا

 ؟ یمن رها ام پرستو شناخت_

 . سرم همکنهیاهوم. پام درد م_

 شد شیمظلومانه گفت که دل رها ر آنچنان

 ادی. االن اورژانس مزمیعز یشیخوب م_

 گفت: گشتیم نیدنبال شماره شاه نشیمخاطب نیرا در آورد و همان طور که در ب شیگوش بعد

 مارستانیب ادیتا ب نیبذار زنگ بزنم به شاه_

 رها ؟_

 را بشنود فشیضع يخم شد تا صدا رها

 جانم؟_

 . من تنهامستیکس ن چیه یعنی. ستین رانیا نیشاه_

 گفت : تیدرون دستش خشک شده بود. ناخوداگاه با عصبان یبا تعجب به پرستو نگاه کرد. گوش رها

 ت هستن.محب یفکر و ب یچقدر خانوادت ب_

 یآن همه درد و ناراحت نی. در بندیهم گذاشت تا رها خجالت را در عمق نگاهش نب يچشمانش را رو پرستو

 رتریهمه آنها را د یلیچه دل يکه برا ستین ادشیرفته بود.  ییآمد که بچه بود. تازه اول راهنما ادشیبه  يروز

 يمادرشان نگرانشان شده است. و جلو اکه حتم گفتندیهمه بچه ها م سیبه خانه فرستادند. در سرو شهیاز هم
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پرستو به  یوقت یبود. ول ستادهیدر به انتظار ا يجلو یمادر آن دختر با نگران ستادندیا یهم که م ییدر هر خانه ا

 جواب سالمش را داد و گفت : زدیحرف م یبا ملک جون تلفن یالیخ ی. شهناز که با بدیخانه رس

 خونه ؟!!! يامروز چه زود اومد_

 رها به خودش آمد. اورژانس آمده بود . يصدا با

 

 

بود نگاه کرد. درد حاال داشت خودش را  دهیو رنگش به شدت پر کردیرها به پرستو که حاال ناله م مارستانیب در

کرد.  تیزی. دکتر آمد و پا را وکردیبود کمتر ناله م يکه پرستو کال آدم صبور ییاز آن جا ی. ولدادینشان م

 قوزك پا را داد و رو به رها کرد و گفت : هیشکستگ صیکرد. دکتر تشخ هیهم سرش را بخ يگریپرستار د

 ؟ینامزدش_

 نه._

 ؟یبرادرش_

 نه._

 با تعجب به رها نگاه کرد. دکتر

 ؟ یپس چه کاره اش هست_

 کردینگاهش م تیبه پرستو نگاه کرد که با مظلوم رها

 من صاحب ...._

از  ریبه غ یتیمن صاحب کارش هستم. اما احساس کرد ممکن است ذهن دییبگو خواستیرا خورد. م حرفش

 شود. جادیآنکه منظور اوست در ذهن دکتر ا

 در ضمن دوست برادرش هم هستم. مییهمکار_

 بود. حیتوض نیبهتر نینظرش ا به

 برادرش باشه. ایپدر  دینامه اتاق عمل امضا بشه. با تیرضا دیبا_

 هم مسافرته پدرش فوت شده، برادرش_

 چپ چپ نگاهش کرد دکتر

 خودت امضا کن. ایخب. ب یلیخ_
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دردش بهتر شده بود  یپرستو رفت و پرستو که با مسکن کم مارستانیعمل و ب يبه سرعت به دنبال کارها رها

طور رها را به دردسر انداخته بود ناراحت بود. رها آمد  نیا نکهیاز ا یلیتمام مدت از خجالت رنگ به رنگ شد. خ

 و کنارش نشست.

 ؟ يچطور_

 واسه شما يشرمندم! همش شد گرفتار_

 یرفته و از طرف نیاز ب نشانیب تیمیخوشحال بود که آن صم یپرستو شد. از طرف یکه متوجه لحن رسم رها

 پرستو سوخت. يهم دلش برا

 . شهیجبران م یدونه از اون طرح خوشکل هاتو که بزن هی. یکنیجبران م یشیخوب م _

 آمدند . یبود که زود به هوش م ینبود و ظاهرا پرستو هم از آن کسان یطوالن ادیز عمل

به فرانسه  شهیهم يبود. برا شیپارت ياز دوستانش بود که همان شب گود با یکیرها زنگ خورد. رضا  تلفن

 یآمد که پرستو را هم ب یاتفاق دلش نم نی. و حاال با اندیها نتواند او را ببو ممکن بود که رها حاال حاال  رفتیم

 به پرستو که خواب بود کرد و آهسته گفت : یکس و تنها ول کند و برود. نگاه

 سالم رضا_

_.... 

 .امیافتادم. فکر نکنم بتونم ب ریبه جون تو گ_

_.... 

 .دونمیم _

_.... 

 فرودگاه. امیفردا ب کنمیم یداد نزن رضا! سع_

_.... 

 کار کنم؟ یچ یگیهست که کمک الزمه. م ییبنده خدا هی_

_.... 

 رو نداره. ینه کس_
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باشد. اما پرستو که چشمانش باز بود با خجالت به رها  دهیرا نشن شیپرستو نگاه کرد و دعا کرد که حرف ها به

 .کردینگاه م

 نمتیبیتو ؟ فردا م يندار يخب کار_

_.... 

 برم. خداحافظ دینه رضا با_

 را قطع کرد و به پرستو نگاه کرد. یگوش

 رسنیجا هم که پرستارهاش خوب م نیبرو. تو رو خدا! من حالم خوبه. ا يبر ییجا يخوایشما م_

 گرفتم که شب بتونم بمونم. یندارم. اتاق خصوص يمن کار_

 راحت ترم. يطور نیرها. شما برو. من ا کنمینه خواهش م_

 لبه تخت نشست ينگاه کرد و کنارش رو فتدیب هینمانده بود به گر يزیبه او که چ رها

 ولت کنم برم. يطور نیهم تونمیآخه دختر خوب من که نم_

 ندارم یمشکل چیمن راحتم. ه_

پرستو ناراحت کننده تر خواهد بود تا  يبه وجود آمده ماندنش برا تیکرد. متوجه شده بود که با وضع یپوف رها

 رفتنش .

 صورت اصال حرفش رو هم نزن نیا ری. در غرمیبمونه باشه من م شتیهست که پ یاگه کس_

 

 

خبر بدهد همان  اوشیاگر به س دانستیبماند. م ششیو شب پ دیایکه ب دییبگو یفکر کرد که به چه کس پرستو

که به  يه کارپروژ يکه برا دانستی. ماندازدیب شیاو را از کار و زندگ امدیدلش نم ی. ولرساندیشبانه خودش را م

را  يهفته ا کی دشیبا آن آسم شد یتبود. ح دهیرفته بود مدتها صبر کرده و زحمت کش هیخاطرش به ترک

 خواست که زحمات او را بر باد بدهد. یهوا در تهران بماند. حاال دلش نم دیشد یمجبور شد با وجود آلودگ

 هیما شیکه شهناز و کارها گفتیاز نداشت. مبا شهن یکه رابطه چندان خوب ییخاله شهال افتاد. خاله ا ادی

 راهیپر ب چارهیب يخاله شهال دیدیم کردیفکر م یشوهرش است. و خب پرستو وقت شیاو پ یسرشکستگ

رقمه  چی. اما با وجود رها که هامدیکه تنهاست م دیفهمیم یخاله شهال وقت گرفتیاگر تماس م دی! شادیگوینم

خاله شهال به مناسبت  شیکه پ یذره احترام کی. و آن شدیحاضر نبود که برود، فقط اوضاع خراب تر م
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 خواهدیبرو. چون خاله ام م دیبگو توانستی. در ضمن به رها هم نمدادیخودش داشت را هم از دست م تیشخص

باور نخواهد کرد که من و تو  ییا هیسم و آق چیمادرم باه يهایربا وجود پرونده کثافت کا ندیو اگر تو را بب دیایب

 بود. یشرم و سرافکندگ تینها گریحرف به رها د نی. گفتن امیبا هم رابطه ندار

 شترشانیاندك ب لینبودند. و همان فام یلیکرد. آنها خانواده پر فام فیموجود را در ذهنش رد يها نهیگز تمام

عزا بود که  شتریو ب ینداشتند. در حد عروس یبودند رفت آمد چندان رانیهم که ا ییخارج از کشور بودند. با آنها

 ! دندیدیرا م گریهمد یگاه

زهرا  شیمیدوست صم ادیبعدش را نداشت. ناگهان به  يها ثیکرد. حوصله حرف و حد دیقطع ام لیفام از

اشتباه باالخره  يره فکر کردن و دو بار گرفتن شما یرها را گرفت و با کل ی. گوشدیایب توانستیافتاد. او م

 ششیشب را پ شودیکه اگر م ردکرد و خواهش ک فیتعر شیماجرا را برا يکند. خالصه  دایتوانست زهرا را پ

 .رساندیخودش را م گریساعت د کینبودن خانواده پرستو بود، گفت که تا  انیبماند. زهرا که در جر

کنار تخت  یصندل يآنها ردو بدل نشد. رها رو نیب یحرف چیکه منتظر آمدن زهرا بودند ه یساعت کی در

. رها فکر کرد که چرا آنقدر پرستو کردینگاه م رونیمشغول شد. پرستو هم از پنجره به ب شینشست و با گوش

هم  قهیدق کی یو پر سرو صدا بودند و حت طانیگرفته بودند که ش ییدختر ها شهیآرام است؟ اطرافش را هم

در آن سن ، که معموال پر  يبود. آن هم دختر بیعج شیاال سکوت و آرامش پرستو براآرام و قرار نداشتند. و ح

شان از  طنتیو ش يو شاد جانیکه از پرستو بزرگتر بودند هم ه شیهستند. دوست دخترها يو شاد جانیاز ه

 بود. شتریاو ب

 کرد. یبه در خورد و زهرا آمد. با تعجب به رها نگاه کرد و سالم و احوال پرس يضربه ا باالخره

 نه ؟ ای يهم حاال کرد تیتو ؟ شکا يشد یچ_

 کنم تیکه من برم شکا سادهیکدومه ؟ زد و رفت. مگه حاال وا تینه بابا شکا_

 ؟ هیک نیا یعنیبه رها اشاره کرد که  شیبا ابرو زهرا

 مد و گفت :به کنار تخت پرستو آ رها

مسکن  ادیقابل تحمل شد بگو تا ب ریبه دوستت بگو. دردت هم اگه غ یداشت يمواظب خودت باش اگر کار_

 بزنه.

 . باز هم شرمنده! شما شبت به خاطر من خراب شد.یباشه مرس_

 گذاشت شیشانیپ يپرستو باال يموها يرو ییلحظه ا يزد و دستش را برا یلبخند مهربان رها
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 .رمیرو هم م میده. من دارم مهمونشبم خراب نش_

 کرد و رفت. اما هنوز در را نبسته بود که دوباره برگشت و گفت : یحافظ خدا

_دنبالت. امیخودم م سایوا يپپر؛ فردا مرخص شد ی... راستيا 

رها در را بست و رفت. زهرا که هاج و واج به رها نگاه  یول رمیگیم یکه خودم تاکس دیخواست تا بگو پرستو

 : دیپرس انهیبازجو یبه خودش آمد و با حالت کردیم

 بود ؟ یک نیا_

 گهید کنمیکار م ششیهمون که گفتم پ_

هلو کجاش  نینامرد! آخه ا یمنو دو در کن یخواستی. میزنیپدرته طرح م يآقا که از دوستا هی يبرا یتو گفت_

 !! رهیسرفه بگ اهیدروغ گو س ي؟ آ خورهیم امرزتیخدا ب يبه سن بابا

 خنده اش گرفت و گفت : پرستو

 که آدم بگه يدیپسر دوست بابامه. امون نم نی!! ا یغربت_

گذاشتم واسه نگه  زمویمن که وقت عز فی. حيکردیبند م گریج نیا شیبود دست منم پ یتو اگه دوست خوب_

 تو چشم دراومده ! يدار

 ! بستیجارو به دمش م رفتیام. موش تو سوراخ نم یشیبرو بابا دلت خوشه من خودم هم آزما_

 هم منو جارو ! يخاك تو سرت که هم خودتو موش کرد_

 

 

***** 

 

 ششیتعارف کرد که چون تنهاست پ یلیخ نکهیکه مرخص شد زهرا به خانه شان رفت. با ا يآن روز يفردا

او بماند  شیدو روز را پ نیجا هم که به او اجازه دادند تا ا نیکه خانواده اش تا هم دانستیبماند اما پرستو م

 احترامش را داشته اند. یلیخ

هم  ییخوب چاره ا یبغلش عادت نکرده بود. ول ریز يسخت بود و هنوز به چوب ها یلیخ شیماندن برا تنها

شکسته  ییاز پا یپرستو حرف یبود. ول دهیش را پرسزنگ زده و احوال نینبود. حاال دو روز بود که تنها بود. شاه

کاره رها  مهیگرفته است، کارش را ن رشیپذ یکه با آن همه مکافات و سخت یوقت امدیاش نزده بود. دلش نم
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 لیبا ب یحت دانستی. شهناز را هم که مشدیم شتریب شیفقط دل نگران دیایکه ن خواستی. اگر هم مدیایکند و ب

 اش کند ! یراه رانیتوانست از آن جا به ا ینم یهم کس یکیمکان

. به آن عادت کردینم تیهرگز او را اذ ییتنها قتیسر خودش را گرم کند. در حق يجور کی کردیم یهم سع او

 يخودش بود. سود يها یکار و سرگرم یپ شتریآمد در خانه تنها بود. شهناز ب یم ادشیکه  یکرده بود. از زمان

 نداشت. یمشکل ییاو با تنها خاطر نیخودشان. به هم يها یهم دنبال درس و دوستان و دل مشغول نیو شاه

 يرفت و رو یم اطیلنگ لنگان به ح رفتیسر م یلیکه حوصله اش خ یرفت. گاه یراه نم شیپا يرو ادیز

 . نشستیها م یصندل

 یزهراست و آمده تا حال و احوال دیرد شاروز سوم بود که زنگ در را زدند. با تعجب از جا بلند شد. فکر ک عصر

که او و  يرها هم با آنها باشد. از آن روز دیدر را زد. فکر کرد شا یبا خوشحال هیمحمد و مرض دنی. اما با دردیبگ

بود و حاال پرستو در کمال وحشت متوجه شد که دارد خدا  هاز او نگرفت یسراغ گریزهرا را به خانه رسانده بود د

توانست دروغ  یفاجعه ! به خودش که نم یعنیبه نظرش  نیکه رها هم با آنها آمده باشد !! و ا کندیخدا م

 ي. دستش را روزدیتماس کوچک از طرف او بود. قلبش محکم م کی یسه روز منتظر حت نی. تمام ادییبگو

در به خودش کرد. صورتش سرخ و ملتهب بود.  يجلو نهییدر آ ینگاه» خدا آروم تر  روتو «اش گذاشت  نهیس

. پشت سرشان را نیفقط هم یهم بودند. ول لیو سه یو سحر متق ماین هیاز محمد و مرض ریدر را باز کرد. به غ

صورتش  ارترفت. احساس کرد که حر نیاز ب جانیتمام آن شور و ه کبارهینبود.  يگرینگاه کرد. نه کس د

لبخند بزند. شهناز اگر مادر  ییکرد تا با خوش رو یکند شد. سع يتا حدود یم و حتآمد و ضربان قلبش آرا نییپا

 شیاگر دشمن خون ی. حتامدیم شانیبرا یهمانیفوق العاده بود. و اگر م زبانیم کیبود. در عوض  يو همسر بد

 انداخت. یو لنگر م خوردیکه کنگر م گذشتیهم بود آن قدر به طرف خوش م

 !! نیخوش اومد یلیخ یلیسالم. سالم . خ_

گرفت و به داخل دعوتشان کرد. محمد  مایکمپوت را از ن سهیبود و ک هیکه دست مرض ییبایتشکر دسته گل ز با

 : دیبا تعجب و آهسته پرس

 پس کو دوستت ؟_

 گفت : یمعمول يبا صدا پرستو

 رفت خونه شون. _

 با تعجب به هم نگاه کردند. همه
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 ؟ ییتنها یپس تو از ک _

 .شهیم يسه روز هی_

 ؟ ییسه روزه که تو تنها_

 کردم شیجا گرفتار کنم. خودم به زور راه نینستم که بنده خدا رو ا تویآره خب. نم_

 گفت : یبا ناراحت هیمرض

که تنها  شتیپ امدیم یکیبه ما گفت. وگرنه باالخره  يطور نیرها ا یعنی. یبا دوستت میکردیما فکر م یول_

 .ینباش

 واسه خاطر من فتهیتو زحمت ب ینبودم کس یتنهام. من راض دونستیرها هم نم_

 

 

 گفت : تییبا اخم و جد محمد

 شکنهیپات هم م یکیاون  یافت یوقت م هی. تو پات شکسته نه دستت. یکه تنها بمون شهینم_

 بحث را عوض کند گفت : نکهیا يو برا دیخند پرستو

 م .افت ینه بابا بادمجون بم آفت نداره. نترس نم_

موضوع موافق بودند که تنها ماندن پرستو خطرناك  نیهم ظاهرا با ا هی. بقهینه محمد کوتاه آمد و نه مرض اما

 است. محمد گفت :

 بمونه ؟ شتیپ یمرض يخوایم_

 من به خدا راحتم. ه؟ینه بابا آخه چه کار_

که  دیکش یپرستو واقعا خجالت م ی. ولکندیهم حرف محمد را تکرار کرد. معلوم بود که تعارف نم هیمرض

 انجام دهند. يگریخانواده اش را کسان د فیوظا

ساعت از رفتن آنها نگذشته بود که دوباره  کیهنوز  یندارد. ول یکرد که مشکل شانییپرستو ظاهرا راض باالخره

 »شده ؟ یچه خبره امروز ، روابط عموم«زنگ در را زدند. با تعجب و لنگ لنگان بلند شد 

که  ی. درست مثل حسختیر نییپا يزل زده بود دلش هر توریکه با اخم، صاف به مان فونیرها در آ دنید با

 داشت. در را زد. مایآف هواپ کیدر زمان ت شهیهم

 سالم_
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 با اخم نگاهش کرد . هیرها چند ثان_

 سالم_

 .نیهم فقط

 انداخت. ریدوباره نگاهش کرد. آنقدر که پرستو سرش را به ز بعد

 میبر فتیجمع کن راه ب لتویاوس _

 کجا ؟_

 برگرده اوشیما تا س يخونه _

 ندارم یجا راحتم. مشکل نیمن ا_

 دهی. پرستو که ترسستادیپرستو ا نهیبه س نهیحرف، رها مثل انبار باروت منفجر شد. با غضب جلو آمد و س نیا با

را گرفت و نگه اش داشت. پرستو با ترس سرش را باال  شیرها بازو یقدم به عقب بردارد. ول کیبود خواست تا 

 يترساندن پرستو يو جالل و جبروت رها برا کلیو آن ه ادشانیز يآورد و به رها نگاه کرد. همان فاصله قد

 ! با لکنت گفت : کردیرها با آن اخم وحشتناك هم نگاهش م نکهیبود ، چه رسد به ا یکاف چارهیب

 م..من _

 .يایم یکنیجمع م لتویوسا يریبحث کنم. م خوامیصال نم. اينزد يحرف زد_

 با خواهش گفت : پرستو

 نداشتم یجا هم که تا امروز مشکل نی. استمیخواهش رها. خب درك کن من خونه شما راحت ن_

باباست که چند  ؟یازش خجالت بکش ای شیاونجاست که نشناس یمگه ک ؟یستیخونه ما راحت ن یچ یعنی_

 مشکل کجاست؟ گهی. دینیبیم يکه هر روز دار. منم شیدیدفعه د

 .یخود تو هست قایکه مشکل دق دییخواست بگو یم پرستو

 . خونه راحت ترم.امیمن نم_

 یکه م دیدیحاال م یکه حرف گوش کن است. ول کردیبود. فکر م دهیپرستو را ند يرو نیخنده اش گرفت. ا رها

 اش دفاع کند ! دهیتواند از نظر و عق

 اش را خورد و با اخم گفت : خنده

 آره؟ باشه پپر خانوم ه؟یجور نیا _
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تلفن  یخواهد به چه کس یرا گرفت. پرستو که متوجه شده بود او م اوشیتلفنش را در آورد و شماره س یگوش

 . اما قد رها کجا و قد او کجا؟ردیرا از رها بگ یکند دست دراز کرد تا گوش

 راه دور کنهیگناه داره هول م ای. بدجنس نشو. سکنمیرها خواهش م_

 ي. پرستو که نقطه دیرا به عقب کش شیرها بازو ی. ولدیدر دستش بود گرفت و کش یرها را که گوش يبازو

 نینبود که با ا يدیرها افتاد. رها اما ب نهیس يکار تعادلش را از دست داد و رو نیرها بود با ا يبازو شیاتکا

بود  دهیرا سرپا نگه دارد. پرستو که ترس دشخورد. اما به موقع توانست خو يسکندر یبادها از جا جم بخورد. کم

 تی. رها کمرش را صاف کرد و با عصباندیرا چسب راهنشیپ گریرها را گرفت و با دست د يدستش بازو کیبا 

 گفت :

 اگه دوباره... ؟ياریتو از خودت در م هیچ هایبچه باز نیآخه ا_

بود. دستش را دور کمرش حلقه کرد و با  دهیصورت پرستو حرفش را خورد. دلش سوخت. رنگش پر دنیبا د اما

 صورت کنار زد. يرا از رو شیموها گرشیدست د

 پرستو؟ یخوب_

 درد گرفته بود اما سرش را به نشانه مثبت تکان داد. شییپا نکهیا با

 

 

کارش باعث  نیو ا ندیرد، تا بهتر بتواند او را ببخواست که بهانه به دست رها بدهد. رها صورتش را خم ک ینم

خواست خودش را عقب  یرا نم یکینزد نی. پرستو که اچدیپرستو بپ ینیدر ب واشیافتر ش میمال يشد که بو

 گفت : يشتریب متیبار با مال نی. رها ادیکش

 قدر هم منو حرص نده نیجمع کن. ا لتویباش و برو وسا یدختر خوب_

بود.  اوشیلحظه تلفن رها زنگ خورد. س نی! در هم دیکه دوباره به او نه بگو دیفقط نگاهش کرد. ترس پرستو

خورده بوده و حاال او نگران زنگ زده  اوشیس يتک زنگ برا کیرها و پرستو تلفن  نیظاهرا در آن کشمکش ب

را جواب  یو فاصله گرفت و گوشاز پرست یکم دیبگو يزیآنکه چ یچرا رها قطع کرده است. رها ب ندیبود که بب

 داد.

 ؟ يسالم. چطور _

_.... 
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 چه خبر؟ ؟ي. شما چطوریسالمت_

 . دیکرد نگاه کرد و خند یپرستو که مشکوکانه نگاهش م به

 نه. روبه روم نشسته._

 کیرفته بود که  ادشی. ردیبرداشت تا تلفن را از رها بگ زیاست، خ اوشیشخص پشت خط س دیکه فهم پرستو

 دیایب نیزم يبرداشت و قبل از آنکه با مخ رو زیخ شینمانده بود که با سر کله پا شود. رها به جا يزیپا دارد! چ

 یرا گرفته بود و پرستو مثل گوشت قربان توکتف پرس يشده بود. رها باال یجالب اریرا گرفت. صحنه بس شیبازو

نگه داشته  نیزم يسالمش را صاف رو يشده بود. پا زانیاز دست رها آو رند؛یگیکه بالشان را م ییجوجه ها ای

 شود ! زانیبه رها آو يور کیباعث شده بود که  نیگچ گرفته اش از زانو خم شده بود. و هم يپا یبود. ول

 یلحظه گوش هی ایال االهه ... س_

 .دیدر مرز انفجار بود پرستو را باال کش تیاز شدت عصبان کهیمبل پرت کرد و در حال نیتر کینزد يرا رو یگوش

 هم منو یکنیهم خودتو ناقص م یزنی!؟ امون بده آخه. میسرتق نقدریآخه بچه! تو چرا ا_

 .دیو کم بگو ادیکلمه ز کی یحت دیبه پرستو کرد که پرستو دهانش بسته شد و ترس یچنان نگاه آن

 ؟ یهست ایالو س _

_.... 

 شیزی. چایبهش زد. نه. نه به جون س يموتور هیدفتر  يجلو شیروز پ. راستش پرستو چند ستین يزیچ_

به  یبود. حاال که اون بنده خدا رفته هر چ ششی. پاش شکست. حاال هم حالش خوبه. تا امروز دوستش پستین

تا  یبزنم خودت بهش بگ گتنها راحتم. گفتم زن گهی. مدهیگوش نم اد،یما تا عموت ب يخونه  ایب گمیم نیا

 قبول کنه

_.... 

 دنبالش. پرستو واسه من مثل خواهر نداشتمه ..... امیبابا خودش منو فرستاد ب ه؟یحرفا چ نینه بابا ا_

 . مثل خواهر. مثل خواهر. مثل خواهر ......دیرها را نشن يحرف ها هیبق گری. دنیهم

داد  یرا به دستش م یرها که گوش و مات به جی. گرفتیم نییباال و پا ویوی کیکلمه در مغزش مثل  کی نیهم

 نگاه کرد.

که آنجا معذب است، اما خواهش کرد که تا  داندی. و دست آخر گفت با آنکه مدیحالش را پرس یبا نگران اوشیس

گفت قبول کرد که به  یاو هم راحت تر باشد. پرستو که فقط و فقط آره و نه م الیآمدنش به آنجا برود. تا خ
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پرستو دل بسته اش شده است به  نکهی. حاال حدسش در مورد اکردیمو شکافانه به او نگاه مآنجا برود. رها اما 

 يبدهد ! برا صیدختر هفده ساله را تشخ کی یبود که نتواند حاالت روح نهایتر از ا دهید ایشد. دن لیتبد نیقی

که ممکن است  کردیشد. فکر م مانیبردن او به خانه شان اصرار کرده بود پش يآن همه برا نکهیاز ا يلحظه ا

 نداشت. اجیاحت دیش خودش بکند ! تازه از دست ترانه راحت شده بود به دردسر جدیپ يگریپرستو فکر د

 شد. مانیچشم دوخت. پش کرد،ینگاهش م ششیآال یپرستو که با نگاه صاف و ب به

ابراز عالقه کنه که بخواد  خوادیمبه من نگاه کنه. چطور  شهیروش نم نیباشه ؟ ا تونهیم يچه دردسر نیا آخه«

 »منو تو دردسر بندازه 

 را به سمت رها دراز کرد یگوش پرستو

 کمکت؟ امیب يخوایم_

 کرد و گفت : بشیو غر بیاخالق عج نیبه ا یبود در دلش لعنت جیکه هنوز گ پرستو

 کمک؟_

 لت؟یجمع کردن وسا يبرا_

 را تکان داد : سرش

 ینه مرس_

مثل بز به  يکند. نه آنکه به قول سود ادیو داد و فر هیگر شودیناراحت م یدخترها وقت هیمثل بق خواستیم دلش

 طرف زل بزند.

اش  یگفته بود که همه سع اوشیساك کوچک جا گرفت. س کیوقت نگرفت. و در  ادیز لشیکردن وسا جمع

 آنجا باشد. گریهفته د کیکه تا  کندیرا م

 لنگ لنگان رفت. رفت،یو بعد از رها که با ساکش جلو تر از او مرا خاموش کرد  جیگازها را بست و پک ریش

 

 

***** 

 

مغرور و  یتیرا دوست داشت. بر خالف رها که شخص يریکب يبود. آقا يریکب يبود که خانه آقا يروز دو

مرخص  مارستانیکه از ب فیمهربان بود. بعد از آن استروك خف یلیخ یلیو خ یخشک داشت. او آرام و منطق
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از  یشناخت آن چنان کهبود  امدهین شیکوتاه. و فرصت پ یلیخ یبود. ول دهیاو را د يشده بود؛ چند بار

 يکه همچون پدر خوردیبود که به رها غبطه م دهیاز او د یدو روز آنقدر مهربان نیدر ا یکند. ول دایپ تشیشخص

 نیتا آقا تورج مستخدمشان و پرستو از ا نفر نبود. از رفتگر محل گرفته کیکه فقط مختص  یدارد. مهربان

از آن محروم  یاز کودک يبا توجه ا یکیو  یبا کمک مال یکی. ینبودند. هر کدام به نوع بینص یب یمهربان

 بوده است.

 به ساعت کرد و به پرستو گفت : ینگاه يریکب يآقا

 کجاست؟ نیپسره بب نیزنگ بزن به ا هیپرستو جان بابا. اون تلفن بغل دستته _

 چشم آقا جون !_

بر داشته شد! پرستو با  يبه جواب آن نبود توسط دختر يدیام گریبعد از آنکه آنقدر زنگ خورد که د یگوش

 تعجب دوباره به شماره نگاه کرد.

 الو؟_

 . دوباره و بلند تر گفت :دیرس یشلوغ بود که صدا به صدا نم آنقدر

 الو؟_

 ز؟یجونم ؟ عز_

او را با  یآنکه در آن شلوغ ایمصرف کرده بود.  يزینداشت و چ یحال خوش ایآن دختر چهار تا شد.  چشمانش

 و شهناز زده بود ! يدست سود يرو گرید نیبود. ا ياشتباه گرفته بود. لحنش پر از ناز و ادا و لوند يگریکس د

 با رها کار داشتم. شماره رو درست گرفتم؟ دیببخش_

 لحظه ..... هیآره. _

 .دیکه پرستو از جا پر دیکش ادیگوش پرستو آنچنان فر خیب در تلفن بعد

 رها ..._

 چند لحظه بعد باالخره رها پشت خط آمد. و

 ؟ دییبله بفرما_

 صاف و سرحال رها مواجه شد ! يباشد. با صدا لیکه توقع داشت رها حداقل کم کمش مست و پات پرستو

 سالم رها_

 پپر؟_
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 بله خودمم._

 شده ؟ يزیچ_

 ؟يایم یک نمیبب رمینه فقط آقا جون گفتن که تماس بگ_

 .دی. شما بخوابامیم ریهستم. د ییجا_

 باشه خداحافظ_

 خداحافظ_

بود.  دهیسر جمع دو ساعت هم رها را ند دیکه آن جا بود. شا يدو روز نیرا قطع کرد. در ا یبا غصه گوش پرستو

 یگرفته بود و نم شیرا پ یتوجه یب استیس نیه. بنابراکند و پرستو را دلبست ریخواست خودش را درگ یرها نم

مهم بود که به پرستو فکر  شیبرا نی. در آن لحظه فقط اکندیم تیکارش تا چه حد پرستو را اذ نیدانست که ا

 نکند .

 

 

رها جالب بود.  يداشت که برا ییاخالق اتی. پرستو خصوصکردیبه پرستو فکر م يکار یو ب ییدر تنها یگاه

 ن،یهم شاه یو کم اوشیس يدهد. منها یم تیتا چه حد اهم الشیخ یبه خانواده ب نکهیآرامش و متانتش. و ا

که رها او را با مادر خدا  ی! و گاهکندینمونه از آنها ظهور م کیبود که در هر قرن فقط  ییشهناز از آن مادرها

 .گفتیم نیتو آفربه صبر و تحمل پرس کردیم سهیخودش مقا امورزیب

 شیهم برا يذره ا یحت ینبود که اگر کس ی. چون او آدمکردیخودش هم جالب بود که به پرستو فکر م يبرا

و  سوزدیپرستو م يکه فقط دلش برا کردیفکر م ینداشت به او فکر کند و مغزش را مشغول کند. گاه تیاهم

 فکر کند. اوتا به  شدیباعث م نیآمد و هم یرفتار پرستو به نظرش جالب م ایکار  کی یگاه

احساس محبت در ته قلبش.  کی. نیدانست که از پرستو خوشش آمده است. اما فقط هم یهم م خودش

که  ییدختر خاله ا ایبه دختر عمو  يکه هر مرد ی. مثل حسگرید يمتفاوت از حسش به دختر ها یاحساس

 چهارده سال از خودش کوچک تر است دارد.

 شد محتاطانه تر رفتار کند . یباعث م نیپرستو شده بود و هممتوجه عالقه  اما

را پا در هوا  هیو محمد که کنار هم نشسته بودند کرد. دعا کرد که محمد خر نشود و مرض هیبه مرض ینگاه

 بود. نیمحمد بهتر يبرا هیبگذارد. مرض
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 ! یبزن روشن ش_

 ه دستش داد. رها رد کرد و گفت :ب یدنینوش وانیل کیبود و  ستادهیسرش ا يبود که باال ماین

 خورم ینه نم_

 د...چرا ؟_

 ! کننیم نمیچوب تو آست رنمیکنم. بگ یرانندگ دیمن با نیمونیجا م نیبرم. شما ا دیبا_

 ؟ يبر يخوا یحاال. کجا م سایوا_

 بلند شد و گفت : رها

 بمونم. تونمیکار دارم. نم_

از ته  یخبر داشت. ول شیهای. از کثافت کاردانستیپرستو مناسب نم يرا برا مایفکر کرد. ن مایراه خانه به ن در

 ظاهر شود تا دست از سر او بردارد ! شیمرد مناسب در زندگ کیکه  کردیدل آرزو م

» به کار من نداشته تا حاال  يکه کار چارهیب نیا«نامهربانانه بود.  اریشد. بس مانیبه سرعت از فکرش پش اما

 نیاز ا ییکه اگر پدرش بو دانستیبند پرستو. م يبند شود. مخصوصا پا يواست پاخ یدست خودش نبود. نم

ازدواج را ندارد.  یکه هنوز آمادگ کردیشود. و رها فکر م ینم الشیخیپرستو ببرد ب یها و دلبستگ الیفکر و خ

ازدواج کند که آن قدر عاشقش باشد که  یبا کس دیازدواج داشت، با الیخ یبود که اگر زمان نینظرش ا شهیهم

نبود که رها به خاطرش  یدوران تجرد را بزند و پرستو قطعا آن کس يها يها و آزاد یخوش دیبه خاطرش ق

 را بکند . يکار نیچن

 

 

بود. رها با اصرار پدرش  لیشده بود و سه روز پشت سر هم تعط امبریآخر هفته مقارن با والدت پ التیتعط

داده بود را کنسل کند و آن ها را به رامسر  بیچند روز ترت نیا يکه برا یعال يمجبور شد که تمام برنامه ها

 .دیایبه رامسر ب میاز فرودگاه مستق کهو قرار بود  گرددیهم تماس گرفته بود که جمعه شب برم اوشیببرد. س

زل زده  شیفقط به جنگل روبه رو کردینم يکار چیته بود نگاه کرد. هدر بالکن نشس یصندل يپرستو که رو به

 يزانو يبا پرستو جور شده بود. پوزه اش را رو یلیسگ ژرمن شپرد رها هم که خ یبود و در فکر بود. جول

 ییدر وجود پرستو بود که رها عاشقش بود و آن موها يزیزل زده بود. چ يگریپرستو گذاشته بود و به طرف د
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نرم و خوش حالت بود.  اریو درشت فر و بس یعیطب يزمخت و خشن نبود. حلقه ها شیاو بود. موها يفرفر

 پرستو گذاشت ! يپا يبه رها نگاه کرد و دوباره پوزه اش را رو یتفاوت یسرش را بلند کرد و با ب یجول

 ؟ يتو فکر_

که  يو حرف زده است! در آن پنج روزو نگاهش کرد. تعجب کرده بود که رها قابل دانسته و با ا دیچرخ پرستو

رها  يبود که او برا دهیرس جهینت نیگرفته بود. و پرستو کم کم به ا دهیآنها بود رها کامال او را ناد يدرخانه 

 ندارد! یاصال وجود خارج

 .ادیفردا شب م ایس_

 که در صورت پرستو بود نگاه کرد. ياندازه ا یب یبه خوش رها

 د گذشته ؟حد بهت ب نیتا ا یعنی_

و حسرت در تمام سلول  دیکش ی. آهدییپا ینگاهش کرد. چشمان جذاب و نافذ رها موشکافانه او را م پرستو

 رها هرگز او را نخواهد خواست ! دانستیم نکهیبدنش شروع به رشد کرد. حسرت از ا يها

 رو در حق من کردن. فقط دلم واسش تنگ شده یلطفو مهربون تیآقاجون نها ه؟یچه حرف نینه ا_

 زد و با طعنه گفت : يخند شین رها

 فقط آقا جون ؟_

تو که خرمن  زمی: بله عزدیگرفتن بگو دهیداشت؟ که بعد از آن همه ناد یبا خجالت نگاهش کرد. چه توقع پرستو

 !! يتوجه و محبت بود

 !یبه من لطف داشت شهیشما که هم_

 پرستو. متفکرانه نگاهش کرد و گفت : يدو پهلوجالب بود حرف  شیبرا

 پرتاب برات بودم. يسکو هی. من فقط یرو داشت اقتشیکار منظورته؟ خودت ل ياگر برا_

 را جواب داد : یکرد و گوش یرها زنگ خورد. عذر خواه یخواست تا جواب رها را بدهد که گوش پرستو

 جونم ؟_

_..... 

 تو ؟ يسالم. خانوم خانوما. چطور_

بلند  یداد. و اصال متوجه نشد که پرستو ک هیبالکن تک يفاصله به نرده ها یبلند شد و با کم شیاز سر جا بعد

 شد و به داخل خانه رفت.
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***** 

 

 پرستو ؟ پرستو ؟_

 را بدهد. اوشیبلند کرد تا جواب س زدیکه م یطرح يرا از رو سرش

 جانم ؟_

 .قهیدق هی نییپا ایب_

. درسش را بهانه کرده بود و رفتیهمچنان به سر کار نم یرا باز کرده بود. ول شییبود که گچ پا ییهفته ا سه

سرکار رفتن او شده بود. رها هم که  ياصرار برا الیخ یب دانستیم تیدرس را در اولو شهیهم که هم اوشیس

 .گرددینزده بود که چرا به سرکار برنم یزنگ چیظاهرا از خدا خواسته بود ه

 ؟یداشت يکار ایبله س_

 بود . شیشمع با عدد هجده رو کیکوچک قرار داشت که  کیک کی اوشیس يجلو

 بود؟ ادتی_

 .دیرا بوس شیشانیپ اوشیحلقه کرد و خودش را به او چسباند. س اوشیرا دور گردن س شیو دست ها دیخند

 بره ؟ ادمی شهیمگه م_

پرستو را در آورد و به  يکرد و کادو بیدست در ج اوشیرا کنار خودش نشاند و با هم شمع را فوت کردند ! س او

 پالك طال با اسم خودش. کیدستش داد. 

 قشنگه. یلیخ ایس یمرس_

 دمیترسیکه م يبود زیر نقدری!! ا يآشپز خونه بود يچاقو بزرگ ها نیاز ا یکیاندازه  ياومد ایکه به دن يروز_

خودش آوردت گذاشتت تو  امورزیبابات خدا ب یبشکنه. ول تییجا هی رمتیوقت بد بگ هی دمیترسیبغلت کنم. م

اصال مثل  يخوشکل بود یلیبخوره. خ نیپرستو که به شاه نیبغلم. اسمت رو خودم گذاشتم. گفتم اسمشو بزار

 زشت بود! یلیخ يسود ادمهی ی. ولیهم داشت تویفرفر يموها نی. هميبچه ها زشت نبود ي هیبق

 و گفت: دیخند پرستو

 به قو شد! لیدفعه تبد هیجوجه اردك زشت بود.  يسود نکهیا يخوب برا_
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 به پرستو نگاه کرد. تییپاك شد و با جد اوشیس خنده

هر  ؟يریگیقدر خودتو دست کم م نیکوچولو. چرا ا یتو هم خوشگل یهم خوشگله. ول یلیخوشگله. خ يسود_

 .نیدار ییبایز ینوع کیکدومتون به 

را قبول  اوشینگفت. البته که حرف س يزینشدن موضوع فقط سرش را تکان داد و چ یطوالن يبرا پرستو

کند احمقانه  سهیمقا يبخواهد خودش را با سود نکهیاما ا ستین یدانست که دختر زشت ینداشت. خودش هم م

 تر است ! بایز يدهد که سود صیتشخ توانستیبچه هم م کی یبود و حت

که  دیو بگو دییبگو کیبود که زنگ زده بود تا تولد پرستو را تبر نیشام خورده بودند که تلفن زنگ زد. شاه تازه

قربان و صدقه  یرا گرفت و کل یمادرش که گوش يهم فرستاده است. و البته با حضور افتخار هیهد کی شیبرا

 !گردندیبر م رانیبه ا يبا سود بستانتا التیتعط يپرستو حواله کرد و گفت که احتماال برا يبرا یالک

 کی. حاضر بود که دیایب رانیخواست به ا یم يدرون دستش زل زده بود. سود یبه گوش یچارگ یبا ب پرستو

دعا کرد که  دانستیکه از قبل خبر را م اوشی. ساوردیرا با خودش ن يبه شهناز بدهد تا سود یدست يزیچ

ها و آن حسادت ها به قدر  هیگذشته اش را تکرار نکند. آن گوشه کنا يآنقدر بزرگ شده باشد که کارها يسود

. کردیم یگفتمان حساب کی يبا سود دیرا دور کرده بود. با بودندیپشت هم م دیدو خواهر که به نظرش با یکاف

به  يو هم سود نیبود. هم شاه کرده یدر حق پرستو کوتاه یطور هم روزگار به اندازه کاف نیبه نظرش هم

 يبرا يشتریب هیرا نداشته باشند. و هم شهناز آن زمان مادر يپدر حبتبا پدرشان بودند که کمبود م یاندازه کاف

پرستو تا توانست دست چپ و راستش را از هم تفاوت بگذارد پدرش رفت و شهناز هم  یآنها کرده بود. ول

 کند. تشییاذ نیاز ا شتریب گرید يگذاشت سود یبرد. نم ادیرا از  شیمادر فیوظا

گشت.  شیبه دنبال گوش یکی. کورمال کورمال در تاردیزنگ تلفن از جا پر يبودند که با صدا بدهیخوا تازه

. دوباره زنگ خورد و او با تعجب متوجه شد کردیاحساس م شیکه کوبش آن را در گلو دیکوبیقلبش آنچنان م

هم  گرید يبار کنند و به جا گررا ا اوشیکه س دانستی. مدیدر است. از جا پر بلکه زنگ ستیکه زنگ تلفن ن

 شود !! داریمنتقل کنند محال ممکن است که ب

بدهد که  صیپشت در تشخ یکیکرد تا در تار یرا برداشت و سع فونیدو بود. آ کیبه ساعت کرد. نزد ینگاه

 فاصله گرفته بود. یلی. حتما طرف از در خشدیم دهیمبهم د يا هیاست اما فقط سا یچه کس

 ؟ هیک_

 باز کن پپر. رهام !_
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بم و پپر گفتنش  ياو را از صدا کردیهم نم یاگر خودش را معرف یو حت زدینفر بود که او را پپر صدا م کی فقط

 .شناختیم

 يو کراوات قهوه ا قهیلرا هم باز کند. با تعجب به رها نگاه کرد. کت و شلوار و ج يرا زد و رفت تا در ورود در

 شیشانیرا در پ یرا فشن درست کرده بود و قسمت شی. مو هایو مجلس یسوخته به تن داشت کامال رسم

 سالم کرد. یجیرها شده بود با گ افهیو ق پیبود. پرستو که محو ت ختهیر

 سالم_

 ؟ يسالم. چطور_

 از او فاصله گرفت. یو کم دیچیپرستو پ ینیالکل در ب يبو

 موقع شب ؟ نیه ؟ اشد یچ_

 عموت کجاست؟_

 شده تو رو خدا؟ یخوابه؟ چ_

 او را به داخل هل داد. متیشانه پرستو گذاشت و با مال يدستش را رو رها

 کن. داریرو ب ایپپر جان. برو س ستین يزیچ_

 از جا تکان نخورد یپرستو با سرسخت اما

 نه؟ ایشده  یچ یگیم_

 يچند ماه قبل افتاد که پرستو به خاطر شکستن پا ادیدر آورد و آتش زد. به  بشیاز ج يگاریکرد و س یپوف رها

 توانستیم نکهیشود. و رها هم با ا الیخ یکار کرده بود را ب شانیکه آن همه رو ییمجبور شد طرح ها دیسع

 يالیو شو کوچک شمال، در کی. فردا بودخودش افتاده  ياتفاق برا نینکرد. و حاال ا يکار یبکند، ول يکار

 یداشت. ول تیاهم یلیرها خ يو کوچک بودن برا یاز اسپانسرانشان داشتند. که با وجود خودمان یکی یخصوص

 شیاو را نما يفردا لباس ها يرا که برا شیو دو تا از مدل ها ختندیمامورها ر یامشب در مهمان نیهم قایدق

 لیسه نیقبل تر رفته بودند تا از ماش یشانس آوردند که فقط کم یلیخ لیگرفتند. رها، محمد و سه دادندیم

 آب خنک بود ! دنینبودند و گرنه رها هم االن در حال نوش یو در مهمان اورندیمورد عالقه رها را ب یدنینوش

بخواهد که اجازه بدهد، شبانه پرستو را به شمال ببرد که تا فردا عصر کمک  اوشیاز س خواستیحاال رها م و

شو بگذرد  نیتوانست از ا یوجه نم چیرها و محمد دوخته شوند. چون رها به ه يند که لباس ها از دوباره براک

خودش از پرستو خواهش  دیکشیخجالت م نخوب را درو کند. در ضم يراحت تمام کارها الیبا خ یامان دیتا فر
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کرده  یکه آن دفعه هم در حق پرستو کوتاه دانستیم رشیاخ يها یکند که کمک شان بکند. جدا از کم محل

 خودش افتاده بود. يهمان اتفاق برا قایاست و حاال دق

 را صدا کند. اوشیکرد تا برود و س شیکرد و راض فیپرستو تعر يرا کوتاه و سر بسته برا ماجرا

ه خورده بود بپرد و ک یخواب آلود آمد. رها از پرستو قهوه خواست تا هم اثر آن الکل کم اوشیلحظه بعد س چند

 پرستو. يباشد برا یاهیهم نخود س

کرد و اجازه پرستو را خواست و قول داد که خودش هم دو روز بعد او را بر  فیتعر اوشیس يرا برا ماجرا

 گفت : دیبا ترد اوشی. سگرداندیم

 هست؟ یامن هست؟ اصال کاراتون قانون_

 آره بابا امن امنه. خودم مواظبش هستم._

 بگم. دردسر نشه واسش ؟ یم چدون ینم_

 امن و امانه. یکه همه چ دمیراحت. من قول م التینه خ_

 نه ؟ ای ادیاصال م نیاز خودش بپرس بب_

 کرد. فیموضوع را تعر دیمختصر و مف اوشیرا صدا کرد و س پرستو

 ؟ يایواسه من مهمه. م یلیشو خ نی. اشهیم یعال یلیکمک خ يایپپر اگه ب _

 نه؟ دیبگو توانستیبه چهره پر خواهش رها نگاه کرد. مگر م پرستو

 . امیاجازه بده. آره م اوشیاگه عمو س_

 به ساعت کرد و گفت : ینگاه اوشیس

 ن؟یافتیراه م یک_

 زودتر بهتر. زود باش پپر حاضر شو. یهر چ_

 

 

 نیلحظه خوابش سنگ کی. دیشنیو محمد را م لیصحبت کردن آرام سه يصدا یبود. ول دهیخواب نیماش پشت

 یشانه رها که کنار دستش نشسته بود افتاد. هراسان چشم باز کرد و سرش را برداشت. م يتر شد و سرش رو

شد و از  طانیلحظه ش کی يکند و عذابش بدهد. اما رها هم خواب بود. برا یکه رها دوباره کج خلق دیترس

 ي. و او هم آهسته سرش را دوباره روزدندیکرد. حواسشان نبود و حرف م لیبه محمد و سه عیسر ینگاه نهییآ
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 یشد و زمان نیرا خوش باشد. خوابش سنگ یلحظات یداشت؟ بگذار تا او هم دزدک یشانه رها گذاشت. چه اشکال

 يبود و سرش هم رو دهیخواب یصندل يبود و کامال رو دهیخصبح شده بود. و او چر بایبه خودش آمد که تقر

فکر کرد  يکه لحظه ا دیکوبیاو! نفسش گرفت. قلبش آنچنان م يموها انیرها در م يرها بود و انگشت ها ياپ

و  لیآرام با سه ییو با صدا کردیم يباز شیآهسته با موها یلیبزند. رهاخ رونیب نهیحاال ست که از س نیهم

داشت.  یتازگ شیکه داشت برا یحال نی. اردیدر سرش بگ دیبا یدانست که چه خاک یزد. نمیمحمد حرف م

 اش جا کم دارد. نهیس ییدر فضا گریکه قلبش متورم شده و د کردیاحساس م

نگاهش کرد. و به سرعت  هیصورتش خم شد و چند ثان يکرد تا تنفسش را آرام و منظم کند. اما رها به رو یسع

بودنش  داریاشت که رها متوجه بد نانیآورد و به عقب برگشت. پرستو اطم رونیاو ب يموها يدستش را از ال

 شده است. چشمانش را باز کرد و از جا بلند شد.

 

 

 .ریصبح به خ_

احتمال کوچک رها در مورد  کیو همان  شودیکه اگر نگاه کند از خجالت سرخ م دانستیرها نگاه نکرد. م به

 فت :زد و گ ینگاهش کرد و با خنده چشمک نهیی. محمد از آرودیم نیخواب بودن او از ب

 بابام جان !! يصبح کُم اهللا !! پرستو خانوم. کشف حجاب کرد_

 ؟ آره؟ گهیمنظورت بود د ریصباح الخ_

 شده بود . ختهیآشفته و به هم ر شیبه خودش کرد. شالش سرش نبود و موها نهییدر آ ینگاه

 شالت ایب_

آن را ول  دیپرستو گوشه شال را گرفت و کش یوقت یرها بود. شال را به طرف پرستو گرفت ول يپا يرو شال

 نکرد.

 پپر خانوم !! یمتعال یصبح عال_

 دایپ نانیبود تا رها اطم یلحظه کاف کی نینگاهش کرد. هم ییلحظه ا يبود. پرستو برا زیآم هیاش کنا لحن

اش درباره مو  وسوسه يدر دل به خودش نثار کرد که نتوانسته بود جلو یبوده است. لعنت داریکند که پرستو ب

 !ردیپرستو را بگ يها

 سر مرتب کرد. يرا جمع کرد و شالش را رو شیشال را ول کرد و پرستو موها گوشه
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 يخوردند شروع به کار کردند. پرستو از نو اندازه ها يخودشان رفتند و بعد از آنکه صبحانه مختصر يالیو به

 ی. ولخوردیباز داشت شده به هم م ياز مدلها یکی رضایمحمد و عل زیرها را گرفت تا دوباره لباس را بدوزد. سا

دو برابر آنها بود و  بایرها تقر يخورد. شانه ها یمکدام از آنها ن چیرها به ه زیخورد و سا یبه فرزام نم زشیسا

 اش هم پهن تر بود. نهیقدش بلند تر و دور س

 من بشه ؟ يچاره داره به نظرت که اندازه _

 کرد در آن لحظه فقط به کار فکر کند ! یبه رها کرد و سع ینگاه

تو دو برابر  ي. شونه هانیرا نشانش داد )بب راهنینه رها اصال جا نداره. (به سمتش خم شد و قسمت شانه پ_

 يبشه شکافت. چون جا دیرو شا یکی نیآورد ) ا رونیاز کاور لباس ها ب گرید راهنیپ کیاونهاست ( يشونه ها

اگر شکافته بشه فاتحه اش خونده  هک هیاصال. هم جا نداره هم جنس پارچه جور یکی نیا یول ادهیدرزش ز

 یدونیاست. خودت که بهتر م

 کرد و سرش را تکان داد یپوف رها

 میرسینم برهیزمان م یلیخ_

 پشت چرخ نشست و گفت : پرستو

 میکنیکمک. با هم تمومش م ایب_

 .ستمیکه ن اطیپپر. من طراحم خ ستمیمن برش بلد ن_

 ؟ یبکن یتونیچرخ م_

 سرش را تکان داد رها

 رو میصاف و مستق يفقط جا_

 . رها نگاهش کرد و گفت :ردیخنده اش را بگ يتوانست جلو یهم نم یمدل چیخنده اش گرفته بود و ه پرستو

 !ادیبپا بال سرت ن رتایامروز رو باال غ هیوقت!  هی یبخند. خفه نش_

با ناز  یلیبود. خ دهیبلند او را نشن يبلند. رها با تعجب نگاهش کرد. تا به حال خنده  ي. خنده ادیخند پرستو

 .نشستیبه دل م یلیجلب توجه. خنده اش خ يو برا يبود و نه من در آورد یعیکه کامال طب ي. نازدیخندیم

 گفت : دیخندیهنوز م کهیحال در

 رو مایشما چرخ کن. البته فقط صاف و مستق زنمیباشه من تمام برش ها رو م_
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شوخ و شاد هم داشته باشد. ساکت  هیکه پرستو روح کردیرها با تعجب باال رفت. فکر نم ي. ابرو هادیخند دوباره

 سرد و تودار است. یاو باعث شده بود رها فکر کند که کم یشگیو آرام بودن هم

از دکمه ها  یرا هم وادار کرد تا تمام کوك ها را بزنند و بعض لیمحمد و سه یظهر همه کار کردند. پرستو حت تا

خوش گذشت. در  یلیها را انجام دهند. بر خالف تصور پرستو خ يرا بدوزند و پس دوز شدیکه با چرخ دوخته نم

) را یصورت رهنیآهنگ (پ لی. مثال سهکردندیم بیو غر بیعج يرها کارها یو حت لیکار محمد و سه نیب

!! و محمد هم دست پرستو را گرفت و بلند کرد و وادارش  دیبلند شد و بابا کرم وسط سالن رقص خواند و رها

 ) با رها برقصد !!يدسته حور کی ادییکرد تا با آهنگ (از اون باال م

 بلند گفت : خوردیرا زدند. رها که در آشپز خانه بود و قهوه م الیساعت چهار عصر بود که زنگ و کینزد

 ! پپر؟ پپر؟ رنمونیکه اومدن بگ ينکره ات عرعر کرد ياونقدر با اون صدا لیخاك تو سرت بکنن سه_

دوست  شتریپرستو را ب نیو سرخ شده بود به آشپز خانه آمد. رها نگاهش کرد. ا دیخندیهنوز م کهیدر حال پرستو

و  یش تا چه حد او را دوست داشتناز ته دل يدختر نگفته بود که خنده ها نیبه ا یتا به حال کس یعنیداشت. 

 ؟ کندیملوس م

 برن نای؟ نذار ا هیک نیبرو بب _

 خنده اش جمع شد و گفت : پرستو

 نکنه واقعا مامورها باشن ؟_

که رفته بود و در را باز کرده بود با سه  لیباز شد و سه يلحظه در ورود نیپرستو را گرفت. اما در هم يبازو رها

از دختر ها که از همه قشنگ تر و خوش  یکیتا دختر وارد شد. پرستو با تعجب به آنها نگاه کرد و رها با اخم. 

 تر بود جلو آمد و به رها گفت : پیت

 رها؟ هیک گهید نیجا چه خبره؟ ا نیا_

 هنوز در دست رها بود. شیبازو یناخود اگاه از رها فاصله گرفت ول پرستو

 ؟یکنیکار م یجا چ نیتو ا_

 نکرد و با غرور گفت : ینیرها اصال مهربانانه نبود. دختر اما عقب نش لحن

 اسپانسر امشب برنامه شما پدر منه ها !! نکهیمثل ا_

 گفت : ینکرد و با لحن آرام اما عصب ینیهم عقب نش رها

 ؟! یکنیکار م یمن چ يالیکه شما تو و نهیرف من اپدرتونو از سر شما کم نکنه !! ح هیخدا سا_
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 نازك کرد و گفت : یپشت چشم دختر

 !! شمیم زیدونستم خودم سورپرا یکنم. نم زتیسورپرا امیدهن لقه. من خر هم گفتم ب تیبه من چه که منش_

 انداخت. رها با خشم گفت : نییپرستو اشاره کرد. پرستو سرش را پا به

 کار دارم. شب بنده همه جوره در خدمتم !!! نجایجان. من ا پدر يالیشما بفرما و_

و با  دیحرف را شن نیو دو تا از دخترها را به خنده انداخت. دوست دختر رها که ا لیرها ، سه يدو پهلو هر

 را مشتش را گرفت. مهیاش بکوبد اما رها در ن نهیبرداشت تا با مشت به س زیبه سمت رها خ تیعصبان

درون گوشش گفت )  يزیچه ... (خم شد و آهسته چ فهمنی. همه مستیجا نه فرزانه. کارت قشنگ ن نیا _

 یهست

 گفت : غیبه انفجارش نمانده بود از رها فاصله گرفت و با ج يزیکه چ دختر

 ؟ یهست یکه ک ي. فکر کرديریساقط ات کنه رها کب یکه از هست گمیبه پدرم م_

ساك بود تا  هیشب شتریب شیدست فیکج شد و از آن جا که ک یکم فیک یلرا به سمت رها پرت کرد و فشیک

 رها ... نهیبه س گرشیبه صورت پرستو خورد و نصف د فینصف ک ف؛یک

 

 ؟ يمسکن بخور هی يخوایم_

 به صورت نگران رها نگاه کرد و دلش به تاپ و تاپ افتاد. سرش را تکان داد. پرستو

 سوزهیکم م هینه خوبم. _

 .دیکش يآه بلند رها

 کشهیعموت منو م_

 دوست دختر رها حرف نداشت !!! يری. اما گونه اش درد گرفت. نشانه گدیخند پرستو

 بایفاصله تقر کیبا  فیاو خودش بعد اعالم کرد که اسمش را نبر رها را نشانه گرفته بوده است !! اما ک چون

 ياز مرد يرستو نشست و آن را سوراخ کرد. و به جابه گونه پ پشیبه صورت پرستو خورد و نوك ز یپنجاه سانت

 افتادن رها پرستو ناکار شد !!

. کردیم یبود. تند تند معذرت خواه دهیآمد ترس یکه از صورت پرستو م یکه خودش هم از آن همه خون دختر

نمانده  يزیچ و دیلرزیکه چهار ستون خانه م زدیم ییقابل کنترل شده بود. آن چنان نعره ها ریغ گریرها د یول

 پرت کند. رونیبود که با مشت و لگد فرزانه را از خانه به ب
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خودش هم  يباند قلنبه خنده دار شده بود نگاه کرد. برا کیو با  لیبه پرستو که با آن پانسمان فاجعه سه دوباره

دفاع  ياز دختر نیچن نیبار بود که ا نیبود که آن چنان به خاطر پرستو نگران و ناراحت شده بود. اول بیعج

اتاق به آنها اختصاص  کیها آمده اند.  مهمانکه  دادینشان م رونیب يبه ساعت کرد. سرو صدا ی. نگاهکردیم

 شیآرا زیم یصندل يرا در آورد و رو راهنشیتوجه به پرستو پ یلباس کنند. رها ب ضیداده بودند که در آن تعو

 نشست

 ؟یبکن يخوایکار م یموهامو چ_

رها. خوب  يسشوار را برداشت و شروع کرد به مرتب کردن موها یحرف چیه یشد و ب دیسرخ و سف پرستو

 و بعد ژل زد و حالت داد. دیسشوار کش

 

 

 ساده ترش کنم ؟ ای خوبه؟

 سرش را تکان داد و گفت : رها

 اسپرت خوبه . يلباسها نینه فعال با ا_

 به در خورد. يق بود رفت تا شلوارش را عوض کند. ضربه اکه در اتا یجا بلند شد و به پشت پاراوان کوچک از

 یامان يسالم آقا_

 پرستو آن جا تعجب کرده بود و گفت : دنیاز د یلیکه خ دیفر

 ؟ ي. هنوز از دست رها خسته نشدیبه! خانوم فتوح_

 آورد و گفت : رونیسرش را از پشت پاراوان ب رها

 خان! دیپارسال دوست امسال آشنا فر_

به داخل آمد. و رها هم که هنوز آماده نشده بود با شلوار و باال تنه  داشتیچشم از پرستو بر نم کهیدر حال دیفر

اخم وحشتناك به او که همچنان به پرستو نگاه  کیدست داد و با  دیبا فر يآمد. و با اخم با سرد رونیبرهنه ب

آمده بود. ناخود اگاه به  رونیب دهیجله و لباس نپوشع بازل زد. پرستو اما نگاهش متوجه رها بود که آنطور  کردیم

بود  دهینگاه را د نیکه ا دیرا فراموش نکرده بود! فر نیشلوارش نگاه کرد. خدا را شکر که با آن عجله ا پیز

به  دیبه انفجارش نمانده بود. اصال از فرم نگاه فر يزیشد. رها اما چ یخند زد و پرستو از خجالت ارغوان شین

مردانه  یکه طرح و برش ییآلبالو راهنیتنگش و پ دیسف ییبود. پرستو با آن شلوار پارچه ا امدهیخوشش ن ستوپر
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پرستو  يبایز يموها کردیاز همه جلب توجه م شتریکه به نظر رها ب يزیشده بود. اما چ شهیتر از هم بایداشت. ز

 و تاب خورده بود. چیپ شیشانه ها يبود که باز رو

 شد. ری؟ د یشیحاضر نم_

 .دیپرستو را گرفت و با خودش به پشت پاراوان کش يبرداشت و بازو دیچشم از فر رها

 که تعجب کرده بود آهسته گفت : پرستو

 ؟ يکرد نیچرا همچ_

 .ادیخوشم نم دیفر ياز نگاهها_

قعا در رابطه با مردها نداشت و در آن لحظه وا ییفقط نگاهش کرد و سرش را تکان داد. او تجربه ا پرستو

 ای دهد؟ینشان م تیحساس شیاز او خوشش آمده است که برا یعنی نکهیا ست؟یکه منظور رها چ دانستینم

 کی. دیرا پوش راهنشیرفتار رها شده است؟ رها پ نیاست که باعث ا تیو مسول تیفقط همان حس حما نکهیا

اسپورتش را  ي. پرستو بند کفش هاییقهوه ا قهیجل کیتر و  رهیدرجه ت کیرنگ با شلوار کتان  يشتر راهنیپ

 آورد. لیگردنبند است کینگاهش کرد. رفت و  یبست و کم

 ؟یشیخم م کمی_

 گفت : یبست و با لحن با نمک شیسرش را خم کرد و پرستو گردنبند را برا رها

 ؟ یگیبگم نه نم يزیچ هیرها ؟  _

 گفت : شدیخارج م از پشت پاراوان کهیچشمانش را تنگ کرد و نگاهش کرد و در حال رها

 باشه. یتا چ_

اش مردانه تر و تخس تر شده بود نگاه کرد به سرعت به  افهینا منظم ق شیبه او که با آن موها و ته ر پرستو

 شد ! یداده نم شیآن عضله ها بود که اگر نما فیلباسش را باز کرد. ح يسمتش رفت و دو دکمه باال

 التماس به رها نگاه کرد. رها اخم کرد و گفت : با

 تو اون سرته ؟ یچ_

 زدن او بود و گفت : دیتفاوت به اخم رها مشغول د یکرد که ب دیبه فر ینگاه پرستو

 بزنم و بشکونم! غیبزار وسط ابروتو ت_

 .دیخند دیرا گرد کرد و فر شیچشم ها رها

 ؟ ينگاه به سن و سال من کرد هی؟  یچ گهید_
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 جواب بدهد. شیرفت تا به گوش رونیکرد و ب یعذر خواه دیخندیکه همچنان م دیفر

 من. يخواهش! اگه بد شد پا_

 !شمیالت ها م هیتو پپر؟ شب یگیم یچ_

 گفت : یبا سر سخت پرستو

 یشیپسر تخس ها م هینه شب_

اش  نهیبه س نهیدر آمد و س شیبرود که پرستو جلو رونیو سرش را تکان داد و خواست از در ب دیخند رها

 پرستو بود ؟!! نی. رها با تعجب به پرستو نگاه کرد. استادیا

 ؟ یکنیکار م یچ_

 مداد ابروهه. هی. اگه بد شد چاره اش شهیم یعال دونمیخواهش رها! من م_

 گفت : تیشد و در نها رهیبه چشمان پرستو خ هیچند ثان رها

 و تو! دونمیاگه بد شد من م_

 . دمیقول م شهیبد نم_

صورت رها خم شده بود  يرو کهیرفت و در حال یصندل يرفت و به چشم بر هم زدن برگشت. رو رونیب عیسر

 تا تمرکز کند. گذاشتیو نم کردیم ینیسنگ شیکرد که فقط به کارش فکر کند. اما نگاه رها به رو یسع

شده بود.  ی. عالندیعقب رفت تا بهتر کارش را بب یزد. کم غیخوش حالت رها را ت يکه بود ابرو یهر بدبخت با

با  دیخنده را د نی. رها که ادیراستش انداخته بود. خند يو نه چندان پهن گوشه ابرو کیخط نه چندان بار کی

 گفت : دیترد

 ؟ يکار کرد یشد ؟ چ یچ_

 یلیبود. چهره اش خشن و خاز خوب هم باالتر شده  یعنی. خوب شده بود. ندیبب نهییتا خودش را در آ دیچرخ بعد

 شده بود ! کیفتوژن

نگاهش  یو به پرستو که با نگران دیخورده بود را باال برد. خوشش آمده بود. چرخ غیخوداگاه همان ابرو را که ت نا

 چشمک زد. کردیم

 !يدفعه رو شانس آورد نیا_

کارها بود. و تک  نیبهتر یامان دیررها و ف يبود. اما به نظرش کارها یتمام طراح ها به نظر پرستو عال يکارها

بود.  یعیکامال طب گورشیعکس آن شب شده بود. ف نیها بهتر یلیکه از رها گرفته شده بود به نظر خ یعکس
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حال سرش را باال آورده بود و به  مانبند کفشش را ببندد. و در ه خواهدیم نکهیخم شده بود ، مثل ا یکم

دست  شیجذاب. پرستو با حسرت به عکس نگاه کرد. رها برا تینها یساده و ب یلینگاه کرده بود. خ نیدورب

 . دانستیرا م نیبود و خودش هم ا یافتنین

 

 

***** 

 

هاشان بودند. پرستو به رها و محمد نگاه کرد که  لیتمام شده بود و همه در حال جمع کردن وسا بایتقر شینما

. محمد زدندیاز اسپانسرها باشند حرف م کردید جوان که فکر ماز مدل ها و چند مر گریو چند نفر د دیبا فر

شده بود اما سرش را به کار  کنجکاو نکهیسرش را تکان داد. پرستو با ا یکه رها با سرسخت گفتیم يزیچ

 خودش گرم کرد .

 پپر؟_

صورتش  يورا از ر شی. سرش را باال برد و موهاکردیرا جمع م لیزانوانش نشسته بود و لباس ها و وسا يرو

 کنار زد.

 بله ؟_

 قدر شناسانه به او کرد . ینگاه رها

 ؟ يندار ی. تو مشکلرنیکوچولو بگ یدورهم هی خوانیبچه ها م_

رها منظورش آن بود که او از اتاق  دیداشته باشد ؟ شا توانستیم یبا تعجب نگاهش کرد. چه مشکل پرستو

 ! دیاین رونیب

 : دیپرس دیترد با

 ؟ امین رونیاز اتاق ب يخوایم_

 يکنسلش کنم. چون آخه جمع پسرونه است و فقط تو دختر یستین ینه نه اصال. گفتم اگر راض_

 بایشناسم تقر یندارم. همه رو م یمن مشکل_

 دستم !! یباشه ؟ امانت يخوریپس از کنار من جم نم_
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ندارد اما احمق بود  يگرید لیتوجه ها دل نیکه ا دانستیبلند شد. م شیبا غصه سر تکان داد و از سر جا پرستو

 ! ندیرها او را بب دیشا کردیکه فکر م

 یخودش هم از وضع موجود راض دیرسینبود و رها هم که به نظر م یخودمان گفتیآن طور که رها م یمهمان

. زدیآتش م گاریبه س گاریس یاش در موقع ناراحت شهیمبل نشسته بود و بر طبق عادت هم يبا اخم رو ستین

و خوش  پیهمه مرد خوش ت نی. خنده اش گرفته بود. تا به حال اکردیدرون سالن نگاه م يپرستو اما به مردها

!! خنده اش پهن تر  دادندیجان م ییجا نیبودن در چن يو شهناز برا يبود. سود دهیجا ند کیاندام و جذاب را 

 شد. رها موشکافانه نگاهش کرد.

 خنده داره ؟ یچ_

 دیراز جا پ پرستو

 .. یچیهوم ؟ ه_

 سرخ شد. یکم اما

 ایرها ب_

 کوچک تر و سبک تر به سمت پرستو گرفت. کیپ کیرا به رها داد و  یدنینوش وانیل لیسه

 .یبفرما پرستو خانوم. سالمت_

 را گرفت و رو به پرستو کرد و گفت : کیرها پ شیاما نگرفت به جا پرستو

 ؟ يتا حاال خورد_

 تکان داد. یسرش را به نشانه نف پرستو

 ؟ يبخور يدوست دار_

 بزند. یکه پرستو م ستین یکه اصال راض دادیرها سوال کرد اما لحنش کامال نشان م نکهیا با

 نخورم ؟ شهیم _

 ؟ !! شهیچرا نم زمیآره عز_

اشاره کرد تا  لیضرب باال رفت دوباره به سه کیپرستو را هم خودش با  وانیکامال خوشحال بود. و ل لحنش

 پر کند. شیبرا
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نگاهش به پرستو بود و  کردیبا محمد صحبت م کهیافتاد. گوشه سالن نشسته بود و در حال یامان دیبه فر نگاهش

 ییناسزا یاو خورد. رها عصب یاش را باال آورد و به سالمت یدنینوش وانیل دیکه پرستو را متوجه خودش د یوقت

 باال رفت. گرید وانیل کیلب گفت و دوباره  ریز

نابودش کرده بود.  لیخواست که از هوش و حواس برود. اما سه یاصال نم یعنیبخورد.  یلیخواست خ ینم

او برد.  يموها ریاراده دستش را ز ی. بزدیاش به او چشمک م یدوست داشتن يبه پرستو کرد. موها ینگاه

 الیخ دیرسیبود و فقط به رها که به نظر مهر چه تمام تر نگاهش کرد. خشکش زده  رتیو با ح دیپرستو چرخ

 بردارد زل زده بود . شیندارد دست از نوازش موها

 رها ؟_

از شرم و  یصورتش، که ناش ي. گرماشدیم دهیشده بود و به زحمت شن فیتحت چند حس مختلف ضع شیصدا

شمان خمار نگاهش . رها که تازه به خودش آمده بود با چدی. سرش را به عقب کشکردیخجالت بود را حس م

 چشم بردارد. ستوتوانست از پر یو حاال نم شدیده برابر م زیاحساسش به هر چ شدیکه مست م یکرد. وقت

 

 

 !! یبا نمک یخوشکل باش نکهیاز ا شتری؟!! ب یملوس یلیکه خ یدونستیم_

 » نیاون مسته! فقط هم« چشمانش گرد شد.  پرستو

بکند از  ییکار احمقانه ا نکهیقبل از ا نیبود. بنابرا نیهم دیرسیکه به مغز قفل شده پرستو م يو تنها فکر نیاول

 خواست. رها دستش را گرفت. یدر آمده باشد را نم انیرا که به خاطر مصرف الکل به غل یجا بلند شد. احساس

 کجا ؟_

من دارم  یکه چون تو مست«؟  دییهوش و حواس بگو یآدم ب کیتوانست به  یفقط نگاهش کرد. چه م پرستو

 که مست است!! کندیمست هم شده باشد باز هم قبول نم اهیاگر س یآدم مست حت کی. » کنمیفرار م شتیاز پ

 کم هوا بخورم. هی رمیخسته شدم. م_

 از جا برخاست و گفت : رها

 .يتنها بگرد يبر یامان کهیمرت نیالزم نکرده با وجود ا_

 نیزدند. رها که ا رونیدستش را دور شانه پرستو حلقه کرد و او را به سمت جلو هل داد. از ساختمان ب بعد

 و به پرستو گفت : دیکش یسابقه بود آه یخودش هم ب يحالش برا
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 لب آب؟ میبر يدوست دار_

خب به  ید. ولمحکم بود و زبانش هم لق نشده بو شیآمد. قدم ها ینگاهش کرد. حاال به نظرش بهتر م پرستو

 گرم است. یکه هنوز سرش کم دیرس ینظر م

 جا خوبه نینه هم_

. ستادیدرخت ها نشست. رها هم آمد و کنارش ا ریکت ز مین ينارنج و پرتقال رفت و رو يسمت درخت ها به

آهسته  دادینگاه رها آزارش م ینیشد. پرستو که سنگ رهیبه پرستو خ یحرف چیه یرا روشن کرد و ب گارشیس

پرستو نشست و چند بار پارس کرد. پرستو  يپا نییو آمد پا دیشد و دو شیدایپ یت زد. چند لحظه بعد جولسو

 بود شکمش بزرگ تر شده بود. دهیکه او را د يبار نیبه شکمش نگاه کرد. از آخر

 حامله است ؟_

 سرش را تکان داد و گفت : رها

 نشد یکنه. ول يریجفت گ گهینژاد د هیبا  خواستمیاز دوستام. م یکی. مال گهیژرمن شپرد د هیاوهوم. _

 ان؟یم ایبه دن یتوله هاش ک_

 .انهیدر جر داری. آقا هوشنگ ، سراستمین انیدر جر ادینمونده فکر کنم. من ز يزیچ_

سگ  یصحبت ها در مورد حاملگ نیمعذب هستند. ا شانیکه هر دو دیرسیسرش را تکان داد. به نظر م پرستو

 آمد ! یم یشینما یخانه به نظر کم

گذاشت. پرستو با  مکتیلبه ن يدستش را از پشت رو کیرا خاموش کرد و کنار پرستو نشست و  گارشیس رها

 خودش را جمع کرد. رها به پانسمان صورتش نگاه کرد و گفت : یخجالت، کم

 ؟ گفتیبهت م یچ يها نشسته بود یتماشاچ نیاونجا که ب دیفر_

 شده ؟ یکه صورتم چ دیپرس_

 ؟ يجواب داد یتو چ_

خوردم و  نیبودم که زم یداشت؟ که پرستو گفته باشد، آن قدر دست و پا جلفت ینگاهش کرد چه توقع پرستو

 طور شدم ؟ نیا

 راستش رو گفتم !!_

 خنده اش را گرفت و گفت: يجلو رها

 متشکرم واقعا !!_
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. با دیخندیخنده رها را دوست داشت. بم و کلفت م يکه رها را هم به خنده انداخت. صدا دیخند ينخود پرستو

 آهنگ خاص. کی

 نهیشوم يبا اون تفنگه که باال ترسمیراستشو نگو. م گهیبه اون د رتایتو رو خدا باال غ ؟یگیم یبه عموت چ_

 سراغم! ادیتونه؛ همون تفنگ دو لوله ب

خود کرد. دست دراز  یشد. ناز خنده اش رها را از خود ب رهیبه او خ یفتگیپرستو بلند تر شد. و رها با ش خنده

به رها که به سمتش  رتیپرستو قطع شد و با ح يکرد و با انگشت اشاره اش گونه پرستو را نوازش کرد. خنده 

 شده بود نگاه کرد. لیمتما

دستان  دست پرستو را در دست گرفت. دست کوچک پرستو در گرشیکامال به طرفش خم شد و با دست د رها

را به  یپرستو در مقابل پوست برنزه او تضاد جالب دیبه دست پرستو کرد. پوست سف یبزرگ او گم شده بود. نگاه

 وجود آورده بود.

 پپر! کهیچه قدر دستات کوچ_

 یب یغل و غش بودند و حت یشد. چشمانش صاف و ب رهیدستش را نوازش کرد و به چشمان پرستو خ پشت

که رها با آنها  ییکند. دختر ها جادیچشمان و بکارت روحش ا يدر صفا یانسته بود خللآن لحظه هم نتو يقرار

شهرتش و  یکیپول ،  یکی. بودندبا او  يزیچ دینگاه آرام را نداشتند. همه شان به ام نیکدام ا چیدوست بود ه

خواهد. فقط به  یاز عمق نگاه پرستو بخواند که به خاطر خودش او را م توانستیم ی. ولگرید يزهایچ یلیخ

 . نه پول و شهرتش .يریخاطر وجود رها کب

. دیکشیپرستو افتاد. پرستو به تقال افتاد تا از جا بلند شود. خجالت م فینازك و ظر ينگاهش به لبها اریاخت یب

که او آن کاره است و آبرو  کردندیاز فردا همه فکر م گری، د دیدیم کیحد به هم نزد نیآنها را تا ا یاگر کس

 خواست. یاحساس را نم نیمست است. و او ا رهاکه  دانستیها گذشته م نیماند. از تمام ا ینم یباق شیبرا

دست رها دور مچش حلقه شد و نگذاشت که تکان بخورد. هر دو دستش در  یشد تا بلند شود. ول زیخ مین

 د.شده بو ریدستان رها اس

 بوسه رها دهانش را بست ! دیبگو يزیچ نکهیرا باز کرد. اما قبل از ا دهانش

 یبدون عشق ؟ گاه یازدواج سنت کی ایکه بوسه اولش چطور خواهد بود؟ با عشق است  کردیفکر م شهیهم

 دنیاز نظر عشق و احساس دارد که تمام عشاق جهان عشق شان را با بوس یاصال بوسه لب چه فرق کردیفکر م

 ؟ کنندیابراز م گریهمد يلب ها
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 یعشق. فقط حاصل مست کیبود و نه  یازواج سنت کیکه نه حاصل  ییاو بود. بوسه ا يبوسه  نیاول نیا حاال

 مرد بود. کی

او چشمانش باز تر شده بود.  یول بندندی، چشمانشان را م دنیها موقع بوس لمیبود که در ف دهیشده بود. د شوکه

 توانست تکان بخورد. یرها مانده بود و نم نیگسن يدست و تنه  ریز

 یخودش هم تازگ يدر وجود و بوسه اش بود که برا یاقی، اما اشت صانهی. نه با خشونت و حردیبوس یاو را م رها

 از وجود پرستو دل بکند . توانستیداشت. و نم

 

 

 دانستیو منگ به رها نگاه کرد. اصال نم جی. گدیکش رونیدست رها ب ریهر جان کندن که بود خودش را از ز به

 لمیف ادیخواباند؟!! ناخود آگاه به  یگوش رها م ریز یکیها  لمیمثل ف دینشان دهد. با دیبا یکه چه عکس العمل

. به زندیگوش رت م يو اسکارلت هم تو بوسدیکه رت باتلر به زور اسکارلت را م ییبر باد رفته افتاد صحنه ا

 .لمیبود نه ف یواقع یزندگ نیآمد. ا یشینما احقانه و یلینظرش خ

شده بود. ناراحت  رهیبه پرستو خ یکرده است !! با نگران یبود که چه غلط دهیتازه فهم دیرسیکه به نظر م رها

 کیآن ته قلبش دوباره خواهان  د،یتوانست دروغ بگو یبود و و جدانش درد گرفته بود اما به خودش که نم

 گرفت. اما دست پرستو را ول نکرد. فاصلهاز پرستو  یبکند کم يگریبود! قبل از آنکه کار احقانه د گریبوسه د

 همان طور نگاهش کرد و بعد به سرعت از جا بلند شد. هیچند ثان پرستو

 پپر ؟_

فم که پپر متاس ای؟  دمیکه بدون اجازه تو را بوس دیپپر ببخش ؟ی. پپر چدیبگو يگرید زی. نتوانست چنیهم فقط

 که تنها خودش مسخره شود و بس! شدیباعث م گفتیبود؟ هر چه م یمست يکار فقط از رو نیا

دستش را ول کرد  دیحرکت را د نیبکشد. رها هم که ا رونیکرد که به زور دستش را از دست رها ب یپرستوسع

 و پرستو به سرعت برق به داخل ساختمان رفت.

 

 

به او اختصاص داده بودند رفت. و در  يریکب يآقا يالیشکسته، در و يبا پا که در آن چند روز اقامتش یاتاق به

داشت که تا به  یرا از داخل قفل کرد و مثل مرغ سر کنده در اتاق بال بال زد. آرامش نداشت. حال به خصوص
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که چکار  دانستی. سردرگم بود و نميرارق ینوع دل شوره و ب کیحال تجربه نکرده بود. حالت تهوع داشت. 

نبود.  قیاهل دوست و رف ادیکند. ز دایکاهش پ يقرار یرا نداشت که با او صحبت کند ، تا آن ب یبکند. کس دیبا

 .دیبگو شیرا برا يزیچ نینبود که بتواند چن یمیزهرا بود که با او هم آن قدر صم شیمیتنها دوست صم

که  دیرسیبلند شده بود و به نظر م کیموز يشده بود. صدا شتریگذشته بود. حاال سرو صدا ها ب یساعت کی

 به خودش گرفته است. یخارج شده است و حالت پارت یاز آن حالت دور هم یمهمان

 محمد آمد. يبه در خورد و بعد صدا ییا ضربه

 پرستو ؟ درو باز کن_

 سالم_

 غذا را به طرفش گرفت و گفت : ینیس محمد

 شهی. در ضمن رها گفت که اگه مينخورد يزیچ ی. از صبح که درست و حسابیغذاتو بخور ضعف نکن ایب_

 رم کردن نایکم اوضاع از کنترل خارج شده. ا هی. این رونیب

 از همه رم کرده! شتریکه ب يریکه خود جناب کب دیخواست بگو یرا گرفت و تشکر کرد. دلش م ینیس پرستو

برود. اگر  رونینبود که با آن جماعت ب اجیحمام و توالت احت يرا خورد. خدا را شکر اتاق مستر بود و برا شیغذا

 !کردیباران م ریرها را ت دیفهمیم اوشیس

را مسواك زد و به رختخواب رفت اما نتوانست بخوابد. ابتدا فکر کرد که به خاطر  شیگرفت و دندان ها دوش

 یهم بگذارد. نم يتمام شد، باز هم نتوانست پلک رو یشب مهمان مهیعت دو نسا یوقت یسرو صدا است. ول

از مقابل  نمایپرده س لدرست مث ات،ییبه سرش آمده است. تمام صحنه سر شب با جز يدانست که چه بال

توقفش انجام دهد. آن قدر غلت زده بود که تمام  يبرا يکار چیتوانست ه یو او نم کردیچشمانش عبور م

شده بود. بلند شد و قدم زد. سر اتاق به ته  شیخواب یبر علت ب دیشده بود و مز دهیچیملحفه و پتو به دورش پ

را داشته باشد که  نیخواست احتمال ا یدرصد هم نم کی یحت یبرود ول رونیخواست که به ب یاتاق. دلش م

 شدیم دهیجنگل د یاهیمعلوم نبود. فقط س ای. پنجره را باز کرد و لبه پنجره نشست. از آنجا دربا رها روبه رو شود

آرام شد و توانست ذهنش را سرو سامان  یبا آن همراه نبود. اما آنقدر همان جا نشست تا کم یآرامش چیکه ه

 ه رختخواب رفت.صبح بود که باالخره خوابش گرفت و ب دهیسپ کیبخوابد. نزد یتا بتواند کم دبده

 

 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٨٥ 

 يو منگ به اطرافش نگاه کرد. دوباره چند ضربه  جیگ هیچند ثان دیاز خواب پر خوردیکه به در م ییضربه ها با

 بم و گرفته رها با آن همراه شد يو بعد صدا گرید

 ؟ یپپر ؟ پپر خوب_

 گفت : يتند ی. رها با کمکردندینگاهش م یبودند و با نگران ستادهیرا باز کرد. رها و محمد پشت در ا در

 ؟یکنیچرا درو باز نم_

 صحبتش فقط با محمد باشد گفت : يرو کردیم یسع کهیدر حال پرستو

 .دمیدرو نشن يخواب بودم. اصال صدا_

 تهران. میگردیبرم میحاضر شو دار_

 کی قلبش مثل هم به رها نگاه نکرده بود. اما حاال هیثان کی يبرا یسرش را تکان داد و در را بست. حت پرستو

 شب قبل برگشته بود. يقرار ی. دوباره حالت تهوع و آن دلشوره و حس بدیکوبیموتور با دور تند م

 یرقم اصرار آنها، او حت یعل یخوردند. ول یو محمد، صبحانه م لیرفت. سه نییو پا دیلباس پوش عیسر

 د.که هر چه بخورد باال خواهد آور دانستیلقمه هم بخورد. م کینتوانست 

از  یکه شناخت چندان لی. حاضر بود با سهندیعقب تنها ننش یکه مثل زمان آمدن با رها در صندل کردیدعا م دعا

 با رها نه ! یول ندیاو نداشت؛ عقب بنش

قبول شد و محمد آمد کنارش نشست و رها پشت رل نشست. اما تا خود تهران چشم از پرستو  شیدعا

و  لی، هم با سه کردیم ی. هم رانندگدیچرخیشصت درجه م صدویس شی)چشم ها گوآنای(ا کیبرنداشت. مثل 

مردا چند تا کارو همزمان  گنیکه م هیچطور« و هم از نگاه کردن به پرستو غافل نبود.  زدیمحمد حرف م

 !»که مثل مخلوط کن چند کاره است  نیانجام بدن ؟ا توننینم

نکردند.  یاصرار چندان گریهم د لیج خلق بود و محمد و سهو ک یناهار نگه نداشتند. رها عصب يبرا ییجا

که  يزیرا رساندند. باالخره از چ لی. اول محمد و سهدندیساعت پنج عصر بود که به تهران رس کینزد بایتقر

 ینشان دهد. خودش را به ب دیاب یدانست که چه عکس والعمل یبه سرش آمد. با رها تنها شد. نم دیترسیم

 اینه؟  ایهست  ادشیاز شب قبل  يزیکه رها چ دانستیهمان طور خجوالنه رفتار کند. اصال نم ایبزند ،  یتفاوت

 نکهیو ا کردیکه رها از صبح به او م ییآورد. اما با نگاه ها یرا به خاطر نم زیچ چیآنقدر مست بوده است که ه

هم نکند،  ییاشاره ا اینزند و  یا حرفکه اگر ره کردیجنس و نوع نگاهش نسبت به او عوض شده بود احساس م

 آورد. یبه خاطر نم يزیوانمود کرده که چ
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 .نیجلو بش ایب_

 متر باالتر از خانه محمد نگه داشت. چند

 که رفتند باالخره رها زبان باز کرد. یرفت و جلو نشست. کم یحرف چیه یب پرستو

 ؟ يریگینم لیچته؟ تحو_

آن  شیگرفته بود برا شیکه پرستو از صبح پ یتوجه یو ب یکم محلکننده بود که چرا  جیخودش هم گ يبرا

رقم کج  یبود که عل یآشنا و دوست داشتن شیبرا ییخواست. پرستو یپرستو را نم نیقدر عذاب آور بود. او ا

 .کردیصبورانه او را تحمل م شیگرفتن ها دهیها و ناد یخلق

که آن  کردیکرده بود که رها شب قبل را کامال به خاطر دارد. فقط دعا م دایپ نانیحاال صد در صد اطم پرستو

 .اوردین شیقدر جنتلمن باشد که آن را به رو

 کم خستم. هیخوبم. _

جلو زل زده بود. آن چنان  ي شهیو نگاهش کرد. اما پرستو به ش دیو رها کامال چرخ ستادندیچراغ خطر ا پشت

پرستو  انهی!! رها که از آن همه تظاهر ناشندیبیدر آن م شهیاز ش ریبه غ يزیچ دیرسیمو شکافانه ، که به نظر م

 خنده اش گرفته بود، با اخم اما لبخند بر لب گفت :

 منو. نیپپر خانوم؟ بب_

که به صورت نا  ییشکستش ، موها يبه اجبار به رها نگاه کرد. قلبش دوباره به تاالپ و تلوپ افتاد. ابرو پرستو

پرستو نفس  ي. او را براکردندیاو را نگاه م يژل خورده بود و چشمان نافذش که تنگ شده و با کنجکاو یمرتب

لگد جانانه  کیسرش داشت تا با آن  پشتدر  گرید يپا کی خواستیکرده بود. دلش م یتر از هر زمان ریگ

 نشود !!خود  یرها از خود ب دنی. تا آن قدر مثل احمق ها با دکردیحواله باسن خودش م

 رون؟یب میشام با هم بر يایم_

به او بدهکار است و از آن جا که نه خودش رغبت داشت که اتفاق شب  یعذر خواه کیکه  کردیاحساس م رها

 را ابراز کند . شیو ناراحت یمانیپش يتوانست تا حدود یم نطوریقبل نبش قبر شود و نه پرستو ، حداقل ا
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خواهد که بدهد. دلش  یدلش م یبدهد و چه جواب دیبا یدانست که چه جواب ینداد. نم یچند لحظه جواب پرستو

چندان هم  نکاریکه ا دانستیم یآرزو بود. از طرف شیخواست که قبول کند. بودن با رها هر لحظه برا یم

 .دیآ یدرست به نظر نم

 به چه مناسبت؟ _

 سبز شد و رها به راه افتاد. چراغ

 در طرحام. تیفکر کن به مناسبت موفق_

اگر  یافتد. دوست داشت به حرف دلش گوش کند. حت ینم یشام خوردن که اتفاق کیفکر کرد، با  پرستو

 داشته باشد که اشتباه است. نانیاطم

 باشه_

 ! رها به ساعت نگاه کرد و گفت :دیرها را ند زیآم تیچشم دوخت و لبخند موفق رونیرا چرخاند و به ب سرش

 دنبالت. امیعوض کن هشت م یعوض کن يخوایم يزیچ یت خونه لباسبرم یحاال که زوده م_

تماس گرفت.  اوشیخانه نبود. با س ینزد. رها او را به خانه رساند و رفت. کس یسرش را تکان داد و حرف پرستو

شب  یگذاشت که من برگشتم ول غامیتواند تماس را وصل کند. پرستو هم پ یگفت که جلسه دارد و نم شیمنش

 .رمیم رونیتم شام ببا دوس

شد کرد. او  ینم يکار گریکرده است. اما د یکه چه اشتباه دیحرف از دهانش درآمد تازه فهم نیکه ا یوقت

آن  ينداشت. زهرا خانواده  یدوست چندان قتیدر حق یعنینرفته بود.  رونیبار هم با دوستانش شام ب کی یحت

به خانه آمدن، آنها هنوز کم  رید یشام خوردن و کم يداشتند که برا دهینداشت اما عق ییچنان محدود و بسته ا

. اما خوب چه کار کردیشک م اوشینرفته بود و قطعا س رونیشام ب یاو هرگز با دوست نیسن هستند. بنابرا

برود. آن  رونیشب هم که شده است به ساز دلش برقصد با رها ب کی يبکند؟ دوست داشت که برا توانستیم

که خجالت  نی. گذشته از ادیرا بگو قتیحق اوشیبه س توانستینم یبود! ول دهیکه باالخره رها او را د یهم زمان

 کیکه رها فقط  یطیبرود. آن هم در شرا رونیگذارد که او با رها ب یهرگز نم اوشیکه س دانستی. مدیکشیم

که در مورد پرستو ،  يکار نیکمتر اوشیهم نداشت. س یکوچک تر بود و گذشته چندان پاک شیسال از عمو

 ! رفتیبود که با همان تفنگ دو لول به سراغ رها م نیا کرد،یو دردانه اش بود م زیعزکه 

 مشکوك شده بود زنگ زد. یکه کم اوشیساعت بعد س کی

 ؟يدیرس یک ؟يچطور یسالم جوجه فوکول_
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 ؟ ي. تو چطورشهیم یساعت هی بایسالم. خوبم. تقر_

 خورد. یم ریبا ش نیریبود گفت که قهوه ش شیتماال منشکه اح یرو به کس اوشیس

 بود؟ یرفت؟ رها راض شیمن خوبم. کاراتون چطور پ_

 از طرح هاش فروش رفت. یبود. کل یعال یلیآره. خ_

 رون؟یب يشام بر يخوایم ی. خب! تو با کیبه سالمت_

 گفت : يگریلحظه سکوت کرد و بعد با ناش چند

 .هیام. با دوستم مرض_

 .دیگویکرد که پرستو دروغ م یچند لحظه مکث کرد. احساس م اوشیس

 بودم. دهی؟ اسمشو تا حاال نشن هیمرض_

 رها باهاش آشنا شدم. شی. پستیتو هنرستان ن_

 برقرار شد. اوشیاز جانب س گریچند لحظه مکث د دوباره

 ؟ يگردیبرم یک _

 زود._

 و گفت : دیکش یآه اوشیس

 دنبالت. امیخوب. بگو کجا م یلیخ_

 گفت : عیسر پرستو

 داره. نی. خودش ماشینه مرس_

 گفت : تیتر شد و در نها یطوالن اوشیبار مکث س نیا

 پرستو؟..._

 ادامه نداد. گری. حرفش را قطع کرد و دنیهم

 بله؟_

 . مواظب خودت باش.یچیه_

 حرفش را عوض کرده است. اوشیکامال مشخص بود که س اما
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هر لحظه امکان دارد که  کرد،یهشت رها به سراغش آمد. پرستو آن چنان دل شوره داشت که احساس م ساعت

 يریها گذشته او رها کب نینرفته بود. و از همه ا رونیصورت ب نیبه ا يشود! تا به حال با مرد نینقش بر زم

از  ریغ يگرین حساب دم که گفتیبه او م اوشیس شهی. چون همشدیبد م یلیخ دیفهمیم اوشیبود. اگر س

 تو باز کرده ام. يبه رو يسود

که او را  شهیاسترس سوار شد و سالم کرد. رها جواب سالمش را داد و با دقت نگاهش کرد. بر خالف هم با

گذاشته بود.  رونیاز شال ب شهیاز هم شتریرا هم ب شیفرفر ییکرده بود و موها یمیمال شیبود آرا دهیساده د

همان  نیا کردیکرد. فکر م اهششده بود. رها چند لحظه مات نگ شهیملوس تر و تودل برو تر از هم یلیخ

آمده  یمعمول یلیکه به نظر رها بچه و خ یبود؟ کس دهید یاست که روز اول او را با آن سر و لباس گل يدختر

 نی. قطعا اشدیسردرگم م شیتوجه یو از ب امدیم یبود. حاال همان دختر به نظرش با نمک و دوست داشتن

 کرده بود نه پرستو. رییخودش بود که تغ

از همه از دست خودش. او  شتریبود. ب ی. عصبزدینم یحرف چیه یرا روشن کرد و راه افتاد ول نیماش یکالفگ با

پرستو از او سرد شود و دل بسته  نکهیکرده بود، فقط به خاطر ا یگرفته بود و کج خلق دهیمدت ها پرستو را ناد

 یتوجه یو ب يخودش بود که از سرد نیا همبود و باز  دهیخودش بود که او را بوس نیاش نشود. و حاال، ا

موضوع از عهده او خارج  نیکه ا دیرس یبه نظر م یطور شود. ول نیخواست که ا یشده بود. نم ریپرستو دل گ

 کیو  یاو که س يبود. آن هم برا ییعجوالنه ا میا چه حد تصماست. ناگهان متوجه شد که شام آن شب ت

 ستیب شهیجوان عاشق پ کیلحظه مثل  کیدر  یاست. ول یمنطق یآدمکه  کردیادعا م شهیسالش بود و هم

 ساله رفتار کرده بود.

 ینداشت. ول دختران اطراف رها را طنتی. اصال آن شکردینگاه م ابانیبه پرستو نگاه کرد. از پنجره به خ دوباره

 قرار داده بود. ریاو را تحت تاث زیاز همه چ شتریآرامش و متانت او ب نیکه هم دیدیم کردیرها خوب که فکر م

 رستوران نگه داشت و به پرستو گفت : کی مقابل

 گه؟ید يجا میبر نکهیا ای ؟يجا رو دوست دار نیا_

 نیدور هم بودن نداشتند. آخر يبرا یآنها وقت یمیوقت بود که رستوران نرفته بود. خانواده صم یلیخ پرستو

هم با دوستانش تور  اوشیرفته بود. س کایکه به رستوران رفته بود تولد دو سال قبلش بود. شهناز به آمر يبار

 بودند. سرش را تکان داد و گفت : رفتهبا هم به رستوران  نیگذاشته بودند. و فقط او و شاه يگرد رانیا

 جا خوبه. نینه هم_
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تا ابتدا او وارد شود. رستوران شلوغ بود. از خانواده  ستادیباز کرد و کنار ا شیشد. رها در رستوران را برا ادهیپ

 ریدنج رستوران را انتخاب کرده بودند. رها ز يگوشه ها شتریکه ب ییجوان و دختر و پسر ها يگرفته تا زوج ها

تر بود و اختصاص به  یرستوران خودمان يکرد. طبقه باال ییرا گرفت و او را به طبقه باال راهنما شیبازو

 و خاص داشت. یشگیهم يها يمشتر

 م؟ینیش یجا نم نیا_

 کی شنهادیخودشان پ گرید ياو خوشش آمده بود. دختر ها یسادگ نینگاهش کرد. ساده بود. و رها از هم رها

 .دادندیخلوت تر را م يجا

 جا شلوغه. نینه ا_

خوشش آمد. کاغذ  یلیداشت که پرستو خ ییبایرستوران نگاه کرد. دکور ز واریه در و درها نشست و ب يروبرو

 کی. سقف بلند کار شده بود. با کردینم تیکه چشم را اذ یهالل يبا طرح ها ،یو مشک دیسف يها يوارید

زرد و  میبود. نور مال ردهک جادیرا ا یسبک مدرن و سنت کیکار شده بود  یکوب چوب واریسمت سالن که د

. منو را به کردیهنرمند به دکور سالن نگاه م کی. رها به او نگاه کرد که به چشم شدیباعث آرامش م دشیسف

 طرفش گرفت.

 ؟يخوریم یچ_

 خوش غذا نبود. ادیاما خودش ز شدندیم یعال شیاهل غذا نبود. غذاها ادیرا از رها گرفت و نگاه کرد. ز منو

 .يسوخار گویم_

 خواست که به رها نگاه کند. یگرم کرد. نم واریذاشت و سرش را به درو درها گ يرا جلو منو

 ؟یگفت یچ ایبه س_

 گفت: یساعت قبل اش برگشت. با ناراحت کیبه عذاب وجدان  دوباره

 دروغ گفتم !!_

 .کردیجالب بود که او آنقدر راحت اعتراف م یلیخ شیتعجب کرد. برا رها

 ؟یخوب چرا دروغ گفت_

 و عذاب وجدان پرستو شده بود. یناراحت متوجه
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 رون؟یشام برم ب يریمن با رها کب يدیعمو جان اجازه م گفتمیم گفتم؟یم دیبا یچ_

را که  یفشار و ناراحت توانستیباال رفت. م یکم شیشد و صدا یکه عصب دیبار بود که رها او را د نیاول يبرا

. دست دراز کرد و دستش را در دست گرفت. اما دنیپرستو گذاشته بود را بب يقطعا خودش و رفتار شب قبلش رو

 .دیدست گرفتن نداشت دستش را پس کش نیاز ا یپرستو که خاطره خوب

در رستوران ممنوع است دوباره  گاریس نکهیآورد. اما با به خاطر آوردن ا رونیب يگاریو س دیآه کش یعصب رها

 شد. رهیگذاشت و به پرستو خ بیآن را در ج

 پپر ؟_

که  توانستینکرده بودند مگر م شیخانواده اش هم صدا یکه حت ي. طورزدیطور آشنا او را صدا م نیا یوقت

 جوابش را ندهد؟

 را باال برد و رها را نگاه کرد. سرش

 م؟یبرگرد یاگر ناراحت يخوایم_

خود  شیناراحت ياز علت ها یکیکه  دیبگو د؟یبه رها بگو دیکه چه با دانستیرا چند بار تکان داد. نم سرش

توانست  یبداند. نم شیتوجه ها ای شبیرا از کار د شیواقع تیاوست؟ او که پرستو هنوز نتوانسته بود منظور و ن

 ! ییخود تو من را سردرگم کرده ا يریکه رها کب دیبگو

 نه خوبه_

 گذاشت. زیم يبه پشت سر رها افتاد. گارسون غذاها را آورد و رو نگاهش

 ی! ب زدیم ریهم که دنشیبا د یمتنفر بود. آنقدر که حت گویاز م يافتاد. سود يسود ادیها به  گویم دنید با

 کرد. فیرا تعر انیکه چه شده و او هم جر دیخنده اش گرفت. رها با چشمک پرس اریاخت

 ؟يدونه خواهر رو دار هیهمون _

 !» ادهیدونه هم ز هی همون«

 بعد سودابه بعد هم من. نهیآره. اول شاه_

 .ختیپرستو نوشابه ر يگفت و برا یهوم رها

 ؟ آره ؟ گهید نیشما هم دوتا هست _

 سرش را تکان داد و پرستو دوباره گفت : رها

 توهه ! هیشب یلی. خدمیعکسش رو اون چند روز که خونه تون بودم د_
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 . البته به نظرم رضا از من خوشکل تره!گنیآره همه م_

همه  نیلحظه پرستو حسرت ا ي. برادیفهم شیحرف ها يبه الرها به برادرش را از ال يشد عمق عالقه  یم

 را خورد. تیمیصم

 سوال بپرسم ؟ هی_

 که از لحن پرستو خنده اش گرفته بود گفت : رها

 دو تا بپرس!_

 اسم دخترونه است. هیچرا اسم تو رو رها گذاشتن؟ رها _

از بازگو کردن آن حالش به  گریهمه گفته بود که د يموضوع را برا نیآنقدر ا نکهیشد. مثل ا یدنیرها د افهیق

 !خوردیهم م

. اسمش هم رها بوده. مادر من شهیکه منو حامله بوده تک خواهرش جوون مرگ م یوقت امورزمیمادر خدا ب_

(با خنده به خودش اشاره کرد ) خالصه  ادیو پسر از آب در م زنهیرها. م ذارمیاگر دختر شد اسمشو م گهیهم م

. گهیم انویجر کردهیشناسنامه صادر م هک یبه اون طرف گردهیبرم يو زار هیشناسنامه با گر يبرا رهیه مک يروز

 ارمی. سرتو درد نذارنیپسر هم م يکه برا هیرها اسم گهیدل مادرمو شاد کنه م نکهیاون بابا هم به خاطر ا

. بعد که درسم کردنی. بچه ها تو مدرسه مسخرم مشدمیم تیاذ یلیشد که اسم من رها شد. اول ها خ ينجوریا

شد.  شترمیب تی. اون جا بود که اسم تکم به دردم خورد و باعث معروفنگیمدلتمام شد و اومدم تو کار مد و 

 ارضا شد؟ تی. حس کنجکاونیهم

 و سرش را تکان داد و گفت : دیخند پرستو

 دوست دارم. یلیسمتو ختک و قشنگه. من ا یلیپسر خ هیبه نظر منم اسمت واسه _

 گفت : طنتیرا باال برد و با ش شیابرو کی رها

 بانو. نیشما لطف دار_

 عوض کردن بحث گفت : يشد و برا دیسرخ و سف پرستو

 اسم دادشت هم داستان داره ؟_

 جرعه از نوشابه اش را خورد و انگشت اشاره اش را به طرف پرستو تکان داد و گفت : کیو  دیخند رها

 .قایدق_

 داد . هیتک یصندل یبه پشت بعد
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سخت  یلیخ یضیمر هیبود که  نیهم اسمش هم یگذاشتن. دو سال انیاومد اسمش رو را ایبه دن یرضا وقت_

شناسنامه اش  حاتیگرفت. مادرم نذر امام رضا کردش که اگر خوب بشه اسمش رو بزارن رضا. االن هم تو توض

 بوده. يریکب انیرا شیشده که اسم قبل دیق

 چه جالب._

 گفت : کردینگاهش م يبه او که با کنجکاو رها

 و تک و قشنگه؟ آره ؟ يکه اسم من رو دوست دار یگفتیخوب پس م_

 جالب بود. شیصورت خجالت زده پرستو برا دنیسرخ شد و رها لبخند زد. د شتریب پرستو

 

 

 به ساعت کرد و رو به پرستو گفت : ینگاه

 ! ستهیسر کوچه منتظرت وا ادیب اوشیس میبرس رید ترسمی. ممیبلند شو تا بر یاگر تموم_

 از جا بلند شد. عیرا نکرده بود سر نجایکه اصال فکر ا پرستو

 .میآره بر_

به آن  یقیآتش زد و پک عم يگاریس عیلک زده بود سر گاریس کی يرستوران رها که بدجور دلش برا رونیب

 زد. پرستو نگاهش کرد و گفت :

 سر کار؟ امیاز فردا دوباره ب_

 گفت : دهیجو دهیگوشه لبش بود جو گاریس کهیباز کرد و در حال شیرا برا نیدر ماش رها

 ؟ يایچرا ن_

 خجوالنه گفت : پرستو

 اومدم. یآخه چند وقت بود که سرکار نم_

 خورده و شکستش را باال برد و گفت : غیت يابرو رها

 ؟ يای؟ مگه من بهت گفته بودم که ن ياومد یخوب چرا نم_

 آمدم ! یتو به سر کار نم یکه من به خاطر کج خلق د؟ییتوانست بگو یسرش را تکان داد. چه م پرستو

 ؟ يخوای. اصال هنوز منو مینه. خب حاال هر چ_



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٩٤ 

. عاشق کردیخود م یکه پرستو را از خود ب يو ابتدا با تعجب و بعد با لبخند نگاهش کرد. لبخند دیچرخ رها

 .شدیبه ندرت رها بود. چهره اش کامال عوض م يلبخندها و خنده ها

 !! خوامتیم شهیباشه، هم یاگر دختر خوب_

 نیبدتر نیرا کرد که سرخ نشود. چون ا شیکه چه گفته است تمام سع دیرها تازه فهم يبا حرف دو پهلو پرستو

 تنها اوضاع را بدتر کرد . شیحالت ممکن بود! اما حرف بعد

 گفتم !! ياز نظر کار_

بار به تالش  نینگفت. فقط دست پرستو را در دست گرفت. و ا يزیچ یول دیخند شهیبار بلند تر از هم نیا رها

 .اوردیب رونینداد و نگذاشت که او دستش را ب یتیآوردن دستش اهم رونیب يپرستو برا

 در خانه نگه داشت و گفت : ينزدند. جلو یکدام حرف چیبه خانه ه دنیرس تا

 ؟ یتونی. میکمک محمد باش دیچند جا کار دارم. با هی. ایکم زودتر ب هی یتونیه مفردا منتظرتم. اگ_

 آره._

 دنبالت امیساعت هفت حاضر باش م_

 .امیخواد، خودم م ینم یمرس_

 نگاهش کرد. هیچند ثان رها

 ساعت هفت حاضر باش. به عموت هم بگو._

 تر گفت : عیکه رها سر دیبگو يزیخواست تا چ پرستو

 .دمینخواب ی. چند شبه که درست و حسابرمیوا م ی. جون پپر دارم از خستگیزنیبدو برو . حرف اضافه هم نم_

 کرد. یخم شد و از رها خداحافظ یشد. و کم ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه یب پرستو

 بود. یعال یلی. شام خیباشه مرس_

 فقط سرش را تکان داد. امدیو کالفه م جیگ یکه به نظر کم رها

 خداحافظ !_

دفعه مثل  کیکه در خانه بسته شد  نیتا به خانه برود. اما هم ستادیپرستو را داد و ا یجواب خداحافظ یلب ریز

چنگ زد. دلش  شی. و در موهادیکوب نیفرمان ماش يانبار باروت منفجر شد. با کف دستش چند بار رو

 يل به لمس کردن گونه و موهایخانه نگه داشته بود، م يکه جلو ییبکشد. از همان لحظه ا ادیفر خواستیم

کرده بود که رها  دایپ یصورتش حالت نیدرون ماش یکینور کم رنگ کوچه و تار ریکرده بود. ز وانهیپرستو او را د
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ترانه را نداشت؛ او نداشت.  ییافسانه ا ییبایدانست. آن ز یکرده بود. چرا؟ خودش هم علتش را نم وانهیرا د

 دانستی. خودش هم مدادیداشت که به او آرامش م ییبای. اما زشدینوع جاذبه زنانه محسوب م کیکه  ییبایز

 . هر چه بود از دلش بود.ستیکه هر چه هست مربوط به صورت پرستو ن

کارش فقط پرستو را  نیکه با ا دانستیرا لمس کند. اما م شیبرده بود که موها شیبار دستش را پ چند

 .ترساندیم

خود شود که زمان و مکان را فراموش کند. آنقدر که  یخواست آنقدر از خود ب ی. مخواستیم یدنینوش دلش

 دختر بردارد. نیدست از سر ا دیشا

 

 

 يها شهیگردد. بعد به سراغ ش یرفت و با پدرش تماس گرفت و گفت که شب به خانه برنم شیخانه مجرد به

اسم خودش را هم  یخود شده بود که حت یبعد آنقدر از خود ب یاتاش رفت و آرام آرام شروع کرد. ساع یدنینوش

 آورد. یبه خاطر نم

 

 

بود و کمرش به شدت درد  دهیکاناپه خواب يو منگ بلند شد و نشست. رو جی. گدیاز خواب پر شیگوش برهیو با

بود که دچارش شده بود. احساس  ی. اما از همه آنها بدتر، سردرد و حشتناکدادیم يگرفته بود. دهانش طعم بد

 را برداشت. یکه بود گوش یبزند. با هر جان کندن رونی، هر لحظه امکان دارد که چشمانش از حدقه ب کردیم

 الو ؟_

 وحشتناك شده بود. شیصدا

 رها ؟_

باره تمام معده و روده و اندرونش آنچنان به سمت دهانش  کیبود. اما او نتوانست جوابش را بدهد.  پرستو

کرده  یتمام سرش را در کاسه توالت فرنگ قهی. ده دقدیرا پرت کرد و به سمت حمام دو یهجوم آورد که گوش

داد.  هیوان تک ي وارهیو به د تحال شده بود که همان جا کف حمام نشس ی. بعد هم آنقدر بزدیبود و عق م

 جیاز جا بلند شد. سرش گ ی. با سختگذاشتیزنگ تلفن نم ي. اما صدادیخواب یمان جا مه خواستیدلش م
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 ییجا یلینزده بود خ رونیکه شب قبل خورده بود، اگر تا آن لحظه کبدش از دهانش ب یدنیرفت. با آن همه نوش

 را داشت !! يتعجب و شکر گذار

را بر  ی. فشارش افتاده بود و لرز داشت. گوششدکیصد سال طول م داردیکه بر م یکه هر قدم دیرسینظرش م به

 داشت.

 ؟ یرها ؟ رها خوب_

 کم حالم بده. هیخودم.  يآپارتمانم. خونه  ادیزنگ به محمد بزن. بگو ب هیپپر _

 کرد. یمحکم صحبت م شهیکه هم ی. آن هم کسدادینا گفته هم حال بدش را نشان م فشیضع يصدا

 .زنمیاالن به محمد زنگ م نی! من همشبهید يگویباشه. حتما مال م_

بخورد را  يزیاز جا بلند شود و چ نکهیبخورد. اما توان ا نیریش زیچ کی دیکه با دانستیرا قطع کرد. م یگوش

 نداشت.

داشت و گرنه مجبور بود که چهار دست و پا برود و در را  دی. خدا را شکر کرد که کلدیساعت بعد محمد رس کی

 باز کند! شیبرا

 . آره؟يپرستو گفت که مسموم شد ؟يشد یا چره_

آمد شصتش خبر دار شد که  یبدنش م یکه هنوز از دهان و حت یالکل يبه سمت رها خم شد. و با بو یکم

به کثافت  نطوریخورد که ا یوقت آنقدر نم چیبود که رها ه نیفقط تعجبش از ا یاز چه قرار است. ول انیجر

 شود. دهیکش

 ؟یعرق سگ ؟يخورد یچ_

 .اوردیب شیدرست کند و برا نیریش زیچ کیجواب رها نشد به آشپز خانه رفت تا  منتظر

 سرم بزن ؟ هی میبلند شو بر يخوا یم_

 شربت را گرفت و گفت : رها

 .شمینه خوب م_

 شده ؟ یچ_

 حوصله گفت : ینگاهش کرد و ب رها

 شده ؟ ی؟ چ ویچ_

 زد و گفت : يخند شین محمد
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 داداش! مییما خودمون تو صنف ذغال فروشها ؟يریجناب کب نییفرمایم اهیس_

 نزد. یشد و حرف رهیشربتش خ وانیبه ل رها

 رونیب زیتو دلته؟ بر یچ_

 .یچیه_

 .ستیوسط درست ن نیا يزیچ کیداشت،  نانیکه اطم شناختیچپ چپ نگاهش کرد. آنقدر او را م محمد

 ؟يکار کرد یپپر رو چ_

 اومدم خدمت شما که بهش گفتم خودش بره. فکر کنم با راننده شون رفت. یاون قدر اورژانس_

خواست به پرستو فکر کند.  یدلش نم گری. ددیکنار مبل دراز کش ن،یزم يسرش را تکان داد و همان جا رو رها

 و سامان دادن يپاك ساز يبرود؟ برا شیآن همه الکل را شب قبل ، محض دوا نخورده بود که تا مرز مردن پ

که نگران پرستو بوده و سراغش را از محمد گرفته است  نیافکارش تا خرخره خورده بود. اما متوجه شد هم

 هر چه رشته بود پنبه شده بود. نکهیا یعنی

 

 

تا اتاق  دیبود. به اتاق خواب رفت و پرده ها را کامل کش دهیبخوابد. سر درد امانش را بر یکرد تا کم یسع

که با آنها قرار داشت بزند و  یزنگ هم به کسان کیگفت که به کمک پرستو برود و  شود. به محمد هم کیتار

 نیو در ع نیخواب سنگ کیحال نرفته بود.  هکه مثل آن را تا ب ی. خوابدیکند. و بعد خواب یاز قول او عذر خواه

 حال پر از کابوس.

 تواند آنها را درست باز کند. یمتورم شده اند. و نم شیکه پلک ها کردیشد. احساس م داریزنگ در ب يصدا با

بودند. در را زد. به خاطر خواب نا آرام پر  هیتلو خوران از جا برخاست تا در را باز کند. پرستو و محمد و مرض تلو

خودش را تحمل کند. او که هر شب بدون  توانستینم گریکرده بود و حاال خودش د يادیتنش اش عرق ز

برود و حاال دو روز بود که حمام  حمامنتوانسته بود به  ادیز یبرد. شب قبل از مست یوابش نمدوش گرفتن خ

 را باز کرد. ينرفته بود. در ورود

ساده و مقنعه به تن  ییمانتو و شلوار پارچه ا کی دیپوش یکه شال م شهیپرستو وارد شد. بر خالف هم ابتدا

. سالم کرد و با تعجب به رها نگاه کرد. تا به حال رها دادین مکمتر از آن چه بود نشا یلیداشت که سنش را خ

 يبه زرد یمتورم شده بود. رنگ صورتش هم کم شیآشفته و پشت پلک ها شیبود. موها دهیطور ند نیرا ا
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و آنها را با انگشتانش  دیآشفته اش کش يدرون موها یرا داشت. رها دست ضیآدم مر کی. حالت کامل زدیم

 شانه کرد و با پرستو دست داد.

 ؟ يچطور_

 . رنگت زرد شده.یرفتیدکتر م هی یکاشک ؟يمن خوبم. شما چطور_

 هم فشرد و گفت : يرا به رو شیپلک ها کرد،یکه سرش هنوز درد م رها

تو ؟  نیایشما چرا نم کرد ) زدندیو محمد که همان جا دم در آهسته حرف م هییتو. (رو به مرض ایبهترم. ب_

 ؟ یمرض

 و آهسته کنار گوشش گفت : دیمحمد را گرفت و به داخل کش دست

 انو؟یجر دونهیم یمرض_

 به چشمانش نگاه کرد و سرش را تکان داد. محمد

 خاك تو سرت !!_

 خنده اش را خورد و گفت : محمد

 رد که منم لو دادم .گوشم وز وز ک خی. فضوله. اونقدر بیشناسیرو م یبه من چه. تو که مرض_

دختره. زشته. اون وقت فکر  نیبند و آب نده بذاره کف دست ا ریدهنش رو بگ ي. پس حداقل برو جلويریبم_

 الخمرم ! میمن دا کنهیم

 ؟یستین_

 که خنده اش گرفته بود گفت : رها

 عمه مکرمته !!_

 قبل از انکه محمد جوابش را بدهد گفت : بعد

 حرف اضافه نزنه. هیمرض نی. انهایور دل ا نی. مرگ مادرت بشرمیدوش بگ هی رمیمن م_

. چپ چپ به زدندیکنار هم نشسته بودند و حرف م هیگرفت و به سالن برگشت. پرستو و مرض عیدوش سر کی

 !کردینگاه مWWEطرف سالن نشسته بود و  نیمحمد نگاه کرد که ا

با  هی. مرضدندیو را نگاه کرد و بعد هر دو خنددر گوش پرستو گفت که پرستو با تعجب برگشت ا يزیچ هیمرض

و پرستو با آن خنده نازش که رها را آن  شدیاسب م ههیش هیشب دنیبلندش که به نظر رها موقع خند يآن صدا
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بود از خود او بود.  يرادیو ا بیخودش نگاه کرد. هر ع يشب از راه به در کرده بود. با تعجب به سر تا پا

 بود !! دهیپوششلوارش را پشت و رو 

 به سراغشان رفت و با اخم گفت : دندیخند یکه لباسش را عوض کرد و برگشت. آنها هنوز م یوقت

 و گرنه پپر سرش به کار خودشه. هیتو مرض ریهمش تقص _

 که ناخواسته بود و باعث تعجب خودش هم شد گفت : یبه پرستو نگاه کرد و با توجه بعد

 پپر خانوم ؟ يتو چطور_

 از خجالت سرخ شد و گفت : پرستو

 مجالس که تو اتاقت بود رو کامل کردم. فاتیاون تشر يمن طرح لباس کارمندا_

 ؟ يکارش کرد یچ_

زدم. واسه زنها برعکسش کردم . مانتو و  يو کراوات سورمه ا یآب راهنیبا پ ییواسه مرداشون شلوار سورمه ا_

زنها کردم. اگر فردا  يمانتو يهم رو يکارها هی. زدم یآب يو مقنعه مدل مهمون دار ییشلوار سورمه ا

 ؟ يای. فردا که ممیکنیکار دوختشو شروع م يدیپسند

 سرش را تکان داد. رها

 چه خبر ؟ گهیکار دارم. د ی. کلامیخوبه. آره فردا م_

 سر اومد اونجا هیهم  یامان يآقا یچیه_

 رها در هم رفت. يها اخم

 کار داشت؟ یچ_

 جواب داد : هیپرستو مرض يجا به

 !! نهیاومده بود پرستو رو بب_

 گفت : یرها گرد شد. پرستو با ناراحت يها چشم

 کار اومده بود. يبابا برا ه؟یمرض یگیم یچ_

 بلند به محمد گفت : يشده بود با صدا یکج خلق و عصبان یلیخ یلیکه خ رها

 کار داشت ؟ یچ یمحمد امان_

 بار بلند تر گفت : نی. رها ادیرها را نشن يشده بود اصال صدا يمحمد که محو باز اما

 شازده ؟ با شما هستما._
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 جانم ؟_

 کار داشت ؟ یچ یامان گمیم_

 نیاز ا دونمی. چه ممویپشت هم باش دی. ما طراح ها بامیبردار یبه بعد کار گروه نیاز ا نیایچرتو پرت. ب_

 خزعبالت !!

 يزیتوانست چ ی. اما نمدییبگو يزیتوانست چ ینم هیه مرضو مو شکافان قینگاه دق ریبه پرستو نگاه کرد. ز رها

 که ذهنش را به خود مشغول کرده بود را نپرسد.

 اومد تو اتاق تو ؟_

 تکان داد. یسرش را به نشانه نف پرستو

 ؟یگیم یتو چ هیپس مرض_

 رها و پرستو در گردش بود گفت : نیکه هم چنان نگاهش بادقت ب هیمرض

تو سالن بودم که اومد. بعد  یپرستو بود. چون من با سحر متق دنیبه د لیبه نظرم اومد که ما يطور نیهم_

 گرفتیهمش سراغ پرستو رو م

آن  نیب ییاتفاق ها کیبود و حاال به سرعت متوجه شد که  يزیدختر ت هیآنها نگاه کرد. مرض يبه هر دو دوباره

 دو نفر افتاده است.

برداشت و  زیم ياز رو يگاریانداخت. س ریستو نگاه کرد و پرستو سرش را به زبا چشمان تنگ شده به پر رها

باال رفته بود و چند روز قبل که به باشگاه رفته بود، موقع زدن وزنه نفس  گارشیها مصرف س یآتش زد. تازگ

را به طور کامل کنار  گاریکه حتما س بودکرده  دیاک هیهم توص شیکم آورده بود و به هن هن افتاده بود و مرب

 بگذارد.

 

. کامال مشخص بود که چشمش به دنبال پرستو است. حاال کردیم یامان نیا يبرا يفکر کی دی. بادیکش یآه

 .یو دوست یچشم چران يبرا ای؟ و  يکار ای. یلیبه هر دل

که به نظر  یلیکرد تا به او فکر نکند. دال ی. دوباره و دوباره سعدیخندیو م گفتیم هیپرستو نگاه کرد با مرض به

 يقرار داشت گرفته، تا پا ستشیل ي. از سن کم پرستو که در باالکردیم فیخودش موجه بود را پشت سر هم رد

که پرستو  نیا تیبهتر است. و در نها سیک کیو به دنبال  امدهیاصال از او خوشش ن نکهیبند نشدن خودش. و ا

 را ندارد. پسنددیکه رها م ییاصال آن چهره ا
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دلش افتاده است. حسش چه بود و از چه  يبرا ییاتفاق ها کیکه  دانستیخودش هم م لیتفاص نیبا همه ا اما

 کند. دایتوانست پ یرا نم نی؟ ا یجنس

 

 

***** 

 

 آشپز يواریبه ساعت د یشده بود را با دستمال پاك کرد و نگاه يرا که آرد شیزنگ در دست ها يصدا با

 خانه کرد. تعجب کرد.

از آن روز رها به  گریرفته بود و د هیبه عسلو يقرار داد کار کی يبرا اوشیبود که س يبود در را زد. دو روز رها

به  اوشیس ایرها خانه آنها بود و  ایهرشب  بایشده بودند و تقر یمیصم یلیخ اوشیبود. با س امدهیخانه آنها ن

که رها به خاطر  دادیپرستو به دلش وعده م لیبرد. اوایهم پرستو را با خودش م ی. گاهرفتیآپارتمان خود رها م

 است. اوشیبعد متوجه شد که نه ، فقط به خاطر س ی. ولدیایاوست که هر شب به آنجا م

 بوده است. یبود که هر چه بوده از سر مست دهیرس جهی. و پرستو کامال به نتگذشتیهفته از آن شب م دو

 از کرد.را ب يورود در

 سالم_

 .دیکه در دست رها بود کرد. رها به داخل آمد و بو کش یبه سبد بزرگ یتعجب نگاه با

 ؟ یکنیدرست م ینیریش ي. دارادیم یخوب يبوها_

 و گفت : دیخند پرستو

 دوست داره. یلیات خ ندهی. مادر زن آایآره ب_

 ؟یکن يتک خور یخواستیم_

ها را که پخته بود از فر خارج  ینیریاول ش يفر آمد. پرستو به سمت آشپز خانه رفت تا سر مریبوق تا يصدا

 را در فر بگذارد. يبعد يکند و سر

 .ارمیرو بخورم که منفجر شدم. برات گذاشتم کنار تا فردا ب ینیریهمه ش نیا ه؟یچ ينه بابا تک خور_

 کهیها را در دهانش گذاشت و سوخت. درحال ینیریاز ش یکیبا همان سبد به دنبالش تا آشپز خانه آمد و  رها

 گفت : زدیدهانش را باد م
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 آخه؟ هیچه کار ش؟یبا آت ؟یپخت یرو با چ نایپپر ا_

 .دیخند پرستو

 کردم؟ یمج ینه اج_

 گذاشت و گفت : نیزم يآشپز خانه نشست و سبد را کنارش رو زیپشت م رها

 کن. قهوه هم برام درست هیدستت درد نکنه. پپر _

 يچهار خانه مردانه  راهنیبه رها نگاه کرد. پ یچشم ریسرش را تکان داد و قهوه ساز را به برق زد. ز پرستو

ساده و مردانه به عقب شانه  یلیرا خ شیو شلوار چسبان کتان به تن داشت و موها نکیکوتاه، با بند نیآست

. چهره اش حالت تخس و پسرانه به کردیرا فشن م شیبود که رها موها ییکرده بود. پرستو عاشق زمان ها

 .گرفتیخودش م

که رها دستش را  ندیبش زیآن طرف م خواستیها گذاشت. م ینیریکنار ش زیم يرو شیرا درست کرد و برا قهوه

 گرفت و همان جا کنار خودش نشاند.

 گذاشت. زیم يرا باال آورد و رو شیخم شد و سبد کنار پا بعد

روزه مجبور شدم االن کادوتو  ستیب ریتاخ هی. حاال با دونستمیپنجم تولدت بوده. من که نم گفتیم اوشیس_

 بهت بدم.

 و ادامه داد : دیبم و کلفتش خند يکرد و با صدا یمکث

 !!امدیم ایبه دن دیآخه اون هم با_

شده  یبود به شدت احساسات دهیخم شد و داخل سبد را نگاه کرد. از آنچه د رتیسبد را باز کرد. پرستو با ح در

 گرفته بود. یبود که در تمام عمرش از کس ییکادو نیبهتر نیکه ا دییتوانست بگو یبود. به جرات م

 . من .... یلیخوشکله. خ یلیخ_

 کند. انیاش ب هیکه عمق احساساتش را به رها و هد دییبگو يزیتوانست چ یرا خورد. نم حرفش

 با محبت گفت : رها

 ؟يدوسش دار_

 که وسط سبد بود را بلند کرد. یبرد و آهسته توله سگ ژرمن شپرد کوچک شیدستش را پ پرستو

 که تو تمام عمرم گرفتم. هیکادو نیبهتر نیعاشقشم. ا_

 چشمانش هم هنوز بسته بود. ی. حتشدیمرد م کیکف دست  يکوچک بود و به زحمت اندازه  یلیخ توله
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 ؟ هیجول يتوله _

 سرش را تکان داد. رها

 ماده است ؟ اینره _

 نره گفتیدونم واال. هوشنگ که م ینم_

 انگشت اشاره اش گوش کوچک سگ را نوازش کرد. با

. تو هم که تجربه کهیکوچ یلیخ نی. اشیدامپزشک ببر هیکن فردا حتما  یفقط پپر امروز که گذشت. سع_

 .یاز دکتر بپرس زایجور چ نیاخوابشو  يدر مورد غذاشو واکسن و جا دی. بارهیمیم وفتهیوقت م هی. يندار

 

 سرش را تکان داد و گفت : پرستو

 ملوسه. یلیرها. خ یمرس_

رفت  ادشیلحظه  کیدهانش را گرفت.  يبه موقع جلو یمثل تو ملوسک !! ول دیینمانده بود که رها بگو زهیچ

کرده  نییتعکه خودش  ییبه حد و مرز ها کند،یم یروز است که سع نیو چند کندیصحبت م یکه با چه کس

 است پا نگذارد.

با  میکرد. متوجه شده بود که پرستو رابطه مستق گاریداد. لعنت! دوباره دلش هوس س هیتک یصندل یپشت به

 بود و حاال دوباره سر از نو. دهینکش گاریکه بود س یچارگیبود ، به هر ب ياو دارد. چند روز دنیکش گاریس

 :دیلباسش زد. پرستو با تعجب پرس نیآست ریز شیدر آورد و به بازو بیدار را از ج نیکوتین ياز چسب ها یکی

 ؟ هیاون چ_

 .نیکوتیبرچسب ن_

 ؟ یکنیترك م يدار_

 .يکه اگر شما بگذار دیبگو خواستیم

 را تکان داد و گفت : سرش

 ؟ يدیم گهیقهوه د هی_

 توله را آرام درون سبدش گذاشت و گفت : پرستو

 اسم هم داره ؟ نیا_

 ؟ يبذار يخوایم ینه. اسمشو چ_
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 قهوه تازه را مقابل رها گذاشت و گفت : فنجان

 فاکس خوبه ؟ _

 اسم احمقانه و سبک. کیبود. نه  ییبایو ز نیسرش را تکان داد. خوشش آمد. اسم سنگ رها

 فاکس ؟ ققنوس آره؟_

 گفت : پرستو

 . همون ققنوس خودمونه.کسیفون ایفاکس  آره

 خوبه دوستش دارم._

 اش کرد و گفت : یبه ساعت مچ یگاهن

 ؟ يشام خورد_

 بلند کرد و گفت : اطیسبد فاکس را با احت پرستو

 نه._

 .میشام بخور رونیب میلباس بپوش بر_

را  يبود که هم دوست دارد کار ینگاهش کرد. متوجه نگاه محتاطانه رها شد. حالت صورتش مثل کس پرستو

 رد.انجام دهد و هم از انجام آن واهمه دا

 .رمیس کمیخوردم  ینیریش ی. حاال هم که کلستمیاهل شام ن ادی. من زیمرس_

 . میخور یبعد شام م م،یزنیچرخ م هی. میحاال بپوش بر_

 سرو سامون بدم. نویباشه، پس بذار ا_

بود. پرستو که اصال متوجه نشده  دهیهم بلند شد و به دنبال او به طبقه باال رفت. تا به حال اتاق پرستو را ند رها

که روبه  دیکه برگشت رها را د نیبود رها هم به دنبالش آمده است، سبد فاکس را کنار تختش گذاشت و هم

 شده است. رهیو به عکس خودش خ ستادهیا ششیآرا زیم يرو

 دیبا یلعملکه چه عکس و ا دانستیشد. خشکش زده بود. نم يسرد از ستون فقراتش به پشت کمرش جار عرق

 بتواند بکند ! يکار ینشان بدهد. اصال شک داشت که با آن خشک شدگ

عکس  نیهمه بهتر دهیشان در شمال گرفته شده بود. و به عق شینما نیتک عکس از رها بود که در آخر همان

عاد از آن در اب یکیآن را از عکاس گرفته بود و حاال  لیفا یچارگیآن شب شده بود. و پرستو با هزار ب

 .کردیم ییخودنما ششیآرا زیم يسانت رو35&25
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و به او نگاه کرد. پرستو خجالت زده سرش را  دیدر تمام صورتش معلوم بود چرخ رتیبهت و ح کهیدر حال رها

باالتر وجود  نیاز ا ی. خفت و خجالترفتیو او در آن فرو م کردیدهان باز م نیزم خواستیانداخت. دلش م نییپا

 نداشت.

عکس خانواده  يبه جا کهی. به کسدییبه او بگو یحرف درشت چیآمد که ه ینگاهش کرد. دلش نم هیچند ثان رها

 ؟ دییبگو توانستیچشمانش گذاشته بود اصال چه م ياش عکس او را جلو

 .دادیجان م گارینخ س کی يو کالفه شده بود و برا جیبرگشت. گ نییبه طبقه پا یحرف چیه یب

از  شتریب ی. ولختیخودش ر يبرا گریقهوه د کیو باال رفت. به آشپزخانه رفت و  نییادر سالن پ یقدم چند

کرد و به طبقه باال رفت. پشت در اتاقش  یخال یییظرف شو نکیچند جرعه نتوانست بخورد. قهوه را در س

  به در زد. ییآمد. ضربه ا ینم ییصدا چیه ی. ولستادیگوش ا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ؟ يدیپرستو ؟ پوش_

 گرفته اش آمد. آهسته و بغض دار. يو بعد صدا دیلحظه طول کش چند

 .امیاالن م_

 کار بود. نیبهتر نی. به نظرش ااوردیخودش ن يگرفته بود که اصال به رو میتصم

 يچپش را رو ياو بود. پا شیاز مبل ها نشست. اما تمام هوش و حواسش باال پ یکی يبرگشت و رو نییپا به

 .دادیراستش انداخته بود و مثل پاندول ساعت تکان تکان م يپا

 من حاضرم._

و دست برد  ستادیا شیروبه رو اریاخت یانداخته بود. به طرفش رفت و ب نییپرستو سرش را پا یکرد. ول نگاهش

 شد. رهیدر چشمانش خ هیو چانه اش را باال گرفت. چند ثان

 نیب یاز آن بار و فشار روان یکه بتواند کم ی. هر حرفدیبگو يزیخواست چ یانداخت. دلش م نییرا پا دستش

 نتوانست. یدو نفرشان را کم کند. ول

 پرستو حلقه کرد و گفت : يبازو ریرا ز دستش

 ؟ میکجا بر يدوست دار_
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 بود. دهیبه ذهنش نرس يبهتر زیدر آن لحظه واقعا چ یبود ول یینظر خودش هم سوال احمقانه ا به

 .هکنیبرام فرق نم_

و آثار  هینگاهش کرد. به دنبال گر يشتریپرستو باز کرد و با دقت ب يرا برا نیگرفته بود. در ماش یکم شیصدا

را گم  شیو دست و پا دیترس یاز آن م یلیکه رها خ يزینکرد. تنها چ دایپ يزیخدا را شکر چ یآن بود. ول

اگر  یامد. حت ینفع طرف مقابلش کوتاه م به ایآمد.  یم شیطور مواقع دو حالت پ نیزنها بود. در ا هیگر کردیم

 تا چشمش به او نخورد ! رفتیطرف م شیآنکه از پ ای. و شدیبه ضرر خودش تمام م

داده  هیتک شهیسرش را به ش ینیکرده بودند، پرستو با حالت غمگ ریگ یطوالن کیتمام مدت که پشت تراف در

 لحظه هم به رها نگاه کند. کی يبرا یکه حت دیکشی. خجالت مکردیرا تماشا م رونیبود و ب

نبود که پرستو  یمعروف شهیهنر پ ای. رها خواننده و کندیخودش چه فکرها که نم شیکه حاال رها پ کردیم فکر

 کیچشمش تنها  يگذاشتن پوستر او در اتاقش داشته باشد. گذاشتن عکس رها آن هم جلو يبرا ییبهانه ا

 بدهد. صیآنرا تشخ توانستیبود م یحالت ممکن هم م نیداشته باشد، که رها اگر در خنگ تر توانستیعلت م

 .دیخر يزیرفت چ نیی. با تعجب به رها نگاه کرد که به سرعت پاستادندیا یروزنامه فروش وسکیک کی يجلو

 ؟ یتو ترک یتو که گفت_

 نگاه کرد. زدیم گاریبه س قیعم يپک ها یرها که با لذت خاص به

 لیدر هم گره خورد ، و همان دوباره باعث شد که رها م هینگاهش کرد. نگاهشان چند ثان دیهم چرخ رها

دختر به  نیکه ا کردی. حس مدیاراده دستش را گرفت و پشتش را بوس یکند. ب دایبه لمس کردن او پ يدیشد

 .تکه از جانب پدرش کمبود داش یداشت. به محبت اجیها احت نیتمام ا يورا یمحبت

 .دمیکشیم دیپپر. با ریسخت نگ_

 را از دست او خارج نکرد و گفت : دستش

 دربند ؟ میبر يدوست دار_

 را سرو ته کرد و به طرف دربند حرکت کرد. نیسرش را تکان داد و رها ماش پرستو
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 يش کارو بِ شینزدند. پرستو که هنوز در شک کار رها بود و رها هم در ش یکدام حرف چیبه جاده ه دنیرس تا

شده است آن را قطع  جادیپرستو ا يهم برا يدیام يبود که اگر رشته  نیا شیکه کرده بود. تمام مدت سع

 .کردیاضافه م یقبل يرشته به رشته ها کیکار احمقانه  کیبعد خودش با  یکند. ول

 .رفتیم یکی. هوا کم کم رو به تاردیبود کنار کش ستادهیکه کنار جاده ا سیپل ستیا با

 !نیسالم خسته نباش_

 . مدارك لطفا.نیسالمت باش_

کرد  یبودن آنها م یبه منکرات یاگر شک یبود ول یو رانندگ ییراهنما سیپرستو نگاه کرد و بعد رها. پل به

 که نگهشان دارد. توانستیم

 د.او را دودل کرده بو یرها کم يپرستو و سن نسبتا باال يساده  پیبه پرستو نگاه کرد. ت موشکافانه

 ؟ یکجا به سالمت_

 خونسرد گفت : یلینمانده بود، سکته کند کرد و خ يزیبه پرستو که چ ینگاه رها

 .میریم یی. با خواهرزاده ام جانیسالمت باش_

جلوه  یعیاوضاع را طب یاو بدهد. تا کم لیتحو يکرد که لبخند یدوباره به پرستو نگاه کرد و پرستو سع سیپل

 که عضالت صورتش کش آمده است !! کردیدهد. اما نتوانست. حس م

 را به رها داد و گفت : مدارك

 به سالمت!_

 تشکر کرد و به راه افتاد. رها

 شودیم یدفعه خال کیدرونش  يکه هوا یکه فاصله گرفتند هر دو به هم نگاه کردند و پرستو مثل بادکنک یکم

 کرد و گفت : يپوف بلند

 ت هستم ؟خواهر زاده ا یبودها ! چرا گفت کینزد_

 گفت : يکه متوجه لحن ناراحت او شده بود با خونسرد رها

 ؟ینامزدم گفتم؟یم دیبا یچ_

گذاشته بود. نقطه  ینقطه درست يانداخت. رها انگشتش را رو نییسرش را پا ینگاهش کرد. و با ناراحت پرستو

بود  دهیها د لمیبود و در ف دهینبه ذهن پرستو گذشته بود. ش نیهم قایدق نکهیا يدرد. برا ياو. نقطه  یسرطان ي
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و  يریگ میکه تصم دیدیحاال م ی. ولکندیم یپسر، دختر همراهش را نامزدش معرف یمواقع نیکه معموال در چن

 ها تفاوت دارد. لمیتا چه حد با داستان ها و ف يعاد یآدمها در زندگ يحرف ها

ها هم گرگ بارون زده هستن. سن و سال  نیشده. ا يتکرار گهید زهایچ نیو ا مینامزدمه و محرم يقصه _

 ترم. کیکوچ ایسال از س هی. من خورمیم شتریب تیی. به دامیخوریما به هم نم فهمهی! مستی. خر که ندهیمن و د

 ی. هشدار ، کامال معلوم و روشن بود. ما به هم نمختیپرستو را به هم ر تیجمله همه ذهن کی نی. با همنیهم

 .میخور

 ؟یقدر بدجنس نیرها چرا ا«که  دیبگو خواستینگاه کرد. دلش م رونیچرخاند و به ب شهیرا به سمت ش سرش

 »تو دل من بمونه يشاد چیه يذاریچرا نم

 .اوردیچشمانش ب يپرستو را جلو تییموقع یشده بود که هر از چند گاه فیبه رها تکل نکهیا مثل

خودش بود. پرستو بعد  گرفتیو عذاب وجدان م شدیکه ناراحت م یکس نیبود که هر بار هم اول نیجالب ا نکته

و  بیهر ع يریانداخت. رها کب یکه رها را به غلط کردن م شدیآنقدر ساکت و آرام م ییاتفاق ها نیاز چن

که  ییبا ترانه ا یکند. حت تیرا اذ یکس يو القلب بود و دوست نداشت که با نامرد قیرق یلیکه داشت خ يرادیا

او  ی. ولکردیم رونیبا خشونت رفتار نکرد. هر که بود همان جا در شمال او را از خانه ب کندیم انتیخ دانستیم

خود را داشت. او  يجا گریکه د یکی نیرا مشخص کرد. حاال ا فشیصبر کرد تا به تهران برسند و بعد تکل

 آمد که او را ناراحت کند. یداشت و دلش نم ستپپرش بود. ته قلبش او را دو

رستوران ها نگه داشت و دوباره به پرستو نگاه کرد.  يبود. جلو نیصورت آرامش ، ناراحت و غمگ کرد. نگاهش

زخم محو  يجا یاند. نگاهش به زخم صورتش افتاد. زخم خوب شده بود ول دهیاصال متوجه نشده بود که رس

را نوازش کرد.  زخم يجا اشبرد و با انگشت اشاره  شی. دست پشدینشده بود و احتماال هم هرگز محو نم

 . کامال معلوم بود که اصال آن جا نبوده است.دیپرستو از جا پر

 .میدیشو رس ادهی؟ پ يتو فکر_

 .دیکنار کش ینزد و فقط صورتش را کم یحرف پرستو

 شد. ادهیکرد و پ یپوف رها

 رونیرا گرفت. پرستو دستش را از دست او ب رفتیدرختان م ریز يپرستو که آهسته به سمت تخت ها دست

 و رها با اخم نگاهش کرد و دوباره دستش را گرفت. دیکش
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تخت ها را انتخاب کردند و  نیاز خلوت تر یکیو دستش را در دست بزرگ رها گذاشت.  دیکش یآه پرستو

آسمان گرفت و به  . پرستو سرش را به طرفزدندیشده بود و ستاره ها چشمک م کینشستند. هوا کامال تار

 ستاره ها نگاه کرد و گفت :

و  کردمی. بعد من شب ها به آسمون نگاه مخوندیبرام کتاب شازده کوچولو رو م اوشیبودم س کیکه کوچ یوقت_

 ستاره ها داشتم ؟ نیاز ا یکیخونه تو  هیمنم مثل شازده کوچولو  شدیم یکه چ گفتمیخودم م شیپ

 خودش افتاد و گفت : یکودک ياه يفانتز ادیلبخند زد و به  رها

شب با  هیکه  میکردیم يزیبرنامه ر شهیبچه بمونه. منو رضا هم شهیآدم هم یخوبه. کاشک یلیخ یبچگ_

که  ی! اون هم کجا وسط تهرون. بعد وقتمیو خرس شکار کن میتو جنگل چادر بزن میآذوقه بر یدوچرخه و کل

 .میاریسر خودمون ن ییکه بال دییپا یما رو م یچهار چشم دیبا امرزمیمادر خدا ب الیو میرفتیم التیتعط يبرا

هم به فکر  یاو از همان کودک یهم تنها نبود. ول شیدر خاطرات کودک ی. رها حتدینگاهش کرد و خند پرستو

 سکنه بود! یستاره ب کیتنها در  يخانه  کی

 

 

 ؟يخوریم یچ_

 .يشما بخور ی. هر چکنهیفرق نم_

 حوصله است. ینگاهش کرد. کامال معلوم بود که کسل و ب رها

 خوبه ؟ دهیکوب_

 ينشسته بودند و همه  شانیتخت کنار يکه رو يسرش را تکان داد و به گروه شلوغ پر از دختر و پسر پرستو

هم سن او بودند و پسرها سه چهار سال از او بزرگتر.  بایسرشان گذاشته بودند نگاه کرد. دخترها تقر يآنجا را رو

 بودند. ي. و پر از سرو صدا و شاددندیخندیو م گفتندیم

که محصول خانواده  ییو انزوا يریاز گوشه گ يکند. جدا طنتیطور شاد باشد و ش نیهرگز نتوانسته بود که ا او

دوست  کیاز زهرا فقط  ریهم نداشت. به غ یسامانش بود، او ذاتا هم آرام و ساکت بود و دوست آنچنان یب

 قیکرده بودند و حاال فقط از طر تداشت که او هم دو سال قبل با خانواده اش به نروژ مهاجر گرید یمیصم

 با هم در تماس بودند. پیاسکا یو گاه لیمیا
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 ازیتکه پ کیهر لقمه اش شروع کردند. به رها نگاه کرد. همراه  یلیم یرا آوردند و رها با اشتها و او با ب غذاها

 ! خوردیبزرگ م

پرستو گرفت و به سمتش تعارف کرد.  يبرا ازیبزرگ با پ يلقمه  کیلقمه خودش را در دهان گذاشت و  رها

 پرستو با خنده گفت :

 خورم. ینم یمرس_

 را باال برد و گفت : شیابرو کی رها

 کدوم از دوست دختر هام تا حاال لقمه نگرفتم. چیه يها. من برا شهیهمه کس نم بیافتخارا نص نیاز ا_

 را از داخلش برداشت. رها با اخم گفت : ازیبا خجالت دست دراز کرد و لقمه را از رها گرفت و پ پرستو

 .ازشهیهمه مزه اش به همون پ ؟یکنیم نیچرا همچ_

 داد و با اکراه گفت : نیرا چ شینیب پرستو

 !!! رمیگیجوجه م يآخه دوست ندارم. بو_

 نادر را کرد و گفت : ياز آن خنده ها یکیرا باال برد و  شیهر دو ابرو رها

 ؟ يریگیم یچ یچ يبو_

 و گفت : دیبا ناز خند پرستو

 .گهید رمیگیجوجه م يا...خوب بو_

 را درونش گذاشت و به سمت دهان او برد. ازیبا خنده لقمه را از پرستو گرفت و دوباره پ رها

 !! يریگیاضافه تر نم ينترس بو ییدهنتو باز کن. تو خودت جوجه ا_

 شد و گفت : شتریخنده اش ب دیحرکت را د نیو رها که ا دیسرش را کنار کش پرستو

 پپر با زبون خوش دهنتو باز کن!_

 را در دهانش چپاند!! ینداشت دهانش را باز کرد و رها لقمه به آن بزرگ ییکه چاره ا پرستو

 اوردیآن را بجود و نه در ب توانستیدر دهانش مانده بود و نه م یرستو خنده دار شده بود. لقمه به آن بزرگپ افهیق

! 

 و فرو داد. رها لبخند زد و گفت : دیکه بود لقمه را جو یهر بدبخت به

 ؟ يخوایباز هم م_

 نه نه. قربون شما._
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 ؟ هیجوجه چ يبو نیا انیخوب حاال جر_

 و گفت : دیخند پرستو

که کمتر  دنیم ازیبه جوجه هاشون پ دارنیتو ده و روستا که هنوز مرغ و جوجه نگه م يدی. آخه مگه ندیچیه_

 !! رهیگیجوجه م يبخوره بو ازیپ یخاطر به نظر من هر ک نیبشن. به هم ضیمر

 آتش زد و گفت : يگاریتمام شده بود س شیکه غذا رها

 کرد. خیحاال غذاتو بخور جوجه کوچولو _

 بود. به رها نگاه کرد و گفت : اوشیبود که تلفنش زنگ خورد. به شماره نگاه کرد. س شیغذا آخر

 بگم ؟ یچ اوشه،یس_

 گفت : متیبا مال رها

 بهتر از دروغ گفتنه. شهیراستشو. راست گفتن هم_

ت گفت که کجاست و پرستو هم با خجال دیپرس یبا نگران اوشیرا برداشت. س یسرش را تکان داد و گوش پرستو

 آمده اند. رونیشام خوردن به ب يکه با رها برا

گفت که  يچند لحظه سکوت کرد. کامال معلوم بود که ناراحت شده است. و دست آخر هم با سرد اوشیس

 گفت : یرا قطع کرد و با ناراحت یزودتر به خانه برگردد. گوش

 شد. از دستم ناراحت اوشی. سستیبهتر از دروغ گفتن ن شهیراست گفتن هم_

 و گفت : دیایب نییتخت پا يدست پرستو را گرفت و کمک کرد که از رو رها

 که دوست داره و برات نگرانه. ی. مخصوصا به کسنهیبهتر شهیهم_

زده بود و  رونیاز شال ب شیفرفر ییرا دور شانه پرستو حلقه کرد و از کنار صورتش به او نگاه کرد. موها دستش

و  دیپرستو را کنار زد و به پوست سف يرا باال آورد و موها گرشینصف گونه اش را پوشانده بود. رها دست د

 دوست داشت. رااش  دهیخوش حالت و کش ينگاه کرد. ابروها شیشانیشفاف گونه و پ

 فقط نگرانته. دوست داره. ایس_

فرو  نییدر قلبش به پا يزیثل همان روز احساس کرد که چسرش را چرخاند و به رها نگاه کرد. دوباره م پرستو

. اما ردیکرد تا از رها فاصله بگ یانداخت و سع نییبرد. سرخ شد و سرش را پا ادشیو حرف زدن را از  ختیر

رفتند. رها دوست داشت که باز هم قدم  نیدست رها که دور شانه اش حلقه شده بود نگذاشت. قدم زنان تا ماش

از بوسه  ریبا پرستو به غ یول رفتیخوشش را دوست داشت. او در رابطه اش با دخترها تا ته خط مبزنند. حال 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ١١٢ 

از  یکم نکهیبا او آرام بود. مثل ا یبود. ول امدهیبه وجود ن يگریبود، برخورد د ادیز یآن شب که آن هم از مست

حال  ینبود. ول يو رقص و بزن و بکوب خبر طنتی. با پرستو از ششدیم ختهیپرستو در وجود او ر یآرامش ذات

هم  یهم نداشت. گاه شیدوست دخترها نیو خوش صحبت تر نیتر طانیکه با او داشت با ش یخوش و آرام

کرده بود.  افتیدر شیاز جنس مردانه در زندگ یکم یلی. تنها بود و محبت و توجه خسوختیم شیدلش برا

پانزده و دوازده ساله  یآنها فاصله سن يهر دو یرا داشتند ول شیهوا نیشاه يو تا حدود اوشیبود که س درست

که رها کامال کمبود آن را در  یمردانه و پدرانه به او ابراز کنند. محبت یبا او داشتند و قطعا نتوانسته بودند محبت

 .کردیاو حس م

آرامش او و پرستو تشنه  ازمندی. رها نیحرف و کالم چیهمان دور و اطراف با هم قدم زدند. بدون ه گرید یکم

 .اوردیکه با رها به دست م یتیو حما تیحس امن ي

 

*** 

 بیمدل اسپرت با ج کیشلوار کتان.  يمدل برا کی. زدیخم شده بود و طرح م ینقشه کش زیم يحوصله رو یب

کاغذ  يه رورا که در ذهنش بود ب يزیآن چ توانستی. البته اگر مشدی. به نظرش خوب مگریرنگ د کیاز  ییها

 کردند. یبوس دهید همبه داخل اتاق آمد. بلند شد و با  هیبه در خورد و مرض یی. ضربه ااوردیب

 چه خبرا؟ ؟يچطور_

 و گفت : ختیر يبرد چا یو م اوردیکه با خودش م یاز فالسک کوچک هیمرض يبرا

 ؟ییدایکم پ ؟ي. تو چطوریسالمت_

 داغونم پرستو !_

 چرا؟_

 را گرفت. هیرا گم کرده بود دست مرض شیدست و پا کهیافتاد. پرستو با تعجب و در حال هیبه گر هیمرض

 .نمتیبب ؟يشد یجان چ یمرض ؟یمرض_

 را پاك کرد. شیرا باال گرفت و با محبت اشک ها هیمرض سر

 شده جان جانم؟ بگو. با محمد حرفت شده ؟ یچ_

 گفت :و  دیرا مال شیسرش را تکان داد. پرستو شانه ها هیمرض

 .ادینفست در نم ،يبخور ارمیآب ب کمیبذار _
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 .کردندیبودند و آهسته بحث م ستادهیدر آشپز خانه رها و محمد ا يرفت. جلو رونیاتاق ب از

 یکه به قول خودت تو اول هی. اونم مرضيبهش دست زد يغلط کرد ینداشت نانیتو که از مامانت اطم کهیمرت_

 سرو صاحابه ؟ یب ایدختر خرابه؟  ي. مگه فکر کرديبراش بود

 شده بود. رشیدست گ زیکرد و خودش را نشان داد. حاال همه چ ییسرفه ا پرستو

 حرفش را قطع کرد و رو به پرستو گفت : رها

 توهه ؟ شیپ هیمرض_

 قرار بود نگاه کرد و گفت : یو ب ختهیبه هم ر یلیسرش را تکان داد و به محمد که خ پرستو

 .ادیکرده نفسش باال نم هیکه گرآره. اونقدر _

 سرش را با تاسف تکان تکان داد و به محمد گفت : رها

 !ریبگ لیشازده تحو_

 آب را پر کرد و به رها گفت : وانیچپ چپ به هر دو نفر آنها نگاه کرد و به سالن رفت. پرستو ل محمد

 چرا مادر محمد مخالفه؟_

 گفت : کندیبزرگ تر با کوچک تر صحبت م کیکه  یلحنکه خنده اش را کنترل کرده بود با اخم و  رها

 پپر خانوم. هیبد یلیکار خ ستادنیگوش وا_

 را باال انداخت و گفت : شیشانه ها پرستو

 انویجر یمن خانوم متق ي!! چون اون وقت اگر به جاهیبد یلیبلند حرف زدن در مورد مشکل مردم هم کار خ_

 شد !! یخبر نم يرازیتا عصر امروز فقط خواجه حافظ ش دیشنیم

 پرستو خنده اش گرفته بود با همان اخم گفت : یکه از حاضر جواب رها

 هم با بزرگ تر از خودت جز همون کار بدهاست وروجک !! یبلبل زبون_

 آهسته به گونه پرستو زد. یلیخ دهیکش کی و

 دختره خفه نشده. نیبدو برو آب رو ببر تا ا_

 .کردیم هیهنوز گر هیباز به اتاق برگشت. مرض شیلش آب شده بود با نرها قند در د یکه از شوخ پرستو

 . ياریدل مامان محمد رو به دست ب يکن که چه جور يفکر هی هیبخور. عوض گر ایب_

 اش قطع شد و با تعجب گفت : هیگر هیمرض

 ؟يدیفهم انویتو از کجا جر_
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 با سرش به در اشاره کرد و آهسته گفت : پرستو

 .از ما بهترون_

 رها ؟_

 اوهوم!!_

 اش را از نو شروع کرد. هیگر هیمرض

 پرستو ؟ زمیتو سرم بر یحاال چه خاک_

 ؟ دهیاصال تو رو د شه؟ینم یچرا مامانش راض_

 سرش را تکان داد و گفت : هیمرض

 ترسمیم گهیدخترو بدبخت کنم. م هیندارم که  نانیمن به محمد اطم گهی. اون مستمینه. اون مشکلش من ن_

 گهی، م خوامشیمن م گهیمحمد م یجواب بدم. هر چ دیبعد من با یدخترها سر دو روزه ازش زده بش هیمثل بق

 يکار ینتون گهیهم که شده د یشمکه فردا به خاطر چشم تو چ ریدختر خاله اتو بگ ایب يریزن بگ يخوایاگر م

 .یبکن

 کرد و گفت : یپوف پرستو

 کابوس به اسم دختر خاله هست!! هی یرانیا ياکثر زنها یگدختر خاله ها!! تو زند نیامان از ا_

 دیحوصله خند یب هیمرض

 !قایدق_

 گفت : طنتیبا ش بعد

 رها دختر خاله نداره !! یراست_

 سرخ شد و گفت : پرستو

 اش! ندهیمبارك زن آ_

 ابرو باال انداخت. هیمرض

 ا... پس مبارکت باشه !_

 و گفت : دیحوصله خند یب پرستو

 .يدوزیو م يبریواسه خودت م يطور نیتو؟ هم یگیم یچ_
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 هم دلش بخواد. یلیمگه بده ؟ خ_

 گفت : هینزد و مرض یحرف پرستو

 .گفتیاون روز محمد هم م ی. کامال معلومه. حتيدوستش دار یلیتو که خ_

 خجالت زده گفت : پرستو

 تابلوهه ؟ یلیخ_

 طرفش! يو تو با کله براشاره بکنه  هیکه رها  يکه فقط منتظر ادیآره به نظر م_

 کرد و گفت : یخنده تلخ پرستو

 آره با کله._

 دستش را گرفت. هیمرض

چه طور بگم.  دونمی. نمستیبا خودش معلوم ن فشیانگار تکل ییجورا هی. فقط ستین لیم یبه نظرم رها هم ب_

 . آره ؟ادهیتون فکر کنم ز یهم حق داره، فاصله سن ییجورا هینداره. خوب البته  نانیبه احساسش اطم ادیانگار ز

 چهارده سال._

 کرد و گفت : ینچ نچ هیمرض

 مثل تو رو از دست بده. یکه دختر خوب ستیپرستو غصه نخور. مطمنم که رها اونقدر احمق ن شهیدرست م_

 .ياومدم تو رو آروم کنم، تو منو آروم کرد_

 افتاد. هیخودش افتاده بود به گر يگرفتار ادیکه دوباره به  هیمرض

 زم؟یتو سرم بر دیبا یمنو نخواد من چه خاک گهیپرستو اگر محمد د يوا_

 

 و گفت : دیخند پرستو

 .کنهیمحمد ولت نم وونهینترس د_

 ؟یاگر دختر خاله اش رو بهش غالب کنن چ_

 را در دست خودش گرفت. هیخم شد و دست مرض پرستو

 ی. تو زندگیبکن يکار یتونیطور بشه تو نم نیاگر هم ا ی. ولکنهیمحمد ولت نم شهینم يزیجان چ یمرض_

 .کنهیرو تو خودش حل م زی. گذر زمان همه چیصبر کن دیاز کارا از عهده ما خارجه. فقط با یبعض

 با غصه نگاهش کرد و سرش را تکان داد. هیمرض
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جالب بود  شیماند. برابود چند لحظه همان جا پشت در  دهیپرستو را شن ییکه ناخواسته قست آخر حرف ها رها

 .زدیبزرگ تر از سن خودش را م ییدختر آن همه حرف ها نیکه ا

 ورم کرده بود نگاه کرد و گفت : شینیکه چشمها و ب هیبه در زد و داخل شد. به مرض يا ضربه

 برو محمد کارت داره. ایب_

 آب را به پرستو داد و به رها گفت : وانیبلند شد. ل هیمرض

 تو با زن عموت حرف بزن.رها تو رو خدا _

 گذاشت. هیشانه مرض يدستش را رو متیافتاد. رها با مال هیدوباره به گر و

 برو محمد منتظره. ایحاال ب کنم،ی. من خودم با عمو و زن عموم صحبت مينکن کور شد هیگر نقدریباشه ا_

 کرد. یو خداحافظ دیخم شد و گونه پرستو را بوس هیمرض

بود  ستادهیدر ا يبود را برداشت تا به آشپز خانه ببرد. به رها که جلو ختهیر هیمرض يکه برا ییفنجان چا پرستو

کنار  الیرها خ ینگاهش کرد. ول هیدرشتش تمام چهار چوب در را گرفته بود نگاه کرد. چند ثان کلیو با آن ه

 رفتن نداشت.

 کنار ؟ يبر يخوا ینم_

 ؟ هیمال ک ییچا_

 نخورد. یولبودم  ختهیر یواسه مرض_

 را از پرستو گرفت و گفت : فنجان

 بده من._

 کرده. خی_

 ؟يها ندار يکره  ینیری. از اون شخورمیداغ نم ادیاشکال نداره. منم ز_

 نیاز ا يادیآورد و به رها داد. مقدار ز رونیظرف دردار ب کیکارش  زیم يسرش را تکان داد و از کشو پرستو

مناسب سر کار بود. مقدار  اورد،یتا مدتها دوام م خچالیها درست کرده بود. چون خشک بود و بدون  ینیریش

خورده بود !! چون تمام هفته بعد را  روزه کیکه تمامش را  دیرسیبه نظرش م یبه رها داده بود. ول يادیز یلیخ

 پرستو است ! ریغرولند کرد که چاق شده است و تمام اش تقص
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خورد. پرستو به سرکارش برگشت. قلم را در  يبرداشت و با چا ینیریش کیرا باز کرد و با لذت در ظرف  رها

 هیبود. از مرض کیفرودگاه شلوغ و پر تراف تیبود. ذهنش مثل ترانز يگرید يفکرش جا یدستش گرفته بود ول

 .يو صد البته سود نیو مشکلش گرفته تا خبر برگشتن شهناز و شاه

مشکل که از شب قبل تا به حال ذهنش را به خودش مشغول کرده  نیآخر نیهم فشرد. هم يرا رو چشمانش

 بود از همه شان بدتر بود.

دو سال قبل بود و پرستو  دارشانید نیعقلش رشد کرده باشد. آخر یکم يکه سود کردیاز ته دل دعا م پرستو

هم را  دنینبودند، حداقل چشم د یجان جان ياگر خواهر ها خواستینداشت. دلش م دارید نیاز ا یخاطره خوب

 !! فتندیبه جان هم ب ندانرا مالقات کردند نخواهند با چنگ و د گریکدیداشته باشند و هر دفعه که 

 شده است. فیکه چشمانش ضع دادیاحتمال م اوشی. سشدیم يو بد یطوالن يها دچار سردرد ها یتازگ

 گذاشت. زیم يرا رو سرش

 چته ؟_

 . کنار گوشش گفت :ندیپرستو را کنار زد تا بتواند که صورتش را بب يموها خم شد و رها

 پپر کوچولو چشه ؟_

 خواست. یرا نم یکینزد نی. اخواستیبه سرعت کمرش را صاف کرد. نم پرستو

 .کنهیکم سرم درد م هی_

 را درهم برد. شیاخم ها رها

 ؟ يریدوباره؟ خوب چرا دکتر نم_

انگشت اشاره و شصتش  نیو کوچک او را ب زیسرش را تکان داد. رها ناخوداگاه دست دراز کرد و چانه ر پرستو

 .دیبه سرعت دستش را کش یگرفت. ول

کوچک و جمع  یلی. خستین یداره. کنسرت آنچنان تاریگ يکنسرت تک نواز هیاز دوستام  یکیفردا عصر _

 ؟ يای. مستیتاریجوره، با چند تا گ

 هش کرد و سرش را تکان داد.نگا پرستو

 .امیآره م_

 نی. ايکه ندار يبرو. کار ایدنبالت. حاال هم ب امی. ساعت هفت حاضر باش ميایب خوادیخوبه. فردا عصر نم_

 طرح واجبه ؟
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 تکان داد و رها گفت : یسرش را به نشانه نف پرستو

 . بجنبرمیگیم یبرو، واست تاکس ایجمع کن ب_

 زد. رونیرا جمع کرد و از شرکت ب لشیوسا

 

 

****** 

 

 ؟ يپپر جان. حاضر_

چهره اش را بانمک تر کرده بود. شالش را مرتب کرد و  حشیمل شیبه خودش کرد . آرا نهیینگاه را در آ نیآخر

 عطر زد. یکم

 پرستو ؟_

 اوشیاز دوستان س یکی یبه مهمان اوشیبود که بلند شده بود. قرار بود که با رها و س اوشیس يبار صدا نیا

 .... نمایس ،یمهمان شگاه،یگذرانده بود. کنسرت، نما اوشیس یبروند. تمام دو هفته قبل را با رها و گاه

 باشد و خوش بگذارند. شیبا دو مرد مهم زندگ نکهیعمرش بود. ا يروزها نیبهتر

که کوچک بود  یشده بود. وقت ینکیبه چشمش زد. باالخره ع امد،یبه او م یلیرها خ ي دهیرا که به عق نکشیع

 ! ستیهم ن یچندان خوب زیکه چ دیدیبزند و حاال م نکیرا داشت که ع نیحسرت ا

 چپ چپ نگاهش کرد و با اخم گفت : اوشیس

 !يومدیفردا صبح م یزاشتیم_

 .دیرا بوس شیبلند شد و گونه عمو شیپنجه پا يرو پرستو

 حرص نخور عمو جون !!_

. ی. خود دانشناسمیخانوم رو نم نیمن اصال ا گمی! م کنمیاونجا. من که انکار م یعمو جون عمو جون نکن_

 است. وانهید گنی. مرهیخودت م يآبرو

 را گرفت و گفت. شیبازو ریلبخند زد و ز کردینگاه م اوشیبه پرستو که با اخم به س رها

 .شمیجون. من ناراحت نم یی. به من بگو دانویولش کن ا_
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را در آورد و به صاحب خانه داد.  شی. مانتو یجمع و جور و خودمان زیچ کیآن چنان شلوغ نبود.  یمهمان

 سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودند. یبود که مهمان اوشیاز دوستان دانشگاه س یکیصاحب مجلس 

ساده که فقط  و یمشک ییدست بلوز و شلوار پارچه ا کی. دیفرش کش يموها ریز یرا باز کرد و دست شالش

 دشیساده و بدون زرق و برق بود و به پوست سف یلیبود. خ دهیکار شده بود پوش ییاش نقره ا قهیدر کنار  یکم

 .امدیم یلیخ

 گوشش گفت : رینگاهش کرد و با محبت ز رها

 ؟ رنیگینم لیما رو تحو گهیخانوم خوشکال د_

وقت  چیه گریکه مست بود د ییز آن شب کذاا ریبا تعجب نگاهش کرد و تا بناگوش سرخ شد. به غ پرستو

 نبودن پرستو نکرده بود. ایبودن  بایبه ز میاشاره مستق

 دیدیهر کس رابطه آنها را م یرفته بودند. ول حیبه گردش و تفر اوشیبا س ایتمام دو هفته را با هم تنها و  آنها

 چه رسد به خود پرستو ! شد،یدچار شک م

 ي. با پرستو جورییاشاره ا چیو نه ه یحرف چینه ه گری. دنیفقط هم یول دادیو توجه نشان م کردیمحبت م رها

 یلیخ ی. ولزدیم یتک مضراب ینه. گاه میاشاره مستق کی یاست. ول زانشیاز عز یکی نکهیمثل ا کردیرفتار م

 .کردیم ینیزود عقب نش

 انداخت و آهسته گفت : نییرا پا سرش

 .ستمیمن که خوشکل ن_

 دستش را دور شانه اش حلقه کرد و گفت : یبا مهربان رها

 دلبر شدم ؟ نقدریپس منم که امشب ا_

افتاد که آن طرف سالن کنار دوستش نشسته بود و با اخم به آنها نگاه  اوشیو نگاهش به س دیخند پرستو

بدون توجه به چشم  يانداخت. رها فنجان قهوه اش را برداشت و با خونسرد نییسرش را پا اریاخت ی. بکردیم

 گفت : اوشیس يغره ها

 .دهیتو اصال حال نم يها ینیریقهوه بدون ش_

 آهسته کنار گوش پرستو گفت : بعد

 !؟ دنینم يزیچ یدنیموش یدنیاست. نوش زهیشون پاستور یچقدر مهمون_

 .هیکه خانوادگ ینیبیفکر نکنم. م_
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 و گفت : دیاز قهوه اش نوش يسرش را تکان داد و جرعه ا رها

 آره ؟ ان،یماه م نیتو ا گفتیم ایس ان؟یم یو مادرت ک نیشاه_

برگشتشان نزنند.  خیاز تار یشهناز همه ممنوع شده بودند که حرف يهایسرش را تکان داد. با لوس باز پرستو

 کارش پرستو را تا سر حد مرگ نیکند. و هم زیرا سورپرا اوشیکه به قول خودش پرستو و س خواستیشهناز م

 کرده بود! یعصب

 کنه. زمونیسورپرا خوادی. نگفتن . شهناز مدونمینم_

 !»هم منو سکته بده  دیشا ای«

 

 

 بلند شد، آمد کنار پرستو و گفت : شیاز سر جا اوشیس

 ؟ نیایکوه، شما هم م میفردا بر گنیچند تا از بچه ها م_

به کوه  یبار ک نیآورد که آخر یوقت بود که کوه نرفته بود. اصال به خاطر نم یلیسرش را تکان داد. خ پرستو

 رفته است؟

 ؟ يایم یرها تو چ_

 .ادیآره بدم نم_

 خوب پس قرارشو بذارم ؟_

 .امیاوهوم. م_

 نگاه کرد و گفت : امدیگرفته م یرفت و رها به پرستو که به نظر کم اوشیس

 ؟ یچته؟ تو هم_

 نه خوبم._

 برگردد ناراحت است ؟ خواهدیخواهرش م نکهی. از ادیبگو توانستیم چه

 نگاهش کرد و گفت : هیچند ثان رها

 .ستیخودت ن يبه هم سن و سال ها هیاخالق و رفتارت اصال شب ؟یبیو غر بیعج یلیخ یدونستیم_

 بد ؟ ایخوبه _

  داد و گفت:شکسته اش را که حاال کامال در آمده و پر شده بود را باال يهمان ابرو رها
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 يها هم از دخترها ی. بعضادیساکت و آروم خوششون م يمردا از دخترا یداره به طرف مقابلت. بعض یبستگ_

 .طونیشر و ش

مغزش به موقع فرمان توقف  نکهیآمد. مثل ا رونیجمله از دهانش ب رد،یدهانش را بگ يبتواند جلو نکهیاز ا قبل

 را صادر نکرده بود!

 ؟ يپسند یتو کدومو م_

 نینزد. هم یزده به رها نگاه کرد. رها چند لحظه متفکرانه نگاهش کرد و بعد سرش را تکان داد و حرف خجالت

 را کرده است ؟ یسوال نیچرا چن نکهیو خجالت زده کرد. خجالت زده از ا مانیپش شتریپرستو را ب

 : نگاه کرد. رها از جا بلند شد و گفت شیانداخت و به ناخن ها نییرا پا سرش

 .خورمیم ییهوا هیهم  کشمیم گاریس هیتو بالکن هم  رمیم_

که نتواند  دیترسیبرگشت آرام تر و مهربان تر شده بود. م یو وقت دیطول کش يادیز یلیو مدت زمان خ رفت

او  یهم زبان یو ب ییقلبش را بشکند. تنها خواستینسبت به پرستو منصف باشد. دلش نم دیو شا دیآنچنان که با

خودش با خودش هنوز معلوم  فیکلبه قلبش برسد. درست بود که ت يآزار نیکوچکتر خواستیو نم دیدیرا م

 خواست. یپرستو را هم نم یناراحت ینبود ول

 گرم صحبت با دوستانش بود و رها گفت : اوشیرا آوردند. س شام

 واسه تو هم بکشم؟ يخوایم_

 .امیخودم م ینه مرس_

خودش برداشت. با هم به گوشه  يو چند تکه هم جوجه کباب برا یماکارانساالد  یرا برداشت و کم بشقابش

 از سالن که خلوت تر بود رفتند. يا

 اد؟یم یکنکورت ک جهینت_

 نمونده. گهید زیچ_

 خوردیغذا م ییاشتها یسرش را تکان داد و به او نگاه کرد که با ب رها

 .یاشتها ؟ درست بخور. منم از غذا انداخت یب نقدریچرا ا_

بلند شدند و تانگو  يگذاشتند و چند نفر یتیرا کنار گذاشت. بعد از غذا آهنگ ال شیو بشقاب غذا دیخند پرستو

 . رها آهسته کنار گوش پرستو گفت :دندیرقص

 جا واسه تکون خوردن ندارنو گهیکه مردم تا خرخره خوردن د یمعموال رقص قبل از غذاست، نه موقع_
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 بود . یدوست داشتن شیپرستو برا يزد. خنده ها يو رها نگاهش کرد و لبخند دیبلند خند پرستو

و  وستندیهم به جمع رقصنده ها پ اوشیدوست س ينگاه کردند. خانوم و آقا دندیرقصیکه م ییزوج ها به

 هم آمد و گفت که پرستو بپوشد تا به خانه بروند. اوشیس

خودش بشود. پرستو با  نیشد که سوار ماش ادهینه رها هم پدر خا يرفته بودند جلو اوشیس نیهمه با ماش چون

 گفت : اوشیخانه کرد و به س يبه چراغ ها یتعجب نگاه

 ؟ یتو چراغ ها رو روشن گذاشت ایس_

 نه. چطور ؟_

 با سرش به خانه اشاره کرد. پرستو

 یم اوشیه متوجه شد سرا در آورد. پرستو ک نیماش ییدر هم به رها اشاره کرد و قفل عصا يبا اخم ها اوشیس

 رها دستش را گرفت. یقدم به طرفش برداشت. ول کیخواهد به داخل برود، 

 شما کجا ؟_

 التماس نگاهش کرد و گفت : با

 بزنن تو سرش. يزیچ هیرها تو رو خدا نذار بره. خطر داره. اگه با _

خودش داد و با دست  گریکرد تا دستش را از دست رها خارج کند. اما رها دستش را به سرعت به دست د یسع

 دور کمر او را گرفت. گرشید

 .یمونیجا م نیشما هم_

 يبلندش و بعد خود سود غیج يخانه باز شد. و اول صدا يدار و کشمکش بودند که در ورود رویگ نیهم در

 به دستش بود، انداخت. ییکه خشکش زده بود و همان طور قفل عصا اوشیس آمد و خودش را در بغل رونیب

 جون. قربونت برم. دلم برات تنگ شده بود. ایس_

 و گفت دیخند اوشیرا بوسه باران کرد. س شیصورت عمو سرو

 .يدادیهمه رو سکته م یخدا نکشتت. داشت يسود_

 افهیق یرها بود نگاه کرد. و بعد به رها نگاه کرد. کمدر آغوش  بایتقر ریو به پرستو که مات و متح دیچرخ يسود

 يجذاب و تا حدود یلی. به نظرش خشناسدیوقت است که او را م یلیخ نکهیاش به نظرش آشنا آمد. مثل ا

 را باال برد و به سمت آنها رفت. شیابرو کیخشن آمد. 

 پرستو ؟_
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 ي. سوددیو خواهرش را در آغوش کش دیکش رونیکه تازه به خودش آمده بود، دستش را از دست رها ب پرستو

 و گفت : دیهر دو گونه ش را بوس

 . ي. خوشکل شدي. بزرگ شديچقدر عوض شد_

 زده شده بود گفت : جانیکه از رفتار خوب خواهرش ه پرستو

 تو. ینه به خوشکل_

 گفت : طنتیو با ش دیخند يسود

 اون که صد البته !!_

که فقط مخصوص به خودش بود  يشده بود کرد و با ناز رهیا تعجب به او خبه رها که ب يدار ینگاه معن بعد

 گفت :

 پرستو ؟ یکنینم یمعرف_

 به عقب برداشت و دست رها را گرفت و با ذوق گفت : یقدم پرستو

 .زنمیرها طرح م شی. پدرشون دوست بابا بودن. حاال هم من پيریرها کب يآقا_

 را تکرار کرد. يریلب اسم کب ریدر هم رفت و چند بار ز ییلحظه ا يبرا يسود يها اخم

 دستش را جلو برد و گفت : رها

 خوشبختم._

کرد. اما کامال مشخص بود، که هنوز گرفته  یسالم و احوال پرس يرا باز کرد و با خوش رو شیاخم ها  يسود

 آمدند. رونیآنها ب يو شهناز هم با سرو صدا نیو نارا حت است. شاه

 .دیرا بغل کرد و با محبت بوس نیشاه پرستو

 کت ؟ ی؟ پوس يچطور_

به  شتریکه به نظر پرستو ب يلوس باز یو با رها دست داد. شهناز هم با ناز و ادا و کل دیپرستو را بوس یشانیپ

 و با رها دست داد. دیزن پنچاه ساله ! پرستو را بوس وهیب کیتا  خوردیدختر چهارده ساله م کی

 : دیکرد و پرس اوشیرو به س نیشاه

کرده بود که  يزی. از تو راه همش برنامه رنیدیدیشهناز رو م افهیق میدیما رس یوقت دیشماها ؟ با نیکجا بود_

 کنه. زیچطور شما رو سورپرا

 با خنده گفت : پرستو
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 !يدادیما رو سکته م یباالتر شهناز جون؟ داشت نیاز ا زیسورپرا_

 به رها گفت : نیشاه

 ؟يریکب يشما چه خبرا آقا_

 دکتر. يشما آقا یسالمت_

 گفت : غیو ج غیبا خنده و ج شهناز

 بابا چطورن ؟ یتو . راست ایتو. رها جان ب نیای. بنیسادیشما ها سر پا وا هیبابا چه کار يا_

 برود. دیموقع است و با ریتشکر کرد و گفت که د رها

. و قرار شد که رها ساعت ندیایهم گفتند که آنها هم م نیو شاه يجا برنامه فردا را هم گذاشتند و سود همان

 پنج آنجا باشد .

 

 

خانواده دور هم جمع بودند. و البته  ياز مواقع نادر بود که تمام اعضا یکیاز رفتن رها همه به داخل رفتند.  بعد

 ! يو بدون دلخور يبه شاد

بود. شهناز به  شیشهناز دست و دلباز يها یاز خوب گرید یکیرا داد.  اوشیپرستو و س يها یسوغات شهناز

 کینظر او  نی. از ادیخریهم م يپرستو و سود يبرا د،یخریخودش م يکه برا يزیاصطالح الرج بود و هر چ

 مادر نمونه بود!

 آورد و به پرستو داد و گفت : رونیرا از چمدان ب یغیج یدکولته سرخ آب تاپ

 هم واسه تو. یکی ،يسود یکیخودم،  یکی. سه تا گرفتم نیپرستو. از ا ایب_

 يدختر نوجوان بود نه شهناز ! جلو کیمناسب  غشیتاپ با آن رنگ ج نیبه تاپ کرد. ا ینگاه رتیبا ح پرستو

 در هم گفت : ییبود با اخم ها دهیکه تاپ را د نیخنده اش را گرفت و با لبخند تشکر کرد. شاه

 ؟یمدل نیواسه خودت هم ا ،یگرفت یمدل نیو پرستو ا يشهناز شما واسه سود_

 برد !! یسن و سال شهناز را به رخش بکشد او را از کوره به در نم یکس نکهیاز ا شتریب يزیچ چیه

گند عرق و قورمه  يکه بو خوردیم ییننه ا هیهمون شماها به دردتون  رم؟یمن پ یبگ يخوای؟ م یچ یعنی_

 بده !! يسبز
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هم به خنده افتاد. و پشت سرش  ي. سوددیخودش را نگه دارد و بلند بلند خند ينتوانست جلو گرید پرستو

 صورتش را جمع کرد و گفت : ي. سوداوشیس

 به عرق داره؟ یچه ربط يشهناز جون. آخه قورمه سبز ياَه...حالمو به هم زد_

گفت که  اوشی. بعد از انکه کادو ها باز شد. سامدین شیپ یشد و بحث دهیکش یموضوع خود بخود به شوخ و

 فردا بگذارند. يها را برا فیتعر هیاز خواب بلند شوند و بق میساعت چهار و ن دیهمه بخوابند که با

 

 

خاطر او  نیخانواده سبک تر بود. به هم ي. در آن خانه خواب او همه اعضادیاز خواب پر شیآالرم گوش يصدا با

بود !! بعد  ییا قهیپروسه کامل ده دق کیکردن او  داریرفت. ب اوشیبود. اول به سراغ س هیکردن بق داریمامور ب

. با روشن شدن دی. به اتاقش برگشت و لباس پوشيآنها سبک خواب تر بود. و بعد سود ي هیکه از بق نیشاه

سه هفته اش  بایاال تقرسبد باال برود. ح يکه از کناره ها کردیم یشده بود و سع داریچراغ، فاکس هم از خواب ب

رشد کرده بود. خم  شیقهوه ا يشکل سگ به خودش گرفته بود !! چشمانش باز شده بود و موها یبود و کم

کرده بود و متوجه شده بود که نژاد  قیدر موردش تحق یداشت. حساب دوستششد و گوشش را نوازش کرد. 

 یکه حت يسگها هستند. به طور نیحال وفادار تر نیو در ع نیو باهوش تر نیتر طانیژرمن شپرد جزو ش

 .اندازندیحاضرند جان خودشان را هم به خاطر صاحبشان به خطر ب

او را به عنوان  يکند. تا بو شیتا او بو گذاشتیچند بار م يروز دیدستش را بو کرد. بر طبقه گفته دکتر با کف

 بدهد. صیصاحبش تشخ

بودند  ستادهیا يو سود اوشیبا س اطیزد. رها آمده بود و در ح رونیر برا برداشت و از د فشیک نیشاه يصدا با

 .کردندیو صحبت م

بود. به پرستو  دهیو تک پوش پوش نیساده ج پیرا فشن کرده بود و ت شیمحو رها شد. موها ییلحظه ا يبرا

 نگاه کرد و گفت :

 ؟ نیاحوال پرستو خانوم؟ رخصت داد_

 .دمیرسیداشتم به فاکس م_

 : دیپرس ياما با کنجکاو يلبخند زد و سرش را تکان داد. سود رها

 فاکس ؟_
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 ژرمن شپرده. هیتولدم کادو بهم داد.  يسگمه. رها برا_

 نزد. یحرف یباال رفتند ول يسود ابروان

 رها شدند و به راه افتادند. نیسوار ماش همه

گذاشته و  نیشانه شاه يو سرش را رو خواهر و برادرش نشسته بود نیبه پرستو نگاه کرد که ب نهیاز آ رها

بود و نگاهش  داریافتاد. جا خورد او ب ينگاهش به سود اریاخت یهم چشمانش بسته بود. ب نیبود. شاه دهیخواب

 زد و رها را ناك اوت کرد !! ییدلربا لبخند. دیکه توجه رها را د ی. وقتکردیرو به او بود. موشکافانه نگاهش م

بود. از آن  دهیبود که تا به حال د ییدخترها نیتر بایاز ز یکی يداد. به نظرش سود حواسش را به جاده رها

 و مالحت را با هم داشت. ییو دلربا ییبایبود که ز ییدخترها

خواهرش را هم نداشت. اما به نظرش معصوم تر و تو دل برو  يباینگاهش به پرستو افتاد. پرستو نصف ز دوباره

 تر بود.

ها انجام شد و همه به راه افتادند. پرستو  یهمه آمده و منتظر آنها بودند. سالم و احوال پرس دند،یکه رس یوقت

جدا شد و  اوشیهم تنها. پرستو از رها و س يو سود اوشیاز دوستان س یکیبا  نی. شاهرفتیو رها م اوشیبا س

 یش خوب شده بود او نمبود و اخالق شده ادهیپ طانیاز خر ش يرفت. حاال که شکر خدا سود يبه طرف سود

 رابطه خراب شود. نیخواست ا

 ؟ يادامه بد يخوای؟ م يدار ییچه خبرا ؟ درست هم که تمومه. واسه تخصص چه برنامه ا_

 سرش را تکان داد و گفت : يسود

 .رانیبرگردم ا دیشا یآره حتما. ول_

 ؟ یدرس بخون رانیواسه تخصص تو ا يخوایم_

 سییقبول دارن . ر ایدن يما رو همه جا ي. االن پزشک هانهییپا یر پزشکاز نظ رانیآره. فکر نکن که ا_

 تموم کرده . رانیرو هم تو ا التشیکه تحص هیرانیا هی کنمیکه االن توش کار م یمارستانیب

 ؟ یبخون يخوایم یچ_

تا  یهر چ يمجبور ؟یدونیکم سخته. م هی یکم شک دارم. آخه داخل هی. یهم داخل دی. شادونمیزنان. نم دیشا_

 رو ؟ يریمخ جناب کب ای یزنی؟ طرح م یکنیتو چه م می. بگذریتر و کامل تر بخون یرو تخصص يحاال خوند

 .دیسرخ شد و خند پرستو

 نه بابا._
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 زد و گفت : يخند شین يسود

 آره بابا._

 يبرا يشتریب یکار و ترق يدر خارج از کشور جا یکار طراح نکهیراه صحبت درباره کار پرستو بود و ا هیبق

به سراغ دوستانش رفت و رها هم به جمع آنها  اوشیبعد ، س یهم به آنها ملحق شد و کم نیپرستو دارد. شاه

 . کنار پرستو آمد و گفت :وستیپ

 پپر خانوم؟ يریگینم لیتحو يدیخواهر و برادرت رو د_

 و با تعجب گفت : دیچرخ يسود

 پپر؟_

 خجوالنه گفت: پرستو

 .کنهیرها منو پپر صدا م_

 گفت : انهیباال رفت و موذ يسود يدو ابرو هر

 !! کنهیم یخوب یلیکاره خ_

 رها داد. لیبا ناز تحو يلبخند بعد

از انکه آنقدر راه رفتند که همه از نفس افتادند. بساط صبحانه را بر پا کردند. و همه دور هم نشستند و  بعد

عکس  یکیرفت و خودش را مشغول کرد.  يگوشه ابود. بعد از صبحانه هر کس به  یمشغول شدند. هوا عال

آتش زد و  يگاریکردند. رها س مورق گر يآهنگ گذاشته بود. و چند نفر هم سرشان را با باز یکی. گرفتیم

هم  نیکوتی. برچسب نکردیم گارشیبه حال س يفکر دیشد. با رهیفاصله گرفت به دور دستها خ هیاز بق یکم

 ظاهرا کار ساز نبود.

 . همه جا امن و امانه!يریجناب کب ستین يدور دستها خبر_

از  باتریز یلیکه خ دیدیم کردینگاهش م يشتریو با دقت ب کینگاه کرد. حاال که از نزد يو به سود دیچرخ رها

 است که متوجه شده بود. يزیآن چ

 لطفا رها صدام کن._

رها باال  يزد و به او برگرداند. ابرو یقیو پک عم دیکش رونیانگشتش ب يرها را از ال گاریس يبا لوند يسود

 نزد. یحرف یرفت ول

 جا موند. نتیتو ماش فمیداشته باشم ؟ ک گاریس هی تونمیم_
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روشن  شیتعارف کرد. بعد خم شد و آن را برا يرا در آورد و به سود گارشیکرد و پاکت س بیدست در ج رها

دست رها تشکر کرد. رها مات نگاهش کرد. کامال معلوم به پشت  شیانیانگشت م دنیهم با کش يکرد. سود

کرد که به سمت عمو و  هششده است که مردها را بدبخت کند!! نگا دهیآفر نیا يدختر فقط برا نیبود که ا

 صحنه بود. نیو مات تماشا گر ا جیبرادرش رفت. و پرستو که آن طرف بدتر از خودش گ

 

 

 نگاه کرد. نییپا آتش زد دوباره از کوه به يگرید گاریس

 .يفکر کردم ترك کرد_

 به پرستو کرد و گفت : ینگاه

هم  نشیکوتینداره. تازه ن دهیکه تا حاال اختراع شده. اصال فا هیزیچ نیافتضاح تر نیکوتین يبرچسبها نینه. ا_

 باالست. یلیخ

 سرش را تکان داد و گفت : پرستو

 بند کفشت باز شده._

 حوصله گفت : یخم شد و بند کفشش را بست. پرستو ب رها

 ؟ هیک ندهیکارخونه مواد شو نیا يکارا لیتحو خیتار_

 .میروش کار کن دینمونده. فردا با يزیچ_

تنشون  دیتو کارخونه روپوش سف نهایمگه ا خوان؟یکدوم کارمنداشون م يفرم رو برا يلباسها نیا گمیم_

 ه؟یلباس فرم واسه چ گهی؟ د ستین

 دستگاه باشن. يپا دیتو خط تول ستی. همه کارمنداشون که قرار نيواسه کادر ادار_

 سرش را تکان داد و رها گفت : پرستو

کرد که  دیتاک یلیآمده بود واسه سفارش، خ یتهران يآقا نی. اون روز که ارنیهم رو طرحشون سخت گ یلیخ_

 .رنیاشتباه بگ يویفشن ت يکارمندا رو با مانکنها خوامینم گفتیحتما لباس ها ساده باشه. م

 پرستو در هم رفت و غرولند کنان گفت : يها اخم

 .دنیاون وقت تز هم م ستین شونیحال یاز طراح یچیه_

 کند. یو بد قلق ردیبگ رادیا يزیبود که پرستو از چ دهیبا تعجب نگاهش کرد. ند رها
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 باشد. آن هم توجه خواهرش به او. تواندیم زیچ کیعلتش فقط  دانستیزد. م یمهربان لبخند

 یلیخ نیو شاه اوشیدر خانه س يتمام ماند و به خانه برگشتند. جلو مهیکرد و حرفشان ن شانیصدا اوشیس

داده است و  شیرها گفت که از روز قبل قول ناهار را به خانه عمو یاصرار کردند که رها ناهار را با آنها باشد ول

 حاال هم منتظرش هستند.

 آهسته گفت : پرستو

 ؟یگیم يزیو محمد هم چ هیدر مورد مرض_

 گفت : رفتیم نشیهمان طور که به طرف ماش رها

. بلکه رمیخاطر هم دارم م نیقمر در عقرب نبود. اصال به هم یلیجور بود و اوضاع خ عتیآره حتما. اگر موق_

 دو بار رو مخمه !! يبرداره. روزدست از سر من  هیدرست بشه مرض

 دست تکان داد و با رفتن رها با داخل خانه رفت. شیو برا دیخند پرستو

 

را نداشت. اگر چه آن  کایبرگشتن به آمر الیبرگشته بود. و ظاهرا هم که خ يدو هفته بود که سود بایتقر حاال

هم نداشتند. مثل  یبا هم مشکل یرفته بود. ول نیاو و پرستو به وجود آمده بود از ب نیکه روز اول ب یمحبت کم

خوب  ینبود. ول یشوم تیرابطه آنها هم فدا ،تفاوت هستند ینسبت به هم ب یاز خواهر برادرها که گاه یلیخ

 نشده بود !! لیهم تبد یخوشبختانه به زد و خورد و دل شکستگ

 با تعجب نگاهش کرد و بعد با خجالت گفت : ی. خانم متقدیدفعه در از جا پر کیباز شدن  با

طرح واسه  يسر هی. االن هم اومدم یستیخواهرت اومده بود. من گفتم که تو ن ؟یا.. پرستو جان تو هنوز نرفت_

 ببرم. يریکب يآقا

را تا به امروز  یکه چطور رها توانسته است خانوم متق کردیفکر م یو به طرف در رفت. گاه دیاز جا پر پرستو

 تحمل کند !!

 کرد. شیبود. صدا ستادهیآسانسور ا يجلو ي. خوش بختانه سوددیطرف راهرو دو به

 يسود_

 و با تعجب نگاهش کرد. دیچرخ يسود

 .ییجا نیوا ....تو که ا_

 داد و با سرش به در دفتر اشاره کرد و آهسته گفت : یچشمانش را چرخ پرستو
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 . من تو اتاقم بودم.جهیکم گ هی_

 . خدا به دادت برسه.جهیکم گ هیاز  شتریکم ب هی_

 و گفت : دیخند پرستو

 طرفا ؟ نیاز ا_

 با ناز گفت : يسود

. گفتم خودم خودم رو دعوت کنم. تو که ستین يخبر رینه خ دمید ،یمنتظر بودم که دعوتم کن یهر چ_

 .يمعرفت ندار

 با خجالت گفت : پرستو

 کار من برات جالب باشه. طیمح دنیکه د کردمی. فکر نمستین يطور نینه به خدا ا_

و  يچا يسود يخواهرش را گرفت و دوباره او را به دفتر برگرداند. با هم به اتاق پرستو رفتند. برا يبازو بعد

 ینیریقفل و بست دار گذاشته بود!! ته تمام ش يکشو کیها را از دست رها در  ینیریآخر ش يآورد. سر ینیریش

 !! زدیآمد و به آنها دست برد م یپرستو م يها ینیریآورد به سراغ ش یخودش را که در م يها

 کار پرستو نگاه کرد و گفت : زیم يرو يبا تعجب به طرح ها يسود

 خوب باشه. نقدریکه کارات ا کردمیاصال فکر نم ن؟یچقدر عال_

 واقعا ؟_

 اوهوم ..._

 کیکار به  يکرد. بعد هم گفت که برا فیعرنگاه کرد و دوباره ت کیو از نزد یکی یکیها را برداشت و  طرح

 هم به او بزند. يگرفته که سر میبوده است رفته و تصم کیکه به آن جا نزد مارستانیب

 ؟یگرفت یآدرس از ک_

 کرد و گفت : نیریرا طبق عادتش با شکر ش شیچا يسود

 . البته نه امروز.ایاز س_

 يزیچ نیچن ی. ولندیبخواهد او را هم بب نکهیا ایرسد و احوال رها را بپ يهر لحظه توقع داشت که سود پرستو

 در آنجا. شیگرفته تا درسها و زندگ دشینشد و او فقط حرف خودشان را زد. از دوست پسر جد

 را برداشت و گفت : فشینشست و بعد ک یساعت کی

 برم. گهیخوب من د_
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 .رونیب میریشام هم م م،یگردی. با هم برمگهیکم د هیکجا حاال ؟ باش _

 که شده است رابطه شان را حفظ کند. یقیکه به هر طر خواستیم پرستو

 کرد و گفت : دیرا مرتب کرد و رژ لبش را در آورد و تجد شیاتاق کار پرستو موها يقد نهیآ يجلو يسود

 که؟ ادتهی. شام با مستانه ام. گهیوقت د هی شاالیبرم. ا دینه با_

 ؟یرتباطمستانه سرشار؟ مگه هنوز باهاش در ا_

 و تلفن. لیمیآره. با ا_

 خوب به سالمت. خوش بگذره !_

با تلفن  تیبا عصبان کهیبه در خورد و رها در حال ییبلند شد که خواهرش را بدرقه کند که ضربه ا شیسر جا از

 بغلش بود که به سمت پرستو گرفت و گفت : ریطرح و کاغذ ز يبه داخل آمد. مقدار کردیصحبت م

تو کارگاهت  یچون چند تا چرخ گذاشت یکنیفکر م ؟یدونیم یچ یتو از مد و طراح کهیبهش بگو آخه مرت_

 طراح ؟ يشد

را گرفت و دست  یگوش یکه حاال در دست پرستو بود اشاره کرد و بعد در دهان ییسرش به طرح ها و کاغذها با

 جلو برد و آهسته گفت : يدست دادن با سود يرا برا گرشید

 ال شما خانوم ؟احو_

 به رها زد و رها دوباره شروع کرد و گفت : يدست داد و لبخند يسود

 .خوادیم اقتی. لنهی. طرحم هم همنمیبکنه بکنه. من هم خادیم یبرو بهش بگو هر غلط_

 آهسته به پرستو گفت : يسود

 ؟يندار يمن برم پرستو کار_

 نه برو به سالمت._

 که کجا ؟ دیو به اشاره پرس شیرا گرفت و با حرکت ابرو شیرها بازو اما

 آهسته گفت : يسود

 .گهیبرم د خوامیم_

 با طرف پشت خطش کرد و گفت : یکوتاه یخداحافظ رها

 بود؟ نیقدم من سنگ_
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 شام قرار دارم. يبرم. برا دیوقته که اومدم. حاال هم با یلی. من خکنمینه خواهش م_

 فت:باال انداخت و گ يابرو رها

 . خوش بگذره!یبه سالمت_

 کرد و رفت. یدوباره با او دست داد و با خواهرش هم خداحافظ يسود

 

 

 که در اتاق پرستو بود انداخت و چند لحظه به پرستو نگاه کرد. یمبل يخودش را رو رها

 ؟ یتو چرا با خواهرت نرفت_

 را باال برد و گفت : شیهاشانه  یکه رها به او داده بود کرد و کم ییبه طرح ها ینگاه پرستو

 قرار داشت . رستانشیدب ياز دوستا یکیمن دعوت نبودم. با  نکهیا يخوب برا_

 کرد و گفت : یهوم رها

 رو؟ یتهران نیا يبه نظرت طرحها میکار کن یچ_

 ره؟یگیسخت م نقدریچرا ا_

 خوره. یآب م يجا هیاز  کنمیواال. خودم هم تو کارش موندم. فکر م دونمینم_

 :دیبا تعجب پرس پرستو

 کجا ؟_

 را براشت و در دهانش گذاشت و با اخم گفت : زیم يرو يها ینیریاز ش یکیاز جا برخواست و  رها

 ؟ يکرده بود میرو کجا قا نهای؟ ا یکنی. منو دو در ميریم یآب ریز_

 بلند گفت : يو رها با صدا دیخند پرستو

 .یفهمیاخراجت کردم اون وقت م یوقت_

 : دیدر رفت و پرستو دوباره پرسطرف  به

 ؟ یک ینگفت_

 داخل اتاق کرد و گفت : یسرش را کم رها

 . شرلوك هلمز!یامان دیفر_
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****** 

 

 بوسه بارانش کرد. هی. مرضکردیو محمد را در دستش گرفته بود و با شوق نگاه م هیعقدکنان مرض کارت

 گذشت. یو خوب ریبه خ یخوب خدا رو شکر که همه چ_

 گفت : هیگفت و آهسته به مرض کیمحمد هم تبر به

 ن؟یکه ندار یمادر محمد چطوره؟ مشکل_

 از ما ذوق داره. شتریحاال خودش ب یکرد ول یکم بد قلق هی. اولش هینه خدا رو شکر زن خوب_

 و گفت : دیخند پرستو

 .نیباش يبه شاد شهیهم شاالیخوب خدا رو شکر. ا_

 .ی. تو خوش قلبکنمیرو م فتیتعر هشیگلم. واسه تو هم. من هم یمرس_

که  کردیفکر م یبود. گاه یو مراسم عروس یعاشق عروس شهیلبخند زد و دوباره به کارت نگاه کرد. هم پرستو

 نی. به نظرش لذت بخش ترزدیم یمجالس عقد و عروس فاتیتشر کیحتما  رفتیو دوخت را نم یاگر طراح

شان کمک شود تا آنها بتوانند از مهم  یعروس يعروس و داماد پر از استرس در روز کیبود که به  ایکار دن

 لذت ببرند. شانیروز زندگ نیو بهتر نیتر

 کارت فقط مخصوص خودته نیپرستو. کارت اونها جداست. ا ایب نایبا مامانت ا_

 و خانواده محترم. یر فتوحدکت يدر آورد و به پرستو داد. پشت کارت ذکر شده بود جناب آقا يگریکارت د بعد

بود که مثل جارو  نیا کردیناراحت م یلیکه شهناز را خ يزی. چکردیخنده اش گرفت. شهناز جنگ به پا م پرستو

 بسته شده باشد !! شیبه دم بچه ها

 جان حتما. یمرض یمرس_

 و گفت : کردندیصحبت م لیو سه مایبه رها و محمد کرد که آن طرف با ن ینگاه بعد

 شدن ؟ یرها زبون گذاشت که راض ؟یراست_

 .دیزحمت کش انیجر نیسر ا یلیخ چارهیآره بابا. ب_

 گفت : طنتیبا ش بعد

 !! میکنیتون جبران م یعروس شاالیا_
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 و گفت : دیخند پرستو

 !! ییخجسته ا یلیبرو بابا تو هم خ_

 .مینیبیحاال م_

 

 

ها در لواسان گرفته شده بود. رها به  لیاز فام یکیشدند و به داخل رفتند. مراسم در باغ  ادهیپ نیماش از

لباسشان افتاد. همان کت و شلوار را به تن داشت و  يشو نیآخر ادیلحظه پرستو به  ياستقبالشان آمد. برا

را هم  شیش کرده بود. و همان ابرویدرست کرده بود آرا شیکه پرستو خودش برا یرا به همان حالت شیموها

که رها ماتش  ی. اما کسامدیاو شده بود که به طرفشان م تیشکانده بود. پرستو مات جذابزده بود و  غیدوباره ت

شده  یسودابه فتوح يبایفوق العاده، او محو جمال و ز يبایز کیشده بود او نبود. با هفت سال اختالف سن و 

 بود !

 توانندیگفت که م يکرد و به پرستو و سود یبرداشت و با همه سالم و احوال پرس يآمد و چشم از سود جلو

 بعد..... ی. و ساعاتاورندیدر ب يمانتو و شالشان را در اتاق کنار

توجه به رها  یب يسود ی. ولکردینگاه م يبه سود یچشم ریو منگ شده بود. به رها نگاه کرد که ز جیگ پرستو

لبخند  کی. و بعد هیاو بود. چند ثان يرها روبار نگاه  نی. دوباره به رها نگاه کرد. اکردینگاه م تیبه جمع

 .یمصنوع

. و شدیم رهیخ يعلنا به سود یو گاه یچشم ریموش و گربه پرستو و رها ادامه داشت. رها ز يشب باز تمام

 یبا نوع ي. اما نوع نگاهها کامال متفاوت بود. نگاهش به سودکردیبه پرستو نگاه م یخاص یبا سردرگم یگاه

 خواهدیکه م ی. مثل کسکردینگاه م هموشکافان يدیبود. و به پرستو با د دارانهیگفت خر توانیم یو حت نیتحس

 به کنه وجود او ببرد. یپ یکس هیاز نگاه کردن  ایرا کشف کند،  يزیچ

طرف است. درست است که پرستو ساده  یکه ب کردیاز نظر پرستو تظاهر م ایطرف بود.  یب يسود انیم نیا در

تجربه  زیاگر درباره آن چ یکند. حت یزن هرگز درموردشان اشتباه نم کیهست که  زهایچ یبعض یبود. ول

است. و حاال هم احساس پرستو  يزیکامال غر يزیکه مربوط به حس زنانه است چ زهایچ نینداشته باشد. ا

و  يزیگرفتن رها از جانبش چندان هم نا آگاهانه نبود و با برنامه ر دهیو ناد يسود یتفاوت یب نیکه ا گفتیم
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داشت که با  یسع یول شدیو چندان با او هم صحبت نم کردیظاهرا به رها نگاه نم يحساب شده بود. سود

 ! دیکشیم شیو با پا پ زدی. با دست پس مکندو ناز و ادا توجه رها را به خودش جلب  يلوند

شده بود. آه از نهاد  بای. فوق العاده زدیکشیم یروشن کرده بود و با ناز خاص يگارید. سبه خواهرش کر ینگاه

. شدینم يسود یهم به خوشکل کردیم ییبایو کل صورتش را عمل ز کشتیپرستو بلند شد. او اگر خودش را م

که مثال عروس بود را هم از  چارهیب ي هیکه کرده بود مرض یمیمال شیبا آرا يرها حق داشت. آن شب سود

 رونق انداخته بود چه رسد به او!

 و گفت : دیکش رونیب يرا از دست سود گاریبا اخم س نیشاه

 .یبکش گاریتو س ادیهم بهت گفتم. من بدم م گهیبارد هی_

 گفت : ییتفاوت نگاهش کرد و با پررو یب يسود

 نکن! نداره. چند دفع بهت گفتم تو کار من دخالت یبه تو ربط_

 یتوانست حرف ینم ینزد. پرستو دلش سوخت ول یبه خاطر رها حرف یسرخ شد. ول تیاز خشم و عصبان نیشاه

 تازه با او خوب شده بود. يبزند. سود

نکند. رها که  تشیاذ گاریکرد تا دود س يرا دورتر از سود شیصندل یسرش را با تاسف تکان داد و کم اوشیس

 يو سود نیکرد و به بهانه کار داشتن آنها را تنها گذاشت. و بعد از رفتن او شاه یعذر خواه دیاوضاع را ناجور د

که حوصله خودش را هم نداشت از کنار  ستومثل سگ و گربه به جان هم افتادند و بحث شان شد. پر اوشیو س

ها  مکتیاز ن یکی يبود. رو یگفتن به عروس و داماد به باغ رفت. هوا عال کیآنها بلند شد و به بهانه تبر

. کردیآرامش را درك م یجا معن نیکر کننده درون سالن حاال ا ينشست و به آسمان نگاه کرد. با آن سرو صدا

عقدکنان  نیکاش اصال به ا يبود. آرزو کرد که ا یمعن یبود ب ییاو که در درونش غوغا يکه برا یاما آرامش

آن  يتواند جلو یشود. و او نم یهم بشود خب م يزیست چکه اگر قرار ا دیرس جهینت نیبه ا یبودند. ول امدهین

 یپسند است. حاال هم او با کس بایکه رها ز دانستیهم گذاشت. به رها فکر کرد. م ي. چشمانش را روردیرا بگ

که او  ییالاقل از آن دو تا ایتر بود.  بایرها ز يآشنا شده بود که به نظر خود پرستو هم از همه دوست دختر ها

کرد که  یاعتراف م دیباشد، با نیکامال واقع ب خواستیتر بود. و پرستو اگر م بایز یلیخ یلیخ يبود سود دهید

به کابوس  لیاحساس بد، تبد نیکه ا کردی. دعا منداشت ی. احساس خوبشدیانگشت کوچک خواهرش هم نم

 نشود. شیزندگ
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وسط سالن در حال  عتیجم انیدر م يکه به داخل سالن برگشت، رها و سود یدر باغ ماند. وقت گرید یکم

 صیتشخ توانستیهم م ییآمدند را هر بچه ا یبه هم م یلیخ نکهیرقص بودند. چند لحظه نگاهشان کرد. ا

را به رقص  يسود نبوده است که پرستو برود و به محض آ نیکه رها فقط منتظر ا دیرسیبدهد. به نظر م

و محمد افتاد. محمد دستش را باال آورد و با انگشت به او اشاره کرد که به  هیاست. نگاهش به مرض دعوت کرده

 نزد آنها برود.

 خواهرته ؟ نیا_

 نشست و گفت : هیسرش را تکان داد و کنار مرض پرستو

 !يچقدر خوشکل شد_

 دوستش مختل شود. يخواست شاد ی. نمدیدیم هیرا در صورت مرض ینگران

 .دادمیدستم شکسته بود به خانوادت کارت نم یکاشک_

 گذاشت. هیدست مرض يزد و دستش را رو یزورک يلبخند پرستو

 تو فکر نکن. الیخ ینه خدا نکنه. ب_

کاره ماند. پرستو  مهیحرفش ن شانیها لیکه با آمدن چند نفر از دوستان و فام دیبگو يزیخواست تا چ هیمرض

برگشت.  شی. سر جاندیبگو کیو تبر نندیهم بتوانند عروس و داماد را بب هیقبلند شد تا ب دیرا د یهم که شلوغ

به اطرافش نداشت. باالخره  یو توجه ودب شیسرش در گوش نی. شاهکردیو رها نگاه م يبا اخم به سود اوشیس

او را فرستاده بود رفت.  شیکه عمو يبرگرداند، و خودش به دنبال کار زیرا به سر م يرقص تمام شد و رها سود

 چیکرد. بدون ه یآنها برنگشت. و آخر شب هم با عمو و پدرش از آنها خدا حافظ زیبه سر م گرید یتا آخر مهمان

 دیلحظه دچار شک شد. به نظرش رس يکه پرستو برا ی. آن قدر رسميبه سود يگرینگاه و توجه مضاعف د

حمله  نیبه بدتر اوشیآن روز س يفردا ینه برگشتند ولنبوده است. به خا یخاص زیآن رقص هم چ دیکه شا

 ژنیاکس ریو چهار ساعت سه بار به ز ستیب یکه در ط دیکه تا به حال داشته بود دچار شد. آنقدر شد یآسم

 ياز بچه ها شتریرا ب اوشیرا. شهناز اگر س الیخ یشهناز ب یجان کرد. حت مهیشد و همه آنها را ن دهیشک

کرده بود و  یآنها زندگ شیکه مادرش فوت کرده بود پ ی. از ده سالگخواستیتر هم نمخواست کم یخودش نم

دلواپسش بود. شهناز کال دل  وکرده بود و حاال نگران  يمادر شتریاز پرستو هم ب یاو حت يگفت برا توانیم
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در کل آدم  شدیفاکتور گرفته م شیالیخ یو ب یتیمسول یاگر از ب دیداشت. شا یذات یخوش قلب کیرحم بود و 

 هم نداشت. یتوز بود و محبت آن چنان نهیکه ک يآمد. قطعا نه مثل سود یبه حساب نم يآن چنان بد

 نیهم در تهران نماند. و به ا هیثان کی يبرا یحت تواندیدکتر دستور داد که اگر م اوشیشدن حال س میبه وخ با

گفت که  يسود یول زدیدوبار سر م ییفته اهم ه نیو شهناز و پرستو به رامسر رفتند. شاه اوشیس بیترت

 یشرکت رها جور شده بود و او نم کینزد مارستانیدر تهران بماند. کارش در ب دیکارش با يو برا دیایب تواندینم

 توانست کار تازه اش را ول کند.

 رینبود که پرستو کارش را ول کند و خودش را اس یدلش راض اوشیپرستو به اصرار خودش با آنها رفت. س یول

. و به محض دیاینداشت با آنها ب يو اگر کار ردیشد. به او گفت که از رها اجازه بگ ینم یپرستو راض یاو کند، ول

پرستو را در تهران  ییبهانه ا کیو به  يجور کیپرستو از خانه خارج شد با رها تماس گرفت و گفت که  نکهیا

، پرستو با او به شمال  دانستیخودش کرده بود که اصال صالح نم شیپ ي. فکرهادیترسیم اوشیس نگه دارد.

 .یمدت طوالن کی يآن هم برا دیایب

بدهد. رها چند لحظه نگاهش  یرا به او مرخص يروز ستیب بایبه شرکت رفت و از رها خواست که تقر پرستو

دختر بکن؟ اصال تحمل و طاقت دل شکستنش را نداشت.  نیبا ا دیدانست که چه با یکرد. خودش هم نم

جذب  یلیخ شیبرانظرش بود.  يجلو يصورت سود مایدا یخودش. از روز مهمان وهیدوستش داشت. اما به ش

 .شدیم دهیبه سمتش کش اریاخت یفکرش ب یگاه کهیکننده بود. به طور

جا کارت دارم. خودت که  نیمن ا ستن؟ین يسود ای نیمگه شهناز خانوم و شاه ؟يبر يخوایم یشما واسه چ_

 شکر خدا، عاشقه عاشقه! ینیب یکار داره. منم دست تنهام. محمد هم که م یهنوز کل یتهران يکارا یدونیم

 سرش را تکان داد و گفت : پرستو

 جا بمونم. نیتونم ا یبرم. نم دیبا ی. ولدونمیم_

 با اخم گفت : رها

 اصال حرفش رو هم نزن. گهیگفتم نه، د_

 که از بغض خش دار شده بود گفت : یینگاهش کرد و بعد با صدا هیچند ثان پرستو

 .اریرو ب گهید یکیرها. بذار برم.  کنمیخواهش م_

صدا  یو پشتش را به رها کرد. آهسته و ب دیافتاد. به سرعت چرخ نییقطره اشک از چشمش پا کی اریاخت یب

بلند شد و به طرفش  زشی. رها به سرعت از پشت ملرزاندندیرا م فشیظر ينه هاآمدند و شا یم شیاشک ها
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تا از  کردندیم هیو هر لحظه گر قهیاو بودند هر دق یکه در زندگ ییبود. دختر ها دهیاو را ند هیرفت. تا به حال گر

 .تیو مظلوم یبه آن آرام ییا هیپرستو نه. آن هم گر ینقطه ضعف رها استفاده کنند و ل

 شانه او گذاشت. يرا رو دستش

 ؟ یکنیم هیتو رو. چرا گر نمتیا..ا..ا..بب_

اشکش  ینبود که با هر اتفاق ينکرده بود. کال دختر هیوقت بود که گر یلیبود. خ بیخود پرستو هم عج يبرا

 اوشیس یضیکه مر دیرسیحاال. به نظر م ی. ولختیریو غصه اش را درون خودش م یناراحت شتریشود. ب ریسراز

 .دکرده بو ستنیو آماده گر ریپذ کیتحر یعصابش را حساب ریاخ يو اتفاق ها

 نکن. هیپپر جان! گر نمتیبب_

 ییقرمز شده بود و حالت بامزه و بچه گانه ا شینی. نوك بندیرا چرخاند و چانه اش راباال آورد تا صورتش را بب او

 به صورتش داده بود.

 آخه ؟ یکنیم هیگر یچ ينگاه کن تو رو خدا. برا_

 انداخت و گفت : نییسرش را پا پرستو

 ها بدتر بود. کبود شده بود. یحمله از تموم قبل نیکردم. ا داشی. خودم پستیحالش خوب ن اوشیس_

صدا اشک  یصورتش گرفته بود و ب يشد. هر دو دستش را جلو شتریاش ب هینتوانست ادامه دهد. گر گرید

 .ختیریم

 فشرد. نهی. و سرش را به سبغلش کرد اریاخت یب رها

 نکن. هیگر گهی. برو. فقط دزمی...باشه عز شی...ه شیه_

 ژنیو کبود و بدون اکس اهیمحبوبش آن هم س يکردن عمو دایرا که موقع پ یفشار ترس و و حشت توانستیم

 .ندیبب شیها هیگر يتحمل کرده بود را در البه ال

از دست رها  یکه حساب اوشیشد و به پرستو اجازه رفتن را داد. و پرستو و شهناز با س میرها تسل بیترت نیبه ا و

 رامسر شدند. یبود راه یشاک

 

 

***** 
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 ای اوشیتاب بلند شد. حتما س يبلند کرد و از رو خواندیکه م یکتاب يسرش را از رو الیباز شدن در و يصدا با

 که روز قبل آن جا بود. نیود شاهشهناز در را از داخل زده بودند. تعجب کرده ب

 کیاز  غیدر یبود که رامسر بودند ول يروز ستیرها به داخل آمد. به طرف در رفت. ب نیکامال باز شد و ماش در

 .چیاز جانب رها، ه یاس ام اس داده بود. ول یتلفن از جانب رها. دو بار خود او تماس گرفته بود و گاه

. ستادیخشکش زد و همان جا ا کرد،یم فیرا تعر يزیرها چ يبود و با ناز برا که کنار رها نشسته يسود دنید با

 شده است. نیسنگ شیبرا دنیکه نفس کش کردیاحساس م

بود که تا ته خط را بخواند. به  یکاف نی. همنی. همدیخندیو م کردیبه سودابه نگاه م یفتگیرها نگاه کرد. با ش به

 شده بود. تیمبدل به واقع یکه احساس بد آن شبش ، کابوس دیرسینظر م

و درمانده  جیکرد. و پرستو همانطور گ یبه سمتش آمد و سالم و احوال پرس يشدند. سود ادهیپ نیماش از

 رفت. الیبه داخل و يسالم کوتاه کرد و همراه سود کیجوابش را داد. رها هم جلو آمد و 

کرد تا چند نفس  یکند. سع دایخودش را پ یغچه نشست تا بلکه بتواند کملبه کوتاه با يهمان جا رو پرستو

و نه به  دیآ یکرده و نه باال م ریگ شیترش در گلو مویل کی یبه بزرگ يزیکه چ کردیحس م یبکشد. ول قیعم

 .رودیم نییپا

نگاهش کرد و اشاره  یبا ناراحت اوشیرفت. س الیکه بود به داخل و یبه هر جان کندن قه،یبعد از پنج دق باالخره

به رها نگاه کرد. او هم نگاهش به  اریاخت ینشست. ب شی. رفت و کنار عموندیخودش بش شیکرد تا برود و پ

 .دیبه سرعت نگاهش را دزد یپرستو بود. ول يرو

 

**** 

 

از پرستو  بود که نگاهش را بیخود رها هم عج يکه آنجا بود به پرستو نگاه نکرد. برا یساعت میدر آن ن گرید و

. دیکشیبود که او از پرستو خجالت م نینبود. و آن ا یبه خودش هم کار آسان یموضوع حت نی. اعتراف ادیدزدیم

و وجدانش  دیکشیاز او خجالت م یهم به او نکرده بود ول ییبه او نداده بود و هرگز ابراز عالقه ا يدیام نکهیبا ا

آمد،  یخوشش م يگریبود. اگر از دختر د فتادهیهرگز اتفاق ن گرید يکه در مورد دخترها يزیاصال آرام نبود. چ

و  بیعج شیبرا یکم دشیجد تیاگر آنها خواهر بودند. و حاال موقع ی. حتکردیکات م یکیراحت با آن  یلیخ

 عذاب آور بود.
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درونش  یو روان یبه اوضاع روح یآن قدر او را شناخته بود که از حاالتش پ گریسوخت. د یپرستو م يبرا دلش

از  ییدو هفته ا بتیو غ يدور کیبا آن بگو و بخند و  ن،یماش کیاو و خواهرش در  دنیبود که د دهیببرد. فهم

و منگ  جیحالت گ دنید نیکرده است. هم یطرف او تا چه اندازه پرستو را عذاب داده و از درون متالش

 يکه کار کردیم یحداقل خودش را راض ایتوانست بکند.  ینم يکار یصورتش، قلبش را به درد آورده بود. ول

خواهد  ینم يکه کار دانستیروحش م يایزوا نیتر قیخودش هم در آن عم یپرستو بکند. ول يتواند برا ینم

 پرستو بکند. يبرا

 دانستیکه عاشقش شده است. خودش هم م کردیباالتر از آن، فکر م يزیچ یخوشش آمده بود. حت يسود از

به نظر  یو از آن باالتر به او عالقه مند شود. ول دیایخوشش ب یاز کس نکهیا يبرااست  یکه مدت زمان کم

 یو عاطف یاحساس بخشتمام  شیکه گنجا دیرسیموضوع از عهده او خارج است. به نظر م نیکه ا دیرسیم

 وجود ندارد. يگریهر دختر د ایپرستو و  يبرا ییجا گریپر شده است و د يمغزش توسط سود

چندان موافق  نکهی! با ادنشیکش گاریس یبود. حت زیانگ جانیجالب و ه شیبرا کردیدختر م نیکه ا يکار هر

 نداشت. یمشکل يمورد هم با سود نیدر ا یحت یخانوم ها نبود ول دنیکش گاریس

 يشنهادیپ ایبزند و  یبخواهد حرف نکهیجرات ا ی. ولکردیفکر م يبه سود میبه طور دا ،یاز آن شب مهمان بعد

به او نشان نداده بود. دوم به  یچراغ سبز آنچنان یدر شب مهمان يسود نکهیا يبه او بدهد را نداشت. اول برا

طور  نیبود، که او ا امدهینبود و از او خوشش ن قمواف يداشتند. و اگر سود یآنها رفت و آمد خانوادگ نکهیخاطر ا

به  اوشیو س نیشاه ایپدر خودش و  يپا انایو اح شود دهیکش یخواست کار به بحث و ناراحت ینم کرد،یفکر م

 شود. دهیکش انیم

عنوان  نیبهانه مسخره به ا کیبه دفترش آمد، آن هم با  يروز رفتن پرستو به رامسر سود يکه فردا یوقت اما

رها همان جا موضوع را  رد،یبگ یتلفن یتاکس شیشود و آنجا آمده است تا رها برا یروشن نم نشیکه ماش

رها برف پاکن هم زده بودند  يبرا راگرفت که شازده خانم ناز فرموده بودند و گرنه چراغ سبز که سهل بود ظاه

!! 

 يبرا نکهیا ي. به جانایبه جز دو چشم ب خواهدیهمان کور که از خدا چه م تیرها هم شد حکا بیترت نیبه ا و

با  ،ياصرار از جانب او و انکار از طرف سود ی. و بعد از کلرساندیش او را مداد که خود شنهادیپ ردیبگ یاو تاکس

 ییآشنا يبرا يبرساند. و همان شد سرآغاز نهشد که رها او را به خا یراض يسود يریو تو بم رمیمن بم کی
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احمقانه  بچه هم خنده دار و کی يبرا یکه حت ییمختلف! بهانه ها يهر روز شان به بهانه ها يدارهایآنها و د

 بود.

و ناز  يو آن لوند پیبر خالف ت يشام و ناهار باهم رها را دلبسته کرد. به نظرش سود يو قرارها دارهاید نیهم

رفته بود و حاال هر روز  نیکه بار اول در او به وجود آمده بود از ب یتیبود !! و آن ذهن ینیمت یلیدختر خ شیو ادا

 گذراندندیکه با هم م یناهار بروند. اوقات خوش يهم برا او ب دیایب مارستانیاز ب ينگاهش به ساعت بود تا سود

و  کردیبه او فکر م ییدر تنها یکند. گاه دایپ يشد که پرستو در ذهن و فکرش حضور کم رنگ تر یباعث م

داشت که  یآن قدر محسنات اخالق شی. پرستو عالوه بر صورت بانمک و تو دل برو شدیدلتنگ م شیبرا یحت

را  شیبه او، جا یو دلبستگ يبه سرعت فکر سود یفکر وا دارد و دل تنگ خودش بکند. ول بهمرد را  کیبتواند 

 ماند. یپرستو نم يبرا ییجا گریو د گرفتیدر ذهن و فکرش م

خودش ماند و  يالی. به بهانه داشتن مهمان در وامدیبه آن جا ن گریآنجا بود رها د يکه سود يآن دو روز تمام

 ایقدم زدن به کنار در يبرا اوشیآنها رفت. و از شانس خوبش پرستو و س يالیبه و يبرگرداندن سود يفقط برا

 اوشیکه پرستو و س یرا نداشت . وقت نشیغمگ اهو نگ یناراحت دنی. طاقت ددیرفته بودند و او اصال پرستو را ند

کرده بود و گفته بود که با رها به تهران برگشته  یخدا حافظ روبه رو شدند که يبرگشتند با نامه سود الیبه و

 و دو روز بعد. ستیتا ب دیرها را ند گریاست و پرستو د

 

 

بود تا مگر رها که آن همه در مورد  یدانشگاه را اعالم کرده بودند و پرستو از صبح نگاهش به گوش جینتا

 یزنگ د،یپرسیم جیاعالم نتا خیهر روز از تار يمدن سودو تا قبل از آ دادیبه خرج م تیدانشگاه و درس او حساس

 تماس کوچک. کیاز  غیدر یبپرسد. ول یبزند و احوال

توانست  ینم يکار یو آرام و قرار نداشت. ول دیچرخیکه تمام روز مثل ارواح سرگردان م دیدیاو را م اوشیس

بود. متوجه عالقه اش به رها شده بود  کیبه او نزد شتریب یبکند. خودش پرستو را بزرگ کرده بود و از هر کس

کم شده بود. به نظرش  شیها ینگران زا یبود کم دهیرها را د يتوجه و محبت ها یوقت یو نگرانش بود. ول

 کیکند و  ياو شوهر يهم برا توانستیمثل رها م یمرد هم سن و سال پرستو اصال مناسب او نبود. کس کی

از دستش  يکار چیه ریاخ يحاال با اتفاق ها یکند. ول فایا شیرا برا يپدر نقش يگاه باشد، و هم تا حدود هیتک
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قرارتر از او  یو بدتر و ب ندیاز آنکه غصه خوردن برادرزاده محبوبش را بب ریغآمد که انجام بدهد. به  یبر نم

 بشود.

هم نبود. تمام آن روز که پرستو در انتظار تماس او بود،  ادشیاصال به  یعنینگرفت.  یتماس چیرها ه تینها در

 بودند. یبه گردش و مهمان يو دو نفر از دوستان خودش و سود ياو و سود

با  هیحوصله گفت که قبول شده است. مرض ی. پرستو بدیپرس جیتماس گرفت و از نتا هیروز مرض يانتها در

 گفت : ییوبا خوش ر یول ستیکه درد پرستو چ دانستیم نکهیا

 چه خبرها ؟ عموت چطورن ؟ بهترن ؟ گهی. خوب دیبه سالمت شاالیمبارك باشه گلم. ا_

 تهران. میگردیپس فردا برم ایظرف فردا  گهیبهتره. د یلیجون خ هیمرض یمرس_

 .رونیشام ب یدعوتمون کن دیبا گهینره. محمد م ادتی ینیریا... پس ش_

 و گفت : دیحوصله خند یب پرستو

 1چشم حتما_

 : دیپرس دیکرد و با ترد یمکث بعد

 رها چطوره ؟_

نگرفته بود، چند لحظه مکث  یسوال از جانب پرستو با او تماس نیا دنیمدت از ترس شن نیکه تمام ا هیمرض

 و گفت : دیکش یسخت بود. آه شیسوال برا نیکرد. جواب ا

 کنه؟یم یتو چه فرق يبرا_

 فکر کرد که تماس قطع شده است. هیشد که مرض یطوالنخط آنقدر  يپرستو در آن سو سکوت

 الو پرستو ؟_

 اگه با من نباشه. یمن دوست دارم که خوب باشه، حت یکوتاه ) ول ی. (دوباره مکثیگیراست م_

 کرد و گفت : تیو عصبان یاز سر ناراحت یپوف هیمرض

 حالش خوبه._

 و گفت : دیکش یقینفس عم پرستو

 .یجان که تماس گرفت هیمرض یباشه. مرس_

 خبرم کن. یخواهش. پس هر وقت برگشت_

 حتما._
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. و آهسته پوزه اش را به دیچسب شیکنان آمد و به پا زیرفت. فاکس جست و خ اطیرا قطع کرد و به ح یگوش

 .طانیبانمک و ش یلیبزرگ شده بود و خ یپرستو فشار داد. نگاهش کرد و خم شد و او را بغل کرد. حساب يپا

بچه داشت که مال  کیکاش  يکه ا کردیرا نوازش کرد و بعد پشت گردنش را. فکر م شیوش هاگ پشت

به او ابراز کند. دوباره  یکه در وجودش بود را بدون چشم داشت یتمام عشق و محبت توانستیخودش بود و او م

ظه اش را با فکر رها و لح بهکه لحظه  ییهشت روز انجام داده بود. روزها یکه در آن س يبه رها فکر کرد. کار

اشتباه بوده است و  اوشیکه آمدنش همراه با س کردیو هشت روز فکر م یدر آن س یاو گذرانده بود. گاه ادیبه 

 یزود م ای ریاتفاق د نیکه ا شدیمتوجه م کردیخوب فکر م یوقت یباعث از دست دادن رها شده است. ول نیهم

 عمل کرده بود! زوریکاتال کیبود. و مثل  دهیبه آن سرعت بخش رفتن و دور شدن او فقط نیافتاد. و ا

 

**** 

 

آن شب که با رها به دربند رفته  ادیحوصله و کسل بود. به  ی. بشدیم کیبه آسمان کرد. هوا کم کم تار ینگاه

 يگریکس د چیوقت و با ه چیکه ه یرا که در کنارش داشت. حس یو آرامش تیبودند افتاد. آن حس امن

 زیاست. و همه چ شیادرست و سر ج زیبا رهاست همه چ یوقت نکهیمثل ا ،ی. حساوشیبا س ی. حتنداشت

 که فقط و فقط در کنار رها داشت. یشود. حس یممکن م شیبرا

که به  يتاب نشست. به آسمان خاکستر يرفت و در کنار او رو اطی. به حکردیاز پشت پنجره نگاهش م اوشیس

 نگاه کرد و گفت: رفتیشب م یاهیس

 میستاره ها رو هم نگاه کن میتون یم م؟یبخواب اطیامشب تو ح يدوست دار_

 نگاه کرد و گفت : اوشیرخ س مین به

 اوهوم! خوبه._

 

 

ده روز قبل از رامسر به گرگان رفته بود، هنوز برنگشته بود. و  بایروز بعد به تهران برگشتند. شهناز که تقر دو

آمد، آنجا را  ینظافت به خانه م يبار برا کی ییکه هفته ا یمنفجر نشده بود. ظاهرا خانمشکر خدا خانه چندان 

 کرده بود. زیتم
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بود و  نییسرش پا یرها دوست دارد، درست کرد و به شرکت رفت. سحرمتق دانستیرا که م یکیظهر ک کینزد

 .کردینگاه م لشیموبا یبه گوش

 ؟ يسالم سحر جون! چطور_

 کرد. یبوس دهیو با تعجب او را نگاه کرد. بعد بلند شد و با محبت د را باال آورد سرش

 پرستو جون؟ دلمون برات تنگ شده بود. عموت چطوره ؟ يچطور_

 به لطفت. بهتره. یمرس_

 : دیگذاشت. سحر با چشمک پرس زیم يرا رو کیک

 ؟ هیچ نیا_

 در ظرف را برداشت و گفت : پرستو

 به مناسبت قبول شدنمه._

 .یبه سالمت شاالی! مبارکه مبارکه! ايوا_

 سحر جون. بچه ها هر کدوم هستن واسشون ببر. یمرس_

 کرد و با سر به در اتاق رها اشاره کرد و گفت : یمکث

 هست؟ يریکب يآقا_

 پرستو بود سرش را تکان داد و گفت : يخوش عطر و بو کیکه همه هوش و حواسش متوجه ک سحر

 داخله. آره هست. اتفاقا خواهرت هم_

 گفت : طنتیرا فراموش کرد و با ش کیدفعه ک کی بعد

 جاست. نیپرستو ؟ آخه خواهرت هر روز ا هیخبر_

که بود خودش را جمع و جور کرد و  یخشکش زد. و همان طور بهت زده به سحر نگاه کرد. به هر بدبخت پرستو

 گفت :

 .ينه بابا چه خبر_

 زد و گفت : یچشمک سحر

 .میسهم بچه ها رو بد میرو ببر کیک ایب_

 برد. شیبرا ریو ش نیریو با قهوه ش دیرها بر يبرا کیبرش بزرگ ک کیآشپز خانه رفتند و پرستو  به

 به در زد و داخل شد. ییا ضربه
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را نشان  يزیبود چ ستادهیسرش ا يکه باال يبه سود وتریخودش نشسته بود و از داخل کامپ زیپشت م رها

 .دادیم

 داده بود ! هیشانه رها گذاشته بود و صورتش را به گردن رها تک يکامال خم شده بود و چانه اش را رو يسود

شد.  رهیاش خ دهیبه صورت رنگ پر یبا اخم به پرستو نگاه کرد و رها با نگران ي. سوددندیاز جا پر شانیدو  هر

نسبت به پرستو منصف  دیآن طور که با دیدوباره همان حس بد گناه به سراغش آمد. عذاب وجدان و گناه که شا

 نبوده است.

 سالم._

 آرام و لرزانش دل رها را سوزاند. يصدا

 ؟ نیاومد یک ؟يسالم پرستو خانوم. چطور_

 دنیکند. د یرا مخف دیلرزیم یکه به طور وحشتناک ش،یکرد دست ها یگذاشت و سع زیم يرا رو کیک پرستو

 او روشن کرده بود. يرا برا زهایچ یلیآنها خ نیو احساس ب متیهمان صم

 .روزید_

 خوش آب و رنگ نگاه کرد و با محبت گفت : کیبه ک رها

 به چه مناسبته ؟ نیدستت درد نکنه. ا_

 پخته و برده بود. کیبار بود که ک نیاول نیو ا بردیخشک به دفتر م يها ینیریمعموال ش پرستو

 دانشگاه. یقبول يبرا_

را فراموش  یمهم نیبه ا زی. چدیکوبیخودش م یشانیمحکم به پ توانستیاگر م رها خشکش زد. ییلحظه ا يبرا

 .دیپرسیاز پرستو م میدا ایداشت و  ادیرا به  خشیماه قبل تار کیکه تا  یکرده بود. آن هم در صورت

 در هم رفت و گفت : شیها اخم

 مبارکه!_

 حوصله رو به رها کرد و گفت : یب يسود

 گشنمه یلیرها؟ من خ میبر_

 .يسود يبایبه صورت ز یکرد و نگاه زیم يرو کیبه پرستو و ک ینگاه رها

 .میریم_

 تکه از آن خورد. کیرا برداشت و  کیبشقاب ک بعد



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ١٤٦ 

 پپر جان! هیعال یلیخ_

 دو خواهر گرفتار شده است. نیکه ب کردیکرد. احساس م يدرهم سود يبه اخم ها ینگاه

 گذاشت و گفت : زیم يرا رو کیک هیبق

 ؟ يایتو نم م،یریما واسه ناهار م_

که محبت خواهرش نسبت به او  دیرسینگاه کرد که دوباره بد خلق و خشن شده بود. به نظر م يبه سود پرستو

 تمام شده است.

 و گفت : دیکش یآه

 به سالمت. من با دوستم قرار دارم. دینه شما بر_

هر دو نفرشان  یکس قرار ندارد. ول چیرستو با هکه پ دانستندیم يگریبهتر از هر کس د يرها و هم سود هم

 کردند و رفتند. یخودشان را به آن کوچه زدند! و خداحافظ

 نگاه کرد شدند،یم نیبا خنده سوار ماش نگیبه آنها که در پارک شهیپشت ش از

 سخن یهر نوع ندیدر رفتن جان از بدن گو «

 » رودیکه جانم م دمید شتنیخود به چشم خو من

 به خانه برگشت. ادهیآمد و پ رونیرا برداشت؛ از شرکت ب فشی. ککردیشدن م یودن و از داخل خالب یته حس

 

 

را نگاه کرد و بعد به شماره کالس ها دقت کرد. تا همه را به خاطر بسپرد.  شیدرسها ستیچک ل گریدور د کی

 یبود تا از آفتاب در امان باشد. دهم مهر ماه بود ول ستادهیدرخت ا کی ریدماغش گرفته بود و ز يبرگه را جلو

 شود. دهم نداشت، حاال حاالها سر الیخ نکهیهوا هنوز گرم بود و مثل ا

 ؟ یلباس یشما هم طراح_

 نگاه کرد. کردیبود و با لبخند نگاهش م ستادهیکه کنارش ا ییبایو ز فیو به دختر ظر دیچرخ

 .دمتونیتو کالس ساعت اول د_

 رش را تکان داد و مودبانه گفت:س پرستو

 .میبله. ظاهرا هم کالس_

 دستش را جلو آورد و گفت: دختر
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 .یقیسودا حق يآ_

 .یپرستو فتوح_

 ؟ یهست یشیچه گرا_

 .یمزون و صنعت_

 زد و گفت: يلبخند باز دختر

 ؟ يدار یا.. منم. ساعت بعد چ_

 دروسش نگاه کرد و گفت : ستیدوباره به چک ل پرستو

 ی. شما هم با منی. بعد از ناهار هم پارچه شناسهیپا ی. ساعت بعدش هم کارگاه طراحیتجسم يهنرها یمبان_

 ؟

 .میآره با هم_

تا آسمان با  نیکه دروس دانشگاه زم دیدیرا جمع کرد و به کالس رفتند. عاشق رشته اش بود . م لشیوسا

نه به  دیشده بود. شا یمیصم یسودا حساب يتر و جامع تر بود. با آ یکل یلیدروس هنرستان تفاوت دارد. خ

داشتند که بتوانند از مصاحبت با  يادیمشترك ز یاخالق اتیبود. و خصوص یدختر خوب یول ه؛یمرض تیمیصم

همکار و کمک  هیروح دیپسند یدر او م یلیکه پرستو خ یبود. و اخالق یرنگ کیو  نیهم لذت ببرند. دختر مت

 لیانجام دهد. اوا یهر کس يآمد، برا یاز دستش برم يکه هر کار کردیم یسع یطیرسان او بود. تحت هر شرا

 یلیخ شیبود که تا چه حد دلمرده و افسرده است و برا شده. متوجه شدیم قیپرستو دق يدر رفتارها یلیخ

بود. و  هیشاد و پرروح یول روندیراست هم باال م واریکه از د ییبود. نه از آنها يتعجب آور بود. خودش دختر شاد

 تعجب آور بود. شیپرستو برا یسکوت و افسردگ نیا

مدلشان به دنبال او  نیآخر يها نیعمو و برادرش با آن ماش یگاه نکهیسرو وضع و لباس پرستو و ا دنید با

 یندارد. و هر چه بود از داخل و اعماق قلبش بود. ول یبود که او قطعا مشکل مال دهیرس جهینت نیآمدند، به ا یم

 نشده بود که بتواند از او سوال کند و اگر بشود کمکش کند. یمیآنقدر با او صمخوب 

. بردیبه سر م یبیو سکوت عج یخاموش کیرها و خواهرش بود در  نیهم که هر روز شاهد رشد عالقه ب پرستو

الاقل افسرده و خاموش هم نبود.  ینبود. ول ییبا رها آشنا شود هم او دختر شاد و پر سر و صدا نکهیقبل از ا

که او کامال عوض شده است.  دیرسیحاال. به نظر م ی. ولکردیرا م شیسرش به کار خودش گرم بود و زندگ

 بود. دهیموضوع را فهم نیهم ا الیخ یشهناز ب یحت
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سابقش  یگتواند به زند ینم یاست که حاال بدون او حت کردهیم یکه قبل از رها چطور زندگ کردیفکر م یگاه

مثل سابق نبود.  شیبرا زیچ چیه گریعوض شده بود. و د شیبا او کرده بود که تمام زندگ يبر گردد. رها کار

 .یپختن و باغبان ینیریش یحت

 

 

و هنوز هم با شدت هر چه تمام تر ادامه داشت. از  دیباریآبان بود. هوا سرد شده بود. از شب قبل باران م اواسط

 گفتیو م زدیزنگ م اوشی. فکر کرد که کاش به سشدیم کینگاه کرد. هوا کم کم تار رونیپنجره کالس به ب

آمد که صبح  ادشیاس ام اس بدهد. اما  اوشیآورد تا به س رونیب بیرا از ج شی. گوشدیایکه به سراغش ب

شت. و شروع گذا بشیرا دوباره در ج یکرد و گوش ی. پوفگرددیبر م ریاست و د ریگفته بود که تا شب گ اوشیس

تفاوت بزرگ  کیبا  ی. ولدیدیرها افتاد. حاال هم مثل قبل او را هر روز م ادیبه  اریاخت یکرد. باز هم ب یبه طراح

. تا ندیب یکه رها اصال او را نم دیرسیآمد و نه او. به نظر م یاو هر روز به خاطر خواهرش به آن جا م نکهیو آن ا

کرده بود که  دایپ نانیاطم گریحاال د یبرود و رها به او برگردد. ول يکه سود کردیدو ماه قبل هر روز دعا م

طور بود. از عالقه  نیا کهحداقل از جانب رها  ایحرف ها است.  نیتر از ا يآنها قو نیعالقه و احساس ب

ظرش بود و به ن دهیاز او د يادیز يبه هر جهت بودن ها يو بار يبندو بار ینداشت. ب نانیخواهرش اطم

در  یسرگرمش کند. ول یمرد جذاب و جنتلمن که مدت کیمورد تازه است.  کیاو فقط  يکه رها برا دیرسیم

 .ندیبیرا نم يگریکس د ير از سودیطور نبود. کامال معلوم بود که به غ نیمورد رها ا

 شود. ریرها ختم به خ يماجرا برا نیکه ا کردیفقط دعا م ریماه اخ کی نیحاال در ا و

 ریرا که از اول کالس از دستش افتاده و به ز شیرفت تا قلم مو یصندل ریرا جمع کرد و به ز شیطراح لیوسا

 رفته بود را بردارد. یصندل

 سودا زودتر از او برداشت و به دستش داد. يآ

 ؟ يایبا من م_

 را از او گرفت و در کوله اش انداخت و گفت : قلم

 ؟ يآورد نیماش_

 نش داد و گفت :به چشما یسودا چرخ يآ

 برم. خوامیتو فکر کن با اتوبوس م_
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 در آورد و گفت : شیدور و برش را نگاه کرد و زبانش را برا پرستو

 . اون هم با اتوبوس.امیتو هم فکر کن که من با تو ب_

 او فرو برد و گفت : يبازو ریسودا دستش را ز يآ

 ؟ يریگینامه نم یتو چرا گواه دونمیچه کارت کنم. آخه من نم گهید ییپرو_

 یپشت گوش م مایدا دیترسیم یاز رانندگ یاو که کم یحرف را گفته بود. ول نیهم چند روز قبل ا اوشیس

 .کردیانداخت و امروز و فردا م

 ؟ هیفضولم ک نمیخوام بب یم_

 او بود کرد و با خنده گفت : دیبه صورت سبزه و با نمک دوستش که برخالف پوست سف ینگاه

 .ییتو دمیکه د_

. احساس اوردیرا ب نیسودا ماش يتا آ ستادیا یطاق پشت بام اتاق نگهبان ریز واریدانشگاه پرستو گوشه د رونیب

استادانش را  ایها و  یاز هم کالس یی. با تعجب اطرفش را نگاه کرد تا چهره آشنازندیم شیصدا یکرد که کس

 نبود. یکس یول ندیبب

 پپر ؟ پپر؟_

 .کردیاو را پپر صدا م اینفر در دن کینها . تستادیدفعه ا کی قلبش

 ییلحظه ا يکه برا دیکوب یبار آن چنان با شدت م نیقلبش دوباره به کار افتاد. ا نیشدن رها از ماش ادهیبا پ و

که طپش قلب  یمارانیفوق العاده بد و مشمعز کننده. حاال حال بد ب یاحساس کرد. احساس شیآن را در گلو

 .کردیدارند را درك م

بود که  ماینبود و فقط ن نیدر ماش يانداخت. سود نیبه داخل ماش یدهانش را قورت داد و به سرعت نگاه آب

 به کنارش آمد و گفت : دیدویم کهیجلو نشسته بود. رها در حال یصندل يرو

 ؟ یکنیجا چه کار م نیتو ا_

مثل سابق نگرانش  يلحظه ا يرها برااو کرد و لبخند زد. دلش ضعف رفته بود که  يبه قد و باال ینگاه پرستو

 شده بود.

 خونم. دانشگامه یجا درس م نیا_

 سرش را تکان داد و گفت : رها

 ؟یاوشیمنتظر س_
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برگشت.  ادهیپ دیچکیو مقنعه اش م شیآب از موها کهیسودا در حال يهنوز دهانش را باز نکرده بود که آ پرستو

 پرستو با تعجب گفت :

 کو ؟ نیپس ماش ؟يشد يطور نیا... تو چرا ا_

او را نه. به پرستو نگاه کرد که  یبود ول دهیپرستو را د يبه رها نگاه کرد. قبال برادر و عمو يسودا با کنجکاو يآ

 زده است. دوباره به رها نگاه کرد. جانیگل انداخته بود و کامال معلوم بود که ه شیلپ ها

 چه مرگشه ؟ دونمی. نمشهیروشن نم _

 نگاه کرد و گفت :به پرستو  رها

 رسونمتونیم نیایب_

 .دیایسودا با چشمانش اشاره کرد که نم يآ یسودا اشاره کرد که بروند ول يبه آ پرستو

 دستش را گرفت و آهسته گفت : پرستو

 ؟ ي. به منم اعتماد ندارگهید ی. با منمیآب شد سیخ میبر ایب_

 سودا گفت : يآ

 .امی. زشته منم بستیصحبت اعتماد ن_

 بلند گفت : یکم يبا اخم و صدا رها

 آب شدم. استخارتون تمام نشد؟ سیخ _

 سودا آهسته گفت : يآ

 چه سگه !! خدا به دادت برسه ! يوا_

 سودا گرد شد. يآ يزیت نهمهیچشمانش از ا پرستو

رباراش . فردا د میتا کتک نخورد میبر ای. حاال بزنهیات داد م افهیخوب ق ؟یکنینگاهم م يجور نیچته ؟ چرا ا_

 .میزن یحرف م

 

 .دیاحوال پرستو را پرس یو با چشمک دیچرخ مایشدند. ن نیماش سوار

 ؟ يریگینم لیتحو يدانشجو شد ؟ییدایسالم احوال پرستو خانوم. کم پ_

! پسر خوب و خوش خنده کردیدرازتر نم مشیرا از گل شییآمد به شرط آنکه پا یخوشش م مای. از ندیخند پرستو

 داشت. دنیخند يبرا يزیچ کی شهیهم نکهیبود. مثل ا ییا
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 .ادهیکم کارم ز هیسالم. خوبم. نه بابا فقط _

 کرد. یمعرف مایسودا کرد و او را به رها و ن يرو به آ بعد

 یسودا هم سرش را تکان داد و به ترک يبه او گفت. آ يزیچ یسودا نگاه کرد و به ترک يبه آ نهییاز آ رها

بود که  دهیهرگز ند یبوده است. ول جانیآذربا يجمهور يکه مادر رها اهل باکو ستدانیجوابش را داد. پرستو م

 یکرد ول یصحبت م یبا او فارس شهیبزرگ فارس بود و رها هم هم يریکب يصحبت کند. آقا یترک یبا کس

 هم کامال تسلط داشت. شیظاهرا به زبان مادر

 لبخند زد و گفت : کردیبه پرستو که با دهان باز او را نگاه م رها

 که اهل کجاست ؟ دمیپرسیداشتم از دوستت م _

 سودا نگاه کرد و گفت : يبه آ پرستو

 ؟ یهست یی. کجایکه تو هم ترک دونستمینم_

 هستن. هیپدر و مادرم مال اوروم یاومدم. ول ایمن تهران به دن ؟يدیاز اسمم هم نفهم_

 ؟ یچ یعنیاسمت _

 ماه بر آب._

 اوو ! چه قشنگ._

شده بود، اشاره  رهیآن همه قطره باران به پرستو خ انیبغل در م نهییکه از آ مایبه ن شیسودا آهسته با ابرو يآ

 کرد.

 ؟ شیدار_

 سودا آهسته گفت : يسرش را تکان داد و مثل خود آ پرستو

 .کنمیم فیداستان داره. حاال سر فرصت تعر_

آسفالت سر  يرو نیماش يانتها چ،یلحظه در سر پ يه برابا اخم به پرستو نگاه کرد و آن چنان گاز داد ک رها

هنوز  دیشا نکهیبه ا دواریشد. ام دواریتوجه نکرد. ته دلش ام کردیکه نگاهش م مایبه ن گریخورد. پرستو هم د

 است. دهیفا یکه ب دانستیخودش هم م دیکه شا ییکور سو. کور سو کیرها او را بخواهد. 

هنوز اخم  کهینبود. رها در حال یتا خانه آنها راه چندان مایرا. فاصله خانه ن مایسودا را رساندند و بعد ن يآ اول

خانه نگه داشت و  يآنها ردو بدل نشد. جلو نیب یحرف چیه گریو د ندیو جلو بش دیایداشت گفت که پرستو ب

 .دیبه طرف پرستو چرخ یکم
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خواهد به  یدر ذهن رها است که م يزیکامال مشخص بود که چ کوله اش را برداشت و نگاهش کرد. پرستو

 .اوردیبه زبان ب دیکه چگونه با داندینم ایبه شدت دو دل است و  ی. ولاوردیزبان ب

 .میکه رسوند یمرس_

 شد. رهیجلو خ شهیبار تکان داد و به ش کیسرش را فقط  رها

 شود. ادهیحرف زدن ندارد در را باز کرد تا پ الیبود او اصال خ دهیرس جهیکه به نت پرستو

 پرستو ؟_

 .دیچرخ

 بله؟_

 نگاهش کرد و گفت : هیچند ثان رها

 ؟يکالس ندار ؟یدفتر من باش میساعت ده و ن یتونیفردا م_

 سرش را تکان داد. پرستو

 نه کالس ندارم._

 پس منتظرتم._

 داد. نییرا پا شهیشد و خم شد تا دوباره از او تشکر کند. رها ش ادهیپ پرستو

 .ی. مرسامیباشه م_

 به سالمت!_

 نداشت. یته قلبش اصال گواه خوب یول ندیخواست او را بب یبود که رها م یخوشحال م دیداخل خانه رفت. با به

 

 

***** 

 

و آنها هم  کردیبه دو م کهی نیسر پارك کردن ماش لیبه دفتر رها رفت. سحر با مسعود و سه میساعت ده ن سر

 يریکب يکرد و سحر گفت که آقا ی. سالم و احوال پرسدادندیو او را حرص م گذاشتندیسر به سرش م

 منتظرش است.
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را که  شیدور مشک نکیاش خم شده بود. همان ع ینقشه کش زیم يبه در زد و داخل شد. رها رو ییا ضربه

 بلند شد و با پرستو دست داد. شیبود. از سر جا یپرستو عاشقش بود به چشم داشت و مشغول طراح

. کامال معلوم بود که کردیشل کرد و با تلفن دستور قهوه داد. پرستو مو شکافانه نگاهش م یکراواتش را کم گره

 و پر از اضطراب است. جیرها گ

 دیکش شیبه پرستو نگاه کرد و بعد هر دو دستش را در موها هیمبل نشست. چند ثان يپرستو رو يو روبه رو آمد

 انداخت. نییسرش را پا

 رها هرگز شروع نخواهد کرد. دیینگو يزیاحساس کرد که اگر چ پرستو

 شده رها؟ يزیچ_

 سرش را بلند کرد و نگاهش کرد. بعد سرش را تکان داد. رها

 آره. _

 .شنومیخوب، اگر به من مربوطه بگو. م_

 نگاه کرد. رونیآتش زد و از پنجره به ب يگاریس

 من عاشق شدم._

 به در خورد و سحر قهوه ها را آورد. يا ضربه

 نکهیا یکامال مشخص و واضح بود که عاشق او نشده است. ول شیشد. برا رهیمات و منگ به رها خ پرستو

هم توقع داشت که  دیقابل درك نبود. شا شیتر کند، برا ادیو غم وغصه اش را ز دیبخواهد به او از عشقش بگو

 و تاپ تاپ به پشتش بزند و آرامش کند! ردیپرستو او را در آغوش بگ

 حرفش را بزند. يگریمدل د چیبه ه توانستینم نکهیرفت. نگاه رها هنوز هم به پنجره بود. مثل ا رونیب سحر

 من عاشق خواهرت شدم._

 ریرا در ز گارشیچشمان پر از غم پرستو خم شد و س دنی. با دندیرا چرخاند تا واکنش پرستو را بب سرش

 گفت : یچارگ یاموش کرد و با بخ يگاریس

 ... کنمیپرستو خواهش م_

 گذاشت. یباق يرا قطع کرد و پرستو را در خمار حرفش
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 دیوقت. با چیه ایحاال  ایو مثل برف سرد پرستو را در دستش گرفت.  فیو دستان ظر دیخودش را جلو کش یکم

خواست که  یکند و اصال نم یزندگ يخواست که با سود ی. او مکردیاو را مشخص م فیامروز تکل نیهم

 است. ر. جنگ اول به از صلح آخاوردیبه وجود ب يسود يبرا یناراحت ایپرستو مزاحمت و 

به گوشش  ایبفهمه و  يزیچ يخوام فردا پس فردا سود ی. نمرونیبرو ب میاز زندگ کنم،یپرستو خواهش م_

 ... نکهیمنظورم ا ؟یدونیبرسونن که نارا حتش کنه. م

نگاه کرد. دلش سوخت. اما حاال که  کردینگاهش م جیو گ دهیحرفش را قطع کرد و به پرستو که رنگ پر هدوبار

 .کردیم کسرهیکار را  دیبا گریضربه را زده بود د

بوده.  يدلسوز يهم کردم، از رو یحداقل از طرف من نبوده. من اگر توجه و محبت ایما نبوده.  نیب يزیچ_

به وجود اومده  ییا گهید زی. اگه تو ذهن تو چنیخواستم آرومت کنم. هم یم ییکه چقدر تنها کردمیحس م

 دور. زشیحاال بر نیهم

 تر. دهیشود و رنگش پر یکرد که دست پرستو در دستش لحظه به لحظه سردتر م یم احساس

 برداشت نکن. ییا گهیجور د کنمیدر مورد اون شب هم تو شمال، من مست بودم. خواهش م _

 و با خواهش گفت : کرد یمکث

 بکنم. مویهم تو دلته فراموش کن. بذار من زندگ يزیاگه چ کنمیپرستو خواهش م_

که زمان  کردینگاهش کرد. احساس م شهیو منگ تر از هم جیو گ یو ته دیکش رونیرا از دست رها ب دستش

. و در آن کردیاحساس م شیپشت گوش ها يگریتر از هر زمان د عیخون را سر انیمتوقف شده است. جر

. قلبش کند تر و کردیخون را م انیاش احساس افت جر نهیتر، درست سمت چپ س نییپا یطرف بدنش، کم

ذهنش غلبه کند. بلند شد و به طرف در رفت. رها هم  یکرد به آشفتگ ی. سعزدیم يگریتر از هر زمان د نیسنگ

 !شدیراحت نم الشیخ کردینم رونیب پایبا ت شیزندگ تا او را به طور کامل از نکهیبلند شد و به دنبالش آمد. مثل ا

 بود آهسته گفت : یو همان طور که صورتش رو به در خروج ستادیا

 یکرد و نفسش را به سخت یمکث طوالن کیبگم ( یکه بخوام به کس ادینم ادمیاز اون شب  يزیمن چ _

 ! مبارکت باشه!یداد ) خوش باش رونیب

 رفت. رونیدر ب از

و به هن و هن افتاده بود. مثل  کردیاست. قلبش درد م یخال شیپاها ریو ز رودیکه در هوا راه م کردیم احساس

داد.  هیتک واریو به د ستادیا ابانیاست و نفس کم آورده است. گوشه خ دهیرا دو یکه مسافت طوالن یکس
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 يد رفت و روبو ابانیخ فکه آن طر یشاپ ی. به کافنشستیم يجا خواستیخشک شده بود. دلش م شیگلو

سفارش گرفتن به سراغش آمد و او فقط سفارش  يبرا یزل زد. پسر جوان رونیها نشست و به ب یاز صندل یکی

برگشت. آب را تا ته خورد و دوباره به  یآب معدن يو بطر وانیل کیآب داد. پسر با تعجب رفت و با  وانیل کی

آب  گری. اصال متوجه گذر ساعات نشد. و فقط دو بار ددیدینم يزیچ ی. ولکردینگاه کرد. فقط نگاه م ابانیخ

 بدنش را خشک کرده بود. یوارد شده به عصابش تمام رگ و پ یسفارش داد. فشار و ناراحت

 خانوم؟_

نه به  دیداشت. شا یبود نگاه کرد. چهره برنزه و جذاب ستادهیسرش ا يکه باال یرا باال برد و به مرد جوان سرش

 و مودب. پیخوش ت اریسرها . اما ب تیجذاب

 .ارمیب کیبراتون قهوه و ک دیاگر دوست داشته باش ی. ولمیجا غذا ندار نیوقت غذاست. ما ا _

 خورد. یکرد. به گارسون ها نم شیبه سرتا پا ینگاهش کرد و بعد سرش را تکان داد. نگاه جیگ هیثان چند

 ن؟یجا هست نیا ریشما مد_

 رها کوچکتر بود. از یسرش را تکان داد. چند سال مرد

 ارم؟یبراتون ب نیدار لیم يزیچ_

 فقط آب. ممنون_

گفت و دوباره به  يزیاز کارمندانش رفت و چ یکیمرد در هم رفت و سرش را تکان داد و به طرف  يها اخم

 برگشت. زشیپشت م

را دست  هیو بق دیآب را سر کش وانیآب آورد. ل وانیل کیو قهوه و  کیک شیبرا یبعد همان پسر اول ییا لحظه

 نخورده رها کرد.

قابل  شیرها برا يوجه حرف ها چی. به هکردیشدن از درون را م یدوباره به پنجره نگاه کرد. احساس خال و

 هضم نبودند.

 »بوده  يدلسوز يهم کردم از رو یمن اگر توجه و محبت «

 .شدیم دهیبه نوبت به سر و قلبش کوب نیپتک سنگ کیحرف مثل  نیا

 نیسنگ سنگ کی نکهیاش بسته است. مثل ا نهیکه قفسه س کردیبکشد. احساس م یقیتا نفس عمکرد  یسع

 دهینفس نفس بر کیبه جز  يزی. نتوانست و چشدیم دنشیاش بود که مانع درست نفس کش نهیس يبه رو

 نشد. بشینص
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بار هم به ساعت  کی ی. حتکردیحس نم يزیشد. چ رهیخ رونیآن جا نشست و فقط به ب یطوالن يها ساعت

 نگاه کرد و جواب داد. اوشیبرگشت. به شماره س ایدن نیزنگ تلفنش به ا ينگاه نکرد. با صدا

 پرستو؟_

 بود. ینگران و عصب اوشیس يصدا

 بله؟ _

 :دیپرس دیمکث کرد و با ترد ییلحظه ا اوشیس

 پرستو؟ یخوب_

 خوبم._

 کالغ خسته و دم مرگ نبود. کیشباهت به غار غار  یب شیصدا اما

 ؟يبه ساعت نگاه کرد چیه ؟ییکجا_

و منگ دوباره به ساعت نگاه کرد. فکر کرد، او که  جینه بود. گ کی. نزدندیرا چرخاند تا بتواند ساعت را بب مچش

ه نگا رونیلحظه زمان و مکان را فراموش کرد. به ب کیقرار داشت حاال چطور ساعت نه است؟  میبا رها ده و ن

 شده بود. کی. هوا کامال تارکرد. تعجب کردیقبل هم نگاه م هیچند ثان نیکه تا هم ییکرد، جا

 »جا بودم؟  نیمن از صبح هم یعنی«

 افتاد. کشیکرده و بشقاب ک خیجا برخواست و نگاهش به قهوه  از

 خونه. امیحاال م نیمن هم_

 دنبالت. امیبگو م ؟ییکجا_

 آمد به کجا رفته است. رونیآورد بعد از آنکه از دفتر رها ب ید؟ به خاطر نمشد. اصال او کجا بو جیگ دوباره

 ...ایس یلحظه گوش هی_

 رفت و با خجالت گفت : کردیطرف صاحب کافه که موشکافانه نگاهش م به

 ؟ هیابونیچه خ نجای. ادیببخش_

 را گفت. ابانیبا تعجب نگاهش کرد و اسم خ مرد

 :دیبا خشم پرس دیشنیخط مکالمه او را م يکه آن سو اوشیس

 ؟ییکه کجا یدون یپرستو؟ تو چطور نم_
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 و گفت : دیکش یآه

 .امیم رمیگیم یمن تاکس ،يایخواد ب ی. نمگمیخونه م امیم_

 .ریبگ یتلفن یتاکس_

 باشه._

 را قطع کرد و به مرد گفت : یگوش

 .دیریبرام بگ یتاکس کیو  دیزحمت بکش شهیم_

 نشست. زشیکنار م یصندل يسرش را تکان داد و پرستو هم رو مرد

 را باز کرد و گفت : فشیک در

 شه؟یحساب من چقدر م_

 نگاهش کرد و گفت : هیمرد چند ثان_

 آره؟ نیآب داشت وانیهفت تا ل_

 آب خورده بود؟ وانی، از صبح فقط هفت تا ل یاو با آن معده خال یعنیبا تعجب نگاهش کرد.  پرستو

 نگاهش کرد و گفت : مرد

هفت  شهیحاصلش م ،یدوشت حمل کن ياونها رو رو ي. اگر بخوایرهاشون کن دیمشکالت رو فقط با یبعض_

 آب. وانیتا ل

 شد. رهیبه روبرو خ یحرف چینگاهش کرد و بدون ه پرستو

 .رونیب زیرو تو خودت نگه ندار بر یحساب و کتاب نداره. ناراحت ایکار دن _

 » رونیب زیاز من تو دلته بر یهر چ« افتاد. حرف رها  ادی به

 تون اومد. یتاکس_

 بلند شد و گفت : پرستو

 حساب من چقدر شد؟ نینگفت_

 و گفت : دیخند مرد

 بود! یآب لوله کش رینترس همه از ش _

 زد و گفت : یجان یهم لبخند ب پرستو
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 .دیریبگ دیبا گهیرو که د نیاشغال بوده. پول ا زتونیاز صبح م_

 باشه! نیخانم غمگ هیمشغول  زهایاز م یکیروز هم  کیبذار  _

 زد. رونیکرد و از کافه ب یسرش را به نشانه تشکر تکان داد و خداحافظ پرستو

 . آهسته سالم کرد.نیشاه دادیو داد و ب امدیم يشاد سود يخنده  يرا باز کرد و داخل شد. صدا در

 بلند شد و به طرفش رفت. اوشیرفت. سنگاهش کرد. به طرف اتاقش  یبا نگران اوشیس

 تا حاال؟ يکجا بود_

 گفت : يخواست تا جواب بدهد که سود پرستو

 .اوشیولش کن تو هم حاال س_

 را بدهد. يخبر خواهدیکه م یرا صاف کرد. مثل کس شیصدا بعد

 پرستو هم که آمد من خبرم رو بدم. نیحاال بذار _

 با خنده گفت : نیشاه

 !مونیکشت يسود ادیجونت باال ب يا_

 رفت و گفت : نیبه شاه ییغره ا چشم

 کرد منم جواب مثبت دادم. يبعد هم رها از من خواستگار میمنو رها ظهر ناهار رو با هم خورد _

در هم رفته  شیاخم ها نیخشکش زده بود. شهناز تعجب کرده بود و شاه اوشیالعمل ها متفاوت بود. س عکس

بود که رها چقدر زود دست به کار  نیکه باعث تعجبش شده بود، ا يزید. فقط تنها چتفاوت بو یبود. پرستو اما ب

برده،  یخودش به سر م یاختصاص نمو منگ و در جه چیشاپ گ یکه پرستو در کاف یشده است! ظاهرا آن زمان

 بوده است! يکردن از سود يرها مشغول خواستگار

 مبارکه!_

 گفت : نیتکان داد و شاه یسرش را با ناراحت اوشیگفت. س کیبود که تبر یکس نیاول

 ؟يدادیبعد خبر م يکردیدفعه عقد هم م هی يشما که همه کاراتو کرد _

 نزد. یحرف یبود سرش را تکان داد، ول دهیهم عق نیمورد با شاه نیکه ظاهرا در ا شهناز

 کرد و گفت : یاخم يسود

 .شیخواستگار انیتو خونه تق تق ب نهیکه دختر بش ستین میمثل قد گهیاالن د_

 سرش را با تاسف تکان داد و گفت : نیشاه
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 بد نبود. يکردیسوال م هی م،یجا آدم بود نیما هم ا ی. ولستی. حداقل واسه تو نستینه ن_

 

 

 با اخم گفت : يسود

 کنم. ی. من قراره زندگنیکن یبا رها زندگ ستیکدوم از شماها که قرار ن چیه نکهیا ينگفتم برا يزیچ_

 با خشم بلند شد و گفت : نیشاه

کنم. خودت  یباهاش زندگ ستی. چون که قرار نستمیمن که ن ،يخواستگار انیب هیطور نیباشه. حاال که ا _

 و خواستگارت. یدونیم

 گفت : هیو با گر دیکش غیج يسود

 ازت متنفرم! ن،یشاه یپست یلیخ_

افتاد و  نییراهرو به پا واریبه د زانیآو ياز تابلو ها یکیکه  دیم به هم کوباتاقش رفت و آنچنان در را محک به

 را گرفت. شیبازو اوشیس یبرداشت که به سراغش برود. ول زیبا خشم خ نیشکست. شاه

 شر راه ننداز. نیول کن شاه_

پسره  نیخودمون. آخه ا سیگ يدو روز بعد برگرده ال نکهیداره؟ من ترسم از ا يچه شعور ینیب یمگه نم_

 تیخر فهمهیسقف، تازه م هی ریشده! فردا پس فردا که رفتن ز نیا افهیتو مخش خورده کشته مرده ق لیاالن ب

 نه چندان علف خوردن است !!

 سرش را تکان داد و گفت : اوشیس

 شده؟ ییا طهیکه عاشق چه سل میبه رها بگ میبر م؟یکار کن یچ یگیم ی. ولدونمیم_

غاز شهناز  کیصد من  يمبل نشسته بود و به حرف ها يو خاموش رو دهیبه پرستو کرد که رنگ پر ینگاه

 .دادیگوش م

 کرد و گفت : یپوف نیشاه

 . فقط خدا کنه رها بتونه آدمش کنه.ستیآدم بشو ن نیا_

کرد و  يبه پرستو اشاره ا اوشیرفت. س اطینکند به ح تیرا اذ شیدود آن عمو نکهیا يآتش زد و برا يگاریس

 گفت :

 شما؟_
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 بله؟_

 ؟يخورد يزیچ_

 بلند شد و سرش را تکان داد و گفت : پرستو

 خوردم. يزیچ هیآره _

 موضوع را کش نداد و فقط گفت : ادیز یول د،ییگویدروغ م دانستیم نکهیبا ا اوشیس

 اتاقم کارت دارم. ایب یبخواب یخواست یدوشت رو گرفت_

خرس پو اش، که شهناز  یرا مسواك کرد و لباس خواب بلوز و شلوار عروسک شیگرفت و دندان ها دوش

 رفت. در زد و داخل شد. اوشیرا بافت و به اتاق س شی. موهادیآورده بود را پوش شیبرا

. کردیکار م شیپا يداده بود و با لپ تاپ رو هیتحت نشسته بود و پشتش را به تاج تخت تک يرو اوشیس

 آمد. یم گلزیگروه ا ي ایفرنیهتل کال میآهنگ مال يصدا

 ؟یداشت يکار اوشیجانم س_

 کنارش اشاره کرد و گفت : به

 من بخواب. شیامشب پ ایب_

لپ تاپ را بست و کنار گذاشت و  اوشی. سدیخواب شیکنار عمو یحرف چیسرش را تکان داد و بدون ه پرستو

 یرا در شکمش جمع کرده بود نگاه کرد. نم شیمثل بچه ها پاهاو به پرستو که گلوله شده بود و  دیچرخ

 يپرستو بود. برا شیگل. اما سو ادیز یلیرا دوست ندارد. دوستش داشت. آن هم خ يکه سود دیتوانست بگو

 بکند. يخاطر او حاضر بود هر کار

 ؟ياز صبح کجا بود _

 شاپ. یکاف هیتو  _

 کنار زد و گفت: شیشانیپ يرا از رو شیفرفر ياز موها يا حلقه

 نه؟ یدونستیتو م_

 سرش را تکان داد. پرستو

 آره؟ ياون بود شیصبح پ_

 دوباره سرش را تکان داد. پرستو

 خته؟یبهمت ر يطور نیبهت گفته که ا یچ_
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 چشمانش را بست و آهسته گفت : پرستو

 .ستیمهم ن گهید_

 واسه من مهمه._

 نهیوسط جناق س قای. دقکردیر کامل نفس بکشد. قلبش درد مباز هم نتوانست که به طو ی. ولدیکش یآه پرستو

 .گرفتیاش با هر نفس در م

بود. چون من تنها  يدلسوز يکرده از رو ی. گفت که اگر هم محبت و توجهرونیبرم ب شیگفت که از زندگ_

 بودم.

 دفعه منفجر شد. و شروع به ناسزا دادن کرد. کی اوشیس

 نفهم. کهیغلط کرده مرت_

 را در دهانش گذاشت. يو اسپر دیگرفت و پرستو از جا پر نفسش

به اون نداشتم. اصال  یحرص نخور. من اصال ناراحت نشدم. بعد هم من عالقه آنچنان اوشیتو رو خدا س_

 .فتادهیکه ن یاتفاق

 .زدیرا آرام کند، که پشت سر هم حرف م اوشیس یقیبه هر طر خواستیبود و م دهیترس آنقدر

 را کنار تخت گذاشت. يو اسپر دیکش یقینفس عم اوشیس

 !کنمیم شیحال_

 را گرفت. دستش

بمونه.  يطور نی. بذار اوضاع همخوادیبرات سمه. ولش کن اون منو نم تی. تو عصباناوشیتو رو خدا س_

 بشم. نیتر از ا کیکوچ خوامینم

از حد به  شیهم فشرد و بعد سرش را تکان داد. پرستو حق داشت. اصرار ب يچشمانش را رو هیچندثان اوشیس

 ضرر خود پرستو بود.

بود. به نظرش رها  دهیپرستو چه خوابها که ند ي. براردیو گذاشت که پرستو هم در آغوشش آرام بگ دیکش دراز

شکننده  يپرستو يکه رها نسبت به پرستو داشت، برا ییگرانه ا تی. حالت حماشدیپرستو م يبرا یزوج خوب

به صورت  یاست. نگاه ختهیر مبه ه شیها ینیب شیکه تمام پ دیدیحاال م یو عشق بود. ول تیحما نیبهتر

 .دیآرام و معصوم پرستو کرد، چراغ را خاموش کرد و خواب
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عکس بکند. از  نیبا ا دیکار با که چه دانستی. نمکردینشسته بود و به عکس رها نگاه م ششیآرا زیم پشت

 ينبود. اگر سود ینگه داشتن آن هم کار درست گرید ی. از طرفاندازدیآمد که آن را دور ب یدلش نم یطرف

 نداشت. یصورت خوش دیفهمیم

خاطر که  نیخودش کرد. فقط به ا فتهیاز قصد با رها گرم گرفت و او را عاشق و ش يکه سود کردیفکر م یگاه

است که او عاشق  دانستهیکه نم يکه سود کردی. فکر مشدیبعد به سرعت نظرش عوض م یکند. ول تیاو را اذ

به کار او  يگذشته نبود و کار ثلم گرید يسود نکهیاو را عذاب دهد. با ا لهیوس نیرها است که بخواهد به ا

 نسبت به خواهرش نداشت. ينداشت، اما او هنوز نظر مساعد

لباس  ریز شیو ته کمد لباس ها دیچیپ شیها راهنیاز پ یکی يبلند شد و آن را ال به عکس نگاه کرد. دوباره

بزرگ در آورد.  یگوجه فرنگ کیرا پشت سرش بست و به صورت  شیگذاشت. بعد موها یزمستان میضخ يها

 دایآمده است، پ یم خوششاز آنها  یرها زمان دانستیکه م شیفرفر يحلقه هم از موها کی یکه حت يبه طور

 نبود.

کار شده بود و طرح و دوختش  يسورمه ا يتور ارگانزا شیها نیو سر آست قهیکه کنار  یاسمان یو شلوار آب کت

که  ستین یاجیاست، نه او. و احت يسود يکه خواستگار کردینکرد. فکر م شی. آرادیمال خودش بود را پوش

 به خودش برسد. یلیخ

 تاب نشست و کتاب خواند. يرفت. رو اطیرا برداشت و به ح شایگ کیخاطرات  کتاب

به  یرفته بود. ول نیاز ب هیو بهت اول یجیبعد از چند روز که از مالقات با رها در دفترش گذشته بود، آن گ حاال

 ایاصال کل دن نکهی. مثل اشدیم زیکه شامل همه چ ییحس یوجودش را گرفته بود. ب یبیعج یحس یب شیجا

 نیبه کل در ا یول زد،یحرف م د،یخوابیم خورد،یربات شده بود. م کیاو از دست داده بود. مثل  يارزشش را برا

 نبود. ایدن

کجا؟ آن را  ی. وللنگدیکار م يجا کیشده بود. متوجه شده بود که  قیچند روز بود که در رفتار او دق نیشاه

 یواند از او حرف بکشد. نگرانش بود. ولحرف هاست که بت نی. و مطمن بود که پرستو تودار تر از ادانستینم

به  نیدهد. بنابرا یرانم شیم خصوصیشدن به حر کیاجازه نزد یکه تا پرستو خودش نخواهد به کس دانستیم

خود او  یو حت يبا سود اوشیرابطه س يورا شهیو پرستو هم اوشیکه رابطه س دانستیمتوصل شد. م اوشیس

 .داندیرا م انیجر اوشیداشت که س نانیبوده است. و اطم
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را  زیکه اگر پرستو بخواهد خودش همه چ کردیکرد. فکر م یاطالع یهم اظهار ب اوشیس ی. ولدیپرس اوشیس از

 به برادرش خواهد گفت.

کنارش نشسته بود  دهیکه کت و شلوار پوش نیکتاب بلند کرد و به شاه يتکان خوردن تاب، سرش را از رو با

 ا برگرداند و گفت :جلد کتاب ر نینگاه کرد. شاه

 وقت برنگردوند. چیدادم که اون هم ه یبه کس ادمهی ش؟یقبال خوندمش از کجا آورد شا؟یگ کیخاطرات _

 برام گرفته. اوشیس_

 سرش را تکان داد و گفت : نیشاه

 ؟یخوب_

 لبخند زد و گفت : پرستو

 ؟یآره تو خوب_

 شده پرستو؟ يزی. چیستیخوب ن کمیبه نظرم تو  یمن خوبم. ول_

 .شدیم کیهوا زود تار یسرش را تکان داد و به آسمان نگاه کرد. ساعت چهار بود، ول پرستو

 من خوبم._

 آنکه بحث را عوض کند گفت : يلحظه پرستو بلرزد. برا کی يو باعث شد که برا دیوز يسرد باد

 هوا سرد شده._

 .دیچیبه دور خودش پ شتریبافت را ب شنل

 د و گفت :کر ییخنده ا نیشاه

 بحث عوض نکن._

 .دیبه طرف پرستو چرخ یکم

 .رونیب زیتو دلته بر یشده؟ هر چ یچ_

 انداخت. یرها م ادیحرف او را به  نیا کهیدر حال زنند؟یحرف را به او م نیدانست که چرا همه هم ینم

 ؟يزدیهمه حرفات رو به من م يکه بود کیکوچ ادتهی_

و  رفتیشب ها به تخت او م یگاه یبود و حت نیسرش را تکان داد. کوچک تر که بود عاشق شاه پرستو

به خاطر  یهم کم رنگ تر شد. حت نشانیب تیمیصم نی. اما با بزرگ تر شدن و پرمشغله تر شدن شاهدیخوابیم

آمد که تازه وارد  یم دشای. زبود و نه شهنا نیکه درباره عادت ماهانه اش به او گفت شاه یکس نیآورد، اول یم
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 چیبود. شهناز ه دهیبار عادت ماهانه شد. درد داشت و بدتر از آن ترس نیاول يشده بود که برا یسالگ زدهیس

موضوع به طور مفصل صحبت  نیکه در مدرسه راجع به ا يمورد به او نگفته بود و ظاهرا آن روز نیدر ا یحرف

خجالت آور بود. عاقبت  یلی. به نظرش خدینداشت که به او بگو هم ینبوده و دوست آنچنا بییشده بود او غا

که  دانستینم یدرد داشت و حت کهیکرده بود. در حال دایخانه پ یپشت اطیکردن در ح هیاو را در حال گر نیشاه

 شده بود. فیکث شیخودش را جمع و جور کند. تازه از مدرسه برگشته بود و تمام لباس ها دیچطور با

بود و به  یسال پنجم پزشک يدانشجو نیاو را بلند کرده بود و به اتاق خودش برده بود. آن زمان شاه نیشاه

آن قدر  يدختر چیو کامل که تا به حال ه یرا که افتاده بود شرح داد. آن قدر علم یپرستو اتفاق يطور کامل برا

 نکرده بود. دایموضوع پ نیاطالعات در مورد ا

 کیو  ستیبچه ن گریکه پرستو د دهدینشان م نی. استین يبد زیاصال چ نیه بود که اکرده بود و گفت آرامش

با شهناز که چرا پرستو  یجنجال حساب کیخانم بزرگ شده است. بعد او را به حمام فرستاده بود و با راه انداختن 

 او را آماده و آرام کند. یو کم بدهد یرا از قبل آماده نکرده است، خواسته بود که به او پد بهداشت

است. درس  يدور نیباعث ا یدانست که چه کس یآمد. نم یم بهیبه نظرش دور و غر نیحاال همان شاه یول

 بزرگ شدن او ؟ ایو  نیشاه يها يریو درگ

 اش کرد و گفت : افهیبه برادر خوش ق ینگاه

 کم به خاطر کنکور و کار خستم. کی. شمی. خوب مستین يزیچ_

 يبه خواستگار گرید یخواست و قرار بود تا ساعات ی. رها او را نمدینخواست که بگو یعنی. دییبگو نتوانست

کرد. فقط ممکن بود باعث  یاو نم يبرا هیدر اصل قض یفرق گرید نیموضوع به شاه نی. گفتن ادیایخواهرش ب

 یبکند نم تیکه رها را اذ يزیچ یعنیخواست.  یرا نم نیشود که پرستو ا يریبه وجود آمدن بحث و درگ

 خواست.

 ؟ شمیناراحت م ،يرو از من پنهون کرد يزیکه اگه بفهمم چ یدونیم_

شوهر خواهرش  ندهیاز عالقه او و رها بداند. رها در آ يزیچ يگریسرش را تکان داد. قرار نبود که کس د پرستو

و  هودهیکار ب نیش هم به شاهنبود. پس گفتن یبه او اصال درست و اخالق يگریو داشتن هر حس د شدیم

 بود. یعبث

باشد که به  یزنگ در هر دو از جا برخواستند. پرستو به سرعت به داخل رفت. دوست نداشت او کس يصدا با

 .رودیاستقبال آنها م
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رها وارد  ي. بعد عمه هادیسرش را بوس يبزرگ وارد شد با پرستو دست داد و با محبت باال يریکب يآقا اول

و خود داماد وارد شدند. پرستو بدون  ییخون گرم و مهربان برخورد کردند. و در آخر هم عمو و دا یلیشدند که خ

بعد عروس افتخار داد و  قهینشست. چند دق اوشیکرد و کنار شهناز و س ییبه رها نگاه کند سالم آهسته ا نکهیا

را بر لبانشان  تیشده بود که دهان هر دو عمه رها باز مانده بود و لبخند رضا بای. آن قدر زوستیبه جمع شان پ

 شده بود. يمحو جمال سود فتهیکرده بود. رها هم عاشق و ش يجار

 بشیها نص نیباتریاز ز یکیبود، حاال هم  ییبایبه دنبال ز شهیرها که هم دیدیناخوداگاه پوزخند زد. م پرستو

 شده بود.

کرده  دایغلبه به افکارش پ يبرا يدیجد وهی. شدیشن یکدام را نم چیپرستو ه یوع شد ولشر هیاول يها بحث

خودشان بگردند و هر جا که خواستند  يمحابا برا یاجازه بدهد که ب گرشیبود که به افکار د نیبود. و آن ا

 اتییکرد. از فکر کردن درباره جزیو احمقانه فکر م تیکم اهم يزهایبود. به چ یشدن یبروند. سخت بود ول

 لباس طرف مقابلش گرفته تا شام شب قبل!

را تعارف  ینیریبرگشت و دست زد. شهناز اشاره کرد که بلند شود و ش ایدن نیدست و مبارك باد به ا يصدا با

ا نگاه هم به ره هیصدم ثان کی يبرا یرا دور گرداند و نشست. حت ینیریبلند شد و ش یآدم آهن کیکند. مثل 

 ممنوعه بود. شیبرا گریاو نبود. د يرها برا گری. دخواستینم گرینکرد. د

. فکر امدیزود م یلیتعجب کرد. به نظرش خ یلیگذاشته بودند. پرستو خ گریدو ماه د يقرار ازدواج را برا ظاهرا

را  ينظر نیشهناز هم چن یو حت اوشیس ن،یکرده اند؟ شاه دایکه آنها واقعا نسبت به هم شناخت پ کردیم

بندان چه مزه  خیو در آن برف و  يد خردر اوا یصبر کنند. عروس دیکه حداقل تا ع گفتندیداشتند. آنها هم م

طور  نیبود. آنها هم که اوضاع را ا یکیپا داشت و حرفش  کی يمرغ سود یداشته باشد؟ ول توانستیم ییا

 نگذاشته بود! یآنها باق يرا برا یحرف چیه يجا گرید يسود یعنینزدند.  یحرف گرید دندید

 

 

****** 
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در  کردیلبه مقنعه اش را صاف م کهیو کوله اش را به دوشش انداخت و در حال دیرا با عجله پوش شیها کفش

بخورد که رها  نینمانده بود به زم يزی. چدیایبه داخل ب خواستیرها شد که م نهیبه س نهیرا باز کرد. س اطیح

 را گرفت و نگهش داشت. شیبازو

. به سرعت خودش را جمع و جور کرد و دیچیپ شینیو عطر و صابون در ب ویافتر ش ییآشنا يهمان بو دوباره

 شهیهم گذشت،یآنها م يکه از نامزد یماه کی نی. در ادیکش رونیرا از دست رها ب شی. و بازوستادیصاف ا

مغزش فرستاده بود و  یگانیبا بهشد. تمام خاطرات او را تماس را با رها داشته با نیکرده بود که کمتر یسع

 عطر به گذشته پرتاب شد. کی يقفل بزرگ زده بود. و حاال تنها با بو کیدرش را 

 کرد که کامال خونسرد باشد. یسع

 ا...سالم. حال شما؟_

بود. رها سرش را تکان  نیغمگ يتا حدود یلحظه به چشمان رها نگاه کرد. نگاهش متفکرانه و حت کی يبرا

 داد.

 ؟يریم ییاحوال پرستو خانم؟ جا_

 باالتر پارك شده بود اشاره کرد و گفت : یسودا که کم يآ نیبا سرش به ماش پرستو

 بله دانشگاه._

 شانه جابه جا کرد و گفت : يکوله اش را رو بعد

 منتظره شماست. يخوب با اجازه. فکر کنم سود_

 .دیچیدر کوچه پ فونیاز آ يسود يلحظه صدا نیهم در

 .رهیم ادشیبه خودش باشه که منو  نیپرستو جان! ا یمرس_

 .کردیکه حالت صورتش را عوض م ییاز آن خنده ها یکی. دیخند رها

 .امیتو نم گهیخوشکل خانم. من د نییپا ایب _

 آنها باشد. نیب يتوانست شاهد عاشقانه ها ینم گریکرد. د یرها تکان داد و خداحافظ يبرا يسر پرستو

که  یاز کسان یکیدر هم به رها زل زده بود.  يسودا رفت که از پشت فرمان با اخم ها يآ نیطرف ماش به

کمکش کرده بود او بود. در  یلیمدت خ نیهم که در ا یاز کسان یکیسودا بود. و يآ دانست،یاو را م يماجرا

 گفت : یبا لحن مشکوک وداس يکرد. آ فیعرسودا ت يآ يرا برا يتوسط سود فونیبرداشتن آ انیجر نیماش



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ١٦٧ 

که به اون  کنهیم یکار رو کس نیکه خواهرت از عالقه تو به رها خبر نداشته؟ به نظرم ا یپرستو؟ تو مطمن_

 طرفش مشکوك باشه.

کار را  نیفقط به خاطر ضربه زدن به او ا يسود یعنیکه  کردی. فکر مدییگو یراه نم یفکر کرد که پر ب پرستو

عالقه پرستو را به رها به او گفته است و او را دچار شک  انیجر یبه رها کس شیبعد از دلبستگ ایاست ؟  کرده

اول  هیپرستو و رها گوش کند. نظر نیب حبتبه ص فونیو وسواس کرده است؟ آن طور که بخواهد با برداشتن آ

دوم  هیخودش را خراب کند. نظر یزندگ يلج و لجباز کیبخواهد به خاطر  یکس نکهیبه نظرش احمقانه بود. ا

که بوسه آن شب  یبه او خبر داده است. کس یبود که چه کس نیکه مهم بود ا یموضوع یپررنگ تر بود. ول

 دیشا ای. زدیم ریاش را با ت هیمتنفر بود که سا يکه آنقدر از سود هیرضمثل م یکس ایاست؟  دهیآنها را د

 هیبود. مرض دیده کند و به نفع پرستو کارکند. که آن هم به نظرش بعکارش او را از رها دلز نیبا ا خواستهیم

 ياگر به خاطر دوستش باشد. با صحبت آ یرا خراب کند. حت یکس ینداشت که بخواهد زندگ یتیشخص نیچن

شد و ناخوداگاه پرستو هم موضوع را فراموش  دهیکش يگرید زیبحث به چ رانیلباس ا خیسودا درباره کالس تار

 کرد.

 

*** 

سرما  نیدر ا خواهدیچطور م يسرد شده بود. پرستو در تعجب بود که سود یلیماه بود هوا خ يد لیاوا بایتقر

او را مجبور کرد که  اوشیاز پارك خارج شد. باالخره س یرا روشن کرد و با هزار بدبخت نیماش رد؟یبگ یعروس

 نیاش را گرفته بود ! شاه ینامه رانندگ یگواهبرود. بعد از سه بار رد شدن باالخره  یبه کالس آموزش رانندگ

که دست  یبکوبد تا زمان واریبه در و د خواهدیگرفته بود تا هر چه قدر م شیدست دوم برا 206پژو کیهم 

را نگه  نیزنگ خورد و مجبور شد که دوباره ماش شی. گوشردیبگ شیبهتر برا نیماش کیفرمانش خوب شود و 

بود  يرا برداشت. سود یزود بود. گوش یو هم جواب تلفن را بدهد. هنوز کم دکن یتوانست هم رانندگ یدارد. نم

بود و خانه  دهیاز دوستان رها خر یکیتولد  يکه خواهش کرد، سر راهش به خانه رها برود و لباس او را که برا

به رو شود. حاال  رورها خواست با  یغرولند قبول کرد. نم ی. پرستو هم با کماوردیاو ب يآنها جا مانده بود را برا

آمد پرستو درس را بهانه  یم يبود. و هر بار که به سراغ سود دهیکه اصال او را ند شدیم يروز ستیب بایتقر

 آمد. ینم رونیو از اتاق ب کردیم

 قبول کرد و دور زد و برگشت. اورد،یب شیکه برا گفتهیگفت که رها کار داشته و گرنه به او م يسود یوقت یول
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 نیباز هم ته ماش اطیشد و متوجه شد که با آن همه دقت و احت ادهینگه داشت. پ اطیدر خانه رها با احت يجلو

 يعقب و جلو کرد و دوباره پارك کرد، که باعث خنده  گریدور د کیکج پارك شده است! دوباره سوار شد و 

 بود. ركآن طرف پا یخودشان نشسته بودند که کم نیچند پسر جوان شد که در ماش

به اتاق رها رفت.  میکرد و مستق یهم منزل نبود. پرستو با تورج مستخدمشان سالم و احوال پرس يریکب يآقا

. در دیند يزیچ نیچن یبه رنگ قرمز است. تمام اتاق را نگاه کرد ول يپاکت کاغذ کیگفته بود که در  يسود

نشست و سرش را  نیزم يزانو رو وشد و دکمد بود. خم  نیریکمد را باز کرد. حدسش درست بود. در قفسه ز

 داخل کمد کرد.

 ؟یهست یشما ک_

 کمد خورد و اشکش را در آورد. يباال يکه سرش به قفسه  دیچنان از جا پر آن

 آخ!_

 ؟يشد یچ نمتیبب_

 .ندیسرش برداشت تا محل برخورد را بب يپرستو زانو زد و دستش را از رو کنار

 رد. دردش فراموشش شد.مات و مبهوت او را نگاه ک پرستو

 کرد و لبخند زد و سرش را نگاه کرد. کردیباز نگاهش م یبه پرستو که با دهان ینگاه

 ؟یهست یک یانقدر ترسو باشه. باالخره نگفت ستی. دختر خوب نستین يزیچ_

 گفت : دیکرد و با ترد یمکث

 ؟ینکنه شما عروس خانم_

 نه من پرستو ام!_

به حالت خنده باال رفتند و لبخند زد. پرستو دوباره مات شد. همان لبخند رها، همان صورت، و  شیدو ابرو هر

 همان اخم و غرور.

 پرستو؟_

 کرد. حیخجالت زده تصح پرستو

 خواهر عروسم._

 دراز کرد تا دست بدهد. ییگفت و دستش را به نشانه آشنا یهوم

 منم رضا هستم. برادر رها._
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 سرش را تکان داد. از همان لحظه اول او را شناخته بود. پرستو

 بله شناختمتون. خوشبختم._

 داد که : حیرضا به نشانه تعجب باال رفت و پرستو توض يابرو کی

 و رها عکساتون رو نشونم دادن. يریکب يعکستون. آقا ياز رو_

 و گفت : دیخند رضا

 پس معروفم؟_

 و بلند شد. رضا گفت : دیکش رونیرا از کمد ب يجا برخواست. پرستو هم پاکت کاغذ از

 .میشد لیزن برادرمون نا ارتی. گفتم باالخره ما به زیفکر کردم که عروس خانم_

 به پرستو کرد و ادامه داد: ینگاه

 اما خوب خواهر هم انگار خود آدمه. نه؟_

 خنده اش را فرو خورد و گفت : پرستو

 !! قایبله دق_

 گفت : یبا عذر خواهبه ساعتش کرد و  ینگاه

 خوشحال شدم. دنتونیشده. از د رمی. من ديریکب يآقا دیببخش_

 سرش را تکان داد و گفت : رضا

 .دی. به عروس خانم هم از قول من سالم برسوندیمن رو رضا صدا کن_

به  يادیز یلیبوق زد. شباهت خ شیبه رضا نگاه کرد و برا نهییشد و رفت. از آ نیتشکر کرد و سوار ماش پرستو

تر از رها  دیجذاب تر بود. پوستش سف یلیهمان طور که خود رها هم اعتراف کرده بود از رها خ یرها داشت. ول

در حدود پنج تا  يزینمک. اما قدش از رها کوتاه تر بود. چ یو ب دیبود. نه کامال برنزه و سبزه مثل رها و نه سف

در درون اعتراف کرد که  نکهیه تر از رها داشت. پرستو با اکوتا یشانیتر و پ دهیکش ییمتر. ابروها یسانت شیش

فکر نکند. به نظرش رها حالت  مینکته به طور مستق نیکه به ا کردیم یبه نظرش رها جذاب تر است اما سع

حالت مردانه اندام و صورتش  یداشت. درست بود که صورتش از رضا خشن تر بود. ول يتر هپخته تر و مردان

 تر و پسرانه تر رها بود. فیتوان گفت که رضا نسخه بدل ظر یاز او بود. م شتریب

 برد و به دستش داد و سالم رضا را هم به او رساند. يسود مارستانیرا به ب لباس

 مگه رضا اومده؟_
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که  یاست. مثل کس دهیبود که هول شده است و ترس ینگاه کرد. حالتش مثل کس يبا تعجب به سود پرستو

 است. دهیانجام داده است و حاال که دستش رو شده ترس یدزدک ایباه و کار اشت

داد. اخم  هیتک يپرستار ستگاهیکه کامال مشخص بود ناراحت است به کانتر ا يسرش را تکان داد و سود پرستو

 در هم رفته بود و در فکر بود. شیها

 شده؟ يزیچ_

 برگشت و گفت: شهیسرعت به خودش آمد و به حالت هم به

 هان؟ نه. تو برو. دستت درد نکنه._

 کرد و به دانشگاه رفت. یافتاده است خداحافظ ییاتفاق ها کیکه همچنان مطمن بود که  پرستو

 

نشست. فاکس، هاپ هاپ  یصندل يرا پاك کرد و رو شیرا هم در فر گذاشت و دست ها ینیریش ینیس نیآخر

حبه قند کف دستش گذاشت تا بخورد.  کیکرد. بغلش کرد و  زیشروع به جست و خ شیکنان آمد و کنار پا

 شهناز به داخل آشپز خانه آمد و گفت: هیزنگ در آمد و بعد از چند ثان يصدا

 اومدن. ایپرستو ب_

رفت. شهناز به مناسبت آمدن رضا به شام دعوت شان کرده بود.  يریرا تکان داد و به استقبال خانواده کب سرش

 که البته همه کارها را توران خانم و پرستو کرده بودند.

بود و کامال مشخص  دهیپر یشده بود با تعجب به او که رنگش کم يکه از صبح متوجه اضطراب سود پرستو

 دنیشدند و پرستو بالفاصله متوجه حالت رضا شد. با د بود که آرام و قرار ندارد نگاه کرد. رها و رضا با هم وارد

و  دید یاو را نم رتیبهت و ح نیا بود،کلمه خشکش زده بود. رها که پشتش به برادرش  یواقع یبه معن يسود

لحظه پرستو اعتراف کرد که رها  ي. براکردیرا نداشت خوش و بش م شهیکه او هم حال هم يبا خنده با سود

 .ستین شهیهم يآن سود يعاشق! که هنوز متوجه نشده است که سود یلیخ ایاست و  جیگ یلیخ

 جان؟ يشده سود یچ_

 »باالخره . « دیکش یقینفس عم پرستو

 توجه به رها به سمت رضا رفت و گفت : یب يسود

 ؟ي. چطوردمتیوقته ند یلیسالم رضا. خ_

 گفت : دهیبر دهیلب و بر ریاز شدت خشم در مرز انفجار است. ز دیرس یکه به نظر م رضا
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 زن داداش! يشما انگار بهتر یمن خوبم. ول_

رها از  افهیق انیم نی. در اکردندیگفت. همه با تعجب به مکالمه آنها نگاه م یزن داداش را با حالت خاص کلمه

 شدیسرش سبز م يشاخ درخت چنار هم به رو يتر بود. آن چنان تعجب کرده بود که اگر به جا یدنیهمه د

 تعجب نداشت!! يجا

 ن؟یشناسیشما همو م_

 را از جا پراند. يسود کهیو خشن بود. به طور یکامال عصب لحنش

 .میبود یآره. هم کالس_

 گفت : يرها باال رفت و رو به سود يابرو کی

 ؟ي! اون وقت چطور تا حاال نگفته بودحیصح_

 به برادرش کرد و گفت : ینگاه

 ؟يچرا حرف نزد یدونستیتو که م یبوده، ول دهیندعذر رضا موجهه اون تو رو اصال  _

 گهی. منم که اطالع دشهینم لیدل نکهیا یول یبرادرت هست هیکامل نداشتم. تو شب نانیمنم اطم نکهیا يبرا_

 يزیچ دیبا ي. بعد اون وقت چطورکنهیم یکه کجا زندگ دونستمیبودم نه م دهیازش د ینداشتم. نه عکس ییا

 گفتم؟یم

 یرا هر کس نینزد. ناراحت بود و ا یحرف گرید یکه معلوم بود قانع نشده است سرش را تکان داد. ول رها

و خنده آن جماعت  یبا تعارف کردن و شوخ دیدهد. شهناز که اوضاع را قمر در عقرب د صیتشخ توانستیم

 اوضاع را آرام کند. یبهت زده را به داخل دعوت کرد. تا کم

 

*** 

اش  هیکه آن خشم اول دیرسیکرده بود که حالت تمام صورتش عوض شده بود. رضا اما به نظر م آنچنان اخم رها

خورد. پرستو ساکت گوشه  یو غم و اندوه در صورتش به چشم م یناراحت یآن نوع يرفته است و به جا نیاز ب

 يدرست نبود. به نظرش سود سطو نیا يزیچ کینظر گرفته بود. به نظرش  رینشسته بود و اوضاع را ز يا

نگاهش به نگاه رها گره خورد و به  ییلحظه ا ي. براکردیرا از رها پنهان م يزیچ ایو  گفتیداشت دروغ م

انداخت و بعد از چند لحظه مرتکب اشتباه شد و دوباره نگاه کرد. رها هنوز نگاهش به  نییسرعت سرش را پا

خواست که رها دوباره او را به شرکت  یبه آشپز خانه رفت. نم پرستو بود. خجالت زده از جا برخواست و يرو
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را که توران خانم  ییموضوع را نداشت. چا نیتحمل ا گرینگاهش هم نکند. د گریاحظار کند و بخواهد که د

که  ییها ینیرینشسته بود و ش یصندل يو خواهش کرد که خود توران خانم ببرد. رو دیچ ینیبود در س ختهیر

 وارد آشپز خانه شد. يکه سود دیچ یم ینیرا درون س دبوخنک شده 

 ؟يدی. فهمدمیاون روم رو نشونت م یو تو. حساب دونمیمن م یکن يبا شوهر من نظر باز گهیبار د هیاگه _

خم شد و  شیبه رو يزل زده بود و از ترس زبانش بند رفته بود. سود يکه شکه شده بود، به سود پرستو

 گفت : یبرزخ افهیرا محکم گرفت و فشار داد و با ق شیبازو

که تو  رمیگیحالت رو م نیکار رو بکن. همچ نیا گهیبار د هیهستم. فقط  يپرستو! من جد رینگ یالل مون_

 .سنیداستانها بنو

بکشد. قبل از آنکه آنرا بشکاند.  رونیب يرا از دست سود شیفقط توانست سرش را تکان دهد و بازو پرستو

 يو خو انهیحالت وحش نیاست؟ ا دهیرا د يسود رتیصورت و س نیرها ا ایکه بداند آ خواستیدلش م یلیخ

که  یدو رو داشت صورت يودبودند. س دهیخانواده د کینزد ییاز آن را اعضا ییرا که فقط چشمه ها شیوانیح

که با خشم و تند  یو صورت کردیو محسنات خودش م ییبایز فتهیو آنها را ش دادیها نشان م بهیبه غر شهیهم

 را از آن برده بود. بینص نیشتریپرستو ب انیم نیو در ا دادیبه خانواده اش نشان م ییخو

 ؟يسود_

 کمرش را صاف کرد و با لبخند به طرفش برگشت. يرها سود يصدا با

 ؟ زمیجونم عز_

نشسته بود نگاه کرد. جا  یصندل يرو دهیبه پرستو که رنگ پر يسرش را خم کرد و از کنار سر سود یکم رها

 شده بود. دیپرستو هم سف يرنگ لبها یخورد. حت

 شده؟ يزیچ_

 ؟يخوریقهوه م ؟ینه چ _

انداخت. دوباره همان درد را در  نییرها بوسه زد. پرستو سرش را پا يبلند شد و به لب ها شیپنجه پاها يرو

رفتند. فاکس را بغل کرد و به اتاقش  رونیب یک که دینفس را. نفهم یاش احساس کرد و همان تنگ نهیقفسه س

بود و فقط غم و غصه اش را در  دهنکر هیمدت گر نیشد. در تمام ا رهیخ واریتخت نشست و به د يرفت. رو

. اما بغضش را فرو خورد هینشانه گر نی. اولسوزدیکه چشمانش م کردیبود. و حاال احساس م ختهیدرون خودش ر

 .دیتخت دراز کش يو رو
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موضوع را فراموش  یکه کم دیرسیرفت. رضا همچنان ناراحت بود. اما رها به نظر م نییصرف شام به پا يبرا

 يسود يسرش را در موها کرد،ینشسته بود و خودش را لوس م شیپاها يرو يسود کهیکرده است. در حال

 ینفع چیآنها ه يها شقانهعا دنیگرم کرد. د زیم دنی. سرش را به چدییبو یرا م شیکرده بود و با لذت موها

 نداشت به جز غم و غصه. شیبرا

زد  ییخودش حس کرد. سرش را باال برد و با رضا چشم در چشم شد. لبخند خجوالنه ا يرا به رو ینگاه یگرم

 بشقاب ها کرد. دنیو شروع به چ

 آره؟ ،یخون یم یتو هم طراح گفتیرها م _

 سرخ شد و گفت : یداده بود. کم هیتک زیار دستش به گوشه مرا بلند کرد و به رضا نگاه کرد که کن سرش

 بله. تازه ترم اولم._

هم  يپرستو را برا نکهیو غم همراه است. مثل ا یلبخند زد. اما کامال مشخص بود که لبخندش با ناراحت رضا

 و غصه اش بکاهد. یاز بار ناراحت یانتخاب کرده بود تا کم یصحبت

 .کردیم فیاز کارت تعر یلیرها خ یول_

 رها به من لطف داره._

 گفت : يزیتکان داد و با لحن مسخره آم يسر رضا

 رها نسبت به همه لطف داره!!_

به سرعت به  یدر هم رفت. ول شیفکش منقبض شدند و اخم ها يو رها نگاه کرد. عضله ها يبه سود بعد

 پرستو نگاه کرد و گفت :

 مامانت گفت که کار توهه. ممنون! خوش مزه بودن. یلیها خ ینیریش_

 سرخ شد و آهسته گفت : پرستو

 نوش جان_

 

**** 
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 چند سالته؟_

 هجده._

 مشکوکانه به رضا کرد و گفت : یبه کنارشان آمد. نگاه اوشیلحظه س نیسرش را تکان داد. در هم رضا

 ن؟یما هم کالس بود يپس شما با سود_

 از آنها فاصله گرفت. شینزد و به بهانه شستن دست ها یحرف چیه گرید یبا اخم سرش را تکان داد. ول رضا

 بو داره. نه ؟ هیقض نیکم ا هی_

 برنج را از دست توران خانم گرفت. ینیهم سرش را تکان داد و س پرستو

 .ریباهاش گرم نگ ادیز_

 نگاه کرد و آهسته گفت : شیو به عمو دیچرخ پرستو

 به کارش ندارم. يکار_

 با محبت دستش را دور شانه اش حلقه کرد و گفت : اوشیس

 .يبخور گهید يضربه  هیخوام  یپرپرکم. نم گمیخودت م يبرا_

 :دیپرس ییو با لحن مشکوکانه ا وستیهم به آنها پ نیشاه

 شما دو تا؟ دیکنیپچ پچ م یچ یچ_

 گفت : عیسر پرستو

 .یچیه_

 برد و به دنبال او رفت. را باال شیهم شانه ها اوشیبه آشپز خانه رفت. س بعد

 

***** 

 

هر روز  بایبود. رها تقر دهیدو خانواده به اوج خودش رس يمانده بود و رفت و آمد ها یپانزده روز به عرس بایتقر

. کردیرا م شی. پرستو سرش به کار خودش بود. زندگرفتندیشان م لیلوازم و سا دیبه خر يآنجا بود و با سود

 یزندگ يبرا یجانیشور و ه چیه یول د،یرسیم شیبه کار ها خواند،یکند. درس م یکه زندگ کردیم یسع یعنی

 نداشت.

 متوقف شده است. شیبرا یکه بعد از رها زندگ کردیم احساس
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 یاو حساس شده بود و پرستو نم يرو يتا کمتر حضور داشته باشد. سود کردیم یرفت و آمد ها هم سع نیا در

از تمام رفتار و گفتارش  یو خوشبخت يشاد نیبزند. رها با او شاد بود و ا او دامن تیحساس نیخواست که به ا

 توانست بکند. رها قسمت او نبود. ینم يگریمشخص بود. پرستو کار د

و  دیایاز حدقه در ب شینمانده بود که چشمها يزیبه شماره کرد. چ یزنگ تلفن به خودش آمد. نگاه يصدا با

 نینبود. به نظرش ا یاز نظرش اصال نشانه خوب نی. و ادیتپیرها بود. قلبش به شدت م ي. شماره فتدیکف اتاق ب

 رها بود. ریبود که قلب او هنوز هم درگ نیداشت. و آن ا یمعن کیطپش قلب فقط 

 »زنگ بزن هیپرستو کارت دارم «را برنداشت. چند لحظه بعد اس ام اس اش آمد که :  یگوش

 !ختیریخونش را م دیفهمیاگر م ينه؟ سود ایکند. زنگ بزند ب دیدانست که چه کار با ینم

 کشمکش باالخره خود رها دوباره زنگ زد. قهیاز پانزده دق بعد

قلبش گذاشت تا آرام شود.  ي. دستش را رودیکش قینفس عم کیرا برداشت. اما قبل از آن  یبار گوش نیا

 احساس کند. شیگونه ها يدر رو توانستیرا م جانیحرارت ه

 سالم._

 سالم. احوال پرستو خانم؟_

 کرده بود! دایپپر جان به پرستو خانم ارتقا مقام پ ایپپرم  از

 خوبم به لطف شما! یمرس_

 کرد و گفت : یمکث رها

امسال تو جشنواره مد فجر شرکت  خوامیکمکمون؟ م يایرو ب يچند روز یتونیدارم. م اجیپرستو به کمکت احت_

 کنم.

 را نه. قشیدق خیاما تار دانستیدرباره چشنواره مد فجر م پرستو

 هست؟ یک_

 فجر. لمیبهمن. بعد از جشنواره ف يآخرا_

 یاصال دلش نم یکسب کند. ول يادیکه تجربه ز توانستیبود و او م ییفوق العاده ا تیمکث کرد. موقع پرستو

. اعصابش از فوالد که دیارز ینم يدبا سو يریاصال به بحث و درگ یعنیسرشاخ شود.  يخواست که با سود

را کنار گذاشت  یستیرو دربا نیبراتوانست تحمل کند. بنا یرا نم يگرینبود. او هم از گوشت و خون بود. تنش د

 : دیو پرس
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 بشم. نتونیب یو بحث ینداره؟ دوست ندارم که باعث ناراحت یمشکل يسود_

 !! یکباب من هم هست ریشما نون ز نکهی. در ضمن امیآره خبر داره. ما همکار_

 خواست. یبود. خواهر زن بودن را نم يسود يکه به جا خواستیو پرستو پوزخند زد. دلش م دیخند

 .امیباشه، م_

 ؟ییحاال خونه ا_

 آره._

 ادیسودا، اگر بتونه ب ي. اون دوست آمیحاال شروع کن نیدنبالت. کار رو از هم ادیات رو جمع کن رضا م لیوسا_

 .دمیخوب م پول

 بود. متیسودا غن ي. وجود آدیکش یآه پرستو

 .گمیباشه بهش م_

خانه نبود. اما  یرفت. کس نیی. به طبقه پادیزنگ در راشن يساعت بعد صدا کیرا قطع کرد و حاضر شد.  یگوش

 گفت : یکه به کس دیرا شن يسود يپله دوم گذاشت صدا يرا رو شییکه پا نیهم

چه کار کنم؟  یوضع تو. توقع داشت نیکنه؟ اون هم با ا یاون باور م يبکن. فکر کرد يدوست دار يهر کار_

 هان؟

 کم مدارا ! هی_

به  شیحاال کنجکاو یکه تا به حال نکرده بود. ول ي. کارستادیآشنا آمد. گوش ا یلیمرد به نظرش خ يصدا

 شده بود. کیشدت تحر

 ... یخواست ی. مدونستنیاون موضوع متونستم، بفهم. مجبور شدم. همه در مورد  یرضا نم_

آمد. پرستو به سرعت  رونیب ییرایکه از سالن پذ دیرا شن شیپاها يحرفش را قطع کرد. و پرستو صدا ناگهان

 به شدت قرمز شده بود. یخودش را جمع و جور کرد. ول

 دهیرا شن شانیآمد نگاه کرد. شک داشت که پرستو حرف ها یم نییخون سرد از پله ها پا یلیبه او که خ يسود

 بود حرفش را قطع کرده بود! دهیعطر پرستو را شن يکه بو نینه؟ هم ایاست 

 اخم به پرستو نگاه کرد و گفت : با

 رضا اومده دنبالت.... ایب_

 را قطع کرد و به طرف پرستو خم شد و آهسته گفت : حرفش
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 فکر تور کردن شوهر من هم نباش.سرت به کار خودت باشه. به _

 کرد. یجوابش را بدهد به طرف رضا رفت و سالم و احوال پرس نکهیبدون ا پرستو

که مطمن  يزیآنها بود. چ يحرف ها جیو پرستو هم هنوز گ کردیم یزد و فقط رانندگ ینم یراه رضا حرف در

 بود رها از آن خبر ندارد.

 

تر بود.  زیتم یلیسودا دوختش از پرستو خ ي. آکردندیسودا و پرستو با هم کار م ي. آرفتیم شیخوب پ کارشان

و کار  شدندیدر اتاق پرستو جمع م يسودا بود. عصر ها با سحر، سه نفر يخاطر دوخت به عهده آ نیبه هم

شده بودند، و گرنه پرستو که همان  ورسودا که با هم ج يسحر و آ شتریب یعنیو بگو بخند هم داشتند.  کردندیم

بود  ی. که آن هم زمانزدیبه آنها م يسر ی. گاهدیدیکم م یلیرفته بود. رها را خ نیشوخش هم از ب یکم هیروح

به  یمی. رضا هنوز تصمدیدیم ادیبه آن جا آمده بود و مثل عقاب حواسش به او بود. اما رضا را ز يکه سود

و گرفتن  لیبه ادامه تحص میخاطر به دنبال کار هم نرفته بود. تصم نیهمماندن نداشت. به  ایبرگشتن 

 یگاه ی. حتدادی. به کارشان عالقه نشان مزدیآمد و به آنها سر م یبود. م فیتخصصش را داشت. اما بال تکل

سودا و  يتا آ ستاد،یا یو صبورانه م کردیرا به تن م دوختندیکه م یی. لباس هاکردیم فایا شانینقش مدل را برا

شناخته بود،  شتریکنند. حاال که پرستو او را ب ادهیپ شیرا به رو یکه چه طرح رندیبگ میپرستو در موردش تصم

بود. با جنس مونث هم  دهیاز او ند یخاص زیپرستو چ یتو دار بود. ول یاز رها آرام تر است. کم یلیکه خ دیدیم

 یزنگ نم شیوقت گوش چی. هکردیمحتاطانه برخورد م کامال یمتفاوت از رها داشت. با احترام ول يبرخورد

نداشت. تنها وجه  یتماس چیپر از شماره دخترها بود، او ه شیتمام گوش يخورد. بر عکس رها که قبل از سود

 ینیریو قهوه و ش نشستیسودا و پرستو م يپرستو بود. کنار آ يها ینیریاشتراك با برادرش، دوست داشتن ش

 یلیدارد که خ یکه رضا مشکل کردی. پرستو احساس مکردیدر خارج از کشور صحبت م یدگنو در مورد ز خوردیم

 ماندیو ساعت ها به همان حال م رفتیکه به شدت به فکر فرو م دیدیم یکرده است. گاه ریذهنش را درگ یلیخ

 شد. ینم يو تا دو روزه بعد از او خبر کردیشرکت را ترك م یو بعد با سردرگم

هفته مانده به  کیرا کرده بودند که  یعروس يو رها تمام کارها يرفت و سود یداشت با برنامه جلو م زیچ همه

 یزنگ م شیبود. گوش ختهیبه هم ر زیرا ول کرد و بدون خبر گم شد. همه چ زیدفعه رها همه چ کی ،یعروس

و  اوشیو س نیه بود. شاهکرد ورمبود که چشما نش  ختهیآنقدر اشک ر يشد. سود یجواب داده نم یخورد، ول
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و  کردیم هیچرا رها رفته است فقط گر داندیم د،یرسیکه به نظر م يو سود گشتندیرضا در به در به دنبال رها م

 زد. ینم یحرف

 

 يشمال گرفته، تا آپارتمان خود رها که حاال ده روز يالینمانده بود که به آن جا سر نزده باشند. از و ییجا گرید

رفته بودند.  شانیها لیبودند و کامال آماده بود. سراغ تمام دوستانش و فام دهیرا در آن چ يسود هیبود که جهز

را به خانه عمه اش  يریکب يرفته بود. رضا آقا وفر نیقطره آب شده بود و به زم کیرها  نکهیمثل ا یول

 بود. ادیز یلیاو خ يبرا گریاستورك د کیکارها باشد. خطر  انیفرستاده بود تا کمتر در جر

نگاه کرد و سرفه کرد. پرستو بلند شد و  زدیآتش م گاریپشت س گاریکه س يبه سود یخسته و عصب اوشیس

به او زد و دوباره با  يزیلبخند محبت آم اوشی. سردیدر آن دود نفسش نگ اوشیپنجره را باز کرد تا س یرفت کم

 ریدر ز ییا یو با حرکت عصب دیکش رونیب يرا از دست سود گاریبلند شد و س نینگاه کرد. شاه ياخم به سود

 خاموش کرد. يگاریس

 رو! يزهر مار نیخاموش کن ا_

 گفت : غیو با ج دیاز جا پر يسود

 از نظر شماها اشتباهه.... کنمیم يمنو. هر کار یبه تو چه ؟ کشت_

 بلند گفت : يحرفش را قطع کرد و با صدا نیشاه

پسره گذاشته  نیکه ا يکرد یغلط ی. تو همه کارات اشتباه هست. چمیشو با هم بر ادهیاوهو اوهو ! کجا؟ پ_

خم شد و انگشت اشاره اش را به طرفش  يشه. ( به طرف سود یکه اصال باورم نم اریدر ن بمیرفته؟ ننه من غر

 یکه از جنبعال مینزد مونیو ما رو به سالمت. از کار رو زندگ ریتو رو به خ ایشده،  یچ یگیم ایتکان داد ) 

 .میکلفت هم بشنو

 گفت : يبلندتر غیزد و با ج نیانگشت شاه ریدستش را ز يسود

 آشغال! _

 گفت : ختهیمهار گس یشده اش با خشم دیکل يدندان ها انیرا محکم گرفت و از م شیبازو نیشاه

 بگو تا دهنت رو پر خون کنم. گهیدفعه د هی يجرات دار_
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گفت بهتر است که خفه شود  يبه سود يبار، با تند نیاول يکردند و شهناز برا از هم جداشان اوشیو س شهناز

که او  دیرسیبه نظر م یکند ول يتند شینکند! کال شهناز عادت نداشت که با بچه ها نیو اوضاع را خراب تر از ا

 و نگران شده است. یهم عصب

 را گرفت و گفت : يسود يبازو اوشیس

 جوابم رو بده. تو و رها بحثتون شده؟ یدرست و حساب پرسمیکلمه م کیسودابه _

 مکث کرد و گفت : هیچند ثان يسود

 نه._

 را رها کرد و گفت : شیبازو اوشیس

 نداره. یخودت برو دنبالش. به ما ربط_

شناخت و به  یآمده است. برادرزاده خودش را م شیپ یاو و رها مشکل نیصد در صد مطمن بود که ب اوشیس

 را ول کند و برود. زیدفعه همه چ کیکه  ستین یاز رها هم شناخت داشت که بداند آدم یاندازه کاف

 .دیبه اتاقش رفت و در را به هم کوب گفتیم راهیو زمان بدو ب نیبه زم کهیکنان و در حال هیگر يسود

به ساعت کرد و به اتاقش  ی. پرستو نگاهکردندیبه آشپز خانه رفتند و آهسته آهسته صحبت م نیو شاه اوشیس

را در دفتر جا  شیاز فلش ها یکیو  شیاز طرح ها ي. مقداررفتیبه دفتر م دی. بادیرفت و به سرعت لباس پوش

 ن،ییبست و به طبقه پا دیایب اهشخواست به همر یفاکس که م يرا برداشت و در را رو چشیگذاشته بود. سو

 .رودیکه دارد به دفتر م دیبگو اوشیو س نیبه آشپز خانه رفت تا به شاه

 باشه دهن ما همه جوره بسته است. يطور نی. اگه انیمن مشکوکم شاه_

 کرده بود !! دایپ يها عادت بد ی. تازگستادیگوش ا دوباره

 باشه که آبرومون رفته ... يجور نیاگه ا_

 با اخم نگاهش کرد. نیورود پرستو حرفشان را قطع کردند. شاه با

 ؟یشما کجا به سالمت_

 دفتر. رمیدارم م_

 تر شد. ظیغل نیشاه اخم

 عصر روز جمعه؟_

 گفت : تیسرش را تکان داد و با مظلوم پرستو
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 .ارمیبرم ب دیفلشم با چند تا از طرح هام جا مونده با_

 .يگردیزود برم_

 چشم._

نداشت.  یاجیاحت قتینکرده بود. چون در حق يریسخت گ يوقت به پرستو به اندازه سود چیلبخند زد. ه نیشاه

 ریبه اصطالح گ ایکوچک و  يها يریسخت گ نیپرستو هم یپرستو رام بود و سرش به کار خودش بود. ول

وقت نتوانسته  چیه ،يودکرد. اما س ینم یاحترام یو ب يو تند گذاشتیجواب م یرا هم ب نیشاه يدادن ها

 کند. داینقطه مشترك با او پ کیبود 

که از  یبود اما قبل از آنکه چراغ را روشن کند، متوجه نور کم رنگ کیهمه جا تار دفتر را باز کرد و وارد شد. در

در نگاه کرد. رها بود  يدر باز بود. آهسته و نوك پا به طرف در رفت و از ال يشد. ال د،یتابیم رونیاتاق رها به ب

 .دیکشیم گاریو س بودکاناپه نشسته  يو خوش لباس رو کیش شهیکه مثل هم

 تو پرستو. ایب_

 مدار بسته افتاد. يها نیدورب ادیبود؟ ناگهان به  دهیرخش به طرف در بود چطور او را د می. رها ندیجا پر از

 .ستادیرها ا يداخل رفت و رو به رو به

 یآب راهنیبا پ يرنگ سورمه ا کیو کراوات  قهیسرش را باال آورد و به او نگاه کرد. کت و شلوار و جل رها

 ینم يتمام اتاق را گرفته بود. به مرد وشیعطر و افتر ش يرا فشن کرده بود و بو شیبود. موها دهیپوش یآسمان

 یحاال م نیبود که هم يمرد هیاست. شب هخبر گذاشته و رفت یخورد که چند روز است نامزدش را ول کرده و ب

 برود! یمجلس عروس کیخواهد به 

 !نیبش_

 یحباب رنگ کیمثل  یپوش کیش نینشست و متفکرانه به رها نگاه کرد. حاال متوجه شد که تمام ا پرستو

. حال روز رها اصال خوب نبود. چشمانش به شدت قرمز بود. کامال یپوك و تو خال یول ،ییو تماشا کیاست. ش

 شده بود. فرو رفته و الغر شیهم گونه ها یداشته است. و کم یخواب یمشخص بود که چند روز ب

 دفتر؟ يشده اومد یچ _

 چیه نکهیکه خودش را کامال خونسرد نشان دهد. مثل ا کردیم یآتش زد. سع گرید گاریس کیرا با  گارشیس

 است. فتادهین یاتفاق

 شده؟ یرها چ_
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 زد. گارشیبه س یقیپرستو نگاه کرد و پک عم به

 .یچقدر خوبه که تو کنارم هست نی. ایآرومه. تو به من دل بست یهمه چ_

 کامال به سرش زده بود. ایمست بود  ایپرستو گرد شد. رها  چشمان

 رها؟_

 جونم؟_

 نداشت. یبکند. به نظرش رها اصال حال خوب دیدانست که چه کار با یمکث کرد. اصال نم پرستو

 شده؟ یچ_

که رها واقعا مست است و حرف  دیرس جهیکه پرستو به نت ی. آن قدر طوالنیمکث طوالن کیکرد.  مکث

 !دیاز او نخواهد شن يعاقالنه تر

 کردم! پیکه خوشت ینیبیکردم. تا خونه هم بردمش. م نمیدختر رو سوار ماش هی شیساعت پ کی نیهم_

آن هم چند روز قبل از  ينگاهش کرد. رها چه کرده بود؟ خانم باز ریرا قطع کرد. پرستو مات و متح حرفش

 اش؟ یعروس

 ..رها ._

 کرده بود؟ يکار نینتوانست ادامه دهد. چه شده بود که رها چن گرید

 گرفته گفت : يفرو برد و با صدا شیگذاشت و دستانش را در موها شیپاها يرا رو شیدو بازو هر

 نتونستم پپر. نتونستم._

 را بلند کرد وبه پرستو نگاه کرد. سرش

 بزنم. که بفهمه. که بدونه. شیخواستم خواهرت رو آت یردش کردم رفت. نتونستم تا ته خط باهاش برم. م_

 او را نداشت. دنیو او طاقت درد کش دیکشیو منگ نگاهش کرد. رها درد م جیسکوت. پرستو گ دوباره

 دست رها گذاشت. رها سرش را بلند کرد و گفت : يرا رو دستش

 ار اولمه که نفهمم.مثال ب ایکه عاشقش بودم. فکر کرد من خرم!  یبه من دروغ گفت. به من_

 : دیسکوت. پرستو مصرانه پرس دوباره

 رو دروغ گفت؟ یچ_

 سرش را با تاسف تکان داد و گفت : رها

 دختر نبود. نکهیا_
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 .دیکلمه قفل کرد. هاج و واج به رها نگاه کرد و بعد از خجالت سرخ شد و لب گز یواقع یبه معن پرستو

تا سن من  ي. اگر دخترهیمعمول زیچ هیرابطه ها  نجوری. اونجا اکه انقدر امل نباش گهیم دمیحاال که فهم _

 .بهیعج نیدختر مونده باشه ا

 .دیکش یآه

هم بودم همه به  یاش خراب بشه. اگر با کس ندهیخواستم آ یدختر دست نزدم. چون نم هیوقت به  چیه _

مرد  نیاول شهیدوست داره هم یرونیمرد ا هیکه  قتهیحق هی نیکدوم دختر نبودن. ا چیخواست خودشون بوده. ه

 زنش باشه. حاال .... یزندگ

 فشرد. شتریچاره دست پرستو را ب یو ب درمانده

 . کم آوردم.شمیم ونهیکار کنم؟ دارم د یکار کنم پپر؟ منه احمق هنوز دوستش دارم. چ یچ_

 »؟ ششیدوباره برگرد پ ایخواهرم را ول کن. « د؟یتوانست به رها بگو یبار پرستو بود که سکوت کرد. چه م نیا

مثل  یکس يبه طرف مقابل بدهد. آن هم برا يشنهادیدر مورد آن پ یبتواند به راحت ینبود که کس يزیچ نیا

 به شدت مهم بود. شیموضوع برا نیرها که ظاهرا ا

 

 

را به  نیقرار بود و ا ی. آشفته و بدیکشیم گاریو س رفتیبلند شد و شروع به قدم زدن در اتاق کرد. راه م رها

 داد. صیاز تک تک حرکاتش تشخ شدیم یراحت

 پنجره را باز کرد. دود تمام اتاق را گرفته بود. یبلند شد و کم پرستو

چند روز  نیکه تمام ا ي. رها نگاهش کرد و دوباره فکردیکش رونیرا از دستش ب گاریطرف رها رفت و س به

باشد و  دینکند که پرستو آه کش نکهیزش شروع به رژه رفتن کرد. اذهنش را به خودش مشغول کرده بود در مغ

 رد؟یآه او دامنش را بگ

کرده بود.  يرو ادهیخشونت به خرج داده بود و ز یکه آن روز در دفترش درباره پرستو کم دانستیهم م خودش

که اصال  دیپرس یم چند روز خوب فکر کرده بود، از خودش نیکه قلبش را شکسته است. حاال که در ا دانستیم

 کار را داشته است؟ نیارزش ا يسود
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را هم  يگریحاضر بود دل هر کس د يخاطر سود يعقلش هنوز عاشقانه دوستش داشت و برا یاحساس مهین

وحشت داشت.  یکم ندهیچند روز فعال تر شده بود، از آ نیذهنش، که مخصوصا در ا یعقالن مهین یبشکاند. ول

 و نگران بود. دیترس یموضوع را هضم کند. م نیتوانست ا ینم

 مچ دست پرستو را گرفت و نگهش داشت. اریاخت یب

 با تعجب نگاهش کرد. پرستو

 ؟یاز دستم ناراحت_

 کرد تا دستش را از دست رها خارج کند. یشد. سرش را تکان داد و سع شتریپرستو ب تعجب

 نه!_

 از او فاصله گرفت. یمچ او را ول کرد و پرستو کم رها

 گرفته گفت : يبه طرف پنجره رفت و آن را بست و با صدا رها

 حالش چطوره؟_

 يحاال از رو نیشده بود که هم یداده بود و درست مثل مدل هیتک زیو به رها نگاه کرد. به م دیچرخ پرستو

 آمده است. نییصحنه پا

ش حرام اعالم کرده بود. رها شوهر خواهرش بود. مغز يدرباره رها را برا يگریرا تکان داد. هر فکر د سرش

 شد. یم نیاو مثل شاه يبرا دیبا

 .کنهیم هیبده. همش گر_

ندارد و خوش و خرم است. اما  یمشکل چیه يکه سود دی. بگودییتوانست دروغ بگو یخواست م یم دلش

کارش فقط رها را خورد  نیکه با ا دانستیکرد، م یرا قبول نم يزیچ نیخودش که چن تیگذشته از شخص

 حاصل نخواهد کرد. رها مال او نخواهد شد. يرییتغ هیدر اصل قض یول کند،یم

 دوباره شروع کرد به متر کردن اتاق ! رها

 بود نیپرستو زنگ خورد نگاه کرد. شاه یگوش

 !نهیشاه_

 را بردارد یبه پرستو نگاه کرد و بعد اشاره کرد که گوش یفیبا بالتکل هیو چند ثان ستادیا رها

 سالم_

 يکه زود برگرد یرفت ؟ییسالم تو کجا_
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 ام! دفترم _

 مکث کرد و گفت : هیچند ثان نیشاه

 ؟یخوب_

 اوهوم !_

 دراز کرد و پرستو گفت : یگرفتن گوش يدستش را برا رها

 ؟ شتهیپ يسود نیشاه_

 شده ؟ يزینه. چ_

 خواد باهات حرف بزنه یجاست م نیآره. رها ا_

 را به رها داد یگوش

 .نیسالم شاه_

_...... 

 شده؟ یکه چ یپرس یچرا از خودش نم_

_...... 

 خواستم ! یصحت و سالمت از خواهرت م یگواه هی یمنم قبل از عروس دیبا دیدونم شا ینم_

_...... 

 هیامل نباشم اون جا آزاد گفتیکرد. م ی. واسه من که خوب بلبل زبونیاز خودش بپرس یتون یم_

_...... 

 .کنهیهم م یبوده. اصال مگه فرق یبا ک دنمیمن نم _

_..... 

 من تو دفترم._

_..... 

 بکنم. دیچه کار با دونمی. به خدا نمنیدونم شاه ینم_

_..... 

 باشه منتظرم._
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 را قطع کرد و به طرف پرستو گرفت یگوش

 تو برو خونه ایب_

 گفت : دیبا ترد پرستو

 برم؟_

 پرستو را گرفت و گفت : يزد و بازو یجان یلبخند ب رها

 خوام دادشت رو بکشم. ینترس پپر کوچولو نم_

 کرد و گفت : یمکث پرستو

 اره؟یرو هم م يسود_

مناسب در  يخواست که مرد یدهد. دلش م صییپرستو تشخ يجمله  يتوانست حسادت را در البه ال یم رها

 ذاب وجدانش کم شود.و ع یاز بار ناراحت یشود تا او کم دایپرستو پ یزندگ

 .میمردونه اختالط کن میخوا ی. مارهیرو نم ينه سود_

را برداشت و دوباره به اتاق رها برگشت. کنار پنجره  لشیسرش را تکان داد و به اتاق خودش رفت و وسا پرستو

 .دیکشیم گاریبود و س ستادهیا

 . رها ؟رمیمن دارم م_

 و به پرستو نگاه کرد. دیچرخ

 بله؟_

 .یبکش گاریخواهش کنم کمتر سشه  یم_

 را خاموش کرد. گارینگاهش کرد و سرش را تکان داد و س رها

 برو به سالمت!_

 شد. نهیبه س نهیدر با رضا س يآمد. جلو رونیدفتر ب از

 سالم ._

 ؟ يخبر داد نیسالم. تو به شاه_

. ستین شهیهم يرضا رضا نیسرش را تکان داد و با تعجب به رضا نگاه کرد. کامال مشخص بود که ا پرستو

 بود. یو عصب ختهیدر هم بود و کامال به هم ر شیاخم ها

 جاست. نیرها ا دمیآره. اومده بودم دفتر فلشم رو بردارم که د_
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 یآن دو نفر را نم یبرادرش شده بود. اگر کس هیشب یاز هر زمان شتریموشکافانه به پرستو نگاه کرد. ب رضا

 نها را دو قلو فرض کند.توانست آ یراحت م یلیشناخت خ

 بهت گفت؟ یچ_

 بار پرستو مو شکافانه نگاهش کرد و گفت : نیا

 جا ! نیا يکه شما به خاطرش اومد يزیهمون چ_

 گفت : یرضا باال رفت و با شگفت يابرو کی

شده، خودم رو  دایبه من زنگ زد و گفت رها پ نیدونم بال خانم! شاه ینم يزیخوره. من چ ی! بهت نمیزبل_

 .نیبرسونم دفترش. هم یاورژانس

 به چشمان رضا نگاه کرد. همان جذبه نگاه رها را داشت. پرستو

کرده  جادیرضا ا یرا در زندگ يوجود دارد که گره کور یکه آن ته نگاهش مشکل بزرگ دیرسیبه نظرش م اما

 است.

 را گرفت و با خنده گفت : شیبازو رضا

 ؟ دیجناب فرو بنده تموم شد ي نهیمعا_

 گفت : زندیبا خودش حرف م نکهیانداخت و رضا آهسته مثل ا ریبا خجالت سرش را به ز پرستو

 .یکن یچقدر با خواهرت فرق م_

 تکان داد وبه داخل شرکت رفت. شیبرا يدوباره به پرستو کرد و به سرعت سر ینگاه

 شد و به خانه برگشت. نیو منگ سوار ماش جیگ پرستو

 

 

ظاهرا  ی. ولدیبود که پرستو هرگز نفهم يزیزده شد، چ ییچه شد و چه حرف ها یآن جلسه خانوادگدر  نکهیا

که  دیرسیبه نظر م یداده بودند. ول لیو رضا جلسه را تشک نیو شاه اوشینشده بود. س ادهیپ طانیرها از خر ش

 موضوع را حل و فصل کرد. يریو تو بم رمیمن بم کیحرف ها است که بشود با  نیرها دودل تر از ا

. شهناز سکوت کرده بود و پرستو کردیم يقرار یاند، کمتر ب دهیرا فهم انیکه حاال مطمن بود همه جر يسود

 سرش را به کار گرم کرده بود.

 به خانه برگشتند. نیو شاه اوشیشب گذشته بود که س کیاز  ساعت
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 که منفجر شود.انبار باروت بود و هر لحظه امکان داشت  کیمثل  نیشاه

 که حاال خونسرد تر شده بود کرد و گفت : يرو به سود اوشیس

 گمشو برو تو اتاقت !_

 یچرا. ول نیطور صحبت نکرده بود. شاه نیبا او ا اوشینگاه کرد. هرگز س اوشیبهت زده به س هیچند ثان يسود

 نه. اوش،یس

 !اوشیس_

 .دندیکه همه از جا پر دیکش ادیآن چنان فر اوشیدفعه س نیا

 دیمن و برادرت با ،يرو تو کرد فشیک ،يتو کرد شویچشمام گمشو برو کنار. کثافت کار يگفتم از جلو_

 م؟یسرکوفتش رو بشنو

تو  یچه خاک ؟يتو سود يکار کرد ی. چستیباالتر سودابه خانم دختر ن نیکالهتون رو بذار ونیرها بگه آقا دیبا

 ؟یختیسر ما ر

 رفت و گفت : ياز جا برخواست و به سمت سود یعصب نیشاه

 .رونیب يدر بر نیکه سالم از ا دمینم نیتو اتاقت. وگرنه اصال تضم يریحاال م نیهم_

 به شهناز کرد و گفت : رو

 شه! ینم نیبهتر از ا گهیخانم دست پرورده شماست، د ینیب یم_

 خودش هم حرف پسرش را قبول داشت. نکهینزد. مثل ا یحرف شهیبار بر خالف هم نیا شهناز

 و گفت : دیچرخ يبه طرف سود نیشاه

خواهر دست خورده منو  ایپسره بگم؟ بگم ب نیبه ا ی. آخه من چشهیکه با آب زمزم هم پاك نم يزد يتو گند_

 ر؟یبگ

 مبل کنار پرستو نشست. يو رو دیکش شیموها انیم یدست

 گفت : یعصب اوشیس

 یتونیم ی. برو هر غلطیرو نزاشت یحرف چیه يو خودش. دهن ما بسته است. جا یدونیتو دفترشه. خودت م _

 که دست از .... یخرش کن یبکن! تو که تونست

 دیکه نبا زدیرا م ییحرف ها تیعصبان انیهم فشرد. داشت در م يرا قطع کرد و چشمانش را به رو حرفش

 .زدیم
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بود که او  يبود. خبر دهینگاه کرد. و بعد به پرستو که رنگش پر يو به سود اوشیشد و با دقت به س زیت نیشاه

 خودش زد. شیپ ییحاال حدس ها یاطالع بود، ول یاز آن ب

 ال اال اله ..._

بود کرد و بعد  نییو نفرت به پرستو که سرش پا نهیپر از ک یبزند، تنها نگاه یحرف نکهیبلند شد. بدون ا يسود

 .و به سراغ رها رفت دیلباس پوش

 بود کرد و گفت : شهیتر از هم دهیرنگ پر دشیبه پرستو که صورت سف ینگاه نیشاه

 ؟يدیمسکن به من م هی_

 هم به دنبالش. نیبلند شد و به آشپز خانه رفت. شاه پرستو

 انداخت. ریو کانتر او را گ خچالیدر  نیب

 تو و رها بوده؟ نیب یچ_

 نگاه کرد. نیسرش را تکان داد و به زم پرستو

 منو! نیبب_

 .دیاش را گرفت و صورتش را باال کش چانه

 بوده؟ یچ_

 !یچیه_

 نگاهش کرد. نیشاه

 دروغ ؟_

 .نیولش کن شاه_

پرستو  ي. از جلوکردیبه آنها نگاه م نهیبود و با اخم و دست به س ستادهیدر ا يکرد که جلو اوشیبه س ینگاه

 نیرا س اوشیآنقدر س نیکه شاه دانستیکدام نگاه کند به اتاقش رفت. م چیبه ه نکهیکنار رفت و پرستو بدون ا

مثل روز روشن  شیمهم نبود. برا شیراب يزیچ گرید یرا خواهد گفت. ول انیجر اوشیخواهد کرد که س میج

 ییبایحسرت ز شیبار در زندگ نیاول يبار هم رها را خام خواهد کرد. دلش غصه داشت برا نیا يبود که سود

 که با همان رها را بدست آورده بود. ییبایرا خورد. ز يمنحصر به فرد سود

 نیبار بعد از ا نیاول يآورد و به آن نگاه کرد. و برا رونیتخت نشست و از داخل کمد عکس رها را ب يرو

 کرد. هیماجراها گر
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**** 

 

 فوق العاده شده بود کرد. دیبه خواهرش که در آن لباس سف ینگاه

که  گفتندیم ی. همه به شوخکردیم ينشسته بود و عاقد خطبه عقد را جار ي. رها با اخم کنار سوددیکش یآه و

 .رفتیو باز در خودش فرو م زدیم يلبخند مچهیو رها ن یچه داماد بد اخالق

 !دانستیکرد را فقط خدا م شیدر گوش رها خواند که راض يچه ورد يآن شب سود نکهیا

 بود که به زور او را آن جا نشانده اند. یمثل کس یشده بود. ول یراض رها

 دهیدر آن د یحس چیکه ه یداده بود و با نگاه هیتک واریدر آن طرف سالن به رضا کرد که به د ینگاه پرستو

 شد به عروس و داماد چشم دوخته بود. ینم

ه بودند که تمام مهمان ها را بزرگ بود و توانست الیرها گرفته بودند. چون متراژ خود و ییدا يالیرا در و جشن

وحشتناك، از شب قبل بارش برف هم شروع شده بود و امکان  ياز سرما ریدر داخل جا بدهند. چون به غ

 ممکن کرده بود. ریرا در باغ غ یعروس يبرگزار

 درگوش پرستو گفت : هیمرض

 شه از هم سواش کرد!! یرها چشه؟ اونقدر چشم و دماغ و ابروش تو همه که نم_

 به شدت درهم بود. شی. اخم هاگفتیخنده اش گرفت. راست م رستوپ

 .یچیه_

 گفت : یو به شوخ دیخند هیمرض

 سرش رفته! يکه چه کاله گشاد دهیفکر کنم تازه فهم_

 » يکه چقدر وسط خال زد یکنیفکرش رو هم نم یحت« هم لبخند زد  پرستو

و محمد صحبت کرد و بعد مجبور  هیبا مرض یرا تکرار کرد. کم هیمرض ییو حرف ها وستیهم به آنها پ محمد

 به نزد عروس و داماد برود. کیو گفتن تبر شیدادن کادوها يشد که برا

 برگشت. شیداد و با هر دو دست داد و به سر جا هیهد ریزنج کیدست بند و به رها  کی يرفت و به سود جلو

 يخوشکل شد_
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با کلمات داشته باشد. نسبت  هیبود که با جنس مخالف باز دهیگاه کرد. ندتعجب به رضا که کنارش نشست ن با

 تفاوت بود. یبه خوشگل تر از او هم ب

 .یمرس_

 و رها نگاه کرد و گفت : يو دوباره به سود دیکش یآه رضا

 نوبت توهه! گهیحاال د_

 با تعجب به رضا نگاه کرد و با خجالت گفت : پرستو

 ج ندارم.ازدوا الیهنوز زوده! من خ_

. دوباره به فکرش دهنه زد و کردیکرده بود با کله قبول م يکه اگر رها از او خواستگار دانستیهم م خودش

 نگهش داشت.

 نه ؟ یگیباز هم م یخواستگار خوب داشته باش هیچرا نه؟ اگه _

 گفت: يبا کنجکاو پرستو

 ؟یمثال ک_

 به سمتش خم شد و گفت : یکم رضا

 من!_

صحبت کرده است که  یآمده است و به زبان گرید ي ارهیس کیرضا از  نکهیآن چنان نگاهش کرد، مثل ا پرستو

 ییداند! رضا که خنده اش گرفته بود، دست پرستو را در دست گرفت و با لحن بامزه ا یاز آن نم زیچ چیپرستو ه

 گفت :

 !يزده شد جانیچه ه_

 گفت : ایخجالت زده و پر از شرم و ح پرستو

 نه. من..._

توانم  یکه نم دییبه او بگو توانستیبه رها بود. چطور م هیهم شب دنشیتن صدا و فرم خند ی. حتدیآرام خند رضا

 !یبرادرت هست هیجواب مثبت بدهم چون تو شب تییخواستگار هی

 و گفت : دیکش رونیرا از دست رضا ب دستش

 درس بخونم. خوامیازدواج ندارم. م الیمن خ_

 گفت : يداد و با خونسرد هیتک یصندلبه پشت  رضا
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 .میو هم درس بخون میکن یهم زندگ میتون ی. مستین یخاص زیخونم، چ یمنم درس م_

رضا دستش را گرفت و  ینگاه کرد و از جا برخواست. ول کردیکه از آن طرف سالن نگاهش م اوشیبه س پرستو

 محکم گفت :

 م؟یبرقص_

 گریجلو دارش نبود. و پرستو د زیچ چیرا انجام دهد ه يخواست کار یم یصالبت رها را داشت، که وقت همان

. اما قبل از آن که جواب نه به او ردیو تحت نفوذ او قرار گ اوردیبرادر هم کم ب یکی نیخواست در برابر ا ینم

رستو پ گری. ددیکش دندیرقصیکه م یتیجمع انیاو را در دست داشت به م يبازو کهیبدهد رضا بلند شد و در حال

 .اندازدیجنگ و دعوا راه ب تیآن همه جمع انیدر م شدینتوانست بکند. نم يکار چیه

 .شدیبرکستن پخش م یقلبم را نشکن تون يبایو ز میمال آهنگ

 يگرید ییرضا شروع به رقص کرد. زوج ها يبازوها انیقرمز شده بود در م قیمثل گل شقا کهیدر حال پرستو

بودند. واکنش هر کدامشان متفاوت بود. رها با  نشانیهم شروع به رقص کردند که عروس و داماد هم در ب

اجابت شده  کردیآن چه که فکر م ززودتر ا شیدعا دیرسیبعد به پرستو لبخند زد. به نظر م یتعجب نگاه کرد و ل

پرستو  يه او از همه جهت او را برابود ک یمرد خوب به پرستو توجه نشان داده بود. برادرش کس کیبود و 

 .دانستیمناسب م

 رها را لگد کرد. يرقص چند بار پا یاما آن چنان شوکه شده بود که در ط يسود

 

 شیو حرارت گونه ها یآرام شود و آن سرخ یکمک کرد تا پرستو هم کم نیزد و آرام بود . هم ینم یحرف رضا

 برود. نیاز ب

نشسته بودند  اوشیو س نیکه شاه يزیتمام شدن آهنگ پرستو بالفاصله از رضا فاصله گرفت و به طرف م با

 رفت.

 به رضا نگاه کرد و گفت : نیشاه

 گفت؟یبهت م یچ_

هم ندارد که  یلیندارد به رضا جواب مثبت بدهد پس اصال دل الیچند لحظه مکث کرد. فکر کرد؛ او که خ پرستو

 یحساس شده بود. و پرستو نم یلیخ يسود انیاز بعد از جر نی. شاهدیبگو نیا به شاهر يخواستگار انیجر

 دامن بزند. تیحساس نیخواست که به ا
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 !یچیه_

 نزد. یحرف ینگاهش کرد و چشمانش را تنگ کرد ول نیشاه

 زانیآوبه رها  يتمام عمرش بود. تمام مدت سود یعروس نیو غم بار تر نیپرستو خسته کننده تر يبرا مراسم

 تا عاشقانه رفتار کند. کردیم یحفظ ظاهر سع يبود. رها هم برا

 داشته باشد؟ يسود يتوانست برا یم یرها چه لذت زیآم ریصورت تحق نیدر عجب بود که داشتن به ا پرستو

رها بودند، که مجلس را گرم کرده بودند. وگرنه آنها که  ییها لیفام شتریبود. ب دهیبه اوج خودش رس مراسم

 را نداشتند. یکس

 یآمدند و م یم یبودند، گاه ییرایکه مسول پذ یآب بخورد. خلوت بود و فقط کسان وانیل کیآشپز خانه تا  به

ماساژ  دردناکش را ينشست و پاها نیرا در آورد. عادت به کفش پاشنه بلند نداشت. کف زم شیرفتند. کفش ها

 داد.

 ؟يتو هم خسته شد_

 نظر گرفته بود. ریداده بود و او را ز هیتک خچالی. رضا بود که به دیجا پر از

 بله. شما هم؟_

 داد. هیتک نتینشست و به کاب نیزم يسرش را تکان داد و کنار او رو رضا

 .میدار ادیوجه اشتراك ز_

 و سرش را تکان داد. دیخند پرستو

 ازدواج ندارم. الیمن خ_

 نگاهش کرد. رهیسرش را چرخاند و چند لحظه خ رضا

به نفعم نبوده. حاال فقط  یلیداشتم که خ میتو زندگ يادیز جاناتیخوام. ه ینم يادیز زیچ یمن از زندگ_

 خوام. یآرامش م

 هم چند لحظه نگاهش کرد. پرستو

 ؟يکه با من آرامش دار یکن یاون وقت فکر م_

 داد و نگاهش را از او گرفت.سرش را تکان  رضا

 .میکنیم یسع_

 نزد و رضا دوباره گفت : یحرف پرستو
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 يخواستگار امیم يذوق کرد. اگه اجازه بد یتو رو دوست داره. کل یلیبا پدرم هم صحبت کردم. خ_

 صددرصد مخالف هستند. نیو شاه اوشینزد. مطمن بود که س یدوباره حرف پرستو

 !دونمینم_

 از جا برخواست و گفت : رضا

 فکراتو بکن. منتظرم!_

 

گذشته بود و اوضاع تا  يرها و سود ی. دو هفته از عروسکردیتر از آن شد که فکرش را م یرضا طوالن انتظار

 دیرسیو به نظر م کردیرا لوس م يبه حالت اولش برگشته بود. رها آرام تر شده بود و مثل گذشته سود يحدود

 حداقل با آن کنار آمده است. ایاست و  رفتهیکه آن موضوع را پذ

که رها  دیرسیبار به نظر م نیاز آنکه از ماه عسل برگشتند، رضا زنگ زد و دوباره خواسته اش را تکرار کرد. ا بعد

 وصلت است. نیو راغب به ا یهم پشت برادرش است و او هم راض

 کرد. يخواستگار یبه طور علنآخر هفته که همه شمال رفته بودند، رضا  التیتعط کی عاقبت

 یو درمانده نم جیرا به عهده خود پرستو گذاشتند و پرستو گ میتصم ینبودند ول یراض نکهیبا ا اوشیو س نیشاه

رضا را هم  یتواند تا آخر عمرش به خاطر رها راهبه شود. ول یکه نم دانستیبکند. م دیدانست که چه کار با

 آنقدر دشوار نبود. منبود قبولش ه هیاگر آنقدر به رها شب دیقبول کند. شا توانستینم

و به  کردیجو را خراب م مایاست. دا ياز همه مخالف است سود شتریکه ب یکس دیرسیبه نظر م انیم نیا در

 دیرسی. اما رضا به نظر مستین یوصلت راض نیبه ا یو کس میده یگفت که ما به تو دختر نم یرضا متلک م

بود که عادت  يدختر ي. سوددادیرا عذاب م يسود شتریب نیگرفته است و هم دهیرا ناد يسودکه کامال وجود 

 شدن و مورد توجه واقع شدن داشت. دهید شهیبه هم

 

و  اوردیرا هم در ب شیکفش ها توانستیدوست داشت که م یلیرفت. خ ایهوا به کنار در يرقم سرد یعل

 نیهوا ا يسرد یبرابر نبود. ول ایدر دن زیچ چیبا ه دادیکار به او م نیکه ا یرا در آب فرو کند. حس خوب شیپاها

 داد. یاجازه را به او نم

 کنار دستش حواسش پرت شد. یشد. با نشستن کس رهیخ ایساحل نشست و به در کنار

 .يخور یهوا سرده سرما م_
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اون شوهر خواهرته ... اون شوهر « کرده بود. چشم از او برگرفت.  شانیرا پر شیبه رها کرد که باد موها ینگاه

 ..»خواهرته 

 شده بود. یهم طوفان ایمواج داد. هوا گرفته بود و در يایرا به در حواسش

 ؟يدیچرا به رضا جواب نم_

 باال برد. یرا کم شیآنکه نگاهش کند، فقط شانه ها بدون

 شانه پرستو انداخت. يرا در آورد و رو تششریو او را لرزاند. رها سو دیوز يسرد باد

 .یخوام مرس ینم_

 اخم کرد و با شدت آن را به او پوشاند. رها

 !يخوریسرما م_

 از دهانش در رفت که : ناگهان

 برات مهمه؟_

 داده بود. ستیبه زبانش فرمان ا ری. دوباره مغزش ددیرا گز لبش

 نگاهش کرد و متفکرانه سرش را تکان داد و گفت : هیچند ثان رها

 .یهست میزندگ يآدم ها نیاز مهم تر یکیآره! مهمه. تو _

 را قطع کرد و به پرستو نگاه کرد و با محبت گفت : حرفش

 .یخوام خوشبخت بش یم_

 شم؟یبا برادرت خوشبخت م یکنیفکر م_

 .چشم دوخت ایسرش را تکان داد و پرستو دوباره به در رها

ممکن  ریاز آن غ ییگرفتار شده است که رها یدر کابوس کردیبکند. احساس م دیدانست که چه کار با ینم

 است.

 انتیکار خ نیکه ا کردیبه سرعت فکر م یکه با جواب مثبت به رضا، رها را خواهد داشت. ول کردیفکر م یگاه

کس  چیه هیفقط و فقط به خاطر شخص رضا باشد و  دیهم در کار باشد، با یبه رضا است. و اگر جواب مثبت

 .يگرید
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که رها با جنس مخالف  ییاز رها هم بهتر بود. رابطه ا یجهات حت یلیآمد. از خ ینم يبه نظرش مرد بد رضا

زن چه از  کیکه مگر  کردیباشد. فکر م یکه اهل زن و زندگ دیرسیداشت رضا نداشت. آرام بود و به نظر م

 خواهد؟ یم ییزناشو یاز زندگ هزن چ کی. دانستیسوال را نم نی. واقعا جواب ادانستینم خواهد؟ یم یزندگ

. که آن دیشنیدر مدرسه م یکه گاه ییدخترانه ا ياز حرف ها رینداشت. به غ ییزناشو یاز زندگ یتیذهن چیه

 مشترك . یبود تا زندگ ییدرباره روابط زناشو شتریهم ب

 رها نگاه کرد و گفت : به

 بکنم؟ دیکار با یدونم چ ینم_

 نگاهش کرد و گفت : رها

 که بگو آره! گمی. من به عنوان برادرت مهیرضا مرد زندگ یول ،یستیکه عاشقش ن دونمیم_

 لب زمزمه کرد. ریلحظه نگاهش کرد و کلمه برادرت را ز چند

و  دیکش یکرد. آه میتسلبرد و  نیخالص، تمام مقاومت او را از ب ریت کیکلمه مثل شل نیکه ا دیرسینظر م به

 گفت :

 باشه!_

 و بلند شد و گفت : دینگاهش کرد و خند رها

 .رمیبگ لیبیمبارکه! برم از شاه دوماد باج س_

 

 

شده بود. رها و رضا آهسته آهسته با هم صحبت  رهیخ نهیمتفکرانه به آتش شوم اوشیبرگشت. س الیتر به و رید

هم همان دم  نیرفت. شاه ینشسته بود و به او چشم غره م اوشیدر هم کنار س يبا اخم ها ي. سودکردندیم

 در به سراغش آمد.

 و اصال توجه شان به او جلب نشد. کردندیرا نگاه م یمیقد يعکس ها ،يریکب يو آقا شهناز

 باال کارت دارم. ایب_

 به طبقه باال رفت. نیرا تکان داد و دنبال شاه سرش

 رهاست؟ هیچون شب ؟يپسره جواب مثبت داد نیپرستو؟ چرا به ا یکنیم يکار دار یچ_

 هم وارد شد. اوشیباز شد و س در
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 .ندیبش شیپاها يتخت نشست و اجازه داد که فاکس رو يرو پرستو

 .هیجواب مثبت دادم چون به نظرم مرد خوب_

 يگریچون رها مال کس د نکهیا ایجواب مثبت دادم چون که رها خواست؟  نکهیا د؟ییتوانست بگو یم چه

 است و من را به عنوان خواهرش خطاب کرد؟

که آن قدر تحت فشار بود که فقط  دانستیرا م نی. فقط استیدانست که علت چ ینم قیهم به طور دق خودش

 را داشته باشد که بتواند فکر او را از رها متفرق کند. یخواست کس یم

 چند لحظه نگاهش کرد. نیشاه

کار از  نی. پرستو ایجواب بله داده باش ییا گهید زیترسم که تو به خاطر چ یمن م ی. ولستین يرضا پسر بد_

 !ستایدرست ن ینظر اخالق

 سرش را تکان داد و گفت : پرستو

 مورد فکر کردم.... نیدر ا یلیدونم. خ یم_

 نگاه کرد و گفت : نیبه شاه یکرد و با سردرگم یمکث

 ته!سخ یلیبکنم. انتخاب ، خ دیدونم چکار با یمن نم_

 گفت : متیکنارش نشست و با مال نیشاه

برابر اصلش  یرها ست، با کپ شی. اگر دلت هنوز پهیعمر زندگ هی. صحبت ستیروز دو روز ن هیپرستو صحبت _

 ازدواج نکن.

 را نگاه کرد و سرش را تکان داد. برادرش

 .کنمیباشه درباره اش فکر م_

 که تا آن لحظه ساکت بود گفت : اوشیس

جنس حست به رضا رو  یتون ی. هم مادیهم اخالقتون دست هم م ن؟یرو نامزد باش یمدت هی يخوا یم_

 .يبد صیتشخ

 که چندان مخالف نباشد. دیرسیبه نظر م ینزد. ول یحرف نیشاه

را نامزد  یبروند و چند ماه يبه خواستگار يریشد که به محض برگشتن آنها به تهران، خانواده کب نیبر ا قرار

 باشند.
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که او را در لحظه  کنندیم یخواهر کوچکترشان، سع يبزرگتر که در زمان خواستگار يخالف تمام خواهر ها بر

پرستو نکرد. از همان اول مخالفتش را اعالم کرد، که با به تو  يبرا يکار چیه يکنند، سود یلحظه اش همراه

 هم نشان نداد. یشادمان و نشاط و یهمراه یساکت شد. ول گریکه رها به او گفت د يندارد یربط

بخرد. بعد هم او را به  کیلباس ش کیبردند و وادارش کردند تا  دیبه زور پرستو را به خر هیسودا و مرض يآ

 کردند و به خانه برگرداند. میمال شیآرا کیبردند و  شگاهیآرا

ا تعجب نگاهش کرد و رها بود که ب نیا یبانمک و ملوس شده بود نگاه کرد. ول یلیبا محبت به او که خ رضا

 بود. دهیو مالحت ند ییبایز نیانداخت. تا به حال پرستو را به ا نییبعد به سرعت سرش را پا

 با اخم پشت چشم نازك کند. يکه سود شدیو باعث م کردیم فیمدام از پرستو تعر يریکب يآقا

را قبول کرد و فقط  طیرضا همه شرارا نامزد بمانند.  یچند ماه دیرا گفت و اعالم کرد که حتما با طیشرا نیشاه

 را با پرستو تنها صحبت کند. ییقبل از آن خواست که چند لحظه ا

 برد و در گلخانه که گرم بود نشستند. اطیرضا را به ح پرستو

 را ، مطرح کند. دیخواهد بگو یکه م یموضوع دیداند چطور با یبود که نم یکرد. کالفه بود. مثل کس نگاهش

 وگفت : دیکش یقیپرستو نشست و نفس عم يرو روبه

رو بهشون  زیهمه چ رونیب رمیحاال م نیبگو. من هم ستین یدرصد هم دلت راض کی یاگر بعد از حرفام حت_

. دوست ندارم فردا زیخالصه همه چ ،ی. خوب، بد، سختیستیوا زیهمه چ يپا دیبا یهست یاگر راض ی. ولگمیم

 .گمیبهت م زویاف و پوست کنده همه چ. چون دارم صیپس فردا سرکوفتم بزن

 با تعجب نگاهش کرد و با خنده گفت : پرستو

 .یترسون یمنو م يدار_

 هم لبخند زد و دست پرستو را گرفت و گفت : رضا

 .یدونست یرو نم يزیچ یخوام بعدا بگ ی. فقط نمستیترسوندن تو کار ن_

 سرش را تکان داد پرستو

 شنومیبگو م_

 .دیکش یقینفس عم رضا

 هاشون به نفعم نبوده ؟ یداشتم که بعض میتو زندگ يادیز جاناتیگفتم که ه ادتهی_
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 آره!_

 هیخواهان داره،  یلیورزش خ نیا کایکردم. تو آمر یشروع به ورزش راگب ییتو دانشگاه به طور حرفه ا_

 که ؟ يدید هیخشن یلیما. ورزش خ یمثل کشت مونه،یم شونیمثل ورزش مل ییجورا

به  یکردن و جواب او چه ربط يشد. خواستگار یم شتریهر لحظه تعجبش ب یرا تکان داد. ولسرش  پرستو

 ورزش کردن رضا داشته است؟

 ضربه به .... هیها  يباز نیاز ا یکیتو _

که  شیزندگ ي. خنده اش گرفت. تراژدکردیو منگ نگاهش م جیرا قطع کرد و به پرستو نگاه کرد که گ حرفش

آمد. حاال که مجبور بود به همسر  یخنده دار م شیاش را از دست بدهد، حاال برا یجنس ییباعث شده بود توانا

مثل  يمتر لویدختر صفر ک بهدارد و تحت درمان است. آن هم  يبدهد که چه مشکل حاد حیاش توض ندهیآ

  پرستو!

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یحرف چیضا نگاه کرد و هبه ر رتیبا ح قهیرا به او گفت. پرستو چند دق قتیهر جان کندن که بود باالخره حق به

. به طور کامل متوجه نشده بودکه مشکل دییبگو دیدانست که چه با یانداخت. اصال نم نیینزد. بعد سرش را پا

درباره اش کسب اطالعات کند. پس  يگریکه بتواند از کس د ستین يزیچ نیا دانستی. مستیچ قایرضا دق

 بخواهد حیتوض يقتریگرفت خجالت را کنار بگذارد و از خود رضا به طور دق میتصم

 خجالت و لکنت زبان گفت : با

 ؟ شهیمتوجه نشدم .. م قیمن ....من ..دق_

 حرفش را قطع کرد و گفت : رضا

داده  دیرو از دست بدم. حاال هم تحت درمانم. دکتر ام میجنس ییبود که باعث شد من توانا دیضربه اونقدر شد_

 که ... میتون یما نم ی. اگر با من ازدواج کنبرهیگفته زمان م یول

 بار پرستو حرفش را قطع کرد. متوجه شده بود. نیا

 ؟يخوب چرا من رو انتخاب کرد_

 نگاهش کرد و گفت : رضا
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 مدارا کنه. یمنو درك کنه و کم تونهیکه م ياومد یدونم اول که ازت خوشم اومد. بعد هم به نظرم کس ینم_

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

رو  زیمن همه چ رونیب میریحاال م نی. همستین یکه دلت راض ینیبی. اگر مگمیاولش گفتم، حاال هم م_

 .گمیبهشون م

 پرستو نگاه کرد و پرستو سرش را تکان داد به

 فکر کنم؟ شهیم_

 آره حتما!_

را بکند.  شیفکرها یآمدند و به سالن برگشتند. رضا اعالم کرد که پرستو زمان گرفته تا کم رونیگلخانه ب از

 بله برون است. قتیدر حق نیرا کرده است و ا شیپرستو فکر ها کردند،یفکر م نکهیا يهمه تعجب کردند. برا

 

 

 .زدیرا اندازه م شلوارش نییزانو زده بود و پا شیپا يبود و پرستو جلو ستادهیا یکالفه و عصب رها

دستش را هم به کمر شلوار قالب  کیرا باز گذاشته بود. و  شیبه تن داشت که دکمه ها یمردانه مشک راهنیپ

 فتدین شیکرده بود، تا از پا

 ن؟یقدش خوبه؟ بب_

 خودش را نگاه کرد و سرش را تکان داد. نهیو در آ دیچرخ رها

 افته! یکمرش کن. داره از پام م نیبه حال ا يفکر هیآره خوبه. فقط  _

کرد تا با سوزن چند کوك بزند  یشکم رها خم شده بود، سع يبه رو یکم کهی. و در حالستادیبلند شد و ا پرستو

 تا ثابت شود.

 وارد شد با اخم به پرستو نگاه کرد و گفت : يباز شد و سود در

 نم؟یبب دیبا ویک یهرم بجسبلباس به شو يکارشما تمام نشد؟ من نخوام تو به بهانه  نیا_

 را در هم برد و گفت : شیاخم ها رها

 ؟يسود يتو دوباره شروع کرد_

رها رفت و شروع به جمع  زیبه طرف م یحرف چی. کمرش را صاف کرد و بدون هاوردیطاقت ن گریاما د پرستو

 کرد. لشیکردن وسا
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 گرفت : را شیخواهد برود به طرفش رفت و بازو یکه متوجه شد پرستو م رها

 پپر؟ يبر يخوا یکجا م _

 گفت : يبا لحن تند يبزند سود یپرستو حرف نکهیاز ا قبل

 !یپپر صداش نکن گهیکه د يتو به من قول داد_

 بود. دهیکرد را فهم ینم شیرها پپر صدا گرید نکهیا لینگاه کرد. حاال دل يشوك زده به سود پرستو

 و گفت: دیکش رونیرا از دست رها ب شیرا با تاسف تکان داد و بازو سرش

 با خودت. شیتونم کار کنم. بق ینم گهیمن د_

 گفت : یو با ناراحت دیکش رونیبار دستش را محکم تر ب نیپرستو ا یرا گرفت ول شیدوباره بازو رها

 به من دست نزن. گهید کنمیخواهش م_

 نگاهش کرد و گفت : هیچندثان رها

 منو تو پوست گردو نذار پرستو. الزمت دارم به خدا! يدست و پا_

بار بود که  نیدوم نیتکان داد. ا یوضع را تحمل کند سرش را به نشانه نف نیتوانست ا ینم گریپرستو که د اما

پرو لباس، الزم بود که پرستو به رها که  یگرفتن اندازه ها و گاه ي. براکردیوضع با او برخورد م نیبا ا يسود

 نیبا ا يگر طاقت نداشت که هر دفعه سودیشود. و د کیجشنواره مد فجر بود نزد ياز مدل ها یکیخودش 

 لحن با او صحبت کند.

 .ختیرا جمع کرد و در کوله اش ر لشیوسا

ناخوداگاه  ينگاه کرد که سود يو آن چنان با خشم به سود دیکوب زیم يرا در آورد و رو راهنشیپ یعصب رها

 ب نشست.غالف کرد و عق یکم

 گفت : رفتیبه طرف در م کهیدر حال پرستو

 کمکت فرستمیسودا رو م يآ _

 نینخواهد داشت. به ا یسودا به کمک رها برود مشکل يبا اوست و اگر آ يکه تمام مشکل سود دانستیم

 را ندارد. يبود که جشنواره مد ارزش تحمل کردن سود دهیرس جهینت

 خواست سوار آسانسور شود. یبرخورد که م یامان دیبه فر نگیدر آسانسور پارک يجلو

 ی!سرکار خانم فتوحکیسالم و عل_

 سالم. حال شما؟_
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 نگاهش کرد و سرش را تکان داد و گفت : دیفر

 آره؟ يجشنواره ا ریدرگ ؟يمن خوبم. شما چطور_

 نه اتفاقا کار ندارم_

 ابروانش را با تعجب باال بردو گفت: دیفر

 خود داره يجا گهید یخواهر زنش گهی. حاال که ديکار منو قبول نکرد شنهادیپ ينبودقبال که خواهر زن رها _

 به ذهنش خطور کرد. يچند لحظه نگاهش کرد و ناگهان فکر پرستو

 فقط مردونه! ی. ولکنمیندارم. واستون کار م یمن حرف نیهست شنهادتونیپ ياگر هنوز رو_

 کرد تا خنده اش را فرو بخورد! یرستو سعآن چنان با تعجب پرستو را نگاه کرد که پ دیفر

 ؟یواسه من کار کن يخوا یم_

 باورش نشده بود. نکهیا مثل

 با خنده گفت : دیسرش راتکان داد و فر پرستو

دارم. مخصوصا تو  رویهم کمبود ن یلیخ یلیهم هستم. خ ونیجشنواره تو قسمت آقا ي. اتفاقا براهییعال یلیخ_

 قسمت مردونه نیهم

 به ساعتش کرد و گفت : ینگاه پرستو

 کارمو شروع کنم؟ تونمیم یاز ک_

 ابروانش را باال داد و گفت : شدیکه باورش نم دیفر

 حاال نیاز هم ياگر بخوا_

 کرد و گفت : یمکث

 ؟يدار نیماش_

 در آورد و به طرف پرستو گرفت و گفت : بشیاز ج یکارت دیسرش را تکان داد و فر پرستو

 .امیداشتم انجام بدم ب يریجناب کب نیبا ا يکار هیآدرس. شما برو تا من هم  نیا_

 رفت نشیکارت را گرفت و به طرف ماش پرستو

 پرستو ؟_

 و نگاهش کرد دیچرخ

 تونم پرستو صدات کنم؟ یم_
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 با خنده گفت : دیرا تکان داد و فر سرش

 زنم!! ینم غیمن ابروم رو ت ،يزیچ هیفقط _

شمال شان است که پرستو رها را  يشو دیآمد که منظور فر ادشیچند لحظه با تعجب نگاهش کرد و بعد  پرستو

 بزند. غیرا ت شیوادار کرد که ابرو

. امدیکرد. چقدر به نظرش آن زمان دور م ریاز احساسات ممنوع را به قلب و مغزش سراز یشمال موج ادی

طور  نیقدر از او دور نبود و ا نیکه ا یی. رهاگذردیرها م يکه سالها از آن ابراز محبت ها کردیاحساس م

 .کردیم شیرا داشت و پپر صدا شیمهربان که هوا يرا نابود نکرده بود. رها شیزندگ

 شد و به آدرس کارت رفت. نیغصه سوار ماش با

 

 

 نکند. تیرها گوشش را اذ يادهایفر يتلفن را دور از سرش نگه داشته بود تا صدا یگوش

 یخواست یم ؟یکه چ کهیمرت نیا شیپ یرفت يتا چه حد پرستو؟ بلند شد یبگم؟ آخه بچگ یمن به تو چآخه _

انگار روابط  يریبگه، جناب کب ادیب کهیمرت نیبود که ا نیتو گوشم بهتر از ا يزدیم ياومد ی؟ م یمنو کنف کن

 نویمن کار کنن. هم يکردن که برا قبول نگیحاال تو پارک نیو تار شده. پرستو خانم هم رهیبا خواهر زنتون ت

 آره؟ ؟یخواست یم

 گفت : نیخسته و غمگ پرستو

 جرمه؟ گناهه ؟ نیهم ندارم. ا یکس چی. کار به کار هنیخوام کار کنم هم یمن فقط م_

که محکم فشرده شده است،  يشده بود. درست مثل فنر کیاز اندازه تحر شیتوان نداشت. عصابش ب گرید

 .گرددیاولش بر م يبا ضربه به جا و شودیعاقبت رها م

 .یکار کن یعوض کهیمرت نیواسه ا يبر يمنم که مردم بعد شما مجبور نی. استیجرم ن رینه خ_

 و گفت : دیکش یآه پرستو

 شما رو از سر سودابه کم نکنه. هیخدا سا_

 گرفت و گفت : گرینفس د کیکرد و  یمکث

داره عرصه رو به من  يهم سود شه،یشما زهر م يبرا یهم زندگ يطور نیمراعات کن. ا کنمیرها خواهش م_

 کشم. ینم گهی. به خدا منم طاقت ندارم. منم آدمم. دکنهیتنگ م
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 همراه بود که رها را خلع صالح کرد. یآخرش آن قدر با درد و نارحت جمالت

 کش دار گفت : یاز سکوت بعد

 آورد به خودم بگو! شیواست پ یاگر مشکل یباشه. ول_

 !یمرس_

. آن کردیمسکن در آورد و خورد. سرش به شدت درد م کی خچالیرا قطع کرد و به آشپز خانه رفت و از  تلفن

 کرد. یهم احساس م شیکه فشار درد را در پشت پلک ها ادیقدر ز

 به ساعت کرد. هشت صبح بود. تعجب کرد. یزنگ در به هال رفت. نگاه يصدا با

نبود. دعا کرد او هم  ياز رضا خبر گرید يشد. از روز بعد از خواستگار شتریرا برداشت. رضا بود. تعجبش ب فونیآ

 رها را تکرار کند. در را زد. يباشد که حرف ها امدهین

 سالم_

 ماهت! يسالم به رو_

 شد و لبخند زد. رضا هم با محبت لبخندش را جواب داد. سرخ

 احوال خانم ؟_

 خبر ؟. شما چه یمرس_

 به خانه کرد و گفت : ینگاه رضا

 ؟ییتنها_

 سرش را تکان داد و گفت : پرستو

 هم با دوستاش رفتن شمال نیرفته. شاه يسفر کار اوشی. سشیآره! مامان که با دوستاش رفته ک_

 گفت : يشتریبا تعجب ب رضا

 ؟ییچند روزه تنها_

 . شما چه خبر؟ آقا جون چطورن ؟شهیم يدو روز هی_

 .ستیو رها؟ تنها که درست ن يسود شیپ ی. چرا نرفتمیما خوب_

 سرش را تکان داد. پرستو

 تنها راحت ترم._

 آشپز خانه رفت و گفت : به
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 ؟يشما صبحانه خورد_

 یبود خورد. خجالت زده خودش را کم ستادهیکه به رضا که درست پشت سرش ا ردیتا جوابش را بگ دیچرخ

 گفت: ینیبا لحن شوخ اما غمگ ردیفاصله بگ نکهیرضا بدون ا یجمع کرد. ول

 خطرم! یب تینترس! من که از کار افتادم. کبر_

 سرخ تر شد و گفت : پرستو

 ه؟یچه حرف نیا کنمینه خواهش م_

 داد و گفت : هیبه کانتر تک رضا

 نشد. خودم دست به کار شدم. ي. از شما که خبررهیخطر اومده که جواب بگ یب تیکبر نیحاال ا_

 باره فکر کرده بود. نیدر ا یلیحرف نزد. خ هیچند ثان وپرست

 

 یحت یمشکل رضا چندان مهم نبود. گاه شیگرفته بود سخت تر بود. برا شیکه در زندگ یمیاز هر تصم نیا

که کامال به  یتوانستند وقت ی. رضا تحت درمان بود و آنها مستین يبد زیکه چندان هم چ دیدیم کردیفکر که م

خوب بود.  یلیکنند. به نظرش خ برقرارهم  ییشد رابطه زناشو جادیا نشانیب ییکردند و عالقه ا دایهم شناخت پ

که به او عالقه نداشت  یبا کس دیبا یو م گرفتیبود او از همان ابتدا تحت فشار قرار م يمرد عاد کیاگر رضا 

 رابطه تن دهد. کیو محبت به عالقه  کیشدن  دایتوانست سر فرصت و پ یحاال م ی. ولکردیرابطه برقرار م

که احساس  ییاندازه، آن عالقه ا یمشکل رضا نبود. خود رضا بود. آن شباهت ب کردیکه او را دو دل م يزیچ

 به نظرش درست نبود. نهایبا وجود سرکوب کردنش هنوز به رها دارد. ا کردیم

به رها  شیاز پ شیکه او را ب هیازدواج دو سو نیکه با ا دیترس یکند. م دایکه نتواند به رضا عالقه پ دیترس یم

 نرود و نتواند او را فراموش کند. نیعالقه اش به رها از ب کرد،یم کینزد

 یبرود. م رانیرها از ا یداشت که بعد از عروس مینکرده بود او تصم يکه رضا هنوز از او خواستگار یزمان آن

 .شدیتر م کیواج به او نزدازد نیحاال با ا یعشق فرار کند. ول نیخواست از ا

 نگاه کرد و گفت : کردیرضا که موشکافانه نگاهش م به

 برام مشکله يریگ میکم تصم هی. ترسمیمن م_

 و گفت : دیصدا خند یب رضا

 ترسناکم؟ نقدریا یعنی_
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 به شما ندارم. ییدو تا شدن. من هنوز عالقه ا نیاز ا تش،ی. از مسولترسمیمشترك م ینه نه! من از زندگ_

 و گفت : دیکش یآه رضا

که  کنمیمن فکر م ی. ولیاگر عاشق طرف مقابلت هم باش یترس داره. حت شهیمشترك هم ی. زندگدونمیم_

خوام که  یرو م ی. من تحت درمانم پرستو، فقط کسيایم ی. به نظرم تو دختر مقاومشهیمشکالت ما حل م

 ؟یتون یکم منو تحمل کنه. م هیبتونه 

 گفت : یینگاهش کرد و با کم رو وپرست

 ؟یچند وقته تحت درمان_

 شهیم یچند ماه هی_

 اتفاق افتاده؟ نیپس تازه ا_

 سرش را تکان داد رضا

 آره ._

 با خجالت فراوان گفت : پرستو

 ندارم. یمن اصال با اون مشکل شما مشکل_

 هم از حرفش خنده اش گرفت. رضا با خنده گفت : خودش

 !؟يمن مشکل دارپس با کدوم مشکل _

به هردو  دی. دو نفره. باستین یکی گهید کنهیآدم ازدواج م ی. خوب وقتترسمیمشترك م یزندگ نیکم از هم هی_

 تشی. از مسولترسمیم نیکنه. از هم ینفر فکر کنه و با دو نفر زندگ

 و با محبت گفت : دیکش یآه رضا

 .میکنیم دایکم صبر، به هم عالقه هم پ هی. با شهیاون هم درست م_

 را تکان داد و رضا گفت : سرش

 گهیگذاشتن د نیهم يرو برا يدوران نامزد_

داشت. احساس  يبه رها است؟ احساس بد هیرضا شب نکهیاز ا ای د،یترسیمشترك م یکرد که واقعا از زندگ فکر

 یزمان کردینبود. فکر م یاصال نشانه خوب نیحاال به رضا دروغ گفته است و به نظرش ا نیکه از هم کردیم

. چه خودش و چه رضا که نسخه ستچشمانش ا يجلو مایدا کهیبه رها فکر نکند؟ در حال گریکه د دیخواهد رس

 بدلش است .
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مشکل  شانیکه هر دو کردیآمد که دل رضا را هم بشکند. احساس م یدلش نم یبه نوع یسخت بود. ول یلیخ

خراب و از کار  نیماش کی. او دل شکسته بود و قلبش مثل ستندین یزندگ يانسان و نرمال برا کیدار هستند و 

 يکه آدم ها کردیداشت. فکر م کبه کم اجیمرد نرمال و سالم نبود و احت کیو رضا هم که  کردیافتاده کارم

 .کنندیرا درك م گریمشکل دار، بهتر همد

 خواد. یم یکه خدا چ مینیتا بب میمدت نامزد باش هیباشه. _

 لبخند زد و گفت : رضا

 .شهیدرست م یمن مطمنم که همه چ_

 

 

و  یروح ختهیاوضاع به هم ر نیدرست خواهد شد ؟ با ا زیکه واقعا همه چ کردیسرش را تکان داد. فکر م پرستو

 . به رضا نگاه کرد.دانستیم دیبع شیروان

 .... شاالیا_

 و دوباره داغ دلش راتازه کرد. دیزخم گونه پرستو کش يبا انگشت اشاره اش رو رضا

 یبوده باش طونیش يبود کیخوره کوچ یبهت نم ه؟یزخم مال چ يجا نیا_

 و گفت : دیکش یآه پرستو

 .دهی. جدستیهام ن ینه مال بچگ_

قرار بود برادرت ناکار شود، من  نکهیا د؟یبگو توانستینداد. خودش هم خنده اش گرفت. چه م يگرید حیتوض

 شدم؟ یزخم

 را باال برد و گفت : شیرواب رضا

 ان؟یم یک نیو شاه اوشیس_

 آورد و گفت : رونیباال دو فنجان ب يها نتیو از کاب دیچرخ

 . چطور مگه ؟گهیدو سه روز د_

 شانه اش گذاشت و گفت : يدستش را رو رضا

 .گمیم يخورم زحمت نکش. واسه خواستگار ینم ییچا_

 گذاشت و خجوالنه گفت : زیم يمورد عالقه رها رو يها ینیریرا با ش يفنجان چا پرستو
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 .کنمیخبرتون م_

 گذاشت با خنده گفت : یدر دهان م ینیریش کی کهینشست و در حال زیپشت م رضا

 شه گذشت !! یها نم ینیریش نیاز ا_

 

 

**** 

 

جشن کوچک و  کینگرفتند.  یاتفاق افتاد. مراسم آن چنان کردیتر از آنچه فکرش را م عیسر یلیخ شانینامزد

لباسش  يشو نیمثل رها در آخر يدود راهنیبا پ یدست مشک کی. رضا با آن کت و شلوار و کراوات یخودمان

 .اندازدیدور ب ابود که آن ر امدهیبود و دلش ن شیکه هنوز در کمد لباس ها یشده بود. عکس

 ي. نامزددیایب نییموضع اش پا وجه حاضر نبود که از چیهم به ه نیکه عقد کنند و شاه خواستیمصرانه م رضا

آنها  نیب ییوجه رابطه ا چیکه پرستو از احساسش مطمن نشده است به یخواست تا زمان ینم نیو بس. شاه

 .ردیشکل بگ

 او را محتاط کرده بود. یداشت حساب يسود يکه برا ییا تجربه

و بعد  امدیم شی. اگر اتفاق مشابه پکنار آمده بود يکه شانس آورده بودند و رها با دختر نبودن سود کردیم فکر

شود که همه جوره او  دایپ یپرستو آن قدر شانس نداشت که کس دیشا د،یرس ینم جهیکار پرستو و رضا هم به نت

 را قبول داشته باشد.

نتوانست  گریهم د نیرا نامزد باشند و بعد عقد کنند. شاه یماه کیشد که  نیقرار بر ا يریکب يدخالت آقا با

 بزند. یحرف يریکب يحرف آقا يرو

 ماه تمام شد و به محضر رفتند تا عقد کنند. کیبود و تا چشم بر هم گذاشتند  یدوران کوتاه شانینامزد

را مطرح کرد تا هم  یحضور داشتند موضوع يریکب ياز آقا ریکه همه شان به غ یزمان نیعقد کنان شاه روز

را  شانیآبرو يرا برده بود بکند و هم نشان دهد که اگر سود شانیبه سرشان آورد و آبرو يکه سود ییبال یتالف

و شهناز سر  يسود يکار ها يرو رستوخواست با وجود پ یم یو خانوم است. به نوع نیبرد، پرستو هست که مت

 پوش بگذارد.

 رضا؟_
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 .زدینگاه کرد. کنار پرستو نشسته بود و آهسته در گوشش حرف م نیو به شاه دیچرخ رضا

 بله؟_

 پا و آن پا کرد و گفت : نیا یکم نیشاه

باشه متوجه  یکه خودت اگر اشکال دونمیدکتر. م شیببر یتون یم يخواستم بگم اگر بخوا یدر مورد پرستو م _

 اش ...... نهیدکتر زنان معا کی یباش لیما دیگفتم شا یول یشیم

 حرفش را قطع کرد و به پرستو نگاه کرد. رضا

 !تیاز شدت عصبان يشدند. پرستو از خجالت و سود هر دو سرخ يو سود پرستو

 گفت : نانینگاه کرد. دستش را دور شانه پرستو حلقه کرد و با اطم يبه سود رضا

 کاره است! یاش معلومه که چ افهیاز ق یدارم. هر کس نانیمن به پرستو اطم ستین یاجیاحت_

 گفت : غیبرداشت و با ج زیاز غضب بنفش شده بود به سمت رضا خ کهیو در حال دیاز جا پر يسود

 شرف ... ی! بیپست یلیخ_

 کاره ماند. مهیحرفش با داد بلند رها ن اما

 .يبتمرگ سر جات سود ریخفه شو! بگ_

 شد. دهیرها کوب نهیکه تلوتلو خورد و به س دیرا گرفت و آن چنان او را کش شیبازو

 بود. صورتش سرخ شده بود و به نفس نفس افتاده بود. دهیند یطور عصبان تا به حال رها را آن پرستو

را  یرضا حرف راست و درست نکهیو نه سرزنش. مثل ا تیدر نگاهش نبود. نه عصبان يزیبرادرش نگاه کرد. چ به

حرف  یلبه قو ایهم ندارد که در جواب به او بدهد.  یحرف یزده است که رها اگر چه از آن ناراحت شده است، ول

 حق که جواب ندارد.

 را گرفت و گفت : يسود يبازو

 .میبر افتیراه ب_

 رو به رضا کرد و گفت : بعد

 .دیمبارکت باشه داداش. خوش باش_

 راند. یآمد به طرف در خروج یدر نم شیصدا گریرا که د يبه زور سود و

خوب همه  ی. ولدیایتواند ب یآمده که نم شیپ يرها زنگ زد و عذر خواست و گفت که کار یمحضر رفتند ول به

 .ستیچ یکه علت اصل دانستندیم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

 

 

 لشیدر خانه تحو کیدسته گل بزرگ با پ کیصبح اسفند ماه به عقد رضا در آمد و عصر همان روز  کی در

 بود. غامیپ نیا يکه حاو یداده شد. دسته گل

 دیمقام چهارم را آورد. به ام انیسمت آقاطرح شما در جشنواره مد فجر در ق یسرکار خانوم پرستو فتوح «

 . » یامان دیروز افزون شما، فر تیموفق

 .دیگل ها و خود دسته گل نگاه کرد. بعد به درون خانه دو يو مات به کارت رو جیگ هیثان چند

 ... شهناز جون نی.... شاهایس_

 .دیدو رونیآب بدست از آشپز خانه ب وانیل نیشاه چارهیب

 شده؟ یچ_

 .دیرا بوس شیانداخت و گونه ها نیو خودش را به بغل شاه دیباال پر جانیه با

 چهارم شدم. چهارم شدم._

تلفن در دستش بود و قطعا تا قبل از آن با ملک جون حرف  ینگاهش کرد و شهناز که هنوز گوش جیگ نیشاه

 است گفت : زدهیم

 ؟يرو چهارم شد یچ_

 ند.توانست حرف بز یزده بود که نم جانیه آنقدر

 لرزان گفت : يو با صدا دیکش یقیعم نفس

 تو جشنواره مد فجر چهارم شدم. _

زودتر از همه به خودش آمد و او را بغل کرد و  اوشیگل انداخته بود. س شیقرمز شده بود و لپ ها صورتش

و  دشیکنان بوس نیف نیافتاد! ف هیبه گر یشهناز از شدت خوشحال یبود. ول بیعج یلیگفت. خ کیو تبر دیبوس

 افتاده است. هیگفت که مثل احمق ها به گر

 او دارد ! شیپ یکادو عال کیو گفت که  دیسرش را بوس نیشاه

گفت که چرا نرفته  دیتماس گرفت تا هم به خاطر گلها تشکر کند و هم تمام ماجرا را از او بپرسد. فر دیفر با

گفت که  یول شدیفقط تا مقام سوم داده م زهیبه او تعلق نگرفته بود، چون جا يا زهیاست ؟ درست بود که جا
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که چهارم شود که بخواهد به  کرد یاسم او هم خوانده شده است. پرستو گفت که اصال فکرش را هم نم

 .دیایب هیاختتام

 کرد. یگفت و خوشحال کیاز آنکه قطع کرد به رضا تماس گرفت و خبر را به او هم داد. رضا هم تبر بعد

رها  یاز جانب رها بود. مگر امکان داشت که رها از موضوع خبر دار نشده باشد؟ ول یاسآخر شب منتظر تم تا

 .گریوقت د چیتماس نگرفت. نه آن شب و نه ه

 

 

 یو ناراحت یاحترام یب ی. ولیجانیو نه ه يشور چینبود. نه ه نیدر ب یخاص زیاش با رضا خوب بود. چ رابطه

نبود. آنها  ییعیطب زیاو و رضا بود چ نیکه ب یآرامش و حالت خنث نیکه ا کردیفکر م ینبود. گاه نیهم در ب

درباره  یساده بود. بحث وستدو د يدر حد حرف ها يزیچ شانیکردند. حرف ها یبحث هم نم یهرگز حت

 یساده تر و ب یحت يزیمنجر شود. چ يریو دلگ یناراحت کیکردند که بخواهد به  یشان نم ندهیآ یزندگ

 ساده. یستدو کیتر از  شیآال

. شدینم جادیا نشانیب دیکه با تیمیآن صم یول زدند،ی. حرف مزدندیو ساعت ها قدم م رفتندیم رونیهم ب با

 يزهایکه عالوه بر مشکل رضا چ دیرسیبه نظر م یشود. ول کیتا به رضا نزد کردیپرستو با تمام وجود تالش م

برادر به خواهرش را به او ابراز  کی بتدر حد مح یآنها بود. رضا محبت یکیبود که مانع نزد نیهم در ب يگرید

 یو به الك دفاع کردیم ینیکند او عقب نش کیخودش را نزد يخواست تا حد یکه پرستو م ی. و زمانکردیم

که رضا واقعا تحت  کردیپرستو فکر م یو گاه رندیرا بگ گرینشد که دست همد ی. هرگز حترفتیخودش فرو م

 .دیترسیهم م پرستواز گرفتن دست  یدرمان است؟ او که حت

 یکارشکن یتوانست مانع عالقه رها به رضا شود. حت ینم زیچ چیرابطه اش را با برادرش حفظ کرده بود. ه رها

 یحت گریپرستو بود. د گرفتیم دهیکه رها کامال او را ناد یکس ی. وليرضا به سود يو متلک ها يسود يها

 خورد. یمورد عالقه اش هم نم ياه ینیریاز ش یبود و حت نیتو سرسنگهم با پرس یموقع سالم و احوال پرس

که رها و پرستو به  ی، زمان دیدیرا م يسود ي. نگاه هاخوردیرها از کجا آب م يکارها نیکه ا دانستیم پرستو

 .گرفتینظر م ریرها را آشکارا ز دندیرسیهم م

و  یرها به ناراحت یخواست که زندگ یزد. نم ینم یحرف یول دیکشیرفتار رها دلش را به آتش م نکهیبا ا پرستو

 شود. دهیمشکل کش
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 رفتار کند. یجذام کیکه رها با او مثل  ستین نیکه سزاوار ا کردیفکر م یول

از دوستان مشترك رضا و رها جمع شده بودند. پرستو خودش رفته  یکیبود. همه در باغ  يچهار شنبه سور شب

با صاحب خانه که هم او و هم خانومش پزشک  ی. سالم و احوال پرسدیایه آنجا ببود و قرار بود رضا از سرکار ب

 کار او نداشت. هب يکار یآمده بودند و کس يادیز تینشست. جمع يبودند کرد و گوشه ا

 یآن م ياز رو يو به باغ رفت. چند آتش کنار هم روشن کرده بودند. عده ا دیچیرا به دور خودش پ شنلش

 .کردندیبودند و خودشان را گرم م ستادهیهم کنار آتش ا يو عده ا دندیپر

تاشو نشسته بودند و سرشان  يها یصندل يآن طرف تر رو یو رها کم يکنار باغچه نشست. سود يسکو يرو

 .زدندیکرده بودند و عاشقانه حرف م کیرا به هم نزد

آنها و پرستو  نیب یحرف گریلش ، داو یاز سالم و احوال پرس ریو نگاهش را از آنها برگرفت. به غ دیکش یآه

 ردو بدل نشده بود.

حلقه کرده بود و در گوش  يشد. رها دستش را دور کمر سود دهینگاهش دوباره به سمت آنها کش اریاخت یب

که او رضا هم عاشقانه  دیخواهد رس يروز کردی. فکر مدادیبا ناز جوابش را م يکه سود گفتیم يزیچ يسود

تاب کند.  یهم رضا را ب اوخواست که  یاو بتپد. دلش م يخواست که دل رضا هم برا یداشته باشند؟ دلش م

 قرارش است. یتاب و ب یهست که ب یکه اگر او را پس زد کس ندیخواست رها بب یدلش م

پرستو گره خورد. آنقدر نگاهش پر از حسرت و غم بود که  يسرش را بلند کرد و نگاهش با نگاه پر از غصه  رها

 نیو غم نگاهش را از ب ییتنها نیکرد تا ا بیکه خودش پرستو را ترغ کردینا خود اگاه پشت رها را لرزاند. فکر م

 .شدیکنار هم بودند نگاه پرستو پر از حسرت م محبتو  یکیبا نزد يکه هر دفعه او و سود دیدیحاال م یببرد. ول

 نیکه ا دانستیکار مشکل دارد. م يجا کیکه  کردیشده بود. حس م قیرضا و پرستو دق يبه رفتارها یلیخ

 یچارگیپرستو بود که با هزار ب نیبود و ا یوصلت راض نیبه ا یلیمشکل قطعا از جانب پرستو است، چون رضا خ

کند و  ی. قبل از آنکه پرستو بچگکردینبود با پرستو صحبت م يمناسب که سود یدر زمان دیشده بود. با یراض

 یپرستو به هم م یبرادرش بود که با بچگ یفقط صحبت پرستو نبود. زندگ گری. حاال دزدیرا به هم بر شیزندگ

، هر طور که  دیبا زور و تهد دیانداخت. با نییخورد. آنچنان اخم کرد که پرستو جا خورد و با خجالت سرش را پا

که دل  خواندیسرد پرستو به برادرش م يانداخت. کامال از رفتارها یم رونیب وشده بود فکرش را از سر پرست

 خودش است. شیپرستو هنوز هم پ
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 داشت، نفرت! شیبرا غامیپ کینگاه نکرد. اخم رها تنها  يبه رها و سود گریآمدن رضا د تا

 بهیغر ییا بهیهر غراز  انشیبود. تنها آشنا ي. حس بددیکشیسختش بود و خجالت م یلیگوشه نشست. خ کی

 تر بودند.

را گرفت. رضا که جا خورده بود با تعجب  شیبار بازو نیاول يآمدن رضا جان گرفت. به طرفش رفت و برا با

 نگاهش کرد. سرش را خم کرد و گفت :

 شده ؟ یچ _

شناختم  یکس را نم چیجمع ه نیکه برادرت و خواهرم من که در ا دیبگو توانستیسرش را تکان داد. نم پرستو

دست خودش نبود در  یباشد. ول زانیبه رضا آو شهیبچه نق نق کن هم کیتنها گذاشتند. دوست نداشت مثل 

راحت با هر  یلیکه خ دداشت. از آن دسته دختر ها نبو ياحساس بد یلیشناخت خ یرا نم یکه کس یجمع

 .کنندیم دایپدوست  عیسر یلیخ بهیجمع غر کیدر  یو حت کنندیخودشان را هم رنگ م یطیمح

 کم حوصله ام سر رفته بود. هی. ستین يزیچ_

 دست پرستو را گرفت و گفت : شیو به جا دیکش رونیرا از دست پرستو ب شیلبخند زد و بازو رضا

 من با رها سالم و احوال پرس کنم میبر ایب_

 ببرد. نیتوانست آن را از ب ینم زیچ چیکه ه يو عالقه ا متیخورد. صم یدو برادر را م تیمیحسرت صم یگاه

از  یطنتیکه زوج ها با چه ش دیدیکه همه شاد هستند بجز او. م دیرسیبود. به نظرش م ییخسته کننده ا شب

 یآتش م يو دو ترکه از رو کردیپشتش سوار م يرا رو ي. رها سودکردندیم يو شاد دندیپر یآتش م يرو

از دوستانش در  یکیبا  کردبه رضا  ی. نگاهکردندیمزمه م. تمام مدت دست در کمر و سر در گوش هم زدندیپر

که پنجاه درصد حواس رضا به حرف دوستش  دیرسیبه نظر م ی. ولکردندیصحبت م یپزشک سیک کیمورد 

 و رها بود. يسود شیپ گریبود. پنجاه درصد د

 رونیو بعد به همان سرعت که فکر به سرش افتاده بود از سرش ب کردیخودش م شیپ ییاوقات فکر ها یگاه

کوچک و مبهم، که دور از هم بودند  ییناقص بود. تکه ها نیجور چ کیمثل  یدانست ول یرفت. درست نم یم

 یآمد و گاه یم یبه نظرش درست و منطق یکه گاه یی. فکرهاکردندیرا به او الهام م زهایچ يسر کیو فقط 

 و پوچ. یواه
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**** 

 

 نگاه کرد. رونی. از پشت پنجره به بکردیاول صبح دل شوره دست از سرش برنداشته بود. احساس تهوع م از

 نوبت شماست ایعروس خانوم، ب_

کرد با حرف زدن  یخنده اش گرفت و سع شگریرفت که آرا شگاهیآرا یچنان با ترس و دلهره به طرف صندل آن

 آرام کند. یفکر و ذهنش را کم

 شان بود!!! یواقعا عروس نکهیهم بودند که هر سه نفر آنها مثل ا گریاز او سه عروس د ریغ به

طور است؟  نیکه چرا ا کردیاو را هم با خودشان همراه کنند. فکر م کردندیم یو سع دندیخند یگفتند و م یم

ترس و دلهره  نید پس اهم داشته باش ییقرار نبود آن شب رابطه ا یچه بود؟ او که حت يهمه استرس برا نیا

 گرفت؟ یاز کجا سرچشمه م

که شوهر کدامشان آمده است با خنده  نندیآمد و همه عروسها کنار پنجره رفتند تا بب شگاهیزنگ آرا يصدا

دست  ریشوهر کدومتونه ؟ همه به هم نگاه کردند و بعد به پرستو که هنوز ز گریداماد ج نیکه ا گفتندیم

 ر ها با تعجب گفت :از دخت یکیبود.  شگریآرا

 فکر کنم شوهر شماست، لباس آورده زمیعز_

 بلند شد و به کنار پنجره رفت. شیاز سر جا پرستو

 . رها است.ستیکه رضا ن دانستیهم او م نییاز همان فاصله و با سر پا یبود. ول نییپا سرش

که به تمام وجود آدم القا  یشدن نداردند. از ضربان قلب و حس دهیو د دنیبه د یاجیاحت زهایچ یبعض یگاه

 کند. یو گمراه نم دیگو یچشم هرگز دروغ نم نی. با چشم جان. اشوندیم دهیها د دهیناد نیا شودیم

 رفت. نییسر انداخت و به پا يرو یاش را برداشت و شال مانتو

 سالم_

آن قدر تعجب کرده بود که چشمانش گرد شده بود. هرگز پرستو را  ییلحظه ا يو نگاهش کرد. برا دیچرخ رها

 رونیب ییشال به طرز با مزه ا ریبود و از ز يکه هنوز فرفر ییو موها حیمل شیبود. با آن آرا دهیند بایآن قدر ز

 شگاهیدر آرا يکه جلو یافتاد. وقت زدیپدرش م شهیکه هم یحرف ادیکودکانه به او داده بود. به  یزده بود و حالت

 متلک نگو، چون ممکنه مادر بزرگ خودت باشه !! یبه کس ییزنونه ا
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 نینبود. ا ظیو غل ادیپرستو آنچنان ز شی. آرادیرا بگو نیآمد که بخواهد ا یانصاف یب یخوب به نظرش کم یول

 عروس و ملوس شده است؟ نقدریدانست که چرا ا ینم یدهد. ول صیتوانست تشخ یم یهر کس گریرا د

 سالم_

 آورد و به دستش داد. رونیلباس پرستو را ب نیشد و از داخل ماش خم

 یمرس_

 به ساعتش کرد و گفت : یسرش را تکان داد. پرستو نگاه فقط

 جا باشه نیبه رضا بگو ساعت سه ا_

 نیماه ها بود که ا گریو جعبه لباس را در دستش جابه جا کرد. د دیکش یسرش را تکان داد. پرستو آه دوباره

 یکم یسوزاند. ول یو از درون او را م زدیم شیشده بود. درست بود که هنوز هم ن يعاد شیرها برا يرفتارها

 کمتر از قبل شده بود.

 کرد. شیرا گرفت و صدا شیبرگردد که رها بازو شگاهیخواست به داخل آرا یم

 پرستو؟_

 نخواهند داشت. یکه مکالمه آرام و خوب دیرها فهم يلحن و تن صدا از

 بله؟_

 کننده گفت : دیتهد یکامال اخم کرده بود با حالت کهیبه سمتش خم شد و در حال رها

جا  نیحرف ها رو ا نیآمد. حاال ا ینم شیخوب فرصت پ یخواستم باهات حرف بزنم ول یوقته که م یلیخ_

بوده و هر  یو تو . هر چ دونمیم من یبمونه و تو گوشت فرو بره. اگر با برادرم بد تا کن ادتیکه خوب  گمیم

فهمم باهاش سرد  یشوهرت. فکر نکن که من نم شهی. تمام فکر و ذکرت مرونیب يزیریاالن تو ذهنته م یچ

 یشوهرت باشه. بفهم پرستو، زندگ دیتموم فکرت با ،يزن شوهر دار گهیتمومه. تو د گهید ی. ولیکنیرفتار م

 فهم ؟ ریش ستیحاال حاالها درست بشو ن ادیسگ من باال ب يخودت و داداشم رو خراب نکن که او رو

 یول ردیگیپاچه م شودیکه م یکه رها عصبان دیشنیاز محمد م شهیتوانست که سرش را تکان بدهد. هم فقط

 .دیداد کش يبود به جز آن شب که سر سود دهیاو را ند یواقع تیهرگز عصبان

 کرده بود. یده در صورتش بود که او را ترسناك تر از هر زمانکنن دیحالت تهد کی تیحاال عالوه بر عصبان یول
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که رضا او را قسم داده  یوقت د؟یرها بگو يها نیتوانست در جواب توه یبه حال خودش سوخت. چه م دلش

 نیرا ببرد. وحاال خودش در مظن بدتر شیآمد که آبرو یاز مشکلش نزدند. دلش نم یحرف یبود که به کس

 تهمت ها از جانب رها بود.

را هم  انتیفکر خ یکه به افکارش دهنه بزند. حت کردیرا م شیسع یول کردیبه رها فکر م یبود که گاه درست

 و دوخته و به تنش کرده بود. دهیکرد. حاال رها متر نکرده بر ینم

 گفت : دیلرزیکه م ییصدا با

 حرف نزن! ییهر جا ییمن رضا رو دوست دارم. با من مثل زنها_

قرار  تیدر درجه دوم اهم شیبرا شیخط قرمز او رضا بود. پرستو و ناراحت یدلش سوخت. ول يلحظه ا يبرا رها

 داشت.

 خوام..... یبه هم نخوره. نم تونیکه زندگ خواستمیکنم. فقط م نیخواستم توه یمن نم_

 ستادیبه داخل برگشت. پشت در ا یحرفش گوش نداد و بدون خداحافظ هیبه بق یپرستو پر از بغض و ناراحت اما

است. چند بار  دهیرس شیاشک به پشت پلک ها کردیتا بلکه آرام شود. احساس م دیکش قیو چند نفس عم

 نیچن شیدر روز عروس کهوقت فکرش را هم نکرده بود  چیپشت سر هم پلک زد تا اشک را به عقب براند. ه

 از طرف خانواده شوهرش از او شود! یگرم ییرایپذ

دخترانه. پر از نور و  يپر از دلهره ها يتصور کرده بود. روز يگریرا جور د شیروز عروس شیاهایدر رو شهیهم

 از جانب داماد. دنید ازی. پر از ناز کردن و نيشاد

 و به باال برگشت. دیکش یآه

 

گرفتند. بعد به باغ رفتند. به نظرش آن کارها و کال رفتند و عکس  هیسر ساعت سه به سراغش آمد به آتل رضا

رفته  نیصبح رها از ب يآمد. همان عالقه و نشاط اندك او هم با حرف ها یخود و متظاهرانه م یتمام مراسم ب

 شده بود. جادیا یو ناراحت یدلشکستگ شیبود و به جا

 بود. یثیاز هر حرف و حد يریجلوگ يو برا نیدروغ شیلبخند ها تمام

او بود را نگران تر کند. حاال که بعد  يتمام مدت نگاهشان رو دیرسیکه به نظر م اوشیو س نیخواست شاه ینم

نگران  نیتن داده بود هنوز شاه یرضا به عروس يو پنج ماه عقد باالخره با اصرار ها يماه نامزد کیاز 
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او  شیجا پ نیا نیشاه الیفکر و خ امخواست که تم یو پرستو نم رفتیم کایبه آمر گریماه د کیانتخابش بود. 

 باشد.

 و سفارشش را به رضا کرد. دیدست به دستشان داد و با محبت او را بوس نیشاه خود

 تشیی. اذزنهینم یناراحت هم بشه حرف يزیکت من باش. پرستو ساکت و مظلومه. اگر از چ یمواظب پوس_

 نکن.

 چشمانش است. يپرستو به رو ياداد که ج نانیاطم نیسرش را تکان داد و به شاه رضا

 

با رضا کم شود مجبور شده بود که  شیآنکه تفاوت قد يرا از پا در آورد. برا شیمبل نشست و کفش ها يرو

 کفش پاشنه بلند به پا کند.

 کراواتش را شل کرد. یکنارش نشست و با خستگ رضا

 عروس خانم! یخسته نباش_

 شما هم_

 را گرفت و پشتش را نوازش کرد و با محبت گفت : دستش

 بخواب ریدوش بگ هیشهال شده !  یپاشو پرستو جان. چشمات از خستگ_

ها و  یپاتخت يپرپر شده زر قرمز و رو يتخت پر بود از گل ها يرا تکان داد و به اتاق خواب رفت. رو سرش

 یسودا است. پوزخند تلخ يو آ هیر مرضکه کا دانستیروشن بود. م يعطر يشمع ها يگریمسطح د يهر جا

 بود. یزد. چه شب زفاف

 گریبود. چراغ را خاوموش کرد و طرف د دهیکه برگشت رضا هم دوش گرفته بود و خواب یگرفت و وقت دوش

 . دیتخت خواب

 

 

او برگشته است.  یزندگ يبه روال عاد زیکه همه چ دیرسیبه نظر م گذشتیاز سه هفته که از ازدواجشان م بعد

 جادیکه رها در ذهنش ا يبد تیاصال آن شخص یامان دیبود. فر یهم راض یلیو از کارش خ کردیکارش را م

به مرور زمان و نامزد  ی. ولندهم بک یطنتیآمد که ش یو بدش نم دادینخ م یکم لیکرده بود را نداشت. اوا
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 یکرد و با ادب و احترام برخورد م ینگاه چپ هم به او نم کی یحت گریکردن پرستو د یکردن و بعد هم عروس

 کرد.

کردند. درست بود که آن شور و  یرا با هم تجربه نم يمشترکش با رضا در آرامش کامل بود. اوقات بد یزندگ

که هر دو به دنبالش بودند را به دست آورده بودند.  یآرامش ینو عروس و داماد را نداشتند ول کی جانیه

و  ستدیکردن شام کنار پرستو با ستو شب ها بود. رضا عالقه داشت که موقع دراوقاتشان از نظر پرست نیبهتر

 يو در آرامش کنار هم رو گذاشتندیم نیبه غذا ناخونک بزند. بعد از شام ظرف ها را در ماش یحرف بزند و گاه

 بایتقر يها يو عالقه مند قهی. سلخوردندیو تنقالت م دندیدیم لمیو ف دادندیبزرگ کف هال لم م يکوسن ها

 .شدیم یکینظراتشان  یو گاه کردندیبحث م شیها تیو شخص لمیف ارهبا هم درب یداشتند. گاه یکسانی

بود و به پرستو  یینرد باز حرفه ا کی. رضا کردندیم يمورد عالقه شان نبود تخته باز لمیشب ها هم که ف یبعض

 دنیخر ایمثل درست کردن شام شب بعد، خنده دار،  يزهای. سر چکردندیهم م يداده بود. شرط بند ادیهم 

 جفت جوراب. کی

به سمت  شتریآرامش باعث شده بود که فکر پرستو از رها منحرف شود و هر چه ب نیبود و هم یآرام یزندگ

بزرگ  شیکه داشت برا یآرامش نیآمد. هم یرضا خوشش م یاخالق اتیخصوص یلیشود. از خ دهیرضا کش

 که به خاطر رها متحمل شده بود. ییها یناراحت يموهبت بود. آن هم بعد از همه  نیتر

 

کوچک  یدور هم کیو او  رفتیم گریچند روز د نیرفت. شاه رونیرا برداشت و از آشپز خانه ب يچا ینیس

 با خاطره خوب برود. نیگرفته بود تا شاه

مبل دو نفره نشسته بودند و  کی يو شهناز هم رو اوشی. سزدندیکنار هم نشسته بودند و حرف م نیو شاه رها

عالقه  اوشیکه شهناز آن قدر که به س کردیفکر م ی. گاهکردندیبا هم جر و بحث م یمادر و پسر واقع کیمثل 

 ندارد. نیدارد به شاه

بود با  قهیاو را که عت امرزیشمس پدر خدا ب اتیغزل وانیمبل کنار پنجره نشسته بود و د يرو يریکب يآقا

 .زدیورق م اطیاحت

شده بود.  رهیخ يزینشسته بود و به چ یمبل تک کی يخاموش رو نهیکند. کنار شوم دایچرخاند تا رضا را پ چشم

 شده بود. سودابه. رهیخ يزینشست. حاال متوجه شد که رضا به چه چ اوشیرا چرخاند و کنار شهناز و س يچا
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شده بود که  خشی. رضا آن چنان مزدیاز دوستانش حرف م یکیو ادا با رضا نشسته بود و با ناز  يروبه رو قایدق

 شود ! یدر کنند متوجه نم شیاگر توپ هم کنار پا دیرسیبه نظر م

که به  ی. زمانيریبود. برادرش رها کب دهید گریمرد د کیرا فقط در نگاه  رشیبود که نظ يزینگاهش چ در

 .کردینگاه م يسود

ذهنش  يها یکه در نگاهش بود تمام قطعات ناقص پازل ذهنش را کنار هم چسباند. حاال که آشفتگ یفتگیش

هم کامل شده بود. تکه تکه  نیجور چ نیکرده بود، ا دایپ يشتریآرامش ب شیکمتر شده بود و فکر و زندگ

 افکارش کنار هم قرار گرفتند.

دانست که او در خانه است را به  ینم يبود و سودکه رضا به دنبالش آمده  يرا در آن روز يسود يها حرف

 خاطر آورد.

 .....» دونستنیچه کار کنم ؟ همه در مورد اون موضوع م یخواست یم «

 آورد. ادشیرا به  يگرید زیجواب رضا که چ و

 ....»مدارا  کمی «

 که در گلخانه راجع به مشکلش به پرستو گفته بود. يروز و

 »مدارا کن  کمی «

نشست. سرش را  شیرا بست و رو یرفت. در توالت فرنگ یی. بلند شد و به دستشوندینتوانست آن جا بش گرید

که  فهمدیخودش است تازه م يسر جا زیهمه چ کندیکه فکر م یچرا زمان کردیگرفت. فکر م شیدستها نیدر ب

 خودش نبوده است. يسر جا زیچ چیاز همان ابتدا هم ه

که  دیرسیشماره دو بود. عشقش و همسرش. و به نظر م شیدو مرد مهم زندگ يبکند. برا دیکه چه با دانستینم

 او شده بود. یکه کابوس زندگ ياوست. سود یمردان زندگ کیاست که شماره  يسود نیا شهیهم

حالش تا  ستادیا نهییآ يجلو هیکرد و از جا بلند شد. چند ثان يکه به در خورد به خودش آمد سرفه ا ییضربه ا با

 روبه راه شود. یکم

 .کردیپشت در بود و موشکافانه نگاهش م رضا

 حالت خوبه؟_

 را گرفت. شیرا تکان داد و خواست تا از کنار رضا رد شود که بازو سرش

 شده؟ یچ_
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کردنش ادامه بدهد.  يباز لمینتوانست به ف گریاش نگاه کرد. د افهیرا باال گرفت و به شوهر خوش ق سرش

را بکند که طرف  نیبار هم که شده حرفش را بزند بدون انکه مالحضه ا کی يدارد برا ازیاحساس کرد که ن

 نه؟ ایمقابلش ناراحت خواهد شد 

 آره؟ يبود ینه؟ تو اول يتو باهاش بود_

 و مات نگاهش کرد . جیگ رضا

 ؟یاول چ ؟یبا ک _

 رك و راست حرفش را بزند. دیکشیبه رضا هم خجالت م یحت داشت که ای. آنقدر شرم و حدیکش یآه

 . نه ؟يبرد نیرو از ب شیتو دختر ؟يبود يتو با سود_

 قیحد دق نیکرد که پرستو تا ا یبار نوبت رضا بود که خشکش بزند. دهانش باز مانده بود. فکر نم نیا حاال

سرش به کار خودش  شهیرها است، نه پرستو که هم فهمدیموضوع را م نیکه ا یکس کردیفکر م شهیباشد. هم

کور کرده بود که جلو تر از  احرف هاست. عشق آنچنان او ر نیکه رها عاشق تر از ا دیدیحاال م یبود. ول

 .دیدیدماغش را نم

. فقط به شعور پرستو کردینم یکمک چیکردن ه بیو سرش را تکان داد. تکذ دیکش شیدرون موها یدست

 شد. یم نیتوه

 ؟یاز ک_

 داد و سرش را به باال گرفت وبه سقف نگاه کرد. هیراهرو تک وارید به

شدم و رابطه مون  کیبهش نزد شتریب هیرانیکه ا دمیفهم یعاشقش شدم. وقت دمشیکه د يروز نیاز اول_

اومد  رانیازم فاصله گرفت و دور شد. بعد هم که به ا ي. سودختیبهم ر زویاون اتفاق همه چ یشکل گرفت. ول

 یدونیاش رو که خودت م هیو بق

 خودش تکان داد. يسرش را با تاسف برا پرستو

 ؟یهنوز هم عاشقش_

 بود. زیهمه چ يایکه گو یسکوت کرد. سکوت هیچند ثان رضا

 نه. به نظرم ارزشش رو نداره. من حاال تو رو دارم._
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بود.  يهنوز در نگاهش نسبت به سود که یفتگینه؟ آن هم با ش ایحرف رضا را باور کند  دیدانست که با ینم

 شیلبها یبار گرم و طوالن نیاول يگونه پرستو را نوازش کرد. خم شد و برا متیرضا دستش را دراز کرد و با مال

 .دیرا بوس

رنگ به رنگ  کهی. پرستو در حالکردینفر به خودشان آمدند. رها بود که با خنده نگاهشان م کیسرفه  يصدا با

بوسه رها افتاد.  ادیاراده به  یو منگ بود ب جیهنوز از بوسه رضا گ کهیاصله گرفت. در حالاز آنها ف شدیم

 يگرید زیکرد تا به چ یبرود . سع رونیچشمانش را بست و سرش را محکم تکان داد تا افکار مزاحم از سرش ب

نشان  یبود چه عکس العمل دهیآنها را شن يبود و حرف ها دهیزودتر رس هیاگر رها چند ثان نکهیفکر کند. به ا

 داد؟یم

به مرغ، که درون  یرا برداشت و به آشپز خانه برد. در فر را باز کرد و نگاه یخال يسالن برگشت. فنجان ها به

 شده بود کرد. دهیچیپ ینومیآلوم لیفو

 چطوره پرستو؟ یزندگ_

 داده بود نگاه کرد. هیکه به کانتر تک يو به سود دیچرخ

 خوبه. شما چه خبر؟_

وقت به سرش نزند که با چنگک دو شاخه مخصوص مرغ به سر خواهرش  کیرا به کارش گرم کرد تا  سرش

 بکوبد !

 ؟یکه نداشت یچطور بود؟ مشکل یشب عروس_

 ؟يدیکم زود نپرس هیکه  دیخواست بگو یم

 نه_

 نکهیشاد و مفرح. مثل ا ییمسخره کننده. خنده ا يزهر خند ایو  زیآم طنتیخنده ش کی. نه دیخند يسود

 کند . حیبخندد و تفر یبا آن کل توانستیو م دانستیبود که او م یموضوع

 خوره !! یآره خوب. آدم با رضا که به مشکل بر نم_

خواهرش فرستاد و از در  يبرا ییانداخت و بوسه ا نیرا چ شینیبا خنده ب يو نگاهش کرد. سود دیچرخ پرستو

 و مات آنجا رها کرد. جیرفت و پرستو را همان طور گ رونیپز خانه بآش

 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٢٢١ 

خواست آن را  ی. مکردیگرفته بود کار م نتیکه همان صبح پر یطرح ينشسته بود و رو ینقشه کش زیم پشت

بود که  نیا دشیبه داخل آمد. اشکال اتاق کار جد یبه در خورد و کس ییمردانه چاپ کند. ضربه ا شرتیت يرو

 دینبود. چون فر دیجا کند. فر جابهکه کرده بود نتوانسته بود که آن را  يکارش پشت به در بود و هر کار زیم

 توانستیم ییبو را در هر جا نی. ادیچیدر اتاق پ ویصابون و افتر ش میمال ي. بوشدیبا سرو صدا وارد م شهیهم

 کند. یبدهد. بلند شد تا با رها سالم و احوال پرس صیتشخ

 . چه خبر؟يسالم خوش اومد_

 متیبوسه او و رضا نسبت به او مال دنیکه رها بعد از د دیرسیسرش را تکان داد و لبخند زد. به نظرش م رها

 .دهدینشان م يشتریب

 ! تو چه خبر؟ رضا چطوره ؟یسالم. سالمت_

 مقابلش گذاشت. ینیریو با ش ختیرها قهوه ر يبرا

 اون هم خوبه_

آن هم بدون  ؟يکرد یات را به من ارزان دنیباعث شده است که تو افتخار د يزیچه چکه  دیخواست بگو یم

 سگ سه سر نگهبان دوزخ ات !

 طرح خم شد و با دقت نگاه کرد و بعد با تعجب گفت : يبه رو رها

 گوارا؟ چه

 بده؟_

 را باال برد و گفت : شیابرو کی

 مبتکرانه است. یلینه اتفاقا خ_

 یمرس_

 از چه گوارا در آورد و به رهانشان داد وگفت : گریعکس د کی زشیم يشد و از کشو خم

 اون ؟ ایبه نظرت بهتره  نیحاال ا_

 را نشان داد و گفت : زیم يبا انگشتش طرح رو رها

 دارن. يشتریب ییعکس آشنا یکی نیمردم با ا_

 عکس را در کشو گذاشت و گفت : پرستو

 ورا ؟ نیخوب چه خبر ؟ از ا_
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 و گفت : دیخند رها

 زحمت دارم . هیراستش واست _

 .شودیدارد مهربان م يکه چرا رها هر وقت با او کار دانستی. نمدیکش یآه پرستو

 دییبله بفرما_

 زشیخوام سورپرا یخوام خودش ندونه. م ی! م کرتیس ي. از اون تولد هارمیتولد بگ يخوام واسه سود یم_

 کنم.

. رضا شب به خاطر دیبگو کیبه موقع زنگ نزد تا تبر يگریکس د اوشیاز س ریهفته قبل تولدش بود و به غ دو

گردنبند  کیهمان روز  يکرد و فردا یعذر خواه یلی. خدید زیم يرا رو اوشیس يکه کادو یآورد. آن هم زمان

 ياو نشان نداد. گوشواره ها ياستفاده از کادو يبرا یرغبت چیه گریپرستو د ی. ولدیخر متیو گران ق نیسنگ

 رضا را در کمد گذاشت. يرا به گوشش کرد و کادو اوشیچک سکو

کم دارد؟ خودش  ياز سود يزیواقعا چ دیکه شا کردیفکر م ی. گاهردیتولد بگ يسود يخواست برا یرها م حاال

که هر  یشد. آن هم زمان ینم دهید ستادیا یکه کنار خواهرش م یاست. وقت ییبایز زیکه آن چ دانستیهم م

 بود. يحد و اندازه سود یب ییبایچشمشان به دنبال ز شیدو مرد زندگ

 حرف رها به خودش آمد. با

 .شمیممنون م ایدن هی ی. اگر کمک کنارمیسر در نم زایچ نیجشن و ا يمن که از کارها ؟یکمکم کن یتون یم_

 »؟  يدیبار هم د کیرها تو اصال منو « خواست که بپرسد  یدلش م یکرد. گاه نگاهش

 یاز راه به در نم يسود يچشم و ابرو کیبود که با  دهی. رها اگر او را دستیکه جوابش چ دانستیهم م خودش

به نظر  یبود. گاه يطور از آب در آمد. هنوز چشمش به دنبال سود نیشد. دلش به رضا خوش بود که او هم ا

رت را در تمام سلول پرستو حس هک کردینگاهش م یفتگیآن چنان با ش یکه از او متنفر است و گاه دیرسیم

 .کردیبدنش حس م يها

سرشار  يو شاهد نگاه ها ندیاحمق بنش کیتوانست مثل  یاز اعتراف رضا، به طالق هم فکر کرده بود. نم بعد

به رها عالقه  نکهیبود. خودش با ا فیروابط مفتضحانه و کث نیاز عالقه شوهرش به خواهرش باشد. به نظرش ا

نگاه ها  نیحاال ا ینکند. ول تشییانت اذیکه درباره اش فکرنکند، تا عذاب خ کردیمرا  شیتمام سع یمند بود ول

 اصال درست نبود. یو چه عرف یداشت به نظرش چه از نظر شرع يکه رضا هنوز به سود یفتگیش نیو ا
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با  يکه نشده بود. اگر رضا سالم بود سود  یکه مشکل رضا باعث به وجودآمدن چه مشکالت کردیفکر م یگاه

 ینم ریممنوع گ يعشق ها نیا نیحداقل او ب یهم نه. ول دی. شادیدیباالخره او را م دیماند و رها هم شا یاو م

 افتاد.

 

 باشه._

 تشکر کرد و گفت : رها

 چطوره؟ یخوب تو چه خبر؟ زندگ_

 حوصله گفت : یرا تکان تکان داد و ب سرش

 گذره. یخوبه م_

 مشکوکانه گفت : یبا حالت رها

 ن؟یکه با هم ندار یچطوره؟ مشکلرضا _

 شد و گفت : رهیچند لحظه به چشمانش خ يبرا

 آرومه. ینه همه چ_

 حرف را به او گفته بود. نیبار خود رها ا کیآمد که  یم ادشیزد.  يپوزخند

 را باال برد و گفت : شیابرو کی رها

 . چونمیپیبگو. خودم گوشش رو م کنهیات م تییاگر رضا اذ_

 زد. يور کی لبخند

 نه. رضا خوبه_

 نگاهش کرد و بعد گفت : هیچند ثان رها

 دانشگاه چطوره؟_

و  ردیبگ دهیآن را ناد یپوست ریگرفت که ز میتصم یدارد ول رادیکار ا يجا کیکه  دیرها فهم دیرسینظر م به

 موضوع را کش ندهد. گرید

 کرد و رفت. یهم ماند و بعد خداحافظ گرید یکم
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به  يزیچ یاز شدت خوشحال يکننده. سود ری. کامال غافلگخواستیشد که رها م يزیهمان چ قایدق یمهمان

 انفجارش نمانده بود !

در هم بود و فقط خدا  شیمبل کنار رضا که او هم اخم ها ياز سالن رو يحوصله گوشه ا یپرستو خسته و ب و

و  کیک ک،یموز نات،ییو به موقع و به اندازه بود. غذاها، تز یعال زیچه؟ نشسته بود. همه چ يدانست که برا یم

 .... گرید يها  زیچ

 و آن شب هم خود رها دعوتش کرده بود به کنارش آمد و گفت : کردیرها کار م يبود برا یسودا که مدت يآ

 پرستو؟_

 جونم؟_

 کرد تا لبخند بزند. یسع

 ؟یخوب_

 کرد. یپرس پرستو را گرفت و با رضا هم سالم و احول دست

 ؟ي. تو چطورزمیآره عز_

 سودا چند لحظه به عمق چشمانش نگاه کرد . يآ

 ییحوصله ا یخسته و ب یلیپرستو خ_

 .گرید يلبخند اجبار کیو دوباره  دیکش یآه

 کم خسته ام هیخوبم. _

 را گرفت و رو به رضا گفت : دستش

 رم؟یخانومت رو قرض بگ قهیدق هیمن  شهیآقا رضا م_

 و گفت : دیخند رضا

 یگردونیزود برش م_

خورد مگر آنکه او را  یاز کنار پرستو تکان نم یطیشرا چیتاب نشستند. فاکس که تحت ه يرفتند و رو اطیح به

 اطراف را نگاه کرد. ارانهینشست و هوش نیزم يپرستو رو يبسته باشند، آمد و کنار پا

 شده؟ یحاال بگو چ_

 بار واقعا خنده اش گرفت نیا پرستو

 سود ؟ يآ یزنیحرف م ییناج_
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 سودا با اخم گفت : يآ اما

 باشم. تونمیحداقل سنگ صبور که م یبکنم ول ينتونم برات کار دیشا_

 حاکم شد. نشانیسکوت ب قهیدق چند

 .ستیتونم بهت بگم. چون راز من ن ینم _

 سودا نگاهش کرد. يآ

 درباره رها ست؟_

 تکان داد و گفت : یرا به نشانه نف سرش

 نه._

 رابطه ات با رضا چطوره؟_

آن قدر حرف بزند  توانستیخواست که م یدرد و دل کند. دلش م یکس يبرا توانستیخواست که م یم دلش

 شود. یتا خال

 خوبه!_

که باعث شده بود دوست ساکت و  یوسط است. مشکل نیا یداشت که مشکل نانی. اطمدیکش یسودا آه يآ

وزن کم  میبه طور دا دیرسیکه به نظر م يشود. مجسمه ا نیمحزون و غمگ يبه مجسمه ا لیآرامش تبد

 .کندیم

ماهه خودت رو  هی نی. تو ایکنیخودت رو داغون م يرو نداره. تو دار يخود خور نیارزش ا یپرستو هر مشکل_

 ؟يوزن کرد

 .دیخند

 بده؟ مانکن شدم._

 را در هم فرو برد. شیسودا اخم ها يآ

 . ول کن مشکالت روایپرستو به خودت ب ستیاصال خوب ن_

 بار پرستو سکوت را شکست. نیسکوت و ا دوباره

 کردم؟یم دیکار با یرو نداشتم چ یمن اگه تو و مرض_

 .دیسودا را بوس يشد و گونه آ خم

 ات خوبه هیورزش ؟ واسه روح میبر يایول کن باشه. م_
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 آره خوبه_

 کاره ماند. مهیرها حرف شان ن يصدا با

 ؟ياریرو م کیپرستو؟ ک_

 لب گفت : ریسودا ز يبلند شد و آ شیجا از

 که به من چه؟ یبگ یگرفت یعرضه!! خوب الل مون يپروهه. تو هم که خدا یلیرها خ نیا_

 .دیآ یحاال م نیخنده اش را خورد و گفت که هم پرستو

 !يند يسوار نیقوم الظالم نیخل ها به ا نیمثل ا نقدریا گهیروت کار کنم که د دیبا رینه خ_

 

***** 

 

 از بار استرسش را کم کند. یکار کم نیتا با ا کردیم یضرب گرفته بود و سع نیزم يرو شییپا با

 را در آورد و با رضا تماس گرفت. شیاش کرد و گوش یبه ساعت مچ ینگاه

 زم؟یجونم عز_

 رضا خفه اش کند. يخونسرد نیخواست که به خاطر ا یدلش م یگاه

 ؟ ییپام سبز شد. کجا ریرضا من که علف ز_

 و گفت : دیآهسته خند رضا

 .ینیب یمنو م یکم بچرخون هیسرتو _

 توانست گرد کرد و خنده رضا را بلند تر کرد. یرا چرخاند و چشمانش را تا م سرش

 .ياومد یفردا م یذاشت یتو؟ م ییکجا_

 حلقه کرد و آهسته کنار گوشش گفت : شیبازو ریدستش را ز رضا

 .دیکم طول کش هیجان  شرمنده پرستو_

از  یکیرا  دیدکتر جد نیکرد. ا یرفت و خودش را معرف یمنش زیهم به داخل مطب رفتند و رضا به سمت م با

از  ریرضا نکرده است به غ يبرا يدیکار مف چیکه ه دیرسیبه نظر م یکرده بود. دکتر قبل یهمکارانش معرف

 يگریکار د یجنس تیتقو يها يدارو یو کم نیو فلوکست دیازپوکسایمثل کلر د فیضع يآرام بخشها يمقدار

 نکرده بود.
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 يخنده رو و پر از انرژ اریاز رضا بزرگتر بود و بس یآمد آنها به داخل رفتند. دکتر کم رونیکه ب یضیاز مر بعد

 حرفش را بزند. توانستیو م کردیم یاحساس راحت ضیکه مر يمثبت بود. جور

 کرد. یخوب اریبس يها ییو راهنما دیرا پرس شیماریق و علت برضا صحبت کرد و تمام سواب با

انتظار داشته باشند  دیعجله داشته باشند و دلسرد شوند. نبا دیکم کم و آهسته جلو بروند. نبا دیداد که با حیتوض

و صبر و حوصله  بردیزمان م یراحت و معمول داشت باشند. کم یسالم روابط يکه مثل زن و شوهر ها

 .طلبدیرا م شانیهردو

ساالد  يها را برا اریو خ ستادیاز دکتر به خانه برگشتند. پرستو مشغول درست کردن شام شد و رضا کنارش ا بعد

 پوست گرفت.

 پرستو فرو برد. يموها انیپرستو رفت و هر دو دستش را دور کمر پرستو حلقه کرد و سرش را در م کنار

 ینشده بود. خشکش زده بود. اصال نم کیحد رضا به او نزد نیا گاز افتاد. هرگز تا ياز دست پرستو رو قاشق

به  يزود نیکرد که رضا به ا یآمد. اصال فکر نم ینشان بدهد. نفسش در نم دیبا یدانست که چه عکس العمل

 را نداشت! شیدکتر گوش بدهد. او اصال آمادگ يها ییحرف ها و راهنما

و راه  ییکه اول به راهنما یکس دیرسیو با خجالت به رضا نگاه کرد. رضا خنده اش گرفت. به نظرش م دیچرخ

 دارد پرستو است!! اجیانداخته شدن احت

 کرد تا آرامش کند. یاش را نوازش کرد و سع گونه

 کت یپوس ستین يزیچ_

متر از او فاصله داشت  لویزاران ککه ه نیشاه يو دلش را برا زدیکت صدا م یاو را پوس نیکه مثل شاه یگاه

 .کردیتنگ تر م

آمد و جذاب ترش  یبه او م یلیبود خ شهیکوتاه تر از هم یکه کم دیجد يمدل مو نیبه رضا نگاه کرد. ا دوباره

 کرده بود.

 گرفت. شییلبها نیپرستو را ب يشد و لب ها خم

ربان قلبش آنقدر تند شده بود که که خون تمام بدنش به سمت صورتش هجوم آورده است. ض کردیم احساس

 .کردیاحساس م شیطپش آن را در گلو

 ینم نیاز ا شتریب گریصورتش کنار زد و از او فاصله گرفت. د يپرستو را از رو يفرفر يموها متیمال با

 توانست.
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 .دیبه پرستو که خشکش زده بود کرد. آن قدر بامزه شده بود که دوباره خم شد و او را بوس ینگاه

 باز کردن در رفت. يداد و برا یلب فحش ریزنگ در به خودشان آمدند. رضا ز يصدا با

 قی. چند نفس عمدیآ قیناشناخته بود فا شیکه برا یکرد تا به موج احساسات یداد و سع هیبه کانتر تک پرستو

 رفت. رونیب به خودش آمد و از آشپز خانه يسود يپر از ناز و لوند يخنده  يآب خورد. با صدا یو کم دیکش

رضا چشم و ابرو  يو برا دیکشیصاف و لختش م يموها ریشالش را باز کرده بود و با ناز و ادا دستش را ز يسود

 او شده بود و مثل مترسک خشکش زده بود. يبایآمد. رضا هم محو جمال و ز یم

 سالم_

 و نگاهش کرد دیچرخ يسود

 پرستو ؟ يسالم. چطور_

او را  اقیچند لحظه قبل با اشت نیکه تا هم يفرو داد. به شوهرش نگاه کرد. مرد یدهانش را به سخت آب

 .کردیبود و حاال مشتاقانه تر به خواهرش نگاه م دهیبوس

 به خفه شدنش نمانده است. يزیکه چ کردیگرفته بود و حس م شیگلو

 يکه از جانب سود ییفرکانس هابه  گریو د ستادیآمد و کنار پرستو ا یرضا نگاه کرد که حاال کالفه و عصب به

 آمد توجه نکرد. یم

 ورا؟ داداشم کو؟ نیاز ا_

 را باال برد و گفت : شیبا اخم ابرو يسود

 شما ها شیپ امی. منم گفتم تنها نمونم بشیرفت ک يواسه کار_

 بغضش را فرو خورد و مودبانه گفت : پرستو

 .يخوش اومد_

توانست  ینم یخواست که آنجا باشد ول یاصال دلش نم نکهیمهمان بود و احترامش واجب بود. با ا يسود

 کند. رونشیب

بود. مثل  ختهیتعجب رضا هم به دنبالش آمد. نگاهش کرد. کالفه و به هم ر تیآشپز خانه برگشت و در نها به

 .ردیبگ یمیچه کار کند و چه تصم دیداند با یکرده است که نم ریگ ییکه در چنان دو راه یکس

 و به دست رضا داد. رضا نگاهش کرد و سرش را تکان داد. ختیر قهوه

 خودت ببر._
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 را به طرف رضا نگه داشت و گفت : ینیپرستو مصرانه س اما

 ببر رضا جان من کار دارم._

 خواست تا دوباره رضا را محک بزند. یچند لحظه هم که شده تنها باشد. م يخواست برا یم

 انداخت. یکیآن  يرا رو شیپا کیانه نشست و آشپز خ زیخونسرد پشت م یلیرضا خ اما

 برد. ییرایقهوه را به پذ ینیکرد و س یپوف پرستو

به خودش  یمبل نشست و دستش را دور شانه او حلقه کرد و کم يبعد رضا هم آمد و کنارش رو هیثان چند

 فشرد.

 

 

 نکهیا ي. برايدفع سود يشود برا یاورژانس ییا لهیخواست. دوست نداشت که وس یرا نم یکینزد نیپرستو ا اما

 بکند. دیکه چکار با داندیو نم ستیبا خودش مشخص ن فشیشوهرش هنوز تکل

به او کرد و  ینگاه میرضا حلقه دستش را محکم تر کرد و با اخم ن یاز رضا فاصله گرفت ول یکم يدلخور با

 سرش را کنار گوش او آورد و آهسته گفت :

 حاال نه پرستو. خواهش!_

 شهیکند. ذات مهربان و دلسوزش هم ینیعقب نش یباعث شد که تا کم دیکه در چشمان رضا د یو ناتوان عجز

 بود. شیباعث درده سر برا

 گوش داد. يغاز سود کیصد من  يداد و به حرف ها هیرضا تک به

 ! دیایب نیینداشت که حاال حاال ها پا الیمنبر رفته بود و خ يباال

به ذکاوت و هوش  گریشد و رضا هم ناخواسته وارد بحث شد و پرستو بار د دهیکش مارستانیشان به ب صحبت

آنکه زحمت  ی. بدیکه مورد عالقه اش بود کش یرضا را به بحث یخاص یبا زرنگ يگفت. سود نیخواهرش آفر

 بکشد دوباره در کانون توجه قرار گرفت. یخاص

 نیکه ا دیرسیشام را انجام دهد و به نظر م يکارها هیو از جا برخواست و به آشپز خانه برگشت، تا بق دیکش یآه

 نکرد. یبار رضا ممانعت

دانست  یگذاشت. م يسود يهم آب خنک برا یتخت اتاق مهمان را عوض کرد و کم ياز شام ملحفه ها بعد

 که عادت به خوردن آب در طول شب دارد.
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 تخت نشسته بود و به گوشه اتاق زل زده بود. يبرگشت. رضا رواتاق خودشان  به

 يبرا يزیو به هر دست آو زندیدست و پا م دیسوخت. کامال مشخص بود که رضا در گرداب شک و ترد دلش

 .ردیآرام بگ یکم دیتا شا زندیراحت شدنش چنگ م

 .دیرا بوسنشست. رضا متوجه اش شد و نگاهش کرد. دست پرستو را گرفت و پشتش  کنارش

 که با خودش چه کار کنه. مونهیآدم خودش هم م یگاه ؟یدونیم_

رضا  یاش خواباند. پرستو خجوالنه خودش را جمع و جور کرد. ول نهیس يو پرستو را بلند کرد و رو دیکش دراز

 حلقه دستش را تنگ تر کرد.

 با خودم معلوم بشه. فمینکن پرستو. بزار تکل يدور_

 نه؟ يهنوز دوستش دار_

 سکوت کرد و نگاهش کرد. رضا

که  کنمیام رو م یمن دارم تمام سع ی. ولشهیخاموش م ریخوام بهت دروغ بگم، آره. اون عشق سوزان د ینم_

 خوام چشمم به ناموسش باشه. کمکم کن. یکارو بکنم. نم نیخوام در حق برادرم ا یبره. نم ادمی

 به حمام رفت. یحرف چیه یرضا بلند شد و ب نهیس يو از رو دیآه کش پرستو

 کی انیآب گرفت. اجازه داد تا جر انیدوش نشست و چشمانش را بست و سرش را به طرف جر ریها ز ساعت

 یدهد به درست یشده است که اجازه نم جادیدر مغزش ا یکه خال بزرگ کردینواخت آب آرامش کند. احساس م

 تمرکز کند. یوضوعم يبه رو یتوانست به درست یبود. نم دهیبر دهیفکر کند. تمام افکارش ناقص و بر

 .دیبرداشت و پرده حمام را کش زیبه در خورد و قبل از آنکه رضا داخل شود، خ يا ضربه

 ؟یپرستو خوب_

 امیآره آره! االن م_

 آمد. رونیآب را بست و حوله اش را به تن کرد و از حمام ب ریش

 .کردیمبود و با لپ تاپش کار  دهیتخت دراز کش يرو رضا

 ؟ یخوب_

 اوهوم!_

 کرم مرطوب کننده زد. شینشست و به دست ها ششیآرا زیم یصندل يرو

 خورد تا بتواند بخوابد. یمسکن م کی دیبود. با نیسنگ سرش
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رفته  يبه مالز اوشیهفته را آن جا ماند. س کیتمام آن  يو سود دیهفته تمام به طول انجام کیرها  مسافرت

پرستو نمانده بود. رضا  یوانگیبه د يزیچ گریبرگشتن را نداشت. د الیرفته بود و خ نیاهبود. شهناز هم که با ش

 ییخواست زمانها  یباشد. نم مارستانیب ای طبتا تمام وقتش را در م کردیم یشده بود و سع يهم از خانه فرار

کرده  یکیساعت رفت و آمدش را با پرستو  لیدل نیتنها در خانه بماند. به هم يبا سود ستیکه پرستو منزل ن

 بود.

دل  یکه گاه ادیو گرفتار بودند. آنقدر ز ریو پرستو تمام مدت گ دیلباس زمستانه نمانده بود و فر يبه شو يزیچ

 .کردیم لیو زودتر او را تعط سوختیبه حالش م دیفر

کار کند تا مثل پارسال فقط اسمش را داشت که آنقدر  میبه جشنواره مد فجر سال قبل افتاد. امسال تصم ادشی

 .ردیهم به او تعلق گ زهینخوانند و جا

که  دیرسیبردند. به نظر م یحالت خود به سرم نیو رها بود و او و رضا در آرام تر يسالگرد ازدواج سود کینزد

اش بهتر و  هیجواب داده بود. جدا از خجالت پرستو رضا حالش بهتر بود. روح یعال یلیرضا خ يدرمان ها

 عصابش آرام تر شده بود.

 

هم به خانه خودشان رفته بود. پرستو هم خودش را آماده  يبرگشته بود و سود شیبود که رها از ک يروز دو

 همکارش به اصفهان بروند. انیو چند نفر از خانم ها و آقا دیتا با فر کردیم

بود و حضورش  دیفر ياز اسپانسر ها یکیکه  شدیبزرگ در اصفهان برگزار م یکمپان کیاز  یلباس مهم يشو

 در آنجا واجب بود.

ممکن است  دانستیکه م ییها زیچند روزه رضا غذا درست کرده بود و همه چ يکارها را کرده بود. برا تمام

مادر نگران و دلواپس تهران را  کیالزمش شود را دم دستش گذاشته بود. تمام سفارش ها را کرده بود و مثل 

 هفته ترك کرد. کی يبرا

 

 خرد. یها را م تیگفته بود، هر وقت که کارشان تمام شد خودش بل دیبرگشتنش مشخص نبود و فر زمان

و مبتکرانه  یعال ياز رها جلو افتاده بود. طرح ها دیو پربار بود. با وجود پرستو و استعدادش فر یعال سفرشان

 یشرتیمورد پسند واقع شد همان ت یلیکه خ شیاز طرح ها یکیکرد و  دایپ يادیپرستو در اصفهان خواهان ز
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 یو کت تک چروك و دستمال گردن هنهک نیج کیآن چاپ کرده بود که با  يبود که عکس چه گوارا را به رو

 شده بود . یشل به دور گردن مدلش بسته بود عال یلیکه خ

 نقص درآمده بود. یب و زیتم یلیزده بود و خ کیگراف ياز دانشجو ها یکیرا به کمک  چاپش

کرد و گفت  شیصدا دیفر دندیکه رس یخوابش برد. و زمان مایخسته بود که به محض سوار شدن به هواپ آنقدر

 .دندیرس

 !ایشد هوشیب_

 و گفت : دیخند

 .یکن ی. کارمندات رو نابود مییزورگو یلیآخه تو خ _

 باال انداخت و گفت : طنتیبا ش يابرو دیفر

 هنره ! هیخودش  نیسرکار خانم. ا دیدار اریاخت_

 بندش را باز کرد و از جا برخواست. کمر

 که برادر شوهر من از تو هنرمند تره! هیطور نیاگه ا_

 و گفت : دیخند دیفر

 کنه !! میسه بار تعظ یبرادر شوهر جنابعال يو جلو ادیاز قبر در ب دیبا لیرها که استعمار گره. چرچ _

 رفتند. رونیباال برداشتند و ب يها کوچک شان را از قفسه ساك

که با لبخند نگاهش  دیو رها را د دی. چرخکشدیرا م شیدست فیک یاحساس کرد که کس یسالن خروج در

 .کردیم

 ؟ ییا... سالم. شما_

 .يدیصدات کردم نشن یهر چ_

دختر  ادیرفتار واخالق آنها او را به  نیا یبا هم کردند. گاه ینیسرسنگ یکرد و سالم و احوال پرس دیبه فر رو

 انداخت! یم ییابتدا يبچه ها

 شما ؟_

افتاده است و رها آمده است تا او  یحرفش را قطع کرد. دلشوره به سراغش آمد. فکر کرد که نکند اتفاق ناگهان

 را آماده کند.

 شده؟ يزیرضا کو؟ چ_
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 .را باال برد زدیم غیت یراستش را که هنوز گاه يابرو رها

 نه بابا شوهر دوست. اون خوبه، دماغش هم چاقه. نترس!_

 .دیکش یراحت نفس

 کردند و از آنها جدا شدند. یبا چند نفر از همکارانشان جلو آمدند و با پرستو خداحافظ دیفر

 بهت گفت ؟ دیفر م؟یایما امروز م يدیاز کجا فهم_

 پرستو را گرفت و گفت : یسرش را تکان داد و ساك دست رها

 دونه ؟ یآره. رضا نم_

خاموش بود. احتماال  شی. بعد تماس گرفتم که بهش بگم گوشدونستمینه. من خودم هم تا صبح نم_

 .مارستانهیب

 :دیشدند و پرستو دوباره پرس نیماش سوار

 شده؟ یچ ینگفت_

 شده باشه؟ يزیچ دیحتما با ادیآدم دنبال خواهر زنش ب _

 » شهیحاال معلوم م« موشکافانه نگاهش کرد و پوزخند زد  پرستو

 کرد و گفت : يکه رفتند رها سرفه ا یکم

 پرستو؟ گمیم_

 »باالخره « و خنده اش را فرو خورد.  دیکش یآه

 بله؟_

 که ؟ یانی. در جرکهینزد يسالگرد ازدواج منو سود_

 .دیو خند ردیخودش را بگ ينتوانست جلو گرید

 باشه ؟ کرتیبکنم؟ باز هم س يخوا یاست. چه کار م گهی. هفته دانمیرآره کامال در ج_

 خودش هم خنده اش گرفت. رها

 فهم! زیقربون آدم چ_

ترسم سر دلش بمونه و  یشما؟ م يمحبت ها نیسودابه خانم رودل نکنه با ا نیا«که  دیخواست بگو یم دلش

 »الزم بشه، خدا نکرده !!  ریخاکش

 گفت : دیخند یرا تکان داد و همان طور که م سرش
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 خدا بزرگه. ندهیکن بده تا هفته آ ستیل يخوا یم یباشه. هر چ_

 چیجا بود که او نه تنها به رها بلکه به ه نیمشکل ا ی. ولدیبگو» نه «  توانستیخواست که م یدلش م یگاه

 .دیتوانست بگو یکلمه را نم نیا يگریکس د

 رها رفت. شیبود که از پ یقاطع نه گفت زمانکه به طور  يبار تنها

 .کنمیکنه من جبران م زتیکه رضا خواست سوپرا گهیچند ماه د شاالیدستت درد نکنه. ا_

 » دونمیم دیبع« شد.  رهیخ رونیب به

 و گفت : ستادی. رها ادندیخانه رس به

ره !!  یدفتر من نم وتریفقط سر کامپ ي. سودکنمیم لیمیخوام رو واست ا یکه م ییزایپس من کارها و چ_

 فرودگاه. امیدر آوردم که نفهمه دارم م يباز ستیآرت یحاال هم کل

 و گفت : دیخند

 !لیزن ذل يا_

 خودش هم خنده اش گرفت رها

 رضا است. خونه است؟ نیماش نکهیا! ا _

 رضا بود. نیو نگاه کرد. بله ماش دیچرخ

 تعجب نگاه کرد و گفت : با

 نزاشته ؟ نگیآره. چرا تو پارک_

 شد و گفت : ادهیشد و رها هم پ ادهیپ

 .دمشیهست ند يچند روز هیبکنم.  یسالم هی امیبرداره بره. منم ب يزیاومده خونه چ دیشا_

و  دیرا باز کرد و جلو تر از رها رفت و آسانسور را زد. رها سوار آسانسور شد و درباره مسافرت و طرح ها پرس در

 کردندیمورد پسند واقع شد. همان طور که از کار و اصفهان صحبت م یلیهم گفت که عکس چه گوارا خ پرستو

انداخت و در را  دیو پرستو هم فکر کرد که چقدر خوب شده است که رها رفتارش با او مثل قبل شده است، کل

 را گرفت و نگهش داشت. شیقبل از آنکه وارد خانه شود رها بازو یباز کرد. ول

 در هم رفته بود. شیتعجب نگاهش کرد. اخم ها با

 ..... یچ_

 خاموش شد. شیلبها انیحرف در م هیدهانش گرفت و بق يرها به سرعت دستش را جلو اما
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بود. همزمان  یشد که کنار جاکفش يزنانه ا يمتوجه کفش ها شیپاها ریشده بود. اما با اشاره رها به ز جیگ

 .شد دهیاز داخل خانه شن ییصداها

و تهوع هم زمان به سراغش آمد. احساس  جهیکه سرگ ادیلحظه احساس اُفت فشار خون کرد. آن قدر ز يبرا

از وزن بدنش را ندارد. حاال کامال متوجه موضوع شده بود. بر خالف رها  ينگه دار ییتوانا شیکه پاها کردیم

 بود. نیبود، او آگاه و غمگ جیگ یول یکه عصب

را به حالت اولش بر  زیو بعد همه چ کردیرد را داشت تا همان جا زمان را متوقف مساعت برنا خواستیم دلش

 .گرداندیم

 .رفتیدر هم م شتریرها هر لحظه ب يها اخم

 .دیکش رونیرا از دست او ب شیتکان داد و بازو یو سرش را به نشانه نف دیرا گرفت. رها چرخ شیبازو ناخوداگاه

 

 

کل ساختمان را لرزانده است و  دیرسیکه به نظر م ییها ادیخفه او در فر غیج ي............چند لحظه بعد صدا

 از آن عرش خدا را به لرزه انداخته بود گم شد ............ شتریب

 

 

 داداش؟ ؟يآقا؟ اخو _

 شد. رهیبود، نگاه کرد و دوباره به روبه رو خ ستادهیسرش ا يکه باال یرا باال گرفت و به درجه دار جوان سرش

 ست؟یآقا جان؟ حالت خوب ن _

و عطر نسبتا تند  ویخوب افتر ش ياز بو ریبه غ دیبو کش یوقت یآمد. ول یخم شد. به نظرش مست م شیرو به

 حس نکرد. يگرید زیاست، چ متیمردانه که کامال معلموم بود گران ق

را از دست داده است و هنوز در شوك  يزیکه عز یآمد. مثل کس یاش را تکان داد. به نظرش بهت زده م شانه

 .بردیبه سر م گرید يایو دن

را  بشیکه همراهش بود گفت که از آقا شماره تماس بخواهد، اگر نداد ج يبرگشت و به سرباز نیدرون ماش به

 کنند که بتوانند به کس و کارش خبر بدهند. دایپ يزیچ دیبگردد تا شا
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گرفته گفت  يبه خانواده اش خبر بدهند. به سرباز نگاه کرد و با صداشماره بدهد تا  کیآمد و گفت که  سرباز

که با آن حال و روز خراب و آن  یسرباز و درجه دار قانع نشدند. به نظرشان کس یکه حالش خوب است. ول

 .ردندا یاصال حالت نرمال ند،یبنش لیگارد ر يموقع شب در کنار اتوبان رو

 .ستیدر من، حالت خوب نشماره به من بده. برا کیآقا جان _

کال و اس ام اس به  سیآن همه م انیآورد و رمزش را باز کرد و در م رونیرا ب شیرا تکان داد وگوش سرش

 کرد و به دست درجه دار داد. دایرفت و شماره محمد را پ نیمخاطب ستیل

 ه؟یاسمت چ _

 رها _

 گفت : یدار نگاهش کرد و با خنده و شوخ درجه

 آقا، اسمت هم که دخترونه است ! يا _

 را برداشت. یلحظه محمد گوش نیهم در

 عنبر آورد! يباد آمد و بو _

 و درجه دار گفت : دیخند

 آقا محمد؟_

 و گوش به زنگ جواب داد. يبار محمد کامال جد نیمکث کرد و بعد ا هیثان چند

 من چرا دست شما ست؟ يپسر عمو  یبله شما؟ گوش_

موقع  نیاسمش رها ست، بعد ا گهیبنده خدا م نی. ایرانندگ ییراهنما سیهستم، پل ياحمد بله. بنده سروان_

است بنده  دهیداغ د نکهی. مثل استینشسته، حالش خوب ن لیگارد ر ي. رومیکرد داشیشب ما تو اتوبان ....پ

 خدا، آره ؟

 .دیکه درجه دار از جا پر ده؟یآن چنان بلند گفت داغ د محمد

 .ادیجور م نیآقا جون. به نظر ا دونم یمن نم _

کند  لیو تحل هیشد و بعد محمد که هنوز نتوانسته بود موضوع را تجز جادیخط ا يلحظه سکوت در آن سو چند

 .دیایگفت که آدرس بدهند تا به دنبالش ب

که نه  ی. حالامدیرا قطع کرد و به رها نگاه کرد. به نظرش مثل مجنون ها م یدار آدرس را داد و گوش درجه

 است. دهید یمیعظ بتیکه مص ی. مثل کسزنندیکه مواد م ییمثل مست ها بود و نه آنها
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بود که  نیکه اشتباه باشد، ا کردیو دعا م دادیکه م یاحتمال نیتماس گرفت. اول شیبا دلهره به عمو محمد

با جواب دادن  یلزده ، آواره و مجنون کرده است. و بتیافتاده است، که رها را مص شیعمو يبرا یاتفاق

را  یگوش یکس یبود. به خانه شان تماس گرفت، ول يسود شی. احتمال بعددیکش ینفس راحت شیعمو

مطمن بود  گریکه چه کند. حاال د دانستیتماس گرفت آن هم خاموش بود. از استرس نم لشیبرنداشت. با موبا

 آمده است. با پرستو تماس گرفت. قطعا او از خواهرش خبر داشت. شیپ یمشکل يسود يکه برا

 را برداشت. یرا از داده بود، پرستو گوش دشیاز آنکه آن قدر زنگ خورد که او کم کم ام بعد

 پرستو؟_

 سالم محمد _

 ت.اس دهیکش ادیفر ایکرده و  هیکه ساعت ها گر یپرستو آن قدر گرفته بود، مثل کس ي. صداختیر نییپا دلش

 شده؟ شیطور یشده؟ کس یپرستو چ_

 لحظه سکوت .... چند

 ؟يدیتو از کجا فهم _

 شده؟ يزیچ _

 محمد؟ ییکجا _

 کالفه گفت : محمد

 دایبا من تماس گرفت گفت که رها رو تو اتوبان ....پ سیشده؟ االن پل یتو رو ارواح خاك بابات پرستو چ_

 شده؟ یاست. چ دهید بتیمص گفتی. مجیگ جهیکردن، گ

 و گفت : دیکش یآه داندیرا به طور کامل نم انیکه متوجه شد محمد جر پرستو

 است. گهید زیچ انینشده. جر شیطور یکس _

 ؟یچ_

 شته؟یپ هیمرض _

 آره _

 اونو بفرست خونه من، خودت برو دنبال رها _

 بلند گفت : يو با صدا یعصب محمد
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 کشم. یشده. من تا اونجا نم یارواح خاك بابات قسمت دادم پرستو، تو رو خدا بگو چ_

نه؟  ایبزند  یبود که حرف حی. اصال صحدیموضوع را بگو دیدانست که چطور با ی. نمگریلحظه سکوت د چند

 داشت. دیموضوع آن قدر مفتضحانه و خجالت آور بود که در گفتنش ترد

 ! میو رضا رو تو خونه گرفت يمن و رها مچ سود _

 را نداشت. شتریب حیتوض ییو مختصر. توانا کوتاه

 کلمه خشکش زده بود. یواقع يخط محمد به معنا يسو آن

 که چرا خشکش زده است. کردیدر آمد که به محمد اعتراض م هیمرض يصدا

 پرستو؟ یگیم یچ _

 محمد را درك کند. رتیبهت و ح توانستی. مدیکش یآه

 برو دنبالش محمد، نابوده. _

 هنوز باور نداشت. نکهیدوباره سکوت کرد. مثل ا محمد

 .شتیپ فرستمیرو م یباشه، مرض_

 یمرس_

 گذاشت و چشمانش را بست. زیم يرا قطع کرد و سر دردناکش را رو یگوش

 

 نی، ماش دنشی. با دگشتیشماره دو م ی. با دقت دنبال خروجدیجوشیو سرکه م ری. دلش مثل سراندیسرعت م با

بود. جفت راهنما زد و آهسته کنار  ستادهیا یال تر از خروجبا یکه کم دیرا هم د یو رانندگ ییراهنما سیپل

رها را برده  نکهینبود. مثل ا یواژه مناسب درها قلبش از جا کنده شد. نابو دنیشد و جلو رفت. با د ادهی. پدیکش

 گذاشته بودند. شیرا به جا يگریبودند و کس د

 .دیهستم. شما با من تماس گرفت يریسالم سرکار، محمد کب _

 اش را در آورد و به درجه دار نشان داد. ییشناسا کارت

 دار سرش را تکان داد و گفت : درجه

 شما لیپسر عموتون تحو_

 : دیآهسته تر پرس یکم بعد

 ازش فوت شده؟ یشده؟ کس یچ_
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 سرش را تکان داد و گفت : محمد

 آره. زنش! _

 .دیکش شیدرون موها یدست یسرش را باال آورد و به محمد نگاه کرد و با کالفگ رها

 يرا گرفت. حاال متوجه دو دکمه کنده شده و مختصر خون خشک شده  شیبازو ریبه طرفش رفت و ز محمد

 شد. راهنشیجلو پ

خشک شده  شیناخن بود که زخم شده بود و خون رو کی قیخراش عم يجا قه،یشق نییپا قایصورتش دق کنار

 بود.

 میبر ایب_

شد  نیها تشکر کرد، سوار ماش سیمحمد شد و محمد هم بعد از آنکه از پل نیبزند سوار ماش یحرف نکهیا بدون

 و گفت :

 کو؟ نتیماش_

 بود. امدهین ادهیهمه راه را پ نیاو ا قطعا

 محمد نگاه کرد و سرش را تکان داد. به

 دونم! ینم_

 را روشن کرد و به راه افتاد. نیماش يگریو بدون حرف د دیصورتش کش يکرد و با هر دو دست رو یپوف محمد

 

نمانده بود که  يزیزنگ چ کی ي. آنقدر عصابش متشنج و نا آرام بود که با صدادیزنگ در از جا پر يصدا با

 .فتدیقلبش از کار ب

صورتش ورم کرده  ادیز هیبا چشمان گشاد شده به داخل آمد. ابتدا به او که از شدت گر هیرا باز کرد. مرض در

 هم به آنجا زده است. يسر کی نایطوفان کاتر دیرسید و بعد به خانه که به نظر مبود، نگاه کر

 شکسته و در اتاق خواب هم از لوال کنده شده بود. لیوسا شتریب

 است. شهیجا پر خورده ش نی. ااریکفشت رو در ن_

. در اتاق بسته بود و به شدیم دهیاز اتاقها شن یکیفاکس از  يزوزه  يتوجه اش به پرستو جلب شد. صدا دوباره

 کرده است. شیکه پرستو زندان دیرسینظر م

 مبل نشست و گفت : يشد و در را پشت سرش بست. پرستو رو داخل



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٢٤٠ 

 .یمرض نیبش_

 شانه پرستو گذاشت. ينشست و دستش را رو کنارش

او را ول کرده بود او را توجه  یکه رها ب طیشرا نیدر بدتر یبود. حت دهیاو را ند هیافتاد. هرگز گر هیبه گر پرستو

که اشک  کردیم هیگر ییحاال با چنان شدت و غم و غصه ا یبود. ول دهید يبدون اشک وزار یول ن،یغمگ

 را هم در آورد. هیمرض

 شده؟ ی. بعد بگو چیش یکن بزار خال هیکن، گر هیگر _

زده بود و فقط گفته بود که به خانه  رونیبه او بزند. با همان شلوار گرم کن خانه ب یبدون آنکه حرف محمد

 پرستو برود.

 .کردیو هق هق م ختیریاشک م آهسته

 اش را نوازش کرد. شانه

 افته. ی. قلبم داره از کار مترکمیبگم؟ دارم م ی! آخ خدا! به کیآخ مرض _

 به هق هق افتاد. دوباره

پرستو  يبرا یآب وانیل هینده بود، مرضنما شانیبرا ینفس گریکردند که د هیآن قدر گر شانیاز آنکه هردو بعد

 آورد و گفت :

 .دیله شد از بس زوزه کش گرمیزبون بسته رو ول کن، ج نیپرستو تو رو خدا ا_

 تو پاهاش رهیم شهی. ششهینم_

 را تکان داد و گفت : سرش

 .يبسه، کور شد گهید هیشده؟ گر یچ نمیبگو بب _

 گفت : ییخفه ا يبا صدا کردینگاه م یقال يبه گل ها کهیانداخت و درحال نیینگاه کرد و سرش را پا هیمرض به

که تهران بودم گفت خودت رو واسه  يبهتر شدم. شب آخر گفتی. ممیرفتیبه من گفت مشکل داره. دکتر م _

 که ..... گفتی. ممیرابطمون رو شروع کن دیکه دکتر گفته با گفتیحاضر کن. م یبرگشت یوقت

 نگاه کرد. کردیو منگ نگاهش م جیگ یکه با حالت هیو به مرض را قطع کرد حرفش

 که آره، واقعا درمان جواب داده! دمیبرگشتم د یوقت _

ذهن  کی يانهایبه افکار و هذ هیشب شتریپرستو که ب دهیبر دهیبر يدستش را گرفت. صحبت ها هیمرض

 کرده بود. جیگ شتریکند ب هیاو را متوجه اصل قض نکهیا يآدم سالم به جا کیبود، تا  ییایخولیمال
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 بوده؟ ضیمر یپرستو جان؟ ک یک _

 را نگران کرد. هیگونه بود و به شدت مرض مارینگاه کرد. نگاهش هم ب هیمرض به

 پرستو؟_

که از او خواست تا از  یرها داشت. زمان يکه در زمان دور ی. مثل همان حالدیکش ری. قلبش دوباره تدیکش یآه

 برود. رونیب شیندگز

 رضا.... _

 .دیپراکنده پرستو را کنار هم چ ينگاهش کرد. در ذهنش قطعات صحبت ها هیچند ثان هیمرض

 اشتباه باشد. کرد،یبود که دعا م يزیچ يریگ جهیو نت محصول

 ؟يدید یرضا رو با کس_

 شد. رهیداد و به در اتاق خواب خ هیتک یپشت صندل به

 !يآره. با سود _

 

 

 یخاموش کند. پرستو نگاهش کرد. ول شیلبها انیتعجب را در م ادیدهانش گرفت تا فر يدستش را جلو هیمرض

 ي. بعد از چند لحظه با صدازدینم یو حرف کردیبود که فقط نگاه م یحال عصب نیزده و در ع رتیاو آنقدر ح

 گفت : ییخفه ا

 ده؟یرها هم فهم شون؟یدید یک _

 شیاز جا برخواست، تا برا هیگرفته اش صاف شود. مرض يکرد تا صدا ییا سرش را تکان داد و سرفه پرستو

 زد و دوباره به سالن برگشت. زیرا پر کرد و به پر یبرق ي. کتراوردیآب گرم ب یکم

که سالگرد ازدواجشون بود،  ندهیواسه هفته آ خواستیظهر، رها اومد دنبالم فرودگاه. م کیامروز نزد نیهم_

 ... میکنه. با هم برگشت زیسودابه رو سورپرا

 نفس گرفت. کیرا قطع کرد و  حرفش

 بودن .... نجایاونها ا م،یاومد یوقت _

 کنارش نشست. هی. مرضیطوالن یمکث دوباره

 یخواد بگ ینم گهی. درمیتو بم يمن برا یاله_
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 شانه اش گذاشت. ينگاه کرد و سرش را رو هیو به مرض دیچرخ

 کرد. فیعرشروع به ت دهیبر دهیدوباره بر و

رو بلند کرد، زد تو گوشش پرت شد اون طرف اتاق. بعد رضا  ي. داغون شد. سوددیتو اتاق بودن. اول رها فهم _

 !شینیدندون و ب هی. دو تا از دنده هاشو شکست و رمیرو زد. دهنش، پهلوش، سرش، نتوانستم جلوشو بگ

 را نوازش کرد. شیآهسته موها هیمرض

 رضا هم زدش؟_

 به صورتش چنگ زد. يسود یبود؛ تا رها بزندش. ول سادهیبوکس وا سهیک هی نینه اصال! ع_

 مارستان؟یب شیتو برد_

فکرش هم  یپرستو گذاشت. حت يلحظه خودش را به جا کی يو برا دیکش یآه هیرا تکان داد. مرض سرش

 عذاب مطلق بود.

 حالو روزم شده؟ نیکردم که ا یدر حق کس يمن چه بد ه؟یمرض_

 .نی. همي. تو فقط شانس ندارزمیعز یچیه _

 آورد. شیو برا ختیفنجان آب جوش ر کیجا برخواست و به آشپز خانه رفت و  از

 کجاست؟ تیبخور، صدات باز شه. جارو برق نویا ایب_

سرش را  هیضرا فراموش کرده بود. مر شیجارو برق يجا یبود، ول بیفنجان را گرفت و نگاهش کرد. عج پرستو

 .کندیتکان داد و گفت که داخل کمدها را نگاه م

را آزاد کرد. دوباره کنار پرستو نشست. فنجان آب گرم را که حاال سرد شده  چارهیرا جارو کرد و فاکس ب خانه

 به فکر فرو رفته بود. مقایبود، در دست داشت و ع

 پرستو؟_

 هوم؟_

 مکث کرد و گفت : یکم

 ؟يهم خبر داد یبه کس ؟یبکن يخوایکار م یحاال چ_

 را تکان داد. سرش

 نه_

 سوال بپرسم؟ هی _
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 نگاه کرد. هیو به مرض دیچرخ

 بپرس_

 ؟ییا زهیهنوز دوش ؟یبا رضا نداشت يرابطه ا_

 را به نشانه مثبت تکان داد. سرش

 .یشناسنامه ات رو عوض کن یپزشک قانون يبر ،يریطالق بگ یتونیپس م_

درك کند.  یتوانست به درست یرا نم شیچارگیدوستش هم حال بد و ب نیتر یمیصم ینگاه کرد. حت هیمرض به

 تفاوت داشت. یدر متن موضوع باش نکهیبا ا یلینگاه کردن خ هیبه قض رونیهم نداشت. از ب يریتقص

 بود. نیموضوع در نظرش هم نیتر تیحال حاضر کم اهم در

 که ؟ یدونیمحصنه است. حکمش سنگساره، م يزنا ؟یرها چ ؟یکن تیشکا يخوایم_

 را تکان داد. سرش

 .دونمیم_

 زنگ تلفن بلند شد و دوباره پرستو را از جا پراند. يصدا

 شانه اش گذاشت تا آرامش کند. يدستش را رو هیمرض

 . حتما محمدهدمیمن جواب م نیتلفنه! بش_

 .ستین رانیبود. کامال مشخص بود که شماره ا یو چند رقم یکد طوالن کیبه شماره کرد.  ینگاه

 به پرستو کرد. ینگاه

 از خارجه _

 برداشت و گفت : يزیخ پرستو

 دونست، تو هم نگو ینم يزیاگه چ یبردار. ول_

را  زیدر مرز انفجار بود. رها با او تماس گرفته بود و همه چ تیبود که از شدت عصبان نیرا برداشت. شاه یگوش

 کند. تیخواهد شکا یخواهرش باشد، چون او م يقبر برا کیگفته بود. در آخر هم اضافه کرده بود که به فکر 

حرف زد و  هیبا مرض یساعت میبکند. ن دیدانست که چه کار با یمستاصل و درمانده شده بود. اصال نم نیشاه

 ینم یگفت که بهتر است ول هیو مرض دیتوانست که آرامش کند. از حال و روز پرستو پرس يتا حدود هیمرض

 تواند حرف بزند.

 موضوع را مشخص کند. نیا فیتا تکل رساندیزمان ممکن خودش را م نیتر عیگفت که در سر نیشاه
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 پشت خط آمد و دوباره همان حرف ردو بدل شد. اوشیقطع نکرده بود که س نیشاه هنوز

 را هم باز کند. يت. محمد بود. در را زد و رفت تا در ورودرا برداش فونیرا قطع کرد و آ یزنگ در گوش يصدا با

 گفت : هیداخل شد و آهسته به مرض محمد

 داده بود، نگاه کرد. هیکنار آسانسور تک واریدر راهرو به د رون،یبه رها که ب هیحالش چطوره؟ مرض_

 افتضاح! اون چطوره؟_

 بگم واال .... یچ_

کنار رها رفت و دستش را گرفت و به داخل خانه برد. پرستو بلند شد و سالم کرد. محمد جوابش را داد و با  به

 متورم پرستو نگاه کرد. يتعجب به چشم ها

 يگاریمبل ولو شد و س يمتوجه حال پرستو بشود. رو نکهیاما اصال سرش را هم بلند نکرد. چه رسد به ا رها

 بکشد. گاریبود او آن چنان و به شدت س دهیند گریپرستو دوقت بود که  یلیآتش زد. خ

 .اوردیآب ب شیگفت که برا هیهم کنارش نشست و به مرض محمد

 شما دو نفر؟ نیبکن نییخوا یکار م یچ_

عذاب وجدان گرفت. اگر  ییلحظه ا يبه پرستو کرد و تازه متوجه صورت و چشمان متورمش شد. برا ینگاه رها

 کرد،یحال و روز را نداشت. اصال فکرش را هم نم نیاالن پرستو ا کرد،ینم يآنها پافشارازدواج  يآنقدر برا

 طور شود. نیاست ا سیقد سیفرانس کردیکه فکر م يبرادر

 .کنمیم تیمن شکا یدونم ول یپرستو رو نم _

 هم فشار داد. يچشمانش را بست و به رو محمد

 رها؟ _

 کرد. نگاهش

محصنه است. حکم جفتشون  يزنا ست،ین یکم بزار بگذره. الک هی. يسوزیم ي، دار یشیآت ،یتو حاال داغ_

 سنگساره

 !یو نه سوزوندن هیدر مسجد هستن، نه کندن ؟یباالخره که چ ن،یتوهه، خواهر ا برادر

 نگاهش کرد و گفت : رها

 گمیم یچ یفهمینم یستیمن ن يبخندن؟ محمد تو جا شمیکه ملت به ر نمیچه کار کنم؟ بش یگیم_

 !یبفهمه؟ اگه تو خودت تو بوق نکن يزیچ یکدوم ملت؟ مگه قراره کس_
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 نزد به پرستو نگاه کرد و گفت : یحرف رها

 و محمد یجا. برو خونه مرض نیا ادیمرخص بشه م مارستانیاز ب زیهمه چ یجا نمون. اون ب نیبلند شو ا_

 خیآمد. محمد همچنان ب رونیجمع کرد و از اتاق ب هیرا با کمک مرض لشیرا تکان داد و بلند شد و وسا سرش

 صرف نظر کند. تیتا بلکه بتواند قانع اش کند که از شکا زدیگوش رها حرف م

 با فاکس از خانه خارج شد. هیفاکس زد و در را باز کرد و جلو تر از بق يبرا یاز جا بلند شد و سوت رها

 

 

 بود کرد. دهیکه کنارش خواب هیبه مرض ینگاه

 ؟یرضم_

 و نگاهش کرد : دیچرخ

 جونم؟_

 در باره مشکل رضا نگو. باشه؟ يزیچ یبه کس_

 اخم کرد و گفت : هیمرض

 چرا اون وقت؟_

به تو گفتم  دمینگم. حاال من تو اون حال نفهم يزیچ یخواهش! رضا منو قسم داده بود که به کس یمرض _

 شهینم لیدل

 رد و گفت :شانه باال انداخت و پشتش را به پرستو ک هیمرض

 .یکنیاشتباه م يدار_

 ؟یمرض_

 و گفت : دیشدت چرخ با

. ی. راحت شناسنامه ات رو عوض کنيریراحت طالق بگ يطور نیا یتونیتو م یخوبه، ول يپرستو راز نگه دار_

 یکن یبه ضرر خودت کار م يدار

 سرش را تکان داد و گفت : پرستو

 بسوزه نه کباب خیکه نزارم نه س کنمیم ی. سعستینترس به وقتش. به ضررم ن_

 دستش را گرفت. هیمرض
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 ی. بخواب داغونشهیدرست م یهمه چ شاالیکم بخواب، ا هیحاال _

 

 

بود. او معموال  دهیپر از کابوس. تا به حال در عمرش آنقدر بد نخواب ی. خوابدیزنگ در از خواب پر يصدا با

بود که  دهیداشت. خواب د ادیظه خواب شب قبلش را به تمام لحظه به لح یماند. ول ینم ادشیبه  شیخواب ها

 یول کندیفرار م يزیکه از چ کردیم. در خواب احساس دیدویباز و رها م يبا موها رانیا يها ابانیدر خ

و  دیدوی. ميسود يصاف و لخت بود، درست مثل موها شهیبر خالف هم شیموها ؟يزیاز چه چ دانستینم

از آدم بود، و او همچنان  یها خال یشهر مثل شهر زامب يابانهای. تمام خخوردیدر باد تکان تکان م شیموها

 .دیدویم

بلند بلند  ياتاق خواب صدا رونیکنارش نبود. از ب هی. مرضدیبه نفس نفس افتاده بود از خواب پر کهیحال در

 آمد. یحرف زدن رها و رضا م

 آمد. رونیسرش بست و از اتاق ب يرا به سرعت باال شیشد، موها بلند

 بزار برم، محمد ...._

 پرستو گفت : دنیدستش را گرفته بود. با د محمد

 پرستو، پرستو_

 رها با شدت کنارش زد. یهراسان جلو رفت. ول پرستو

 نتشیکه بب زارمینداره. من نم یبرو کنار. به پرستو ربط_

 ه؟یچ انیجر_

 و کنار نرفت. ستادیو پرستو سرسختانه ا ی. ولدیپرستو را گرفت و کنار کش يبازو

 از ترس رها آهسته گفت : هیمرض

 نهیتو رو بب خوادیرضا اومده دم در، م_

 و با خشم گفت : دیچرخ رها

 یمرض_

 را گرفت و آهسته گفت : شیبازو پرستو

 رها آروم باش!_
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 رونیب يبر يرو آروم باش؟ تو هم حق ندار یچ یچ_

 يزیرا دارد و حق چه چ يزیکه حق چه چ دیداشت به او بگوسرش را تکان داد. ناراحت بود. رها اجازه ن پرستو

 را ندارد.

 نمشیخوام بب یمن م _

کار را کرده  نیلحظه با شوهرش تنها باشد و از او بپرسد که چرا ا کی يکه، برا دادیحق را به خودش م نیا

 است؟

 یباق شیرا برا یحرف چیه يصورت مصمم پرستو جا یبزند ول یبا اخم نگاهش کرد. خواست تا حرف رها

 نگذاشت.

 زد. رونیاتاق رفت و مانتو شالش را سرش کرد و از در ب به

 .زدیدر راهرو قدم م رضا

 و نگاهش کرد. دیچرخ شیپاها يصدا با

بود که  دایپ ستادنشیا خیشکسته اش پانسمان شده بود و از طرز س ینیصورتش ورم کرده و کبود بود. ب تمام

 سته است.ب یرا با آتل طب شیدنده ها

 پرستو_

 قدم عقب رفت و دستش را به نشانه توقف باال آورد. کیپرستو  یرفت. ول جلو

 بار عاجزانه گفت : نیا رضا

 پرستو!_

 که از بغض لرزان شده بود گفت : ییبا صدا پرستو

 چرا؟ چرا رضا؟_

زنش که صبورانه او راتحمل کرده بود و  يشرمنده بود. از رو ایانداخت. به اندازه تمام دن نییسرش را پا رضا

 کرده بود. یپشتش را خال ییپشتش بود و حاال او به طور ناجوانمردانه ا شهیاز آن، برادرش که هم شتریب

 ببخش ..._

آمد و با خشم  رونیرا محمد گرفته بود ب شیبازو کی کهیرها متوقف شد. رها در حال ادیفر يبا صدا حرفش

 گفت :

 برو تو پرستو_
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 رو به رضا کرد و گفت : بعد

 رضا؟ یهم گذاشت يدیببخش يداغ رو دلم نزار. جا نیاز ا شتریتو هم برو داداش تا نزدم ناقصت کنم. برو ب_

 .دیپرستو را کش يبازو

 مون دادگاهه يبعد داریهم بگو، د زمیبرو به زن عز _

 جلو رفت و گفت : ییاما با پررو رضا

 کردمینکردم. من داشتم قانعش م يخواستم. رها به جون آقا جون من کار یرها به ارواح خاك مامان من نم_

 . من ....مینکرد يما کار ؟يدید یکه بره. تو چ

 رها در گلو خفه شد. دهیباکش حرفش

 رضا گذاشت و فشار داد. يگلو خیبرداشت و ساعدش را ب زیقابل کنترل شده بود. به سمت رضا خ ریغ گرید رها

 .زمیریحاال خونت رو م نیخفه شو! اسم آقا جونو و خاك مامان رو قسم نخور که هم_

 ینم شییرها يبرا یتالش چیه یول رفتیم يبه خرخر افتاده بود و نفس کم آورده بود. رنگش به کبود رضا

 کرد.

 .دیرها را گرفت و کش يهر دو بازو محمد

 !وونهید شیکشت_

 کنده شد و به سرفه افتاد. واریو رضا از د شد دهیبا زور محمد به عقب کش رها

 نکردم. يرها، رها، به اسمم قسم من کار_

 کرد و گفت : يزیخنده تمسخر آم رها

رو  ؟يدار ییچه هنرا گهیقرار گرفتم. د ریواقعا تحت تاث ؟يهم اعتقاد دار زهایچ نیجناب دکتر مگه شما به ا_

 نمیکن بب

 بلند گفت : يبار با صدا نیا رضا

ما  يدیکه ند يبود یعصب نقدریا ،يدیند یچیکه بره. رها تو ه کردمی! من داشتم قانعش میخدا! به علبه _

 يدیند یچی. تو همینکرد يکار

 با خشم گفت : رها

 میبود دهیرس ری.... اگه ما د نینه مهمه؟ لعنت بهت! تو رختخواب بود ای نیکرد يکار نم؟یبب یخواست یم یچ_

 ؟يمن بد لیخزعبالت رو تحو نیهم یتونست یاالن م
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 دوباره مسرانه گفت : رضا

 نکردم يمن کار_

 نگاهش کرد و گفت : رها

 که عروس هزار داماده. آره؟ هیسود نیفقط ا ،یهست يگاند یشما از پاک یبگ يخوا یم یعنی_

 هم فشار داد و گفت : يچشمانش را به رو رضا

 کار کنم هان؟ من باهاش بودم. یچ یخواست ی. مشیخواستمش. تو از من گرفت یم شهینه، من هم_

 و گفت : دیاش کوب نهیانگشت اشاره اش به س با

 بودم. من عاشقش بودم. بعد ... یمن اول_

 نزده است. یرا قطع کرد. مطمن بود که پرستو حرف حرفش

 ردمنک ي. رها من کارستمیباز هم من نامرد ن یداد. ول حیبعد اون منو ول کرد و تو رو به من ترج_

 

 

 باره از کار افتاد. کی شود،یم دهیکه از برق کش ینیماش ایو  شودیدفعه خاموش م کیکه  یمثل آتشفشان رها

 ؟يتو باهاش بود _

 در تک تک کلماتش حس کرد. شدیرا م رتیو ح بهت

 و سرش را تکان داد. دیمنظورش را فهم رضا

حاال رودست خورده بود. آن هم از  ی. ولشدیم شیزرنگ يادعا شهیکه هم یکس يرها. برا يبرا گریضربه د کی

 داده بود. حیکه ظاهرا برادرش را به او ترج يدختر! دختر کی

برادرش بوده  نیا شهیوجه ممکن متوجه شد که هم نیرها به بدتر نکهینگاهش کرد. دلش سوخت. ا پرستو

 زنش بوده است. یاست که اول شخص زندگ

 چرا تو رو ول کرد؟_

 او و رضا، با انتخابش او را مفتخر کند! نیلطف کند و ب يکه باعث شده بود سود یلیبود. دل لیدلبه دنبال  حاال

 .کردیم فیرا تعر زیآن جا نبود همه چ هیبه پرستو نگاه کرد. اگر مرض رضا

 ؟یپرس یچرا از خودش نم_

 .دیخند زیتمسخر آم رها
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 م داشتم ازش سوال کنمباهاش قرار شا شاالیبنداز دفعه بعد که ا ادمیچشم. حتما _

 رضا نگاه کرد و گفت : به

 هم منتظرش هستن اوشیو س نی. اونجا شاهنمشیب یبرو بهش بگو تو دادگاه م_

 و دوباره گفت : دیپرستو را گرفت وبه طرف در کش يبازو

 نره ادتیشما هم شناسنامه  _

 .دمیمن زنم رو طالق نم_

 و به رضا نگاه کرد. دیچرخ

 مرگ من؟_

 من پرستو رو دوست دارم!_

 جوك سال بود. نیحرف به نظر پرستو خنده دار تر نیا

 سراغ زن من؟ یکه رفت ادتهیپس از عالقه ز _

 را هم به خنده انداخت گفت : هیمرض یکه حت یبا لحن رضا

 یگرفتیمچ ما رو تو خونه خودت م دیزن تو اومد سراغ من! اگه من رفته بودم سراغ زنت شما با_

 کامل همراه است گفت : تیکه کامال مشخص بود با عصبان يخند شیبا ن رها

 ! نگاه کن دامن عفتت لکه دار نشده باشه خدا نکرده!امبریپ وسفی _

 .دمیبگو. من زنم رو طالق نم یبگ يخوا یم یرها تو هر چ _

 اد.پرستو را ول کرد و به سمت رضا رفت و انگشت اشاره اش را به طرفش تکان د يبازو رها

 رو بکنه شی. بزار زندگدهیاز دست ما دو تا برادر کش یدست از سرش بردار. به اندازه کاف _

 و منگ به پرستو نگاه کرد. جیگ یبا نگاه رضا

 و به داخل خانه برد. دیپرستو را محکم کش يبپرسد، بازو يزیقبل از آنکه رضا دهانش را باز کند و چ اما

 

 

**** 
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و با عوض کردن سه پرواز  ییهفته ا کی ریتاخ کیو شهناز با  نیخودش را رساند. شاه نیزودتر از شاه اوشیس

 .دندیبه تهران رس

 او را محاکمه کنند. یدادگاه خانوادگ کیتماس گرفتند تا قبل از وقت دادگاه در  يسود به

 نشد! یکش سیو گ سیبه گ اجیآمد و احت يخالف تصورشان سود بر

و آرام بود. استرس  لکسیر یلیخ یلیملکه. خ کیکرده وارد شد. مثل  شیراو مرتب و آ کیش شهیهم مثل

 کامال حق به جانب به جمع نگاه کرد. يا افهیبود. با ق شتریپرستو از او ب

 نتوانست. یزدن باال برد. ول يبه سمتش رفت و دستش را برا نیشاه

 يسود یپست یلیخ_

خواباند که  يگوش سود ریز یمحکم دهیرا تمام کرد شهناز بود. چنان کش نیتمام شاه مهیکه کار ن یکس اما

 .دیچیدر تمام سالن پ شیصدا

 از شهناز. ریداشت به غ یرا از هر کس دهیکش نینگاهش کرد. توقع ا يبا ناباور يسود

 مامان ..... _

 .ستمیمن مادر تو ن _

 !زیو رقت انگ یعیاش ، کامال طب شهیبرخالف هم ییا هیافتاد. گر هیگر به

 ؟يسود يکار کرد یچ _

 .دیکش غیج

به ارواح خاك باباتون تمام مدت بهش وفادار بودم. عاشقش بودم. با خواهرم  یمن بدم، من خرابم، فاسدم. ول _

 شیزندگ یدلم واسش تنگه ول نکهی. رفتم با ادونستیم یمنو باعث سر شکستگ نکهیقطع رابطه کردم به خاطر ا

با بچه ام؟ از  يکار کرد یم. سودابه تو چیاستخوان هم رو دور ننداخت یول میرو خراب نکردم. گوشت همو خورد

به خدا بابات نون حروم نداد به  ،ي. سودیختی. گوشت و استخوان رو با هم دور ريساقطش کرد ستیهست و ن

 تو؟ يکار کرد ی. چيتو بخور

 کی ي. به او که براکردندیهم با تعجب به شهناز نگاه م اوشیو س نیهتر شد. نه تنها پرستو شا دیاش شد هیگر

 کند. يپرستو مادر يبرا دیافتاده بود که با ادشیبار هم که شده بود، 

 بچه ات؟_

 همه را از جا پراند. يسود غیج
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 بچه ات؟_

 کند. دایپ نانیاطم شیخواست به گوش ها یم نکهیتکرار کرد. مثل ا دوباره

 .دیطرف پرستو چرخ به

 ؟يساقط شد یتو از هست _

 زد و بلند بلند گفت : يپوزخند

 !هیعال _

 .دیدرخش یحد و اندازه م یب يبه دست زدن کرد. چهره اش خوشحال بود و از شاد شروع

 لحظه بودم. نیمنتظر هم می! تموم زندگهیعال_

 را باال برد . شیابرو کی

 ناز شصستم!_

 چرا؟_

 دهیکلمه را پرس نیا یبود که از شخص اشتباه دهیکامل همراه بود. حاال فهم رتیو ح پرستو با بهت يصدا

 سودابه بود، نه رضا. شد،یسوال همان ابتدا از او م نیا دیکه با یاست. کس

 به طرف پرستو خم شد. دیخند یطور که م همان

من کنار گذاشته  ياومد ایکه به دن ي. ازت متنفرم. از روزادیازت بدم م نکهیا يپرستو. برا یچرا؟ واقعا که خنگ_

دردونه ش بودم همه اش دور و بر تو بود. مامان  زیکه من عز اوشیبه کارم نداشت، س يکار نیشاه گهیشدم. د

 فیرا تعر يبامزه ا فهیلط نکهیو مثل ا دیخندخواست بکشمت ( ی. دلم ميو بابا همه توجه و حواسشون تو بود

سرت نبودن خفت  يمثل سگ نگهبان باال اوشیو س نیادامه داد ) باور کن اگر شاه جانی، با هکرده است

و تو  رانیا دمیکه رس يمن صبر کردم. صبر کردم و صبر کردم. و روز یمن کنار رفته بودم. ول گهیکرده بودم. د

اگر رها بگه تا ته  يحاضر بود .یونشیکه تو د دمیدیافتاده تو دامنم. م یفرصت خوب چهکه  دمیفهم دم،یرها رو د

. شروع کردم. آروم آروم رفتم جلو. رها شدیپپر صورتت مثل گل سرخ م گفتیم ی. وقتيجهنم هم باهاش بر

شد.  ممهوس باز، با دو تا چشم و ابرو اومدن را کهیعاشق چشم و ابروش شدم مرت کردیاحمق بود، فکر م

کامال نامتعادل ادامه  ی. با حالادیز جانیو ه ياز شدت شاد ت،ینه از عصبان ی(صورتش بر افروخته شده بود، ول

که برادر رضا  دمیاحمق، از همون لحظه اول فهم کهی! مرتی. خوشگیکه رها دنبالش بود و تو نداشت يزیداد ) ج

را دنبال  یو آهنگ خاص تمیکه ر یرا مثل کس شغالف بودن!(با لذت سر هیتو  يها ینخود فرنگ نیست. ع
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. داغون دمیکرد حال و روزت رو د يکه خواستگار يان تکان داد )دام دام دارام.... و رها خر شد! روزتک کندیم

کردم وارد  یکه اصال فکر نم یکس ی! ولهیچه حس خوب یدون یدل من رو آروم کرد. نم شیآت نی. هميبود

با من  يلج و لجباز يرضا رو ی. ولرمیبتونم از رها طالق بگ نکهیبه محض ا خواستمیبشه رضا بود. م میباز

 گهیکرد. فکر نکن عاشق چشم و ابروت شده بود، نه جونم! هنوز عاشقه منه. حاال شهناز م ياومد از تو خاستگار

و هفت ساله  ستیب یکابوس زندگ يبودم. تو با حضورت شد نیدنبال هم قایمنم دق ؟يساقط شد یتو از زندگ

 رو نابود کردم. تیمن، منم زندگ

 !رونیبرو بگمشو _

را  شیبرداشت و بازو زیخ يبنفش شده بود. به سمت سود تی. از شدت عصباندیچیدر سالن پ اوشیس يصدا

 به ناله افتاد. يآنچنان محکم گرفت که سود

 نمییرو بب ختتیر خوامینم گهیسودابه، برو د ییا ونهیتو د_

 و گفت : دیکش رونیرا ب شیبازو يسود

نکن.  شیآرا ياون کارو نکن. سود يکارو بکن، سود نیا ي. سودنیداد حیهمتون اون رو به من ترج شهیهم_

. ریبگ ادیاز پرستو  يدرست حرف بزن. سود يلباس جلف نپوش. سود يبا پسرها حرف نزن. سود يسود

 خفه شو ..... ي. سودریبم يسود

 .ختیها ولو شد و اشک ر کیسرام يرو وشایس ي. همان جا کنار پازیرقت انگ يا هیافتاد. گر هیگر به

سلول مغزشان هم خطور نکرده  نیکدامشان به کوچکتر چیکردند. هرگز ه یبه هم نگاه م رتیبا بهت و ح همه

 یبه درخت لیهر روزه، آن را تبد ياریدر وجود سودابه خانه کرده باشد و او با آب ییا نهیحسادت و ک نیبود که چن

 کرده باشد. قیعم يها شهیبا ر

 جا بلند شد، به سمت پرستو رفت و گفت : از

 اسمت رو هم بشنوم یخوام حت ینم گهیما. د هیاز زندگ یکنیبه رضا گفتم که طالقت بده، گورت رو گم م _

 خم شد و آهسته گفت : یکم

 و موجه! نیکه رها تو صورتت رو هم نگاه نکنه خانوم مت کنمیم يکار _

 رفت و آن جماعت شوکه شده را ترك کرد. یت در خروجبه سم هیاعتنا به بق یب
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کلمه اصال  نیا شیو نوجوان یکودک ياهایبود که هرگز به آن فکر نکرده بود. در رو يزیچ»  یطالق توافق «

زن مطلقه. هنوز آنقدر در شوك بود که  کیشده بود به  لیتبد شینداشت، و حاال در آستانه نوزده سالگ ییجا

را داشت؟ رها که او را  ریتقص نیشتریب شیدر بدبخت یکه چه کس نیکند. ا دایرا پ یینتوانسته بود مقصر واقع

 یرضا که از همان ابتدا هم به او حس ایوجه ممکن تقاص داده بود؟  نیپس زده بود و حاال خودش به بدتر

 نداشت؟

بچگانه  نهیکه ک يسود ایو نگرانش بود؟  کردیم هیکرده بود و حاال تمام مدت گر يکه در حقش نامادر شهناز

خودش که حماقت کرد و عاشق  یحت ایو  د؟یدیرا نم زیچ چیکرده بود که ه رهیو ت اهیاش آن قدر روحش را س

 زن رضا شد؟ ردنشفراموش ک يرها از او خواست و هم برا نکهیرها شد و بعد هم به خاطر ا

 .کردندیو حال خرابش را خراب تر م رفتندیدر مغزش رژه م یاضیسوال ها مثل معادالت چند مجهول ر نیا همه

 پرستو؟_

صورتش کامال خوب  يها يرضا نگاه کرد. صورتش غصه دار بود. هنوز بعد از سه هفته زخم ها و کبود به

که  ستی. مهم نيدیجان؟ تو که به عشقت رس رضا یتو چرا ناراحت دیخواست که بگو ینشده بود. دلش م

 است که عشق توست. نیاست مهم ا ییا وانهید يوالیعشقت از نظر من چه ه

 .دیسرشان رس يمثل عقاب باال نیرا آهسته گرفت، اما شاه دستش

 دستت رو بکش کنار رضا تا قلمش نکردم._

 سرش را تکان داد و دست پرستو را ول کرد. رضا

 اون حرفته؟ نیمن جاشه. ا يچشما يپرستو رو یکتم باش گفت یکه بهت گفتم مواظب پوس یشب عروس _

 با تمنا گفت : نیتوجه به شاه یب رضا

 حاللم کن پرستو !_

سرش را تکان داد و رفت. گذاشت تا رضا هر طور که  یحرف چینگاهش کرد و بعد بدون ه هیچند ثان پرستو

 ؟یتفاوت یب ایبخشش کند.  ریحرکتش را تعب نیدوست دارد ا

رها چنگ و دندان نشان  يگربه برا کیمثل  ي. سودکردندیو داد م غیو رها جنگ و ج يطرف تر سود آن

طالق آمده بودند و همه آنها جنگ و دعوا داشتند. آرام  يهم برا گری. دو زوج ددادیو رها هم جوابش را م دادیم

 يها برا نیتمام ا یتمام و کمال داد. ول رااش  هیزوج آنها بودند. رضا آپارتمان را به نام پرستو کرد و مهر نیتر

 بود. دهیهمه نفرت د نیکه هم خونش بود ا یکه از خواهرش، از کس یداشت وقت یپرستو چه ارزش
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کرد و در  نیکشد، رضا را نفرب مارستانیقبل از آنکه حالش دوباره بد شود و کارش به ب چارهیب يریکب يآقا

جنگ و  يو شهناز دوباره با سود نیو شاه اوشی. سدیکش مارستانیکرد و کارش به ب یهمان حال سکته قلب

کرد. از انتخاب  فیرد شانیبراکه در حقش شده بود را  ییاز ظلم ها یستیهم دوباره ل يدعوا کردند و سود

و دوخت برود.  یبخواند و به پرستو اجازه دادند که طراح یه پزشکرشته دانشگاه گرفته، که او را مجبور کردند ک

 و از نظر او کوچکتر از مال پرستو بود! دندیخر شیکه برا یعروسک نیتا اول

قدر  نیا يشد که سود ی. اصال باورش نمکردیو هفت ساله اش نگاه م ستیبه خواهر ب رتیبا بهت و ح پرستو

کرده  اریتمام ع وانهید کیبه  لیهم انبار شده بود و او را تبد يبه رو شیو بچه باشد. تمام عقده ها ییا نهیک

 ماریحسادت ب نیحال و ا نیکرد که ا ی. سودابه اصال و ابدا فکر نمدانستیبود، که خودش را کامال محق م

به  که خودت را نیریحرف از طرف سا نیکهنه دارد. و با گفتن ا یو روان یروح يماریب کیگونه اش نشان از 

 است؟ یوانگید دیکرد یدر حق من کوتاه نکهیکه گفتن ا شدیروانکاو نشان بده معترض م

دهد که حال و  صیتشخ توانستیبچه هم م کی یرا حت نیواقعا دکتر است؟ ا يدر عجب بود که سود پرستو

 آدم سالم ناراحت. کیها است تا  وانهیبه د هیشب شتریب يسود يحرف ها

 کیرا نقره داغ کرده بود.  يسود ینگاه کرد. ظاهرا رها حساب کردندیکه با هم جر و بحث م يرضا و سود به

کرده بود را به اضافه خرج  شیسال برا کی نیکه در ا ینداده بود و تمام خرج و مخارج هیهم مهر الیر

با اخم و  بود و حاال دهپول را دا یکش تیو شکا تیهم از ترس شکا يگرفته بود. سود ياز سود ،یعروس

 !گریظلم مضاعف د کیهم  نی. اکردیبا رضا که تمام حق و حقوق پرستو را داده بود برخورد م یناراحت

 قبل بارش برف هم شروع شده بود. یقیشده بود و از دقا يداد. آسمان خاکستر هیتک نیماش شهیرا به ش سرش

 را روشن کرد و گونه اش را نوازش کرد. نیکنارش نشست و ماش نیشاه

 پرستو جان؟_

 بله؟_

زده بود و چشمانش را درشت تر کرده بود. رنگ  رونیگونه اش ب ياستخوان ها يکرد. از شدت الغر نگاهش

 گونه و زرد رنگ بود. ماریو خوش رنگ نبود. ب دیسف گریاش د دهیپر

 هوم؟ هیمه، عالچطوره؟ االن گر شیمسافرت؟ ک يمدت بر هی يدوست دار_

 داد. هیتک شهیسرش را دوباره به ش پرستو

 يعقب افتاد تیمدت تنها باشم. تو هم برگرد. از درس و زندگ هی! دوست دارم ینه مرس_
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 ؟یتنها باش يخوا یم یچ یعنی_

 رو برده لشیآپارتمان خودم، رضا وسا گردمیبرم _

 در هم گفت : يبا اخم ها نیشاه

 تنها؟_

 عادت دارم. راحتم ییآره. فاکس هست مواظبمه. من به تنها _

 یساز هم م دیکل يسود ایاگر رضا  یراحت بود. حت الشینگاهش کرد. با وجود فاکس همه جوره خ نیشاه

بودند  يآنقدر قو شیو آرواره ها کرد،یبه رضا هم حمله م یفاکس با دستور پرستو حت شدند،یآوردند و داخل م

 مرد را بشکند. کی يکه استخوان پا

الزم است و هم ممکن است که به  شیهم برا ییتنها نیکه ا کردیاز خود تنها بودن بود. فکر م شینگران

هم او را  توانستیم ییتنها نینداشت ا یبه سامان یکه او آن چنان اوضاع روح یتیضررش تمام شود. در موقع

 تر و غصه دار ترش کند. يآرام کند و هم منزو

 

 

 و اگر او را به آپارتمانش رساند و به خانه برگشت. دیبا هزار ترد نیشاه

که مثل آن را تا به آن روز تجربه نکرده  یداشت. حال يرا عوض کرد و به رختخواب رفت. حال بد شیها لباس

حس تر از  یحس بود و ب ی. سرش بنیمعلق است. نه در هواست و نه در زم ییکه در جا کردیبود. احساس م

 ریگذاشته باشند. لحاف را تا ز رکتدور کند ح ياو را رو نکهیاسلوموشن شده بود. مثل ا شیبش بود. کارهاآن قل

 ،يو خاکستر یلحاف گرمش، و با نگاه کردن به آسمان برف ریجا، ز نیش. ا رهیو به سقف خ دیکش شیگلو

 يراه را اشتباه رفته است؟ در کجا يکه کجا کردیکرد. فکر م دایپ انیجر شیاحساس خوب در رگ ها یکم

و گره خورده  دهیچیدر هم پ شیطور کالف زندگ نیاست، که ا هو شهود قلبش توجه نکرد میبه عال یجاده زندگ

 شد.

را در شکمش  شیسرش گذاشت و پاها ریزد و دستش را ز یتفاوت غلت یزنگ تلفن به خودش آمد. ب يصدا با

 یکامل یکوچک، ول ی. لبخند زد. چه دلخوشزدیرا گاز م شیکیپالست شد که توپ رهیجمع کرد و به فاکس خ

و بعد دوباره به دنبالش  کردیپرتش م يبعد به گوشه ا هیو چند ثان زدیفاکس بود. عاشقانه توپش را گاز م يبرا

 رفت. یم
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از درد را به همراه  یو دوباره موج دیچیرضا در اتاق پ يرفت. صدا ریگ غامیپ يآنقدر زنگ خورد تا به رو تلفن

 يفقط برا یحت ای. و خواستیشلوار م ای راهنیو از او پ کردیم شیافتاد که صدا ییزمان ها ادیخودش آورد. به 

 و ببوسد. ردیتا او را در آغوش بگ کردیم شیصدا نیا

 ...ییخونه ا دونمیپرستو؟ پرستو؟ م_

است و پرستو  ابانیکه هنوز در خ دادیها نشان م نیماش يبوق و سر و صدا يو دوباره ادامه داد. صدا دیکش یآه

 را چه کار کرده است؟ يدر عجب بود که سود

ثابت کنم که اگر اون نتونست با مشکل من کنار  يخواستم به سود یکردم فقط م يکه ازت خواستگار يروز_

. اصال رهیبگ شیآت خواستمیکم با من مدارا کنه. م هیهست که منو بخواد و بتونه  یو منو پس زد، کس ادیب

نا خواسته  یول ستین يقصد چیکه توش ه کنهیرو م ییآدم کارها یگاه یدونیکردن تو نبود. م تیقصدم اذ

 طر.....

 زنگ خورد. یشد. دوباره گوش زیخ میبوق بوق تلفن بلند شد. ن يتمام شد و صدا ریگ غامیپ زمان

 بده من حرف بزنم.نگو، فقط اجازه  يزیرو بردار. چ یپرستو تو رو خدا گوش_

 گذاشت. کریاسپ يرو دیبگو يزیچ نکهیرا برداشت و بدون ا یگوش

 یمرس _

 و گرفته شده بود. یتو دماغ یعوض شده بود. کم شیشکسته اش تن صدا ینیکرد. به خاطر ب يا سرفه

بعدش کم کم ازت  یبود ول يبا سود ياولش به خاطر لج و لجباز دی. شایخواستم عذاب بکش یوقت نم چیه _

تونم برات  ی. دوست داشتم که اگه نمکردینا خوداگاه منو هم آروم م یکه داشت یخوشم اومد. متانت و آرامش

چشمم دنبالش  گهید ای استمخو یرو نم يگم سود یباشم. نم یباشم حداقل همراه و دوست خوب یشوهر خوب

کنم. قبول کرده بودم  تیرها رو اذ اینخواستم تو وقت  چیبه خدا ه یول ،یدونستیکه خودت هم م هیزینبود، چ

بود رو قبول کرده  میزندگ تیکه واقع گهید يزهایچ یلیو خ ،یمال رها شده، من مشکل دارم، تو زنم يکه سود

روابط شون رو  یو رها با هم خوبن. وقت يکه سود کردمیداد ) فکر م مهمکث کرد و دوباره ادا هیبودم (چند ثان

. آخه من وفتادین یباشه. اون روز واقعا اتفاق نشونیب یکه مشکل کردمیعاشقانه هاشون رو، اصال فکر نم دم،یدیم

تو  رهدونستم که قرا یکه بره. اصال نم کردمیرو قانع م يخدا زده که هنوز کامال مداوا نشدم. داشتم سود

 یزن یتونیم ي. چطورخواستمشیم. مملتمسانه گفت ) نشد پرستو، نشد. نتونست یو با لحن دیکش ی( آه يبرگرد

که مثل گل خودش رو انداخته تو دامنت! نتونستم  یبره، اون هم زمان یرو رد کن يعاشقش بود شهیکه هم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٢٥٨ 

رو نشونش بدم.  دیکه با یزن دارم. نتونستم او شدت عمل گهیشوهرت من د شیبزنم تو گوشش بگم برو پ یکی

. زن کردیرو داشته باشم هم وجدانم قبول نم يکه سود خواستیزمان برد. هم دلم م يخود یکش و مکش ب

 برادرم بود، خواهر زنم بود.

که تن مادرم از  گفتیکرد. م نمیآقا جون نفر زنم؟یدست و پا م یتو چه برزخ یدونیسخته پرستو نم یلیخ

برادرم که افتاد ) تنها  هیبچه کوچک به گر کیبغض آلود شد و مثل  شی(صدا دهیمن تو گور لرز يکارها

 چی. هرمیبم خوادیبه فنا رفت. رو هوام، دلم م میپشتم بود رو از دست دادم. تو رو ناراحت کردم. زندگ شهیهم

 یهمه چ خواستمیم ،یخواستم که برام بمون یطالقت ندم، م خواستمیکس واسم نمونده . پرستو حاللم کن! م

رو  یچ یچ یخوادش. تو هم که رفت ینم گهیداگه جواهر هم بشه  يسود گفتیرو درست کنم. احمقم! رها م

 ینم گهیقابل جبران نبود. طالقت دادم چون که د زیهمه، چ یخواستم درست کنم ؟ گند زده بودم به زندگ یم

که عذاب  نمیب ی. حاال مشهیحل م زهایاز چ يسر هیکه با طالق  کردمی. خرم، فکر میخواستم عذاب بکش

 ازم بگذر .... يدوست دار یخودم ده برابر شده. داغونم پرستو داغون! تو رو جون هر ک

درشت سورمه پشت لحاف نگاه کرد.  يلحاف برد وبه گلها ریرا خاموش کرد و سرش را ز یقطع شد. گوش تلفن

از خودش.  شتریب یحت سوخت شی. دلش براندیکه در هر کلمه و جمله رضا وجود داشت را بب یتوانست عذاب یم

از آن  توانستیعشق بود که نه م نیا ریآنقدر درگ یممنوع است ول وهیعشقش م دانستیبود که م یرضا عاشق

ممکن  ریکرده بود که خروج از آن غ ریگ یی. در هزار توندیبه طور قاطعانه بگذرد و نه دست دراز کند وآن را بچ

بود که به همه  ییا وانهید ينداشت. نه رضا را و نه رها . سودعشق رضا را  اقتیاصال ل يبود. به نظرش سود

 خودش. یبرسد. به عشقش، اعتقاداتش و حت ودشضربه زده بود تا به مقصود خ زیچ

 

 

 نداد. یتیبار هم اهم نیتلفن زنگ خورد. ا دوباره

 .ایب یتون یاگر م رمیمن گ ؟يسرما خورد ؟يایتو دختر؟ چرا سرکار نم ییپرستو؟ کجا_

رفت. هر چند که تمام دو  ینبود. دو روز بود که سر کار نم دیفر ادی. اصال به دیکش نییسرش پا يرا از رو لحاف

هم انجام نداده  يدیکار مف چیرفته بود و ه انیخط در م کیهفته قبل از آن را هم درست به سر کار نرفته بود. 

بود. حالت صورت  دهینپرس يزیخود پرستو چ از یآمده است ول شیپ یاحساس کرده بود که مشکل دیبود. فر

مشکل  کیکه در صورتش بود نشان از  یبیغر یجیحال آن گ نیو در ع شیپرستو و آن نگاه پر از غم و ناراحت
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است و  جیگ هیخورد و تا چند ثان یمنتظره م ریو غ نیضربه سنگ کی نگیکه در ر يحاد داشت. مثل بوکسور

 به صورتش خورده است. سمتضربه از کدام  نیداند که ا ینم

بود که  دهی. از چند نفر شنستیصد در صد مطمن بود که مشکل فقط مشکل پرستو ن یول دینپرس يزیچ دیفر

با وجود  ینشده است. حت دهیکجا د چیرود و اصال در ه یهم دو هفته است که به سر کار نم يریرها کب

 بود. نشده دهیکدام د چی، رها در ه شده بود و فصل جشنواره مد فجر هیکه ارا یخوب يکارها

آمد. باالخره هر چه نبود زن او خواهر پرستو بود و برادرش شوهر پرستو. همه  یم ینظرش مشکل خانوادگ به

 آنها با وصلت به هم گره خورده بودند.

به نظر پنج  گرفته بود که يهوا به قدر یبعد از ظهر بود ول میبه تلفن کرد و از جا برخواست. ساعت دو ن ینگاه

نشست و به  نهی. کنار شومختیخودش ر يفنجان قهوه هم برا کیفاکس غذا گذاشت و  يآمد. برا یعصر م

 خورد نگاه کرد. یفاکس که با لذت غذا م

به منفجر شدن مغزش نمانده است.  يزیکه چ کردی. احساس مزدیقدم م یو کم رفتیم رونیخواست ب یم دلش

 .شودیبه مغز و قلبش وارد م ادیفشار ز کیآن  يرفته و به جا نیاز ب یحس یکه آن ب دیرسیبه نظر م

 زد. رونیو از در ب دیلباس پوش دیبار یکه م يدیتوجه به برف شد یب

خواست که او با  یدو برابر م يزد. قدم زد و باز هم قدم زد. آن قدر، که خسته شد. راه رفتن در برف انرژ قدم

ها خلوت بود و مغازه ها  ابانیالزم نداشت. خ ينامناسبش در آن چند وقت، آن انرژ هیو تغذ فیآن عصاب ضع

 بودند. ستادهیکنارش ا يو چند نفر ودندآتش روشن کرده ب ابانینداشتند. در گوشه گوشه خ یآن چنان يمشتر

نشست، تا  قهیرا پاك کرد و چند دق ابانیدرون خ يکت ها میاز ن یکی يبه شدت سرد شده بود. برف رو هوا

 گرفت تا کم کم به خانه برگردد. میآن قدر سرد بود که بلند شد و تصم ی. ولدیایجا ب ینفسش کم

 دیرا داخل سوراخ قفل در بکند، کل دیتا کل کردیم یزده اش سع خی يبا دست ها انهیکه ناش یدر خانه وقت يجلو

دست مردانه آن  کیه خم شود و آن را بردارد افتاد. قبل از آنک نیزم يبرف ها رو انیاز دستش سر خورد و در م

 را به طرفش گرفت. دیرا برداشت و بدون آنکه به او بدهد در را باز کرد و کل

 سالم_

شد که در قلبش احساس  ریبه قلبش سراز یاز ناراحت یآن چنان موج ییلحظه ا ينگاهش کرد. برا رها

 کرد. یفشردگ
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 يبود. حاال با آن موها دهیخودش فرو رفته بود که پرستو را اصال ند ییآن قدر در غار تنها ریدو هفته اخ در

در قلبش به او عالقه داشت  يکه روز يبه دختر هیاش اصال شب دهیو صورت رنگ پر شیدوست داشتن يفرفر

 .کردیم يو آرامشش هر کار یراحت يو برا شدیقرارش م یب يکه قبل از سود ينبود. دختر

 ؟يسالم کجا بود_

راهرو رفت و رها هم به دنبالش داخل شد و در را پشت سرش بست. دکمه آسانسور را زد و به انتظار  داخل به

 .ستادیا

 زدمیقدم م_

 در وجود پرستو نبود. یتفاوت یو ب يقدر سرد نینبود. ا شهیهم يپرستو آن پرستو نینگاهش کرد. ا رها

 سرش را تکان داد. رها

 ؟یآپارتمانت رو عوض کن يخوا ینم_

 تکان داد. یفقط سرش را به نشانه نف ستوپر

 شیها نیهم نکرد. رها با تعجب به داخل رفت و پوت یتعارف چیرا باز کرد و جلو تر از رها به داخل رفت و ه در

تا پرستو گوش  دیچرخ یو دورش م رفتیرا در آورد. به فاکس نگاه کرد که عاشقانه از سر و گردن پرستو باال م

 را نوازش کند. شیها

مدت ها بود  گریکاناپه نشست و پالتوش را در آورد. پرستو به آشپز خانه رفت و قهوه آورد. د يتعارف رو بدون

او را سر  يفاکس بود. فقط غذا کردیکه به او توجه م ی. تنها کسدیرس ینم شیپخت و به گلها ینم ینیریکه ش

 و مواظب نظافتش بود. دادیزمان م

شده  کینگاه کرد. هوا کامال تار رونیبه ب یحرف چینشست و بدون ه شیا تعارف کرد و روبه رورا به ره قهوه

 بود.

 پرستو؟_

 بله؟_

 آورد و به طرفش گرفت. رونیب يفلش ممور کی بشیکرد و رها از ج نگاهش

، گفته چون به آورد در خونه داد به من. مال توهه یفرستاده دفتر. خانم متق کیبا پ دیرو ظاهرا امروز فر نیا _

 نداشته مجبور شده فرستاده دفتر من یتو دست رس

 خم شد و فلش را از رها گرفت. یکم
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 زحمتت شد. یمرس _

 و گفت : دیاز قهوه اش نوش یکم رها

 پرستو؟ یبکن يخوا یکار م یچ_

 رها نگاه کرد. به

 . یزندگ_

 .دیکش قیعم ینگاهش کرد و آه رها

 خودم؟ شیپ يبرگرد يدوست دار_

. دیرسیبچه چهار ساله هم کوچکتر م کیبه نظرش رها از  یزد. گاه زیتمسخر آم يرها نگاه کرد و پوزخند به

من  تیخانوم گند زد به زندگ يحاال که سود زمیبله عز دیکه پرستو با سر بدود و بگو نیداشت؟ ا یچه توقع

به اسم  یبه جهنم! اصال مگر شخص کهات آرام شود. من هم  هیروح یتو ، تا تو کم شیحاضرم دوباره برگردم پ

 مراعاتش را بکند. یآدم هست که کس یپرستو فتوح

 نزد. یباال انداخت و حرف يبود ابرو دهیکه پوزخند پرستو را د رها

 راحتم دیفر شینه من پ_

 

او کار  يوبرا گرددیاست که فکر کند پرستو برم يادیتوقع ز دانستیبدون حرف فقط سرش را تکان داد. م رها

 در آورد و آتش زد. يگاری. سکندیم

 ؟يدیم يگاریس ریز_

 حوصله گفت : یب پرستو

 زیرو م یدست شیتو همون پ زیبر_

منظم و خانه دار اصال مساعد نبود که به او  ينگاه کرد. حال و روز پرستو شیرو به رو ستالیبه بشقاب کر رها

 .زدیبر بایرا در آن بشقاب ز گارشیخاکستر س گفتیم

 ایو  ی. ماهدیکش ینم گاریگشت. رضا س يگاریس ریها به دنبال ز نتیو به آشپز خانه رفت و در کاب برخواست

 نبود. اجیاحت يگاریس ریکه آن هم به ز دیکشینخ م کی یسال

 هییظرف شو نکیس يباال نتیتو کاب_

 هم سر خورد و افتاد و شکست. شییکنار وانیهمراهش ل یول د،یکش رونیرا ب يگاریس ریرا باز کرد و ز در
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 .... يوا _

 .کنمیمن خودم جمع م رونیاشکال نداره. برو ب _

 بود کرد. ستادهیبه پرستو که پشت سرش ا ینگاه

 معذرت _

 .دیداد کش دیایخواست به آشپز خانه ب یسرش را تکان داد. و سر فاکس که م پرستو

 دیکشیم گاریس کهیو در حال ستادیها را جارو زد. رها همان طور کنار پنجره ا کیرا آورد و تمام سرام یبرق جارو

 او را نگاه کرد.

طور  نیحداقل او ا ایکه روابطشان عاشقانه بود  يطور شد؟ خودش و سود نیآنها ا یکه چرا زندگ کردیم فکر

است.  کردهیمام مدت اشتباه مت دیکه شا کردیداشتند. فکر م ی. رضا و پرستو هم روابط آرام و خوبردیکیفکر م

 یاو را ول کرده است ول يسود یلبوده است و يکه با سود گفتیبوده است. رضا م يگرید زیچ هیقض دیشا

معما که  يسر کیمانده بود.  نحلیال لیاز مسا يسر کی شیطور شده است. برا نیهرگز نگفت که چرا ا

 یخبر دارد که او ندارد. حت ییزهایکه پرستو از چ کندیکه چرا احساس م دانستینم ینداشت. ول یجواب شانیبرا

عنوان و شکافته شده بود  یآنها موضوع یبودند. در جمع خانوادگ ترهم از او آگاه تر و مطلع  اوشیو س نیشاه

 اطالع بود. یکه او از آن ب

 را خاموش کرد. گارشیرا بست و س پنجره

 چه خبر؟ _

 سرش را بلند کرد و گفت : زدیها را م یو صندل زیم ریهمان طور که خم شده بود و ز پرستو

 یچیه_

 سرش را تکان داد و گفت : رها

 ؟يدیم گهیقهوه د هی_

 زیخودت بر _

 .دیایزد تا فاکس اگر خواست به آشپز خانه ب یرا خاموش کرد و سوت جارو

 روشن کرد. يگرید گاریو س ستادیو دوباره کنار پنچره ا ختیقهوه ر رها

 ؟یکشیم گاریقدر س نیچرا ا_

 با تعجب نگاهش کرد و چانه اش را باال داد. رها
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 .کنهیکم آرومت م هی نشیکوتیآرامش. به خاطر ن _

 به من هم بده _

 رها باال رفت و بعد به همان سرعت اخم کرد و گفت : يدو ابرو هر

 رینه خ_

از  یول رد،یرا بگ شیکرد تا جلو ی. رها سعدیکش رونیرا از دستش ب گاریپرستو به سرعت به کنارش آمد و س اما

پک زده  نیکه با اول دانستیرا به دستش داد. م گاریاو را بسوزاند به ناچار س ایخودش و  انهیاو ناش نکهیترس ا

 .شودیخواهد شد و حالش بد م

 پر از اشک شد. شیبه سرفه افتاد و چشم ها ادیپک زد و از دود ز گاریبه س انهیناش

 گفت : یا گرفت و با لحن عصبانر گاریس رها

 بکشه گاریزن س ادیبدم م ؟یکنیم هیکارا چ نیبده به من. آخه ا_

 زد و گفت : يپوزخند کردیهنوز سرفه م کهیدر حال پرستو

نه زن شما! تو هم چپ و راست قربون  دیکشیم گاریمن بود که س امرزیواقعا؟ پس البد اون مادر بزرگ خدا ب _

 يکردیم شیخودت واسش آت ،یرفتیصدقش م

آرام  شهیهم ياز پرستو یتیعصبان نیچن نیانبار باروت بود با تعجب نگاه کرد. تا به حال ا کیبه او که مثل  رها

 بود. دهیند

 گفت : یرا خاموش کرد و پنجره را بست و با ناراحت گاریس

. خوبه خودت خواهرت رو رمیتونستم جلوش رو بگ ینم یموافق نبودم. ول دنشیکش گاریوقت با س چیمن ه_

 یشناختیم

که  زدیم یشک حرف یماند ب یآن جا م شتریرفت. اگر ب رونیسرش را تکان تکان داد و از آشپز خانه ب پرستو

. دوست کردیاو هنوز هم نسبت به رها احساس احترام م یشود. احمقانه بود، ول یاحترام یممکن به رها ب

و به اندازه سر  زدیم ییها رفپشت سرش چه ح يسود نکهیببرد. ا ییکه رها از ماجرا بو دیبگو يزینداشت چ

که از  دیفهمیکرده است اگر م انتیعاشقانه به او خ يکه سود کردیهم به رها عالقه نداشت. رها فکر م یسوزن

 نیماند. و ا یمن یباق يریاز رها کب يزیچ گریهوس باز بوده است د کهیمرت يهمان ابتدا هم به نظر سود

 خواست. ینم شیآن را برا رهااز  شیریبود که پرستو با همه دلگ يزیچ

 آمد و گفت : رونیاز آشپز خانه ب رها
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 .... یخواستم که ناراحت بشه، ول یمن دوستش داشتم. نم_

 زد. رونیاز در ب یو بدون خدا حافظ دیپالتواش را پوش يگریحرف د چیرا قطع کرد و بدون ه حرفش

باالتر پارك  یسودابه که کم نیدر آپارتمان آنقدر در خودش فرو رفته و ناراحت بود، که اصال متوجه ماش رونیب

 شد و گاز داد و از آن جا دور شد و رفت. نشیشده بود نشد. سوار ماش

 

**** 

 

ن رفت. . تمام تنش از شدت عرق چسبناك شده بود. تلوتلو خوران به سالدیپارس فاکس از خواب پر يصدا با

کرده  جادیگوش خراش ا یسمفون کیبا پارس فاکس مخلوط شده بود و  خوردیکه به در م ییضربه ها يصدا

 بود.

از  شیشانیکرده بود که تمام پ یهمان طور دستش در هوا خشک شده ماند. آنچنان اخم نیرا باز کرد. شاه در

و منگ  جی. گکردندیچپ چپ نگاهش مبودند و  ستادهیو شهناز ا اوشیافتاده بود. پشت سرش س نیاخم چ

 نگاهشان کرد و گفت :

 شده؟ یچ_

 کنارش زد و داخل شد. نیشاه

 ؟ينه تلفن رو نه زنگ در رو، کجا بود ؟يد یچرا جواب نم _

 خواهرش کرد. یو لباس خواب عروسک دهیژول يبه موها ینگاه

 خواب بودم._

 خواست به اتاق برود گرفت. یاو را که م يبازو اوشیس

 ؟ يدیخواب يهمه آدم رو زهره ترك کرد نیا _

 .دیشد و بو کش کشینزد یکم

 گفت : یو با ناراحت دیخودش را کنار کش پرستو

کرد  نیرو مصرف نکردم. قرص خواب خوردم ( رو به شاه یکنیکه تو فکر م يزیمن اون چ ؟یکنیکار م یچ _

 و گفت ) کلونازپام خوردم جناب دکتر

 هم فشرد. يچشمانش را به رو نیشاه
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 ؟ي. چرا خوردهیقو یلیخ _

 مبل نشست و گفت : يحوصله رو یب

 تونستم ینم یول دادم،یلُقمه خواب داشتم جون م هی يبرا _

 نگاه کرد و خسته و درمانده گفت : کردند،یهمه آنها که نگران نگاهش م به

 تونم بخوابم ینم گهیمن د _

 کنارش نشست. نیشاه

 یشی. تو هم آروم مکننیشون رو م یراحت زندگ یلیبعد هم خ رنیگیهمه آدم طالق م نیگفته؟ ا یک _

 یشیکم زمان بده خوب م هی. شهیدرست م یهمه چ زم،یعز

 خواهرش را کنار زد. يفرفر يموها

 ننیب یخواهرشون رو تو رختخواب با شوهرشون نم رنیگیکه طالق م ییاونا _

 فرستاد. طانیبر ش یبا خشم لعنت اوشیس

 خودمون شیپ ایجا نمون. ب نیا _

 به آنها کرد که تازه مهربان شده بودند. سرش را تکان داد. ینگاه

 یرا تحمل کند، حت يگریتوانست وجود کس د یکند. نم یزندگ توانستیبهتر م ییجا راحت بود، تنها نیا

 را. زشیعز اوشیس

 ششیشب ها هم پ یهم حت ی. گاهکردیآمد و حالش را بهتر م یم ششیسودا روزها پ يبود که آ ییهفته ا کی

. بعد از آنکه از مسافرت دیپرس ینم يزیسودا آرام بود و چ ينعمت بود. آ شیسودا برا يماند. وجود آ یم

آمد و تمام  رونیرها ب شی. از پشتنگذا شیتنها گریکه بر سر پرستو آمده بود با خبر شد د یبتیبرگشت و از مص

تنها باشد  يتوانست تحمل کند. دوست داشت تنها یوجود او را هم نم یپرستو حت لیپرستو ماند. اوا مدت کنار

سودا با قهر و دعوا کنارش  يبعد از آنکه آ یفکر نکند. ول زیچ چیکند که به ه یو سع ندیبنش يو فقط گوشه ا

 یلحظه هم دوام نم کی ینعمت است. حاال بدون فرشته نجاتش حت کیسودا  يکه وجود آ دیماند، تازه فهم

. کردیو غذا درست م دیرسیبه فاکس م کرد،یم يکار زیتم کرد،یخانه را م دیسودا هر روز آنجا بود. خر يآورد. آ

. دنبو ییدخترانه ا يها یو حرف و خنده و در گوش طنتیش چیحضور خاموشش باعث آرامش پرستو شده بود. ه

 بود و سکوت.سکوت 
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که در کوچه رفت و  یخوردند و به مردم ینشستند و قهوه م یکه به کوچه مشرف بود، م یبالکن يآرامش رو در

و نه  شدیاز رها زده م یروزمره. نه حرف ي. حرف هازدندیم یهم با هم حرف ی. گاهکردندینگاه م کردند،یآمد م

آرام شده بود. فقط شبها بود  یپرستو کم اشبه يها پرستو را بهتر کرده بود. به استثنا نی. هميرضا و نه سود

نشست و به  یم ونیتلوز يپا ایو  زدیروح سرگردان در خانه قدم م کیداشت. تمام شب را مثل  یخواب یکه ب

 يگرفته تا تخم گذارتا سرگرم باشد. از برنامه مشاعره  کرد،یآن را تماشا م يایقول معروف تمام نخود و لوب

 پنگوئن ها در قطب!

 کند و حال خودش را بدتر کند. سکیر شیبا برگشتن به خانه پدر توانستیبهتر شده بود نم یکه کم حاال

 من خوبم_

 کرد. يزیپوف مسخره آم اوشیس

 بله کامال معلومه_

 هم فشرد تا آرام باشد. يرا به رو چشمانش

 کنم دایخودم رو پ نیبذار_

 ؟يطور نیا ؟یشیم دایموندن پ با تنها _

 پرستو کرد. يبه سرتا پا ییخشم اشاره ا با

در دست  دیخر سهیدو ک کهیسودا در حال يتمام گذاشت. آ مهیرا ن شانیدر قفل حرف ها دیگردش کل يصدا

 داشت وارد شد و با پا در را بست.

 .دیهمه آنها هول شد و با خجالت سالم کرد. شهناز جلو رفت و گونه اش را بوس دنید با

 ؟يسودا جان چطور يآ_

 شدم. یو گرنه مزاحم نم دیجا هست نیدونستم که شما ا یشهناز جون؟ شرمنده من نم نیشما چطور یمرس _

 میرفتیم میداشت گهی. راحت باش ما دزمینه عز _

 فت :سودا گ يآهسته کنار گوش آ بعد

 ؟یمواظبش هست _

 سودا با محبت سرش را تکان داد. يآ

 هستم._

 را کنار زد و نشست. نیبه سراغ پرستو رفت و شاه شهناز
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 دم کن بخور. باشه ؟ رهیکم بابونه و گل گاو زبون واست بگ هی گمیسودا م يقرص نخور به آ گهید _

 دهیطور نگران ند نینگران و ناراحتش بود. تا به حال شهناز را ا یلیخ الشیخ یبه شهناز نگاه کرد. مادر ب پرستو

 آرام کردنش لبخند زد. يبود. برا

 خورم یباشه. خوبه، م_

 زد و رفت. رونیاز در ب یدلخور بود بدون خداحافظ یکه هنوز ناراحت بود و از بر نگشتن پرستو حساب اوشیس

در تماس  دی. با فرکردیهم آرامش م یبود که طراح يروزرفت. چند  شیاز رفتنشان پرستو به سراغ کارها بعد

بفرستد او هم سر زمان آنها  شیکارها را برا کیبا پ دیاگر فر یتواند به سرکار برگردد، ول یبود. گفته بود که نم

منبع کامال موثق  کیاطالع هم نبود. از  یخوب ب ینکرد، ول یسوال چینزد و ه یحرف دی. فردهدیم لیرا تحو

که قطعا موضوع  کردیاطالع بود و فکر م یاز همسرش جدا شده است. درباره پرستو ب يریبود که رها کب دهیشن

 افتاده است! یرها از خواهرش آنقدر در خانواده مشکل ساز شده است که پرستو هم از کار و زندگ ییجدا

 پرستو؟_

 بله؟_

 سودا آمد و کنارش نشست. يکرد. آ نگاهش

 برم. خالم از فرانسه اومده، زشته اگر نباشم دیمن با_

 سالم منو هم برسون زم،یباشه برو عز_

 .ندیتوانست غم را در چشمانش بب یسودا نگاهش کرد. از حاال م يآ

 ؟يایتو هم ب يدوست دار_

 و گفت : دیخند پرستو

 کشمینترس خودم رو نم ؟يتنهام بزار یترسیداغونم که م نقدریا یعنی_

 مسخره_

 .دیرا پوش شیشد و مانتو بلند

هم  يطور نیکه اگه تو هم ریتو ش ریما ش يخونه  نقدری. االن اایب يکنم. اگر دوست دار یمن تعارف نم _

 بگه خرت به چند من؟! ادینم یکس ینیتو بش يبر

 نه بابا تنها راحتم. برو خوش بگذره_

 کرد و رفت. یسودا خداحافظ يآ
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 يزیچ نکهیسرد بود با ا یلیو به بالکن رفت. هوا خ دیچیو شنلش را به دور خودش پ ختیخودش قهوه ر يبرا

 را داشت. یروز برف کی يهوا سرد یبه بهار نمانده بود ول

 گفت : يبلند ينشسته بود کرد و با صدا نیزم يبه فاکس که کنارش رو یزنگ تلفن بلند شد. نگاه يصدا

 اریبدو برو تلفن رو برام ب _

اعتنا دوباره پوزه  یبه پرستو کرد و بعد ب ياش نگاه خنده دار ییرا بلند کرد و با چشمان قهوه ا سرش فاکس

شد. پرستو خنده اش گرفت و از جا برخواست و غرلند کنان  رهیگذاشت وبه روبه رو خ شیدست ها ياش را رو

 گفت :

 يکار نیریقدر ش نیا يورها شماها چط لمیف نیدونم تو ا یسگ بد هان؟ من نم یگفته تو باهوش یک_

 . تنبل!ياریواسه من ب یگوش هی يریکه حاال نم نیکنیم

 را بدون نگاه کردن به شماره برداشت. یگوش

 بله؟_

 سالم_

را صاف  شیرا برداشته است. صدا یلحظه به خودش لعنت فرستاد که بدون نگاه کردن به شماره گوش يبرا

 کرد.

 سالم حال شما؟_

 یمرس_

 گفت : یمکث کرد و با لحن خاص یکم

 جا؟ نیا يایب یتون یم_

 بار پرستو مکث کرد. نیا

 شده؟ يزیچ_

 شمیممنون م يایطرحه، اگر ب هینه کارت دارم. واسه  _

است و اگر چاره داشته باشد سر  یبود که عصب ینبود. مثل کس شهیهم يصحبت کردنش رها يو صدا لحن

 شیدایاتوبان پ لیگارد ر يکه سرگردان رو ی. درست مثل آن شباردگزیاش م نهیس يطرف مقابلش را هم رو

 و ترسناك داشت. یعصب یپرستو حال يکرده بودند. بعد از آمدن به خانه 
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عالقه اش به او آن چنان  دیشا ایهنوز هم به او اعتماد داشت.  یکرد. احمقانه بود ول نیسبک سنگ هیثان چند

 .گرفتیرا م ياعتماد یهر ب يبود که جا يقو

 ایاصال تو ب ام؟یب یباشه ک_

 شهیخوب م يایکم سرما خوردم اصال حال ندارم. اگه ب هینه من _

 که سرما خورده است. کردیگرفته اش مشخص م يصدا

 امیظهر م کیباشه. نزد_

خودش  نکهیرها سوخته بود. با ا يبه ساعت کرد و به آشپز خانه رفت. دلش برا یرا قطع کرد و نگاه یگوش

سر هم  يسوپ فور کی یسودا بود، ول يبا آ يکرد که بخورد و تمام آشپز یدرست نم يزیخودش چ يبرا

 ببرد. شیکرد تا برا

فاکس که  يرا برداشت و در را به رو لشیو موبا چییو سو ختیظرف در دار ر کیو سوپ را در  دیپوش لباس

 بست و به سمت خانه رها رفت. دیایخواست به همراهش ب یم

 

 

***** 

 

 در را زد و ظرف سوپ را در دستش جابه جا کرد. زنگ

 کرد و باز شد. یکیت در

 سالم_

 سوپ را به رها داد. ظرف

 ه؟یچ نیسالم ا_

 را در آورد. شیشد و چکمه ها خم

 یگرم ش يکم بخور هی يسوپه. گفتم سرما خورد_

 سرش را تکان داد و به داخل رفت. رها

 تو ایب_

 برداشت و در همان ظرف شروع به خوردن کرد. زیم يرو یقاشق از جا قاشق کیرا به آشپز خانه برد و  سوپ
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 چپ چپ رها سرش را به تا کردن شالش گرم کرد. يمعذب از نگاه ها پرستو

 افتاده است. یکه اتفاق گفتیدرست نبود. نگاه رها، حالت صورتش، و فرم حرف زدنش م يزیچ کی

 شده؟ يزیچ_

 سوپ را کنار گذاشت و به طرف پرستو آمد. ظرف

 ؟يزینه چه چ_

 .دیپرستو را هم گرفت و به دنبال خودش کش يبازو شدیطور که از آشپز خانه خارج م همان

صددر صد مطمن بود که  گریمبل نشست و پرستو را هم کنار خودش نشاند. پرستو نگاهش کرد. حاال د يرو

 شده است. يزیچ

 ؟یخوب _

 آرام گفت : یرا باال برد و حالت شیابرو کی رها

 ؟يخوبه خوب. تو چطور_

 اش را نداشت. شهینداشت. به نظرش رها حال خوب و نرمال هم یسرش را تکان داد. حس خوب پرستو

 ؟یکار داشت یخوب چ_

 آتش زد و به پرستو تعارف کرد. يگاریخونسرد س یلیخ رها

 ؟یکشیم_

 گفت : یالیخ یتظاهر به ب فقط سرش را تکان داد و دوباره با پرستو

 اومده؟ شیمشکل پ یتو چه طرح _

 خونسرد گفت : یلیزد و خ گارشیبه س یقیپک عم رها

 ستین یمشکل_

 نگاهش کرد و گفت : یجیبا گ پرستو

 جا؟ نیا يهمه راه کشوند نیمنو ا یپس واسه چ_

 به سمتش خم شد و در چشمانش نگاه کرد. یکم رها

 کارت داشتم_

 .دیخودش را عقب کش پرستو

 کار؟ یچ_
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 !!؟یشیام م غهیص _

 

را نگفته است و  يجمله دو کلمه ا کیرها  نکهیآنچنان با چشمان از حدقه در آمده نگاهش کرد، مثل ا پرستو

 است. اوردهیکلمه هم از آن سر درن کی یداده که پرستو حت یکوانتوم کنفرانس کیزیدرباره ف

 ؟یچ_

 شد. دهیشن یپرستو به سخت يبلند گفته نشد و صدا کلمه نیها ا لمیخالف ف بر

 را باال برد. شیابرو کیهمانطور خونسرد نگاهش کرد و  رها

 ؟يدی. در موردش نشنغهیص_

گنگ و بد، که در زمان  یسقوط کرده است. احساس قیچاه عم کیکه با سر به درون  کردیاحساس م پرستو

 .دهدیبه آدم دست م يکابوس پرت شدن از بلند

 باز مانده بود. دهانش

 ؟یچ_

 را خاموش کرد. گارشی. رها خم شد و سدیسوال را پرس نیا دوباره

 هنوز نه؟ يتو عده ا _

که همان لحظه بلند شود و از آنجا برود  دادی. عقلش دستور مکردیو مات نگاهش م جیفقط همان طور گ پرستو

 و مات شده بود. چیگ شهیاز شدت تعجب مثل هم یول

 رها مچ دستش را گرفت. یول زدیشد تا از جا برخ زیخ مین یکم

 کجا؟_

طور فقط  نینکرد تا بزور مچش را آزاد کند، ا یرها کرد. سع يخاکستر پنهان شده  ریبه آتش خشم ز ینگاه

 .کردیتر م یرها را عصب

 ولم کن_

 گفت : یرا هم گرفت و به آرام گرشیمچ د رها

 پپر خوشکله! یفکر همه جا رو بکن دیمرد مجرد با هیخونه  يایم یشیکه بلند م یوقت_

رها از او  ی. بر خالف انتظارش رها مچش را آزاد کرد. از جا بلند شد، ولدیرا کنار گذاشت و مچش را کش تظاهر

 .ستادیا شیتر بود بلند شد و رو به رو عیسر
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 گفتم کجا؟_

 خوام برم. یم_

بود  اریاست. رها کامال هوش دینشان ندهد که تا چه حد ترسداشته باشد و  يحالت شجاعانه ا شیکرد صدا یسع

او  نیبود و هم ماریذهن ب کی يها انیهذ شیمصرف نکرده است. اما حرف ها یالکل چیو مشخص بود که ه

 .رودیشده جلو م يزیکه او کامال آگاه و برنامه ر دیرس ی. چون به نظر مکردیآدم مست م کیرا خطرناك تر از 

 نگاهش کرد.چند لحظه  رها

 ؟یی. هنوز تو عده رضادمیسوال ازت پرس هی_

 ه؟یچه کوفت گهیعده د_

 بود. شهیبلند تر از هم یکم شیصدا

حاال به حد  ی. ولدادیجان م شیخنده ها يپرستو برا ی. همان طور بم و مردانه. همان طور که زماندیخند رها

 بود. دهیمرگ ترس

 ات خوب نبود نه ؟ ینید ماتیتعل_

 را سد کرد. شیرها به سرعت جلو یکج شد تا از کنار دست رها برود، ول یکم پرستو

 کجا کجا؟ _

 .ستیرها بزار برم، تو حالت خوب ن_

 .دیرها خند_

تحکم  یبا هم (دستش را گرفت و با کم میحالت ممکن هستم. باش. حاال کار دار نیمن تو بهتر زمینه عز_

 یهان؟ نگفت ؟ياومد يآها! شما چرا من تا زنگ زدم بلند شد م؟یمبل کنار خودش نشاند ) خوب کجا بود يرو

 مرد مجرد برم خطر داره؟ هیخونه 

 نگاهش کرد. رتیبا بهت و ح هیچند ثان پرستو

 یگیم يطور نیا يکه دار بهیمرد غر هیخونه تو اومدم. نرفتم خونه  ؟یگیم يدار یرها چ _

 من فرق دارم؟_

 نگاهش کرد. یجوابش را نداد و فقط با ناراحت پرستو

 ؟یچه فرق _

 گفت : کندیم انیواضح را ب قتیحق کی نکهیمثل ا پرستو
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 !ییخوب تو رها_

 رها باال رفت. چانه

 شما يممنون بانو. لطف دار_

 نه؟ ایمن برم  يذاریحاال م_

 ؟ينه گفتم که کار دارم باهات. پس چون من رهام به من اعتماد دار_

 رها را نداد. ییایخولیمال يشد و جواب حرف ها رهیبه روبه رو خ توپرس

 برد و آهسته کنار گوشش گفت : شیفرفر يموها ریدست به ز رها

 ؟ی. موافقیبش غهیص یتونیکه عده ات تمامه و م زارمیم نیخوب من فرض رو به ا _

 و با خشم به رها نگاه کرد. دیچرخ

 !یپست یلیخ_

 آرام و محترمانه گفت : یلیسرش را تکان داد و خ رها

که  یبه طرف پرستو خم شد و ادامه داد ) از زمان یدادم (کم تیماه رییکه من تغ يآره تو هم متوجه شد _

 نی. منم دارم همیمثل خودش باش دیبا یبا هر ک گنیکه م يدیشرف و پست شدم. نشن یاومدم تو خونه شما ب

 .کنمیکارو م

 و از شدت تعجب باز مانده بود.پرست دهان

 ؟یگیم یچ-

را از دست رها  شیبازو کردیم یسع کهیو به سمت اتاق خواب برد. پرستو در حال دیرا کش شیبلند شد و بازو رها

 بکشد در جهت مخالف شروع به حرکت کرد. رونیب

 . کجا؟نمیبب ایب_

 ولم کن._

که مفصل شانه اش صدا داد و درد گرفت و باعث شد تا پرستو با  دیرا کش شیرها آن چنان محکم بازو اما

 رها سنجاق شود. نهیشدت برگردد و به س

 عاشقش بود زمزمه کرد. شهیپرستو که هم يخوش بو يآورد و در موها نییرا پا سرش

 شینونو قا یشرع یتو دوست داشته باش دیهم ندارم. گفتم شا یمشکل چیه کنم،یکار خودم رو م تیمن درنها_

 یکن
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آمد.  یم نییشده بود و پا يسرد از پشت ستون فقراتش جار یبا ترس نگاهش کرد. حاال ترس مثل عرق پرستو

که ضربان قلبش کند شده است و  کردیشده بود. احساس م شهیسرد تر از هم شیو دست ها دیلرزیزانوانش م

 را از او گرفته است. يتمام توان و انرژ

که پرستو تا به حال لنگه  یوانیو ح یوحش ییبا خو یشده بود ول شهی. جذاب تر از همرا باال برد شیابرو رها

که طعمه  ستیمهم ن شیطعمه اش بپرد و اصال برا يبرداشته تا به رو زیکه خ یبود. مثل پلنگ دهیاش را ند

به او غالب  یوانیح يدر النه داشته باشد که منتظرش هستند. در آن لحظه فقط خو ییاش ممکن است بچه ها

 است.

 رها_

 آمد. رونیشده بود ب دیکه به شدت سف شیلب ها انیکلمه از م کی نیهم تنها

 زم؟یجونم عز _

همراهشان  یدنباله خوش دانستیکه م دیشنیحاال آنها را م یول دادیجان م زیکلمات محبت آم نیا يبرا یزمان

 .ستین

او را به دنبال خودش به اتاق خواب  شدیم دهیکه در چشمانش به وضوح د یتوجه به ترس و وحشت یب رها

 کشاند.

 قبلت ؟ ؟يباالخره جواب منو نداد_

تخت پرتش کرد.  يو به رو دیرا که دردناك شده بود کش شینمانده بود که از ترس سکته کند. بازو يزیچ

نشان دهد رها به  یتخت افتاد و قبل از آنکه بتواند عکس العمل يمحکم رو ییعروسک پارچه ا کیپرستو مثل 

 را حصار زانوان پرستو کرد. شیزد و پاها مهیخ شیرو

 یولم کن، وحش_

زنها را نداشت. چشمانش  هیعقب بکشد. نگاهش کرد. طاقت گر ییلحظه ا يافتاد و باعث شد تا رها برا هیگر به

 هم فشرد و محکم گفت : يرا رو

 .کنمیبرات سخت تر منکن، چون کار رو  هیپپر من االن خر خرم! پس گر نیبب _

رکب  یحاال از کس یبه رها اعتماد داشت، ول شتریبود. از چشمانش ب ریوقفه سراز یپرستو ب ياشک ها یول

 .کردیم شتریاش را ب هیشدت گر نیبود هم مانشیو ا نیخورده بود که د

 ولم کن_
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 دو کلمه شده بود. نیمحدود به هم شیلغات ذهن رهیبود که دا نیا مثل

 یکه م يزیتوانست آن چ یخودش کرد. نم یخوش پوست پرستو از خود ب ي. بودیخم شد و گردنش را بوس رها

کند.  تیخواست با تمام وجود پرستو را اذ یکرده بود و م يزیبرنامه ر شیکه برا یصفت وانیخواهد باشد. آن ح

 يشتریبار آرام تر و با احساس ب نیابوسه شمالشان افتاد و  ادیمهم بود. به  شیبرا يدختر روز نیباالخره ا

تن طرف مقابلش آرام  يبوسد؟ و با بو یعاشقانه م ي. خودش هم تعجب کرد. کدام متجاوزدیگردنش را بوس

 رد؟یگیم

 .دیکش غیو ج دیاما به هق هق افتاده بود. با انزجار گردنش را کنار کش پرستو

 ولم کن !_

پرستو  يشده  سیبه صورت از اشک سرخ و خ ی. نگاهدیجا خورد و خودش را کنار کش یکم غشیبا ج رها

 کرد.

عشق  نیمگه به خاطر هم ؟یخواست یمگه منو نم ؟یخواست یرو نم نیرو ول کنم؟ هان؟ مگه تو ا یچ_

 همه؟ یبه زندگ يگند نزد یکوفت

 دوباره با هق هق گفت : پرستو

 تو رو خدا ولم کن_

 دستش گرفت. کیسرش برد و با  يهر دو مچ دست او را باال شهیتر از هم نیرها خشمگ اما

بگه تا  ينفر بره به سود کیخوام  ی. گفتم نمرونیبرو ب میدفترم بهت گفتم از زندگ يایکه گفتم ب يروز _

که  یگفت يبه سود یرفت ؟يکار کرد ینگفتم؟ بعد تو چ ایداغون بشه. گفتم  میو زندگ زهیاون به هم بر تیذهن

منم همه جوره  ایخوب ب ؟یعاشقم ن؟ها ؟يکار کرد یهنوزم که هنوزه. چ یکه عاشقم ی. گفتمیما با هم بود

 نه؟ گهیام. عشقه د هیپا

 بکشد. رونیزد و تالش کرد تا دستش را از دست رها ب غیج پرستو

 گهینزدم. دورغ م غمبرینزدم به پ ریبه سودابه نزدم. به پ یحرف کوفت چیمن ه _

حرکت در آورد. آن چنان محکم، که  کیرا با  دشیسف یاسک قهیاعتنا به او با دست راستش پلور  یرها ب یول

 .فتدیتنگ آن باعث شد تا گوشواره پرستو محکم از گوشش خارج شود و گوشش به خون ب قهی
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با طعم  يبوسه ا ساکتش کند. يگوش خراش تر بود و رها را وادار کرد تا با بوسه ا یاز هر زمان غشیبار ج نیا

که  یتیلحظه پرستو آن چنان احساس حقارت کرد که از زن بودن خودش متنفر شد. جنس ي. براادیو فر هیگر

 افتاده بود را نداشت. شیکه به رو ییتوان مقابله با وحش

 را برداشت. شیهق خاموشش دل رها را نرم کرد و لب ها هق

 نزدم. يبه سود یحرف چیولم کن. من ه يدوست دار یتو رو جون هر ک_

 کوچک به سکسکه افتاده بود. يمثل بچه ها هیشدت گر از

 گفت : ادیدستش را محکم تر گرفت و با فر _

اگر به  ي)به من دروغ نگو. اگر عاشقم نبود دیکش ادیدروغ نگو (سرش را خم کرد و کنار گوش پرستو فر_

رضا  شهیکه چندشت م یگفت يبه سو یترضا بهت دست بزنه؟ چرا رف یگذاشت یپس چرا نم ینگفت يسود

 چرا؟ ی. چرا گفتیچون عاشق من زنهیبهت دست م

 را بلند کرد و با خشم به صورت پرستو نگاه کرد. سرش

. چرا؟ پرستو نی. رضا گفت که با هم رابطه نداشتدمینکن. زنگ زدم از رضا پرس نیدروغ نگو. به شعورم توه_

 ؟ينکرد يکار یگیبره با رضا، بعد م يلج بازبا  يسود يهان؟ باعث شد ؟يکار کرد یچ

 خم شد. شیبه رو دوباره

 يکرد میکار با زندگ یکه چ یخوام بدون یم ؟یچ یعنی یکنم خراب کردن زندگ تیخوام حال یم _

 خودش را در آورد. راهنیتوجه به هق هق پرستو پ یب

تا  یپرس ی. چرا درست ازش نممیچون که واقعا نداشت میبه ارواح خاك بابام دروغه! رضا گفته ما رابطه نداشت _

که  یپرس ینم يخواست. چرا از سود یداشت. برادرت تمام مدت زنت رو م یبهت بگه. برادرت مشکل جنس

 گفتیکه پشت سرت م یتا بدون رسبپ گه؟یکه با برادرت رابطه داشت؟ هان؟ بپرس د یچرا به تو بله گفت وقت

 یازت م رهیخواست طالق بگ یکه م یاومد. بپرس تا بدون یکه ازت بدش م یبفهمهوس باز. بپرس تا  کهیمرت

)  دیکش غیخواست منو نابود کنه. چون تو ( ج یمنه خر احمق، عاشقتم. م دونستیخواست منو بدبخت کنه. م

 یتو اصال منو نم اد؟یازش خوشش ب يریبودم که رها کب یک ندخترا بود. م یهمش دنبال خوشگل فتیچشم کث

رو در حقم کرد  يناخواهر نیمن احمق بودم که مثل کورها دنبال تو بودم. ازم نپرس که چرا خواهرم ا يدید

نشوندم، تو رو ازم گرفت، رضا رو  اهیزد، به خاك س شیدونم که منو آت یدونم. فقط م یچون خودم هم نم

 ینفس دچار شده بود ) تو چه م یبه تنگ هی.(از شدت گرشیو لعنت یحسادت کوفت نیخاطر ا هکرد، ب چارهیب
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که هر روز  دمی. من جون دادم، پوست انداختم، تو رو دیبه خدا اگر بفهم ؟یفهم یتو اصال م ؟يریرها کب یفهم

 يبودم؟ پرستو یچرا؟ چون خانم خوشکل بود، دلبر بود، لوند بود، من چ يشدیم يسود يکشته مرده تر برا

باز هم  ی. ولشیدیوقت ند چیه ی. ولشینیبب يروز هیو ممکنه ت کردیاحمق، که فکر م ي، پرستو یمعمول

) جواب بله به  دیگذاشتم گفتم شوهر خواهرمه مثل برادرم شده (با مشتش به شانه رها کوب گرمیدندون رو ج

که شوهرم چشمش  دمیدی. تمام مدت میخواست و. چون تی) چون تو گفت دیکش غیچرا؟ (ج یدونیرضا دادم، م

 یکه من چ یبفهم یتون ینم ی. به ابوالفضل منم آدمم. تو حتستمیدنبال خواهرمه، به خدا من از سنگ ن

اولش برو از زنت بپرس تا  یرو کامل کن. ول تیمردونگ ایب ؟یکن رمیزور گ يخوا یم ي. حاال اومد دمیکش

 یکن یکار م یچ يدار یخوب بفهم

 .کردیصورتش گرفته بود و هق هق م يلوکوچک دستش را ج يبچه ها مثل

به  نجامی. اگر االن انمیرو نب تینگران یرو بدم ول میحاضر بودم زندگ ،يریات بودم رها کب وونهید یزمان هی_

چشمم دنبالت  گهید تیبعد از عروس يکه تو اعتقاد دار یبه هر چ یعالقه است. ول يخاطر همون ته مونده 

 اون رو هم ازم گرفت يسود یول کردمیم داینبود. داشتم کم کم به برادرت عالقه پ

 به رها که خشکش زده بود کرد. ینگاه

 ولم کن_

 دستش را آزاد نکرد. یپرستو بلند شد. ول يپاها ياخم کرد و سرش را تکان داد و از رو رها

سالم و  چی. بدون هاوردیمکالمه روز قبلشان را به خاطر ب کرد تا یرا برداشت و به رضا تلفن کرد. سع یگوش

 ی) رضا هم با کم؟یبا پرستو نداشت یمشکل تونییبود ( تو رابطه زناشو دهیزنگ زده بود و از رضا پرس یکیعل

درست بوده  يبود که حرف سود نیبود ا ردهک يریگ جهیکه او نت يزیمکث گفته بود که آنها رابطه نداشتند و چ

 و پرستو نگذاشته که رضا به او دست بزند.

 را برداشت. یاز چند زنگ رضا گوش بعد

 رضا؟_

 بله؟_

 لحن رها گوش به زنگ شد. دنیرضا با شن يصدا

برهنه  يبازوان و پهلوها شینشسته بود کرد. با دست ها شیو معذب رو به رو ریبه پرستو که با لباس ز ینگاه

را به طرفش انداخت و پرستو  ورشی. چه کرده بود؟ پلدیاز خودش خجالت کش يلحظه ا يپوشاند. برا یاش را م
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نفس  یو مثل بچه ها با تنگ ختیریو گوشه تخت کز کرد و مچاله نشست. هنوز اشک م دیبه سرعت آن را پوش

 .دهیبر دهی. مقطع و برکردیم هیگر

 شده؟ يزیچ _

 رضا او را به خود آورد. يصدا

 پرستو .... یعنیتو؟  نمیبب _

 مکث کرد و گفت : هیثان چند

 پرستو هنوز دختره؟ _

 جا خورده است گفت : یلیکه معلوم بود خ یبا لحن رضا

 آره_

 ؟يدار یتو مشکل جنس _

 کوتاه. یمکث دوباره

 سودابه بهت گفت؟ ؟يدیتو از کجا فهم _

 هم فشرد. يبه پرستو نگاه کرد و چشمانش را به رو رها

 آنکه جواب رضا را بدهد گفت : بدون

 خب باشه. خداحافظ . یلیخ_

و  دی. خودش را به طرف او کشکردیم هیزانوانش گذاشته بود و گر يرا قطع کرد. پرستو صورتش را به رو یگوش

 که او را از جا پراند. دیکش یغیپرستو آن چنان ج یگذاشت، ول شیموها يدستش را به رو

 به من دست نزن_

 باشه باشه!_

 صورت او تکان تکان داد. يجلو یشینما یرا باال برد و به حالت دستش

 خواستم آرومت کنم. یم_

؟ از طرف  یآرومم کن يخوا یم یگی. حاال مينابود کرد ،یتو منو کشت يریآروم؟ ( پوزخند زد ) رها کب_

تا  ینیم بباون رو ه يمحکم کار يبرا يخوا یهم هست م یراحت شد؟ برگه پزشک قانون التیبرادرت خ

داغونم کنه. هوا  هخوش نشون داد که منو بکشه، ک يبه تو رو يسرت رفته؟ سود يکه چه کاله گشاد یبفهم

 کمونت نبود. يعاشق چشم و ابرو يریبرت نداره جناب کب
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 .دیحرفش دو انیبه م رها

 يتو که بود_

 انداخت و آهسته گفت : نیینگاهش کرد. بعد سرش را پا هیچند ثان پرستو

 .يرها، مرد ي. برام مردنمیرو بب ختتیخوام ر ینم گهی. دستمین گهید یآره من عاشقت بودم ول _

 .ستادیا شیتر بلند شد و جلو عیرها از او سر یجا بر خواست ول از

 کجا؟_

 گفت : يزیرا پاك کرد و با لحن مسخره آم شیپشت دستش اشک ها با

 کار دارم . یخونه، کل برم یکن يبهم دست دراز يخوا ینم گهیاگر د _

 .دیپرستو با انزجار صورتش را کنار کش یصورت او آورد ول کیرا گرفت و صورتش را نزد شیبازو رها

گذاشتم  رونیجا ب نیکه پام رو از ا نیهم شیشناس یبه همون خدا که تو نم یبهم دست بزن گهیبار د هیاگر  _

 کشمت زندان یم کنم،یم تیازت شکا يکالنتر رمیراست م هی

 کارت ندارم._

که  کردیاحساس حماقت م کردیرودست خورده بود. حاال که فکر م يبود. باز هم از سود یکرد. عصب نگاهش

 چرا حرفش را قبول کرده بود؟

خواست در نهان به  یبود که او م نیجواب دارد و بس و آن ا کیسوال تنها  نیکه ا دانستیهم م خودش

 یصورت گرفته فقط و فقط به خاطر پرستو بوده است و نه ب ياز جانب سود یانتیخودش بقبوالند که اگر خ

 .انتیخ یو شکل واقع یعالقگ

 کرده بود، پرستو. دایبود و گناهکار را پ دهیدلخواهش رس جهیبه نت عیحرف رضا سر با

جمله  کردیم شتریکه خشمش را ب يزیچ یاز سودابه خورده است. ول یکه چه رو دست بزرگ کردیحاال فکر م و

که تا به آن لحظه داشت و با  يزیرا از دست داده است. چ يزیکه چ کردیرها ) احساس م يپرستو بود (برام مرد

 رفته بود. و آن عشق پرستو بود. نیحرکت از ب کی

 

 

 یپرستو ب یداشت. ول يزیزخم شده بود و خون ر یبه گوش پرستو نگاه کرد که به طور وحشتناک یناراحت با

 .بستیرا م شیمانتو يلرزان دکمه ها یاعتنا با دستان
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 گفت : یکنارش رفت و با لحن آرام به

 بزار گوشت رو پانسمان کنم._

 توجه به حرف او شالش را به سر کرد. یبه او کرد و ب ینگاه مین پرستو

 را گرفت. شیرها بازو یول

 ادیلج نکن پپر گوشت داره خون م _

 .دیکش رونیرا به شدت از دست او ب شیبازو پرستو

 ولم کن _

 گفت : تیبار با عصبان نیو ا دیرا کش شیرها دوباره بازو یول

 شهیگم بدتر م ینم یچیه یهرچ نم،یبب ایب _

خواست که از  یاو را حساس تر کند فقط م خواستیرا با خودش به آشپز خانه برد. پرستو مقاومت نکرد.نم او

نشاند و گوشش  یصندل يآورد و او را رو رونیو پنبه ب نیکه در قفسه ها بود بتاد یه کوچکآنجا برود. از داروخان

 دنیکرد. کش زینکرد. به دقت زخم را تم یتحرک گرید یول دیاز درد کش یکرد. پرستو آه زیتم نیرا با بتاد

 .شد شیاز الله گوشش را پاره کند. دلش ر یاز تنش باعث شده بود که گوشواره کم راهنیپ

 کنه؟یدرد م_

که  دیرسیاشتباه کرده بود. حماقت محض. و حاال به نظر م داد،یپرستو جوابش را نداد. حق را به او م یول

 شده است. قیعم شیریدلگ

 متاسفم!_

 بود. دهی. رنگش به شدت پرکردینم یحرکت چیشده بود و ه رهیهم پرستو فقط به رو به رو خ باز

 پپر؟_

عادت کرده بود که تحت  ییپرستو را دوست نداشت. او به پرستو نیبه خودش فرستاد. او ا یهم سکوت. لعنت باز

گرفته  دهیکه او را ناد یزمان یکرد. حت ینم غیو عشق و توجه اش را از او در گذاشتیبه او احترام م یطیهر شرا

 .شیین اشتباه زندگیکرده بود. دردناك تر میبود و عاشقانه اش را به سودابه تقد

 .خوامیپرستو، من واقعا معذرت م_

 به رها کرد و گفت : نیغمگ ینگاه
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 نیاطیش گفتیم شهیداشتم. ماه بود. همه بچه ها عاشقش بودن. هم ینید ماتیمعلم تعل هیکه بودم  ییراهنما_

 ... رهیت ایروشن، بعض يخاکستر ایهستن. بعض يآدما خاکستر یثابته ول نیا د،یهستن و فرشته ها سف اهیس

 کرد، به رها نگاه کرد و سرش را با تاسف تکان داد. یمکث

 !یاهیکه س دمی. حاال فهمیروشن يخاکستر ایمثل فرشته ها!  يدیتو سف کردمیفکر م شهیهم _

 بدهد. پرستو بغضش را فرو خورد و گفت : یجواب چیخشکش زده بود. نتوانست ه رها

. به يوقت نداشتم رو تو بهم بد چیکه ه یاون محبتخواستم  یرها ماهه. م گفتمیاحمق بودم. به خودم م _

همراه  ينفس هق هق آلود یکه با تنگ دیکش یکرد و آه ی(مکث يدادیم تیبه من اهم ينظرم تو مهربون بود

به رها نگاه کرد که با چهره  ره( دوبا ادیکوچولو از من خوشت م هیتو هم  کردمیبود ) دوستت داشتم و فکر م

 نبودم. یخواست یکه تو م يزیمن اون چ ی) ول کردیدر هم نگاهش م ییا

 کنار خودش نگه داشت. يرا گرفت و به طور مواز شیرها بازو یجا برخواست ول از

 دمینگاه که به سن و سالمون کردم فهم هیآخه تو کجا و من کجا؟  یاومد. ول یازت خوشم م ياشتباه نکرد _

 که رابطمون اشتباه ست.

 بر لب داشت. یشده بود و لبخند تلخ رهینگاهش نکرد. به روبه رو خ پرستو

 تو کجا و من کجا یگی. راست ميکه به فکرم بود یمرس _

داد و  یرا تاب شینکرد. موها شیدایپ یسرش گشت، ول ي رهیزد و در سالن به دنبال گ رونیآشپز خانه ب از

و بدتر از آن مفصل شانه اش بود،  زدیش مثل نبض مگذاشت. شالش را دوباره به سر کرد. گوش شیدرون پالتو

که رها  یمهم نبود. وقت زیچ چیه گرینداد. د یتیاهم یدردناك بود. ول اریکه کش آمده است. بس کردیاحساس م

او  هیکه دخترانگ یکند، وقت يخواست به او دست دراز یکه م یوجه ممکن عذاب داده بود، وقت نیاو را به بدتر

 داشته باشد؟ تیتوانست اهم یم شیبرا يزیچه چ گریباب صحبت دو برادر شده بود، د

. حاال خجالت و کردیبود و نگاهش م ستادهیو با اخم کنار کانتر آشپز خانه ا نهیبه رها کرد که دست به س ینگاه

انداخت و  نییرا پاکه حاصل رفتار رها بود. سرش  یشرم با شدت هر چه تمام تر به سراغش آمده بود. شرم

 و دوباره نگاهش کرد. دیرفت. چرخ یرا برداشت به طرف در خروج فشیک

نبود. تو را نشناختم (آب دهانش را به زور فرو داد )  میحال یچیه یعنیخوب نبود.  مینید ماتیتعل یراست گفت _

 رنیزودتر م شهیتصادف کرد و مرد. خوبها هم یلیمعلممون آخر همون سال تحص

 روشن کرد و به راه افتاد. یدرنگ چیشد و بدون ه نیزد. سوار ماش رونیخانه ب از
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 .ستادیرا کنار زد و ا نی. از پشت پرده اشک ماشدیرا ند ییچشمانش جا گریباال تر د ابانیخ چند

 رشیظکه ن ییا هیبلند و جان سوز. گر ییا هیکرد. گر هیها، گر نیو تردد مردم و ماش ابانیخ یتوجه به شلوغ یب

 .کردیبلند هق هق م يو با صدا ختیریرا تا به حال نکرده بود. اشک م

آورده بود و  نییزن خراب پا کیسوال برده بود. او را در حد  ریاو را ز يزناشو يرا برده بود. رابطه  شیآبرو رها

خودش را  هیاست که با گر یها بهانه خوب نیکه تمام ا کردیتمام عشق و عالقه اش را نابود کرده بود. فکر م

 آرام کند.

 را روشن کرد و به خانه برگشت. نیآرام شد، ماش یکرد و بعد از آنکه کم هیتمام گر قهیدق یس

 تماس گرفت. نیرا برداشت و به شاه یگوش

 شده؟ یسالم پرستو جان چ _

 را صاف کرد و گفت : شیصدا

 سالم_

 کرد و گفت : یمکث

 ؟يبرگرد يخوا یم یک نیشاه_

 است. چطور؟ گهیسه روز د تمیلیب _

 شت؟یپ امیتا ب یکار من رو هم جور کن یرفت یوقت یتون یم_

 سکوت برقرار شد. هیثان چند

 شده؟ يزیچ یآره. ول _

گذشت و  ینم یموضوع به سادگ نیقطعا از ا نی. شاهدیایب شیپ يریخواست درگ ینم گری. ددیکش یآه پرستو

 را نداشت. يریتحمل جنگ و درگ گریاو د

 نباشم. رانیا گهیخوام د ینه فقط م_

 چند لحظه سکوت دوباره

 که؟ یدونیپرستو م کشهیطول م یباشه ول_

 دونم. یم_

 ؟ییکجا_
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چشمانش آمد.  يکابوس مانند جلو يبه گوشش نگاه کرد. دوباره تک تک آن صحنه ها نهییکرد و در آ یپوف

 ن شده بود.و خش یوانیح زه،یچهره رها که بر اثر خشم و غر

 خونه_

 هم فشرد. يرا به رو چشمانش

 اریمدارکت رو برام ب رمیباشه، دنبال کارت م_

 ؟يندار يکار یمرس_

 پرستو؟_

 بله؟_

 : دیپرس دیترد با

 ؟یخوب_

 آره! _

 کت! یباشه. مواظب خودت باش پوس _

 خداحافظ_

زمان بود که  نیدر هم بایداد. دو سال قبل تقر هیتک وارینشست و به د نیزم يرا قطع کرد و همان جا رو یگوش

. درست کردیتوجه رها به آسمان پرواز م نیکه با کوچکتر ییآن روزها افتاد. روزها ادیبا رها آشنا شده بود. به 

 کردیم يپرداز الیدر آن ته قلبش درباره اش خ یگاه یکه رها مال او نخواهد شد ول کردیفکر م شهیبود که هم

 و مخدوش کرده بود. فیناب او را کث ياهایبرده بود. تمام آن رو نیهمه آنها را از بو حاال رها 

 نیرا جمع کرد و گونه اش را به زم شیبچه پاها کیسرد گلوله شد و مثل  يها کیکف سرام يجا رو همان

بکشد.  قیکرد تا نفس عم یکرد. سع یاو را در خودش فرو برد. احساس خفگ یموج یچسباند. غصه دوباره مثل

 افتاد. هیدوباره به گر

 ینکرده بود، آن چنان هق هق هیباعث شده بود تا او که در تمام عمرش به تعداد انگشتان دستش هم گر رها

 جگر سوز سر بدهد.

 نبود. یکه تا آخر عمرش هم تمام شدن دیرسیکه دو روز تمام تکرار شد و به نظر م ییا هیگر
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***** 

 

 بردار.رو  یپرستو؟ پرستو؟ گوش_

 داد. هیجابه جا کرد و سر دردناکش را به تاج تخت تک یسرش را کم ریتلفن نگاه کرد. بالش ز یگوش به

 گوشت چطوره نمیخوام بب یرو بردار. م یگوش_

 که دو روز بود مثل باران زمستان ادامه داشت رها شود. ییا هیتا از شر گر د،یرا گز لبش

سودا تماس  يرا تحمل کند. خودش با آ یتوانست کس یو رفته بود. نمفر شییتنها ي لهیروز بود که در پ دو

 ندارد. یکرده بود که خانه بماند و به خاله اش برسد. گفته بود که خوب است و مشکل بیگرفته بود و او را ترغ

که  یبافت تا زمان یبه هم م سمانیو آسمان ر زدیحرف م زد،یرها ادامه داشت. زنگ م يروز بود که تماسها دو

 شد و دوباره سر از نو! یتمام م ریگ غامیپ میتا

 را به هم فشرد. چشمانش

 شد. زنگ در به صدا در آمد و او را از جا پراند. رهیخ رونیزد و به ب یغلت

در  یخواست از صحتش مطمن شود. از چشم یزده بود که م یو نوك پا نوك پا به پشت در رفت. حدس آهسته

 یاز خوشحال يگریهر زمان د دیشده بود. شا رهیداده بود و به در خ هیدر تک يجلو واریدنگاه کرد. رها بود که به 

رفت و پارس کرد. و دوباره زنگ در، و  درتفاوت به اتاق برگشت. فاکس پشت  یحاال نه. ب یآورد ول یبال در م

 دوباره تلفن زنگ خورد. یبعد به فاصله کم

 کندرو باز  ایب ییکه خونه ا دونمیپپر؟ م _

داد.  هیحمام تک واریدوش آب گرم رفت. به د ریرا در آورد و به ز شیبکشد. لباس ها غیخواست ج یم دلش

 کندیجدا م ایدن نیبودکه مواد مخدر آدم را از ا دهیکرد تا مغزش را آرام کند. شن یم دایپ يزیخواست چ یدلش م

درون مغزش  يتوانست فضا ینم گریخواست که او هم به هپروت برود. د یبرد، دلش م یم يگرید يو به جا

 .ندیرا بب یکس چیخواست ه ینم گری. دندیخواست رها را بب ینم گریرا تحمل کند. د

 یخودش درست کرد و گوش يبرا ينگاه کرد، رفته بود. قهوه ا یو از چشم دیآمد. لباس پوش رونیحمام ب از

 تلفن را برداشت.

 .دیجرعه قهوه اش را نوش نیرا گرفت و اول هیمرض شماره
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شد و به طرف  نیو فاکس سوار ماش یخبر بدهد با دو ساك کوچک دست یبه کس نکهیبعد بدون ا یساعات

در طالقان بودو از دو سال قبل که پدر بزرگش فوت شده بود خانه بال  هیطالقان راند. خانه پدر بزرگ مرض

نداشتند و  یآن چنان یمال ازیکدامشان ن چیفروش خانه را نداشتند. ظاهرا ه الیوراث خ یاستفاده مانده بود، ول

 ماندند. یو آن جا م رفتندیکه به طالقان م ییزمانها يو هم برا يادگاری يآن خانه را نگه داشته بودند هم برا

وجه  چیخواست که به ه ینم یدارد. از طرف یداشت که رها دست از سرش بر نم نانیفکر کرده بود. اطم یلیخ

 شیبرا نهیگز نیتوانست بماند بهتر یتوانست برود. در خانه هم که نم یشمال نم يالیبا او روبه رو شود. و

رفته  ییجا نیکرد که ممکن است پرستو به همچ یبه فکرش هم خطور نم یخانه طاقان بود. رها حت نیهم

 باشد.

جوان  يپر از پسرها نیماش کیقدم زد.  یشد و کم ادهیپ نیشنگه داشت. از ما یرفع خستگ يبرا ییراه جا در

با وجود  ی. ولزدیبه پرستو کردند که قدم م یشدند و نگاه ادهیپ نیباال تر نگه داشت. دو نفرشان از ماش یکم

 یب یپرستو را نداشت. نگاه بهشدن  کیکس جرات نزد چیه کردیپرستو حرکت م هیبه سا هیفاکس که سا

 را گرفت. اوشیتفاوت به آنها کرد و شماره س

 در دست رس باشد. شهیکند که هم یم یو گفت که سع رودیمختصر و کوتاه گفت که دارد به کجا م یلیخ

 به هوا رفت. اوشیس ادیفر

 ياز پسرها یکی یگیطالقان؟ آخه نم یسر خود رفت يکه بلند شد یسر و صاحاب ی! مگه بیکنیتو غلط م _

مثال؟ هان؟ دلت به فاکس قرصه؟ اگر  یبکن یچه غلط يخوا یتو م ادیخونه رو داشته باشه ب دیکل انهیا لیفام

 يگردیبر م یکن یحاال سرو ته م نیبزنن تو صورتش که فاتحه اش خونده است. هم یهوش یب ياسپر هی

رحمانه او را به آن روز پرت  یکلمه ب کیبا  اوشیخواست فراموش کند س یکه م ی. چرا در زماندیرا گز لبش

 کرده بود.

 کرد. يکنار گوشش باز يفرفر ییاز موها ییبا طره ا يقرار یب با

 کار کنم؟ یچ یگ یم_

 آرام تر گفت : یکم اوشیس

کس مزاحمت نشه  چیه يکه نخوا یتا موقع دمیخودمون. من قول م يالیخب برو و ؟یتنها باش يخوا یم_

 خودم یحت
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بود. ناخوداگاه به  دهیترس یکرد. خودش هم کم نیرا سبک و سنگ اوشیس يمکث کرد و حرف ها هیثان چند

 نگاه کرد. کردندیبودند و چپ چپ نگاهش م ستادهیخودشان ا نیکه کنار ماش ییپسرها

 رو حاضر کن، تا شب اون جام. دیدم دفتر کل امیباشه م_

 درنگ کرد. هیچند ثان اوشیس

 شده؟ یپرستو چ_

 یچیه_

 یچ ياون بال رو سرت آوردن هم فرار نکرد يکه رضا و سود یزمان ی. تو حتیکنیفرار م يدروغ نگو تو دار_

 شده؟

 گم. ینم يزینپرس، چون چ اوشیس_

 بود. دهیرا از پرستو نشن یلحن قاطع نیدر آن طرف خط متعجب شده بود. تا به حال چن اوشیس

 ؟یچ یعنی_

خوام به  یهم نداره. نم لیدل چیخوام تنها باشم. ه یخودم باشم. م يمدت برا هیخوام  ی. منیکه هم یعنی_

 یبگ يزیهم چ ییا گهیکس د چیه

 کامال مشخص بود که ناراحت شده است. ینزد ول یحرف اوشیس

 رو حاضر کن. خداحافظ دیتا شب اونجام، کل_

گذاشته  اطیرفته بود و با احت فاکس زد که به کنار پسرها يبرا یرا باز کرد و سوت نیرا قطع کرد. در ماش یگوش

 گفت : دیکرد و با تهد یبود که لمسش کنند و سوارش کرد. اخم

 آره؟ پسر بد! يولگرد رهیم یکنیمنو ول م گهیحاال د _

 سروته کرد و به تهران برگشت. اطیرا روشن کرد، با احت نیماش

 

 

 یچون م دیایگفت که باال ب اوشیس یول اوردیب نییپا شیرا برا دیزنگ زد تا کل اوشیو به س ستادیدفتر ا رونیب

 .ندیخواهد خودش را بب

 مجتمع برد و باال رفت. نگیرا به داخل پارک نیماش

 .زدیو حسابدارش سرو کله م یدر اتاقش با منش رونیب اوشیس
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 سالم_

 .قیدق هیو نگاهش کرد. چند ثان دیچرخ

 .امیرو ماهت! برو تو اتاق تا ب _

به دور شانه اش به  اوشیپرداخت. با حلقه شدن دست س رونیب يبه تماشا شهیشاتاق رفت و از پشت  به

 خودش آمد.

 شده؟ یچ _

او را  اوشیجا خواهد کشاند. س نیداشت که بحث را به ا نانی. اطمستیدست بردار ن اوشیدانست که س یم

 شناخت. یبهتر از خودش م

 یچیه_

 ...نمیبه من نگاه کن بب_

موضوع به  نیو شاه اوشیدانست که چرا دارد از س یکرد تا خونسرد باشد. خودش هم نم یکرد و سع نگاهش

 را نداشت؟ يریتحمل جنگ و درگ گریواقعا د ای کردیم تی. هنوز از رها حماکندیرا پنهان م یمهم نیا

 رو بده من برم. دیمن خوبم، کل_

 را باال برد. شیابرو اوشیس

 یستین ییتو هم که راننده حرفه ا یی. االن خسته ايریفردا م ،يریمشب نمشما ا ی. ولدمیبه شما م دیمن کل _

 جاده هم شب واست خطر ناکه

 تکان داد. دیینگاهش کرد و سرش را به نشانه تا پرستو

 شده؟ یچ نمیخوب حاال به من بگو بب _

بود که با  دهیتا به حال ند اوشیکه س ينسبتا بلند يفاصله گرفت و با صدا اوشیاز س یکالفه و عصب پرستو

 لحن با او صحبت بکند گفت : نیا

 تا برم يدیرو نم دیداده آخه؟ من خوبم، عصابم رو خورد نکن. اگه کل يری....چه گ اوشیاَه! س_

بازو گرفتن همانا و  یرا گرفت تا متوقفش کند. ول شیبازو اوشیس یبرداشت ول زیم يرا از رو فشیو ک دیچرخ

 درد هم همانا. پرستو از دنینال

کار  التیاز خوردن مسکن و ماساژ دادنش با پماد سالس ریبود و او هم به غ دهید يجد بیشانه اش آس مفصل

 آن هم موثر واقع نشده است. دیرسینکرده بود؛ که به نظر م يگرید
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 را رها کرد. شیبه سرعت بازو اوشیس

 شده؟ یبازوت چ ؟يشد یچ_

 شانه اش را ماساژ داد. پرستو

 !نیو حموم خوردم زمت_

. ناگهان چشمش به الله دیگویصددر صد داشت که او دروغ م نانی. اطمکردیموشکافانه نگاهش م اوشیس

نشان بدهد شالش را کنار زد و گوشش  یگوش او افتاد که زخم شده بود. قبل از آنکه پرستو بتواند عکس العمل

 شده و گوش را پاره کرده است. دهیرا به دقت نگاه کرد. کامال مشخص بود که گوشواره کش

 شده؟ يطور نیهم تو حموم ا نیا _

 انداخت. نیینبود. پرستو سرش را پا زیتمارض جا گرید

 من خوبم!_

 گفت : یکرد و با کالفگ یپوف اوشیس

 گهید نهیکنم. هم دایخوام خودم رو پ یم یخودم گفت شیپ ایکه بهت گفتم بلند شو ب يکار رضاست؟ نه؟ روز _

 که خواست بکنه یهر غلط دهیشرف به خودش اجازه م یب کهیرتم نیا

 رفت و ادامه داد. زیم يبه طرف تلفن رو شدیکه هر لحظه بلند تر م ییصدا با

 !یستیکسو کار ن یکه تو ب فهمهیپدرشو در آوردم اون وقت م یجا شهر هرته؟ وقت نیفکر کرده ا _

 را برداشت. تلفن

 .ستیکار رضا ن_

 سودابه. داد،یم گریاحتمال د کیدر هم رفت. تنها  شیو به پرستو نگاه کرد و اخم ها دیچرخ

 با رها بحثم شد._

 به پرستو نگاه کرد. رتیتعجب کرده بود که تا چند لحظه با بهت و ح يبه قدر اوشیس

 ؟يریرها کب_

 ين شود که همان رهاخواست، مطم یشناختند و او م یم يریهم به اسم رها کب يگریآنها کس د نکهیا مثل

 خودشان مورد نظر است.

 گذاشت. شیرا سر جا تلفن

 شده؟ یچ نمیدرست بگو بب_
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کم و کاست، کوتا و  یکرد. نه کامل و ب فینشست و ماجرا را تعر اوشیس یصندل يحوصله رو یب پرستو

 دایپ یکیزیف يریکند. فقط گفت که با هم بحث و درگ يخواست به او دست دراز یمختصر. نگفت که رها م

ذره  ریرا باز نکرد و ز يگرید زیچ چیسودابه به رها گفته است که پرستو به او عالقه دارد. ه نکهیکرده اند. سر ا

 یو ب ایح یبزند. او که مثل آن دو برادر ب یکه درباره رابطه اش با رضا حرف دیکشینگذاشت. خجالت م نیب

. رضا به زدیبر رهیدا يپنهان باشد را به رو دیکه با يزهایو چوجدان نبود که بخواهد به خاطر خودش تمام آبرو 

و رها  يبوده و نه به خاطر عالقه اش به سود ضیبه او نزده است، چون مر یخاطر رفع اتهام از خودش که دست

وجود  لیکرده است به دل یانتیکشته و مرده اش بوده است و اگر خ يخودش که سود نانیهم به خاطر اطم

 ریرا به ز شودیراجع به آن صحبت م یکه همه جا در گوش يزنانه او را و تابوها یاست تمام زندگ پرستو بوده

 سوال برده بودند.

را هم داشت  نانیاطم نی. ادییگویمو شکافانه نگاهش کرد. مطمن بود که برادر زاده اش باز هم دروغ م اوشیس

 حرفها بوده است. نیتر از ا دهیچیحادتر و پ هیکه قض

 گفت : یعصب یو با لحن دیکش یآه

 !سنیکه تو داستانها بنو ارمیم يریبه روز جناب کب ییبال_

 نگاهش کرد. پرستو

 خوام. تمومش کن. ینم يریدعوا و درگ گهی! دایبسه س_

 با خشم گفت : اوشیس

 يریگیخودت رو دست کم م يداره که تو دار یچ کهیمرت نینکن. آخه ا تیازش حما_

 داد.سرش را تکان  پرستو

 دست کم هستم. رم،یگیمن خودمو دست کم نم _

 نگاهش کرد. یبا ناراحت اوشیس

من خودم همه رو رد کردم چون  ؟یچند تا خواستگار داشت دنیشرکت که تو رو د نیهم يبگم تو يخوا یم_

 ییکدوم با تو آشنا چیبنده خداها که ه نی. انیخور یبه هم نم هیکه از لحاظ روح دونستمیو م شناختمشونیم

من با رها موافق  ؟يریگیم کمتو خوششون اومده چرا تو خودت رو دست  افهینداشتن. همه شون از نجابت و ق

. تو شکننده ستیمرد همسن و سال خودت مناسب تو ن کردمی. چون فکر مشیخوا یکه تو م دمیدیبودم، چون م
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کنه. رها به نظرم  تتیوره حواسش بهت باشه و حماکه همه ج يدار اجیاحت يبه مرد فه،یات ضع هیروح ،ییا

 يو رو دست ما موند يتر نییکه از او پا یشه که تو فکر کن ینم لیدل نیا یاومد. ول یم يمرد نیهمچ

 گفت : زیمسخره آم يبا خنده ا پرستو

 زن مطلقه ام. هیمن رو دستتون نموندم، چون االن من  یگیراست م _

 هم فشرد. يچشمانش را به رو تیبا عصبان اوشیس

 الاالهه اال....._

 پرستو آمد. کنار

 ....یاون رو هم خودت خواست یبا رضا هم موافق نبودم. ول_

که هرگز در  يزی. چکشدیم غیپرستو ج دیبگو گریکلمه د کیکه اگر  کردیرا قطع کرد. احساس م حرفش

 بود. دهیآرام و ساکتش ند يپرستو

 نشون بده نیهم به شاه . دستت رومیبلند شو بر_

 بفهمه يزیخوام اون چ ینم _

 .دینگاهش کرد و خند اوشیس

 .گمیم نیمن به شاه يایب نییپا يتو باال بر _

 .... اوشیس_

 را گرفت و گفت : گرشیسالم د يبازو آهسته

 رو الزم دارم. نیشاه_

 متوجه منظورش نشد و با تعجب نگاهش کرد. پرستو

 رباطها باشد. یدگیاحتمال داد که کش یمتخصص اورتوپد نبود ول نینشان داد. شاه نیدستش را به شاه شب

بدهند به دفتر رها  دیبه پرستو کل نکهیهمان روز، بدون ا يشب در اتاقش جلسه گرفتند و فردا مهیتا ن اوشیس با

 رفتند.

آمده اند؟  يریکب يآقا دیکه پرس اوشیکرد و در جواب س یگرم با آنها سالم و احوال پرس یلیخ یمتق سحر

گفت که  رفتیهمان طور که به سمت اتاق رها م اوشیس یکه آنها آمده اند. ول دهدیخبر م شانیگفت که به ا

 که آمده اند! دهندیخودشان خبر م
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و محمد  مایبه رها زدند که ن یآنچنان کتک نیو شاه اوشی! سدیچیبعد خبرش در کل ساختمان پ قهیچند دق و

 یچه کتک م يبرا دانستیبزنند. رها که م هیبردند تا سرش را بخ مارستانیکردند و رها را به ب شانیبه زور جدا

فقط  اوشینزده است. چون س آنهابه  ياز دست دراز ینزد. فقط در عجب بود که پرستو حرف یخورد حرف

 که رها در سرش بود. یشوم الیو نه خ کردیصبحت از کتک زدن پرستو م

 .گرید یو صورت یتو باز هم عشقش را به او نشان داده است. به نوعنظرش آمد که پرس به

 

 

. صبح کردیو بارش باران را نگاه م کردیبگو مگو م دیبود که با فر یساعت کینگاه کرد.  رونیبه ب شهیپشت ش از

شمال شروع به  يآسا لیس ياز آن باران ها یکیبه دو ساعت بود که  کیحاال نزد یهوا نسبتا صاف بود ول

 دیو شا دیایکه سر کار ب ستیمقدور ن شیراداد که فعال ب حیتوض دیفر يو دوباره برا دیکش یبارش کرده بود. آه

بپرسد  دیکه رها از فر دادیرا م نیدرصد احتمال ا کی. ستیچ ندهیآ ي. نگفت که برانامه اش برادیایهرگز ن گرید

 ماندن را ندارد. رانیا الیخ گریدکه پرستو  دیخبر بگو یاز همه جا ب دیو فر

نگاه کرد. هوا  اطیجمع کرد و از پنجره با دقت به درون ح دیصحبتش را با فر ياز بلند يزیافتادن چ يصدا با

زانوانش  يرو واریکه کنار د دیحد خودش بود، اما او را د نیتر نییدر آن لحظه در پا دیبود و د شیگرگ و م

دهانش  يبود. دستش را جلو دهید بیوار آسید ياز رو دنیپر نییبر اثر پا شییپا اینشسته بود. ظاهرا زانو 

 محض بود. یوانگید گرید نیبود اما ا دهیاز او د ياریبس يها يباز وانهینزند. د ادیفر رتیگرفت تا از شدت ح

 نهیود از سنمانده ب يزیکه چ زدیشود به سرعت از پشت پنجره کنار رفت. قلبش آن چنان م دهیاز آنکه د قبل

 اش خارج شود.

 .کردیبدنش احساس م یدر رگ و پ شتریرا با شدت هر چه ب نیآدرنال هجوم

وقفه با او تماس  یماه را ب کیتمام  یجواب چیرها بدون ه نکهیداشت. ا یاحساس خوب ییطور احمقانه ا به

 یکس ،يریداشت. رها کب یتازگ شیبرا فتد،یکردنش به همه کس مراجعه کند و به التماس ب دایپ يو برا ردییبگ

از او بوده باشد. به  یطلب تیو حالل یاگر به خاطر عذر خواه یبود حاال به دنبالش بود. حت دهیکه هرگز او را ند

 ن،یدوست شاه يالیکرده بود. و دایاو را پ يداده بود و جا یبه خودش سخت نکهی. ادادیم یاو احساس خوب

به او آدرس داده بود؟  یبه آن جا نداشت. چه کس يبود و اصال مراجعه ا انریکه سالها بود خارج از ا يدکتر

 سودا را؟ يآ ای اوشیکرده بود. س بیتعق ار یکس دیکس. شا چیقطعا ه
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 .کندیم یزندگ الیدر و یکه کس دادیخاموش بود و نشان نم چراغ

 خاموش لم داده بود. نهیفاکس زد که کنار شوم يآهسته برا یسوت

 باال برد. يرا به اتاق ها او

دوباره آن را چک  نانیاطم يرفت و برا يپارسش جلب توجه کند. به پشت در ورود ينداشت که صدا دوست

 کرد.

 چیه گریشده بود. تلفن را در دستش گرفت. د کینشست. حاال هوا کامال تار یکیمبل در تار يو رو برگشت

 گرفت. یتماس م 110به  ادیبه رها نداشت، اگر به زور به داخل م ياعتماد

 همراه شده بود. یکیشد سکوت محض بود که با تار ینم دهیشن يصدا چیبود که ه يا قهیدق ده

 به در خورد. يا ضربه

 پپر؟ پپر؟_

تواند حماقت از  یانسان تا چه حد م کیمگر  کردیفکر م ی. همان حس آشنا. گاهختیر نییقلبش پا دوباره

 دیبود؟ هنوز با دهیاو هنوز به سر نرس يها يحماقتها و ندانم کار دنیرس انیزمان به پا ایخودش نشان دهد؟ آ

 فتد؟یبه تکان تکان ب دلشمثل احمق ها  دیخود شود؟ هنوز با یاو از خود ب يصدا دنیتنها با شن

بود و  آورد تمام بند بند انگشتانش به صدا در آمده یکه با انگشتان دستش به کف دستش م يشدت فشار از

 ادیمنحرف کردن ذهنش از  يبرا یجسم يداشت. درد اجیدرد احت نیناخن ها در کف دستش فرو رفته بود. به ا

 رها.

 هم فشرد. يرا به رو چشمانش

 یکه درو باز کن یمونم تا زمان ی. من پشت در مییدونم که اون جا یم_

 نزند. ادیتا ناخواسته فر د،یرا گز لبش

 باران. ریبالکن ز يرو رونینشسته بود و رها در ب یکیساعت بعد هنوز او در تار کی

که  يگاریس گریشده بود که او مطمن بود، د سیخ شیآن چنان لباس ها یکرده بود ول گاریس کیهوس  دلش

کر کنار زد و خدا را ش یشانیپ يرا از رو سشیخ ينمانده است. موها شیها بیبه درد آتش زدن بخورد در ج

از آن  شتریبود متنفر بود و ب دهرا به تنش چسبان شیباران که تمام لباس ها نیاز ا ی. ولستیکرد که هوا سرد ن

 نشانده بود. اهیبه خاك س یاز سودابه که او را در زندگ
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زد. مطمن بود که اگر بتواند از  يزیآم تی. لبخند موفقدیدر قفل به خودش آمد و از جا پر دیگردش کل يصدا با

قلوپ از خون او را بنوشد بگذرد،  کیمنتظر فرصت است تا  دیرسیسودا که به نظر م يو آ اوشیس یسد دفاع

داشت هنوز  نانیکه اطم یبر عشق وهکه پرستو عال دانستیکردن به پرستو راحت تر خواهد بود. م دایدست پ

شبانه روز را پشت در  کیتواند تحمل کند که او  یقلب هست که نمنسبت به او دارد، آن قدر مهربان و خوش 

 و در باران بماند.

کنار پنجره  فشیکه با آن قامت ظر دیبه داخل خانه نگاه کرد. پرستو را د یکیرا آهسته باز کرد و در تار در

ورد و به داخل در آ رونیب کرد،یرا که شلپ شلوپ م سشیخ ي. کفش هاکردینگاه م رونیبود و به ب ستادهیا

 .دیایبه داخل خانه ب یرفت. چراغ سر در را روشن کرد تا ابتدا نور کم

 پپر؟_

شانه  يو تاب به رو چیبا پ شهیمثل هم شیفرفر يالغر تر شده بود، موها یرفت و نگاهش کرد. کم کنارش

گونه نشانش  یبود که الغر تر و مرض دهیپوش یآسمان یدست بلوز و شلوار ساده آب کیشده بود.  ختهیر شیها

کار  نیکه با ا دانستیم یولرا نوازش کند  شیفرفر يببرد و موها شیخواست که دستش را پ ی. دلش مدادیم

 .کندیفقط پرستو را از خودش دور تر م

 .دختر رسانده بود خودش خبر داشت و بس نیکه به ا یبی. از شدت آسيشتریب متیکرد. با مال شیصدا دوباره

 در چشمانش به رها نگاه کرد. یحس چیو بدون ه دیچرخ

 ؟يخوا یم یچ_

 اخم کرد و به طرفش رفت. رها

 ؟يخوا یم یچ یگیکنم، حاال م دایافتادم که سرکار خانوم رو پ میماهه که از کار و زندگ کی _

 يکه اگر برا دیرسیاو ( من ) بود. به نظر م يشد. هنوز برا یبه لحن حق به جانبش لبخند زد. رها آدم نم پرستو

 (من) است. شهیاو هم يمن) شود برا می(ن يریرها کب ایدن يتمام دختر ها

 جا که از دست تو اون برادرت آرامش داشته باشم. نیکن. من اومدم ا دایمنو پ ایمن که نگفتم ب يبر یتون یم_

پنهان  يبرا یلیدل گریبود، به آشپز خانه رفت. د ستادهیا نهیکنار شوم قراریآب و ب سیتفاوت به رها که خ یب

 نداشت. چراغ ها را روشن کرد و فاکس را صدا کرد. يکار
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که رها عاشق  دانستی. مزدیرها نر يکه برا امدیدلش ن دیچیقهوه در خانه پ يبو یوقت یدرست کرد. ول قهوه

که  يزیداشته باشد. چ ریباشد و ش نیریکه رها دوست دارد که قهوه تا چه اندازه ش دانستیم یقهوه است، حت

 دانست. یسودابه زنش هم نم یحت

 بود نگاه کرد. ستادهیوسط سالن ا یفیبرد و به او که با بالتکل شیرا برا قهوه

 تر از او دستش را گرفت و نگهش داشت. عیرها سر یگذاشت ول زیم يرا رو قهوه

 يدوست دار یتو رو به جون هر ک ی. ولخوامین. من اشتباه کردم، معذرت هم خواستم، باز هم متمومش ک_

 تمومش کن پپر برگرد تهران.

 یبدنش را به لرزه انداخته بود، پس بزند و ب یرا که رگ و پ یکرد تا تمام التهاب ینگاهش کرد. سع پرستو

 .دیایتفاوت به نظر ب

 رفته ؟ ادتی يوقته. خود تو شروعش کرد یلیمن تموم کردم خ _

 گفت : تیبا عصبان رها

 ؟ یخونه به دوش باش امتیبه خاطرش تا ق دیکردم تو با یغلط هیحاال من  _

 گفت : ینیسرش را تکان داد و با لحن غمگ پرستو

رو قانع  یکار اونقدر هست که هر کس نیا يبرا لمیدال کنمیتنها باشم. فکر م کمیخوام  ی. مگردمینه برم_

 کنه.

 کرد و گفت: یمتهمانه به رها نگاه کرد. رها پوف یحالت با

 بارون بمونم؟ ریز گهیساعت د هی دیبا ای ؟یکنیبردارم، در رو دوباره روم باز م گاریس نیاگر برم از تو ماش _

به  یول یدهیدخترها نرمش نشان م يرها چرا در مقابل همه «که  دیخواست بگو یپوز خند زد. دلش م پرستو

 »من چه نوشته شده؟ گاو؟! یشانیپ يبه رو ؟يشویحق به جانب م یرسیمن که م

 . برو به امون خدا!ينداره برگرد یلیدل گهید_

 مبل نشست. يبه رو سیخ يبا تعجب نگاهش کرد و همان طور با همان لباس ها رها

 شد. سیبلندشو! همه جا خ_

 سرش را بلند کرد و گفت : رها

 .ارمیپتو به من بده لباسام رو در ب هیمن هستم در خدمتتون،  _

 گفت : دیرسیبه نظر م ياز آن جا که رها کامال جد ینگاهش کرد ول هیچند ثان پرستو
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 !کنمیرها برو خواهش م _

 .ندیوجود پرستو نسبت به خودش بب يایزوا نیتر قیتوانست هنوز عالقه را در عم یبا اخم نگاهش کرد. م رها

 حرکت داد. نییاو فرو برد و با لذت به پا يموها ری. باالخره نتوانست و دستش را زستادیا شیشد و روبه رو لندب

 ولم کن! برو ..._

و تنگ و  یمیقد ي. در کوچه پس کوچه هاشیشبها نیآن روز افتاده بود، کابوس تمام ا ادی. دوباره به دیلرز یم

 به نفس نفس افتاده بود. کهی. در حالدیپر یخودش از خواب م غیو رها به دنبالش، و با ج دیدویم یکاهگل

 به خودش فرستاد. چه کرده بود با پرستو؟ یرا جمع کرد و از رها فاصله گرفت. رها لعنت خودش

 پپرم؟_

 نگاهش کرد. پرستو

 .... ستمیمن پپرت ن_

 کرد بغضش را فرو بخورد. یسع

 ودش فرو رفت.در خ شتریرا در آغوش گرفت و هر چه ب بازوانش

 بود، نگاه کرد و دلش آتش گرفت. زیبه آن حجم کوچک که رقت انگ رها

 دستش را گشود و او را در آغوش گرفت. اریاخت یب

 شیزندگ ياز تمام سالها شتریبا او کرده بود که ب يرها کار یکردن متنفر بود، ول هیافتاد. از گر هیبه گر پرستو

 کرده بود. هیگر

 نکن! هیدلم ...گر زینکن! عز هی.....گر شیه شیه _

 توانست. یخواست. نم ی. نمدیکش رونیرا از آغوش رها ب خودش

 برو رها، خواهش ...._

 یبود. وقت دهیدختر را به آتش کش نیکه خودش تمام وجود ا یبکند وقت توانستینگاهش کرد. چه کار م رها

 توانست داشه باشد؟ یم يچه اثر اكیخودش زخم زده بود حاال دادن تر

 کنارش رفت. به

 تهران؟ يکه برگرد يدیاگر برم قول م_

 خواست که از رها دور باشد. یرا تکان داد. در آن لحظه فقط م سرش

 آره برو!_
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 ؟يگردیبرم یک_

 یهم به رها درست نبود. م قتیگفتن حق یول دیلحظه سکوت کرد. اصال دوست نداشت که دروغ بگو چند

جور رفع و  کیاست که کرده است.  يعذاب وجدان کار ياز رو ست،یعالقه ن يرها از رو يدانست که کارها

 روجوع.

رها و در  کیخواست نزد ینم گریباشد. د رانیتوانست در ا ینم گریخواست برود. د یخواست. م یرا نم نیا او

بار از  نیفرصت را به رها بدهد که ا نیخواست ا یاو هم بزرگ بود. م يرفت. خدا یحال دور از او باشد. م نیع

مناسب که دوستش داشته باشد و  ردخت کی. ردیبگ شیزندگ يبهتر برا میتصم کیعالقه و سر فرصت  يرو

 .يهوس مثل سود يرها هم عاشقش باشد. نه از رو

که  ي، اجباراز سر اجبار بوده است ردیاو و رها شکل بگ انیهم م يبماند و اگر رابطه ا رانیکه اگر ا دانستیم

 جبران کارش دارد. يرها برا

 بهتر! رترید یدونم هر چ ینم_

 نمت؟یبب امیب شهیم_

 نه._

 نه قاطع و محکم به رها گفت. کیبار هم که شده  کی يبرا

 برو ..._

 قیاو نگه داشت و نفس عم يخوش بو يموها يرا رو شیلب ها هی. چند ثاندیسرش را بوس يخم شد و رو رها

 رفت. رونیاز در ب يگریحرف د چیو بدون ه دیکش

 کرد. هیمبل نشست و آهسته شروع به گر يهق هق خفه اش را گلو فرو داد و رو پرستو

خواست که  یو او دلش م زدیتکه از وجودش کنده شده و رفته است. قلبش نا منظم م کیکه  کردیم احساس

خواست به خودش  یآرام شود. دلش م دیاکرد تا ش یو نوازش م کردیرا داشت که خودش را بغل م نیا ییتوانا

خودش  يپا يرو اخودش را نوازش کند و سرش ر ي! موهاشهیدرست م یهمه چ زمیغصه نخور عز دیبگو

 بگذارد و خودش را آرام کند.

 یسالها بعد زمان دی. شاندیب یاو را نم گریکه د دانستیرفته بود. م نیهمه وجودش با رفتن رها از ب نکهیا مثل

 .فتدیب امتیبه ق دارشانیهم د دیشا ایکه رها ازدواج کرده باشد و 

 و بلند تر شد. شتریاش ب هیمبل خم شد و گر يرو
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نمانده بود و او مثل  شیوانگیبه د يزیچ گریکه د یتابستان همان سال چهار ماه بعد از طالقش، زمان يابتدا

از خدا  هیکه با عجز و گر یآرام شود، زمان يذره ا دیتا شا زدیقدم م ایروح آواره هر روز ساعت ها در کنار در کی

رغم  یکه عل دیدیکه رها را م یاو بدهد، زمان بهآرمش  یو در عوض کم ردیخواست تا عشق رها را از او بگ یم

به  نیدر ماش الیو رونیباران ب ایآمد و در آفتاب  یروز م کی يهفته ا دیاین دنشیبه او گفته بود که به د نکهیا

 یرفت و بعد از مدت کایبه آمر یستیتور يزایو با و نیبا دعوتنامه شاه ند،یتا او را بب نشستیانتظارش م

 در آن جا بماند. شهیهم يو برا ردیکارت بگ نیکرد و توانست گر فیردرا  شیکارها

 

 

 ..... هیسال بعد، ترک چهار

 

 

داد.  هیشد و در جا نشست و به تاج تخت تک زیخ می. کالفه و عرق کرده ندیاز خواب پر شیآالرم گوش يصدا با

 دنیآتش زد و با حوصله شروع به کش يگاریآرام شود. در همان تخت س یهم فشرد تا کم يچشمانش را به رو

او نبود.  گریبعد د يرا مرور کرد. او را داشت، تمام و کمال. و لحظه ا شبشیکرد. تمام لحظه به لحظه خواب د

 بود. نیریش ایرو کیبه اندازه  شیکه برا یکابوس

را با حوصله  شیها شیکنار تخت خاموش کرد و از جا برخواست، به حمام رفت و ر يگاریس ریرا در ز گارشیس

. فقط و فقط محض خاطر احساس بد و افتضاح آن روز صبحش آراسته تر دیزد. دوش گرفت و لباس پوش

را حالت داد و به  شیوهازد و بعد از آن عطر. م ویافتر ش. دکمه سر دستش را با دقت بست و با آرامش دیپوش

که در چند سال  یاز صورتش شده بود نگاه کرد. کسان ییجز گریخورده و شکسته اش که حاال د غیت يابرو

 ياو واقعا شکسته است. آن چنان رو يکه ابرو کردندیو با او آشنا شده بودند همه فکر م دهیاو را د ریاخ

 شده بود. یعیبود که کامال طب صورتش جا افتاده

 آمد. رونیسامسونتش را برداشت و از اتاق ب فیک
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داد  یبودند نگاه کرد. از ده فرسخ ستادهیا گریدر آسانسور د يکه جلو ییو به دختر ها ستادیدر آسانسور ا يجلو

هم که به وفور در  یخارج يها ستیتور یبودند که حت دهیآن چنان لباس پوش یهستند ول یرانیکه ا زدیم

 .دندیپوش یآن طور لباس نم شدندیم افتی هیترک

 شیصحبت کردن و ناز و ادا آمدن برا یرا باال برد. توجه شان به او جلب شد و شروع به در گوش ابروانش

 يناز و اداها رو نیاز هم یکیبار با  نیحرف ها پر بود. آخر نیتفاوت نگاهشان کرد. گوشش از ا یکردند. ب

 دو سر باخت بود. تیکه در نها يقمار کرد. قمار شیزندگ

 را از آنها گرفت و سوار آسانسور شد و قبل از آنکه آنها هم سوار شوند در را بست. نگاهش

 زیم کیکه با هم پشت  مایو ن یمحمد و خانم متق يبه عنوان سالم برا يصبحانه نشست و سر زیم پشت

قهوه آورد و سفارش تخم مرغ  شیگرم کرد. خدمتکار برا شینشسته بودند، تکان داد و سرش را به طرح ها

 را گرفت و رفت. یبا نان معمول مروین

 بدهد. شیکرد تا تمام حواسش را به طرح ها یسع

 ن؟یالزم ندار گهید يزیتخم مرغ هاتون قربان. چ _

 تشکر کرد. یبود کرد و لبخند زد و به ترک هستادیسرش ا يکه باال یبه دختر جوان ینگاه

 سرش آمد. يکه شروع کرد محمد باال نیهم

 م؟یصبر کن ای میما صبحونه مون تمومه بر_

 .امیمن خودم م نیشما بر_

 گریقهوه د کیاشتها ظرف تخم مرغش را کنار گذاشت و دستش را باال برد و خدمتکار را صدا زد و سفارش  یب

 را داد.

 و بدون هشدار. عیسر یو از آنجا کنده شد و به گذشته پرتاب شد. پرتاب ایدن نیاز ا نکهیمثل ا ییه اخند يصدا با

و دوست  نیکه دلنش یی. خنده ایعیبا همان ناز طب ییکند. خنده ا دایرا باال آورد تا صاحب آن خنده را پ سرش

 بود. یداشتن

 .دیدور تا دور سالن چرخ چشمانش

شده  وانهی. فکر کرد که باالخره دستادیا يلحظه ا يقسم بخورد که قلبش واقعا برا توانستی. مستادیا قلبش

و بعد متوجه شده  رودیبود که م دهید ابانیاو را در خ یو گاه دیدیرا م شیایکه چهار سال تمام رو یاست. کس

 نشسته بود. شیبود که اشتباه کرده است حاال روبه رو
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 .دیطپ یتوانست م یکه م یسرعت نیتر عیلبش با سر. عرق کرده بود و قدیکش یقیعم نفس

که او  کردیم دایپ نانیاطم دیهم گذاشت. با يچشمانش را به رو يلحظه ا يزده بود. برا جانیشده بود. ه جیگ

 .دیناپد شهیچشمانش را باز کند او هم دود شده باشد و مثل هم یکه وقت دیترس یاست. م یواقع

که کنارش نشسته بود، صحبت  ياو هنوز هم آنجا نشسته بود و با دختر یچشمانش را باز کرد ول یسخت با

 .دیخند یبار آهسته م نیو ا کردیم

شده بود. همان صورت  ختهیر شیشانه ها يبه رو یبار بلند تر از هر زمان نیو تاب که ا چیپر وپ يموها همان

 .فشینازك و ظر يبود. همان لبها بایز یشیآرا چیقلب شکل و آرام و همان چشمان آرامش که بدون ه دیسف

خواست که  یدلش م یبکند. از طرف دیدانست که چه با یداد. نم یتکان تکان م زیم ریرا ز شیپاها یناآرام با

از دست دادن دوباره او  یکار به معن نیدانست که ا یم گرید یو از طرف ردیبرود و همان جا او را در آغوش بگ

  خواهد بود.

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

با  ی. نگاهندیاو را نب گریممکن است د داندیکه م کندیرا نگاه م يزیکه آنچنان چ ینگاهش کرد. مثل کس دوباره

 !اقیولع و اشت

دو چشم در آن سوراخ شده است،  يروزنامه که جا کی يکمد يها لمیتوانست مثل ف یخواست که م یم دلش

 او را نگاه کند. ریدل س کیو با  ردیبه دست بگ

خواست  یکه م يبار نیصورتش گرفت. درست مثل اول يرا جلو شیاز طرح ها یکینگاهش کرد و  یچشم ریز

که به دستش گرفته بود  يپسر هجده ساله. از کنار کاغذ کیداشت، مثل  جانیدختر دوست شود ه کیبا 

 شهیهممثل  رد،ک یصحبت م شیخورد و با دو دختر کنار دست یدوباره نگاهش کرد. آهسته آهسته صبحانه م

 .نیآرام و مت

را ترك نکرد، تا باالخره بلند شد  زیاو ماند و م يخوردن صبحانه آمده بود. تا آخر صبحانه  يبرا رتریاو د ظاهرا

 او رد شد. يآن طرف تر از جلو زیو با دو دختر همراهش با فاصله دو م
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آن  گریچاق شده بود. د یبود. کم دهیهفت پوش قهی یپلور مشک کیو  یبا چکمه ها بلند مشک نیج شلوار

شده بود به  لیبه خودش گرفته بود و تبد يدخترانه کنار رفته بود. صورت و اندامش حالت پر و زنانه تر يالغر

 و چهار ساله. ستیب يبایدختر جوان و ز کی

کرد و  بیکرد و به محض رفتن آنها از جا برخواست و به اطالعات هتل رفت. دست در ج بینگاهش او را تعق با

 .کردیم دایشماره اتاق او را پ دیرا چک کرد. با بشیدرون ج يپول ها

 تشیکرد تا از تمام جذاب ینشسته بود سالم کرد. سع زیکه پشت م یرا صاف کرد و به دختر جوان شیصدا

 بکند. يکردن اتاق او هر کار دایپ ياستفاده کند. حاضر بود برا

که  یاز دوستانش از خانم یکیداد که  حیداشت، توض يآذر یبه ترک نسبت يکه تسلط کمتر یاستانبول یترک به

 یلیدر هتل آنها اقامت دارد خوشش آمده است و اگر او لطف کند که شماره اتاق آن خانم را به او بدهد خ

را  يکار نیآنها اجازه چن یمتاسف است ول یلیممنون خواهد شد. دختر با تعجب نگاهش کرد و گفت که خ

دست دخترك  ریآرام به ز یآورد و با حرکت رونیب بشیاسکناس از ج ییزد و دسته ا یخند دختر کشندارند. لب

 به هم گره کرده بود سر داد. زیم يکه رو

گفت که اگر  دیبه اسکناس ها نگاه کرد و با ترس به دور و برش نگاه کرد و با ترد يشتریب رتیبا ح دختر

 اتیعمل گریزد و بار د یشود. چشمک یکند او اخراج م تیو آن خانم به مسول هتل شکا دیایب شیپ يرادیا

را  هین اتفاق افتاد خود او تمام قضیکرد که آن خانم ناراحت نخواهد شد و اگر ا دیاسکناس را تکرار کرد و تاک

 گردن خواهد گرفت.

ده است، سوار آسانسور شد و دکمه طبقه ده سال جوان ش کردیاحساس م کهیبعد شاد و سرحال در حال قهیدق ده

کتش را صاف کرد  قهیآسانسور به خودش نگاه کرد و  نهییدر آ زد،یرا با سوت م یسه را زد. همان طور که آهنگ

 شد. ادهیو از آسانسور پ

 

آورد و با مسواك در دستش به پشت در رفت و از  رونیب ییکه به در خورد سرش را از دستشو يضربه ا با

 دهید شیبود که فقط شانه ها و پشتش و گردن و موها ستادهیپشت در ا ينگاه کرد. مرد رونیبه ب یچشم

 گفت : یسیدندان به انگل ری. با همان دهان پر از کف خمشدیم

 ه؟یک _

 جواب داد: یسیبه انگل یول یبا لهجه ترک یبم و کلفت يصدا
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 خدمتکار! _

 را باال برد و گفت که چند لحظه صبر کند. دهانش را شست و برگشت و در را باز کرد. شیتعجب ابرو با

دهان او گرفت و  يانجام بدهد به داخل اتاق آمد، دستش را جلو یحرکت چیو قبل از آنکه او بتواند ه دیچرخ مرد

 در را بست. شیبا پا

 فته بود نگاه کرد.دهان او گر يچشمان از حدقه در آمده به رها که دستش را جلو با

 باشه؟ کنمیکارت م یکه چ یدونیخودت م یو داد بکن غیج ياگه بخوا یدارم ول یدستم رو برم_

 دهان او برداشت. يرا تکان داد و رها دستش را از جلو سرش

 

آن هم بعد از چهار  ندیکه دوباره او را بب کردیبه فکرش هم خطور نم یمحض به رها نگاه کرد. حت يناباور با

دادند و  یداشتند به او نم يکه کنار دستش بود، اگر هم خبر نیشاه یسودا و حت يآ ای اوشی. سيخبر یال بس

سالها هنوز نتوانسته بود او را  نیکه تمام ا يبود. مرد ستادهیا شیرو ياز رها نداشت. حاال او جلو يخبر چیاو ه

 .گذاشتیاو بود که قدم م شیو خوابها شیاهایفراموش کند. هنوز در رو

نکرده بود، نه چاق تر و نه  يرییالغرتر. اندامش اما تغ یبود و صورتش کم شهیبلندتر از هم یکم شیموها

شده بود. با  دیاش بود که سف قهیکنار شق ياز همه توجه اش را جلب کرد موها شتریکه ب يزیچ یالغرتر. ول

 یبود که کم یعیو طب شداشته باو هفت سال را د یحدود س دیمتوجه شد رها با یحساب سر انگشت کی

 او نبوده است ! يشود و قطعا از دور دیسف شیموها

چهار  نیکه در ا يزیبرگردد. چ شیخواست که رها دوباره به موضع قدرتمند قبل یکرد تا آرام باشد. نم یسع

 یبه راحت تواندیاو بزرگ شده بود و رها اگر فکر کرده بود که باز هم م شیگرفته بود. عالوه بر زجرها ادیسال 

دوست روانکاوش بود را  يحرف ها که در اصل حرف ها نیکند سخت در اشتباه بود. تمام ا دایاو نفوذ پ يبه رو

 طپش قلبش که به نظر یچهار سال ملکه ذهنش شده بود ول نیکه در ا یی. حرف هاکردیخودش تکرار م يبرا

هنوز  يریکه رها کب گفتیبود. طپش قلبش م نهایاست منکر تمام ا دهیبه گوش فلک هم رس شیصدا دیرسیم

 يقراری. آرامش و بشودیحال نا آرام م نیو در ع کندیم دایآرامش پ رشاست که او فقط با حضو يهم تنها مرد

 کند. جادیدر معشوقش ا تواندیعاشق م کیدو حس متضاد که فقط 

 کرد تا آرام باشد. یسع قینفس عم کیچشم دوخت و با  کرد،یرهاکه با اخم او را نگاه م به

 را گرفت و شمرده شمرده گفت : شیشد و بازو خم
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. گفتم که فقط تیچهار سال تموم به همه التماس کردم. از عموت گرفته تا اون دوست روان ؟یکنیمنو دو در م_

منو  گهیشما گم کنم برم چون تو د یفرمودن که گورم رو از زندگ عمو جونتون یبذارن باهات صحبت کنم ول

جا واسه خودت  نیا یجنابعال دبع دم،یکش اضتیچهار سال تموم ر دم،ی. چهار سال تموم زجر کشيخوا ینم

. هر کدومتون نیآورد ریشرفت منو احمق گ ی. هم تو هم اون خواهر بيخندیمن م شیو به ر یگذرونیخوش م

 !دهیم يخوب سوار میکه خره بزار سوار ش نیا یتمدل. گف هیبه 

 گفت. یکرده بود که پرستو ناخواسته آخ آرام ادیدستش را آن قدر ز فشار

 ادیمگه نگفتم صدات در نم_

. محکم و قاطع و با اخم دیشدنش. اما پرستو خودش را کنار کش کینزد يبرا يخم شد. بهانه ا شیرو به

 نگاهش کرد.

 جا نیا انیها خودشون ب سیکه پل زنمیم غیقدر ج نیدستت به من بخوره ا _

را باال  شیبالغ و بزرگ. ابرو یینگاه کرد. پرستو دیجد يپرستو نیو با تعجب به ا دیخودش را کنار کش یکم رها

 یرفتارش ناش نیچند سال ازدواج کرده باشد و ا نیبه انگشت حلقه اش کرد. مبادا در ا ینگاه عیسر یلیبرد و خ

. پنجاه درصد مشکلش حل بود. نفوذ ، دیکش یاز حلقه اش نفس راحت یانگشت خال دنیاز ازدواجش باشد. با د

که لرزش کامال واضح دستانش را و رنگ قرمز شده  یهم وقت دهیبزرگ و قد کش يپرستو نیا يبه رو یحت

 یبود و پشت آن مخف دهیکه پرستو به دور خودش کش یدفاع وارید نینبود. ا یکار چندان سخت دیدیاش را م

 نبود. یرها کار سخت يشده بود، شکستنش برا

 ؟يسرم آورد يچه بال یدونیم _

 گفت : یرها نگاه کرد و با سر سخت به

 يکه تو سرم آورد یینه بدتر از بال_

 با تمسخر نگاهش کرد. رها

بچه گذاشته بودم تو بغلت  هی. اگه کردمیبود که من کارم رو م یبال وقت گرمیکرد ) نه ج يبال؟ (پوف خنده دار_

 .يها رو واسم نمکرد یبلبل زبون نیاالن ا

چهار سال قبلش. از خواهرش گرفته تا رها  يها يادگاریرا کنترل کند.  شیکرد تا لرزش اندام ها یسع پرستو

 کابوسش با او بود. یکه هنوز گاه
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 يهمه دختر ها يحق به جانب بودنت رو تحمل کنم. جلو نیا تونستمینم گهیکه چرا رفتم؟ چون د یدونیم _

 .ي(من )بود شهیمن هم يبرا ياومد یشهر هم اگه کوتاه م

 گفت: کرد،یپشتش را به او م کهیرها فاصله گرفت و در حال از

 یواستخیکه تو م يزیهان؟ من اون چ کردمیم دیکار با ی. چيخوا یکه منو نم دونستمیولت کردم چون م _

 بودم. نیبشم. من هم یجول نایشبه انجل هیکنم  یمج یتونستم که اج ینبودم نم

 نگاه کرد. کردیداده بود و نگاهش م هیتک واریو به رها که متفکرانه به د دیچرخ

که  یکس ،یشیعاشقش م ،يکه دوستش دار ي. با دختریفرصت دوباره داشته باش هی خواستمیرفتم چون م _

.... 

 .دیکش یقیرا قطع کرد و نفس عم حرفش

 يریکب يآقا میخور یمن و تو به هم نم _

 .دیخند رها

 اوش؟یس ای نیتو کرده؟ شاه يرو تو کله کوچولو فیاراج نیا یکدوم احمق _

 سرش را تکان داد. پرستو

 . برو ....دمیکس خودم فهم چیه_

 .گذاشت تا آن را باز کند رهیدستگ يطرف در رفت و دستش را رو به

 دست او گذاشت. يرها دستش را رو یول

 .میریشو با هم م ادهیبرم؟ کجا؟ شما پ _

چند  نیکه در ا ی. احساسکردیپرستو را گرفت. ناخواسته از لمس تنش احساس آرامش م فیظر يبازو دوباره

 کرد. یم دایاز آرامش از پرستو به او انتقال پ یموج نکهیسال نداشت. مثل ا

 

 کشیتوانست اجازه دهد که رها نزد ینم گری. ددیرا کنار کش شیبازو شتریب یپرستو دوباره و با سرسخت یول

تمامش را  هیثان کیبود که حاال در عرض  دهیجهت زجر نکش یخود و ب یچهار سال را ب نیشود. تمام ا

 فراموش کند.

 برو ...._

 ر از قبل گرفت.را محکم ت شیبازو نیگلوله آتش کیباره مثل  کیرها  یول
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 گم؟یم یکه چ ستین تیحال نکهیتو مثل ا _

 هتل! یآسمان ینگاه کرد. به موکت آب نییکج کرد و به پا یپرستو صورتش را کم یول

 چانه او گذاشت و صورتش را به سمت خودش چرخاند. ریخشونت دستش را ز یبا کم رها

عمو  فینشستم، بدبخت شدم، خوار و خف اهیبه خاك س گمیچشمم. دارم م يبابام اومد جلو گمیمن دارم م_

 برو؟ یگیجونت شدم، تو م

 اخم کرد. پرستو

 چاره؟یچرا بدبخت؟ چرا ب گهیفرصت رو بهت دادم. د نی. منم ایخواست یم نویچرا؟ تو که هم _

 صورتش خم شد و با تمسخر گفت : يکامال به رو رها

 واسه خودت؟ یبافیم يدار یچ ؟یکدوم فرصت خانم فتوح _

 گفت : يو با لحن جد دیخودش را کنار کش پرستو

 خوشگل. يدخترها د،یدوباره، عشق جد یزندگ _

 گفت : تیهمراه با عصبان ییو خنده ا تیبا عصبان رها

 گم؟یم یکه من چ ستین تیتو واقعا حال نکهینه مثل ا_

که جمله دوستت  دانستی. مندازدیخواهد دوباره او را به دام ب یکه رها م دانستیسرش را تکان داد. م پرستو

 .دیبشنود، هرگز از زبان رها نخواهد شن یدارم را اگر از زبان هر کس

 ولم کن. یپرست یم یولم کن رها. تو به هر چ_

 یرا از او م نیدختر چه کرده بود که حاال ا نیکه ولش کند نگاه کرد. با ا کردیبه او که با التماس خواهش م رها

 خواست؟

 پپر؟ من ...._

 به در ناتمام ماند. ییبا خوردن ضربه ا رفشح

بود و با تعجب به پرستو و  ستادهیصبحانه با او بود پشت در ا زیکه سر م ییاز دختر ها یکیدر را باز کرد.  پرستو

 .کردیرها نگاه م

 ام ....من ...پرستو ؟_

است. به نظرش  دهیرا در سالن مد دداشت که روز قبل او  نانیشده بود. دوباره به رها نگاه کرد. اطم جیگ چارهیب

 هم طراح. دیشا ایمدل بود 
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 مزاحم شدم_

 گفت : ییمزاحمت با خوش رو نیاما خوشحال از ا پرستو

 رفتنیداشتن م يریکب يجون آقا میتو مر ایب_

 گفت : ییو مودبانه ا يجلو آورد و با لحن جد یدستش را به نشانه خداحافظ بعد

 نیهم سالم منو برسون یخوشحال شدم. به پدر گرام_

انداخت و دست پرستو را در دستش گرفت و  کردینگاهشان م يبه دختر که موشکافانه و با کنجکاو ینگاه رها

 گفت : يبا لحن عاد

 ه؟یبرنامه ات واسه امروز چ _

 رها گفت : يباز اهینمانده بود، با اشاره به س شیوانگیبه د يزیچ گریکه د پرستو

 دنتونیبه هر حال خوشحال شدم از د ،يریکب وقتم پره پره جناب _

 ریو در همان حال آهسته ز دیزد و خم شد و گونه پرستو را بوس يحرفها بود. لبخند نیاما زرنگ تر از ا رها

 گوشش گفت :

 تماشا کن. نیدارم واست، فقط بش _

با دوست  یلب ریز یاحافظزد و سرش را تکان داد. رها خد یزورک يو لبخند دینا آرام خودش را کنار کش پرستو

 رفت. رونیپرستو کرد و از در ب

 بود؟ یک_

 یمیقد هیدوست خانوادگ هی_

شده بود که امکان داشت هر لحظه  کیرفت. آن قدر عصابش تحر ییکرد و به دستشو یعذر خواه میمر از

 یگونه اش آتش گرفته بود. حس يبوسه رها به رو ينشست. جا شیرا بست و رو یبکشد. در توالت فرنگ ادیفر

شب  يبه مدل ها اجعرا ر میمر يرا گرفت تا حرف ها شیتمام وجودش را گرفته بود. گوش ها نیبد و سنگ

 قبل نشنود.

به چهار سال قبل فکر کرد و لحظه به لحظه  خوردیرا گرفته بود و آرام آرام تاب م شیطور که گوش ها همان

 اش به جلو چشمانش برگشت.

بود  یو عصب ریپذ بی. آن چنان آسدیکشیم دكیبود که اسم پرستو را  ییفقط مرده ا د،یرس کایکه به آمر یزمان

 شهیهم يپرستو نه آن پرستو نیو شهناز نگرانش شده بودند. ا نی. شاهزدیم هیگر ریز یاتفاق ایکه با هر حرف و 
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 رانیدر ا اوشیبا س نیبود. شاه فیضع یعصابدختر افسرده با  کیآدم سالم نسبتا نرمال بود.  کی یو نه حت

بار اول  يمهربان. برا اریبس اریو بس یرانیا یاز دوستانش که روانکاو بود برد. خانم یکیهماهنگ کرد و او را نزد 

داد.  ینشان نم یعکس والعمل چیزد و ه ینم یحرف چیمجسمه او را نگاه کرد. ه کیپرستو فقط نشست و مثل 

 نکهیگفت. از ا شیصحبت کرد باالخره او هم به حرف آمد و از غم ها و غصه ها نویط مفق کهبعد از چند جلسه 

جا گذاشته و آمده است. از احساس بد و آزار دهنده اش گفت.  رانیاز روحش را در ا یمیو ن یقلب و تمام زندگ

است آرام و قرار  دادهاز وجودش را از دست  یقسمت ایرا گم کرده و  يزیکه چ یمثل کس کردیحس م نکهیاز ا

آن گذاشت. آهسته آهسته پرستو را به حرف آورد و  يکرد و دست به رو دایبه سرعت نقطه درد را پ نویندارد. م

احساساتش نسبت به  نیتر یوابسته شده بود که اعتماد کند و از پنهان نویآن قدر به م گریبعد از چند ماه پرستو د

سودابه. از رضا و  يرها و از ناخواهر يکه از رها خورده بود. از آزارها ییکند. از عشقش و از ضربه ا فیرها تعر

غم ها و  ییکه به طور معجزه آسا دیرسیو به نظرش م گفتیو م گفتیکه در حقش کرده بود. او م یکوتاه

 خواستی. او رها را مزدیریم نییو قطره قطره پا شودیآب م ردیگیکه در آفتاب قرار م یاحساسات بدش مثل برف

برگردد.  رانیدانست که پرستو به ا یپرستو اصال درست نم يبا صحبتها یبود. ول دهیفهم یرا به خوب نیا نویو م

کند. بستن زخمها فقط آنها را  دایکه بهبود پ دادیاجاز م شیبه زخم ها دی. باکردیصبر م دیبه نظر او پرستو با

 و آرام آرام خوب شود. وردتا هوا بخ گذاشتیزخم را باز م دی. باکردیکهنه تر م

آرام  يمصرف قرص ها نویکه م کرد،حاالیاحساس نرمال بودن م یبعد از چهار سال آزگار که پرستو کم حاال

 .کردیرا خراب م زیو همه چ شدیم شیدایپ دیبخشش را قطع کرده بود، رها با

 ؟یپرستو؟ خوب_

 ود.صاف ش شیکرد تا صدا يبرگشت. سرفه ا ایدن نیبه ا میمر يصدا با

 .میایجون شما برو من حاضر شدم م میخوبم. مر_

 منتظرتم یتو الب نییباشه پا_

 .زدیحرف م نویبا م دیآمد.با رونیب ییو از دستشو دیکش یراحت نفس

 نویم چارهیدو کشور نکرد. ب نیب یبه اختالف زمان یرا گرفت. اصال نگاه نویشماره م دیلرزیکه م ییدستها با

 را برداشت. یخواب آلود گوش

 نو؟یم_

 سرحال و گوش به زنگ شد. نویم يصدا
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 شده؟ یپرستو؟ چ_

 .دیکش یقیعم نفس

 نو؟یکار کنم م یجاست، تو هتل. اومد تو اتاقم. من چ نیرها ا_

به  یبود که پ یکاف نویم يپر از اضطراب پرستو برا يصدا نیخط برقرار شد. هم يسکوت در آن سو هیثان چند

 او ببرد. یوخامت اوضاع روح

 خورده است. ریاون االن مثل گرگ ت ؟يچرا در رو روش باز کرد گه؟یم یچ _

 مستخدم هتله! کردمیمن درو باز کردم چون فکر م_

 .دیخند نویم

 ؟یدرو باز کن دیبگه مستخدمم با یاز دست تو پرستو، مگه هر ک_

 حوصله گفت : یب پرستو

 کار کنم؟ یچ ها رو حاال ول کن. بگو من نی.... ا نویم يوا_

 کرد؟ يچه رفتار گفت؟یم یچ_

 و گفت : دیکش قیعم یآه پرستو

 یتا بلبل زبون زاشتمیبچه تو بغلت م هی دیکنم. با دایبه همه التماس کردم تا جات رو پ ،يمنو بدبخت کرد _

 حرف ها نیاز ا دونمی. چه مینکن

 .دیخند نویم

پرستو جون  نیداره. بب یجالب تیمالقات کنم. شخص کیرو از نزد يریجناب کب نیمشتاقم که ا یلیخ یلیخ _

. ظاهرا یبهش اعتماد کن یتونیم گهیمطمن باش که د يدیمرد جمله دوستت دارم رو شن نیاز ا یتو اگر زمان

 کنهیکه سخت عالقه اش رو ابراز م ییرها از اون مردها

 .دیبا تمسخر خند پرستو

 که خوب مجنون بود يسود ينه بابا! برا_

نبود که مجنونش کرده بود هوس بود. دو تا مقوله جداست  ي. هم تو هم اون. عالقه به سودیکنیه ماشتبا_

 هستن يرابطه قو يهستن تو برقرار فیکه تو ابراز عالقه ضع یینکن. اتفاقا مردها شونیکیباهم 

 و گفت : دیخند پرستو

 فهی. فقط حسش به منه که ضعهیرها تو هر دو قو_
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 .دیهم خند نویم

مجبوره که  یعنیجلو.  ادیباشه م ییجلو. اگر عالقه ا ادیپرستو، نذار بهت نفوذ کنه. بذار اون ب ایجلوش کوتاه ن_

 یوقت ادیب

 بره به آسمون. اون هنوز تو حسش به تو مردده، بزار مطمن بشه نیمجبوره که زم ادینم نیبه زم آسمون

 کار کنم؟ یحاال چ_

 و بدون اعتماد به نفس بود. ریپذ بیدختر هنوز آس نی. چقدر ادیخند نویم

. خوب رانیا يبرگرد یگرفت میوقته تصم یلیجا؟ تو که خ نیا ایبگم آخه به تو؟ بلند شو برگرد ب یپرستو چ_

. نیدیرسیزود باالخره به هم م ای رید هیکی. شما ها کارتون يدیدیکه باالخره رها رو م رانیحاال اون جا نه، تو ا

و انجام  یبهش بگ شیدیکه د رانیتو ا یم داشتیکه تصم ي. همون کارها و حرفاشیدید رانیحاال فکر کن تو ا

 نداره یحاال اونجا بکن. فرق يبد

 سکوت کرد. هیثان چند

 جون نویباشه. شرمنده م_

 بشه کیخبرم نذار. فقط نذار بهت نزد ی. بزمیدشمنت عز_

که  ییخم شد و به زن و مردها یبود. کم شیپاها ریفت. از آن باال استخر زرا قطع کرد و به کنار پنجره ر تلفن

 نگاه کرد. کردندیدر آب شنا م

با او  تواندیکه خواست م يکه هر کار ستیپرستو کوچولو ن گریکه رها بفهمد که او د کردیم يبا رها رفتار دیبا

 بکند.

شده باشد که  يآن قدر قو کردیکه دعا م ییاده ارفت. با ار نییرا برداشت و پا شیرا عوض کرد و گوش لباسش

 .فتدیدوباره دلش به تاپ تاپ ن دیرها را د یوقت

 

 کیبه اطرافش کرد.  ی. نگاهردیپرستو مچش را بگ دنیکرده بود تا به محض د نیکم واریروباه پشت د مثل

 داشت!! ییطوال دیدختر در فرار کردن  نیلحظه ترس برش داشت که نکند پرستو جمع کرده و رفته باشد؟ ا

منتظرش بودند رفت.  یآمد و به سمت دوستانش که در الب رونیکه از آسانسور ب دیچند لحظه بعد او را د اما

 رفت. یآمد و به الب رونیب گاهشیو از مخف دیکش ینفس راحت

 نگاه کرد. شیفرفر يو به موها ستادیپشت سرش ا یسمتش رفت و با فاصله کم به
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 شانه پرستو گذاشت و او را متوجه خودش کرد. يرا رو دستش

 پپر؟_

 کردیم یهم بود که پرستو سع يگرید زیو خشم چ یاز ناراحت ریو نگاهش کرد. در نگاهش به غ دیچرخ پرستو

عالقه به خودش. پرستو هنوز هم  داد،یم صیتشخ یرها آن را بهتر از هر کس یسر پوش بگذارد ول شیبر رو

 دوستش داشت.

خواست که به او توجه  یحال دلش م نیدر ع یول کردیرها او را ول م خواستیکرد تا لبخند بزند. دلش م یسع

 دوگانه و عذاب دهنده. یهم نشان دهد. حس

را  شیبازو ریپس زدن او بسته است ز ياستفاده از فرصت که اطراف پرستو شلوغ است و دست پرستو برا با

 به خودش فشار داد و گفت : یاو را کم یگرفت و با فرصت طلب

 ای. بارهیشاخ در م نتتیمحمد اگر بب ا،یب_

و به دوستانش گفت که چند لحظه منتظرش بمانند  دیرا به سمت راه پله ها و آسانسورها کشاند. پرستو چرخ او

 تا او برگردد.

 شده اش آهسته گفت : دیکل يدندان ها انیاز م شدیم دهیطور که توسط رها کش همان

 !وونهیولم کن د_

 بود. دهیکه پرستو چهار سال تمام خواب آن را د ي.خنده ادیو نگاهش کرد و خند دیچرخ رها

 نچ نچ ... حرف بد؟_

 نیو حماقت خودش است که ا یاز بدبخت ایدوباره رها است  دنیدانست از شوق د یاش گرفته بود. نم خنده

 نیمثل ا یجواب بگذارد ول یکردن آن را ب یبا کم محل کردیم یکه هر چقدر سع یحس خوب را داشت. حس

 یچارگیسال عذاب و ب چهارنرفته است. بعد از  نیکه وجود دارد و از ب گفتیو م ستادیا یکه حسش محکم تر م

ه او چقدر زود جا زده است خفه ک دیفهمیم نویبود که مثل احمق ها خوشحال باشد. اگر م نیا تشییحاال موقع

 .کردیاش م

 .دیکش رونیرا از دست رها ب شیکرد و بازو اخم

 مثال؟ یکه چ يریگیراه به راه دست منو م یولم کن. ه _

همه صورت  هیخودش نگاه داشت و با خنده ابروانش را باال برد و چند ثان يو او را هم رو به رو ستادیا رها

 پرستو را خوب و با دقت نگاه کرد.
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 پپر يعوض شد_

 يتو مرا عوض کرد دیبگو خواستیرا تکان داد. دلش م سرش

 !! شنیم یها هم عوض ی. البته بعضشنیمونن. عوض م یجور نم هی شهیآدمها هم_

 ندارد !است و خودش خبر  یواقعا عوض دیرها باال رفت و دوباره نگاهش کرد. فکر کرد که شا چانه

 برهیکم زمان م هی. کنمیکامال. درستت م يبله. عوض شد _

 رها را به اسم صدا کرد. یخواست تا جوابش را بدهد که کس پرستو

 .دندیدو چرخ هر

 ریچند دست لباس ز کهیهم چند متر آن طرف تر از آنها در حال یو محمد بودند.خانم متق یامان دیو فر ماین

 است! دهیسه سر د ياژدها ای ییآدم فضا کی نکهیشده بود، مثل ا رهیخبغلش بود آنچنان به پرستو 

 .ستادیو با فاصله کنارش ا دیکش رونیرا از دست رها ب دستش

 .فتدینمانده بود کف سالن ب يزیآن چنان از حدقه در آمده بود که چ دیفر چشمان

 پرستو؟_

شاد  دنشیمشخص بود که از ته دل از د کهیزودتر از همه آنها به خودش آمد و به طرفش رفت، در حال محمد

 است با او دست داد.

 امدیباسر م ییجا نیا دونستیاگر م هیجا کجا؟ مرض نیتو کجا؟ ا _

 .کندیم يباز لمیف ایخبر بوده  یهمه مدت از او ب نیواقعا ا ایبا دقت به محمد نگاه کرد که آ پرستو

 خوبه؟ هیمرض ؟يمحمد جون تو چطور یمرس_

 دلتنگ توهه آره خوبه._

به شوهرش هم نگفته  یرا در حقش تمام کرده بود و حت یسالها دوست نیدر تمام ا هیاطالع بود. مرض یب محمد

از جانب پرستو  یتماس تلفن کباری یاگر ارتباطشان محدود به سال یپرستو با اطالع است. حت يبود که از جا

 بوده باشد.

پسرانه داشت حاال مردانه  یو نگاهش کرد. آن چهره اش که حالت دیکه کامال عوض شده بود چرخ مایطرف ن به

معروف بود.  یالملل نیو ب رانیمطرح در سطح ا یدو برابر رها حاال به عنوان مدل یکلیو جا افتاده شده بود. با ه

 نه؟ ایکرده است  رییقدر تغ نیخودش هم ا ایدانست که آ ینم

 شماها؟ نیچطور د؟یفر ما؟ین _



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٣١١ 

 الغر تر شده بود. ینکرده بود و فقط کم يریین تغآن چنا دیفر

 آمد و محترمانه با پرستو دست داد و حال و احوال کرد. جلو

 ؟ پارسال دوست امسال آشنا خانم ... یاحوال سرکار خانم فتوح _

 گفت. کیبه او تبر یبود افتاد و با مهربان دیکه در دست فر يدیبه حلقه طال سف نگاهش

 یکرده است. خدا را شکر ظاهرا کس دایپ ییرفتار محترمانه ا نیچن نیا طانیش یامان دیفر جالب بود که شیبرا

 خودش کرده بود تمام و کمال او را متحول کرده بود. ریکه او را اس

دست پرستو را در دست نگه  هیکرد. چند ثان یمکث شروع به احول پرس یبا کم یجلو آمد و دست داد ول ماین

رها اصال  جیگ یرفت و او را در آغوش گرفت. منش یو به طرف سحر متق دیداشت و خود پرستو دستش را کش

 سربه هوا مانده بود. یعوض نشده بود. همان طور خوش قلب و کم

 سحر جون دلم واست تنگ شده بود._

 نگاهش کرد. قیو دق دیاو را بوس سحر

 .ي. خوشگل شديچقدر عوض شد_

 .دیو گونه اش را بوس دیخند پرستو

 تو هم_

 به جمع کرد و گفت : یحوصله نگاه یب رها

 يماچ کار گهیبسه د_

 به پرستو کرد و ادامه داد. رو

 حاال؟ ییکاره ا یتو چ_

 زد. یلبخند زورک پرستو

 .میدار شیهمکارام، امروز ما نما شیبرم پ دیبا _

 : دیپرس يبا کنجکاو محمد

 ؟یکنیکار م یبا ک_

. کننیحساب باز م یلیخوب روش خ یخوب گل کرده. تازه کاره ول کایکه تو آمر یرانیا هی. يطاهر دیوید_

 یرانیپدرش ا ییکایمادرش آمر

 و گفت : دیخند دیفر
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 برو جلو سوت بزن! يری. جناب کبکنهیپرستو با از ما بهترون کار م میما بر گهیبابا د_

 : دیدوباره پرس محمد

 ن؟یشاه شیپ ؟ییکجا _

و رها ظاهرا هنوز  دی. فردیخند کردینگاه م دیتکان داد و به رها که با خشم به فر دییسرش را به نشانه تا پرستو

 اخالق بچگانه شان هنوز درست نشده بود. نیبودند و ا ریکارد و پن

از همه شان خدا  اوردیب ریاست که او را تنها گ یتوجه به رها که کامال مشخص بود که به دنبال فرصت یب

 کرد و به طرف دوستانش رفت. یحافظ

 

زانوانش گذاشت و شروع به  يرا مسواك زد و به رختخواب رفت و لپ تاپش را رو شیگرفت. دندان ها دوش

 کار کرد.

در حال گردش بود.  میتوانست کار کند. فکرش دا یرا خاموش کرد و کنار گذاشت. نم ستمیبعد س قهیدق پانزده

 لحظه هم که شده افکارش را سامان دهد. کی يبرا یحت توانستیصال تمرکز نداشت و نما

 کرده بود. ادهیاو پ يکه تمام روز رو ییموش و گربه ا يرها فکر کرد. به باز به

 الیدغدغه و با خ یشناخت که ب یرا آن جا م یظاهرا رها کس کردیکه صحبت م یجا رفته بود و با هر کس هر

 ا به او برساند.راحت خودش ر

 بود که نگاهش و توجه اش به او بود. دهیلحظه که سرش را بلند کرده بود او را د هر

تا خود صبح  یگاه یشب و حت مهیتا ن شدیزده م جانیطور ه نیکه ا یداشت و زمان جانیجا برخواست. ه از

 .ماندیم داریب

شلوغ و پر رفت  یو چهار ساعته الب ستیو ب شهیهم هیرفت. در هتل، آن هم در ترک یعوض کرد و به الب لباس

 خفقان آور بود. شیاتاق برا يو آمد است. فضا

خورد  یفنجان قهوه م کیخوب اگر  یخواست، ول یسبز سفارش داد. دلش قهوه م يشاپ رفت و چا یکاف به

 ماند. یم داریب دیموقع با نیهم ندهیتا سال آ

را  یطیمح نیتوانست چن یرقص کرد. شلوغ و پر سر و صدا بود. هرگز نم گاهیبه قسمت بار هتل و جا ینگاه

 تحمل کند.

 آمد. یدر م شیگذاشت. اگر شهناز بود حاال صدا زیم يدو آرنجش را رو هر
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 یزندند و م یآن طرف تر از او نشسته بودند و سرشان در گوش هم بود و آهسته حرف م یکم یو مرد جوان زن

 نیوقت چن چی. کامال مشخص بود که تازه ازدواج کرده اند. نا خواسته لبخند به لبانش آمد. او و رضا هدندیخند

سوخت. مالقاتشان را در سال قبل به  یم رضا يبه آنها نداد. دلش برا یسودابه محلت یعنینداشتند.  ییلحظه ها

 .دیاز جاپر شیکنار یشدن صندل دهیخاطر آورد. با کش

به  یخورده او را برداشت و خورد. پرستو با تعجب نگاهش کرد. گاه مهیتعارف فنجان ن یو ب کنارش نشست رها

 پرو و راحت است! يآور رتیآمد که رها به طور ح ینظرش م

 اون مال من بود. _

 نگاهش کرد و خونسرد گفت : رها

 حاال مال من شد. _

 گفت : تیبا شکا بعد

 ؟يچرا قهوه سفارش نداد _

 .دیکند و خند يوانست خوددارنت گرید پرستو

 و سفارش قهوه بدهد. دیایخدمت ب شیتفاوت دستش را بلند کرد تا پ یاما ب رها

 ؟يدیچرا نخواب_

به رها  یول ردیرا پشت گوشش زد. حاضر بود بم شیفرفر ينگاهش کرد و سرش را تکان داد و موها پرستو

 برد! یزده است و خوابش نم جانیکه به خاطر او ه دینگو

 دونم. ینم _

 آوردند را برداشت و گفت : شیکه برا يفنجان قهوه ا رها

 ؟يخان داداشت بود شیمدت پ نیپس تموم ا _

پرستو  یتا آن را پنهان کند. ول کردیم یسع یبود، ول یسرش را بلند کرد و نگاهش کرد. چشمانش عصب پرستو

 حزاد رفته و برگشته بود!. رها (ف) نگفته پرستو به فرشناختیمثل کف دستش او را م گرید

 خان داداشم بودم. شیآره پ_

 .یاز سر حرص و ناراحت یی. خنده ادیبه لحن آرام و خود خواهانه پرستو خند رها

 ؟يدیخند یمن م شیبه ر ؟يکردیکار م یخوب اون وقت چ _

 به او که دوباره آماده انفجار بود نگاه کرد. پرستو
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چند مدت  نیآره تا هم دنه؟یخند شیرام بخش خوردن از نظر شما به راگه تحت نظر روانکاو بودن و قرص آ _

 .کردمیکارو م نیقبل هم

 يکردن کارها و حرف ها نیچهار سال مشغول سبک و سنگ نینگاهش کرد. قلبش فشرده شد. در تمام ا رها

 خودش بود.

 یو گاه شدیتبرعه م ی. گاهکردیو خودش را محاکمه م دادیم لیخودش دادگاه تشک يسال تمام برا چهار

 گناهکار.

شد  ینم دایپ شیاگر سودابه در زندگ کردیوقت منصفانه نبوده است. فکر م چیدانست که رفتارش با پرستو ه یم

 نبود. یو بدبخت يگرفتار نیآخرش ا دیکه شا ی. راهگرفتیقرار م يگریکامال در راه د شیزندگ ریمس

 کارها بکند. یلیخاطر او حاضر بود خ يبود. برا شیتر زندگدخ نیپرستو خوشش آمده بود. پرستو مهم تر از

 شیرو به آن رو کرد. پرستو به مرور پ نیرا از ا شیشد و تمام زندگ دایپ شیدر زندگ يدفعه سود کی بعد

 کردیهر بار خودش را آرام م یول کردیم ی. احساس ناراحتدیاو را ند گریکه د ادیچشمانش کم رنگ شد، آنقدر ز

او  يو به نظرش مرد جوان تر برا دبو ادیز یلیاو و پرستو خ یانتخاب را کرده است. فاصله سن نیکه بهتر

 کارش. يبرا یهیمناسب تر بود. توج

 به عقب برگشت و گذشته را نبش قبر کرد. یلیآن چهار سال خ در

عاشقش بود او را که پرستو  ییبود که به اندازه ا ي. دخترکردیاز همه به پرستو فکر م شتریو ب کردیم فکر

هر دو نفرشان  یزندگ ریاشتباه مس کیکه با  دیدیکرده بود. م تیلحظه هم از او حما نیتا آخر یبخواهد؟ حت

سودابه  یخوشگل يچشمش را به رو گرکه ا دیدی. مدندید بیرفتند و آس راههیعوض شد و هر دو نفرشان به ب

عالقه داشته باشد  يحد به مرد نیکه تا ا یآرام بود. قطعا زن شیبسته بود و با پرستو ازدواج کرده بود حاال زندگ

 .کندیبهشت م شیرا هم برا یزندگ

 جهنم سقوط کرد. يوعده اش را داده بود رفت و با سر به چاله ها يکه سود یبهشت دیام به

را آرام کند.  شیها يخواست که تمام دلخور یخواست پرستو را از دست دهد. پرستو حقش بود و م ینم گرید

پرستو را کم داشت. دختر مهربان و آرامش  شیرا نوازش کند و مرهم بگذارد. زندگ شیخواست قلب زخم یم

 کرده بود. قیبا وجودش آرامش را به او تزر شهیکه هم

 آهسته گفت : يانداخت و با صدا نییرا پا سرش

 ؟يتحت نظر بود_
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 نزد. یحرف یسرش را تکان داد ول پرستو

 ها دنبالت بودم؟ ونهیسال مثل د کیتا  یدونیم ؟یچرا رفت _

 .یبار کم مونده بود منو بکش نیچرا؟ آخر_

خم شد و گوش او را  یحرکت را دنبال کرد و کم نیبه الله گوشش زد. رها هم با چشمش ا یخودآگاه دست نا

 نگاه کرد.

که به  یینده بود. مثل زخم هاما شیجا یگوشش مشخص بود. زخم خوب شده بود ول يرو یپارگ کی رد

 که کامال خوب نشده است و اثرش هنوز با اوست. ندیتوانست بب یروحش وارد شده بود. م

و  دیپرستو به سرعت دستش را پس کش یدست پرستو گذاشت، ول يبه رو زیم يو دستش را از رو دیکش یآه

 شد. رهیبا اخم به روبه رو خ

 .....خواستم ناراحتت کنم  یوقت نم چیه _

 و گفت : دیحرفش پر انیبه م پرستو

 دونمیحرف و زد. بدون غرض بوده م نیهم قای. برادرت هم دقدونمیآره م _

 اخم کرد و گفت : رها

 ؟یهنوز باهاش در ارتباط _

 نداره یبه شما ربط _

 ادبانه اش حداقل لحنش مودبانه باشد. یرقم جمله ب یکرد که عل یسع

 گفت : يابرو باال داد و با لحن تند رها

 .کنهیرو نابود م تیرضا رو ول کن پپر زندگ _

 رضا رو ول کنم و به شما بچسبم؟_

 .دیچه گفته است. رها خند تیکه در اوج عصبان دیآمد، خجالت زده فهم رونیحرف از دهانش ب نکهیمحض ا به

 ندارم. یتیمن اصال شکا ياگر دوست دار _

 !ثیخب_

 .دیه خندآهست رها

 گه؟یم یرضا چ _

 بود. پرستو نگاهش کرد. يجد لحنش
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 ؟يخبر یتو واقعا از اونها ب یعنی_

 اخم کرد. رها

 .ادین شیواسش پ یوقت ناراحت هیبرادرم باشم  یزندگ ریگ یحتما پ کنمیم ینه سع_

 .دیخند يزیحالت مسخره آم با

 کرده یعروس ي. با سوددمید ایفرنیتو کال شیسال پ کیرضا رو _

اگر رضا همان  دیاز زنش و برادرش خورده بود. شا يته دلش گرفته بود. رودست بد یول دیکش ینفس راحت رها

گرفتارش شود.  نکهیکرد چه رسد به ا ینگاه هم نم يبه سود گریرها د گفتیم شیرا برا انیآمد و جر یابتدا م

 جدا شوند. مو از هدست به دست هم داده بود تا که او و پرست زیهمه چ نکهیمثل ا

 مبارکش باشه_

از دست دادن سودابه  يکه رها هنوز برا یرا در عمق نگاه رها بخواند. وقت ینگاهش کرد. توانست ناراحت پرستو

 زده بود؟ از جا برخواست و گفت : جانیه دارشیخورد او چرا مثل احمق ها از د یغصه م

بدون که رضا داغون بود. با آقا جون صحبت کن  کنهیدلت رو خنک م نینبود. اگر ا یراض شیرضا از زندگ _

 نتشیبب ادیبذار اجازه بده رضا ب

 رها مچ دستش را گرفت و او را نگه داشت. یفاصله گرفت ول زیم از

 .کردیفکر همه جا رو م دیبا یبه همه چ زدیاون زمان که داشت گند م_

 مچش را از دست رها خارج کرد. پرستو

 مثل خود تو کردیم يهر کار يسود ياشق ز علت ها جداست. برارضا عاشق بود. علت ع _

 فرستاد. رونیب قیمثل خود من. رها نگاهش کرد و نفسش را عم دیخواست بگو یم

 ریشب بخ_

 رها فاصله گرفت و به طرف آسانسور ها رفت. از

 

 پرستو؟ پرستو؟_

اتاق بود  انیکه م یشت پاراوانسرش را از پ کردیم شیروشن صدا يسشوار ها انیکه از م دیوید يصدا با

رها که  ي. چشمانش را براکردندیبود و با خنده با هم صحبت م ستادهیآورد و نگاهش کرد. رها کنارش ا رونیب

 »؟يریرها کب ؟یشناسیاز کجا م گهیرو د دیوید« گرد کرد  کردیبا خنده نگاهش م
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 آمد. رونیترك در دستش بود از پشت پاراوان ب ياز مدل ها یکی راهنیطور که پ همان

 بله؟_

 نگاه کرد دیویبه د کرد،یتوجه به رها که نگاهش م یب

 .... يریکب يآقا_

 کیقرص آرام بخش خورده بود.  نویم هیرها تکان داد. دوباره شب قبل به توص يبرا يحوصله سر یب پرستو

 .کردیم لکسشیآرام و ر یبیبه طور عج نیپتریبا نوروتل دیازپوکسایدانه کلرد

ات رو  قهیظاهرا سل يریکب ي. آقامیبرو کمکشون. ما امروز شو ندار يریکب يبکن با آقا یلطف هیپرستو جان _

 گهید میبی. باالخره رقینکن یقگیخوش سل ادیکن که ز یفقط سع یقبول دارن ول یلیخ

 زد و سرش را تکان داد. یلبخند کج دیوید یمزگ یبه ب پرستو

 یو رها به طرف در خروج دیوید يتوجه به خنده  یگذاشت و ب دیویرا سر شانه د راهنیرا برداشت و پ فشیک

 رفت.

 ش؟یشناسیرامت شد؟ اصال از کجا م يطاهر دیویکه د يخوند يورد یچ_

 باال برد. ییابرو رها

 .کنمیتو رو هم جادو م یسیجادوگرم وا نیمن مرل_

 » ییتو مرا جادو کرده ا« که در ذهنش بود را نگفت  يزیآن چ یرا تکان داد. ول سرش

مادر  هیبابا بزرگ همسا يعمو يعمه  ییدا يدونم پسر خاله  یآشنا در اومد. نم مایشناسمش، با ن یمن نم_

 .ماستیزن سابق ن

 را گرفت. شیو بازو دیرها چپ چپ نگاه کرد. رها آهسته خند یبه خوش مزگ پرستو

 !يمنو پپر خانم! شمر شد ياوه اوه ....نخور _

 ؟يکار دار یچ_

 شد. يجد رها

 که گفت، شو دارم. دیوید _

بودند  ییکند. رها و گروهش آن قدر حرفه ا يبود او حاضر بود که همکار يرا تکان داد. اگر موضوع کار سرش

باشد.  يموضوع کار به شرط آنکه واقعا یکردن با آنها لذت ببرد و بتواند تجربه کسب کند. ول يکه او از همکار

 به رها اعتماد نداشت. گرید
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 راحت شد. یکم الشیبودند خ ستادهیبا سحر در انتظار آنها ا یمحمد که در الب دنیبا د یول

 کنه؟یهم با شما کار م دیفر_

 و با تعجب نگاهش کرد. دیچرخ رها

نه که عاشق چشم  م؟یجوب رفته که حاال با هم همکارم بش هیآبمون تو  یامان دیتا حاال منو فر یاز ک د؟یفر_

 ؟ شمیبادوم يو ابرو

شود.  یزبان رها نم فیکس حر چیکه واقعا ه دیرسیم جهینت نیبه ا یخنده اش را گرفت. گاه يجلو پرستو

 سودابه يفقط به استثنا دیشا

 کار زنونه بود.تو  شتریاز اول هم ب دینه اون با خانمش رفته تو کار زنونه. البته فر_

 خنده اش گرفت. اریاخت یو پرستو ب دیخانمش را کش کلمه

چهره  کندیم یرا معرف شیکه طرح ها یو عرب بود. رها دوست داشت کس یرانیترك، ا يپر از مدل ها سالن

چهره ها را  نیتر لیو اص نیباتریاز ز یکی یرانیبود که مرد و زن ا نیحرفش ا شهیداشته باشد. هم یشرق ییا

 دارند.

 بکنم؟ دیکار با یچ _

 .کردینگاهش م رهی. رها خدیچرخ

. فعال کار لیکه دست من کوتاه و خرما بر نخ ینیبیم یول م،یبا هم بگرد رونیب میبر ایب گمیبه من باشه م_

 ، من همه جوره قبولت دارم. یدونیدونم پپر خودت بهتر م یدرسته. نم یدونیم یواجب تره. هر چ

 رها دستش را گرفت. یرا تکان داد و به طرف محمد رفت ول سرش

 کارت دارم. ایکارت تمام شد ب _

 رفت. دادندیم شیرا نما نیاز مدل ها که ظاهرا شلوار ج یو به سمت گروه دینگاهش کرد. رها خند دیترد با

از ده مدل را آماده کرد.  شتریبودند. پرستو ب رینکرد. همه درگ دایکس وقت خاراندن سرش را هم پ چیظهر ه تا

 کهیکسان یخواستند، حت یکه همه او را شناخته بودند و از او نظر م دیرسیو به نظر م دادینظر م زیدرباره همه چ

 بود. دهیتا به حال ند

نشست و  یصندل نیتر کینزد ي. روندیب یرا نم ییبود که احساس کرد واقعا چشمانش جا کی ساعت

 ادهم فشار د يچشمانش را رو

 پرستو ؟ یخوب _
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 خم شده بود. سرش را تکان داد. شینگران به رو مایباال نگاه کرد. ن به

 گشنم شده کمی_

 و قهوه آورد. کیک شیو رفت و برا دیخند ماین

 بپرسم؟ يزیچ هی _

 که برداشته بود زد. ییتازه ا نیبه ماف يگاز

 آره _

 ؟يچرا از شوهرت جدا شد _

 زیافتضاح آم یمربع احساس نیراجع به ا انیدوستان و آشنا رانیدانست که در ا یسکوت کرد. اصال نم هیثان چند

 دانند؟یو رها چه م ياو و رضا و سود

 ؟يدیتو از کجا فهم _

 چانه اش را باال برد. ماین

 برادر رها بود آره؟ ؟يرها گفت. گفت از شوهرت جدا شد_

 را تکان داد. سرش

 .میآره. تفاهم نداشت_

 اکثر طالق ها را گفته بود. یآبک لیش گرفت. دلهم خنده ا خودش

 متفکرانه نگاهش کرد. ماین

 زنش رو طالق داد؟ خواهر تو بود آره؟ لیدل نیرها هم به هم _

 دیآهسته خند ماینگاه کرد. ن مایمثل عقب افتاده ها به ن هیثان چند

 بعد از رفتن تو من هم ازدواج کردم _

 را کنار گذاشت. کشیرا قطع کرد و منتظر عکس و العمل پرستو شد. پرستو با تعجب ک حرفش

خواستن منو تو آمپاس بذارن تا  یازدواج کنم. م دیرو ادامه بدم با نگیخوام کار مدل یخانواده ام گفتن اگر م _

 هییبچه باز کردمیپدرم. منم قبول کردم. فکر م شیبرم پ

 را قطع کرد. حرفش

هم فشرد  يرابطه داره (چشمانش را به رو یکیزنم با  دمیسال بعد فهم کیبود چون  يعا هم بچه بازآره واق _

 .می) از هم جدا شد
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 زد و ادامه داد. یلبخند تلخ کردیپرستو که بهت زده نگاهش م به

 حال و روزت رو دونمیم _

 نشست. شیجا بر خواست و کنار پرستو رفت و دو زانو کنار صندل از

 بودن؟ آره؟با هم _

 اخم کرد. پرستو

 ؟یپرس یچرا از خودش نم _

 خام رها نشو _

 نبود. يکه در چشمانش بود خبر یطنتیاز آن ش گرینگاه کرد. چقدر عوض شده بود. د ماین به

 دهیرها برادر همون آدمه دوباره عذابت م_

 مانع شد. ماین یرا تکان داد و خواست تا از جا بلند شود ول سرش

 ؟يازدواج مجدد دار الیخ _

 گفت : يقاطع و با لحن نسبتا تند پرستو

 نه_

 .... یکرد و دوباره گفت ) اگر دوست داشته باش یطور (مکث نیمنم هم_

 چطوره؟ شم،یات م غهیمن خودم ص یاگر دوست داشته باش _

 نگاهش کرد. یبا اخم و پرستو با قدردان مای. ندندیرها هر دو پر يصدا با

جلو  یکیزیف يریبه طرف رها رفت تا از بروز درگ اطیبود که پرستو با احت نیآن چنان خشمگ مایرها به ن نگاه

 کند. يریگ

 ینم گهید رانیا میوجود نداره. برگشت گهیدفعه د يدیمن م يبه کارمندا شنهادهایپ نیبار آخرت باشه از ا _

 حاال پرستو؟ ،یخوامت. اول خانم متق

 زده است؟ یحرف نیبه سحر هم چن ماین یعنیبه رها نگاه کرد.  رتیبا ح پرستو

 نبود به رها نگاه کرد. دایدر آن پ يزیکه چ یبا نگاه ماین

 که زنت دو درت کرد. يکارها رو کرد نیهم _

 .دیخند يزیبا حالت مسخره آم ماین

 داد؟ حیکه زنت برادرت رو به تو ترج يکار کرد یتو چ_
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 ییایظاهرا از نخود و لوب یداند ول ینم يزیتظاهر کرده بود که چ ماینگاهش کرد. نو  دیچرخ رتیبا ح پرستو

 با خبر بود. انیجر

رها  يبازو ي. دستش را رو ندیخشم را در چشمانش بب انیفک رها منقبض شد و پرستو توانست غل عضالت

 گذاشت.

 رها؟_

 نگاهش کرد. رها

 بزن به چاك تا نزدم ناقصت کنم._

 و به طرف در رفت در همان حال رو به پرستو گفت : دیخند ماین

 خامش نشو پرستو خانم، از ما گفتن بود._

 را گرفت. شیپرستو به زور جلو یبرداشت ول زیبه طرفش خ رها

 بسه رها ...._

کار  نیا نکهی. مثل ادیکوب گرشینگاهش کرد و چند مرتبه محکم با دست مشت شده اش بر کف دست د رها

 .کردیآرامش م

 که بهت نگفت؟ يزیچ گهید_

 سرش را تکان داد و رها با اخم گفت : پرستو

 کارت تمومه؟_

 نه فکر کنم._

 گفت : دیکشیسالن بود م يکه در انتها یاو را به طرف اتاق کوچک کهیرا گرفت و در حال شیبازو رها

 کارت دارم. ایب گهیبسه د_

 نگاهش کرد. ياتاق را بست و پرستو با احساس بد در

 چته؟ _

 ؟یچرا درو بست_

که فقط و فقط محصول رفتار خودش  ياعتماد یپرستو نگاه کرد. ب ياعتماد یهمه ب نیبا چشمان گرد به ا رها

اتاق در بسته آن  کیتماس او چشم بسته به خانه اش رفته بود حاال از بودن با او در  کیکه با  ییبود. پرستو

 .دیترسیلشکر آدم م کی انیهم در م
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 پپر ...._

 .ستین ریخودش کرده بود. خود کرده را تدب د؟یبگو توانستیرا قطع کرد. چه م حرفش

 گفت : یرا به پرستو کرد و با لحن آرام پشتش

 یسن خودت آماده ام کن يرفتن رو يخواستم برا یم _

شده  دهیهم چ کنار یلیر یو در چهار چوب لباس یکه به صورت افق ییکت و شلوار ها نیجلو رفت از ب پرستو

 کرد. یبود شروع به برس

را انتخاب کرد. کت و  یدو رنگ عاقبت مشک نیا نیآمد. مردد ب یم یلیبه رها خ يو نوك مداد یمشک رنگ

 مات. ییبراق با طرح سورمه ا یهمراه با کراوات مشک یمشک راهنیشلوار و پ

 انتخاب کرد و کنار گذاشت. یمشک کیکالس کینوك بار کفش

 گرفت. کردیرا باز م راهنشیپ يه را به طرف رها که دکمه هاو هم دیچرخ

 هم به حال موهام بکن يفکر هی _

 توجه به رها به طرف در رفت و گفت : یب

 صدام کن يلباس رو که تنت کرد_

 را گرفت. شیبازو رها

 يقبال مهربون تر بود _

 به مسخره گفت : کردیفقط به چشمان رها نگاه م کهیرا در آورد. پرستو در حال راهنشیپ

 .یهست يکه بود ییایح یتو هنوز همون ب یخوبه که من عوض شدم ول _

 رفت. رونیاعتنا به خنده رها از اتاق ب ی. بدینگاهش کرد و بعد خند هیچند ثان رها

رها واقعا  نکهیتوانست به ا یسن فرستاد. نم يرها را آماده کرد و به عنوان طراح در آخر برنامه به رو خودش

که  دیرسیو مورد توجه واقع شده بود و به نظر م یعال شییو وارد است اعتراف نکند. همه طرح ها ییفه احر

 خواهد داشت. شیدر پ یمهم يقرار داد ها

خواست که همان لحظه به رختخواب برود و  ی. دلش مکردیدرد م شینشست. پاها یصندل يبه رو یخستگ با

داده شود و به  شیخودشان بود. البته قرار بود که فردا طرح زنانه هم نما شیروز نما نیتا صبح بخوابد. فردا آخر

 کار او کم تر بود. بیترت نیا

 گلکم! یخسته نباش _
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 .ختیر نییآهسته رها که کنار گوشش زمزمه کرد قلبش پا يصدا با

کلمه او را ناك  کیتن تنها با گف توانستیاصال منصفانه نبود که رها م نیو درمانده نگاهش کرد. ا جیگ یحالت با

 ی. ترسدیترس یحاال م یرا داشت ول دنشیشن يآرزو شیاهایدر رو شهیبود که هم يزیچ نیاوت کند. گلکم؟ ا

. رودیاست که به دنبال چشمش م یآدم هبه رها داشت. رها ثابت کرده بود ک ياعتماد یاز ب شهیمبهم که ر

چهار سال عوض نشده  نیاو که در عرض ا افهی. قدیترس یم نیعقل و دل رها به دست چشمانش بود. از هم

بود؟ خودش  ینیتر از او برود و نابودش کند. چه تضم بایز کیکه رها دوباره به دنبال  یاز زمان دیترس یبود؟ م

 .چیکه ه دانستیهم م

 رفته بود. یتفاوت یاز راه را تا ب یمیطپش قلبش را آرام کند ن توانستیتفاوت باشد. اگر فقط م یکرد تا ب یسع

 !یسالمت باش_

 توجه به لحن سردش گفت : یب رها

 تو هم؟ یهست رنیخوان بگ یم یمهمون هیبچه ها  _

که  یی. بوسه ادیدر شمال به او گفت و همان شب او را بوس یحرف را رها زمان نیهم قایگذشته افتاد. دق ادی به

 بود. یاز سر مست

 .نینه، خسته ام. خوش باش _

 از جا بر خواست و به اتاق خودش رفت. ردیرا بگ شیجلو ایبزند و  یو قبل از آنکه بتواند حرف توجه به رها یب

 

 یاستراحت بدهد که در اتاق را زدند. از چشم شیرا در آورده بود تا به پاها شیبود و کفش ها دهیبه اتاق رس تازه

 نگاه کرد.

 سالم_

 !یسالم خسته نباش_

 زد. لبخند

 . شما همیسالمت باش_

 به داخل آمد و در را بست. محمد

 ؟يایپرستو مگه نم_

 .دینگاهش کرد و خند پرستو
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 نه؟ گه؟ید امیحتما بهت گفته که نم ياریمنو ب ياون که بهت گفته بر _

 .دیخند محمد

 .می. پاشو حاضر شو بريآره، کارم رو راحت کرد _

 در برود. شیهم فشار داد تا خستگ يرا به رو شیتخت چهار زانو نشست و پاها يرو

 خستم به خدا یلی. خامینم یش ینه محمد اگه ناراحت نم _

 کنارش با فاصله نشست. محمد

 به نظرم بهتره يایاگه ب یدوش تو بود. منم خستم ول يبار رو نیشتریامروز ب دونمیم_

 نزد. یحرف یمحمد نگاه کرد و سرش را تکان داد ول به

 پرستو؟_

 بله؟_

 .کردیم نیسبک و سنگ دیخواست بگو یرا که م یموضوع نکهینزد، مثل ا یچند لحظه حرف محمد

 فرصت بده. هیعوض شده پرستو بهش  یلیرها خ _

 را ماساژ داد. شیپا يرا خم کرد و در بغل گرفت و با دستش انگشت ها زانوانش

 تونم. یچه به من گذشت، نم یدون یتونم محمد. تو نم ینم _

 سرش را تکان داد. محمد

زن  نکهیبودن. ا دهیرو فهم انیاز کجا جر يدونم که چند نفر یپرستو نم ير از اون به رها گذشت، نبودبدت_

اونو طالق داده. ما بد  یابیرها با برادرش ارتباط داشته و آخر هم باهاش فرار کرده به خارج از کشور و رها هم غ

طرف  هیادامه داد ) رها داغون شد. از  و ردک یکالغ چهل کالغ تو خونمونه ( اخم کیپرستو  میهست یمردم

 یلیمرد خ هی. واسه يرفته بود يتو گذاشته بود گهیطرف د هیآبروش کرده بود، از  یحرف ها بود که ب نیا

سرش رو  شهیکه اون مجبور م زننیم ییدستاش پشت سرش حرفا ریکه دوست و همکارها و ز نهیسخته بب

 یدونیپسر عمومه، نه خودت م نکهیبه خاطر ا یکه فکر کن گمین ها رو نمیشد. من ا چارهی. رها برهیبگ نییپا

 صد بار مرد و زنده شد. يچهار سال رها روز نیتو ا یکه به موقع باهاش مخالف هم بودم ول

 نگاه کرد. کردینگاهش م یپرستو که با ناراحت به

 ن؟ییپا يایم _

 .دیخند اریاخت یب پرستو
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 ؟یکن که منو خام یها رو گفت نیا _

 هم خنده اش گرفت. محمد

 نبود. يدختر چی. با هدیکش اضتیچهار سال کامل ر نیکه رها تو ا ینه بابا! گفتم که بدون_

 را باال داد و گفت : شیابرو

 دختره زده شده . یکه به نظرم از هر چ دیحرف شن يچهار سال به خاطر کار سود نیتو ا نقدریا _

 برخواست و گفت : یلحظه هر دو سکوت کردند. دست آخر پرستو با وجود خستگ چند

 .شمیباشه االن حاضر م_

برود. داشتن فرصت و زمان  یدانست که چرا قبول کرد که به مهمان ی.خودش هم نمگشتیشب برم فردا

است و اگر بخواهد  که رها تا چه حد کله شق دانستیآرام کردن اوضاع؟ چون م ایبودن با رها؟  يبرا يشتریب

و او را  دیایبه اتاقش ب رهاخواست که  یکند. نم یآن کار را م جه،یو نت يزیتوجه به هر چ یرا بکند ب يکار

 ببرد. یکشان کشان تا مهمان

که  دانستیم نکهیسوخت. با ا یبود که او در حسرت با رها بودن م نیمثل روز روشن بود، ا شیکه برا يزیچ اما

 .کردیمحتاط م ینکته بود که او را کم نیفقط ا دیممکن است دوباره به ضررش تمام شود. شا

. مرد کردندیبودند و صحبت م ستادهیا یهمسن رها در الب يرفت. محمد و رها همراه مرد نییشد و پا آماده

 یه آرام و چشمان باهوشتر از لباس رها. چهر متیتر و گران ق کیبه مراتب ش یدرشت و قد بلند بود با لباس

 .کنددوباره به چشمانش ب یکه نگاه کردیداشت که آدم را ناخوداگاه وادار م

فقط نام و  انشیگفت که پرستو ازم يزیرو به آن مرد چ یرا گرفت و به ترک شیبازو یرفت. رها به نرم شیپ

 .دیرا فهم شینام خانوادگ

 کیکرد. مرد  یبا پرستو سالم و احوال پرس یحیکامل و فص یسیپرستو را برانداز کرد بعد با انگل هیچند ثان مرد

 متنفذ و پول دار اریکرد بود. اسپانسر رها و بس مهیترك و ن مهیکننده لباس ن دیتول

به سر و  ینگاه یچشم ریبود. پرستو ز یپر تجمل و آن چنان یلیو خ شدیدر خانه آقا برگزار م یمهمان ظاهرا

 يها وریو پل نیاو شامل ج يبود. تمام لباس ها اوردهین یو مخصوص مهمان یلباسش کرد. او لباس مجلس

نازکتر  وریپل کیچکمه و  اب شیها نیج نیاز نو تر یکیهم  یمهمان يبودند. برا شرتیو دو عدد سو میضخ

و  یبه مهمان دنینبود. با رس يو بدرد بخور ریچشم گ زیچ چیبود. ه دهیپوش زیر یلیخ يبا سوراخ ها يسورمه ا

 شد. مانیاز آمدن پش یآن چنان يدر لباس ها بایآن همه زن ز دنید
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 چته؟_

 را بلند کرد و به رها نگاه کرد. سرش

 لباسم فاجعه است نه؟_

 گفت : متیو با مال يجد یلیرها خ یاش گرفت ول خنده

 نه خوبه _

 نگاهش کرد و با تمسخر گفت : پرستو

 عوض شده؟ يریرها کب _

 ر موجود در حرف پرستو سرش را تکان داد.توجه به تمسخ یب رها

 شک نکن _

 یساکت و آرامتر و به دور از آن شلوغ ییدرون سالن بزرگ نشستند. جا ياز مبل ها یکی يرو

 عوض بشه؟ يریباعث شده که رها کب یچ _

 با دقت و متفکرانه. هینگاهش کرد. چند ثان رها

که حاال طرف داره راجع  کردمیخودم فکر م شیپ زدمیم حرف یبود. چهار سال با هر ک نییچهار سال سرم پا _

 ایبخنده؟  شمیبودم که گذاشتم زنم با برادرم فرار کنه و به ر یرتیغ یمن ب نکهیا کنه؟یفکر م یبه من چ

 کرده بود؟ انتیبودم که زنم بهم خ یبدبخت

 گفت : ییکرد و با لحن گرفته ا یمکث

که فکر  یاون هم زمان ،یرفت یتو هم گذاشت گهیطرف د هیبه انصاف خود طرف داشت. از  یبستگ گهید نیا _

 نه؟ کنهیرو به اون رو م نینفر رو از ا هی نهایهمه ا ؟ینیبیتونم حساب کنم. م یم یکیکه حداقل رو تو  کردمیم

 گرفت.روشن کرد و به طرف پرستو  يگاریلبخند زد و س کردینگاهش م يپرستو که با دلسوز به

 نه؟ ای يشد يگاریباالخره س _

 انداخت. نیرا چ شینیب پرستو

 .ادینه هنوز ازش بدم م_

 زد. گارشیبه س یقیو پک عم دیآهسته خند رها

 شدم. چارهیب ،یلیسخت بود پپر، خ یلیخ _

 گرفته گفت : ییرا فشرد و با صدا شینیب يانگشت اشاره و شصتش استخوان باال با
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 بشه. يبستر دیکه با هییو جان یخواهرت روان_

 کرد و گفت : یرا باال آورد و به پرستو نگاه سرش

 ترسم که رضا رو هم بدبخت بکنه یم _

رها  يرا در صدا ینگران ياو توانست رگه ها یرها از رضا، ول قیعم يریسرش را تکان داد. با وجود دلگ پرستو

 دهد. صیتشخ یبه خوب

 بود؟ یراض شیاز زندگ_

 تکان داد و با تاسف به رها نگاه کرد. یه نفرا به نشان سرش

 .نهیب یرو نم یچینه! رضا عاشق کوره. ه_

 : دیپرس اطیرا خاموش کرد و با احت گارشیکرد و س یپوف رها

 ران؟یا يگردیبرم یک ه؟یتو برنامه ات چ _

 ؟يگردیبرم یک دینه؟ فقط پرس ای يبرگشت دار الیخ ایکه آ دینپرس

 به مهمانان نگاه کرد و گفت : پرستو

 دونم. ینم_

 یلیبکند دل شیخواهد با زندگ یدانست که چه کار م یخودش هم نم یخواست رها را پا در هوا بگذارد. وقت ینم

. ماندن در ردیبگ یدرست میتا بتواند تصم کردیبا خودش خلوت م یمدت دیبه رها بزند. او با ینداشت که حرف

 ران؟یبرگشت به ا ای کایآمر

 

. رعد و ادیو پر از باران و فر يخاکستر ییشد. ابرها رهیچسباند و به ابرها خ مایپنجره هواپ ي شهیرا به ش سرش

 رونیاعتنا همچنان به ب یاو ب یول دیکش ییخفه ا غیاز مسافرها ج یکیخورد و  يتکان بد مایبرق زد و هواپ

 .کردینگاه م

 فراموش کند. دیهتل د يکه او را چمدان به دست در راه رو یتوانست صورت رها را وقت ینم کردیچه م هر

. کردیهر دو نفرشان سخت تر م يخواهد برگردد گفتنش فقط برگشت را برا یم ياو نگفته بود که چه روز به

سر و صدا با گروهش  یاش چمدانش را که صبح بسته بود، به دست گرفت تا ب شینما نیشب همان روز آخر

 .دیدر هم در راه رو به انتظار خودش د ییرها را با چهره ا یولبه فرودگاه برود. 

 کارش را ول کرده بود و به سراغ پرستو آمده بود. مهیبود و سراس دهیزمان برگشتشان را شن يطاهر دیوید از
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با شدت هر چه تمام  يقرار یجا به جا شد. دوباره استرس و ب یکم شیهم فشرد و در جا يرا به رو چشمانش

همان  توانستیبود و م نیزم يخواست که به رو یتر به سراغش آمده بود و حالت تهوع گرفته بود. دلش م

و  کردیآرامش م نویزدن با م فعصابش ، تنها حر يزنگ بزند و با او حرف بزند. بعد از قرص ها نویلحظه به م

 بس.

 یبود. آن نگاه پر از ناراحت ریامر اجتناب نا پذ نیا نکهیمثل ا یول اورد،یخواست که صورت رها را به خاطر ب ینم

 و غمش ....

 یمیتکان داده بود و گفته بود که او هنوز تصم یسرش را به نشانه نف» پپر؟  رمیتونم جلوت رو بگ یمن نم «

اش  یو ناتوان صالیاز است یکه حاک یداده بود و سرش را با حالت هیراه رو تک واریاش ندارد. رها به د ندهیآ يبرا

 داده بود. هیبود به عقب تک

 »تهران  يکنم که برگرد تیتونم راض یفکر کردم که م «

لحن  نیبود که رها با او به ا دهیکه پرستو هرگز ند یشده بود و دست پرستو را گرفته بود و با احساس خم

 بکند، فقط او برگردد و با او بماند. يبرگشتن و ماندنش هر کار يصحبت کند گفته بود که حاضر است برا

 ....» گهید یدونم که اصال باهات منصفانه رفتار نکردم، ول یعذابت دادم م یلیکه خ دونمیم «

 گفته بود. یمغرور سخت بود، ول يرها يرا قطع کرده بود. گفتن آن حرف برا حرفش

 »بگذار آروم بشم  شمیکنم. برگرد پ ینم تتییاذ گهیبرگرد پپر من د «

 از احساسش نزده بود. ی. باز هم حرفنیهم

پرستو را  نکهیا یدهد، ول صیتشخ شیاز حرف ها توانستیم یرا هر کس نیخواست که پرستو برگردد ا یم

 بود که پرستو هنوز نتوانسته بود به آن برسد. يزیخودش؟ چ يبرا ایخواست  یآرامش م يبرا

 ؟یشناسیرو از کجا م يریرها کب _

 به او کرد و گفت : ینگاه میبه خودش آمد و ن دیوید يصدا با

 برادر شوهر سابقم بود._

 باال رفت و گفت دیوید يدانست که چرا راستش را به او گفت. ابروها یهم نم خودش

 ؟ییا وهیب _

 را تکان داد و مختصر گفت : سرش

 مطلقه!_
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 شد. رهیخ رونیدوباره از پنجره به ب و

 

***** 

 

سه سال گذشته بود. دوباره به همان دوران  شیسه ماه برا نیهر روز ا یبود که به خانه برگشته بود ول ماه سه

که به  يرها بود. درست مثل معتاد ماری. او بستیکه او را از رها اجتناب ن دانستیقبل برگشته بود. خودش هم م

دانست که  یطور بود. م نیدارد، او هم ا شروح و جسم يبرا يچه ضرر داندیم کهیدر حال کندیمواد عادت م

تمام فکر و ذهنش  یبرساند ول بیرها دوباره او را نابود کند و به او آس رانیممکن است که با برگشتش به ا

که تا به آن روز  یکدام از احوال چیکه داشت با ه يرها بود. نا آرام بود، سرگردان و سرگشته. حال بد شیپ

پناه برده بود و حاال تمام  نویبه م دهیاز رها بر یمجروح و روح یچهار سال قبل با قلب نبود. سهیداشت قابل مقا

که  دانستی. مندیبرگردد و هر روز رها را بب رانیخواست که به ا یخواست. دلش م یذرات روحش او را م

 لحا نیخواست که مجنون باشد. تحمل ا یدلش م یکه جنون است، ول دانستیمحض است، م یوانگید

 ممکن نبود. گریاو دهنه زدن به دلش د يسخت بود. برا قرارشیب

را باز تر و  قتیحق توانستیهم جادوگر نبود، او فقط م نویم یپناه آورده بود، ول نویو کالفه دوباره به م جیگ

نکرده بود.  ییابراز عالقه ا چیهنوز به او ه يریرها کب نکهیا قتی. حقاوردیچشمان پرستو ب يآگاهانه تر به جلو

 ریرها آتش ز يدوباره  دنیاو هم عاشق کور بود. با د کرد؟یکه خود او هم از آن نا آگاه نبود اما چه م یقتیحق

 قادر به خاموش کردنش نبود. یعقل و استدالل چیکه ه ي. به طورسوختیخاکستر روشن شده بود و با شدت م

مخالف صددرصد  نیاس گرفت و از او نظر خواست. شاهتم نیدل نگران و ناراحت از اوضاع پرستو با شاه نویم

 برگشت پرستو به تهران بود.

اگر آنها  دیاز راه را رفته بود و شا یمیداشت. رها با التماسش به برگشتن پرستو کمتر از ن يگرینظر د نویم یول

اگر رها  یبود که حت نیپا داشت و آن هم ا کی نی. اما مرغ شاهکردیماندند رها ابراز عالقه هم م یکنار هم م

 گذارد. یدوش رها نم يرا هم رو واهرشبکند او جنازه خ يو خواستگار فتدیپرستو ب يبه دست و پا

زمان ممکن  نیتر عیخبر بد خواست که پرستو در سر کیتماس گرفت و با  اوشیو دار بود که س ریگ نیهم در

 برگردد. رانیبه ا

 .ندیمساعد نبود و خواسته بود که پرستو را بب چیبزرگ حالش ه يریکب يآقا



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٣٣٠ 

گفت که  اوشیس ی. ول رانیپرستو به ا دنیکش يکلک رها است برا نیابتدا مخالفت کرد و گفت که ا نیشاه

بزند و  نیاو را زم ينتوانسته بود رو گریهم د اوشیخواهش را از او کرده است و س نیخودش ا يریکب يآقا

 کند که به تهران برود. یا راضقبول کرده بود که پرستو ر

 برود و برگردد. رانیبه ا يچند روز يداد که پرستو برا تیرضا نیها انجام گرفت و باالخره شاه یزنیرا

 يتا برا زدیبا رضا را هنوز به خاطر داشت. رضا پرپر م دارشید نیدر ذهنش بود. آخر يگریپرستو فکر د یول

بود. در  لینخواهد داد. او مطرود فام يکس به او خبر چیکه ه دانستیو پرستو م ندیآقا جانش را بب ییلحظه ا

پسر ناخلف و  نیاگر ا یحت ند،یخواهد رضا را بب یهم دلش م يریکب يداشت که آقا نانیرا هم اطم نیضمن ا

که از رضا داشت  يخاطر به تنها شماره ا نیبه هم فتدیب امتیبه ق دارشانیعاق شده باشد. دوست نداشت که د

 ماس گرفت و دعا کرد که شماره اش را عوض نکرده باشد.ت

و رضا بهتر  ستیکوتاه و سربسته گفت که حال پدرش خوب ن یلیرا شکر شماره عوض نشده بود و پرستو خ خدا

 دینگو يهم به سود يزیاست که خودش را به تهران برساند و چ

 طیخودش و او بل يباشه برا یبه سکته کردنش نمانده بود، گفت که اگر پرستو راض يزیکه چ چارهیب يرضا

که تنها برود  دیترسیشد. رضا مستاصل بود و م یبعد راض یتا با هم برگردند. پرستو ابتدا مخالفت کرد ول ردیگیم

 .دنیایو از همه مهم تر رها کوتاه ب لیفام دیخواست که پرستو هم با او باشد تا شا یو م

شدند و به تهران  مایشد و پرستو و رضا هر کدام جداگانه سوار هواپ هیته نیها بدون اطالع به شاه طیبل

 برگشتند.

 

. به نظرش خوب بود. ندیایهم گفته بود که با محمد به سراغش م هیگفته بود و مرض هیبرگشت را به مرض زمان

محمد  یانداخت ول یدعوا به م دیدیآمد و رضا را م یاگر م اوشیبود. س اوشیتر از س یتر و منطق میمحمد مال

 اوضاع را آرام تر کند. یکم توانستیم

کنند،  دایرا پ هیگرفتند و چشم چرخاندند که محمد و مرض لیکه با رضا در فرودگاه چمدان ها را تحو یوقت یول

 .کردیکه با خشم هر چه تمام تر به آنها نگاه م دندیشان د يرها را در چند متر

رها که با چند گام بلند خودش را به آنها  نهیس يآن دو قرار گرفت و دستش را به رو انیبا وحشت م پرستو

 رسانده بود گذاشت تا آرامش کند.

 ؟یچرا برگشت_
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رضا  قهیکرد تا از  یپرستو سرسختانه دست رها را گرفت و سع یرضا را گرفت. ول قهیپرستو را کنار زد و  دست

 جدا کند.

 من هست. اون پدر_

 زد و با تمسخر گفت : يپوزخند رها

 نبود که پدرته؟ ادتی يرو برد رمردیپ يکه آبرو یتو رو خدا؟ آهان چه جالب. زمان_

 با خشم گفت : رضا

 گم؟یدارم م یمن چهار ساله چ ستین تینکردم. تو چرا حال یغلط چیمن ه _

 قرار گرفت : نانشایپرستو م یمشتش را پر کرد تا به صورت رضا بکوبد ول رها

 سراغمون شر راه ننداز ادیرها تو رو خدا! االن حراست فرودگاه م_

 نگاهش کرد و با خشم گفت : رها

 .کنمیکار م یمن چ نیبب نیخوشگلم. حاال فقط بش یشرو تو راه انداخت_

 گفت : دیکشیرا گرفته بود و همراه خودش م شیبازو کهیبلند رو به پرستو و در حال یکم يبا صدا بعد

 ؟ي. واسه من بزرگتر شدیبهش گفت یسر خود رفت يخود کرد یتو ب_

 گفت : یو با نارحت دیرا کش شیبازو پرستو

 ران؟یا یمنو بکش یخواست یذره هم عوض نشده م هیاخالق گندت که  نیبا ا_

راحت تر به او  که بزرگ شده بود، دیجد يپرستو  نیآشنا نبود. ا شیبرا گریو نگاهش کرد. پرستو د ستادیا رها

کمتر شده بود  یی. آن خجالت و کم رودیآ یکه حرفش به مذاق رها خوش نم دانستیاگر م یحت زدیحرفش را م

 نیخواست. به نظرش ا یاو را م همه نیبا ا یآمد که پرستو رشد کرده و بالغ شده است. ول یو به نظرش م

که کار پرستو اصال  ییاز آن جا یدوست داشت. ول ادتریبود را ز شتریاعتماد به نفسش ب یکه کم دیجد يپرستو 

 به نظرش درست نبود لجوجانه گفت :

 .شمیپ يخواستم برگرد یاخالقم م نیآره با هم _

 رفت. یتوجه به آن دو به سمت در خروج یرفت و ب يچشم غره ا کردینگاهشان م يرضا که با کنجکاو به

 

 کند. يریجلوگ یاحتمال يریجلو نشست تا از بروز بحث و درگو در راه برگشت، پرستو محتاطانه  نیماش در

 آقا جون چطوره؟ _
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 نگاهش کرد و با خشم و تمسخر گفت : رها

 ! شاالیا شهیبهتر م نهیشازده رو که بب نیکار شما ا نیبا ا _

آن  گریرها شده بود و د دیسف يبه اندازه موها بایتقر دشیسف يشده بود. موها ریبه رضا نگاه کرد. رضا پ نهیآ از

 شد. رهیکرد و به جاده خ یگذشته را نداشت. اخم یشاداب

 بچشه رها بفهم. ؟ی. باالخره که چنهیمن مطمنم که آقا جون هم دوست داره که اون رو بب_

 نگاهش کرد. رها

 فهمه؟ یمنو نم یدونم که چرا کس یچشم حتما! فقط نم _

 آهسته به شانه پرستو زد و گفت : بعد

 گم؟ ینم يزیمن چ شیاریاگر با خودت ب يفکر کرد _

 نگاه کرد و جواب رها را نداد. رونیاز پنجره به ب پرستو

 با شما هستما ...._

 فکر را کرده بود! نیهم قایچون دق د؟یبگو توانستیاخم نگاهش کرد. چه م با

 يجواب بد دیات که پر شد با. چوب خط ذارمیم گری. فعال دارم دندون رو جیحساب میمن از دست خودت شاک _

 دیبود. رها که ترس را در نگاهش د دهیرها را د يها یوانگیاز د ییترس نگاهش کرد. چشمه ها یبا کم پرستو

 گفت : هیزد و با کنا یلبخند کج

 به وقتش ی. همه چکنمینترس منصفانه حساب م_

 را باال برد و دوباره حواسش را به جاده داد. شیابرو

جا بود  نیهمه آن جا بودند. جالب ا بای. تقرکردیبود که پرستو فکر م يزیشلوغ تر از آن چ يریکب يآقا ي خانه

چه آن جا جمع  يبرا لیدانست که آن همه فام یبود و پرستو واقعا نم يبستر مارستانیدر ب يریکب يکه آقا

را به  لیشت که آن همه فامقدر ها دا ننبود. قطعا آ يمرد ندار يریکب يشده اند؟ منتظر مرگش بودند؟ آقا

 رضا را از ارث محروم کرده باشد. يریکب يامکان دارد که آقا نکهیا دنیبه آنجا بکشاند. مخصوصا با فهم يدیام

 خودش را در آغوش او انداخت و صورتش را بوسه باران کرد. یمحض ورودش کس به

 ذره شده بود. هیدورت بگردم! دلم واست  یاله _

 .ندیرا بهتر بب هیفاصله گرفت تا مرض یکم

 منم ... _
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 بود. هیدلتنگ مرض یلیخ یلی. خدیرا در آغوش گرفت و بوس هیادامه دهد و فقط دوباره مرض نتوانست

 رضا شوکه شده اند. دنیاز د لیمشخص بود که تمام فام کامال

کرده  رونیرضا را از خانه ب يریکب ياکه آق يدانستند، فقط در حد ینم انیاز جر یکامل و جامع زیآنها چ شتریب

نبود  یکامال اطالع داشتند. موضوع کوچک انیاز جر کیدرجه  لیفام ی. ولندیخواهد او رابب ینم گریو گفته که د

و  دیچرخ یحال حرف دهان به دهان م هرخوب به  یرها پنهان کرد. ول ییکه بشود از عمه و عمو و دا

 .ندیو حاال همه تعجب کرده بودند که رضا برگشته تا پدر در بستر مرگ افتاده اش را بب شدیگفته م ییزهایچ

کامال معلوم بود که دلش  یبه رضا نداشت ول يبدهد در ظاهر کار یبه کس ییبهانه ا چیخواست ه یکه نم رها

 .ستیبا او صاف ن

 نگفت. يزیچمدان پرستو را به اتاق خودش برد و به خودش هم چ دنیمحض رس به

نداشت که  یلیخواست به خانه خودشان برود دل یپرستو سراغ چمدانش را گرفت. م لیبا فام دیو بازد دیاز د بعد

 آنجا بماند.

 ذره شده بود. کی اوششیس يهم برا دلش

 کند. دایکند و هم چمدانش را پ یسراغ رها رفت تا هم خداحافظ به

 . بارش باران شروع شده بود.کردینگاه م ياکستربود و به آسمان خ ستادهیپنجره ا يروبه رو رها

 رها؟_

 جانم؟_

 دوباره معده اش متالطم شد. يلحظه ا يو نگاهش کرد و برا دیچرخ

 عشق سست شد. نیاز ا شیو پاها ختیر نییپا دلش

 گفت : يچهره جد با

 چمدون من کو؟ _

 با سرش به گوشه اتاق اشاره کرد. رها

 جا؟ نیا يا .... چرا آورد_

 !! یمن بخواب شیپ یدوست داشته باش دیگفتم شا _

 .دیچشمانش را گرد کرد و رها آهسته خند پرستو

 ؟ییپرو یلیخ یدونستیم _
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سرش را به نشانه مثبت تکان داد و دستش را دراز کرد تا پرستو دست در دستش  يجد یلیخ یبا حالت رها

 ت از رها بگذرد.توانس یدستش را در دست رها گذاشت. نم اریاخت یبگذارد. ب

 دور کمر او حلقه کرد. یپنجره نگه داشت و دستش را به نرم يرا به طرف خودش کشاند و جلو پرستو

 ؟یکه بمون ياومد _

 ماندن پرستو يچرخاند و به رها نگاه کرد. نگاهش پر از التماس بود. التماس برا یرا کم سرش

 تکان داد. نیبه طرف یرا با بدبخت سرش

 نه_

 شانه پرستو گذاشت و زمزمه کرد. يرها به دور کمرش محکم تر شد. چانه اش را به رو دست

 ؟يمنو زجر بد ؟يپس چرا اومد_

نماند که از سرش  يزیچ دیرسیخواست فرار کند. از آن همه احساس، از آن همه عشق که به نظر م یم دلش

 فوران کند.

 .دیکش یقیعم نفس

 به خاطر آقا جون اومدم. _

 شد. خفه و گنگ. یم دهیشن یقیز ته چاه عما شیصدا

 .کردیشدن احساسش کمک م زیخورد و به سر ر یم شیرها به بنا گوش و موها نفس

 گذاشت که او از حلقه دستش جدا شود. یلیم یفاصله گرفت و رها با ب یکم

 و گفت : دیکش یآه

 ونه؟یدر م یکس يپا ایپپر؟ مشکل منم؟  هیموضوع چ _

توانست  یرها نم یعنیبود.  دهیبود که تا به حال د يمرد نیهوش تر یگاه کرد. قطعا رها ببه رها ن رتیح با

پرستو که در  ؟یاست؟ آن هم چه کس انیدر م يمرد يکه فکر کرده بود که پا ندیعالقه را در چشمان او بب

 به دنبال رها بوده است. یتمام زندگ

 ..... یلیواقعا که؟ خ _

 به سمت چمدانش رفت و با زحمت تکانش داد. یرا قطع کرد و با ناراحت حرفش

 رها به دور مچش حلقه شد و نگذاشت که چمدان را بلند کند. دست

 ه؟یپس چ ستین نیاگه ا _
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 کرد. نگاهش

 خوام که بحث کنم . از عهده من خارجه، داغونم .... یرها من واقعا نم_

 نکرد. رها مچش را ول یرا تکان داد ول دستش

 ؟یکنیبهم بگو چرا از من فرار م _

 ي( دستش را جلو هیمن زندگ یرفته؟ گفت ادتی یکن يبهم دست دراز یخواست یبار م نیآخر نکهیا يبرا_

 یم یآورد و به تمسخر گفت ) سراسر عشق و محبتت رو خراب کردم. خوب حاال چ نییصورت رها باال و پا

 هات؟یکار نیریش هیکار کنم برات؟ کف بزنم به سالمت یچ يخوا یم ؟يخوا

 صدا. یکرد. خاموش و ب یبه او که مثل آتشفشان منفجر شده بود نگاه م رها

 کشم. ینم گهیندارم. د گهیاز توانم خرجت کردم. تو عشق تو من ورشکسته شدم. به خدا د شتریرها من ب_

زند کامال درست  یکه پرستو م یانست که هر حرفد ینگفت. م يزیهم فشرد و چ يچشمانش را به رو رها

وضع را تحمل کند. دوست داشت که پرستو مال خودش شود. به نظر  نیتوانست ا ینم گریاو هم د یاست. ول

 یافتنیعشق به علت دست ن نیتعجب بود. ا يخودش هم جا يکرده است. برا دایکه عالقه اش شدت پ دیرسیم

 یبا سودابه بود که مشتعل شده بود و او رام ییو قبل از آشنا میهمان عالقه قد يته مانده  ایبودن پرستو بود ؟ 

 سوزاند ؟

 یدارش م نیو شاه اوشیدانست که س ی. مدیترس یم یکند ول يخواست که از پرستو خواستگار یم دلش

زن  کیشد پرستو  یشصت ساله م رمردیپ کیکه او  ی. زمانکردیشان فکر م یهم به اختالف سن یزنند. گاه

بکند که دلش  توانستیچه م یبند خودش بکند. ول يبود که او را پا یانصاف یجوان چهل و شش ساله بود و ب

 خواست. یپرستو را م

 نیبرد و در ماش نییبه پا یحرف چیبرداشت و بدون ه شیو دستش را ول کرد و چمدان را برا دیکش یقیعم آه

 گذاشت.

 .ستادیارها  اوش،یدر خانه س يجلو

 مارستانیب میسراغت بر امیفردا م _

و  دیکش یقیبه داخل خانه رفت. پشت در نفس عم یحرف چینگاهش کرد و سرش را تکان داد و بدون ه پرستو

 داینفوذ پ شیتوانست اجازه دهد که رها به رو ینم گرید یخواست با تمام وجود ول یداد. رها را م هیبه در تک
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بود که  دواریقدم جلو بگذارد. ام کیعشقش برداشته بود، حاال نوبت رها بود که  يو چند قدم برا نیکند. او چند

 .دیایدرست در ب نویم يحرفها

 

را پاك کرد. چشمش  شیبه طرفش گرفته بود را گرفت و اشک ها هیکه مرض یو دستمال دیرا باال کش شینیب

 یخواست م ی. دلش مدیکوب یم شیشانیو به پ کردیم هیه گربه رها افتاد که کنار قبر زانو زده بود و و مردان

دانست که تا چه حد به پدرش عالقه یرا با او قسمت کند. م شیتوانست برود و بغلش کند و بگذارد که غصه ها

 قرار دارد. يبد یداشت و حاال درچه اوضاع روح

 ادیخودش پدرش را در خاك گذاشت. به  ختیریصورت اشک م يبه پهنا کهیداخل قبر رفته بود و درحال رضا

 که افتاد غمش را فراموش کرد. يریکب يآقا یخوشحال

. رفتیاز هوش م می. به طور دادید شهیاو را بدتر از هم یرفت وضع جسمان يریکب يکه به مالقات آقا يروز

دوست داشته پرستو را نمانده بود. گفته بود که  یباق شتریب یرفته بود و پوست و استخوان لیبدنش کامال تحل

 .ندیهم که شده بب گریبار د کی يبرا

اشک  ندیو او را بب دیایکه پرستو با ترس و دلهره از بدتر شدن حالش گفت که اگر او اجازه بدهد رضا هم ب یوقت

و آن  ریخ ییکرد. دعا شیرا خواسته بوده و دعا نیحلقه زد و گفت که فقط از خدا هم يریکب يدر چشمان آقا

 که قلب پرستو را از حرکت انداخت. رایچنان گ

 رود. ینم ایاو چشم به راه از دن یخواهد برسد، چون به خاطر خوش قلب یکرد که به هر چه م دعا

آنها رد و بدل شد فقط  نیب یساعت تمام پدر و پسر خلوت کردند. چه حرف کیبه داخل اتاق رفته بود و  رضا

هم باشد باز هم اوالدش است  ریاگر از بچه اش دلگ یپدر حت کیستو حق داشت دانست و خودشان. پر یخدا م

 و حق دارد که دم مرگش چشم به راهش بماند.

آن اشک  ریزده بود و ز یبزرگ یآفتاب نکیصلوات فرستادن آن جماعت به خودش آمد. رها حاال ع يصدا با

 .کردیم هیرو گ ختیریخجالت اشک م یرضا ب یرا پنهان کرده بود. ول شیها

با اخم گفت که رفتن او به آنجا  اوشیرود. س یم يریکب يگفت که به خانه آقا اوشیتمام شد و او به س مراسم

 داشته باشد. يرفتن به آن جا عذر يکه برا ستیعروس آن خانواده ن گریچون او د ستین حیصح

اصرار کرد که به آن جا برود. حال رها را  یکامال درست است ول اوشیدانست حرف س یم نکهیبا ا پرستو

 و حرف زدن باشد. دنیلحظه د کی ياگر برا یخواست آرامش کند. حت ی. مدانستیم
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 به شرط آنکه خودش او را ببرد و برگرداند. یقبول کرد ول اوشیس

 پرستو؟_

 تا جواب محمد را هم بدهد. دیچرخ رفتیطور که از پله باال م همان

 بله؟_

 ا به او رساند و گفت :خودش ر محمد

 رها شیپ يریسر م هی _

به اتاق رها رفت. دوست نداشت پشت سرش حرف باشد که زن برادر  یرا تکان داد و آهسته و دزدک سرش

 بودند. لیفام نیذره ب ریهمه آنها به ز یسابق رها به اتاقش رفته است. به اندازه کاف

 شد.آنکه در بزند در را باز کرد و وارد اتاق  بدون

 .دیکشیم گاریراك کنار پنجره نشسته بود و س یصندل يرو رها

 رهیبه پرستو خ یحرف چیهنوز اشک آلود و قرمز بود. با پشت دستش صورتش را پاك کرد و بدون ه چشمانش

 شد.

. آن چه دیبگو دیدانست که چه با ینداده بود، نم يدلدار یمصبت يرا برا یبه جلو گذاشت. تا به حال کس یقدم

 تعارف باشد؟ حرف دلش را. یکه بدون بهانه و ب يزیچ ایتعارفات معمول بود؟ و 

 رها؟ _

 . رها سرش را بلند کرد و نگاهش کرد.ستادیا شیتر رفت و کامال روبه رو جلو

 متاسفم! _

 فرو داده بود گشود. یکلمه بغض رها را که تا آن لحظه به سخت کی نیهم

 از پا درآورنده. یبلند و با هق هق. مردانه و با غم ییا هیکرد. گر هیداد و گر هیتک را به ساعد پرستو شیشانیپ

 داد. شیآرامش کرد، و تسال خت،یاشک ر شیکرد و پرستو هم پا به پا هیساعت رها گر میدر حدود ن يزیچ

 را گرفت. شینیبه دستش داد و خودش هم ب یدستمال

 رها؟_

 .ستادیا شیو روبه رو برخواست

 .گهیبسه د یکشیخودت رو م يدار _

 آتش زد. يگرید گاریو س دیکش یآه رها
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 رو از دست ندادم. یکم کس_

 پرستو نگاه کرد و با انگشت اشاره اش گونه اش را نوازش کرد. به

 وقت به حرف من گوش نده باشه؟ چی. هيکه رضا رو با خودت آورد يکرد یکار خوب _

 .دیحوصله خند یب پرستو

 پپر؟_

 .کرد نگاهش

 .ياگه بر شمیم ونهیتنهام نذار. د يدوست دار یتو رو جون هر ک _

 در هم شکسته را نداشت. سرش را تکان داد. يرها نیا دنیرا گرفت و با التماس نگاهش کرد. طاقت د دستش

 دو شانه اش را گرفت و چانه اش را باال داد و به چشمانش نگاه کرد. هر

 مون.رو ندارم باهام ب تیطاقت دور گهید _

او دارد. به  یکیزیاز تماس ف يدانست که پرستو خاطره بد یم ی. ولردیخواست او را در آغوش بگ یم دلش

 است به او دست نزند. اوردهیاو را به عنوان همسر به خانه ن کهیخودش قول داده بود که تا زمان

دختر داشت را با  نیکه در کنار ا یداد و به چشمان صاف و آرامش نگاه کرد. حاضر نبود آرامش رونیرا ب نفسش

 عوض کند. يگرید يرو بایز چیه

 بود. یکاف شیبار اشتباه در زندگ کیخواست که او را از دست بدهد  ینم گرید

 دارم. اجیبهت احت ادیز یلیخوامت پپرم! خ یم _

ه آسمان برد. کند و ب نیچهار سال پرستو بود او را از زم نیجمله کوتاه که حسرت تمام ا کی نی. همنیهم

بزند. فکر کرد که چه  رونیاش ب نهیخواهد که از درون س یمتورم شده و م يکه قلبش از شاد کردیاحساس م

 بود. زیهمه چ شی. عشق رها برادیخواست رس یمستجاب شد و او به هر آنچه که م يریکب يآقا يزود دعا

خم شد و  شیتن دار شیبرافروخته به رها نگاه کرد و رها ناتوان از عدم خو ياز خجالت و شاد یصورت با

نشان دهنده تمام عالقه  یشانیخوانده بود که بوسه بر پ ییجا کی یزمان کیآمد که  ادشی. دیرا بوس شیشانیپ

 است. شیآال یپاك و ب

 دهیکوبش محکمش د یبه خوب راهنیپ يانداخت. ضربان قلبش آنقدر باال رفته بود که از رو نییرا پا سرش

 و از رها فاصله گرفت. دیکش یقی. نفس عمشدیم

 من ....._
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 پرستو زد يایبه شرم و ح یخجالت نگاهش کردو رها لبخند آرام با

 يآرومم کرد یبرو به اندازه کاف_

تا آرامش  زدیحرف م نویبا م دیرا نداشت با جانیهمه ه نیتحمل ا گریاز خدا خواسته به سمت در رفت. د پرستو

 کند.

 پپر؟_

 و نگاهش کرد. دیچرخ

 مواظب خودت باش. _

 

 آمد. یبرخورد که باال م اوشیراه پله ها به س در

 شده؟ یچ_

 سرش مرتب کرد. يانداخت و در همان حال شالش را به رو نییرا پا سرش

 یچیه _

 ؟يکردیکارم یتو اتاق رها چ_

 بگم آرومش کنم. تیرفته بودم بهش تسل_

 که اخم داشت نگاه کرد. اوشیال گرفت و به سرا با سرش

 پرستو را گرفت. يرا تکان داد و بازو سرش

 رم؟یبگ طیواست بل ؟يگردیبرم یک _

 دانست که به چه علت؟ رها یانداخت و او کامال م یم رونیداشت او را ب اوشینگاه کرد. س اوشیتعجب به س با

 کند. تیکه رها دوباره او را اذ دیترسیم اوشیس

 دونم ینم _

 زدند. رونیکردند و از خانه ب یمهمان ها خداحافظ از

 یجا ور دل من بمون نیا یتون یاونجا تا ابد که نم يدار یدونم؟ باالخره تو کار و زندگ ینم یچ یعنی_

 گفت : اطیبا احت شدیم نیهمان طور که سوار ماش پرستو

 رانیکنم برگردم ا فیبرم کارامو رد دیشا _

 در دست خوشکش زد. چییبا سو اوشیس
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 شازده؟ نیاون وقت؟ به خاطر ا یچ يبرا _

 رها اشاره کرد. يسرش به خانه  با

 تکان داد. یسرش را به نشانه نف پرستو

 شناسم. یتو رو نم گهید یعنیپرستو تو رو خدا بچه گول نزن. آخه دختر من پوشکت رو عوض کردم  _

 حرف ها بود. نیتر از ا یعصب اوشیس یول دیخند پرستو

خودت  گهید ینیبیم ي. منم که دارستنیو نه شهناز موافق ن نیدونم که نه شاه ی. مگمیم نیمن به شاه _

 یدونیم

و نگران  دیترسیچون تمام حرف او درست بود. او م دیتوانست بگو ینم ینگاه کرد. حرف شیبه عمو یناراحت با

گشت هم  یبر م کایبود. اگر به آمر ریکرد که او هم اس یچه م اما کرد،یها را درك م نیپرستو بود. او هم تمام ا

 یو حاال که رها به او گفته بود که او را م ودکرده ب ی. چهار سال را در جهنم زندگاوردیتوانست دوام ب ینم

 از کنار رها ممکن نبود. ریتحمل هر جا به غ گریخواهد د

حرف زدنش با  يبعد پرستو صدا یکم یبه اتاق خودش رفت ول اوشینزدند. س یحرف گریبه خانه د دنیرس تا

 .دیرا شن نیشاه

هفته پرستو  نیدر هم ایدو رگه شده بود گفت که  تیکه از عصبان ییزنگ زد و با صدا نیبعد از آن خود شاه و

حساب  . گفت که بهگرداندیو او را کشان کشان برم دیآ یخودش به آن جا م ایو  گرددیو بر م ردیگ یم طیبل

 .دیرها هم خواهد رس

همسرش گفت که با دوستانش به  یتماس گرفت ول نویدرون دستش نگاه کرد. با م یبا غصه به گوش پرستو

 گردش رفته است.

 و مستاصل آرام بخش خورد. درمانده

سال  تمام مدت آن چهار نیکند. مگر شاه یتواند زندگ یفهمند که او بدون رها نم یکه چرا آنها نم کردیم فکر

کرد ؟ فقط  یم دیپازل ناقص و ناتمام بود. چه کار با کیشاهد رنج او نبوده است. او بدون رها مثل  کیاز نزد

 نیماش کیاست. بدون رها او مثل  یدرست و عال زیکه همه چ کردیداشت و حس م یبا او بود که احساس خوب

 بود. یاوراق

 کرد تا بخوابد. یحداقل سع ای دیهم نرفت. خواب رونیاز اتاق ب ینخورد و حت يزیناهار چ يبرا
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! از آن سو هم رها دل نگران پرستو بود. کردیمثل مرغ تخم گذار در خانه مانده بود و پرستو را کنترل م اوشیس

در بهشت زهرا اصال گرم و  اوشیکه زنگ بزند رفتار س دیترسیاز او نداشت و به خانه هم م ییشماره ا چیه

 نبود. یمیصم

است و  دهیخر طیبل ینترنتیبه صورت ا شیعصر زنگ زده بود و گفته بود که برا نیخوابش برده بود. شاه زهتا

هر  ردیتماس بگ نویشود و برگردد. نتوانسته بود با م مایاست که سوار هواپ نیانجام دهد ا دیکه او با يتنها کار

که  گفتیاست و کار دارد. حسش به او م ییجاکه  گفتیهمسرش م ایداد و  یجواب نم ایاو  زدیبار که زنگ م

 از او خواسته که بال به بال پرستو ندهد و بگذارد که برگردد. نیشاه

 جادیا یآن چنان يکوچک که صدا زهیسنگ ر کی. دیپنجره اتاقش خورد از جا پر شهیکه به ش یسنگ يصدا با

 را باز کرد.آمد و پنجره  نییشد و با ضربه دوم از تخت پا زیخ مینکرده بود. ن

 بود. ستادهیپنجره ا نییپا رها

 رها ...._

 گفت : آهسته

 ن؟ییپا يایب یتونیم_

 . سرش را تکان داد و پنجره را بست.یاز سر ذوق و خوشحال ییخنده اش گرفت خنده ا پرستو

رفت. خدا را  نییو آهسته و نوك پا از پله پا دیبلوز و شلوار خوابش پوش ياز کمد در آورد و رو میضخ ییپالتو

 .گرفتیآمد و مچش را م یم رونیحاال از اتاق ب نیبود و گرنه هم نیآن قدر سنگ اوشیشکر کرد که خواب س

 سالم_

 را باز کرد و به پرستو اشاره کرد تا سوار شود. نیسرش را تکان داد و آهسته جواب سالمش را داد و در ماش رها

 .گرفتیسراغت رو م روزید نیهعمه ش ؟يومدین گهیتو؟ نگرانت شدم. د ییکجا_

 شیموها يبلند شده بود و حالت صورتش را کامال عوض کرده بود. حاال بلند شیها شینگاهش کرد. ر پرستو

 دیبست. با یآن را با کش از پشت م یبود و گاه دهیرس شیکه در استانبول تا پشت گردنش بود به سر شانه ها

 .شدپوش با اهیذارد که تا چهلم ستوانست بگ یآورد. نم یدر م اهیاو را از س

گذاشت و زانوانش را بغل  یصندل يرا رو شیبود و آمده بود را در آورد و پاها دهیکه با عجله پوش شیها ییدمپا

 کرد و با غصه گفت :

 .گردمیدارم بر م_
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 بود را باور نداشت. دهیرا که شن یحرف نکهینگاهش کرد. مثل ا رتیبا ح هیچند ثان رها

 ... يگرد یکه برنم ی. تو گفتيتو قول داد _

 بود. دست پرستو را گرفت. آشفته

 صورتش را کج کرد و به رها نگاه کرد. _

 گرفته طیبل نیخوام برگردم، شاه یمن نم_

 گرفته که گرفته. به جهنم که گرفته!_

 که بمونم ستین یهم راض اوشیبرگردم س دیبا گهیم _

 اخم کرد و گفت : یعصب رها

 کنمیم ي. من ازت خواستگاریبکن يخوا یکار م ینداره که تو چ یربط یپپر؟ اصال به کس یکنیکار م یچ _

گفت ) اون  انهیموذ یمکث کرد و با حالت ی(کم يدیجواب به من م یبعد از چهلم بابا، تو هم بدون حرف کس

 هم جواب مثبت

 .دیکش یآه پرستو

 ینداشتم. من نم یمناسب یچهار سال اصال وضع روح نیتونم رها اونا حق دارن مخالف باشن. من تو ا ینم_

 گهیدونم که اون راست م یبگم چون م يزیچ نیتونم به شاه

 را با تاسف تکان داد. سرش

تو  یمثبتنقطه  چی. هامیبرادر و عموم در ب يرها که من حاال بتونم به خاطرت جلو يتو با من خوب تا نکرد_

 علت مناسب منه نیکه من بتونم دست بذارم روش بگم رها به ا ستین انیجر نیا

حق  اوشیس ای نیبود که جواب هم نداشت. هم پرستو و هم شاه ینگاهش کرد. حرف حساب هیچند ثان رها

 داشتند که نگران باشند.

 کرده بود. يها خرابکار نیاز ا شتریب او

 نزد و فقط از پنجره به بارش برف نگاه کرد. یحرف چیهرها  قهیدر حدود پنج دق يزیچ

 شه؟یصحبت کنم مشکل حل م نیو شاه اوشیاگه من خودم با س_

 را زد. يرا روشن کرد و بخار نیو رها ماش دیچیبه دور خودش پ شتریپالتو را ب پرستو

 به خونت تشنه است. نیکدوم باهات حرف بزنن. شاه چیدونم که ه یم دیبع _

 .دیآهسته خند رها
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 تو غصه نخور کنم،یم فشیخودم رد_

 شد و دستش را گرفت. خم

 که پپر من چطوره؟ نمیخوب حاال بگو بب _

 .دیدستش را بوس پشت

 قلبش به تاالپ و تلوپ افتاد. ياز شاد پرستو

 ؟ یخوبم تو چ _

 چشمانش هم گود افتاده بود. ریز یدقت نگاهش کرد. کم با

 ؟یزنیها رو م شیر نیا یک _

 و چانه اش را باال برد. دیبه محاسنش کش یدست رها

 بعد از چلهم _

. باالخره پدرش بود و رها عاشقانه پدرش را دوست اوریرا در ب اهتیزودتر س شودیاگر م دیکه بگو امدین دلش

 داشت.

 رضا چطوره؟_

 اخم کرد و به پرستو نگاه کرد. رها

 .ياریخواهرت رو نم ایاسم اون  گهید _

 منو رضا ...._

 را قطع کرد. حرفش

 اسمش رو نشنوم گهیتموم شده. د گهید یول نیبا هم نداشت يدونم که رابطه ا یم_

در برد تا در را باز کند که رها مچش را  رهیسرش را تکان داد و دستش را به سمت دستگ یبا ناراحت پرستو

 گرفت.

 خانم کنهیکجا حاال؟ چه زود قهر م_

 .ستمیمن قهر ن _

 سرش را کنار گوشش آورد و آهسته و با خنده گفت : هار

 معلومه ينازدار خانم! قهر گهیچرا د _
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لحظه در خانه باز  نیو در هم دیخودش را کنار کش یپرستو با زرنگ یخنده خواست تا گونه پرستو را ببوسد ول با

در را باز کرد و با اخم به  شیشانه ها يپالتو به رو کیحلقه و  نیآست شرتیشلوارك و ت کیبا  اوشیشد و س

 آنها نگاه کرد.

 

رها دو  کلی. قد و هدیکش رونیگرفت و ب قهیرا از جا کند و رها را از  نیآوار به سر رها خراب شد. در ماش مثل

 بکوبد. نیبکشد و به بدنه ماش رونیاو را به ب اوشینکرد و گذاشت که س یحرکت چیه یبود ول اوشیبرابر س

که مچ رضا و سودابه را گرفته بودند رها جنون آسا رضا را کتک زده بود. با  يبود. روز دهیقدرت رها را د پرستو

بزند اگر  اوشیکه به رضا زده بود حاال به س ییاز آن مشت ها یکیکه  دیترس یرا گرفت. م اوشیترس مچ س

 .کردیم دیاو چه با گرفتینفسش م اوشیس

 ....ایس_

 سته کنارش زد.آه یبا خشم ول اوشیس

 یم گهیشد. د تیزن اون برادر عوض زیهمه چ یبه خاطر تو ب ؟يخوا یدختر م نیاز جون ا یتو چ کهیمرت_

 کار کنه ؟ یواست چ يخوا

 اش جدا کند. قهیرا گرفت تا از  اوشیآهسته مچ س رها

 شبه میو ن کی! ساعت واشی اوشیس_

 زد. يپوزخند اوشیس

 دونم ساعت کار دزد هاست. یبله م_

 با سرش به رها اشاره کرد. و

 ناموس ... یکیپول،  یکی. يدزد رهیم یمدل هی یهر ک _

 سرش را تکان داد. رها

 .میبذار حرف بزن_

 . والسالم.ياریهم اسم برادر زاده منو نم گهید يریشما م ؟یچه حرف _

 باال رفت. یرها هم کم يصدا

 امیخوام. بعد از چهلم بابا هم م یکار نکنم. من پپرو م یکار کنم چ یچ یبه من بگ یتون یشما نم _

 شیخواستگار
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 ؟یبا اجازه ک_

 با اخم گفت: رها

 نداره اجیاحت یبار ازدواج کرده، به اجازه کس کیخواد پرستو  یاجازه نم _

 .دیکوب نیتر رها را به ماش محکم

 يریکب یپست یلیخ_

 گفت : شیروشن شد و پرستو آهسته و با التماس رو به عمو ییروبه رو هیخانه همسا چراغ

 ....تو رو خدا، آبرومون رفت. ایس_

 .دیپرستو را گرفت و به داخل خانه کش دست

در مقابل او به کار ببرد.  اوشیبود که س دهیکه پرستو هرگز ند یخشم پرستو را به داخل هال پرت کرد. خشم با

 .دیچند قدم دور خودش چرخ

تا کجا؟  ؟یبشه؟ پرستو تا ک یخبر که چ یاز خدا ب کهیمرت نیا نیتو ماش یخراب رفت يمثل زن ها يدبلند ش_

 نیپرستو تو رو حضرت عباس چشمات رو باز کن. ا ؟یخودت رو خوار رها کن يخوا یفقط به من بگو تا کجا م

زد، دستت و گوشت رو ناقص  که کتکت هیشرف یهمون ب رون،یکه از دفترش پرتت کرد ب هیمردك همون آدم

 ؟یپاش بمون يخوا یم یکرد. تا ک

 هم فشرد. يرا به رو چشمانش

 .... ایس_

 نهیرا نرم کرد و آمد کنارش نشست. دستش را دور شانه اش حلقه کرد و به س اوشیبقض آلود بود و س لحنش

 اش فشرد.

رو  یکه گفت نهایکار کنم؟ همه ا یگو من چناقصم، از کار افتاده ام. تو ب ضم،یکار کنم؟ من بدون اون مر یچ _

 دونم رها منو نخواست، عذابم داد، زجر کشم کرد ..... یمن م

 نگاه کرد. شیرا بلند کرد و به عمو سرش

 یکی. یتو زندگ هیزیچ هی ریاس یداره. هر ک یبدبخت هی یکنم. هر ک یتونم درست زندگ یمن بدون رها نم_

 هی می. زندگستیسر جاش ن زیچ چیکنم که ه یاونم. بدون اون حس م ریطال، منم اس یکی ن،یماش یکیپول، 

 . آرومم، راحتم، شادم.نمیدرسته، سر جاشه، من رو زم یاون که هست همه چ یکم داره، رو هوام. ول يزیچ

 فشرد. اوشیس نهیانداخت و به س نییرا پا سرش
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 را نوازش کرد. شیموها آهسته

 ال االهه .... _

داشت که  نانیبکند؟ اطم دیدانست که چه با ینم اوشینزدند. س یکدام حرف چیه يادیکرد و مدت ز تسکو

 یکند ول یکار را نم نیکند او ا یکه حق ندارد با رها عروس ندیو به پرستو بگو استندیمحکم ب نیشاه ایاگر او و 

 نند؟یبچ ییا برنامهاش  ندهیآ يماند که آنها بخواهد برا یم یهم از او باق يزیچ گرید

باعث شده  يزیپرستو نفوذ داشته باشد. چه چ يحد به رو نیکرد که رها تا ا یوقت فکر نم چیشده بود. ه جیگ

نداشته بود و  شیمردانه که پرستو در زندگ یمحبت ادشان؟یز یرها شود؟ فاصله سن دیحد مر نیبود که پرستو تا ا

 کند. هیتوانست به پرستو هد یکه رها م اشقانه،پدرانه و ع ید؟ محبتخواست که با رها آن را جبران کن یحاال م

 را گرفت و بلندش کرد. دستش

 بخواب ریبرو بگ_

و  اوشیس یداد. عاشق رها بود ول یشدند او هم بله را نم ینم یراض نیو شاه اوشینگاهش کرد. اگر س پرستو

نکرده بودند. رها اگر  یها آنها بودند که پشتش را خال یبدبخت نیبا ارزش بودند. در تمام ا شیهم برا نیشاه

 پرستو يکردن برادر و عمو یآن هم با راض کردیاش را ثابت م ياول برادر دیواقعا صادق بود با

 

هم به  گریو چند بار د نی. رها چندرفتیم دیداشت و با طیسودا قرار دارد. فردا بل يگفته بود که با آ اوشیس به

 بود. نه! یکی اوشیحرف س یود ولدر خانه آمده ب

 طرف و آن طرفش را نگاه کرد و زنگ خانه رها را زد. نیشد و ا ادهیپ نیماش از

 باال تا حاضر شم ایجونم؟ سالم. ب _

 هستم زود باش. نییپا نیمن هم ینه مرس _

 یخنده مصنوع کی ی. ولدیخند رها

 به وقتش يزیخورمت! هر چ ینترس پرستو نم_

بارها و بارها به او  نکهیحاال با ا یاعتماد کرده بود که حت یبه او ب يکه با پرستو کرده بود او را در حد يکار

 باز هم پرستو از او وحشت داشت. یشده است ول رشیابراز عالقه کرده بود و گفته بود که اس

کرده بود که بعد از شام به آنها  یسودا را راض يو مکافات آ بتیبروند. به هزار مص رونیبود که شام ب قرار

 شک نکند که او با رها بوده است. اوشیملحق شود و شب را با او به خانه برود تا س
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 و تحمل کند. ندیرها را بب افهیشده بود که دوباره ق یراض یرها بود به سخت یسودا که دشمن خون يآ و

 خلوت بود.ها  ابانیرفتند. هوا به شدت سرد بود و خ یرستوران خلوت به

 تونست بزنه. ینم یحرف چیکس ه چیه گهید میعقد کن میکه بر يشدیم یاگر راض_

 تکان داد. ینگاهش کرد و سرش را به نشانه نف پرستو

 بشن یکن که اونها راض يکار هیتو _

 از کوره در رفت. رها

 بکنم که نکردم؟ برم پاهاشون رو ماچ کنم؟ دیکار با یچ گهید _

که با هم حرف  دانستی. مرودیم اوشیدست بوس به دفتر س يدانست که رها هر روز برا ی. مدیخند پرستو

که با  یوقت یشده است ول یهم راض يتا حدود اوشیکه س دیرسیهم ردوبدل کرده اند. به نظرش م ییها

به ضد رها  مرا ه اوشیس يو را کردیهر چه که رها رشته بود را پنبه م نیشاه گرفتیتماس م نیشاه

 یلیخ نیتر بود. شاه یهم احساس شیها میبود و تصم نیتر از شاه مینرم تر و مال شهیهم اوشی. سگرداندیبرم

 .گرفتیم میو تصم کردیفکر م یخشک و منطق

 بدوزدمت؟ يخوا یم_

 چپ نگاهش کرد. چپ

 ها؟یتازگ يدید يهند لمیف _

 دست پرستو را گرفت. زیم ریرا باال برد و از ز شیابرو رها

 پاچان هم بشم!! تایشما مجبورم آم يبرا_

 .دیبلند خند يبا صدا پرستو

 یگفت یجون تر م یکیاون که صد سالشه! حداقل  _

 يبرگرد ذارهیاون خان داداشت نم گهید يکار کنم؟ تو بر یچ _

 بماند. یانداخت و گذاشت که دستش در دست رها باق نییسرش را پا پرستو

 کار کنم ؟ یچ یگیم_

 .دیکش یآه رها

 نفوذ داشته باشه؟ نیهست که رو شاه یکنم. کس یم شیراض_

 بکند. يتوانست کار یم نویم دیافتاد. شا نویم ادیبه  ناخوداگاه
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 هیتونه  یخوب م یلیخ ینفوذ داره ول نیگم رو شاه ینم هیهمت. زن خوب نویم دم،یشماره روانکاوم رو بهت م_

 نفر رو با حرف قانع کنه.

 کرد. دایرا پ نویرا در آورد و شماره م شیکرد و گوش فشینگاهش کرد. پرستو دست در ک یبا مهربان رها

 

 کرد و گفت : رهیشماره را ذخ رها

 کنهیکه چکار م نمیبب رمیگیمن باهاش تماس م_

 سرش را تکان داد و گفت : پرستو

 رهید گهید م؟یبر_

 به ساعت کرد و گفت : ینگاه رها

 بعد ادیب ریبه دوستت تماس بگ _

 کند. یتا از رها خداحافظ ستادیرستوران در سرما ا رونیب

 فرودگاه؟ امیفردا ب شهینم _

 .رمیم اوشیبا س_

توقع داشت که فقط پرستو در مقابلش  شهیمتوقع بود. هم شهیاخم کرد و پرستو خنده اش گرفت. رها هم رها

 چون و چرا گوش کند. یو حرفش را ب دیایکوتاه ب

 .يریکب يکن آقا شونیراض_

 .دیآهسته خند رها

بعد هم من دارم خودم رو برات تو دهن  م،ینیهمو بب یکه ک ستیمعلوم ن يریم يدار ست؟یبوسه حقم ن هی_

 .ندازمیم ریش

 .دیخند پرستو

 .کنمیم یزندگ ریوقته که به خاطر تو رفتم تو قفس ش یلیمن خ_

 گفت : یو با حاضر جواب انهیموذ رها

 .دمیمن بهت بوسه م ياگر بخوا_

 .دیکوب شیبا مشت به بازو پرستو

 ییایح یرها، هنوز ب ينکرد رییمورد تغ نیتو ا_
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 .دیرا گرفت و پشت آن را بوس دستش

 مواظب خودت باش_

 نشود. دایدر صورتش پ یکرد تا غم و ناراحت یرا تکان داد و سع سرش

 تو هم_

مهم در  يزی. احساس کمبود چکردیم یاس گمگشتگدست تکان داد. دوباره احس شیشد و برا نیماش سوار

 که کنار رها نباشد ادامه خواهد داشت. یتا زمان دانستیکه م ی. احساسکردیم ی. احساس ناامنشیزندگ

 

***** 

به چراغ خطر نگاه کرد. شروع به شمارش کرد و در همان حال  يقراریداد و با ب هیتک نیماش شهیرا به ش سرش

که  کهیکرده بود و در حال رونیب شهیبه فاکس کرد که سرش را از ش یفته بود. نگاهفرمان ضرب گر يبه رو

 . سرش را تکان داد. تلفنش زنگ خورد.کردیبود با لذت و شعف به اطرافش نگاه م زانیمتر آو کیزبانش 

 تو دختر؟ ییپرستو کجا_

 شد؟ یجون. چ نویاومدم م_

 .دیخند نویم

 یلیخ یمن ازش داشتم. ول گهید تیذهن هیتو  ي. با حرف هاستین يپسر بد یشازده پسر عاشقه حساب نیا _

مهمه. از  یلیبه نظرم خ نیناراحت بود که ا یلیکرد. از گذشته خ فیاز تو تعر یلیو موقر حرف زد و خ نیمت

 از ده تا کلمه اش نه تا حرف تو بود. دیگفت شا یم یلیدلخور بود. از تو خ یاز همه چ شتریاشتباهش ب

 را حرکت داد. نیو با سبز شدن چراغ ماش دیخند يبا شاد پرستو

 ؟یکنیکار م یچ نویم_

 عاشق رو به هم برسونم. يبکنم؟ باالخره مجبورم شما مرغ ها تونمیکار م یچ_

 را نگه داشت و گفت : نیماش

 من دم درم. نییپا ایب_

 فاکس زد. يبرا یبشکن

 ادیب خوادیم نویبدو برو عقب پسر خوب! خاله م_

 شعور! صد دفعه نگفتم منو خاله سگت نکن یب _
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 ؟یقرار گذاشت نیباال حاال، با شاه ایب_

 کرد. دیداد و رژ لبش را تجد نییرا پا ریآفتاب گ نهیآ نویم

 پس االن با شوهرم قرار دارم؟_

 زد و با خنده گفت : یچشمک

 حرف هامون ضبط کنم؟ میبا گوش يخوا یالبته شوهرم هم هست. م_

 کرد. ادهیکه قرار داشت پ یاو را مقابل رستوران پرستو

 ؟ یکنیآره م_

 شد. ادهیسرش را تکان داد و پ نویم

 به سر کارش برگردد. دیبدهد که با امیپ نویشد که پرستو مجبور شد به م یآنقدر طوالن شانیها صحبت

زدند  نیبه شاه ییو شوهرش چه حرف ها نویکه م دیرا ضبط نکرد و پرستو هرگز نفهم شانیصحبت ها نویم

شود و با رها حرف بزند و بگذارد که او حرفش را  ادهیپ طانیکردند که حداقل از خر ش یراض يکه او را تا حدود

 بزند.

 یبلند و گاه يبه صدا ی. گاهزدیحرف م یبه فارس یدر اتاقش با کس نیکه پرستو به خانه برگشت شاه شب

 .زندیشد که با رها حرف ممتوجه  ستادیکه گوش ا ی. وقت میآرام و مال

آهسته  يبه زمزمه ا لیبالکن آمد و بعد تبد ییشدن در کشو دهیکش يقطع شد و صدا شیصدا يلحظه ا يبرا

 شد.

 الیخ ی. به اتاقش رفت وبا استرس شروع به قدم زدن کرد. فاکس همان طور بدیشن یرا نم شیحرف ها گرید

 .کردینگاهش م

به  نیبه در خورد و شاه ي. ضربه ادیتخت دراز کش يقدم زد و به سر و ته اتاق رفت که خسته شد و رو آنقدر

 داخل آمد. بلند شد و نشست.

 بخواب، راحت باش._

آنها  يکه سودابه با خانواده  يرخ خواهرش نگاه کرد. بعد از کار میو به ن دیو چرخ دیهم کنارش خواب خودش

که  یخواست که او را هم از دست بدهد. آن هم به کس یمانده بود، نم یباق شیبراکرده بود او فقط پرستو 

دانست که چکار  یبود. خودش هم نم کیپرستو اتفاق افتاده بود شر يکه برا ییایقضا نیاز ا یمیخودش در ن
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هم  یمدل چی. گرفتار رها بود و به هدیکش یعشق دست نم نیبود که پرستو از ا نیبکند. آن چه واضح بود ا دیبا

 عالقه و ازدواج رضا نبود. نیاو هم دلش به ا یقصد نداشت که خودش را آزاد کند. ول

او  یبرده بود ول ادیبه ارمغان آورده بود را از  شیکه رها برا یاگر عاشق و کور بود و تمام آن رنج و ناراحت پرستو

 یآوردن پرستو به فرودگاه رفت را هرگز فراموش نم يکه روز اول برا یبود. تمام آن لحظه ها را. وقت ادشیکه 

را به  شیبود. تمام کابوس ها يگریشخص د کیاو اصال  نکهیدردمند بود. مثل ا قایکرد. پرستو وامانده و عم

 آرامش. يبه دست آوردن ذره ا يبرا یطوالن يرا، قدم زدن ها شیها یخواب یخاطر داشت ب

 شد. یدلش با رها صاف نم انهیبا تمام ا حاال

 پرستو؟ _

 و به برادرش نگاه کرد. دیچرخ

 بله؟_

 سرش کرد و گفت : لیدستش را حا نیشاه

 کارت درسته؟ یکنیفکر م ؟یبکن يخوایکار م یچ_

 نگاهش کرد. پرستو

 .شمیکه من فقط با رها کامل م دونمیرو م نینه؟ فقط ا ایدونم که درسته  ینم _

 را قطع کرد. حرفش

از رها خوشت اومده چون اون  ی. تو بچگیبه خودت فرصت بده. تو هنوز جون یکنیفکر م يطور نیا دیشا_

کم  هی ،يخانم شد ،يتو حاال بزرگ شد یول ستین یحرف هیرها مرد جذاب نکهیو خوب در ا کردهیبهت توجه م

 .شهیم دایجنس مخالف تمرکز کن. باور کن دور و اطرافت مرد بهتر از رها هم پ يرو شتریب

 برادرش را درك کند. یتوانست عمق نگران یداد. م هیتک نینگاهش کرد و سرش را به دست شاه پرستو

که بخوام  نمیب یاز رها نم ریرو به غ يا گهیمن مرد د نکهیمشکل من ا یفهمم. ول یم یگیم یچ دونمیم _

 بشه کیاجازه بدم که اون به من نزد ایبشم  کیبهش نزد

 .یو با ناراحت ینگاهش کرد. چند لحظه طوالن نیشاه

 کت؟ یبگم پوس یمن چ_

 با التماس گفت : پرستو

 .دمیمن جواب رد بهش م ینباش یبگو آره. چون اگه تو راض_
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 بار رها به خواهرش رکب نزند. نیهم فشرد و از ته دل دعا کرد که ا يرا به رو چشمانش

 باشه_

 .دیاو را بوسحلقه کرد و  نیرا دور گردن شاه دستش

 رو بهش بگو نیپرستو ا کشمشیخودم م يکنه خودم با دستها تییاذ گهیبار د هیاگه _

که تا به حال در  یحس نیابرها است. بهتر يکه به رو کردیو سرش را تکان داد. احساس م دیخند پرستو

 بود. وستهیپ قتیاو بود که حاال به حق هیزندگ يداشت. بودن با رها و او را داشتن آروز شیزندگ

 

 گذاشت و به فاکس اشاره کرد که سوار شود. یرا در تاکس چمدانش

 و به مادرش نگاه کرد. دی. پرستو خندکردینفس غرولند م کی شهناز

هم بود  یماه یلیتبار بود و مرد خ یرانیدکتر ا کیکه  نی. استاد شاهردیکرد که مادرش هم سرو سامان بگ دعا

شهناز فعال مشغول ناز و ادا آمدن  یهم کرده بود ول يبود و از او خواستگارکرده  ریمادرشان گ شیپ شیگلو

آقا و جنتلمن بود که پرستو  اریبس اریبس و کیمرد مسن ش کیبود.  دهیجناب دکتر بود. پرستو هم او را د يبرا

جناب  نیا گفته بود نیآقا و مودب بود که پرستو آهسته به شاه ياش شد. به قدر فتهیاول ش داریدر همان د

 در مخ مبارکشان نخورده است که از مادر آنها خوشش آمده است!! لیب انایدکتر اح

دکتر از شهناز خوشش آمده بود و پرستو  يآقا دیایب نیریش يبه دهن بز دیخوب از آن جا که علف با یول

 .ستین لیم یمطمن بود که مادرش هم چندان ب

که مادرشان بچه تر از هر  کردیفکر م یمادرش تکان داد. گاه يبه نشانه تاسف برا يسوار شد و سر نیشاه

 است. ییبچه ا

شرط ها باالجبار دست پرستو را  شیبا گذاشتن همه پ نیو شاه دیایب يتا رها به خواستگار گشتندیبر م رانیا به

 در دستش بگذارد!

برده  مایفت تا به قسمت بار هواپر یدر آورد و مثل زمان آمدن پرستو به قفس نم يفرودگاه دوباره فاکس باز در

کردند و در  قیبه او تزر یهوش یماده ب ی. ناچارا کمکردیپارس م یتهاجم یبود و با حالت دهیشود. به پرستو چسب

و  یطوالن يبه تهران بود. پرواز ویو توک ویتوک ایفرنیدادند. پروازشان کال لیقفس گذاشتند به قسمت بار تحو

 آمد! یکوتاه تر م یلیحاال راه به نظرش خ یدو ماه قبل آن را تحمل کرده بود. ول بایخسته کننده که پرستو تقر
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که تا به  یارتباط لهیتلفن، خالصه آنها همه جور وس پ،یاسکا ل،یمیهر روز با ا بایرها صحبت کرده بود. تقر با

 حال اختراع شده بود را امتحان کرده بودند!

ساعت به  میداشت تا در عرض ن یسوخت اتم یلیسوخت فس نیا يبه جا مایکه هواپ خواستیدلش م حاال

 !دندیرسیتهران م

 

**** 

 

رها گفته بود که حق ندارد  یبلند شده بود ول یلی. خکردینگاه م شیفرفر ينشسته بود و به موها نهییآ يجلو

 بود از همان ابتدا شیفرفر يموها فتهیاز آن را هم کوتاه کند. رها ش متریسانت کی یحت

 می. تصمکردیاش م دهیرنگ پر یلیروشن خ يرنگها دشی. به خاطر پوست سفدیسبز خوشرنگش را پوش راهنیپ

 شیشهناز نگذاشته بود و خودش رفته بود و آن لباس سبز را برا یبپوشد ول یمشک يخواستگار يداشت که برا

 دامن نییو پا هقی يکار به رو ی. بلوز و دامن ساده با کمدانستیدخترش را م قهیگرفته بود. سل

که  دیترس ی. مدیلرزیهم م شیآنقدر استرس داشت که دست ها یکرد. ول شیآرا یرا باز گذاشت و کم شیموها

 برعکس ایو  دیایکه به مذاق رها خوش ن دیبگو يزیچ نیکار خراب شود شاه

مانده است و به سودابه  رانیبود که ظاهرا رضا ا دهیسودابه بود. رها شن دیترسیاز همه م شتریکه ب يزیاز چ و

 وقت برنگردد. چیه گریصورت د نیا ریدر غ دیایب رانیخواهد او هم به ا یگفته که اگر م

خوب و روبه راه نبود.  چیرضا و سودابه ه یبود اوضاع زندگ دهیو محمد شن شیطور که رها از عمه ها و عمو نیا

 د.نبو یراض يدانست فقط ظاهرا رضا اصال از سود یعلتش را نم

 يرها خبر داشت باز هم با آن عقده ها يخواستگار انیکه برگشته بود و قطعا از جر ياگر سود کردیم فکر

 زد؟یخواست بر سر بر یم یچه خاک گریاو د ختیر یرا به هم م شیزندگ شیروان

دکتر تماس گرفته بود و  ي. ظاهرا آقاگذاشتندیسر به سر شهناز م اوشیو س نیرفت. شاه نییدلهره پا با

و  شودیدعوتش کنند خوشحال م یعروس يکرده بود که اگر برا دیگفته بود و تاک کیبه شهناز تبر شیشاپیپ

 !دیایحتما م

زد و به ساعت نگاه کرد. دوباره حالت تهوع به شدت به سراغش آمده بود. به سر  یلبخند پر از استرس پرستو

 شتریآرامش ب یکم يخورد. فقط برا یلیه مد دیازپوکسایکلرد کیرفت و  خچالی
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 ؟يخورد یچ _

 .ندیبب نیقرص را باال گرفت تا شاه بسته

 ؟یقرص واسه چ _

 کشاند. اطیرا گرفت و به ح نیشاه دست

 .ترسمیم نیشاه_

 ؟یواسه چ_

 گفت : یبلند و عصب يبا صدا نیکرد و شاه فیتعر شیاست را برا رانیا يسود نکهیا انیجر

 ؟یگیرو به من م نایحاال ا _

 سرش را تکان داد. یبا ناراحت پرستو

 ترسمیم_

 پرستو را گرفت. دست

قدر احمقه که گول  نیکه دوباره قاپ رها رو بدزده؟ اگر رها ا ؟یترسیم یاز چ مینترس همه ما پشتت هست _

 همون بره بهتره خورهیرو م يسود

 ش را گرفت و آرامش کرد.دست نی. شاهدیزنگ در از جا پر يرا تکان داد. با صدا سرش

 کیآنها  تی. وضعدادندیخبر م لیعقد به فام يو بعد برا دیایب يبه خواستگار ییبود که رها خودش به تنها قرار

 ینم گریبود و رها د انیجر نیپشت ا ثیحرف و حد یطور هم کل نینبود. هم ينرمال و عاد يخواستگار

 قرار دهد. بتیباز کند و در معرض تهمت و غ نیاز ا شتریخواست موضوع را ب

که از قلبش شروع شد و به سرعت به مغزش  یاز آرامش تمام وجودش را در برگرفت. آرامش یرها موج دنید با

 رفت و از آنجا تمام بدنش را آرام کرد.

 يبرا با شهناز خوش و بش کرد و نیدر هم شاه يتوجه به اخم ها یخونسرد آمد و نشست و ب یلیخ رها

 و منگ زد. جیگ يبه پرستو ییتکان داد و لبخند گشاده ا يسر اوشیس

 يمعمول رد و بدل شد. شهناز تمام مجلس را در دست گرفته بود و با مهارت بحث ها يهمان حرف ها ابتدا

 کار مادرش ممنون بود. نیو پرستو چقدر از ا راندیم هیخطرناك را به حاش

 شروع به صحبت کرد. نیشاه

 پرستو؟ ياومده خواستگار یشما رو چه حساب يریخوب جناب کب_
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 باال انداخت و گفت : يخونسرد ابرو رها

خوام اون هم منو. تمام مشکالت خود به خود  یدختر؟ من پرستو رو م هی يخواستگار رنیم یرو چه حساب _

 گهیحله د

 نه؟ یرو گفت نیهم يسودابه هم اومد يکه خواستگار یاون وقت زمان _

 .امدین نییباز هم از موضع خونسرد خودش پا یفک رها منقبض شد ول عضالت

دکتر؟  يمگه نه آقا میکنیاشتباه م ی. همه تو زندگکنمیرو قبول م تشیاشتباه بود که من کامال مسول هیاون  _

 ؟يخود شما تا حاال اشتباه نکرد

 سرش را تکان داد. نیشاه

 گهید یکیبا  يحاال نه با سود ؟یرو نکناشتباه  نیهست که دوباره ا ینیچه تضم _

 .کردینگاهشان م دهیبه پرستو نگاه کرد که رنگ پر رها

قبول کن  یتموم شد ول گهیچند نفر د هینابود شدن زندگ متیمن بود که به ق یاشتباه زندگ نیسودابه بزرگتر _

همه رو  یحسادت احمقانه زندگ يسر هینداشت. به خاطر  یخواهر خودتون بود. اون تعادل روح یکه مقصر اصل

 هیندارم که رضا آدم خوب ي. من اصال کارکنهیمبرادر منو نابود  یحاال هم داره زندگ ضهیبه باد داد. خواهرتون مر

کرد، از پدر و برادرش جدا شد، حقش  انتیزد کتک خورد، خ يدست به هر کار يرضا به خاطر سود یول هیبد ای

 زنمیحرف رو م نیکه دارم ا هیچه زمان نیبب ه،یروان ضه،یمر ياش بکنه. سودکار رو باه نیا يکه سود ستین

. رضا صبوره شناسمی. من برادر خودم رو مکنهیرو داغون م زیهمه چ زنهیم ده،یم دسترضا داره تحملش رو از 

 .ستیکس جلو دارش ن چیه گهیبشه د زیکاسه صبرش سر ر یوقت یول

 :دیبا اخم پرس نیشاه

 چه مرگشه؟ گهیخواستش؟ د ینبود که م یهمون نیا ؟يسود کنهیکار م یمگه چ _

 زد. يپوزخند رها

 ضهیمن که گفتم سودابه مر_

 شود. ریختم به خ يکه عاقبت همه آنها با وجود سود کردی. دعا مدیکش یآه نیشاه

 

 ؟یواسه پرستو بکن یتونیکار م یموضوع شماست. حاال تو چ میو رضا ندار يبه سود يخوب حاال ما اصال کار_

 رو اول ثابت بکن تیبرادر
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 دارم مال پپره یهر چ_

 پوزخند زد. نیشاه

 يخوایم کاریچ گهید يبه مال تو نداره از لحاظ ها يازیداره. ن یحاال هم خودش به اندازه کاف نیپرستو هم_

شما نوك همه  که با ازدواج یدونیخودت هم م ؟یستیحرف خانواده ات وا يبه خاطرش جلو یتون یم ؟یبکن

بگن که پرستو با رها رابطه  کنهدونن مم یم ی. همه اون رو مقصر همه چرهیها به سمت پرستو نشونه م کانیپ

 ؟یبکن تیازش حما يخوا یم يچطور ؟یکنیکار م یداشته تو چ

 نزد. یحرف هیچند ثان رها

هم پشت سر اون هم من. من تا اونجا که بتونم ازش دفاع  ادیحرفات موافقم. قطعا حرف در م يبا همه  _

را به  شیبه سمت جلو خم شد و آرنج ها یآروم باشه (کم میزندگ ی. حاضرم با همه قطع رابطه بکنم ولکنمیم

و هفت  یرو ندارم. من س شنجپر از ت یزندگ هیتحمل  گهیمن د نیزانوانش گذاشت و ادامه داد ) شاه يرو

 میخانم که بتونم خستگ هیخونه که بتونم بعد از کار توش آروم باشم.  هیخواد.  یفقط آرامش م سالمه، حاال دلم

خوام  یحاال فقط آرامش م یاومد ول یبدم م ینواخت کیبودم و از  جانیدنبال ه یزمان هیرو باهاش رفع کنم. 

همه  يشه به خاطر پرستو جلوکه در توانم با ي. من تا حدارمیآرامش رو فقط با پپر بدست م نیو مطمنم که ا

. همون طور که تو اون چهار سال نتونستم. تمام رمیحرفشون رو بگ يتونم که جلو ینم گهید یول ستمیا یم

برادرم که از جونم  دم،ی. تاوان دادم. هنوز هم دارم مدمیمدت زجر نکش نیبود. منم کم تو ا نییاون سالها سرم پا

تونم  ینم نیاز ا شتریب گهیتقاص منه د نیخودش بدتر نیتحمل کنم. ا تونمیدوستش داشتم رو نم شتریهم ب

 اهیرها تو س یگفت ادتهیگفت )  یخواد (رو به پرستو کرد و با خنده تلخ یدغدغه م یب یزندگ هیتاوان بدم. دلم 

 ؟يشد

 شد. یبود، خاطره آن روز هرگز از ذهنش محو نم ادشیسرش را تکان داد. البته که  پرستو

 کنم. یخوام فقط زندگ یم گهیبسمه د گهی. درمیرو از تو بگ يدیکه سف کنمیم یحاال دارم سع یگفتراست _

 متفکرانه سرش را تکان داد. نینگاه کرد. شاه نیشاه به

ندارم، چون  یحرف یهم بهت اعتماد ندارم ول یچرا؟ به اندازه سر سوزن یدونیخودت هم م ستمیمن موافق ن_

 یبفهمم که ناراحت یزمان هیخوام راحت باشه. اگر  یخوام که دوباره عذاب بکشه. م یپرستو خودش موافقه نم

 کشمت. یسر قسم م يباال ياومده اونهم از طرف تو به همون خدا شیبراش پ

 .دیخند رها
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 باشه موافقم. _

ا دست داد و با ره دیرا چرخاند. شهناز هم برخواست و پرستو را بوس ینیریو خودش بلند شد و ش دیخند اوشیس

 افتاد. هیو به گر

آرامش کرد و شروع کردند به گذاشتن  یکرد. پرستو به سخت یم هیو با احساسات هر چه تمام تر گر يها يها

 قرار و مدار

بود. رها عجله داشت و  یکاف یکوچک خودمان یمهمان کیخواستند.  یرها و هم پرستو جشن بزرگ نم هم

 يکرد و قرار را برا یرها بود که با زبان چرب و نرمش همه را راض نیا گفت که صبر کنند. باالخره یم نیشاه

 گفت گذاشت! یم نیزودتر از آنچه شاه یخیتار

 کیدرجه  يداشتند که فقط اعضا می. البته تصمدیهر چه زودتر به خانواده اش هم بگو دیگفت که با نیشاه

 رها ییخانواده از ازدواج آنها با خبر شوند. دو عمه و عمو و دا

به ماه محرم و صفر بود و مراسم  کی. چون نزدردیگیو وقت م کندیم دایمحضر پ کیگفت که هر چه زودتر  رها

 .شدیقبل وقت گرفته م یحتما از مدت دیعقد کردن با يبود برا دهیبه اوج خودش رس یعقد و عروس

 هم بروند. شیآزما يکردند برا ادیحلقه بروند و بعد از آنکه محضر پ دیخر يفردا قرار گذاشتند که برا يبرا

جور حس آرامش  کینبود.  هیکه تا به آن لحظه داشت شب یکدام از احساسات چیکه پرستو داشت به ه یاحساس

 ..... یسبک ،یالیخ یب ،یمحض، راحت

که  ياز اندازه ا شیب يحال فقط به رها فکر کند. شاد نیفکر نکند و در ع زیچ چیبه ه تواندیکه م کردیم حس

 بود! یو دوست داشتن فیلط اریبس شینا آشنا بود که برا یحس زدیدر قلبش موج م

 

و به  شدیبار از جا بلند م کیکه هر از چند لحظه  هیو به مرض دادیرا مثل پاندول ساعت تکان تکان م شیپاها

بود. محمد با  یسخت یلیحتما دوران خ ي. دلش سوخت، باردارکردیآورد نگاه م یرفت و باال م یم ییدستشو

 به سراغش رفت. او هم از جا برخواست و به دنبال محمد رفت. ینگران

 .زدیکرده بود و عق م یسرش را در کاسه توالت فرنگ هیمرض

 شده؟ یچ_

 و نگاهش کرد و آهسته گفت : دیچرخ نیشاه يصدا با

 حامله است. _
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 کرد. ییو سرش را در دستشو دیخند نیشاه

 خانم محمد جان .... هیمبارکه مرض_

 نگاهش کرد. محمد

 زن ما بخوره. دل و روده اش اومد تو دهنش! نیا يبد يندار یچ هیدکتر جون _

 .دیخند نیشاه

. تا بعد بره دکتر خودش ییمویآبنبات ل ایخانم بخوره  هیپسته شور بده تا مرض کمیپرستو جان به شهناز بگو _

 شازده کجاست؟ نیا ینیبب يزدیم هم یزنگ هی شهیبده بهتر م نیتامیبراش و

 گفت : یبا درماندگ پرستو

 دارهیبرنم خورهیده. زنگ م یجواب نم _

 بلند گفت: ییاز داخل دستشو محمد

 سرش بلند شده ریگمونم ز_

 .دیخند نیشاه

 زنمیقرار محضرو بهم م رمینشده. م یچی. هنوز هرونیب کنمیامروز پرتش م نیغلط کرده! هم_

 رفت و دوباره با رها تماس گرفت. اطیپسته آورد و بعد به ح هیمرض يآنها برا يها یحوصله از شوخ یب پرستو

آنها را  يتا هم خبر نامزد ندیایشام به خانه آنها ب يو هر دو عمه رها برا ییعمو و دا گریساعت د میبود تا ن قرار

گرفت رها  یهر چه پرستو با رها تماس ماز عصر  یول ندیرا به آنها بگو یکنند و هم قرار روز عروس یرسم

 سابقه نداشت. شانیدر آن مدت دو هفته نامزد نیداد و ا یجواب تلفن را نم

 دوباره به رها تماس گرفت. زدیقدم م اطیطور که در ح همان

 زم؟یجانم عز_

 است. دهیکش ادیفر ایکه سرما خورده است  یگرفته و خش دار بود مثل کس شیصدا

 رها؟ _

 بود. يپر از دلخور شیصدا

 جونم؟_

 ؟يدار یرو بر نم یچرا گوش زنمیساعته که دارم زنگ م کیتو؟  ییکجا_

 خط برقرار شد. يلحظه سکوت در آن سو چند
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 ؟یرها؟ هست_

 آره ...._

 .دیپرس دیشک و ترد با

 شده؟ يزیچ_

 لب داشت. که بر يگاریس انیحرف زدن از م دهیبر دهیفندکش آمد و بر يکرد و بعد صدا يا سرفه

 که هراسان نشود. دیکه آسان نشود مرد با ستین ینه. مشکل_

 ی. رها هر زمان که ناراحت بود و سعدانستیهست! اخالق رها را م یصد درصد مطمن بود که مشکل گرید حاال

 !!گفتیجلوه بدهد شعر م تیاهم یو ب یعیرا طب زیتا همه چ کردیم

 شده رها؟ یچ_

 و آهسته گفت : دیخند

 شده؟ ریاز دستم که د هیشاک یلیاونجا مهمونها اومدن؟ شهناز خ امیپپرم. حاال دارم م ستین يزیچ _

 ایزود ب هی. آره شاکومدنینه هنوز ن_

افتاده است که رها  یداشت که اتفاق نانیتاب نشست و آرام تکان تکان خورد. اطم يرا قطع کرد و رو تماس

 قرار بدهد. انینخواست او را در جر

 ظاهر شد و با اخم گفت: شیساختمان برگشت. شهناز جلو داخل به

 شد ریرها ؟ د نیپس کو ا _

 را تکان داد. سرش

 .ادیتو راهه شهناز جون. داره م_

تا دوباره دچار تهوع  دیکشیبا دهان نفس م نیداده بود و به دستور شاه هینگاه کرد. به محمد تک هیمرض به

 نشود.

 دید یکه رها را نم یبرگشت. مثل مرغ سر کنده شده بود و تا زمان نییباره به پاقرار بود. به اتاقش رفت و دو یب

 شد. یراحت نم الشیخ

 است در را زد. امدهیدر را زدند و شهناز غرولند کنان که چرا رها هنوز ن زنگ

 ها صورت گرفت. یها داخل شدند و سالم و احوال پرس مهمان
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شان از بابت رها مرتفع شده  یکه نگران دندیدیم نکهیشناختند. از ا یسر از پا نم یدو عمه رها از خوشحال هر

 یآرام یرضا زندگ نکهیراجع به ا ییاست خوشحال بودند. فقط راجع به رضا نگران بودند. آنها هم زمزمه ها

همه  نکهینکرد. با ا يبه سود ییا اشارهکس  چیبودند و حاال نگران و دلواپس او بودند. ه دهیندارد را شن

. همه آنها آن قدر از پرستو شناخت زدینم یحرف یکس یماجراهاست ول نیباعث تمام ا يکه سود دانستندیم

 جو را خراب کنند. ينخواهند با صحبت راجع به سود گریاو را دوست داشتند که د نیداشتند و همچن

 دوباره زنگ از جا بلند شد و در را زد. يصدا با

 ال رها رفت.را باز کرد و به استقب يورود در

رها همان جا دم در خشکش زد. کامال مشخص بود که دعوا کرده است. کتش را در آورده بود و در  دنید با

. گره کراواتش که دادیدعوا م کیدرهمش همه نشان از  ياز شکل افتاده و موها راهنیپ یدستش گرفته بود ول

 زده زد. بهت يبه پرستو یکج و زورک يکج شده بود را صاف کرد و لبخند یباز و کم مهین

 .دیشد و گونه اش را بوس خم

 پپرم چطوره؟_

 خواهد از او پنهان کند؟ یرا م يزیکرد که رها چه چ ینگاهش کرد. فکر م پرستو

 چه خبر شده؟ _

او  يفرفر يموها يگذارند به پرستو زد و دستش را آهسته به رو یکه با آن سر بچه ها را کاله م يلبخند

 گذاشت.

 گلم! میما خودمون خبر_

 داخل رفت و آهسته گفت : به

 اتاق خودت؟ میاول بر شهیم_

 کرد. تیرا تکان داد و او را به طرف راه پله هدا سرش

 شیآرا زیم نهییآ يآمد نگاه کرد. صورتش را خشک کرد و به جلو یم رونیاتاق او ب ییرها که از در دستشو به

 رفت و گفت :

 برست رو بزنم به سرم؟_

 را شانه کردو شیرا تکان داد و رها موها سرش

 شده رها؟ یچ_
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 تخت نشست. يو کنارش رو دیخند

 ؟يشده رها خورد یقرص چ_

افتاده است و او  یخواست تا مطمن شود که اتفاق یم نکهیجوابش را نداد و فقط نگاهش کرد. مثل ا پرستو

 کند. یاشتباه نم

 حوصله گفت : یب ییصورت پرستو کنار زد و با خنده ا يرا از رو شیبه طرفش خم شد و موها یکم

 شده یکه چ گمیبهت م يبوسه بد هیاگر _

آهسته به گونه اش زد و با  ییو با ناز گونه اش را عرضه کرد. اما رها ضربه ا دیرها خند یفرصت طلب نیا به

 گفت : یزرنگ

 لباهات رو گفتم خوشگلم! ؟ید نه د .....زرنگ_

 .دیو محکم تر او را بوس دیخند دیحرکت را د نیمحکم لبانش را به هم قفل کرد. رها که ا اخم کرد و پرستو

 که همراه با خنده بود نگاهشان کرد. یبا اخم نیباز شد و شاه در

 ؟يکردیکار م یچ_

 کرد و گفت : یپوف رها

 تونم بکنم. یهم بخوام نم يمثل تو من اگر کار یبا وجود برادر پاسبون _

احساس  يدیخورش يمعادل انفجار ها ییرا با دما شیکه از خجالت بر افروخته شده بود و حرارت گونه ها پرستو

از اتاق  رونیگذاشت به ب یو سربه سر رها م دیخند یکه هنوز م نیکرد از جا بلند شد و از کنار دست شاه یم

 رفت.

مشغول بگو بخند  شهیمثل هم يا که با ظاهربه ره یکه مثل خوره به جانش افتاده بود نگاه یو دو دل دیترد با

 با اقوام بود کرد. به آشپز خانه رفت تا به توران خانم و شهناز کمک کند.

 به پرستو گفت : گذاشتیم هیسربه سر مرض کهیهم به آشپز خانه آمد و در حال رها

 به من يدیمسکن م هیپپر  _

 یاز من مخف يرو دار یچ« سته و ناراحت بود و نگاهش کرد. چشمانش قرمز شده بود و چهره اش خ دیچرخ

 » ؟يریرها کب یکنیم

 مسکن در آورد و با آب به دستش داد و آهسته گفت کی خچالی از

 شده؟ یکه چ ینگفت_
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 آنکه از پرستو چشم بردارد مسکن را خورد و خم شد و گفت : یب رها

 .ستیکه حساب ن مهیبوسه نصفه و ن هی_

 گفت : تیحرص و عصبان با

 رها ......._

 و دستش را گرفت و گفت : دیخند رها

 گمیم یکه بعدا دوبله حساب کن يدیاگه قول م_

 را گرد کرد و رها را دوباره خنداند. چشمانش

تا  گفتمیهمون موقع م زهیقدر خاطرم عز نیکه ا دونستمیکم با طرف بحثم شد. اگه م هیتصادف کردم. _

 يقروبون صدقه ام بر کمیحداقل 

در چشمان اوست  قتیحق افتنیدانست که او به دنبال  یبا دقت به چشمانش نگاه کرد و رها که م پرستو

اتفاق را حس  يکار مشکل داشت. بو يجا کیرفت.  رونیزد و چشمانش را جمع کرد و از آشپز خانه ب يلبخند

 را از او پنهان کرده بود. يزی. رها راست نگفته بود و چکردیم

دعوت کردند. رها آمد و کنار پرستو نشست و  زیو همه را به سر م دندین خانم شام را کشکمک شهناز و تورا با

نه چندان  يکه به جلو خم شد پرستو متوجه خراش ها نیهم یغذا بکشد ول شیبشقابش را برداشت تا برا

شده  دهیو بناگوشش کش گردنپوست  يکه با ناخن به رو دیرسیشد و به نظر م یم دهید یکه به سخت یقیعم

 است شد!

اش خورده است و او را ناتوان  نهیبه قفسه س ییکه ضربه ا کردی. حس مامدیباال ن گرید ییلحظه ا يبرا نفسش

 کرده است. دنیاز نفس کش

 گذاشت و سرش را خم کرد و کنار گوشش گفت : شی. رها بشقاب را جلودیرا گز لبش

 م؟یبشقاب بخور هیتو  ي. دوست داردمیکش ادتریز _

 کند. ينتوانست که خودار گریبود. د شهیکرد. نگاه رها صاف و زالل تر از هم اهشنگ

 بزنم روش نیبتاد کمیبنداز  ادمیچنگ و ناخنه  يپشت گردنت جا_

شد. سرش را تکان داد و  یاز صورت و چشمانش خوانده نم يزیچ چینگاهش کرد. ه هیاخم کرد و چند ثان رها

 شروع به خوردن کرد. ییاشتها یبا ب

 .... یباشه مرس_
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 هم قاشق و چنگالش را برداشت و به ظاهر او هم شروع به خوردن کرد. پرستو

 

را گم کرده است  يزیبود که چ یرو به آن رو شده بود مثل کس نیرها از ا یبعد روز قرار محضرشان بود ول روز

 ینم گرید ینزده بود ول یتحمل کرده بود و حرفبود. چهار روز بود که پرستو  یآرام و قرار نداشت و عصب

 قابل تحمل بود. ریغ اواقع نیکند و ا يخوددار اوشیو س نیشاه يتوانست. مجبور بود که جلو

 به خانه رها رفت. دیبگو يزیچ یآنکه به کس بدون

 بود و آشفته یضرب گرفت. عصب نیزم يرو شیرا زد و با پا زنگ

 پرستو_

 بود. در را زد و او باال رفت. یپر از شگفت فونیرها از پشت آ يصدا

 سالم_

 آمده بود و هنوز حوله حمام به تن داشت. رونیرها کرد. ظاهرا تازه از حمام ب يبه سرتاپا ینگاه

 شده؟ یچ_

بود.  دهیدر صورت او د گریبار د کیکه فقط  يزیبود. چ يدیمتعجب بود. صورت پرستو پر از ترس و ناام رها

 رونیب شیبا او صحبت کند و از او بخواهد که از زندگ يکه او را به دفترش دعوت کرد تا راجع به سود یزمان

 برود.

 تو ایب _

کج شد و به پرستو که  یرا به برق زد. کم ي. به آشپز خانه رفت و کتردیرا گرفت و به داخل خانه کش دستش

 اه کرد.بود نگ ستادهیو منگ بود و همان طور وسط هال ا جیهنوز گ

 شده پرپرکم؟ یچ_

 .دیشالش را از سرش کش متیرا گرفت و با مال دستش

سرد و خشک  يرها نکهیو عشق. مثل ا ینداشتند. فقط مهربان یحرف چینگاهش کرد. چشمان رها ه پرستو

 متولد شده بود. شیمهربان و عاشق به جا يرها کیمرده بود و 

 و با التماس گفت : ناالن

 رها؟_

 ؟زمیجونم عز_
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 شد. رهیخ نیداد و به زم هیشانه رها تک يرا به رو شیشانیپ

 چته پرستو؟_

 گفت : ییخفه ا يکج کرد و به گردن رها نگاه کرد و با صدا یرا کم سرش

 ؟يخوا یشده؟ باز هم منو نم یرها تو رو خدا بگو چ_

 شانه خودش بلند کرد و با تعجب نگاهش کرد. يسرش را از رو عیسر یبا واکنش رها

 گفته؟ نویا یک _

 ؟ یگیشده چرا به من نم تیطور هی. تو دونمیشده من م يزیچ هی _

 از مبل ها برد. یکینگاهش کرد و دستش را گرفت و به طرف  هیچند ثان رها

 و او را هم کنار خودش نشاند. نشست

کنم. کار  داشیتونم پ ینم ه،یسه چهار روز هیدنبال رضا هستم.  ستین یکن یکه تو فکر م يزیاون چ انیجر_

 واجب دارم باهاش

 با تعجب نگاهش کرد. پرستو

 شده مگه؟ یرضا؟ چ_

آهسته  يکرد و بعد با صدا يبود باز شیپاها يشال پرستو که رو يها هیاخم کرد و چند لحظه با حاش یکم رها

 گفت : يا

 ؟يگ زدزن ییبه چه شماره ا یکه حال بابا خوب نبود و با رضا تماس گرفت یتو زمان _

 نداشتم، با همون شتریشماره که ب هی_

 شال را شروع کرد. يها هیکندن حاش اتینگاهش کرد و دوباره عمل يلحظه ا يبرا رها

 نه؟ ای یشده که تو دنبال رضا هست یچ یگیرها م_

 بلند شد. رها هم برخواست و پرستو هم به دنبالش. يسوت کتر يصدا

 .ختیر وانیلرا در آورد و در  يقفسه قهوه فور از

 پرستو؟ _

 . قهوه را درست کرد و به دستش داد.ستادیو کنار رها ا آمد

 بله؟_

 سکوت و بعد ..... هیثان چند
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 ؟یکنیولم م ؟یکنیکار م یبچه داشته باشم تو چ هیاگه من _

 قهوه به دست هاج و واج به رها زل زده بود. وانیآن چنان خشکش زده بود که همانطور ل پرستو

 بچه ؟_

 شد. دهیشن یبه سخت شیلب ها انیکلمه از م کی نیهم

کلمه در  کیرها نبود. فقط همان  يحرف ها لیو تحل هیآن چنان قفل شده بود که او اصال قادر به تجز مغزش

 .شدیذهنش تکرار م

 کرد. یبه واکنش پرستو نگاه م يقرار یبا ب رها

 ه؟یک يبچه _

 ایتواند باشد؟ ترانه؟  یم یبچه چه کس نید درست فکر کند که اتوانست مغزش را آرم کند تا بتوان ینم اصال

 گر؟ینفر د کی

 من يبچه _

 برگرداند. ایدن نیاو را به ا ییلحظه ا يقهوه دستش را سوزاند و برا وانیل یداغ

مادر بچه فقط  نکهیاو به دنبال رضا بود و ا نکهیرها نگاه کردو ناگهان قطعات پازل در ذهنش کامل شد. ا به

را به  شیها ریت نینبود که دوباره آمده بود تا آخر زشیجز خواهر عز یتوانست باشد و آن هم کس ینفر م کی

 يرها افتاد و همان جا رو يحرف ها ادیبشه ) به  يبستر دیبا ه،یروان ضه،یکند ( سودابه مر کیطرف او شل

باال گرفت و به رها که با  که دچارش شده بود رها شود. سرش را ییا جهینشست تا از شر سر گ یصندل

 چشم دوخت. کردینگاهش م یدرماندگ

 بچه سودابه است؟ آره؟_

 

 ! گهیم يطور نیا_

 ؟يتو حرفش رو قبول ندار یعنی گه؟یم_

 .دیاز قهوه اش را نوش ییداده بود جرعه ا هیکرد و همان طور که به کانتر تک يپوف خنده دار رها

 شبه! یچون تو گفت گمیاگه بگه روزه من م یقبول؟ اون روان _

 آهسته گفت: يداد و با صدا هیرا به دستش تک شیشانیو پ دیکش یآه پرستو

 ؟يدنبال رضا افتاد نیهم يبرا_
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 و کنار پرستو نشست و دستش را در دست خودش گرفت. دیرا کش یصندل

 رشیاز ز میبد ين اا يد شیبچه رو آزما اریب گمیبه خودش م یاز چه قراره هر چ انیبفهمم که جر دیآره. با_

 نه؟ ایدونم انگار خودشم دو به شکه که درسته  ی. نم رهیدر م

 را باال گرفت و به رها نگاه کرد. سرش

 ؟يبا اون بود ياومد ریاون روز که د _

 گفت : تیسرش را تکان داد و با عصبان رها

 یآره بحثمم شد باهاش اساس_

 و گونه اش را نوازش کرد. دیآهسته خند دینگاه را د نیبه گردن رها نگاه کرد. رها که ا اریاخت یب

 سه سر بود. يچنگ ها مال اون اژدها يخانم مارپل! آره اون جا_

 .دیخند آهسته

 چرا مگه دعواتون هم شد؟_

 سرش را تکان داد. رها

 غیها به من حمله کرد. ج یدفعه مثل وحش هیکه  کردمیبه دو م کهی. داشتم باهاش هییخواهرت واقعا روان _

 انداخت، خالصه به هزار مکافات تونستم خفه اش کنم. یلگد م داد،یفحش م زد،یداد م زد،یم

 گفت : يو با لحن جد دیرا در هم کش شیها اخم

 ؟یگیشده نم یپرسم چ یچرا همون روز که ازت م _

 پرستو را باز کرد و گفت : يدو ابرو انیبا انگشت اشاره اش اخم م رها

نگه دارم. مثال فردا عقدمونه دوست  اناتیتو رو دور از جر تونمیخواستم تا اون جا که م یاخم نکن قربونش! م_

 بشه یات دوباره خسته و عصب هینداشتم که روح

 نه؟ گهیموضوع به من هم مربوطه د نیا_

 سرش را تکان داد. رها

 رو بهم بگو زیلطف کن دفعه بعد همه چ_

 و سرش را تکان داد. دیخند رها

 ؟یکار کن یچ يخوا یحاال م_

 کنم نصف موضوع حله دایاگر بتونم رضا رو پ_
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 ست؟ین رانیمگه رضا ا_

 ده یکه من ازش دارم رو هم جواب نم ییشماره ا نی. ايرفته مالز یکنفرانس پزشک کی ينه برا_

 به دنبال شماره رضا گشت. شیدر گوشمبل گذاشته بود آورد و  يرا که در هال به رو فشیبرخواست و ک پرستو

 ؟ يریگیهمونه که تو باهاش تماس م نیبب نهیکه من ازش دارم ا ییشماره ا نیبب_

 رها باال رفت يرها خواند. ابرو يرا برا شماره

 .رمیتا بگ گهیبار د هی. بگو ستیاون ن نینه ا_

تماس را لمس کند به کنار پرستو آمد و  قبل از آنکه دکمه یشماره را خواند و رها شماره را گرفت ول دوباره

 پرستو را گرفت. يآشپز خانه گذاشت و دست ها زیم يرا رو یگوش

 پپر؟_

 بله؟_

 ؟یباهام بمون ياگه االن رضا هم گفت که بچه مال منه تو باز هم حاضر_

 با او بودن و ماندن او در کنارش به التماس افتاده بود. يرها بود که برا نینگاهش کرد. حاال ا هیثان چند

 که نداره يریبچه است تقص هیآره. اون بچه اگر هم بچه تو باشه باز هم فقط _

 گرفته رها از هم باز شد و آرامش در تمام صورتش به وضوح به چشم خورد. صورت

 ؟یشمیو پ یخوبه. پس تو در هر صورت پشتم_

 را تکان داد. سرش

 ش؟یدیپسر؟ د ایدختره _

 بانمکه. اسمش هم سهنده یلیپسره. خ _

پسر داشت آن هم از سودابه. او هم  کی. رها کردینتوانست. احساس حسادت م یکرد که لبخند بزند ول یسع

خوب مال  يزهایچ شهیکه چرا هم کردیفکر م نیبه ا یفرزند از رها داشته باشد. گاه کیخواست که  یدلش م

خانه  کی. شتریبلکه هم ب باشداو بود. دوست داشت که سه تا بچه داشته  یشگیهم يایبچه رو کیسودابه بود؟ 

 کرد. یبه آن فکر م شیها ییدر تنها شهیبود که هم يزیشاد و پر از سرو صدا چ ي

 ه؟یک هیشب_

 و گفت : دیمانده قهوه سرد شده اش را نوش یباق رها
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 .میهم هست هیشب یلیشه منو رضا خ ینم لیدل نیخوب ا یزنه ول یخودم مو نم يها یکیبا کوچ_

که چه  دانستیرا تکان داد و از ته قلبش دعا کرد که او بچه رها نباشد. بدجنس شده بود. خودش هم م سرش

حس  نیا يجلو توانستیبود که نم نیدواندن کرده است اما مثل ا شهیدر وجودش شروع به رشد و ر يحس بد

و زهر آلودشان را در مغز  زیت انکنان زب شیف شیدت به دور گردنش چمبره زده بودند و فحسا ي. مارهاردیرا بگ

آب به  یبه سمت اتاق رها رفت تا کم یبکند. با ناراحت يتوانست کار یاو نم ی. ولکردندیو تمام وجودش فرو م

 عوض شود. یکم شیصورتش بزند بلکه حال و هوا

 کجا کجا؟_

 سبز شد و راهش را بست. با تعجب نگاهش کرد. شیمثل فرفره جلو رها

 تو اتاقت_

 اون تو؟ يکار دار یچ_

کرد تا از کنار دست رها خودش را رد کند و به اتاق برود اما رها هر دو دستش را  یشد و سع شتریپرستو ب تعجب

 گرفت و با خنده گفت :

 تو آخه اون تو؟ يدار کایچ _

 تو ؟ رها چته يخوام برم توالت ....وا یم_

 تر نگهش داشت. محکم

 تو هال سی. برو تو سرويخواد بر ینم _

 چشمانش را تنگ کرد پرستو

 اون تو ؟ يدار یچ_

 ! دهیسر بر هی_

 تقال کرد تا خودش را از دست رها نجات بدهد. یسرسخت با

 يبد یلیا.....رها! خ_

 و گفت : دیخند رها

 نه؟ ای دهیشماره رو جواب م نیا مینیبب میبه رضا زنگ بزن میبر ایب_

 ه؟یاون تو چ _

 .دیبلندتر خند رها
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 بچه! لباس مراسم فردا اون توهه یسرتق یلیخ_

 ؟يدیبرام لباس خر_

 .ردیدهانش جا خوش کرده بود را بگ يکه به رو يلبخند شاد و گشاد يتوانست جلو ینم

 کردم دوختش رو هم بچه ها زدن ی. خودم برات طراحدمینه نخر _

تماس آنها بعد از آن روز  نیاول نیدست در گردن رها انداخت و در آغوشش فرو رفت. ا اریاخت یو ب دیرا گز لبش

در آغوش  نکهیپرستو از ا یول دشیبوس یم یگرفت و حت یرها دستش را م يشوم بود. در تمام مدت نامزد

 یشود و رها م یو ناتوان م ریکه اس ردک یافتاد. حس م یآن روز م ادیو به  دیلرز یگرفته شود واهمه داشت. م

 تواند که به او غلبه کند.

 دوختم! یدونستم چها پنج دست م ی! من اگر ميواووو......چه دستمزد_

 .دیو با مشت به شانه رها کوب دیخند

 نمش؟یشه بب ینم_

 مارستانیب قیده از طر یاگه جواب نم نمیمشخص بشه بب فمیمن تکل میزنگ بزن میبر ای. بگهینه پرو نشو د_

 اقدام کنم.

را  یگذاشت. شروع به زنگ خوردن کرد و بعد از چهار زنگ رضا گوش کریاسپ يرا رو یرا گرفت و گوش شماره

 برداشت.

 رها ؟_

 پر از ترس بود. شیصدا

 سالم_

 شده؟ يزیسالم. چ_

 به سرعت به سراغ اصل ماجرا رفت. ینیبدون مقدمه چ رها

 نه؟ ای یهست انیدونم که در جر ینم کنمیآره من دارم ازدواج م _

 گفت : يو با لحن خسته ا دیکش یآه رضا

 طور به پرستو نیآره مبارکت باشه. هم_
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. من چهار روزه ختهیرو گفته که عصاب هم منو هم پپرو به هم ر يزهایچ هیزنت زنگ زده  شیچهار روز پ _

شماره رو به  نیداد امروز پرستو ا یجواب نم گرفتمیهم که به اون شمارت تماس م یشب و روز ندارم. هر چ

 من داد.

 گفته؟ یچ_

 کرد و گفت : یمکث رها

به  ییسهند شش ماه و خورده ا ای نیاومده؟ بب ایسهند بچه منه نه تو راسته؟ مگه سهند چند ماهه به دن گهیم _

 هنگفت يزیموقع طالق ما حامله بوده چ يواقعا بچه منه و سود نکهیا ایاومده  ایدن

 سهند بچه خودمه_

 :دیبا شک پرس رها

 اعتماد ندارم. یبه زن تو سرسوزن گهیمن که د ؟یاز کجا مطمن _

بدون اونکه  نیخودمه، چون منم بهش اعتماد ندارم. واسه هم يسهند بچه  گمیکه م نهیهم يخوب برا _

 خودمه يازش گرفتم. سهند بچه  يان ا يد شیده ماهش بود رو بردم آزما بایروز سهند که تقر هیبهش بگم 

 .دیکش یسکوت کرد و پرستو نفس راحت هیچند ثان رها

 اومد؟ ایمن باشه؟ مگه چند ماهه به دن يکه ممکنه بچه  یتو هم شک داشت یعنی_

 گفت : ینیو با لحن غمگ دیکش یچارگیاز سر ب یآه رضا

نه؟ اگر هم بود برام مهم نبود. بچه  ایهست تو  يبچه  نکهیمن شک نداشتم به ا یاومد ول ایهفت ماهه به دن _

شک  نیخط برقرار شد ) به ا يتو بود، حاضر بودم با جون و دل بزرگش کنم (چند لحظه سکوت در آن سو ي

 باشه ییا گهیکس د يداشتم که بچه 

 بود. با خشم گفت : دهیبرادرش را فهم یزندگ یچند لحظه خشکش زد. حاال علت ناراحت رها

 کنه؟یم انتیمگه خ_

بهش شک  یول دمیازش ند يزی. من چکنهی. داره داغونم مدهیعذابم م شتریب نیدونم. هم یدونم رها نم ینم_

. میما جنگ عصاب دار هیدونم چرا فقط بهش شک دارم. هر روز و هر ثان یدارم نپرس چرا ؟ چون خودم هم نم

افتادم نه راه پس  يبکنم؟ تو بد مخمصه ا دیکار با یدونم رها چ ی. نميشد یوسواس ،یتو شکاک گهیبه من م

کشش  گهیکه د کنمیوقتها فکر م ی. بعضشمیم یدارم از داخل متالش ی. دوستش دارم ولشیدارم نه راه پ

 ششیپ گردمیبعد دوباره خودم برم یتونم تحملش کنم. ول ینم گهیندارم، د
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 توانستیسوخت. حال رضا را فقط او م یرضا م يدرون دست رها نگاه کرد. دلش برا یبا غصه به گوش پرستو

 توانست حال رضا را بفهمد. یبود، م یمثل او که عاشق و در بند کس یدرك کند و بس. فقط کس

 .دادیرضا گوش م يبه حرف ها یاخم کرده بود و با ناراحت رها

 ؟يتو چرا رها؟ تو چرا حرفش رو قبول کرد_

 ؟يکرد یشک نم ياش، تو بود افهیتولدش، ق خیتار نم،یبیسن و سالش رو م یوقت _

 .دیحوصله خند یب رضا

که بتونم حواسم بهش  يدخالت کنه. تا جا تونیتو زندگ ينذارم سود گهیکه د دمیمبارکتون باشه. قول م _

بود که  یشین نیآخر نیا گهید یول زنهیم شیو همه رو ن رهیعقرب که راه م هی نیع ه،یسم يهست. سود

 نیگذاشتم ازش بخور

 گفت : يند لحظه مکث کرد و بعد با دلسوزچ رها

 طالقش بده_

 تونم رها ینم_

 بار رضا بود که سکوت را شکست و گفت : نیسکوت و ا دوباره

 کنندیبرم، صدام م دیمن با _

 فرار کردن از اصل موضوع بود. يو برا یکه به نظر پرستو مصلحت یکرد. خداحافظ یخداحافظ عیسر

 

ساعت تمام  کیبود و  ستادهینگاه کرد که پشت سرش ا هیبه خودش نگاه کرد و بعد با خشم به مرض نهییآ در

 کرد. یفرستاد و با آرامش به او نگاه م یگوشه لپش به آن گوشه م نیرا از ا شییمویبود که آبنبات ل

 چته؟ _

 ؟يمن درست کرد يکه برا هیختیچه ر نیآخه ا _

 پرستو برداشت و در دهان گذاشت. یپاتخت يز روپسته ا کیخم شد و  يخونسرد با

 پرستو! کنمیدستت رو از جا م یبه خدا دست بهش بزن _

 او را پوش داد. يفرفر ياز موها يو حلقه ا دیسودا خند يآ

 خوب شده پرستو یلیخ_

 سودا رفت. يبه آ ییغره ا چشم
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 خوام؟ یم ظیغل شیکجاش خوبه؟ من گفتم آرا _

 زد و گفت : یچشمک هیمرض

 !یکن یکارم پاهام رو هم ماچ م نیا يبعدا برا يخوا یم یکه چ یدونیتو االن نم _

 سود با خنده به سراغ لباس رفت و آن را از کاور خارج کرد. يرا گرد کرد و آ چشمانش

واسته بود بود. خودش نخ میمال اریبس ششیآرا هیاز رژلب قرمزش بق ریبه خودش نگاه کرد. به غ نهییدر آ دوباره

 رها جا شده بودند. يبرود. مراسمشان آن قدر کوچک بود که همه مهمان ها در خانه پدر شگاهیکه به آرا

 جیساده، بدون ه اریبس اریلباس بس کیدانست.  یاو را خوب م قهیبه لباس فوق العاده اش کرد. رها سل ینگاه

 بود که به دور کمرش بسته شده بود. یکروبان پهن زرش کیلباس  نتی! تنها زییو گل و بته ا دیمروار

 بده هیرنگ روبانت با رژلبت ست شد. باز هم بگو مرض کنهیمن چه حس ششمم خوب کار م نیبب_

رها  یعروس ادیبه  اریاخت ینگاه کرد. از صبح ب نهیسودا لباس را به تن کرد و دوباره خودش را در آ يکمک آ با

برسد و فکر  ییبایتوانست که به آن درجه از ز ی. او هرگز نميسود ییبایآن همه ز ادیافتاد. به  یو سودابه م

 کرده است. یفکر کند که چه اشتباه دیتفاوت بشود، شا نیکه اگر رها هم متوجه ا کردیم

 طلبکارانه به رها که پشت در بود گفت: یدر را باز کرد و با حالت هیبه در خورد و مرض ییا ضربه

 ش؟یفرما_

 سته رها آمد.آه يخنده  يصدا

 برو اون ور ؟ییپرو نقدریبچه آخه تو چرا ا_

دلگرم کننده  ی. نگاهشدیم دهی. در نگاهش فقط عشق و محبت دکردیبه رها کرد که با لذت نگاهش م ینگاه

 و بس. ندیب یاو را م ییبایگفت تنها ز یکه م

 !يچه ماه شد_

 که رها به طرفش گرفته بود را در دست گرفت. یزد و دسته گل کوچک یزورک لبخند

آن چنان آهسته و لرزان بود که جواب بله اش به گوش  شیدستش عرق کرده بود و از شدت استرس صدا کف

 .دیو دوباره مجبور شد که بله بگو دیعاقد نرس

 زده شده بود. خیبدنش سرد و  يحالت تهوع گرفته بود و دما دوباره

 رم خودش گرفت.دستش را در دست گ رها

 چته؟_
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 به رها بزند. ییکرد تا لبخند دلگرم کننده ا یسع

 یچیه_

 دماغ رها گرفت قطع شد. يسودا جلو يکه آ ییشان با حلقه ها یچشم ارتباط

 و ابرو باال انداخت. دیسودا هم آهسته خند يسودا نگاه کرد وآ يبا اخم به آ رها

 الت به خون هم تشنه بودن خارج شده است خوشحال بود.سودا از آن ح يرابطه رها و آ دیدیم نکهیا از

 کرد که حلقه را به زور در انگشت رها کند. یسع

 ؟يدیخر کیکوچ_

 چانه اش را باال داد و آهسته گفت : رها

 بزرگ نکرده دیاون قدر که با نکهیبود دادم بزرگش کنه مثل ا کیکم کوچ هینه _

. کم کم خنده ها بلند تر شد و دندیخندیو آهسته م کردندیبه جدال خاموش پرستو و انگشت رها نگاه م مهمانها

 رها خجالت زده خودش حلقه را گرفت و به زور در انگشت خودش کرد!

 یمهمان کیبه  هیشب شترینبود. ب يبپاش خبر زیو بر یآن چنان يبا آرامش ادامه داشت. از رقص ها یمهمان

 شروع به رقص کردند. یمیو مال تی. رها دستش را گرفت و با آهنگ الیتا عروسبود  یرسم

 پرستو؟ چته؟ ياسترس دار نقدریچرا ا_

 رها نگاه کرد. به

و کنترل دست و  شمیم یروم فشار باشه عصب ادیکه ز یشم. وقت یم يطور نیوقته که ا یلی. خدونمینم _

 دمیپاهام رو از دست م

 شود. یم شیدر عضالت دست و پاها يناراحت کننده و موذ ییهانگفت که دچار پرش  گرید

 عوض کردن بحث گفت : يدستش را نوازش کرد و برا متیبا مال رها

 کرده نه ؟ ریشهناز گ شیجناب دکتر بدرقم گلوش پ نیا نکهیمثل ا _

بودند و بر  ستادهیاز سالن ا ییسرش را تکان داد و به مادرش و دکتر نگاه کرد که گوشه ا یبا خوشحال پرستو

و دکتر هم مودبانه  کردیم فیدکتر تعر يرا برا يزیبار مادرش با متانت چ نیا شهیهم يها يخالف سبک سر

 .دادیسر تکان م شیحرف ها دییداد و در تا یگوش م

 ماهه .... دوستش دارم یلیخ_

 را به خاطر آورده باشد گفت : يزیچ نکهیمثل ا بعد
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 ه؟یچ زتیسورپرا ینگفت _

 انداخت. نیرا چ شینیب اره

 ماه عسل خوشگلم _

 م؟یر یکجا م_

 اهواز _

 :دیتعجب پرس با

 چرا اون جا ؟_

دارم که تو اهوازه، با مادر و پدرم. دوست دارم  یبچگ يخاطره ها يسر هیفصل اهوازه.  نیاالن بهتر_

 گهید هیجا هی میریم يکنم اگه دوست ندار دشونیتجد

 دمینه خوبه منم تاحاال اهواز رو ند_

 

را زودتر تمام کرد و آنها را دست به دست داد. به خانه  یدارند مهمان طیآنها همان شب بل دانستیکه م نیشاه

که غرلند  هیسودا و مرض يپرستو برگشتند تا او چمدانش را ببندد. پرستو لباسش را عوض کرد و به آ يپدر ي

 نگاه کرد. دبستنیکنان چمدان او را م

خوردند.  یدر سالن نشسته بودند و قهوه م اوشیبرگشت. رها با جناب دکتر و س نییبود. به پا یخوب هیریغافلگ

 .کردندیآهسته بحث م ستیدانست چ یکه پرستو نم يزیو شهناز در آشپز خانه سر چ نیشاه

 بلند شد و چمدان را از او گرفت و دم در برد. اوشیآمد. س نییسودا هن هن کنان و چمدان به دست پا يآ

گفت که زودتر بازار ماچ و بوسه شان  کردیبه ساعتش نگاه م قهیکردند. رها که هر از چند دق یهمه خداحافظ با

 !شودیم ریکنند چون د لیرا تعط

 نبود. یبود. فصل مدارس بود و مسافرت آن چنان یخلوت پرواز

گرم به صورتش خورد آن زمان بود که متوجه حرف رها شد ( االن  ياز هوا یوجشد و م ادهیپ مایاز هواپ یوقت

 گرفتند و به هتل رفتند. یفصل اهوازه ) تاکس نیبهتر

آشنا را در معده اش احساس  چشیآورد نگاه کرد و دوباره همان پ یرا در م شیاسترس به رها که لباس ها با

 درهم نگاهش کرد. يکرد. با اخم ها

 را تکان تکان داد. شیزمان استرسش پاها هییشگیمبل نشست و به عادت هم ينتو و شال روهمان ما با
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رفتنش را نگاه کرد. دو حالت  رتیتوجه حوله اش را از چمدان برداشت و به حمام رفت. پرستو با ح یب رها

او  یتفاوت یخواست که با آن ب یم نکهیا ایبود و  دیرها اصال متوجه حال پرستو نشده بود که از او بع ایداشت. 

 را آرام کند.

 .ردیرا بگ یاضطراب لعنت نیا يکرد تا جلو یسراغ چمدانش رفت و سع به

 را پاك کرد. ششیاش را در آورد و دوباره نشست و آرا حوله

 ؟يریدوش بگ يخوا یم_

 به رها نگاه کند سرش را تکان داد و به طرف حمام رفت. نکهیا بدون

تخت دراز  يموجود را بسنجد. رها رو تیدر را باز کرد تا وضع يال دهیوش گرفته و لباس پوشساعت بعد د مین

 آمد. رونیاز حمام ب دیکش یقی. نفس عمکردیم نییبود و با کنترل کانالها را باال و پا دهیکش

 تو رو نمتیجا بب نیا ایب_

 :دیجا خورد و پرس دینگاه را د نینگاهش کرد و رها که ا ینگران با

 پپر؟ هیچ_

 کنارش نشست. اطیاحت با

 .... یچیه _

 را گرفت و به چشمانش نگاه کرد. دستش

 ؟یترسیم یاز چ_

که مرا تا سر حد  ییاز تو؟ از تو د؟ییبگو توانستیبود. چه م دهیاو با لباس خواب یراحت يرها نگاه کرد که برا به

 ؟يکه تا مرز تجاوز مرا برد ییاز تو ؟يمرگ از خودت ترساند

 از من؟ _

 کرد. دایجواب را در چشمان پرستو پ خودش

 .اوردیخود رها باال ب يکه هر لحظه به رو دیترسیبود. م دهیرا تکان داد. حالت تهوع به اوج خودش رس سرش

 پرستو به شدت پسش زد. یرا گرفت ول دستش

 پپرم ؟_

 داشت. آن روزش تفاوت هیوانیو ح ینگاه آرام با نگاه وحش نیکرد. چقدر ا نگاهش

 ؟ شهیم_
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 ؟یصبر کن یشود که کم یم دییخواست که بگو یرا قطع کرد. م حرفش

 .یتا هر وقت که آماده بش _

. بوسه دیرا بوس جگاهشیذهنش را خوانده بود. دستش را دور شانه او حلقه کرد و او را به خودش فشرد و گ رها

 آرامش بخش و عاشقانه ییا

 م؟یشعر بخون_

 را در دست گرفته بود. شیرها نگاه کرد که گوش به

 ؟یاز ک_

 .دادیبم و آرامش به پرستو هم آرامش م يباال داد و شروع به خواندن کرد. صدا يابرو

 شده نیتو رنگ يایشب از رو يا_

 شده نیاز عطر تو اَم سنگ نهیس

 شیچشم من گسترده خو يبه رو يا

 ....... شیاز اندوه ب دهیاَم بخش يشاد

 فروغ گوش داد. يو به عاشقانه ها دیکش یقیعم سنف

 

**** 

 عمرش بود. يلحظه ها نیهفته بود که در اهواز بودند. بهتر کی

 آتشفشان را هم خاموش کند. کی توانستیم یآرامش داشت که حت آنقدر

و خوش  زدندیو حرف م گرفتندیدغدغه دست هم را م ی. عاشقانه و برفتندیم یطوالن يهم به قدم زدن ها با

 .گذرانندیم

و به  ستادندیا یخوردند. ساعت ها کنار رود کارون م یم یمحل يرفتند و غذاها یم یسنت يرستوران ها به

 .کردندیغروب آفتاب نگاه م

رابطه هم نبود  کی جادیا يبرا یخوشش را به پرستو نشان داده بود و اگر آن اندك نگران يباالخره رو یزندگ

 .شدیت عمرش ملحظا نیتر ییایرو گرید

 دایآ يشاملو که برا ي. از اشعار فروغ و عاشقانه هاخواندیشعر م شیو برا گرفتیها رها او را در آغوش م شب

 .کردندیرا کامل م شانیو با آنها نجواها کردندیسروده بود گرفته تا حافظ. همه را شب ها به هتلشان دعوت م
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رفتند و با  یبه خودش گرفته بود. به سر کار م یشان فرم درست یبود که از سفر برگشته بودند و زندگ یماه سه

را در خانه به عهده گرفته  يکار کی تیکردند و هر کدام مسول یم دیخانه خر يگشتند. برا یهم از سر کار برم

با وجود رها  شیکه استعدادها کردیرون. حس میهم در کار خانه و هم در سر کار در ب کردیبودند. رها کمکش م

بشود و  هینبود که توسط پرستو ارا یطرح چی. هدادیوز به روز در حال شکوفا شدن است. رها به او بال و پر مر

که خود پرستو آن را رفع  دادیو اجازه م گفتینکند. مشکالت کار را م دییو آن را تا ردیبگ یالک رادیرها از آن ا

دانست که  ی. مکردیا همه جوره با او با مدارا رفتار م. در مورد رابطه شان هم رهکردیم دییرا تا رحکند و بعد ط

 کرده است. ییاز رابطه زناشو زانیزن گر کیکارش تا چه حد پرستو را ترسانده و او را 

 .کردیدرستش م دیخراب کرده بود و خودش هم با خودش

 پپر؟_

 زد و به رها نگاه کرد. یغلت

 بله؟_

 مشاور؟ هی شیپ میبر يخوا یم ؟یترسیهنوز ازم م_

 شیرا نداشت. به نوازش ها شدیدر کنار رها آن اضطراب کشنده که به حالت تهوع ختم م گریکرد. د نگاهش

 بهتر شده بود. د،یکش یو خودش را کنار نم دادیجواب م

 بهترم_

 زد. شیبه لب ها یطوالن ییو بوسه ا دیخند انهیموذ رها

 ادیز یلیدوستت دارم خوشگلم .... خ _

 فرو رفت و با خجالت گفت :آغوش رها  در

 منم_

 

**** 

 رها؟ _

 زانوانش گذاشته بود بلند کرد و به پرستو نگاه کرد. يلپ تاپ که به رو يرا از رو سرش

 بله؟_

 طور مسواك به دست و با اخم به رها نگاه کرد. همان



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٣٧٨ 

 ؟یدندون نگرفت ریخم_

 .دیبا خنده لبش را گز رها

 شرمنده_

 بره. یمن مسواك نزنم شب خوابم نم یدونی؟ تو که ممسواك بزنم یحاال من با چ _

 کهیشانه اش انداخت به طور يدر حمام او را بلند کرد و رو يبرداشت و از جلو زیکرد و خ یظیاخم غل رها

 .دیکش یغی. جختیر نییرها پا يپرستو تا پشت رانها يفرفر يموها

 بدون من خوابت نبره دیداره تو بدون مسواك خوابت نبره ؟ تو با یچه معن _

 .دیتخت انداختش و خم شد و با خشونت او را بوس يبه رو آهسته

 خوام یدندون م ری. من خميبد یلیا....رها ! خ_

 زبانش را در آورد. رها

 ندارم _

 برو بخر_

 .دیپرستو دراز کش کنار

 عمرا! حرفشم نزن_

 کار کنم؟ یپس من چ_

 زد. يخند شین رها

 کارها .... یلیخ_

 خودش نشاند. يپاها يکرد و رو بلندش

 بدجنس!_

 .دیمشت به شانه رها کوب با

 

 

 رها؟_

 هوم؟_

 شوهرش نگاه کرد. يرا بلند کرد و به چانه  سرش
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 م؟یما بچه دار بش یکنیفکر م_

 نه_

 از او فاصله گرفت. یکم يرها کامال قاطع و محکم بود. با دلخور ي نه

 چرا؟_

 او محکم تر کرد. يرها حلقه دستش را به دور شانه  اما

و سه ماهه که رابطمون درست و درمون شده.  میکرد یهنوز زوده. ما تازه شش ماه که عروس نکهیا يبرا _

 بشه مثال؟ یوسط که چ نیا میاریبچه ب هیحاال 

در خودش فرو رفت و و گوشه تخت  دیکش رونیبا غصه نگاهش کرد و خودش را کامال از آغوش او ب پرستو

 خاموش شد.

 او را نوازش کرد. يشانه  یکرده است به نرم يرو ادهیکه متوجه شد ز رها

 پپرم؟ پپرم؟_

 شیو جوان یو نوجوان یدوران کودک يشده بود. داشتن بچه تنها آرزو رهیخ واریجواب به د یخاموش و ب پرستو

 .کردیراحت از کنارش عبور م یلیبود که حاال رها خ

بچه درست  ییهفت ها شیش هیکم بگذره خودم در خدمتون هستم.  هیگم نه. حاال زوده. بذار  یکه نممن _

 هان؟ چطوره؟ میکنیم

 به فکر شب و روزش شد. لیتبد نیخواست. هم یاو نگاه کرد و سرش را تکان داد. رها بچه نم به

 نزند. یبار باال آورد به رها حرف نیاول يبعد برا میماه و ن کیدر  یکه باعث شد وقت يفکر

نتوانست خودش را کنترل کند و در  گریکه پرستو د دیپوشیصبحانه خورده بودند و رها در اتاق لباس م تازه

به گوش  شیعق زدن ها يباال آورد. خدا را شکر کرد که سشوار روشن بود و صدا ییظرف شو نکیهمان س

 .دیرها نرس

صبحانه خورده بود باال آورده بود  يهر آنچه را که برا بایکرد. تقر زیرا تم نکیدهانش را شست و س یخوشحال با

 شناخت. یسر از پا نم ياز شدت شاد یول

صد در صد  نانیاطم دیمطمن بود که باردار است اما با بایرا چک کرد. تقر مشیاتاق خواب رفت و دوباره تقو به

 دارد. دیسودا قرار خر يو گفت که با آ دیآ ی. به رها گفت که آن روز را به سر کار نمکردیم دایپ

 رفت. شگاهیو به آزما دیاز رفتن رها به سرعت لباس پوش بعد



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٣٨٠ 

که در  یشاپ یبه کاف کشدیراه بود. به انتظار جواب که گفته بودند دو ساعت طول م نیخون مطمن تر شیآزما

نگاه کرد حس کرد که  شیعد از آنکه دو ساعت بعد به کلمه مثبت در برگه آزمابود رفت و ب ابانیخ يانتها

شروع به کار کرده  هورمونهاو عاشقانه دوستش داشت.  کردیکه او حسش م يزیدرونش وجود دارد. چ يزیچ

توانست آن را درك  یکه رها هرگز نم ی. حسکردندیم قیبودند و تمام حس مادرانه را به سرتاسر وجودش تزر

توانست  یمتوجه بشود. نم رتریخواست تا آن جا که امکان دارد رها د یماند. م یم یفعال مخف دیکند. پس با

گونه  نیکه از ابتدا مخالف بچه دار شدن هستند در ا ییمردها یاهبود که گ دهیکند. شن ینیب شیواکنشش را پ

 یسکیر نیتوانست چن یکه بچه را سقط کند. نم کنندیهمسرشان را وادار م یو حت کنندیعمل م یموارد افراط

 . شاد و سرخوش به خانه برگشت.دیدلش بگو زیاز عز يزیبکند و به رها چ

بزرگ تر شود و بعد به رها  نیخواهد بگذارد تا جن یکه م یچند وقت نیبود که در ا نیراه تمام فکرش ا در

 ه باشد که دوباره حالش را منقلب کند.نداشت یآن چنان يرا درست کند که بو ییغذا ها دیبا دیبگو

آنقدر ها هم بد  دنیکه واکنش رها در زمان فهم کردیخواست رها را در عمل انجام شده قرار دهد و دعا م یم

 نباشد.

 

اختالف  ادیبه  دیچیپ یخواب آلود برادرش که در گوش يتماس گرفت. صدا نیرا در آورد و به شاه شیگوش

 افتاد. یزمان

 ؟ شرمنده به خدا ... يخواب بود نیشاه يوا_

 و گفت : دیکش ییا ازهیخم

 نه. مگه من از دست تو خوابم دارم؟ _

 و گفت : دیخند

 ؟يخوابت دکتر زنان تو تهران آشنا ندار هیسراغ بق يکه بر گمی. زود و تند مدیببخش_

 ه؟یشد؟ مشکلت چ یچ _

 گفت : یخوشحال با

 یشیم ییدا يدار _

 مکث کرد. هیچند ثان نیشاه

 .ارمی. بله آشنا هم دارم. صبر کن تا کارتش رو از تو کشو بیمبارکه! به سالمت_
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 خانم دکتر را داد. کیدوباره پشت خط آمد و آدرس و تلفن  نیشد و بعد شاه جادیلحظه وقفه ا چند

 ؟يکه ندار نایخودت چطوره؟ حالت تهوع و ا تییحتما برو پشت گوش ننداز. وضع _

 امروز تموم صبحونه رو برگردوندم. نیهمچرا اتفاقا _

 .دیخند نیشاه

 بگم. کیرو بده من به رها هم تبر ی. حتما برو. خوب گوشیشیدرست م_

 .دیرا گز لبش

 بهش بگم. يزیخوام فعال چ ینم یعنیدونه  یا.... رها نم _

 شده؟ يزیچرا؟ مگه چ_

 گوش به زنگ به خودش گرفت. یخارج شد و حالت یاز آن خواب آلودگ نیشاه يصدا

 که ناراحت بشه ترسمیکم با بچه دار شدنمون مخالف بود. م هینه _

 ؟يدیچرا مخالفه؟ نپرس _

 نه_

 قانع کننده واسه خودش داشته باشه لیاون هم دل دی. شايدیپرس یخوب پرستو جان م_

 گفت : یناراحت با

 خوام. یمنم بچه م_

 .دیکش یآه نیشاه

. یبهش بگ يباالخره مجبور گهیاالن نه دو ماهه د شهیبهش بگو. بعد که بفهمه ناراحت م ی. ولدونمیم _

 بدتره ؟یبکن يخوا یشکمت که بزرگ بشه چه کار م

 نزد. یلحظه حرف چند

 ؟یپرستو؟ هست_

 گم بهش یاهوم. باشه. م_

 مطمن باشم؟_

 آره ....آره ...._

 به رها نزد. یحرف یفردا وقت گرفت ول يرا قطع کرد و به خانه رفت و با تلفن از دکتر برا تماس
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چشمانش او را نگاه کرد که با عشق و لبخند به  يشد. از ال داریاز خواب ب شیشانیپ يرها به رو يتماس لبها با

 آماده کرده بود. يگرید يبوسه  يلب خودش را برا

 هوم ؟_

 ي نهیس ي. سرش را بلند کرد و به رودیو لحاف را کنار زد و کنار پرستو خواب دیرا بوسشد و دوباره او  خم

 خودش گذاشت.

 هان؟ خوابه؟یم نقدریمامانم چشه که امروز ا _

صابون و شامپو مستش کرد.  میرها فرو برد و عطر خوش و مال نهیرا جلو داد و سرش را در س شینییپا لب

 . رها با خنده چانه اش را باال داد.دیشکیوار و مثل گربه بو م وانهید

 .میکار دار ی. بلند شو کلگهیکوچولو! بسه د یشیپ_

 را با انگشت نوازش کرد. شیدو ابرو انیتکان داد و رها اخم م یاخم و چشم بسته سرش را به نشانه نف با

 دنبال کارش ادینداف قراره ب ي، آقا اروی نیبلند شو مامانم. من عجله دارم. ا_

 تخت نشست. يشد و چشم بسته به رو بلند

 ؟يخواب آلو شد نقدریچته پپر ؟ چرا ا _

 و به طرف حمام رفت. دیرا کنار زد و با اخم از جا برخواست و به شانه رها کوب شیفرفر يموها

بود. پرستو کم خواب و خواب  بیعج شیباال انداخت و رفت تا صبحانه را حاضر کند. برا يبا تعجب ابرو رها

 دهیمگس تسه تسه او را گز نکهیخواب آلود شده بود مثل ا یبیبود که به طور عج ییچند هفته ا یبک بود ولس

 بود!

 هم آتش زد و به کار مشغول شد. يگاریمرغ ها را در داخل تابه شکست و در همان حال س تخم

 ه؟ییچه بو نیا _

و دهانش  ینیب يبود و دستش را به رو ستادهیپرستو نگاه کرد که دم در آشپز خانه ا یبرزخ افهیو به ق دیچرخ

 باال رفت. شیگرفته بود. از شدت تعجب هر دو ابرو

 مگ...... گهیتخم مرغه د ي؟ بو هیچ_

دهانش  يآشپز خانه ناتمام ماند. همان طور دستش را جلو يها کیسرام يبا باال آوردن پرستو به رو حرفش

 شده بودند. فیها کث کیاز سرام یکم یول دیدو ییگرفت و به طرف دستشو
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 ییواکنش نشان داد و به سراغ پرستو به طرف دستشو ییا هیفاصله چند ثان کیقدر تعجب کرده بود که با  آن

 .دیدو

 رونیبرو ب_

 و دوباره سرش را در کاسه توالت کرد. دیکش ادیرها فر سر

 و پشتش را ماساژ داد. توجه جلو رفت یب رها

 برو ....خواهش_

 يجا افتاد نیهم يبرم که غش کرد ؟یافت یپس م يدار ؟یرو برو برو راه انداخت یچ یچ_

 اش را به خودش داد تا او بتواند دهانش را بشورد. هیبرد و تک ییرا گرفت و به سمت روشو دستش

 دفعه.... هی. يشده؟ تو که خوب بود یچ_

 مشکوکانه به پرستو کرد و گفت : یکم ینگاه

 دکتر؟ میچته؟ بر_

عطر  نی. ادیرها کرد و عطر صابون و شامپو را بلع نهیرا با حوله خشک کرد و سرش را دوباره در س صورتش

 .شدیم ختهیقرارش ر یمعده و اندرون ب يبود که به رو ی. مثل آبکردیآرامش م میمال

 چته آخه تو مامانم؟_

 و به رها نگاه کرد.را باال گرفت  سرش

 خوبم_

 دکتر؟ میبر_

تخم مرغ را دوباره استشمام کند حالش را بد  يبه آشپز خانه برگردد و آن بو نکهیفکر ا یرا تکان داد. حت سرش

 يبا بو ییغذا شیکند و به جا یکه برود و آن را در ظرف آشغال خال دیخواست به رها بگو ی. دلش مکردیم

 .تن خودش به او بدهد میمال

 پپر؟_

 کرد. ینگاهش م يرا باال برد. رها با چشمان جد سرش

 ه؟یچه زمان تیبعد خیتار ؟يعادت ماهانه شد یک _

 کرد که خونسرد باشد. یرا حبس کرد. باالخره....سع نفسش

 شیدو ماه پ _
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 ،یوصف ناشدن یکه به نظر پرستو چند ساعت آمد نگاهش کرد. در نگاهش عالوه بر حس قهیچند دق رها

 خورد. یفراوان هم به چشم م یو ناراحت يدلخور

 به من گفت که عادت ماهانه است؟ شیبوده که هفته پ هیآره؟ پس البد دختر همسا شیدو ماه پ_

 انداخت و دوباره مشغول بو کردن تن رها و گرفتن آرامش شد. نییسرش را پا پرستو

 نمتیبب_

 .يدبا خشونت و سر ی. کمدیاش را گرفت و باال کش چانه

 ؟ییحامله ا_

حالتش عوض  ییلحظه ا يتکان داد. چشمان رها برا یو خاموش نگاهش کرد و تنها سرش را اندک دیگز لب

 !یو برزخ رهیشد. خ دهیدر چشمها و بعد دوباره کش یشد. شکسته شد. عالمت عشق و مهربان

 رسمشه؟ نیآره؟ ا یبه من بگ دیاالن با_

 گفت : یرا از آغوش رها جدا کرد و با ناراحت خودش

 برو بندازش یوقت بگ هیکه  دمیبگم. ترس دمیترس _

بلندتر از  یکم ییاست. با صدا دهیاصال تا به حال پرستو را ند نکهینگاهش کرد مثل ا رتیآن چنان با ح رها

 گفت : شهیهم

 خودم رو يپپر؟ من بگم برو بندازش؟ بچه  یگیم یچ_

 افتاد. هیبه گر اریاخت یو ب دیبلند رها از چا پر يبا صدا _

 ؟یزنیچته؟ چرا داد م_

. دیرا گرفت و با خشونت او را در آغوش کش شیرفت و رها هم به دنبالش. بازو رونیهق کنان از حمام ب هق

 عاشقانه و مردانه. یخشونت

 نمتیبب ایب_

 رها را بو کرد. راهنیهق کنان پ هق

 بلند حرف زدم کم هیمن داد نزدم فقط _

 بود گفت : دهیکه رها تا به آن لحظه از پرستو ند یلجاجت با

 نزدم؟ یگی. چرا ميداد زد _
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مدتش،  یطوالن يبود. خواب ها دهیرا فهم رشیدو ماه اخ ياز کار ها یبرخ لیرا نوازش کرد. حاال دل شیموها

 شیها دنیو مثل گربه بو کش شیها یحوصلگ یاخالق تند و زود رنج و حساسش، ب

 میخودم رو بکش؟ منم از خدامه بچه دار بش يکه بگم برو بچه  وونمیمگه من ح _

 . دروغ نگو!ستین_

 .دیرا بوس شیفرفر يموها يو و رو دیآهسته خند رها

 نسلم منقرض بشه؟! ناسورهایخوام که مثل دا یمگه م_

 بچه زوده یگفت ادته؟یاون شب  یتو خودت گفت _

 را خاموش کرد. شیبهال يزد و با بوسه ا یچشمک

 !!ادمهی یاون شب رو که عال _

 سرخ شد و با اخم گفت : پرستو

 یآره خودت گفت _

وجدان  یخوشحالم و اون قدر پست و ب ییحاال که حامله ا یدارم که زوده ول دهیگفتم چون هنوز هم عق_

. تو یاستفاده کن تیووناز ج شتریحالل خودم رو بکشم. گفتم زوده چون دوست داشتم تو ب يکه بچه  ستمین

 يبرا ،یموفق بش ،یبزن رحط م،یمسافرت بر ،یخوش باش ،يبگرد يو چهار سالته پپرم. دوست دار ستیتازه ب

بچه چهار  هیخونه  امیهفت سالمه . من دوست دارم شب ها که م یبچه دار شدن تو زود بود نه من. من س

صرف نظر  دیکارها با یلیبچه از خ هیتو زود بود. با وجود  يبه نظرم برا یپشت در منتظرم ول ادیدست و پا ب

از حرف من  ی.حاال تو چه برداشتنیگرفته بشه فقط هم تتیموفق ي. دوست نداشتم که جلویمثل طراح یکن

 دونم یاونو نم يکرد

 کرد. یاخم

 که برو بندازش؟ گمیکه من م يواقعا فکر کرد یعنی ؟یشناخت يجور یمنو چ يجد يپرستو جد_

افکار  نیو دکترش هم گفته بود که تمام ا دانستی. اما مییرا تکان داد. رها حق داشت. چه افکار احقانه ا سرش

زن را  یعصب ستمیو تمام س زندیریبه هم م یاست. هورمونها به طور ناگهان یها حاصل حاملگ یو ناراحت

و عادت  یزنان در دوران حاملگ گرا شرفتهیپ يگفته بود که در کشور ها ی. دکتر حتکنندیم ریحساس و درگ

دوران  نیدارند که زنان در ا دهی. چون که عقشوندیم لیقا فیرا مرتکب شوند در مجازاتشان تخف یماهانه جرم

 برخوردار هستند. ياز آستانه تحمل کمتر
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 کرد. یداد و با خجالت عذر خواه حیرها توض يبرا

 دور؟ يزیتخم مرغا رو بر يبر شهیم _

که  دیترس یپرستو به او اعتماد نداشت هنوز م دیکرد. هنوز ناراحت بود. به نظرش هنوز آن چنان که با نگاهش

خود او بود کم  شیپرستو که مسبب اصل ياعتماد یب نیدل ببندد. ا يگریبه کس د ایبگذارد و  شیبرود و تنها

 کم نگرانش کرده بود.

عوض کند و هم  ییخواب شده بود و به بالکن رفته بود تا هم هوا یرا چند شب قبل متوجه شده بود. ب نیا

 بلند شده بود و به دنبالش گشته بود. مهیپرستو سراس یدود کند. ول يگاریس

 گذاشته است. شیآخر هم گفته بود که فکر کرده که رها تنها در

 

لوازم بچه  دیرها به دنبال خر بهتر و کمتر شده بود. ساعت ها با شی. حالت تهوع هاگذشتیخطر م یب شیباردار

انتخاب  یی. با چنان عشق و عالقه اییپارچه ا يبامزه و تل ها يکوچک، کفش ها يها ریش شهیبودند. ش

که رها را متعجب  دیچ یاتاق بچه م رآنها را د ییبا چنان صبر و حوصله ا گشتندیو بعد که به خانه برم کردیم

بدنش به استقبال مادر  يزن جوان که با تمام سلول ها نیآمد. ا یم دیپرستو به نظرش نو و جد نی. اکردیم

 شدن رفته بود.

نشست و  یمبل کنار رها م يکه شب ها بعد از شام رو یشده بود. وقت یتر از هر زمان باینظرش پرستو ز به

شده بود که  جادیدر وجودش ا ی. آنچنان آرامشکردیخودش م فتهیبافت، رها را ش یجوراب و کاله کوچک م

 تمام روح و جسمش را تابناك کرده بود.

 ریحق يلذت ها یتوانست با پرستو خوشبخت شود در پ یکه م ییکه چقدر احمقانه آن سالها کردیرها فکر م و

 بود. ختهیخودش و او را به هم ر یزندگ

آدم  گفتیم امرزشیبداشت که پدر خدا  ادیبه  شهیکرده است. هم دایگمشده اش را پ مهیکرد که ن یم احساس

که گرفته  یسر نخ یدعا کن دیاست؟ فقط با یکه جفت تو چه کس یدان ی. تو نمندیآ یم ایها جفت جفت به دن

پاشد و  یرا از هم م تییتمام زندگ باهسرنخ اشت کیوقت ها گرفتن  یتا تو را به او برساند درست باشد. گاه ییا

 کند. ینابود م

که با او  یاو، کس گرید ي مهیمتوجه شده بود که از همان ابتدا سر نخ را اشتباه گرفته بود. جفت او، ن حاال

 بود. دهیتمام مدت کنارش بود و او را ند کرد،یاحساس تکامل و آرامش م
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کرده  یزندگ يکه با سود یسال کیمتوجه شده بود که چقدر محبت در وجود پرستو نهفته است. تمام آن  حاال

و از چه  دیآ یخوشش م ییبار هم به خودش زحمت نداده بود که بفهمد که او از چه غذا کی یحت يبود، سود

که  ی. تمام لباس ها را خانمشورداتو کند و ب شیبرا یلباس یرها هم دوست دارد که او گاه ایبدش. و  ییغذا

 نیو وقت ا رودیسرکار م يالخره سودکه با کردیو او هم فکر م کردیشست و اتو م یآمد م یکردن م زیتم يبرا

است. پرستو از  کردهیکه تمام مدت اشتباه م شدیحاال متوجه م یاز او توقع داشته باشد. ول دیکارها را ندارد و نبا

رها  دانستی. او بود که مدیرس یم رونیخانه و ب يتنه به تمام کارها کی ودشو خ گرفتیکس کمک نم چیه

دانست رها دوست دارد که قهوه اش صبح ها  ی. او بود که مدیآ یپلو بدش م جیزرشک پلو دوست دارد و از هو

 باشد. نیریتا چه اندازه ش

 و پرستو شده بود. يدوستش داشت و تازه متوجه تفاوت جنس عالقه اش به سود عاشقانه

 دهیرا خودش هم از همان لحظه اول فهم نیا دیشا کند. نیهرگز نتوانسته بود او را تام یاز لحاظ روح سودابه

 توانست از آن آزاد شود. یآن قدر کورکور انه در هوس سودابه فرو رفته بود که نم یبود ول

 ادیاو را به  یداشت که در تمام عمرش نداشته بود. به نوع یرا دوست داشت. با وجود پرستو آرامش پرستو

 رام و عاشق.انداخت همان طور صبور ، آ یمادرش م

تخت لم داده بود  يحاضر شد. به رها نگاه کرد که به رو یرفتن به مهمان يآورد و برا رونیرا از کمد ب لباسش

 کردیو با لذت نگاهش م

 .ارمیخوام لباسم رو در ب یچشمات رو ببند م _

را  یصحنه عال کیخواهد  یکه م یاو شده بود چشمانش را گشاد تر کرد. مثل کس تیکه متوجه حساس رها

 تماشا کند به پرستو زل زد

 گهیا......رها نکن د_

 را گرفت. شیراه بازو مهیبرداشت و در ن زیرها خ یرا برداشت و به طرف حمام رفت ول لباسش

 کجا؟_

 کرده بود. باترشیبانمک تر و ز یکم پف کرده ول يبه صورتش انداخت که به خاطر باردار ینگاه

 جا عوض کن نیهم_
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 یپرستو صحبت کرده بودند و دکتر با خنده گفته بود که بعض تیحساس نیرا باال برد. با دکتر راجع به ا نشابروا

دوست ندارند که  گریو د شوندیموضوع که اندامشان از شکل افتاده است حساس م نیا يباردار رو ياز خانم ها

 .ندیشوهرشان هم آنها را برهنه بب یحت

 و با محبت گفت : دیرستو که قلنبه شده بود کششکم پ يرا آهسته به رو دستش

به من  يپپر که چقدر خوشکل شد یدونیشکم قلنبه ات. نم نی. عاشق همزتیمن عاشقتم. عاشق همه چ _

 دوازده ماه سال رو حامله باش گمیباشه م

 .کردیحرف ها آرامش م نیعاشقانه شوهرش گوش داد. چقدر ا يلذت به زمزمه ها با

 رها؟_

 جون دلم؟_

 تا جمله (جون دلم )را از او بشنود. کردیفقط او را صدا م یگاه نکهیا

 بشکه شدم! هیزشت شدم. شب _

 شکمش را نوازش کرد. دوباره

 يامشب خوشکل تر یمهمون يمامانم. از همه زنها یخوشکل_

بود را  دهیخر شیبرا اوشیکه س ییبایز یرا در آورد و کمک کرد تا لباس حاملگ راهنشیبرد و خودش پ دست

 بپوشد.

شان دعوت بودند و قرار بود که به سراغ شهناز و جناب دکتر هم بروند.  یاز دوستان خانوادگ یکی ينامزد

 زودتر رفته بودند. یکه تازه برگشته بود کم نیو شاه اوشیس

 بست. شیو شالش را سر کرد. جلو رفت و کراوات رها را برا دیرا پوش پانچواش

 پیچه خوشت _

 .دیپنجه بلند شد و او را بوس يور

 زدند. رونیو از خانه ب دیرا پوش شیکمک رها کفش ها با

 سالم شهناز جون_

 .دیبه جلو خم شد و پرستو را بوس یشهناز سوار شد و کم ابتدا

 پرستو جون؟ يچطور _

 خوبم _
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 سالم کرد. دادیجناب دکتر که سوار شده بود و مودبانه دست گل درون دستش را به شهناز م به

 روسیسالم آقا س _

 دیپرستو صورتش شکفته شد و با محبت هم حال خودش و هم حال نوه اش را پرس دنید با

پدرانه دارد. هرگز نشده بود  ییآمد که او هم به پرستو عالقه ا یمرد را دوست داشت و به نظرش م نیا پرستو

پرستو به او نوه ام  یبکند. تمام مدت حاملگ ادیکه در شکم پرستو بود به عنوان نوه شهناز  ییکه از بچه ا

 کرده بود. شتریمحبتش را در دل رها و پرستو ب نیو هم گفتیم

در هم بود که در همان لحظه اول که دست  شیآن چنان اخم ها یبه استقبالشان آمد ول اوشیدر س يجلو

 کند متوجه حالش شد. ادهیپ نیپرستو را گرفت تا از ماش

 شده؟ یچ_

 ؟ي. تو چطوریچیه_

 حلقه کرد. شیعمو يبازو ریرا ز دستش

 من خوبم تو چته؟ _

 و گفت : دیگوشه لبش را گز یعصب اوشیس

 خوبم پرستو جان _

 رها را گرفت. يبازو اوشیکاره ماند. س مهیرها حرفشان ن وستنیپ با

 وضع پرستو نینبود با ا یهم مشکل نیاومد یشما حاال نم _

 کامال سالم و سرحال بود. یبا تعجب نگاهش کرد. پرستو هفت ماهش بود ول رها

 چشه مگه ؟ از منم بهتره ...._

 خان بود نشنود گفت : روسیپرستو که مشغول صحبت با س کهیبه طور آهسته

 و رضا هم هستن يسود _

 هم که ظاهرا با اخمش صددر صد موافق بود دوباره اخم کرد. اوشیرها در هم رفت و س اخم

 .ادیب شیپ یپپر مشکل يخوام برا ینم _

 .... گمیرو م نیمنم هم _

 ؟ نیکنیشده ؟ چرا پچ پچ م یچ_
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اصل  نیپرستو قبول نخواهد کرد بنابر اوردیاحمقانه ب لیکه اگر بخواهد دال دانستیپرستو را گرفت. م دست

 ر آخر هم گفت که به نظرش بهتر است برگردند.موضوع را گفت و د

 .میبه کار هم ندار يمهمون. کار هیاونها هم  م،یمهمون هست هیما  ؟ینه واسه چ_

 تکان بخورد. شیرها نگذاشت که از جا یرها را گرفت ول دست

 بهتره. من اصال در....... میپپر بر_

و به خانه  اوردیب ییتوانست بهانه ا ینم ینوع چیبه ه گریتمام ماند. د مهیرا با آمدن صاحب مجلس ن حرفش

 برگردد.

را بدهد که همه  نانیاطم نیخواست به رها ا یم نکهیتکان داد و لبخند زد. مثل ا نانیسرش را با اطم پرستو

 درست است. زیچ

از  شیبار هم که شده در زندگ کی يخواست برا ی. مدیکش قیرها گذاشت و چند نفس عم يبازو ریرا ز دستش

 سودابه نترسد.

 .ندیرا بب شیعمق خوشبخت يخواست که سود یم

زودتر از آنچه  یلیکردند و خ یشناختند سالم و احوال پرس یکه م یمهمان ها زدند و با کسان انیدر م یگشت

آن  یهم کم ينشسته بود و سود ییبا پسرش گوشه ا يکه بدون سود دندیکرد رضا را د یکه فکرش را م

 طرف تر با چند نفر مثل خودش مشغول بگو و بخند و ناز و ادا بود.

 يو لوند تیو جذاب يبایسودابه هنوز به همان ز ،يپنج سال و اند باینکرده بود. بعد از تقر يرییتغ چیه سودابه

 از بعد از فوت پدرش هم شکسته تر و الغر تر شده بود. یرضا حت یبود. ول

پسرش دستش را  کهیاز رها بود و صورتش هم شکسته تر شده بود. در حال شتریب یلیسرش خ دیسف يموها

 گرفته بود به طرف آنها آمد.

 در پشت پدرش فرو رفت. شترینگاه کرد و ب زدندیکه با پدرش حرف م ییا بهیبا خجالت به مرد و زن غر پسرك

 خم شد و گفت : یبا عالقه کم پرستو

 ه؟. شما اسمت سهنده آریچه پسر خوشکل_

بود و به سرش داد  نیو خشمگ یعصب شهیخانم مهربان با مادرش که هم نیرا تکان داد. به نظرش ا سرش

 فرق داشت. زدیم

 و دستش را در دست گرفت. دیاراده خم شد و گونه اش را بوس یب پرستو
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 آقا هم عموته نی) ا زدیمن خاله ات هستم (به رها اشاره کرد که به سهند چشمک م _

 .دیخند یبه تلخ رضا

 کردم. فی. همه تون رو. براش از تو و رها تعرشناسهیشما رو م _

 را صاف کرد و دست دراز کرد و گونه سهند را نوازش کرد. کمرش

 يکرد یکار خوب_

 يبه سود هیشب شتریکه ب شینیب يبه استثنا دیبه رضا شده بود. شا هیشب یلیخ یلیبه سهند نگاه کرد. خ دوباره

 صورتش مثل رضا بود. ياجزا هیبود. بق

 خوشگله یلیخ_

 محبت به سهند لبخند زد. با

 

 

با برادرش کرد و به  يسرد یشد. رها دست پرستو را گرفت و خداحافظ یسهند دوباره پشت رضا مخف یول

سودابه  ایبا رضا و  يکه برخورد کردندیم یهر دو نفرشان سع نیو شاه اوشیرفت. س اوشیو س نیسمت شاه

 .کردینگاه م ياخم کرده بود و با غضب به سود ینداشته باشند. شهناز هم حساب

 ؟يهنوز ازش متنفر _

 پرستو نگاه کرد. به

. شهیکم از شدت نفرتم بهش کم م هی نمیبیرو م زنهیکه توش داره دست و پا م یبدبخت نیا ی. وقتدونمینم _

و عشق  می. تمام حرکردیم دیکرد که نبا يشه. رضا کار یوقت رابطه مون مثل قبل نم چیه گهیقطعا د یول

 پاهاش ریرو گذاشت ز يبرادر

 آهسته گفت : پرستو

 یدونیخودت هم م ه،یسود ستیرضا ن هیکه مقصر اصل یاون کس _

گفت من  یبهم م رانیکه اومد ا یحداقل به من بگه. به خدا اگر همون زمان تونستیرضا م یول دونم،یآره م _

هنوز  دونستینگفت. تازه تو رو هم انداخت تو هچل. اون که م یچیه ی. ولزدمیبهم م يرو با سود مینامزد

 کردیتو رو هم بدبخت م دیچشمش دنبال سودابه است نبا

 نگاه کرد. کردیم یخنده دار به رها که سخن ران یبا حالت پرستو
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 که من مقصر بودم؟ یبگ يخوا یچته ؟ م_

 گرفت. شیآهسته از بازو یشگونیا نبا خنده تکان داد و ره سرش

 من گفتم برو زن رضا شو؟ _

 و دوباره سرش را تکان داد. رها خم شد و آهسته کنار گوشش گفت : دیخند پرستو

 رمیکردم برم اون خواهر دراکوالتو بگ یبس که احمق بودم و گرنه تو رو ول نم_

. در نگاهش عالوه بر کردینگاهشان م يا کنجکاو. نگاه پرستو به سودابه افتاد که بدیگونه اش را بوس آهسته

 است. یسم يکه سود گفتی. رضا راست مزدیو حسادت موج م نهینفرت ناب، ک کی

 .کندیو او را فلج م بردیفرو م شیرا تا عمق بدن قربان ششیخطرناك بود که دندان ن یافع کیمثل  درست

 يدست در دست رها گذاشت و به نزد خانواده اش رفت. برا مارشیو ب شیتوجه به خواهر روان پر یب پرستو

 ي. دلش به حال سوددیترس ینم زشیو زبان تند و ت يرها و خانواده اش از سود یبار بود که با پشت گرم نیاول

 رضا يبرا شتریسوخت و از آن ب یم

که  ندیز نتوانسته بود ببعشق و آرامش و محبت را بفهمد. هرگ یبود که هرگز نتوانسته بود معن يماریب يسود

کرده بود. نتوانسته  يشتریب ياو مادر يبرادرانه پشتش بود و شهناز برا نیتا چه حد دوستش دارد و شاه اوشیس

 یداشت. کس يبه دلسوز اجیکرده بود. قطعا سودابه احت چهیبود عمق عالقه رضا را بفهمد. رها و عشقش را باز

 يدلسوز ستهیو در اوهام و حسادت خودش غرق باشد شا ندیرا نب شینیز بحد بدبخت باشد که جلوتر ا نیکه تا ا

 است.

 

به کفش اسپورتش  یبود لبخند زد. نگاه ستادهیآمد و به رها که با حوصله به انتظارش ا رونیب ییدر دستشو از

کفش پاشنه بلند نپوشد و گرنه قوس کمرش  یطیشرا چیکرده بود که تحت ه دیکرد. کمر درد داشت و دکتر تاک

 خواهد شد. شتریب

 رها بند کفشم باز شده_

را  شینتوانست. خنده اش گرفت. رها بازو یکرد تا خم شود، دوست نداشت لباس رها خراب شود. ول یسع

 گرفت و گفت :

 تو خم نشو بندمیبذار من خودم م _

 ینینوك پاهات رو بب یتونینم گهی. دیتوپ بزرگ خم بش هیرو  نکهیمثل ا_
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 زانو زد و بند کفشش را بست. شیجلو رها

 شام آوردن م؟یبر_

 کیو  ي. سودستادندیپچ پچ آهسته ، هر دو نفرشان ا يبا صدا یدر دست هم به طرف پله ها رفتند ول دست

 بودند. ستادهیدر راه پله ا يجوان تر از خودش با وضع فضاحت بار یلیمرد خ

دهانش گذاشت. رها با خشم سرش را تکان داد. درست بود که از دست  يو دستش را جلو دیلبش را گز پرستو

 شیرضا را احمق فرض کند تا سر حد مرگ عصب يسود نکهیا یبود ول دهیبود و او را نبخش یرضا هنوز عصب

 .کردیم

 پرستو را گرفت. دست

 اهیذارم برادرم رو به خاك س ی. نمسودابه! خدا به من نظر داشت که از دست تو نجاتم داد یکثافت یلیخ_

 یبشون

 سال نداشت. ستیاز ب شتریخشک اش زده بود و بدتر از آن پسرك بود که به نظر رها ب يسود

 .دیکش نییو منگ بود را به پا جیکه هنوز گ پرستو

 امیتا ب نیجا بش نیهم_

برد. سهند را هم کنار  اطیحرا گرفت و او را به سمت  شیو بازو دادیسمت رضا رفت که به سهند غذا م به

 شیپاها يرو دیکشیسهند را که با خجالت خودش را کنار م اوشیرا بدهد. س شیغذا هیپرستو گذاشت تا بق

 و بغلش کرد. دشیگذاشت و شهناز هم از خدا خواسته بوس

 کار داشت؟ یرها چش بود؟ با رضا چ_

 برنج را در دهان سهند گذاشت و به برادرش نگاه کرد. قاشق

 گمیحاال بعد م_

 سرش را تکان داد و برخواست و آهسته کنار گوش پرستو گفت : نیبه سهند اشاره کرد. شاه شیابرو با

 نه؟ ای شهیفقط بگو مربوط به ما هم م_

در هم  نیشاه يرا تکان داد و آهسته لب زد ( سودابه ) و بعد با سرش به طبقه باال اشاره کرد. اخم ها سرش

 رساند. اطیبلند خودش را ح يرفت و با گام ها

 :دیپرس تیبا جد شهناز

 چه خبره؟_
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 مامان .... یچیه _

و  دیگفت. پرستو خند یبه او مامان م شیاز بچه ها یکیبار بود که  نیاول يبا تعجب نگاهش کرد. برا شهناز

 دست شهناز رو گرفت

 کرد. حیحرفش را تصح و

 شهناز جون _

 ه ات هم بهم مادر جون بگهنه همون مامان خوبه. دوست دارم بچ _

 یو سرخوش و ب ی. مادر دمدمدیبوس یرا م روسیدستان آقا س دیبا تعجب به مادرش نگاه کرد. با پرستو

 عوض شده بود. تشیمسول

 بود. دهیها و دوستان مثل خودش بر یاز آن سرگرم گریکرده بود و د دایاحساسات مادرانه پ یکم

آمد به نزد صاحب خانه رفت و بعد از آنکه از او  نییاز طبقه باال پا دهیلباس پوش يموقع سود نیهم در

 رفت. رونیو از در ب دیکرد به طرف آنها آمد و دست سهند را گرفت و به شدت کش یخداحافظ

 

تا چشمانش خسته شود و  کردیمطالعه م شهیبودند و رها به عادت هم دهیکه با رها دراز کش یشب وقت آخر

و ناراحت بود که  ی. تا آن لحظه رها آن چنان عصبدیکش ي، پرستو بحث را به رضا و سودزودتر خوابش ببرد

 نپرسد. ینزند و سوال یداده بود حرف حیپرستو ترج

 ؟یگفت یشد؟ به رضا چ یچ اطیتو ح _

 را ماساژ داد. شینیب يمطالعه اش را برداشت و با انگشت اشاره و شصتش استخوان باال نکیع

و مشکل  یشیبه روان پر یتو ذات آدمه ربط زهایچ یبعض گهیببرش دکتر، م ایالقش بده ط ای گمیبهش م _

 داره یذاتش خرابه، فلزش ناخالص يسود گهینداره. م یروح

 و به پرستو نگاه کرد. دیچرخ

 درمون کنه تونهیهم نم یدکتر روان پزشک چیه گهید نوی. انتهیبدط يسود گهیراست م_

 سرش را با تاسف تکان داد. پرستو

 شهیخواد سهند رو بزرگ کنه؟ چرا ازش جدا نم یمادر م نیا ؟یآخرش که چ_
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سهند هم خودم بزرگ  گفتینبود. م لیم یکرده. چندان هم به طالق ب ییفکر ها هیفکر کنم  ی. ولدونمینم _

خونه  نیحرفشون تو ا گهی! دنداره ظاهرا. ولش کن يبه سود یچندان یحاال هم وابستگ نیگفت هم ی. مکنمیم

 شون بکنن یخوان با زندگ یم ینداره که چه غلط یشه. به ما ربط یزده نم

 .دیرا خاموش کرد و خواب یو چراغ پاتخت دیپرستو کش يرا رو پتو

 

**** 

 رها بلند شو. محمد دوباره که زنگ زده _

 نگاه کرد. کردیحرکت م ینیرفت و به پرستو که با سنگ یو قوس کش

 دکتر؟ ير یامروز م _

 شد. رتیاوهم! زود باش د _

 ن؟یبا شاه_

 :دیمبل برداشت و بو کرد و با شک پرس يرها را از رو راهنیاز پ یکی

 فه؟یکث نیا _

 آره_

 فشرده بود. یلیصبحانه رفت. پرستو حق داشت، آن روز کارش خ يو برا دیپوش لباس

را برداشت و از در خارج  فشیفرستاد و با عجله ک ختیر یم نیپرستو که لباس ها را در ماش يبرا ییا بوسه

 شد.

پشت خط است و  ییآقا کیگفت که  یرا برداشت. خانم متق یظهر بود که تلفن دفتر زنگ خورد. گوش کینزد

 را صاف کرد و به سحر گفت که خط را وصل کند. شیخواهد با او صحبت کند. صدا یم

 د؟ییبفرما_

 ؟يریرها کب ؟يریکب يجناب آقا _

 بم و محکم بود و اصال به گوشش آشنا نبود. شیصدا

 هستم. دخودمییبفرما _

 نیهم شهی. مرمیگیخدمتون تماس م ییجنا رهیدا ،یآگاه سیهستم از پل این يمن سرگرد احمد يریجناب کب_

 جا نیا نیاریب فیحاال تشر نیامروز و اگر بشه هم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  – يخاکستر يآدم ها دیفرشتگان سف اهیس نیاطیش  

wWw.98iA.Com ٣٩٦ 

 يکند که چه کار لیو تحل هیکرد تا به سرعت در مغزش تجز یسع ؟ییجنا رهیدا ؟یآگاه سیزد. پل خشکش

 و لباس داشته باشد! یبه طراح یربط دیبا او داشته باشد. هر چه بود قطعا نبا تواندیم

 خدمتتون رسمیشده من حتما م یچ نیبله حتما. فقط اگر بگ _

 میکنیجا در موردش صحبت م نیا نیآورد فیشما که تشر نیاجازه بد _

 که تا ساعت دو اون جا باشم کنمیم یحتما ! من سع بله بله_

 دمیم تونیمنتظرتونم. آدرس رو به منش_

به ساعت  یشده بود. نگاه شیدایاز کجا پ گرید نیکه ا دانستیکرد. نم یکرد و تماس را قطع کرد. پوف تشکر

و از دفتر  دیکش شیاشانه هم به موه کیدرست کرد و  نهیرا برداشت، کراواتش را در آ فشیکرد و به سرعت ک

شماره  کردیرا روشن م نیکه ماش ررا برداشت و همان طو یزد. از صبح از پرستو هم خبر نداشت. گوش رونیب

را خاموش کرده  یخاموش بود. فکر کرد که حتما در مطب دکتر است و گوش شیگوش یپرستو را گرفت ول

 است.

را خاموش کرد و به  لشیو به داخل رفت. دم در موبا ستادیکه جناب کالنتر!! به سحر داده بود ا یآدرس يجلو

داد و از چند نفر پرس و جو کرد تا عاقبت توانست جناب سرگرد مسعود  لیکار بود تحو نیکه مسول ا يسرباز

 کند. دایرا پ این ياحمد

 راه رو بود رفت. يکه در انتها یبه اتاق یسرباز جوان ییراهنما با

 نیشما باهاشون تماس گرفت گنیهستن، م يریکب يجناب سرگرد. آقا _

 بم و محکم جواب داد : يصدا همان

 داخل ارنیب فیبله بله! تشر_

 و به رها راه داد که به داخل برود. ستادیا يکنار سرباز

 شد و سالم کرد. وارد

پوشه  گرشیو دستش را دراز کرد که با رها دست بدهد و در همان حال با دست د ستادیبه احترامش ا سرگرد

 بود را بست و کنار گذاشت. شیروبه رو زیم يکه رو ییا

 یبه اوضاع درون ینفر پ کیحالت چهره  يخواهد از رو یم کهیو با دقت به رها نگاه کرد. مثل کس موشکافانه

 او ببرد.

 زد و گفت : يلبخند رها
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 این يبنده در خدمتم جناب احمد _

 اشاره کرد و مودبانه گفت : یدستش به صندل با

 دینیبش دییبفرما کنمیخواهش م_

بود که ناخود آگاه حس اضطراب را به  يجور طیکرد که آرام باشد. مح یشد. نشست و سع شتریرها ب استرس

 بتیبود و در آخر اسلحه و ه یو نظام يخود اتاق که کامال ادار طیو مح رونیب ي. سر و صدا هاکردیآدم القا م

 .کردیرا دچار استرس م یهر کس سیخود پل

 يو رو کرد با لحن جد ریرا ز اتشیآورد و باز کرد و بعد از آنکه چند لحظه محتو رونیاز کشو ب گریپوشه د کی

 شروع به صحبت کرد.

با  شیپ می. حدودا پنچ سال وننیبود یغاتیهم مدل تبل یمدت هیکننده لباس.  دی. طراح و توليریجناب رها کب_

که البته چند ماه بعد برادرتون هم با خواهر خانمتون که البته  نیازدواج کرد یبه اسم سودابه فتوح يخانم دکتر

(سرش را باال گرفت  نیازدواج کردن و شما و برادرتون باجناق شد کردنیم یشما طراح شیپ یهم مدت شونیا

شما و هم برادرتون از همسرانتون جدا  هم کسالیبعد از  بایتقر یو به رها نگاه کرد و بعد دوباره ادامه داد) ول

رفت و شما هم بعد از چهار سال با خواهر  کایو برادرتون به سرعت با همسر شما ازدواج کرد و به آمر نیشد

 نیخانم و زن برادر سابقتون ازدواج کرد

 دهید یحس چیرا قطع کرد و به رها که از خجالت سرخ و برافروخته شده بود نگاه کرد. در نگاهش ه حرفش

 شد. ینم

 یک نیدیکه برادر و همسر سابقتون رو د يبار نیبهتره بگم آخر ای ن؟یندار يچند وقته که از برادرتون خبر_

 بود؟

 و گفت : دیکش یقینفس عم رها

 چطور مگه؟ دمشونیکه اونها دعوت بودن د یخانوادگ یمهمون هی. تو بایتقر شیدو ماه پ _

 داد و گفت : هیتک زیجا برخواست و به کنار رها آمد و به م از

 دنشون؟یوقته که ند یلیپس خ_

 سرش را تکان داد. رها

 شده؟ يزیچ_
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و کامال محتاطانه به  یحرف چیبرداشت و بدون ه کردیورود رها آن را مطالعه م يکه در ابتدا ییو پوشه ا دیچرخ

. خم شد تا ختیر شیپوشه به کنار پا يعکس از ال ید. مشتسمت رها گرفت. رها پوشه را گرفت و بازش کر

که رنگش  دید این يسرگرد احمد وماند  نیهوا و زم انیهمان جا خشکش زد. دستش م یآنها را بردارد، ول

ولو شد. رنگ  یخاک نیزم يسست شد و همان جا کنار عکس ها به رو شی. پاهاشدیتر م رهیلحظه به لحظه ت

به  عیشده است. سر یبود که دچار حمله قلب یبنفش شده بود و حالت صورتش مثل کس بایصورتش حاال تقر

 يو به طرف رها رفت و آب را به رو ختیآب ر وانیک لیکه در گوشه اتاق بود رفت و  یکوچک خچالیطرف 

 دیکار با چه یتییدانست در هر موقع یم گریبود که د دهیدفتر د نیموردها در ا نیکرد. انقدر از ا یصورتش خال

 بکند.

 افتاد. هیبرگشت و به گر یعیو رنگ صورتش به حالت طب دیکش یقینفس عم رها

رفت و گذاشت که رها  رونیسر و صدا از اتاق ب یمرتفع شده است ب یکه مطمن شده بود، خطر سکته قلب حاال

 کند. هیبا خودش خلوت کند آزادانه گر

 

رها در حالت  یکرد ول شیو به دستش داد. صدا ختیرها ر يبرا گریآب د وانیل کیبرگشت و  یقیاز دقا بعد

 او را بشنود. يفرو رفته بود که مجبور شد به شانه اش بزند تا صدا یرتیبهت و ح

 .گمیم تیمتاسفم. بهتون تسل_

 سرش را باال آورد و نگاهش کرد. رها

 ه؟یکار ک نکهیمنظورم ا یعنیچرا؟ _

 سرش را تکان داد و گفت : این ياحمد يآقا

گفت که زمان  یبعد پزشک قانون یباشه ول یکه ممکن خود کش می. اول فکر کردمیهست نیما هم دنبال هم _

 کننده است. جیکم گ هی يزیچ نیهمچ هیدو روز بوده،  بایمرگ همسر برادرتون و برادرتون تقر نیب

 اخم کرد و گفت : رها

 ؟یدو روز فاصله زمان_

 را تکان داد و گفت : سرش

 نداشتن ؟ يزیچ یبرادرتون و همسرشون دشمن _

 تکان داد. یرا به نشانه نف سرش
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 هر دو پزشک بودن درسته؟ _

 بله _

منجر به مرگ شده باشه نداشتن که مثال بازمانده ها قصد جونشون رو کرده باشند.  یکه در پزشک ییپرونده ا_

 اول خانم و بعد برادرتون؟

 و منگ گفت : جیور گهمان ط رها

 کنم ینه فکر نم_

 لحظه سکوت کرد و گفت : چند

بپرسم که مشکالت شما ها  دیبا دیشا ایبود؟  یمشکل شما با برادرتون چ يریبه شما جناب کب میرسیخوب م _

ازدواج  يو برادرتون از خانمش و بعد دوباره به صورت ضربدر دیبود؟ شما از همسرتون جدا شد یهمه با هم چ

 د؟یبد حیتوض اناتیجر نیکم در مورد ا هی نیتونی. مدیدکر

 گفت : رتیبا ح رها

 من برادرم رو کشتم؟ نیکنیشما فکر م یعنی_

 زد و گفت : یلبخند آرام سرگرد

 گفتم؟ يزیچ نیهمچ هیمن _

 ه؟یسوال ها واسه چ نیپس ا_

 شتریب یآگاه يبرا_

 د؟یشما به من مظنون_

 را تکان داد. سرش

خوام به همون خالف برسم.  یپرسش ها م نیخالفش ثابت بشه. حاال هم با ا نکهیمن به همه مظنونم مگه ا_

. من شما رو بازداشت نکردم، دیکنیخودتون راحت تر م يمن و هم برا يکار رو هم برا دیکن ياگر شما همکار

پرونده حل  نیدوست دارم زودتر ا یول کار رو هم بکنم. نیا تونمیاگر بخوام م یشما ندارم. ول هیعل یچون مدرک

 به نفع خودتونه دیکن يبشه اگر همکار

 گفت : ییخفه ا يگرفت و با صدا شیدست ها نیو سرش را ب دیکش یآه رها

آمد.  یخوب به نظرم بچه م یبهش عالقه مند شده بودم ول شیهمکار بودم. کم و ب میمن از اول با خانم فعل _

خواهرش  نکهیتا ا کردمیخاطر تو رفتارهام باهاش محطاتانه تر عمل م نی. به هممیچهارده سال اختالف سن دار
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بود به  بایز یلیگفت ) خ ی. بهش عالقه مند شدم (سرش را بلند کرد و با خنده تلخدمشیاز خارج آمد و من د

 يبرا ازدواج دادم که اون هم قبول کرد. شنهادیرو فراموش کردم. بهش پ زیهمه چ گهیمن د دنشیمحض د

حداقل از طرف  ایمون برادرم از خارج آمد. ظاهرا هر دو تاشون هم کالس بودن و به هم عالقه داشتن  یعروس

. نشونه ها دمینفهم يزیاحق بودم که چ نقدریبه من نزد. منم ا یحرف چیه درمبرا یبود، ول نطوریبرادر من که ا

با همسرم و من، خواهر  يم هم به خاطر لج و لج بازو برادر میندادم. ازدواج کرد تیباز هم اهم یول دمیرو د

 دونست ینم يزیکس راجع به مشکلش چ چیکرد. اون زمان ه يسوابه، پرستو رو خواستگار

 حرفش را قطع کرد و گفت : این ياحمد سرگرد

 یچه مشکل کنمیحرفتون رو قطع م دیببخش_

 از همسرش طالق گرفت نکهی. بعد از ادمیداشت. بعد فهم یدر ارتباط جنس یمشکل ناتوان _

 دیمتوجه پرستو باشد. نبا یظن چیخواست ه یهم فشرد. دلش نم يرا قطع کرد و چشمانش را به رو حرفش

 .ردیصورت ممکن بود پرستو در مظن اتهام قرار بگ نی. چون در اگفتیم يزیسودابه چ نهیراجع به ک

 پسر داره هیبرادرتون حاال  دونمیمکه من  يتا اون جا یبوده؟ ول نیپس علت طالق برادرتون ا _

بود که اون دوتا هنوز به هم عالقه داشتن، برادرم و سودابه  نینبود. علت ا نیطالق ا یبله داره. نه علت اصل _

 همسرم

 د؟یعالقه داشت چرا با شما ازدواج کرد؟ شما مجبورش کرده بود نقدریاگر همسرتون ا یعنیاگر عالقه داشتن، _

 حرف ها بود. نی. باهوش تر از ارا تکان داد سرش

که  دیکم مشکوکه. به من حق بد هیشما  ي. طالق ها و ازدواج هانهیبهتر شهیهم قتیگفتن حق يریکب يآقا_

خوب  د،یگناه یکه ب دیگیمشکل حل بشه مگه شما نم نیتا ا دیبگذارمشون. خودتون کمک کن نیذره ب ریز

 ه؟یترس واسه چ گهید

 لحظه سکوت کرد. چند

 خانومم بارداره، ماه آخر ..._

 مبارکه! یخوب به سالمت_

 ادیب شیواسش پ یمشکل چیخوام ه ینم_

 شنیفقط از مرگ خواهرشون مطلع م شونیا دیکن ي. اگر شما همکارفتهیب شونیا يبرا یکه اتفاق ستیقرار ن_

 ما يکدوم از حرف ها چینه ه
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 چند لحظه سکوت دوباره

که به نظر  یروان ماریب هیبود،  مارینسبت به پرستو حسادت داشت. اون زن ب ییا مارگونهیسودابه به طور ب _

 همه مشکلش حاد بود

 سرگرد در هم رفت و گفت : يابروها

 کنمیخواهش م دیبد حیتر توض قیدق _

 يکه اون به من عالقه داره. فقط برا دونستیسودابه با من ازدواج کرد تا خواهرش رو عذاب بده. چون م _

 کرد انتیراحت به من خ یلیبعد هم خ. نیهم

 با تعجب نگاهش کرد. سرگرد

 ؟یکرد؟ با ک انتیخ_

 به جلو خم شد. یصندل يو رو دیکش یآه رها

بال اومد. برادرم و  نیسر من هم د؟یاز سر جاتون بلند بش دیکه نتون دیضربه بخور ییجا کیتا حاال شده که از _

 .میاز جا بلند بش میکدوممون نتونست چیکه تا چند سال ه زدن نیهمسرم آنچنان من و پرستو رو به زم

 به رها نگاه کرد. یبا ناراحت سرگرد

 متاسفم_

 هیپرستو دل کشتن  یول م،یکشتن جفتشون دار يبرا یو محکم یکاف لیکه من و پرستو دال دینیب یم _

 مورچه رو هم نداره چه برسه به دو تا آدم

 بود گفت : يکه کامال جد یبا خنده و شوخ سرگرد

 ؟یشما چ_

 داد و گفت : هیتک شیصندل یبه پشت رها

چندان هم بد نبود.  دهیا نیکه برادرت با زنت فرار کرده، ا دمیکه از همه متلک شن یتو اون چهار سال دیشا_

خوشبختم  ه،یعال میحاال نه. االن زندگ یممکن بود انجام بدم؛ ول ياون زمان اون قدر درمونده بودم که هر کار

 بکنم یتالف خوامندارم که ب یلیدل گهیو زنم رو به اندازه جونم دوست دارم. د

 کرد و گفت : ادداشتی يزهایتکان داد و چ يسر

 دیگفت نکهیداشت؟ با توجه به ا یبود علت خاص شونیتون چهار سال بعد از طالق ا یازدواج شما و خانم فعل _

 از قبل به شما عالقه داشتن شونیکه ا
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ها رو بندازم گردنش و تو اون  رینفر بودم که تمام تقص کینه حماقت خودم. بعد از طالق من فقط به دنبال _

خاطر  نیاتفاق ها شده به هم نیکه عالقه اون باعث ا کردمیبد رفتار کردم. چون فکر م یلیزمان با پرستو خ

 نداشت ییا گهی. علت دنیبرادرش رفت. هم شیپ کایپرستو هم به آمر

 بود آره؟ شیدو ماه پ دیدیبار که اونهارو د نیکه آخر نیرابطه برادرتون و همسرش چطور بود؟ گفت _

 سرش را تکان داد. رها

 خوب نبود _

 داشتن؟ یچرا؟ چه مشکل_

 یبود که از همون اول چه اشتباه دهیرس جهیاوخر به نت نیذاتش خرابه. ا ضه،یمر يکه سود گفتیم میرضا دا _

طرف هم من  هیاز  کنهیکه به طالق هم فکر م گفتینبود. م یازدواج کرده. اصال ازش راض کرده که با اون

حرف ها  نیخواست که با ا یم فقط دی. شادادیرو طالق نم يها در حد حرفه رضا سود نیکه همه ا دونستمیم

 حرفها بود نی. عاشق تر از ادونمیم دیطالق فکر نکنم بع یول اره،یرو به راه ب يکم سود هی

 ن؟یبود؟ شما متوجه نشد یمشکلشون چ _

 را تکان داد. سرش

 البته کنمی. فکر مکردیم انتیخ يسود _

شد.  یبزرگ و حاد نم انتیبر خ لیبودند دل دهیکه او و پرستو د ي. صحنه ادیبگو قیتوانست که به طور دق ینم

عذرا  میهم مر يتلفن. البته سود يچه پا بود چه بزرگ و چه در ذهن و انتیخ انتیهر چند که به نظر رها خ

از  ایبه تنگ آمده بود  يسود انتیکه واقعا رضا از دست خ دینتوانست که بگو قیباز هم به طور دق ینبود! ول

 ها و ذات خرابش. یوانگید

 کرد و گفت : ادداشتیرا  ییزهایدوباره چ سرگرد

جسد ها  لیتحو يلطفا! برا دیاز تهران خارج نش یول دیبر دیتونی. مدیکمک کرد یلیخ يریکب يآقا یمرس_

 دیاقدام کن دیتون یامروز عصر م نیطور برادر زادتون هم نیفردا، و هم

 گفت : یسهند نبود با ناراحت ادیکه اصال به  رها

 سهند کجا بوده؟ االن کجاست؟ _
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بار  يداره بوده. ظاهرا برا هم سن اون يبرادرتون که پسر ياز دوستا یکیمدت برادر زادتون خونه  نیتموم ا_

موضوع مشکوك نشده  نیخدا هم به ا يخاطر اون بنده ها نیبه هم موندهیسه روز اونجا م ایاول نبوده که دو 

 .سمینویهمون دوست برادرتون هست براتون آدرس رو م شیبودن. هنوز هم پ

 دست دادن به سمتش دراز کرد. يرا به رها داد و دستش را هم برا آدرس

بود با من تماس  تیاهم یاگر به نظر خودتون ب یحت د،یبه ذهنتون رس يا گهید زی. اگر چگمیم تیباز هم تسل_

 .دیریبگ

 سرش را تکان داد و به سمت در رفت. رها

 هم شما و هم خانمتون؟ د؟یکجا بود شیشما چهار روز پ يریکب يآقا یآهان! راست_

 به او و هم به پرستو مشکوك است. نگاهش کرد. کامال معلوم بود که هم رتیح با

من سر کار بودم، از صبح تا شب. پرستو هم اگر اشتباه نکنم اون روز با دو تا از دوستاش رفته بود تخت و کمد _

 نهیبچه بب يبرا

 را تکان داد و لبخند زد. سرش

 دیبر دیتون یم یمرس _

بود نشست. تمام  نیکه مخصوص مراجع یمکتین يآمد و چند لحظه همان دم در رو رونیو مات از اتاق ب جیگ

به باال  يزیرفت. احساس کرد که چ یچشمانش رژه م يکه از جنازه ها گرفته شده بود جلو ییمدت عکس ها

 به صورتش زد. یرفت و آب یینمانده است. برخواست وبه دستشو یآوردنش باق

 شدن، زنگ خورد. گرفت و روشن کرد. به محض روشن لیرا تحو لشیدم در رفت و موبا به

 بله؟_

 ؟ییرها؟ پسر معلوم هست که تو کجا_

 کرد و گفت : يا سرفه

 ن؟یشده شاه یبودم. چ ییجا_

 بشه نیسزار دیزودتر خودتو برسون پرستو با_

 است؟ گهیهفته د کیچرا؟ اون که نوبتش _

 بشه نیدکتر سونو کرد گفت که بند ناف دور گردن بچه است، خطر داره بهتره که سزار میرفت _

 داد. هیتک نیماش به
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 بچه؟ ایواسه کدوم خطر داره، پرستو  _

 نه بچه_

 خواست. یپرستو نم ی. بچه را بدیکش یراحت نفس

 امیحاال م نیباشه هم_

 رها؟_

 هوم؟_

 شده؟ يزیچ_

 .دیفهم یرا م انیجر دیهم بوده است و باالخره او هم با نیلحظه سکوت کرد. سودابه خواهر شاه چند

 .گمیم امیآره حاال م _

 ... شاالیا رهیخ_

 شد. نیزد و سوار ماش يپوزخند

 

و به طرف اتاقش  دیرفت. از پرستار پرس مارستانینشود به طرف ب مهیبرود و جر توانستیکه م یسرعت نیآخر با

 رفت.

دست شکمش گذاشته بود و  يدستش را به رو کینشسته بود.  یصندل يپشتش به در بود به رو کهیحال در

و  بایشده بود. ز یبود. لباس اتاق عمل به تن داشت و صورتش تابناك تر از هر زمان نیدر دست شاه گرشید

و به داخل  دیکش یقی. نفس عمکردیبگو و بخند م نی. کامال آرام بود و با شاهیو نوران یبه نظر رها روحان یحت

 اتاق رفت.

 سالم ....سالم..._

کامل  ی. سرش را بلند کرد و با عشق کامل به رها نگاه کرد. عشقدیرا بوس جگاهشیشد و بر طبق عادت گ خم

 و شرط دیق یو ب

 مامانم چطوره؟_

 شکم پرستو گذاشت. يرا به رو دستش

 قرمزه؟ نقدریشده رها؟ چشمات چرا ا يزیچ_

 را خم کرد و لبخند زد. کمرش
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 ... کنهیچشمام درد م کمی. زمیخوبم عز _

 کرد و گفت نیشود رو به شاه قیدق ادیاز آنکه پرستو ز قبل

 ؟يکارها رو کرد _

 .دیخند نیشاه

 دم؟یزن تو رو هم من م مانیخرج زا ي. نکنه فکر کرديپول بد يبر يایگذاشتم تا شما ب رینه خ _

 .دیکش رونیرا گرفت و از اتاق ب شیبازو

 شده؟ یچ_

 گفت : یچارگیداد و با ب هیتک واریبه د رها

 نیشاه میبدبخت شد_

 شده؟ یچ_

 ییجنا رهیدا ،یآگاه سیکرد ) پل حیبودم (بعد حرفش را تصح سیحاال اداره پل نیتا هم _

 گرد شد. نیشاه چشمان

 رها جون بکن _

 هر دو دستش گرفت و با بغض گفت : نیرا ب سرش

شکشون هم به ماهاست، من و  نیشتری. فکر کنم بگهیم يطور نیکه ا سیپل یعنیرضا و سودابه رو کشتن. _

 رستوپ

 فقط به رها زل زد. هیچند ثان نیشاه

 مرده؟ يسود_

کت ها  میاز ن یکی ي. همان جا رودیشن یآمد که رها به سخت رونیب شیلبها انیآنچنان آهسته از م کلمات

 شد. رهیروبه رو خ وارینشست و به د

کرد. دکتر پرستو هم آنجا بود  یرفت و خودش را معرف يپرستار ستگاهیبه ا شیکردند و رها به جا جیرا پ نیشاه

 تا او را به اتاق عمل ببرد. دیایو گفت که اگر پرستو حاضر است پرستار ب

 که حاال چشمانش اشک آلود بود نگاه کرد. نیبه سمت اتاق پرستو برگشت. به شاه دوباره

 لیهند رو هم تحوجنازه ها و س لیبهش بگو. بگو که بره دنبال تحو انویبزن جر اوشیزنگ به س هیبلند شو _

 رهیبگ
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. مثل کردیبود و با آرامش شکمش را نوازش م ستادهیپنجره ا يراتکان داد و رها به اتاق پرستو رفت. جلو سرش

 دارد. اجیاو بچه است و به نوازش احت نکهیا

 پپر جان؟ يحاضر_

 .دیرا تکان داد و به آغوش رها خز سرش

 دوست دارم_

 اریل برام بدخمل خوشگ هیمنم پپرم. زود برو _

 .ندیآن بنش يبه داخل آمد و با لبخند به پرستو اشاره کرد که به رو لچریباز شد و پرستار با و در

 بار به رها نگاه کرد و دست تکان داد و سوار آسانسور شد. نیآخر يبرا

و شهناز که در راه بودند، تماس گرفتند و  روسیشروع شد. به آقا س نیاو و شاه تیآن زمان بود که فعال تازه

 .دیبه شهناز ماجرا را بگو يجور کیگفتند و خواستند که خودش  روسیرا به آقا س انیجر

که هم  اوشیشد، س نیمراسم برود. قرار بر ا يقبر و کارها دیبا محمد تماس گرفت و گفت که به دنبال خر رها

گرفتن آنها و منتقل کردن اجساد  لیو تحو تیهو صیتشخ يبرا شناختیبه سودابه محرم بود و هم رضا را م

 بهشت زهرا برود. يبه سردخانه 

 رها را صدا کرد و او را به اتاق نوزادان برد و بچه را نشانش داد. نیساعت بعد شاه کی

ت و دوس فیدوانده بود، بچه را آهسته بغل کرد و به صورت ظر شهیکه در تمام وجودش ر یمتعجب از حس رها

 اش نگاه کرد. یداشتن

 بوسش کنم؟ شهیچه خوشگله. م_

 اومد خوشگل بود. ایخود پرستوهه. اون هم دن هیشب _

 .دیبود در دست گرفت و پشتش را بوس رزنهایچروك و کوچکش را که مثل دست پ دست

 کیرفت و  مارستانیاز ب رونیدادن بردند، رها به سرعت به ب ریش ياز آنکه پرستو به هوش آمد و بچه را برا بعد

بود را  دهیخر شیوقت قبل برا یلیدستبند که خ کی فشیبرگشت و از ک نگیگرفت. به پارک شیدسته گل برا

 هم برداشت و به اتاق پرستو برگشت.

گوشه اتاق مشغول پچ پچ کردن بودند و شهناز  نیو شاه روسی. آقا سدادیم ریآرامش نشسته بود و به بچه ش با

بودند که  يبدهد. همه شان متفق الرا ریتا بتواند راحتتر به بچه ش کردیبه پرستو کمک م انزیآو افهیهم با ق

 از ماجرا بفهمد. يزیچ دیفعال پرستو نبا
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سر  شیشاخ دار برا يو آنها هم هر دفعه دروغ ها گرفتیرا م اوشیسراغ س قهیبه پنچ دق قهیپرستو پنج دق یول

 .کردیآنها نگاه م يبه حرف ها و اشاره ها يپرستو که کامال مشکوك شده بود با کنجکاو ی. ولکردندیهم م

 ن؟یبذار یخانم کوچولو رو قراره چ نیخوب حاال اسم ا _

 .ستین یکس در حال خوش چیدر بهتر کردن جو داشت. کامال مشخص بود که ه یسع روسیس آقا

 ایپر_

 هی. مثل پریهم عال یلیخ_

صورت  ياجزا هیکه دو برابر بق ینیپف آلودش با آن ب ينوازش کرد. پلک ها زدیرا که مک م ایگونه پر پرستو

که  یعروسک زنده کرده بود. عروسک کیبه  لیسرخ و زشت نبود، او را تبد ادیبود و صورتش که ز شیاتورینیم

قلبش را متورم کرده است.  دیرسیکه به نظر م یبود. دلش ضعف رفت از آن همه عشق بایهم با نمک و ز یلیخ

موجود کوچک  نیا ياز جانش برا یبکند. حت يهر کار شیآن قدر دوستش دارد که حاضر است برا کردیحس م

 و پف آلود بگذرد.

 

ناراحت به  دانستیباالخره محمد که نم یاز ماجرا را نفهمد، ول يزیتالش کردند که پرستو چ یلیخ آنها

نفسش گرفته است و  اوشیبودند س يجنازه رضا و سود لیتحو يدنبال کارها به کهیآمد و گفت وقت مارستانیب

 است. ژنیاکس ریحاال هم ز

 ایپر هی. شهناز با گردیبود دو دهینمانده بود محمد را بکشد به طرف پرستو که رنگش به شدت پر يزیکه چ رها

 کرد تا آرامش کند. یرا از بغل پرستو گرفت و رها دستش را گرفت و سع

 حرف بزن ؟يشد یرم. پپر جان چپپ_

کرد و به رها اشاره کرد تا  یدر سرم خال یکرد و آمپول ادیبه سرعت فشارش را گرفت و درجه سرم را ز نیشاه

 آرامش کند.

 تخت نشست تا آرامش کند. يکرد و رها هم کنارش رو ختنیافتاد. آهسته شروع به اشک ر هیگر به

 شده؟ يطور نیچرا ا_

 .دیرا بوس شیفرفر يموها يرو

 .ستیمعلوم ن يزی. هنوز چزمیدونم عز ینم_

 سهند کجا بوده؟_
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 نون بره سراغش فیح نیرضا. قرار بود ا ياز دوستا یکیخونه _

 حواله محمد کرد. ییلب ناسزا ریز

 د؟یقراره خاکشون کن یکه از قصد نگفت فکر کرد که من خبر دارم. ک چارهیب نیا _

 یستیرنامه نشما تو ب میکه بخوا یهر زمان_

 چرا؟_

 رها جوابش را داد. يبه داخل اتاق آمد و به جا نیشاه

 قبرستون ؟ يایب يخوا یم ياست. چطور هیشما شکمت پر بخ نکهیا يبرا_

 رهیتونه جلوم رو بگ یکدوم از شماها هم نم چی. هامیمن م_

 

 شیکه رها برا یصندل يآمد و رو یآن روز رضا و سودابه را به خاك سپردند و پرستو هم با سرسخت يفردا

آن دو نفر ناراحت باشد  ياز آنکه برا شتری. بکردیم هیبه مراسم نگاه کرد. گر یگذاشته بود نشست و با فاصله کم

 یحاال هم در آغوش رها به شدت نا آرام و گرفتیبهانه رضا را م مایسهند ناراحت بود که از شب قبل دا يبرا

 .کردیم

 چیسهند ه دیدیکه م یوقت سوختیرا به او داد. دلش م ایپر دنینست او را آرام کند که قول دتوا یتنها زمان رها

 ییآنکه فرصت دوباره ا یسودابه را درون خاك گذاشتند ب دیدیکه م سوختی. دلش مردیگ یاز سودابه نم یسراغ

آزاد  ریسوخت رضا بود. رضا را اس یکه دلش نم یتنها کس ي. برادنیکردن و عشق ورز رییتغ يداشته باشد برا

درست کرده بود راحت شده بود. دوباره به سهند  شیبرا يکه سود یجهنم یکه از آن زندگ دانستیم ییشده ا

 .اوردیسهند را به نزدش ب نی. اشاره کرد تا شاهکردیبود و نق نق م نینگاه کرد که حاال در آغوش شاه

کرد تا آرام شد  فیتعر شیو داستان برا دشیبغلش کرد و آنقدر بوس باز نشود، شیها هیبخ کهیو به طور آهسته

 پرستو گذاشته بود به خواب رفت. نهیس يسرش را به رو کهیو در حال

 

 

***** 
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به  دیحالش خوب نبود و دوباره با اوشی. سزدندیسر م سیبه اداره پل میبه طور دا نیهفته بعد رها و شاه کی

باالجبار در تهران ماندند  نیو سهند را هم با او فرستاد و خودش و شاه ایبار رها پرستو و پر نی. ارفتیرامسر م

 مشخص شود. يرضا و سود يپرونده  فیتا تکل

که  يریکب ياز دوستان آقا یکیبا  يریبود که خانم کب دهیدر محل کرده بود. دربان مجتمع د یقاتیتحق سیپل

آمده بود و بعد دوست  يریکب يساعت هم آقا کیبه خانه آمده بود و بعد از  دکریبه خانه آنها رفت و آمد م ادیز

و شب برگشته بود. از آن زمان به بعد او  درفته بو رونیب يریکب يساعت بعد هم آقا کیرفته و  يریکب يآقا

 بود. دهیرا ند يرینه آقا و نه خانم کب گرید

و نه بحث و  يادیو فر غیج يبودند. نه صدا دهینشن يزیآنها هم چ یها پرس و جو کردند ول هیهمسا از

اند چون در طبقه آنها در آن زمان روز  دهینش يزیچ هیهمسا لیدل نیساختمان گفت که به ا ریمد ی. وليریدرگ

و نه از داخل  دیایبه داخل م رونیهستند. نه صدا از ب یصوت قیعا يو دارا میضخ وارهاینبوده است و د یکس

 شود. یمنتقل م رونیبه ب ییصدا

 سراغ دوست رضا رفتند. به

 

آمده است. صحبت شان هم فقط  يریکب يرفته است خانه آنها بعد هم آقا يریاو هم گفت که با خانم کب یول

 .يگرید زیبوده است و نه چ يموضوع کار کی

 داشت که تمام بعد از ظهر آن روز را هم با چند نفر از همکارانش گذرانده است. شاهد

آن زن و شوهر را کشته اند، آن  گریکدی یرها و پرستو با همدست ایبود.  دهیرس جهیبه دو نت این ياحمد سرگرد

آشپز خانه که هر رو با  يدسته چاقو يهم در دو زمان مختلف و بعد جنازه ها را به کنار هم منتقل کرده اند و رو

ود رضا ابتدا همسرش را کشته و بعد از دو روز نکه خیا ایآن کشته شده بودند اثر انگشت رضا را گذاشته اند و 

بود که رضا بعد از آنکه  نیا کردیتر م فیضع این ياحمد يآقا يدوم را برا هییکه نظر یینکته ا یخودش را. ول

که از مرگ همسرش گذشته بوده است از خانه خارج نشده  يدر طول مدت دو روز گریشب به خانه برگشته د

دو  یبه نظرش کم نیکرده است. ا یضا بعد از کشتن همسرش دو روز با جنازه او زندگنکه ریا یعنیبوده است. 

بود که اگر رها و پرستو به آنجا آمده اند و آنها را کشته اند چطور  نیا گرید يآمد. و باز هم نکته  یاز ذهن م

ا آنها را کشته اند و جسد رض ستدو یاست؟ مگر آنکه آنها با همدست دهیآمده و رفته بودند که دربان آنها را ند
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و  يریبود که او به همکارش گفت که فردا قرار بازداشت رها کب يوقت ادار انیها را به منزل منتقل کرده اند. پا

 شوند. ییدوست رضا را صادر کند تا به طور کامل باز جو

مراجعه کرد با  لشیمیکرده بود به ا لیمیا شیاز همکارانش که برا یکیکار  يصبح همان روز رها برا یول

 .گشتیبه روز کشته شدنش برم خشیاز طرف رضا روبه رو شد که تار یلیمیا

 

 

 سالم داداش _

 که چند وقته که داداش صدات نکردم؟ یدونیم

باغ  ایدر بند با بچه ها  میرفتیم میچوندیپ یداداش چقدر دلم واسه اون موقع ها که مامان و بابا رو م یدون ینم

که  ییتنگ شده. دلم واسه تخته نردها میکه با هم بود ییتنگ شده. دلم واسه همه روزها میدیکشیم ونیقل

 نگهمسافرت هامون، تاتر رفتن، همه ت م،یرفت یکه م ییجاها م،یزدیم

 که زنم رو کشتم! يروز سم؟ینویدارم برات م یرو ک لیمیا نیاالن ا یدونیم

نداشته باشه؟ تا حاال شده که  یارزش چیبرات ه یزندگ گهیکه چقدر داغونم. تا حاال شده که د یدون ینم رها

 ؟يریو بم يفقط چشمات رو ببند یدوست داشته باش

و  دهیرس ییهستم که به آخر خط نها ییمثل دونده ا کنمیاحساس م گهیهمون حس رو دارم. د قایحاال دق من

 سهندم يبرا یبرام نمونده. حت يانرژ چیه گهید

اش با وجود ما  ندهیآ م؟یبراش چکار کن میخوا یمثال م م؟یپدر و مادرش هست يودکه من و س یوقت دهیفا چه

 شه؟یم یعال یلیخ

بال و پرش  ریخودش سهندم رو ز دونمیدارم که م مانیدونم که در کنار شما ها بهتره. آنقدر به پرستو ا یم

 مرد بسازند. هیاونقدر مرد هستن که از اون هم  اوشیو س نی. شاهرهیگیم

 هیمن  یدونینتونستم. م یکنم. ماههاست تو فکر بودم که طالقش بدم، ول یفکر نم یچ چیبه ه گهید یدونیم

 رو کشتم. يهستم که هم عاشق هم متنفر. با عشق و نفرت سود ییاراده ا یبدبخت ب

 یلیاص خوجه ممکن تقاص دادم. تق نیآدم چقدر توان داره؟ من به بدتر هینتونستم. مگه  گهیتونم. د ینم رها

 هاش باشم. انتیتونم هر روز شاهد خ ینم گهیتو. د یرو. دل شکسته بابا رو، پرستو و حت زهایچ
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قلبش  یداره. فکرش، ذهنش، و حت طانیبا ش یزن همدست نیا کنمیفکر م یحت ی. گاهضهیمر يسود رها

 زیکه به همه چ دمیچهار سال ازش د نیا يتو ییزهایتر از اون عمل. چ فیو کث کنهیفکر م فیمسمومه. کث

 اون پدر و مادر باشه يبچه  یحت نیا نکهیشک کردم. شک کردم به ا

 نکهیبه ا کنمیشک م ی. گاهستیاصال ن يکه تو وجود سود يزی. چهیها زن مهربون بیع یلیبا وجود خ شهناز

 به اسم محبت و عشق در وجودش باشه. يزیزن اصال چ نیا

 زنهیداره با تلفن حرف م دمیکه د ی. فقط وقتمیبا هم بحث هم نکرد یکتکش هم نزدم. حت یمن حت یدون یم

 و کشتمش! ارمینتونستم طاقت ب گهید

 لمیف یزمان کی شه؟ی. باورت مکنمیم یها شدم. دو روزه که دارم با جنازه اش زندگ ونهیدو روزه که مثل د حاال

کنه؟  یجنازه زندگ هیم اون همه سال با آد هیکه  شهیمگه م گفتمیخودم م شیپ دم،یدیرو که م چکاكیه یروان

رو هم  شیکه دور یحال نتون نیدر ع و یبه حد مرگ متنفر بش یکه از کس ی. وقتشهیکه م دمیحاال د یول

تونم  ینم گهیتونم. د ینم گهیمن د ی. ولیکن یکه اون همه سال فقط با جنازه اش زندگ يحاضر ،یتحمل کن

 داداش هیبد درد یفیکنم. بالتکل یبا جنازه اش هم زندگ یحت

رو کشتم و  ياون. همون چاقو رو که با اون سود يجنازه  يروبه رو قایجا نشستم، تو هال. دق نیمن ا حاال

 !کمیکه من چقدر رمانت ینیبیقلبم گذاشتم. م يبرداشتم و درست رو

اش  چارهیب ي. همکاراشنیراحت م يهم از دست سود ایدن هی. شمیو من راحت م شهیتموم م زیهمه چ گهید

 .کردیم رشونیکه تحق ییکرد. پرستارها کارشونیهاشون رو زد و از کار ب یلیآب خ ریکه ز

 کردم! تیبه جامعه بشر یکه چه لطف ینیبیاز دستش راحت شدن. م همه

طوره  نیهم قای. آره دقهیذهن مرض کی دهییزا نهایکه ا یفکر کن دیحوصله ندارم. شا گهید یدارم ول یلیخ حرف

 .شهیم ضیکنه مر یزن زندگ نیهر کس با ا یعنیشدم.  ضیداداش من مر

منو به حساب اون نذار. براش  يکارا یول هیکه خواسته بزرگ دونمیمواظب سهندم باش. م نکهیآخرم ا حرف

 بکن يپدر

 يبا سود نکهیبعد از ا یدونیرو سر راهت گذاشت. م یزن نیپرستو رو بدون. خدا دوست داشت که همچ قدر

مرد  هینکرد.  انتیوقت به من خ چیوجود ه نیبا ا یکه پرستو چقدر دوستت داشته ول دمیکردم فهم یعروس

رو  يکور بودم که سود درمن احمق اونق یبده ول صیبند و بار و تشخ یو ب دیزن مق هی نیتفاوت ب تونهیم

 .دمیدیبدون بال م يفرشته 
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 دوستش داشتم. یلیخ یلیبزرگ شد بگو که خ یسهندم وقت به

 کن! حاللم

 دهیتلفن را هم نشن يصدا یتمام شده بود و رها که هنوز در رختخواب بود، آنچنان خشکش زده بود که حت نامه

 بود.

بازداشت اش به دفتر آمده  يرفت و سحر گفت که چند نفر برا ریگ امیپ يو منگ به تلفن نگاه کرد که رو جیگ

 بودند.

 به جمله آخر رضا (حاللم کن ) نگاه کرد. دوباره

 لیمیرفت و ا سیکه توانست خودش را جمع و جور کند لپ تاپ را برداشت و به اداره پل یساعت بعد زمان کی

بوده  دهیبوده است که نرس ریچند مدت آنقدر درگ نیداد که در ا حینشان داد و توض این يرا به سرگرد احمد

 را چک کند. شیها لیمیا

کردند و  دییرا تا لیمیهم وارد کار شد و صحت ا يبریسا سیبه سرعت دست به کار شد و پل این ياحمد ردسرگ

 رفع اتهام شد. یو پرستو فتوح يریاز رها کب

پرونده نزد  لیتکم يلپ تاپ برا شودیگفت و در خواست کرد که اگر م تیدوباره به رها تسل این ياحمد سرگرد

 بماند. یاو باق

 يبرا یحت گریذره شده بود. د کی زشیعز يپرستو  يشد. دلش برا نیآمد و سوار ماش رونیب سیاداره پل از

را با او از  شیو غم ها ردیکه او را در آغوش بگ خواستیپرستو سر کند. دلش م یتوانست ب یلحظه هم نم کی

 کند. همانیبدنش م یپرا استشمام کند و آرامش را به تمام رگ و  شیفرفر يببرد. عطر موها نیب

 طرف رامسر راند. به

 

 

آسمان  يسرد نبود. دلش هوا یبود ول يابر یرفت. هوا کم اطیو به ح چاندیرا در آغوش گرفت و در پتو پ ایپر

 خاموش بود. شیرا کرده بود. هر چه با رها تماس گرفته بود. گوش يابر

 درست کنند. یتا به قول سهند قلعه شنرفته بودند  ایو سطل به کنار در لچهیو سهند هم با ب اوشیس

و حواسش را از رضا پرت  کردندیاو را آرام م یچارگیو هر دفعه آنها به هزار ب گرفتیهم بهانه رضا را م هنوز

 .نیهم گرفت،یسراغش را م یگرفت. فقط گاه یرا نم ي. بهانه سودکردندیم
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و به  دیکش یرها نفس راحت نیماش دنیتاب بلند شد و جلو رفت. با د ياز رو الیباز شدن در و يصدا با

 استقبالش رفت.

 سالم_

 سالم پپر جان!_

 است. دهیکه تازه به آب رس ي. مثل تشنه ایو طوالن قی. عمدیشد و او را بوس خم

آمدن بچه اش او  ایبه دن يو او را از پرستو گرفت و به صورت کوچکش نگاه کرد. از ابتدا دیرا بوس ایپر یشانیپ

 تکرار شود. گرید ییجدا نینداشت بگذارد که ا الیخ یبود ول دهیرا ند

 شد رها؟ یچ_

 : دیکرد و آهسته پرس یداخل ساختمان نگاه به

 سهند کجاست؟_

 يشن باز ا،یرفتن کنار در اوشیبا س_

 آورد و به سمت پرستو گرفت. رونیب بشیاز ج يو کاغذ دیکش یآه

 دمشیرضا است. امروز تازه د لیمیا نیآخر نیا ایب_

 کاغذ را گرفت و شروع به خواندن کرد. پرستو

 شه یاصال باورم نم_

 به پرستو داد. اطیبا احت کردیرا که نق نق م ایپر

 يبخواد خودش رو بکشه حماقت محض بود. سود نکهیا یبود، ول دهیشه. رضا به آخر خط رس یمنم باورم نم_

 اش کرده بود. چارهیب

 شه؟یم یچحاال  _

و صورتش جمع شده بود و حالت بامزه  دیمالیرا م شینیب یصورت يدر دستکش ها دهیپوش يکه با دستها ایپر به

 نگاه کرد و گفت : يکرده بود، لبخند زد و به آسمان خاکستر دایپ ییا

 . پرونده مختومه اعالم شد.یچیه _

 را چرخاند و به پرستو نگاه کرد. سرش

 م؟یدار یسرما بخوره. شام چ يتو ممکنه پر میبر_

 و رها دوباره به آسمان نگاه کرد. دیچک نیزم يقطره باران به رو نیاول
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 گرفته یهوا حساب _

 را دور شانه پرستو حلقه کرد و با هم به خانه رفتند. دستش

 

 

 انیپا

 و نود و سه صدیهزار و س کیماه  بهشتیارد پنجم

  بعد از ظهر 18 ساعت
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