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اول فصل  

 «شیراز»

 

 

 

 

 "افتضاح"

ديدن با که بود توصیفي اولین اين  

رسید ذهنش به آسانسور، اتاقک ی آينه در چشمانش تصوير .  

 دادن انتقال با و کرد فیکس اش شانه روی را ورزشي ساک بند

 گودی زير را آزادش دست انگشتان ديگر، دست به ها کتاب

 خورده ماتیک های لب بین از نامفهومي ی کلمه و برد چشمانش

کرد درز بیرون به رنگش صورتي ی .  



 روحش بي چشمان با عجیبي تناقض در رنگشخوش های لب

 .بودند

 لطیف صدای و کرد جا به جا ها چشم به ها لب روی از را نگاهش

 قطع عامل ،«پنجم ی طبقه» گفت مي که "آسانسوری خانم"

آسانسور ی شده کدر ی آينه و ها چشم بین شد ای کننده ! 

 به زد بکي فلش ناخواسته و کشید بیرون به را اش خسته تن

 بود؛ روياهايش ی خانه آسانسور آسانسور، اين که اولي روزهای

 و ذوق با بلکه اجبار، سر از نه را طبقه پنج که اولي روزهای

 که گذاشت مي جانش کیهان سر به سر و کرد مي سپری اشتیاق

 تو به قشنگش صدای آن با آسانسوری خانم دهد مي معني چه

پنجم ی طبقه" بگويد  "!  

 هايش لب جان به بندی نیم لبخند که بود روزهاآن آوری ياد از

بودند عالم صورتي های لب ترين غمگین ها لب اين وگرنه افتاد !  

 کرد فکر اين به ناخواسته و شد باز مانندی قژ صدای با چوبي در

 هنوز و دارد نیاز کاری روغن به در کند يادآوری کیهان به تا



 شده دورگه صدای که بود نشده افکارش پرتي حواس ی متوجه

کرد میخکوبش دم همان کیهان، ی :  

- بودی؟ کجا ! 

کرد سربلند زده وحشت ! 

 از خالي صدای! آمد نمي خانه به موقع اين وقت هیچ کیهان

کرد مي اش ديوانه مرد، اين احساس . 

 به تا کشید طول دقیقه يک کشید؛ طول تمام ی دقیقه يک

 هل عقب به را در ی مانده بالتکلیف ی دستگیره و بیايد خودش

 !بدهد

_ بودی؟ کجا پرسیدم  

 ساک به نه و زبان های کتاب به نه بود، صورتش به نه کیهان نگاه

 و تمام آورد مي باال را سرش کمي فقط اگر که چرا اش؛ ورزشي

بود چیز همه گويای در به چسبیده ی زده وحشت دخترِ کمالِ ! 

_ نهال توام با ! 



 نهايت در و گرفت محکم را ساکش بند. فشرد بهم را هايش لب

آمد حرف به غمگین صدای ترين ضعیف با : 

- باشگاه هم بعدش زبان، کالس !  

 کرد پشیمانش و کرد پاره را دلش بند کیهان، ناگهاني ايستادن

کند فرار توانست مي زودتر بود نبسته را در اگر در، بستن از !  

... کرد مي فرار اصال کرد؟ فرار کیهان از شد مي مگر کند؟ فرار

بردن؟ پناه برای داشت را کجا !  

 توانست نمي. کرد نگاه مقابلش مرد پوش تیره پای تا سر به

 اين از ديگر ترسید؛ مي کند؛ چشمانش قفل را هايش چشم

 ايستاده اش قدمي دو در که حاال خصوصا. ترسید مي ها چشم

  !بود

- بازه شب از موقع اين تا که رو کالسي اون در کنم مي تخته من !  

 که هوايي در روزی! بود آورده کم هوا برد؛ تر پايین را سرش

 مي نزديکش اگر حاال، و کشید مي نفس داشت را مرد اين عطر

 سینه تخت را دستش خواست مي دلش. آورد مي کم هوا شد،

دهد هولش عقب به و بگذارد اش . 



رفته کند دورِ رویِ روزهای اين شود تمام خواست مي دلش . 

 ساک بندِ و کرد ضعف نشست، اش چانه روی که کیهان دست

دنیا ی وزنه ترين سنگین شد اش، شانه رویِ ! 

 انگشت وقتي حتّي بکشد؛ باال را هايش چشم توانست نمي هنوز

کرد لمس را هايش لب کیهان . 

_  اين کي برای رو ها لب اين باشگاه؟ مربي يا زبانته مدرس برای

کردی؟ رنگي  

 گیر مرد مردش. فشرد بهم را هايش لب وقتي نبود خودش دست

 که وحشتناکي مرد اين اصالً مردش نبود؛ چنیني اين های دادن

نبود کرد مي بازخواست و بود ايستاده روبرويش . 

اصال مردش ... 

 نهال؟_

 تنهايي به را اسمش بود کي از. کشید باال باالخره را هايش چشم

 مرد اين زبان از اسمش که گاهي! بود؟ نشنیده مرد اين زبان از

بود ای کننده بازخواست ی جمله با همراه حتما رفت مي در ! 



 که هايي چشم همان به! کیهان چشمان به دوخت را نگاهش

نبودند که مسلما...حاال و ترينند زالل بود معتقد روزی ! 

بودند ای قهوه ی تیله دو فقط حاال هايش چشم . 

رنگ ای قهوه احساس بي های تیله همین؛ ! 

 حس. شدند نرم مقابلش مرد صورت خطوط کرد حس آن يک

 کرد حس. کرد کاری شود مي کرد حس. شدند پذير انعطاف کرد

کرد حس. هست امیدی هنوز ...  

-  خونه هوا شدن تاريک از قبل بری، خوای مي گوری هر فردا از

  !هستي

 گرفت فاصله و چرخید پا پاشنه روی کرد؛ رها را اش چانه گفت؛

است کرده "حس " اشتباه چقدر که کرد فکر اين به نهال و . 
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_ ايماني؟ خانم...نهال  

پرسید و آمد خودش به شبنم ی ضربه سپس و صدا با : 

_ شده؟ چي چیه؟  

 و کرد دنبال را نگاهش رد بود؛ فني مدير اتاقِ به شبنم ی اشاره

ايستاد قلبش . 

 ادامه کناری، میز ی افتاده پس دخترِ حالِ به توجه بي اما شبنم

 :داد

_  خوشتیپِ آقای اين آخه پوشیده چي ببین! گاد... مای... اوه

هواپیمايي دفتر ! 



 حرف چه از شبنم کرد نمي درک اصالً ديد، نمي را جزئیات نهال

 مي وسط فهامي سروش تصوير يا اسم پای وقتي فقط. زند مي

 اش گانه پنج حواس از يک هیچ ديگر که رفت مي وا طوری آمد،

 عمیق نفس و انداخت پايین را سرش. نداشتند را سابق کارايي

کشید منقطعي اما . 

_  تو شده جمع جذابیت انقدر چي واسه! توروخدا کن نگاهش

 و گرفته رو دنیا مردهای ی همه حق خدا انگار آخه؟ بشر اين

يکي اين به داده ! 

_ ايماني؟ خانم. سالم  

 کرد بلند را سرش بود، ايستاده میزش مقابل که دختری ديدن با

 مودبانه و بماند ساکت که خواست شبنم از دست ی اشاره با و

داد جواب : 

_ هستم خودم بله. سالم . 

_ هستین؟ شما آسیايي تور کانتر مسئول  

داد جواب لبخند با : 



_ بنشینید بفرمايید. درخدمتم. بله . 

 خروج با شد همزمان کردنش صحبت و نشست جوان دختر

اتاق از سروش ! 

_ کنم اقدام خواستم مي هندوستان تور برای . 

داد جواب و گرفت سروش از چشم سختي به : 

_  و گوا آگرا، جیپور، دهلي، شهرهای برای تور حاضر درحال

داريم بمبئي . 

پرسید دختر. آمد مي کانتر سمت به داشت سروش : 

_ دين؟ مي پیشنهاد رو کدوم خودتون ! 

 سروش که حاال کند؛خصوصا حفظ را تمرکزش توانست نمي

بود ايستاده شبنم میز روی روبه دقیقا ! 

داد توضیح و کرد جمع را تمرکزش ضرب و زور به : 

-  بافت ديدن به تمايل اگر داره؛ خودتون ی سلیقه به بستگي

 رو جیپور و آگرا دهلي، من داريد، فرهنگي و تاريخي های



 تورهای خريد، و ساحلي های شهر برای و. دم مي پیشنهاد

هستند تر مناسب گوا و بمبئي . 

 نهال و پرسید ها هزينه و هتل درمورد ديگر سوال چند دختر

 که بود دختر رفتن با. است داده جواب چه نشد متوجه اصال

آمد حرف به سروش : 

_  لحظه چند بود خلوت سرتون هروقت لطفا ايماني خانم

من اتاق بیاريد تشريف ! 

 آواز  سروش شدن دور با شبنم، و گفت نامفهومي ی "بله" نهال

 ساکتش زده وحشت نهال و داد سر " ست شبي چه امشب"

  :کرد

- رو صدات شنوه مي شدی؟ ديوانه !  

گفت و خنديد ريز شبنم :  

- هست حواسم من. داره کار چي ببین برو! جونت نوش ! 
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 به و کرد صاف دست با را فرمش لباس چروک شد؛ بلند جايش از

افتاد راه به فني مدير اتاق سمت .  

 مي تاب و چرخید مي اش صندلي روی همیشه مثل سروش

 پسر اين وجود در قرار و آرام اسم به چیزی قطعا خدا خورد؛

بود نگذاشته . 

 که طنزی لحن همان با  سروش ايستاد، میز نزديک که نهال

گفت بود، اش خصوصي های مالقات مختص :  

- ده مي نخ داره بدجور آموزت، کار دختره، اين !  

گفت مي را شبنم .  

پرسید نهال :  



- داشتي؟ کارم ! 

داد جواب خیال بي سروش و : 

_ کنم نگات يکم اينجا کردم صدات. شده تنگ برات دلم! نه ! 

 اين های جمله که قضیه اين به کرد نمي عادت کرد؛ نمي عادت

احساس نه بودند، تفريح سر از مرد ! 

 سروش که موقع همان از شناختش؛ مي دانشگاه دوران همان از

 هشت هفت حداقل و بود دانشگاه نیافتني دست بااليي ترم

 دری هر به که دختراني بودند؛ خودش دوستان از مرد اين عاشقِ

 پیدا فهامي سروش زندگي در جايي تفريح برای جز زدند مي

کردند نمي . 

_ کني؟ مي فکر چي به  

آمد خودش به سروش همیشگي سوال با : 

 !هیچي_

بود مشتاقانه صورتش در سروش نگاه : 

_ کني مي فکر من به داری بگو! «هیچي»نگو !  



 میز روی تلفن زنگِ صدای با اش خنده صدای و خنديد بعد و

شد ادغام ! 

 ی شماره ديدن محض به و نهال صورت از کند دل نارضايتي با

گفت گیرنده تماس : 

_ زد زنگ مغربي...اوه ! 

برداشت را تلفن جا در و . 

 اتاق در شبنم صدای و خورد در به ضربه چند لحظه همان

 :پیچید

-  صحبت خودتون با خوان مي گن مي اومدن آقايي ايماني؟ خانم

 !کنن

 خط دوباره شبنم صدای و کرد نگاه صحبت حالِ در سروشِ به

اعصابش روی انداخت : 

_ ايماني؟ خانم ! 

داد جواب عصبي و فرستاد بیرون را اش کالفه بازدم : 

 !اومدم-



****** 
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 که کیهان به خطاب جا همان از و فريزر داخل برد را سرش

پرسید بود نشسته تلويزيون روبروی : 

- کنم؟ درست چي  

 ماهیت ی اندازه به درست بود، تلخ زيادی گرفت، که جوابي

اش کلمه : 

- مار زهر ! 



 کشوی از منجمد مرغ ای بسته و کرد بسته و باز را هايش پلک

 اما خورد مي بهم بود، غذا چه هر از دلش کشید؛ بیرون فريزر

 های وعده ی همه ندهد کیهان دست به ای بهانه اينکه برای

کرد مي درست کاست و کم بي را غذايي . 

 به آشپزخانه، کوچک ی پنجره از و خیساند برنج پیمانه دو

آمد مي باران کرد، نگاه بیرون فضای . 

 قطره معرض در را انگشتانش پنجره کردن باز با و رفت نزديک

 اين توانست مي کاش که کرد فکر اين به و داد قرار باران های

 توانستند مي ها قطره اين شايد بگیرد؛ باران زير هم را زندگي

بشويند اش زندگي روی از را غبار !  

 فورا را پنجره و شد هول آشپزخانه، در کیهان ناگهاني حضور با

 زير از را نهال رنگ صورتي لیوان توجه، بي اما کیهان! بست

 نیمه تا را ديگری لیوان و برداشت آب کننده تصفیه ی محفظه

رفت بیرون آشپزخانه از و کرد پر !  

 بر عالوه کیهان حاال ماند؛ ثابت صورتي لیوان روی نهال نگاه

بود کرده جدا هم را لیوانش خواب، جای !  



 به را صورتي لیوان و شده خیسانده برنج منجمد، مرغ ی بسته

 غیر خواب اتاق راهي و کرد رها آشپزخانه در خودشان حال

 اش وسیله ترين ريز هايش، عکس جز به کیهان که شد مشترکي

بود کشیده بیرون جاآن از هم را . 

 نهال برد؛ مي و کرد مي جدا راهم هايش عکس توانست مي اگر

 از هايي عکس شد؛ خیره ديوار روی متعددِ های عکس قاب به

 ها عکس اين چقدر! گرجستان در کلیپ ضبط روز و عروسي روز

 با همه چقدر بودند؛ درخشیده عروسي شب نمايشگاه در

 زوج؛ اين برای داشتند خیر آرزوی و آمده ذوق سر ديدنشان

 خاصیت عروسي بعداز چندماه درست شان همه که آرزوهايي

بودند داده دست از را مثبتشان ! 

 دهن و بودند گرفته جان ها عکس که چرا بست؛ را هايش پلک

کردند مي کجي !  

 جا از آمد، که کیهان کردن صحبت صدای بعد، ی دقیقه چند

 را صدايش آشپزخانه از برگشت؛ آشپزخانه به دوباره و شد کنده



 دلتنگ حد چه تا که دانست مي خدا فقط و شنید مي تر واضح

است مرد اين ی طعنه از خالي صدای ! 

 مي که همین کیست؛ کیهان مخاطب نداشت فرقي برايش

 برايش بشنود زبانش از دزدکي را معمولي ی جمله چند توانست

 جواب اگر حتّي! بود کار صحبتش موضوع اگر حتّي. بود بس

 مي داد مخاطبش سر اگر حتّي. داد مي خیر و بله با را مخاطبش

کرد مي قطع را تلفن و شد مي دعوايش اگر حتّي. کشید . 

 "طعنه" لحنش، که بود اين فقط داشت اهمیت که چیزی تنها

 !نداشت

***** 
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 یهمه مثل مادرش. بود وقتي هر از تر خسته رسید، که خانه به

 خوش بوی و بود پز و پخت حال در شب هر هشتِ هایساعت

بود کرده پر را خانه بزرگ حیاط کل غذاهايش . 

 ظروف و ظرف میان را مادرش و رفت آشپزخانه به راست يک

کشید آغوش در و کرد پیدا : 

_ بود شده تنگ برات دلم چقدر بدوني اگر ! 

 به را رفته دست از انرژی مادرش، هایلب همیشگي يار لبخند،

گفت محبت با که خصوصاً. برگرداند تنش : 

_ نهالي نباشي خسته ! 

. کرد مي خطاب متفاوت را دُردانه تغاری ته اين همیشه بهارگل

 خودش و «نامي» ترشبزرگ برادر. بود «ندا» ترشبزرگ خواهر

مادر یدُردانه نهالِ . 

 که ایشعله پنج گاز اجاق درشتِ و ريزُ های قابلمه به شد خیره

پرسید و نداشت بیکار یشعله امشب، : 



_ کردی کوالک! گلي؟ مامان خبرهچه ! 

 "گليمامان" ندا، هایوروجک از تقلید به نهال خنديد، بهارگل

داد جواب. بود زده صدايش : 

_  دونيمي که حاجي خودمونیم؛ همیشه مثل. مادر نیست خبری

 ترش مرغ هوس ندا. کنم درست سوپ براش گفتم بود، ناخوش

 ناچار زنه؛نمي لب مرغ به شناسيمي که هم رو نامي داشت؛

 کوچولو يه هم ندا هایبچه برای. بپزم ایديگه غذای براش شدم

گذاشتم ماکاراني . 

 که بود اینتیجه تنها اين داشت؛ دردسر بودن خانه خانم چقدر

کرد ايجاد نهال ذهن در بهارگل هایحرف . 

 پذيرايي سمت به رفتن به تصمیم و بوسید مجدداً مادرش روی

 روی سروشِ اسم و خورد زنگ تلفنش که داشت را سروصدا پر

گذاشت اثر قلبش روی مستقیماً صفحه، . 

گفت آرامي به و داد جواب را تلفن : 

 .سالم_



پیچید گوشش در سروش انرژی پر و حال سر صدای : 

_ آرزوها جنگلِ نهالِ تک بر سالم ! 

گفت و زد خنده زير خودش و : 

_ اومدمي در آب از بهتری چیز بايد قاعدتاً. شد مسخره چه .  

 و داد مسیر تغییر اتاقش سمت به پذيرايي، به رفتن جای به نهال

پرسید سروش بگويد، چیزی آنکه از قبل : 

_ رسوندمتمي خودم موندیمي رفتي؟ زود قدراون چرا . 

داد توضیح : 

 که توام. بود شده تموم هم کاری ساعت و بود وقت دير _

 .نیومدی

 بلندتر خودش صدای از دادمي گوش سروش که ایترانه صدای

  .بود

_  کردن چارتر برای چرا که بیداد و داد بود زده زنگ مغربي

 و بودم عید پروازهای گیر امروز کالً ديگه. نکردم اقدام پروازها

کنم توجه بايد که طور اون خانم عسل شما به نشد . 



 برايش مرد اين. نکند اعتنايي يا شود خوشحال بايد دانستنمي

بود عاشقش نهال بخواهد دلت تا امّا نبود اعتماد قابل ! 

آمد حرف به سروش : 

_ باشیم هم با رو صبحونه دنبالت میام فردا . 

 جواب وقتي نگذارد نمايش به را درونش شوق صدايش کرد سعي

 .داد

 .باشه_

 تشخیص خواننده های کلمه مابین را سروش ی جمله آخرين و

 :داد

_ نفس فعالً! اتپي آممي نه ساعت پس ! 

****** 

 

02:56 17.02.19, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#6 

 



 

 

 

پنجم فصل  

 "شیراز"

 

 

 

 کیهان بود شده باعث سرهم پشت های تعطیلي نداشت؛ شانس

باشد خانه پیاپي، روزِ چند ! 

 کیهان کردند؛ مي سیر خود ی دنیا در هرکدام و بودند نشسته

 پخش درحال فوتبالِ و تلوزيون ی صحفه به حواسش ظاهر به

 فکر چیزی چه به بايد ديگر دانست نمي هم خودش نهال، و بود

 به ديگر ی لحظه يک و کرد مي فکر کیهان به لحظه يک! کند

 يک و نحس جديدِ سالِ به لحظه يک رويايي، ی گذشته سالِ

به لحظه .... 



 نجاتش افکار بین شدن کاری پاس از خانه تلفن خوردن زنگ

 و شد کار به دست خودش نديد، کیهان از که العملي عکس! داد

 ديدن با و برداشت کیهان مقابلِ میز روی از را سیم بي تلفن

 صدای گفت که "الو" شکفت؛ گلش از گل تهران ی شماره پیش

پیچید گوشي در نامي بم : 

_ درخت سالم . 

گفت و خنديد حال بي نهال! بود ديده دور را بهار گل چشم : 

_ داداش سالم ! 

بود سرحال نامي : 

_ دادی؟ چي جديداً مکوفه شکوفه درخت؟ احواالت ! 

 مي مگر بیني ذره نگاه اين زير و کرد مي نگاهش داشت کیهان

خنديد؟ شد ! 

داد جواب : 

_ کارين؟ ندا؟ بابا؟ مامان خوبي؟ تو. ممنون. من خوبم  

کرد متوقفش نامي : 



_  بخوای که نگرفتي تو گرفتم؛ تماس من! يواش يواش. بابا آروم

کني جمع جمله يه تو رو سواالتت کل اش هزينه ترس از . 

" پرسید نامي. خنديد آرامي به و کرد نثارش ای "ديوانه : 

_ رين؟ نمي جايي تعطیالت ! 

گفت قاطعانه نهال و بود پرسیده محاالت از : 

_ هستیم خونه! نه ! 

کرد استقبال نامي : 

_ اومديم که بذار بار رو پلو کلم پس خب ! 

پرسید زده وحشت : 

_ اينجا؟ آيین مي  

داد جواب نامي و شد تر دقیق کیهان نگاه : 

_  گفتم بريم؛ روزه سه دو مسافرت يه کارين با داشتیم تصمیم

بیايم برين، جايي نیست قرار  اگر ببینم بپرسم ! 



 بعداز برادرش تنها ديدن ناراحت؛ يا شود خوشحال دانست نمي

 خانواده از کسي اما کرد مي خوب را حالش که بود اتفاقي ماه، دو

نبود ازدواج اين نافرجاميِ جريان در اش . 

داد را نامي جواب وقتي نکند نگاه کیهان به کرد سعي : 

_ رسین؟ مي کي سرچشم؛ قدمتون ! 

_  فقط هست؛ بلیت شب دوازده ساعت برای کردم مي که چک

 دماغ گندِ اون نداره؟ برسیم؛اشکالي صبح چهار و سه ممکنه

کنه؟ نمي غرغر  

داد جواب نهال!  "دماغ گندِ "گفت مي را کیهان : 

_ فقط باشین مراقب. منتظرتونم موقع؛ اون بیدارم. نه . 

 چشمش تماس، اتمام زمان تا و نشنید را نامي جمالت مابقيِ

بود کیهان جدیِ رخ نیم به فقط . 

آمد حرف به کیهان داد، فاصله صورتش از که را گوشي : 

_ اينجا؟ آد مي ! 

داشت را انتظارش که شد هماني و کرد تأيید اضطراب با .  



کرد خاموش را تلويزيون کیهان : 

_  شروط و شرط با هم خودت! من ی خونه کیه؟ یِ خونه اينجا

کني؟ مي دعوت مهمون من از اجازه بي چطور پس! اينجايي  

گفت غصه پر : 

_ نیا؟ بگم. آم مي دارم گه مي زده زنگ خودش  

بود شده ها تازگي نبود، منطق بي کیهان : 

_ کنه مي تحمل زور به هم رو خودم کیهان بگو. نیا بگو آره . 

کرد صدايش امید نا : 

 !کیهان_

آمد باال که بود تهديد ی نشانه به کیهان ی اشاره انگشت : 

-  حوصله واقعاً کنم؛ نمي بازی نقش. نهال ندارم رو ات حوصله

ندارم رو ات ! 

 بیرون خانه از آماده و حاضر وقتي و رفت اتاقش سمت به و گفت

 کس هیچ وگرنه رود مي مادرش ديدار به که بود مطمئن نهال زد،



 تعطیل روز بارانيِ هوایِ در را مرد اين توانست نمي مادرش جزء

بکشاند بیرون خانه از . 

 

***** 
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 برای را سرش روی شالِ و انداخت اطرافش به نگاهي اضطراب با

 ساعت از را نگاهش. کرد مرتب اخیر ی دقیقه يک در بار دهمین

 تشخیص با و دوخت خلوت خیابان انتهای به و گرفت اشمچي

کشید راحتي نفس سروش، ماشین .  



 قبل و شد سوار سرعت به. بود مقابلش ماشین بعد، ی ثانیه چند

گفت ديگری چیز هر از :  

- دنبالم نیا اينجا ديگه توروخدا !  

گذاشتنش سر به سر به کرد شروع و خنديد سروش :  

-  به محله اينجا؟ مگه چشه دوما! خانم شد عرض سالم که اوال

 جا همین چرا اصال. معروفن که هم هاش کافه! دارين خوبي اين

نخوريم؟ صبحانه !  

زد صدايش معترضانه نهال :  

  .سروش-

 شنید جواب در را معروفش و کشیده های "جانم" آن از يکي و

گفت ملتمسانه و : 

- شه مي بد نفر؛ يه بینه مي. توروخدا کن حرکت ! 

 آلودی طنز لحن با و گذاشت گاز پدال روی را پايش سروش

 :پرسید

- آره؟ بده شدن ديده ما با ديگه حاال ! 



 محله از که خوب و صندلي به داد تکیه را سرش نداد؛ جواب

پرسید گرفتند فاصله شان : 

- ريم؟ مي کجا حاال  

-  ترگل بشه، مپل تپل. خانم نهال به بدم توپ ی صبحونه يه بريم

بعد بشه، ورگل ... 

سروش های گويي ياوه میانِ نشست : 

-  تو و بزنیم حرف قراره ماهه يک سروش؛ بزنیم حرف بود قرار

ریمي در زيرش از هربار و کني مي فردا و امروز هي ! 

برد باال تسلیم ی نشانه به را دستش يک سروش : 

-  عاشق چقدر بگم من تا بزنیم حرف بريم. زنیم مي حرف. چشم

ام فرنگي توت نهالِ اين . 

بود رفته باال کمي نهال صدای :  

-  از نه دوماً! داره بوته نداره؛ درخت فرنگي توت سواد، بي که اوالً

ها حرف اين !  



-  حرف اون برای نیست زود! ها؟ حرف کدوم از پس! استغفراهلل

  !ها؟

 و عصبي چشمان به نگاهي نیم وقتي اما گفت سروش را اين

آمد پايین کردن شوخي موضع از انداخت نهال نگران :  

-  همون مورد در بعد. خوريم مي صبحانه اول. بانو نهال چشم

خوبه؟. زنیم مي حرف شماست نظر مد که حرفايي   

آمد کوتاه اما نبود راضي دلش :  

  .خوبه-

-  بگم خدا کنم؛ مي غش گرسنگي از دارم که شو پیاده هم حاال

 فرصت که کرد درگیرم ديروز انقدر نکنه؛ کار چي رو  مغربي اين

بخورم شام حتي نکردم !  

 وقتي و زدن قدم به کرد شروع سروش کنار در و شد پیاده

 داد، فاصله بدنش از کمي را بازويش همیشگي عادت به سروش

 همراهش مرد عضالني بازوی دور را انگشتانش شرم، با نهال

 !پیچید

 



 

***** 
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 پلو کلم "های قلي قل "خودش قول به کردن درست مشغول

 لبخندی. ديد آشپزخانه به شدن نزديک درحال را کارين که بود

گفت و کرد نثارش : 

- کردم؟ سروصدا من. شدی بیدار زود چقدر ! 

باالبرد "نه " ی نشانه به را سرش کارين : 



-  بدخوابت و رسیديم شب نصفه ما که ببخش تو عزيزم نه

بخوابم تونستم نمي اين از بیشتر من کرديم؛ .  

داد ادامه کارين و زد لبخندی نهال : 

-  چي. اينجايي که حالت به خوش. شیراز داره خوبي هوای چه

ترافیک؟ و آلودگي و دود جز تهران داره ! 

 در هارا کش دست از يکي کرد، رها کار ی نیمه در هارا قلي قل

فشرد را برقي کتری شدن روشن ی دکمه و آورد : 

-  گرسنه اگر بشن؛ بیدار بقیه تا کنم درست چايي برات بشین

کنم آماده صبحانه برات االن همین تونم مي هستي هم . 

خنديد کارين :  

-  حذف رو صبحانه ی وعده ديگه که وقته خیلي ما قربونت؛ نه

 مي ترجیح رو خوابیدن بیشتر ساعت نیم شخصا خودم. کرديم

خوردن صبحانه به دم .  

پرسید نهال :  

- هستي؟ قبلي شرکت همون تو هنوزم !  



 هدايت گوش پشت به را رهايش و بلند موهای از ای دسته کارين

 و زيبا چقدر برادرش نامزد که کرد فکر اين به نهال و کرد

 خودش از ناخواسته و است مرتب و شیک چقدر ست؛ خواستني

 خجالت

  .کشید

 به را نهال و کرد جوشیدن اعالم مانندی تق صدای با برقي کتری

 کارين که بود چای کردن درست حال در. کشاند خودش سمت

  :پرسید

- چطوره؟ کیهان   

 يک اين به که بود کرده را تالشش ی همه صبح از ايستاد؛ قلبش

 زنجیر و غل افکار، ساده، سوال همین با حاال و نکند فکر نفر

مغزش سمت به بودند شده ور حمله و شکسته !  

 اين درگیر صدباره ذهنش اما داد کارين سوال به سرسری جوابي

داد خواهد نشان رفتاری چه کیهان که شد ! 



 قبل دوساعت يکي شب، نیمه و بود نیامده خانه را ديشب تمام

 اتاقش به راست يک و برگشته که بود نامزدش و نامي رسیدن از

بود نیامده بیرون هم حاال همین تا و رفته . 

 کیهان نه و خودش نه! گذاشت چوبي سیني داخل فنجان دو

 قندان که آمد نمي يادش حاال و نداشتند قند خوردن به عادت

 خشک ريزِ های میوه از کوچک ظرفي. است گذاشته کجا هارا

پرسید و گذاشت ها فنجان کنار شده : 

- شکر؟ يا قند ! 

 را دو اين از کدام هیچ که آمد نمي کارين ای ترکه اندام به

 از را نهال "خورم مي تلخ رو چايي من": جواب با و کند انتخاب

داد نجات قندان کردن پیدا ی دغدغه . 

 کارينِ و کشید بیرون را آشپزخانه کوچک میز از صندلي دو

کرد نشستن به دعوت را ايستاده همچنان . 

 ها فنجان پرکردن سمت به را نهال گرفته، رنگ ایِ شیشه قوری

پرسید کارين و کشاند : 



-  خیلي من نیست؟ زياد هاش مسئولیت! خوبه؟ متاهلي زندگي

ندارم براش ای ايده هیچ البته و مورد؛ يه اين برای نگرانم . 

 به داشت بود، آشپزخانه ويترين در خودش تصوير به نهال نگاه

 بلوندِ رنگ با عجیبي ناهماهنگي که موهايش سیاه ی ريشه

 زندگي درمورد کسي بد از کارين! کرد مي نگاه داشتند ها ساقه

بود پرسیده متاهلي ! 

**** 

 

03:11 17.02.19] ,"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#9 

 

 

 

 

هشتم فصل  

 "تهران"



 

 قصد به بیشتر که بود خورده پستش به ها مشتری آن از هم باز

 سواالتش که جواني پسر آمدند؛ مي مسافرتي آژانس به تفريح

نداشت تمامي تايلند تور مورد در !  

 پسر سوال به جواب در بودند شده گره ناخواسته که ابروهايي با

داد توضیح :  

-  تفريحي جای زياد و مناسبه خريد برای بیشتر بانکوک تور

  .نداره

پرسید و انداخت باال ابرويي پسر :  

- مناسبه؟ چي برای بیشتر پاتايا! چطور؟ پاتايا !  

 را پايش و دست کاری شرايط کرد؛ فوت بیرون به را نفسش

بیايد بر مزاحم اين خجالت از بود بلد خوب وگرنه بود بسته .  

نرفت رو از هم آخرش سوال ماندن جواب بي با پسر : 

- پاتايا؟ آين مي هم خودتون شما   



 توضیح عصبانیت با نهال. کرد مي نگاه تفريح با داشت شبنم

  :داد

  .خیر-

- کنیم؟ کار چي بگه ما به اونجا کي پس !  

 خونسردی با اما کرد پررو پسر اين نثار فحشي دلش در

داد جواب ساختگي :  

- شه؟ مي فرستاده تور با همراه تورلیدر !  

- آقا؟ يا هستن خانم لیدر تور !  

" منم لیدر تور ". 

برگشتند صدا سمت به چشم جفت سه !  

 با نهال و بود داده جواب پسر آخر سوال به که بود مغربي

گفت نامسلط و شد کنده جا از فورا ديدنش :  

- خیر به رسیدن...مغربي جناب...سالم !  

 مغربي نام کرد؛ سالم و ايستاد که بود نهال از تقلید به هم شبنم

 نشده هم بار يک کارآموزی مدت اين طي در اما بود شنیده را



 که بود مرد اين حد از بیش جديت با حاال و کند مالقاتش که بود

ماسید لبش روی لبخند . 

گفت پسر به رو و نداد را کدام هیچ جواب مغربي : 

- خدمتتونم در من مديريت دفتر بفرمائید داريد ای ديگه سوال ! 

 رساني، خدمت ماهیت از بیشتر که بود گفته را آخر جمله طوری

داد ادامه نهال به رو نهايتاً و داد مي تهديد بوی : 

- داشتم باهاتون صحبتي بیاريد تشريف هم شما خانم . 

 به همیشگي بد اضطراب آن امّا آورد زبان به ی «چشم» نهال

بود افتاده جانش . 

 مزاحم پسرک رفتن متوجه که بود شده درگیر ذهنش انقدر

 خوب را حالش کمي که چیزی تنها و جايش سر نشست نشد؛

 گذاشته را هايش سوال که همین بود؛ شبنم ی بسته دهانِ کرد،

داشت شکر جای نهال نظر از بعد، برای بود ! 

 اجرای به تصمیم و سپرد شبنم به را کانتر بعد، ی دقیقه چند

شد؛ پیدا سروش ی کله و سر که داشت مغربي دستور   



 انتهای تا در دم همان از و شد آژانس وارد سرحال و انرژی پر

کرد خود ی متوجه را همه نگاه سالن، .  

 به بزرگي لبخند با و آسیايي تور کانتر سمت به آمد راست يک

 قهر او با تمام روز دور نهال که انگار نه انگار. داد سالم نهال

داد نمي هايش پیامک به جوابي هیچ و بود کرده .  

 نهال، با موضوعش حل برای و داد جواب را شبنم سالم سروش

گفت و کرد مداخله شبنم اما برود اتاقش به که خواست :  

- مغربي آقای اتاق بره بايد که فعال !  

پريدند باال سروش ابروهای :  

- اومده؟ مغربي !  

 را کانتر شبنم، به کار مجددِ سپردن با و نداد را جوابش نهال

کرد ترک . 

****** 
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 حال در نهال، و بودند نیامده بیرون اتاق از هنوز کیهان و نامي

 که کرد مي صحبت کارين با زحمتش، پر غذای کردن درست

خورد زنگ خانه تلفن !  

 مي تلفن دنبال و سپرد کارين به را شدن سرخ حال در هایکلم

شد باز کیهان اتاق در که گشت !  

 ی کرده پف چشمان به و داد جواب را ناشناس ی شماره تماس

شد خیره کیهان . 

 .بفرمايید-



 و کرد احوالپرسي و سالم احترام با گیرنده، تماس جوانِ مرد

داد توضیح : 

-  دارند؟ تشريف منزل مغربي جناب شدم؛ مزاحم خوام مي عذر

نیستن دسترس در گیرم ميرو شون شماره هرچي ! 

گفت آرامي به و گرفت کیهان به رو را گوشي و رفت نزديک : 

- دارن کار تو با ! 

 جا کیهان پیش را حواسش اما هايشکلم سراغ برگشت و

  !گذاشت

پرسید و برگرداند نهال به را چوبي قاشق کارين : 

- کنم بیدار هم رو نامي برم شد؟ بیدار کیهان . 

افتاد جانش به  اضطراب : 

- حاال بخوابه بذار ايه؟ عجله چه ! 

 همان! بود کیهان العمل عکس نگران نامي، خواب از بیشتر

 نهال از واضحا و بود بسته رو از را شمشیرش ديروز که کیهاني

 هم را نهال خود و نکند دعوت خانه به را مهماني بود خواسته



 کند، منصرف را کارين که اين از قبل اما! دانست مي مزاحم

 کرده باز را شوخي سر نیامده که شنید را نامي ی دورگه صدای

 :بود

- ديدار مشتاق! مشرقي آقای! به به ! 

 بودند؛ نکرده اثر هايش دعا زد؛ بیرون آشپزخانه از وحشتزده

 و خشک سالم يک تنها نامي، جواب در و بود سنگین سر کیهان

رفت بهداشتي سرويس سمت به و پراند خالي ! 

 و کرد نگاه افتاده پس نهالِ به واج و هاج نامي که بود رفتنش با

 :پرسید

- بود؟ چش  

زد صدايش کارين : 

- کنم؟ خاموشش! انگار سوزن مي دارن ها کلم جون؟ نهال  

 دست! بود تر مهم نامي حال فعال بسوزند؛ گذاشت مي را ها کلم

شد دروغ دامان به : 

- بده خیلي خانم پروين وضعیت اما نیار روش به !  



کیهان مادر پای کشیدن وسط برای کرد لعنت را خودش و !  

باشد نشده قانع نامي رسید نمي نظر به : 

- گرفته؟ جواب درماني شیمي از که گفتن نمي مگه   

نگفت دروغ اينبار : 

-  نمي در سر من! متاستاز شبیه گفتن مي هايي چیز يه اما چرا

 انگار گفتن مي ديگه؛ جای يه به داده متاستاز گفتن مي اما آرم

استخونش به داده متاستاز ! 

شدند گره نامي های ابرو : 

- شدم ناراحت بده، سالمتي بهشون خدا ! 

 پروين همین های نفس به بود بند اش زندگي گفت؛ بلندی آمین

 شايد زن؛ اين برای خواست مي سالمتي فقط شب و صبح خانم؛

داد مي رخ ای معجزه ماند، مي زنده بیشتر روزی چند اگر ! 

گفت نامي به رو : 

- چینم مي رو صبحانه میز بزني آب رو صورتت و دست تا !  



 برنگشته اولیه حالت به هنوز شانفاصله که هايي ابرو با نامي و

داد جواب بود، : 

حتما مستراح، از بکنه دل شوهرت اگر - ! 

***** 
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 را اضطرابش مغربي رسمي صدای و زد در به ضربه چند آرامي به

کرد دوچندان :  

  .بفرمائید-



 مضطربش رسمي، و خشک های آدم با ارتباط بود؛ همین همیشه

کرد مي .  

 پايین سرِ به ايستاد؛ ورودی در کنار همانجا و شد اتاق واردِ

 وقتي و انداخت نگاهي بود، برگه چند وارسيِ حال در که مغربي

گفت نکرد، پیدا ای جمله هیچ : 

- نباشید خسته . 

 دوباره و کرد نگاهش لحظه چند برای کرد، بلند را سرش مغربي

شد هايش برگه مشغول : 

- بنشینید بفرمائید ! 

 رنگ، مشکي اداری های صندلي از يکي روی و رفت نزديک

نشست صاف . 

 ايران ماه، به ماه که بود آژانس اصلي مدير و گذار سرمايه مغربي

 ای جلسه آمد، مي آژانس به بار يک وقت چند. شد نمي پیدايش

 طريق از و تلفني را کارها مابقي و داد مي ترتیب پرسنل برایِ

کرد مي پیگیری سروش . 



- ايماني خانم خب ... 

داد ادامه مغربي و آورد باال را سرش نهال : 

- باشه شده تموم کارآمد خانم کارآموزی ی دوره کنم مي فکر ! 

کشید ای آسوده نفس نهال : 

- تقريباً! بله ! 

-  مي فکر که توضیحي هر و کتبي کار گزارشِ يک لطفا پس

کنید آماده فردا تا رو هست الزم کنین . 

داد جواب فوراً : 

-  !حتماً

کرد نگاهش دوباره مغربي : 

-  به بدين ارجاعش مزاحمته، قصدش کسي کردين حس هم اگر

بدين رو جوابشون خودتون نیست الزم! فروغي آقای ! 

 از خواست مي دلش نهال و بود کرده اشاره پسر مزاحمت به

بمیرد خجالت ! 



بود؟ شنیده را مزاحم های حرف ی همه نکند !  

گفت کوتاه : 

 !بله-

 چنین مغربي رسید نمي نظر به اما شود مرخص زودتر بود منتظر

باشد داشته قصدی . 

- ضمن در ... 

 و بود مغربي ی گونه روی که کوچکي زخم جای به شد خیره

 :پرسید

 بله؟-

است معذب مرد، اين های نگاه زير چرا دانست نمي . 

- بفرمائید! هیچي . 

 کانتر پشت. گذاشت فرار به پا و شد بلند خواسته خدا از

 شبنم سواالت که بود نکشیده را آسوده نفس اولین و برگشت

شد شروع : 

- بود؟ مغربي اين  



گفت کوتاه : 

 !اوهوم-

- بود وحشتناک چه ! 

 ناخواسته که آنقدری داشت؛ جذبه زيادی فقط نبود؛ وحشتناک

 ذهنیتي اين باشد؛ شده حساب رفتارهايت تمام شدی مي ناچار

داشت مسافرتي آژانس مدير از نهال که بود . 

- کرده؟ ازدواج ! 

داد جواب کالفه : 

- کرده ازدواج! بله . 

انداخت باال ای شانه شبنم : 

- کنه؟ مي تحملش چطوری! زنش بیچاره  

داد ادامه و افتاد سروش به چشمش و  : 

- خونگرم و مهربون باشه، سروش مثل بايد مرد ! 



 عصبي نگاهي شبنم، های حرفي پر تمام جواب در اما نهال

کرد ساکتش ثانیه چند برای و داد تحويلش ! 

****** 

 

22:46 23.02.19, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

[In reply to دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق "] 

#12 

 

 

يازدهم فصل   

 

 "شیراز"

 

 

 



 و فشرد آغوش در را برادرش تنها نشسته اشک به چشماني با

 :گفت

- ب بار هزار من طرف از رو مامان ... 

 زير مهابا بي کارين، و نامي چشمان مقابل و شکست بغضش

زد گريه !  

کرد دورش خودش از و گرفت را هايش شانه نامي  : 

-  يا ادرای کار اينجا که تو چیه؟ برای گريه نهال؟ شدی ديوونه

تهران بیا پاشو شدتنگ دلت وقت هر نداری، مسئولیتي ! 

آينده نه و زندگي نه مسئولیت، نه داشت، اداری کار نه اينجا !  

 اعالم برگرداند تهران به را برادرش بود قرار که پروازی ی شماره

 بي ها بچه دختر مثل! نداشت کندن دل توان نهال، اما بود شده

 شده غمگین و کالفه طبع، شوخ ناميِ که آنقدری کرد؛ مي تابي

 !بود



 اشک بوسید؛ را کارين بعد و نامي های گونه و رفت نزديک

 های مهمان به داد رفتن ی اجازه باالخره و کرد پاک را هايش

ريخت اشک را داشت خانه تا که مسیری تمام و اش روزه سه !  

 کارين و نامي که بود زده ديوار و در به را خودش تمام روز سه

 شاننگه بیرون االمکان حتي نبرند؛ سامانش بي زندگي از بويي

 به را کیهان با نفردو اين شدن رو به رو های لحظه و داشت مي

 غیر های رفتار برای فضايي های توجیه و بود رسانده حداقل

آورد مي کیهان متعارف ! 

بود آورده جا به خوب را نوازی مهمان رسم الحق هم کیهان ! 

 طبقه پنج و داد جا پارکینگ در را ماشین ريخته بهم اعصابي با

 شاکي، که شد متوجه ورودش محض به اما رفت، باال شاکي را

ستديگری کسِ ! 

بود کیهان شاکي : 

_  موندن بیرون حق هوا شدن تاريک از بعد نگفتم بهت مگه

 نداری؟

بود انداخته راه بازی مرد اين کرد؛ نگاه کیهان صورت به دقیق ! 



 کالمش، ی محجوبانه لحن آن و کشید سرش روی از را شال

داد جواب وقتي بود شده کمرنگ .: 

_  که ديدی! کیهان کني مي قاطي هم با رو چیز همه داری ديگه

برسونمشون رفتم که ديدی داشتند؟ بلیت ساعتي چه برای ! 

 تأثیری حتي نهال که بود وقت خیلي بود؛ خونسرد کیهان لحن

گذاشت نمي هم مرد اين لحن روی : 

_  مغزت اون تو چي نیست مهم برام! نیستند مهم برام داليلت

 من ی خونه قوانین از بايد مني، ی خونه تو وقتي تا! گذره مي

کني پیروی ! 

 را حضورشان دلش شد؛ تنگ کارين و و نامي برای دلش نهال

 !خواست

 توانست نمي نهال! نه زهرمار اما بود تلخ کیهان بودند که زماني

شکست و کند تحمل را مرد اين وحشتناک روی اين : 

_ ! من قوانین! من ی خونه. خدا خاطر به کن بس! ديگه بسه

من حرف ... 



گفت و باالآورد را دستش کیهان : 

_  اين بشنوم، رو صدات خوام نمي هستم خونه تو من وقتي تا

جديده قانون يه هم ! 

! کرد نمي لجبازی نهال با بود، ريخته بهم شان رابطه که اوايل آن

 از حاال، اما. داد نمي اهمیت نهال حضور به و بود شده حرف کم

 چهار ی بچه پسر يک بود شده چهار، و سي مرد اين نهال نظر

داشت لج سر دنیا، تمام با که غرغرو و لجباز ی ساله . 

 و کرد کیهان احساس بي صورت ی حواله را نگاهش دلخوری با

اتاقش سمت به کشید را هايش قدم نديد، که واکنشي .  

*** 
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 که بود سروش فقط و بودند کرده ترک را آژانس پرسنل ی همه

 بود جدی بار اين نهال، قهر. بود داشته نگه هم را نهال اصرار، به

 و رفع «رفتن صدقه قربان» و «دارم دوستت» و «لبخند» با و

شد نمي رجوع . 

 بود نشده راضي حتي بود، نشسته کانترش پشت همچنان نهال

 کنار با و ايستاده مقابلش سروش حاال، و برود سروش اتاق تا

بود دادن توضیح حال در همیشگي های مزاح گذاشتنِ : 

_  وقت چند کنم نمي درک نهال؟ چیه تو مشکل فهمم نمي من

 راه کشي قهر و قهر و شي مي ناراحت جوری اين چي از بار يه

»  گفتم من گفتي تو چي هر که بوده اين از غیر مگه! اندازی مي

؟! «چشم  



داد ادامه سروش و بود پايین همچنان سرش نداد؛ جواب نهال : 

-  زندگي گیری مي تصمیم بار يه وقت چند که چیه مشکلت آخه

کني زهر دومون هر کام به رو !  

انداخت سروش صورت به دلخوری نگاه نهال :  

-  من کنم؟ مي مار زهر کامت به رو زندگي بار يه وقت چند من

ديگه باشه اندازم؟ مي راه کشي قهر و قهر الکي !  

 سروش دست کرد؛ کار به دست را سروش و برداشت را کیفش

نشست نهال رنگِ زرشکي کیف روی هم :  

-  حرف دارم خب بزنیم؟ حرف گي نمي مگه ری؟ مي داری کجا

زنم مي .  

رفت در کوره از نهال :  

-  دونیم مي تو هم من هم که اينه چیه؟ دوني مي ما مشکل

 هم خودت روی به حتي تو، اما زنیم، مي حرف چي از داريم

دوني مي که نمیاری !  



 هوا و زمین بین جايي و برداشت کیف روی از را دستش سروش

داشت شنگه معلق :  

-  از داری  و چیه دردت دونم نمي ديگه! من دونم نمي! نهال نه

 گفتي! چشم گفتم کنار، بذار رو هات شیطنت گفتي! گي مي چي

 بگو، رو اون نگو رو اين گفتي. چشم گفتم کن، کات فالني با

 چي! چشم گفتم کن، عوض رو کارتت سیم گفتي! چشم گفتم

 رو در و خونه تو بشینم بست خوای مي  من؟ از خوای مي ديگه

نکنه؟ قهر و بشینه خانم دل به که کنم قفل هم !  

 پیش وقت هیچ امروز تا کرد؛ مي نگاهش باز دهاني با نهال

 که نداد جوابي! ببیند هم را سروش روی اين که بود نیامده

 قصدی چنین لحظه آن مقابلش پسر انگار اما بگیرد آرام سروش

گفت که نداشت :  

-  همه غر، اش همه زندگیم توی اومدی وقتي از! کردی ام خسته

بخدا شدم خسته! نکن بکن، اش همه ايراد، اش !  

 نهال و بود آمیز اغراق زيادی سروش های، حرف کرد؛ بغض نهال

نبود سروش های حرف در که عدالتي از گرفت دلش . 



بار هر و همیم با ساله يک ... . 

 سر زده وحشت نهال. آورد خود به رو دو هر ای سرفه صدای

 «بودی؟ نبسته رو در مگه» بپرسد سروش از خواست و چرخاند

!« بود؟ آمده کي. »کرد تهي قالب مغربي، ی چهره ديدن با اما

 را سرش! خورد مي وول نهال سر در که بود سوالي تنها اين

 نمي. برود هوا به و شود دود جا همان کرد آرزو و انداخت پايین

 را حسي اش جدی صورت خواند؛ مغربي ی چهره از چیزی شد

داد نمي بروز . 

 جای لطفاً» گفت و داد قرار مخاطب را نهال و سروش وقتي اما

 نهال ،«کنید پیدا تون شخصي مشکالت حل برای رو بهتری

نگذارد آژانس به را پايش ديگر فردا از که خواست دلش . 

***** 
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 چیزی هیچ به و اتاق سقف به بود شده خیره که بود ها ساعت

 از را ذهنش تا شود ايجاد شرايطي شد نمي باورش! کرد نمي فکر

 موفق اينکه مثل اما دارد نگه دور بود دهنده آزار فکر هرچه

 ورودی در شدن بسته و باز صدای که وقتي تا نه البته بود؛ شده

 ساعت ی صفحه به شد خیره و چرخید راست پهلوی به! شنید را

 گرفت، ساعت از که را نگاهش! بود آمده زود کیهان رومیزی؛

 انعطاف از خالي و سرد صدای متعاقبش و خورد در به ضربه چند

کرد پر را ساکتش اتاق کیهان، : 

_ اتاقي؟ تو نهال؟ ! 

 بلند قدری آن گفت که ای بله اما داد فاصله ازهم را هايش لب

 زد، در به که هايي ضربه که چرا برسد کیهان گوش به که که نبود

کرد صدا را نهال دوباره و ترشدند محکم ! 



 آن بدون و کرد بازش رفت؛ دراتاق سمت به و شد بلند جايش از

پرسید بیاندازد نگاهي در پشت مرد صورتِ به که : 

 !بله؟_

گفت نهال اتاق از شدن دور حال در اما کیهان : 

_ حاضرشو گیرم مي دوش تا هستیم، مادرم ی خونه شام ! 

 خواست مي دلش. نداشت را اتاق اين از رفتن بیرون حال و حس

 برسد بازهم و کند نگاه سقف به و بکشد دراز تخت روی دوباره

فکری بي مرزِ به ! 

_ ريم مي ديگه دقیقه بیست تا . 

. ايستاد آرايش میز آينه مقابل و کرد نگاه تخت به حسرت با

! زدند مي ذوقش در ها آينه بود؛ متنفر ها آينه ی همه از ديگر

 از آه... ها آينه... است بدبخت چقدر که دادند مي نشانش ها آينه

ها آينه ! 



 موهای افتاد؛ اش خورده گره موهای جان به و برداشت را برس

 خانه، اين ی غريبه مردِ روز يک که رنگ خرمايي دار حالت

بود عاشقشان . 

 کشید؛ بیشتر و بیشتر اما گرفت دردش بست؛ محکم را موهايش

 برد باال را دستش! شدند کشیده چشمش های گوشه که آنقدری

 هم را غم کاش که کرد فکر اين به و گرفت را هايش چشم نمِ و

بگیرد هايش چشم از راحتي همین به توانست مي . 

 سمت به رفت. نداشت کردن آرايش وقت البته و حوصله و حال

 را کردند لمس هايش انگشت که شومیزی اولین و ها لباس کمد

 که نداد اهمیتي و پوشید و کشید بیرون ديگر های لباس بین از

دهد مي نشان تر روح بي را آرايشش بي ی چهره شومیز، رنگِ . 

 از بعد و را، شالش حتي پوشید؛ مشکي را هايش لباس ی بقیه

کیهان منتظرِ و بود آماده آن ! 

 بیرون اتاقش از بود گفته که ای دقیقه بیست همان سر کیهان

 !زد



 نظر از و بود پوشیده لباس شده فکر و هماهنگ نهال، خالف بر

 که اردک مثل و شد بلند نهال! بود شده خوشتیپ زيادی نهال،

 به البته افتاد؛ راه کیهان سر پشت کرد، مي حرکت مادرش دنبال

 تنارديه نوع از هم آن باشد نامادری که آمد مي بیشتر کیهان

 !اش

 عذاب بیشتر نهال آسانسور در کرد؛ مي فرق اوضاع آسانسور در

 داشتند مشترک خوب خاطراتِ که جايي هر اصالً کشید؛ مي

 مي عذاب جا همه نهال اصال. کشید مي عذاب بیشتر نهال

 ...کشید

 ...اصال

  «پارکینگ»

 توانست مي کاش ای صدا؛ اين شنیدن با شد بلند نهادش از آه

 با و بکشد بیرون آسانسور اتاقک پشت از را آسانسوری خانم

خدا خاطر به کن بس»  بگويد و کند اش خفه هايش دست »! 

_ بیرون برو داری دوست اگه ! 



 ادامه کالفه کیهان، و کرد نگاه کیهان به شنید که ای جمله با

 :داد

_ شم رد من که کنار برو در جلو از حداقل يا . 

 سمت به رفتند. رفت بیرون آسانسور از و جنبید خودش به

 را نفر دو اين توانست ها مدت از بعد که ماشیني کیهان، ماشین

بنشاند هم کنار . 

***** 
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کشید مي منت سروش و کرد مي بازی فنجانش ی دسته با : 



_  رفتم؛ تند ديروز دونم مي ببخشید؛. خانمم نهال ببخشید

پريد دهنم از و شدم عصبي . 

بود پايین همچنان سرش نهال : 

_  ذهنش تو که گه مي رو چیزی پره؛ نمي دهنش از الکي که آدم

 زندگیت زندگیتم تو وقتي از گفتي تو. کرده فکر بهش و بوده

اش همه غر؛ اش همه زهرمار؛ شده ... 

 دست و کشید بیرون نهال های انگشت میان از را فنجان سروش

گرفت را هايش : 

_ ببخش تو گفتم؛ پرتي و چرت يه من. برم قربونت ببخش ! 

 اگر که چرا نکند؛ بلند را سرش که بود اين بر تالشش تمام

 مي دود هايش دلخوری افتاد، مي سروش صورت به نگاهش

زدند مي بیرون کافه، ی پنجره و در از و شدند ! 

 نمي دلش فقط نخواهد؛ نکه ببخشد، خواست نمي باراين

 صحبت همیشه. شود هايش دغدغه خیالِ بي هم بار اين خواست

 مي را سروش و کشاند مي دعوا به را کار که بود ها دغدغه اين از

 بعدش و کردند مي بحث! ديشبش قالب مثل قالبي، به برد



 خواهي معذرت دوم دلخوری برای سروش! تا دو شد مي دلخوری

 خودش قوت به اول دلخوری و بخشید مي نهال و کرد مي

 بار هر و بعد ی هفته چند دعوای ی بهانه شد مي و ماندمي

آمد مي پیش داستان همین . 

گفت که بود متنفر اش درباره افتادن اتفاق از نهال که داستاني : 

_  اين بايد بار اين سرجاشه؛ حرفم اما سروش بخشمت مي من

کنیم حل رو موضوع ! 

کرد تکرار را نهال ی جمله فعل کالفگي، با سروش : 

_ کنیم حل ! 

داد تکان دست گارسون برای بعد و ! 

 اين عاشق چقدر که دانست مي خدا کرد، نگاهش باالخره نهال

است مرد . 

 تحويل لبخندی و گفت گارسون به را جديدش سفارشات سروش

داد نهال : 

_ نفس؟ کني مي نگاه اينطوری چرا ! 



پرسید هوا بي نهال : 

_ داری؟ دوستم چقدر ! 

 يک تمام در بود، نپرسیده سروش از حال به تا را سوال اين

 بود نهال ذهن سوال ترين مهم سوال اين بودند هم با که سالي

 سروش ترسید مي. کردنش عنوان از ترسید مي همیشه اما

 شود جور تفريحش دقیقه چند موضوع و بگیرد سرسری بخندد،

بالتکلیفي بود بس ديگر نظرش از حاال اما . 

 مي کاری بايد. دانست مي را خودش به سروش اصلي حس بايد

مانده هوا در لنگ سوالِ اين برای کرد ! 

_ دارم؟ دوستت چقدر مگه نیست معلوم  

فهماندش سروش به نگاهش با بخواهد؛ که نبود جوابي اين ! 

_  حاال تا کردم مي فکر! نهال دارم دوستت کسي هر از بیشتر

باشیش فهمیده ! 

پرسید مردد نهال : 

_ کني؟ مي کار چي داشتن دوست اين برای  



پراند سروش : 

_ بخوای که کاری هر ! 

ادامه سروش و کرد سکوت نهال : 

_ ديد قهر بس از دلم مرد. بخند خدا رضای محض حاال ! 

 به هم ها حرف همین. نهال های لب روی کرد خوش جا لبخند

 سروش از که شناختي با که چرا بودند؛ آمده خوش مذاقش

 نبوده هاحرف جنس اين آدم امروز، همین تا دانست مي داشت

 !است

_ آد مي هات لب به چقدر لبخند ببین. آفرين ! 

 ناخواسته و افتاد موضوعي ياد کند عمیق را لبخندش خواست تا

کرد اخم : 

_ سروش گم مي .... 

_ سروش؟ جان  

شد مي شرمنده هم اشيادآوری از : 

_ شد بد خیلي کنیم؟ کار چي رو مغربي ... . 



خنديد سروش : 

_  که رو ما جريان دونست نمي مغربي همین فقط! سرت فدای

فهمید خدا شکر هم اون ! 

****  
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پرسید و بوسید را پروين استخواني های گونه :  

- رسید مي نظر به بهتر خیلي خداروشکر مامان؟ چطورين !  



 رويش و رنگ هیچ؛ که رسید نمي نظر به بهتر بود؛ گفته دروغ

 و دادمي نشانش خسته و حال بي زيادی الغرش صورت و پريده

 مادرِ به کمي تعاريف، اين با خواست مي نهال حال، اين با

 به خودش پروين دانست مي گرچه بدهد؛ دلداری همسرش،

است واقف احوالش به خوبي .  

 گول را خودش بدهد؛ دلداری خودش به خواست مي هم شايد

 بود بند اش زندگي بود، هرچه است؛ خوب زن اين حال که بزند

احواالتش و زن اين به ! 

 هنگام زد مي موج عشق پسرش، نگاهِ خالف بر پروين، نگاه در

عروسش تنها ديدن :  

-  بايد. آی نمي هم ديدنم به حتي ديگه دخترم؛ بگردم دورت

 بیارتت تا کنم التماس و خواهش و کیهان به بزنم زنگ حتما

 !اينجا

 و بود آنها به حواسش دانگ شش که پايید را کیهان زيرچشمي

 :گفت



-  خودتون بزرگواری به شما. مادرجون منه از سعادتي کم

 .ببخشید

نشاندش خودش وکنار گرفت را دستش پروين : 

-  اومده برادرت شنیدم خبر؟ چه. دخترم کن تعريف برام بشین

 شدم خبردار من تا اينجا؟ نکردی دعوتشون چرا پیشت؛ بود

زنه نمي من برای حرفي که پسر اين! انگار بودند رفته !  

کیهان پسرش، تنها به کرد اساره و ! 

 زن اين که بود خوب چقدر کرد؛ نگاه پروين به محبت با نهال

 که بود خوب چقدر آمده، عروسش زندگي سر بر چه دانست نمي

 از که دختری نثار کرد؛ مي نثارش را عشق هرنگاهش، با زن اين

بود نديده خیری عشق، ! 

 داستان اش زندگي از و پروين با کردن صحبت به کرد شروع

 محبت که اين است؛ خوشبخت کیهان با چقدر کهاين بافت؛

 که اين کند؛ مي کم را اش خانواده و تهران برای دلتنگي کیهان،

 را روزی چند تواند نمي حتي کیهان از دوری تحمل عدم بخاطر



 اش زندگي از گفت دروغ قدرآن خالصه! برگردد خودش شهر به

پروين های لب روی نشست رضايت، لبخندِ که !  

 بود؛ همین هم کیهان زندگي در ماندنش علت تنها و اش وظیفه

 و بماند آرام دلش که خوشبختند؛ کند باور پروين که بود مانده

 جان بیماریِ دردِ به نشود اضافه پسرش شدن بدبخت ی دغدغه

  !گیرش

 هم خودش بود، بافته که هايي دروغ با نداشت؛ خوبي حال نهال

 نهال، حال و داد مي تکان سر لبخند با پروين! بود شده هوايي

 ساکت و نچرخید زبانش ديگر که بد، قدرآن شد؛ مي بدتر و بد

 !نشست

 خواهر با صحبت مشغول که را کیهان پروين، نهال، سکوت با

زد صدا بود، ترشکوچک :  

- مادر ببینمت اينجا بیا !  

 که درحالي و آمد مادرش سمت به شد، بلند جايش از کیهان

پرسید داد، مي نهال به را اش شده ريز نگاه : 

- میخواين؟ چیزی مامان؟ جانم   



 اجزای تک به تک احترام و عشق با و مادرش مقابل زد زانو

گذراند نظر از را پروين صورت .  

گفت و زد اش شانه روی دستي پروين :  

- راضیه ازت قدراين خانمت که باشه شاد دلت همیشه الهي .  

 نگاه در نگاهش و چرخید حرف اين شنیدن از بعد کیهان سر

 بود خالي که نگاهي از نگاه؛ اين از ريخت نهال دلِ شد؛ قفل نهال

آباد ناکجا وسط کرد مي پرت را آدم و !  

 دست دو هر بر زد بوسه و گرفت نهال از را نگاهش کیهان 

 ای که کرد آرزو نهال، و شد مادرش با صحبت مشغول و پروين

 است داده پروين تحويل که هايي دروغ از درصد يک کاش

باشد راست ! 

داد مي پس دختر اين به را خوشبختي زندگي کاش ! 

***** 
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 حد از بیش که سری با و گذاشت مغربي میز روی را گزارش

گفت بود، پايین : 

  !بفرمايین-

 مي چیزی دنبال میز، روی متعددِ های برگه میان داشت مغربي

 مرخصش زودتر هرچه مغربي که نبود دلش در دل نهال و گشت

 خودش درنیامد، مغربي از صدايي دقیقه يک بعداز وقتي اما کند

گفت و آمد حرف به : 

- شد حاضر بودين خواسته که گزارشي ! 

کرد بلند باالخره را سرش مغربي : 



- بفرمايید! ممنون! بله ! 

 جايش از اش باطني میل خالف بر نهال اما بود کرده مرخصش

! نه يا باشد داشته ديروز به ای اشاره که بود دل دو نخورد؛ تکان

 هم لحظه همین تا نهال، اما بود گرفته ساده را اتفاق اين سروش

 از سروش، راحتيِ به توانست نمي و بود درگیر فکرش و ذهن

گفت پس! بگذرد کنارش : 

- مغربي جناب بدم توضیح براتون رو موردی خواستم مي ! 

 مي نظر به! آمد باال مقابلش های برگه روی از دوباره مغربي سر

است کالفه نکردنش پیدا از و گردد مي چیزی دنبال رسید ! 

- شماست با گوشم ! 

 دنبال مرد؟ اين به گفت مي چه حاال! بود کرده غلطي عجب

 انتظار سکوتش با اما کردن مطرح برای گشت ديگری موضوع

آمد سر به مغربي : 

-  صحبتي نیستم؛ بیکار کنیدمي فکر شما که قدریاون بنده

بفرمايید داريد ! 



 مغربي، نگاه و ها چشم داد؛ قورت را دهانش آب و ايستاد صاف

 اما کند فرار و «ببخشید» بگويد آمد کردند؛ مي مضطربش

انداخت گیرش مغربي، : 

چیه؟ موضوع -   

 مرد اين مقابل چرا که کرد نمي درک شد؛ بلند نهادش از آه

گفتو گرفت نفسي! کند مي گم را پايش و دست طوراين : 

- اتفاقاون راستش خب... و ديروز مورد در ... 

 «اتفاق؟ کدوم» پرسید تفاوت بي طوری مغربي کرد، که سکوت

 که کرد را تالشش تمام اما کردنش مطرح از شد پشیمان نهال که

کند تمام را قضیه اين جاهمین و کند صحبت مسلط : 

- ... بدم توضیح براتون ديروز همون خواستم مي من واقعیتش

 ...اما

 دهانش در ها کلمه و ذهنش در افکار مغربي، مستقیم نگاه با

گرفت مي نفس مرد اين نگاه ماسیدند؛ ! 



-  قدرهمین کنید؟ مي صحبت طورهمین هم رجوع ارباب با شما

بد؟ و شکسته پا و دست   

افتاد پس شنیدنش با نهال و گفت مغربي را اين ! 

-  ارتباطي های مهارت و بیان فن گزينش تو عجیبه؛ برام خیلي

 گزينش خودم رو شما هستند؛ اهمیت حائز من برای خیلي

  !کردم؟

 به مغربي! بود رفته پیش بد خیلي صحبتشان گرفت؛ گاز را لبش

زد لب! بود گرفته را دختر اين حال ممکن نحو بدترين : 

  !نه-

 کاربلد و بهترين جزو نهال که دانست مي هم خودش مغربي

 اين به سپرد مي را ها کارآموز خودش هست؛ هايش نیرو ترين

 نمي نهال و زده را حرف اين چرا که دانست مي خدا اما دختر

 !دانست

- بودند فهامي آقای خود شما معرف... آها !  



 اين با پیچید هم به داشت، وجودش در آنچه هر کرد حس نهال

آمیز کنايه ی جمله .  

 داخل به سروش متعاقبش و خورد در به ضربه چند لحظه همان

 ديدن با اما دارد کار مغربي با رسید مي نظر به کشید؛ سرک اتاق

 مغربي و نهال بین را نگاهش متعجب بود، حاکم که جوی و نهال

آورد در حرکت به !  

 وقتي بودند نهال آوردن در پا از حال در هنوز مغربي های چشم

 :گفت

- بفرمايید ايماني؛ خانم خونم مي رو گزارشتون !  

داد ادامه سروش بهرو و : 

- فهامي؟ آقای شدند اوکي جديد های ويزا ! 

کرد ترک را اتاق بدش  حالِ با نهال . 

***** 
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 های صدقه قربان به و کرد پاک سرانگشت با را هايشاشک

سپرد گوش بهارگل : 

-  که تو شده؛ ذره يه برات دلم مادر؛ بگردم سرت دور الهي

 رو من ظهر تا صبح يه که تو نهالي؛ نبودی معرفت بي قدراين

زدیمي زنگ تنگيدل از بار هزار ديدینمي ... 

زد مي هق نهال و گفت مي بهارگل ! 

-  کیهان از رو ات اجازه خودم خوایمي برم؛ تو قربون نکن گريه

 و مادر بیاره سر يه رو تو که وظیفشه اجازه؟ چرا اصال بگیرم؟



 شونکالفه برگشتند کارين و نامي وقتي از بخدا! ببیني رو پدرت

کنند تعريف برام تو از خواستم که بس کردم ... 

 صورتش تندی! شد باز ورودی در که بود بهارگل با صحبت وسط

گفت مادرش به خطاب و کرد پاک را : 

-  اين آخر تا و کنم مي صحبت باهاش امشب همین اومد؛ کیهان

تهران آممي سر يک هفته ! 

شکفت بهارگل گلِ از گل : 

- برسون سالم مادر؛ باشه ! 

 يک شیون بار، يک مرگ» فکرِ به استناد با و کرد قطع را تماس

گفت کالم يک و کیهان مقابل کرد الم قد «بار : 

- تهران برم خوام مي من !  

 کرد رها را پولش کیف و سويیچ رفت؛ باال کیهان ابروی تای يک

 دهد نشان نهال ی گفته به واکنشي کهآن بدون و کنسول؛ روی

رفت آشپزخانه به . 

افتاد راه دنباش نهال : 



- ببینم رو ام خانواده خوام مي تهران؛ برم خوام مي !  

 فشرد؛ آب ی کننده تصفیه دستگاه اهرم به را لیوانش کیهان

نوشید نفسيک را محتوايش و کرد پرش ! 

 صورتش و بود کرده اخم بود؛ آمده آشپزخانه به هم نهال حاال

رسید مي نظر به عصبي و مضطرب زيادی : 

- هستم شما با ! 

شکست کیهان سکوت : 

 !شنیدم-

گفت مصرانه نهال : 

 !خب-

گفت قاطعانه و تفاوت بي کیهان و : 

 !نه-

خانه صدای بي دخترک رفت در کوره از : 

- کنه منصرفم تونه نمي هیچي و برم خوام مي ! 



گرفتند معوجي و کج طرح کیهان های لب : 

-  اين از رو تعريفت بگم بايد خب که منم هیچي از منظورت اگر

کني درست کلمه !  

داد جواب اما نبود مطمئن هم خودش گرچه : 

رم مي که باش مطمئن - !  

داد مي عذابش کیهان پوزخند : 

 !برو-

« بود نهفته «بتوني عمرا» صد دلش در که بود گفته يي«برو !  

کرد نگاهش دلزده و کالفه نهال : 

- کني؟ زندونیم خوای مي کني؟ قفل در خوای مي   

گفت تفريح با کیهان : 

- حتما باشه الزم ! 

بود نهال ی حربه آخرين اين : 

- متنفرم ازت ! 



شد بلند کیهان ی خنده صدای : 

-  هم من چون بوديم؛ عقیدههم باهم چیزی يک تو ما عجب چه

 خوبي زندگي به زدم گند انتخابم با که متنفرم متنفرم؛ خودم از

 بازی بچه دختر يه از سن اين تو که خودم از متنفرم داشتم؛ که

  !خوردم

 هوايي و شنیده را مادرش صدای بود؛ مادرش تنگِ دلش نهال

 ترافیک و دود با آن از کارين که بود تهراني تنگِ دلش! بود شده

 و دود برای حتي زد مي پر دلش نهال و بود کرده ياد آلودگي و

 آن هوای بود؛ کرده را شانخانه هوای دلش! آلودگي و ترافیک

 و خواست مي را اتاقش دلش! را پشتي حیاط پرتقالِ های درخت

 همیشگي مزاحم که ندا های وروجک صدای و سر حتي

بودند استراحتش !  

 کیهان اگر نبود مهم ديگر و برود تهران به خواست مي دلش

 خورده بازی نهال از بگويد اگر نبود مهم بخواندش؛ «بچه دختر»

کند سرزنشش و ...  

گفت بلند و رفت عقب به قدم چند : 



-  مي اتوبوس با نبود باشه؛ که پروازی هر با رم؛ مي امشب همین

رم مي پیاده نبود رم؛ !  

کرد کج سر کیهان : 

 تا باشن دلتنگم ام خانواده دادم مي ترجیح بودم جات به من -

آوردم بار به ای آبرويي بي چه بدونن ! 

داد ادامه کیهان و شد مات نهال نگاه : 

- ! ديگه چیزهیچ نه و کنم مي قفل روت رو در نه نرو؛ گم مي نه

 به زنم مي زنگ و دارم برمي رو تلفن رفتنت محض به ولي برو؛

 دخترت گم مي خونه؛ آدمي داره دخترت گمنمي و مصطفي حاج

فرستادم پس رو !  

داد ادامه خیال، بي کیهان و پريد نهال روی از رنگ : 

-  منم! چرا پرسه مي مسلما چهارتاست؛ دودوتا حسابش حاجي

 برات هم دلم که جايياون از و نیستم گويي دروغ آدم ذاتا که

! کنم مي تعريف براش رو چي همه کاست و کم بدون سوزه، نمي

کنم کمکت چمدون بستن تو بیام بری، خوای مي اگه حاال ! 



 مي پلکش زد؛ مي میان در يکي قلبش بود؛ مانده باز نهال دهان

 چه! زد مي نبض اش پیشاني و بودند سرخ هايش گونه پريد؛

نهال؟ بود شنیده درست کیهان؟ بود گفته  

***** 
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 اتاق سمت به و کرد جا به جا هايش دست بین را مدارک

 نیم جا همان از و ايستاد اتاق درِ دمِ. کرد حرکت فني مديريت

انداخت مغربي اتاق باز نیمهِ درِ به نگاهي .  

 حاضر آژانس در را روزها تمام غیبت بدون که بود هفته يک

 خصوصاً کرد، مي مضطرب زيادی را نهال حضورش و بود شده

داشتند هم با که غیرعادی ی مکالمه آن از بعد ! 

 چشم مقابل ممکن جای تا کرد مي سعي نهال بعد، به روز آن از

نشود آفتابي مرد اين های ! 

 با اما بزند سروش اتاق در به ضربه چند تا برد باال را دستش

 با هايش انگشت و برد ماتش شنید اتاق داخل از که صدايي

شدند خشک در، از متری سانتي چند ی فاصله . 

بود؟ شنیده درست ! 

 اين به علم با و انداخت اطرافش و دور به نگاهي اضطراب با

کرد نزديک در به را سرش نیست، متوجهش کسي که موضوع ! 

" طوری اين نخند...آخه شده ذره يه برات دلم " 



گرفتند آتش هايش گونه کرد حس ! 

"  بوس يه. تو بخواه جون...بینمت مي آم مي که بله... بله

 "بفرست

 مغزش... شد خارج گلويش از حیرت و ناراحتي سر از صدايي

زد مي حالت بد قلبش و داد نمي دستوری . 

 هم علت. نکرد پردازشش نشنود؛ نکه را سروش بعدی ی جمله

بود مغربي شدن ظاهر . 

 همان. آمد مي سمت اين به داشت و آمده بیرون اتاقش از 

بود برده ماتش نه، که ايستاده آنجا نهال که سمتي ! 

 ی صدقه قربان داشت سروش شد؛ مي نزديک داشت مغربي

بمیرد خواست مي دلش فقط نهال، و رفت مي ديگری . 

 در مانده معلق های انگشت رسید، قدم چند به که شان فاصله

 مغربي. زدند در به جاني کم های ضربه و افتادند کار به هوايش

شد بلند سروش صدای ايستاد، اش قدمي دو در که : 

 .بفرمائید_



 از حالش! بود کنارش مغربي نشست، دستگیره روی که دستش

 باز خواست نمي اما بود شده گرفته سروش ی مکالمه شنیدن

مغربي دست به بدهد بهانه اش حواسي بي با هم ! 

 اولین هايش چشم و شد اتاق وارد اول و کرد عذرخواهي زيرلب

بود سروش موبايل گرفتند، را سراغش که چیزی ! 

 روی به و گرفته جان سروش موبايلِ ی صفحه کرد حس نهال

 سروش صورت به نگاهي که آن بي. کند مي کجي دهن نهال

 اتاق از فوراً و داد انجام را بود آمده بخاطرش که کاری بیاندازد،

 درون که آبي ی مانده ته و میزش پشت برگشت رفت؛ بیرون

 روبه که اتاقي به ماند خیره و سرکشید را بود میز روی لیوانِ

بود رويش .  

. بشنود که هم خواست نمي شنید؛ نمي را صدايشان اينجا از

مخاطبش و سروش ی مکالمه روی بود کرده قفل ذهنش ! 

 چند هنوز و نشست صاف نهال آمد، بیرون اتاق از که مغربي

داد نشان را سروش تماس و لرزيد تلفنش که بود نگذشته ثانیه .  



 باطني میل رغم علي و شد خیره گوشي ی صفحه به کالفگي با

داد جواب را تماس اش : 

 !بله_

پرسید کاره يک سروش : 

_ گفت؟ چیزی بهت مغربي باز  

داد جواب : 

 .نه_

_ بودی؟ ريخته بهم قدراين چرا پس ! 

 نمي اگر اما کند عنوانش حاال خواست نمي بود؛ گرفته دلش

شد مي تلف پرسید، : 

- کردی؟ مي صحبت باکي   

بود متعجب سروش صدای : 

 کِي؟-

گفت آرام : 



- اتاقت بیام اينکه از قبل !  

شد محو سروش صدای از تعجب : 

- کردم مي صحبت آيلین با داشتم... آهان !  

 صورتش به دستي کالفه نهال! بود سروش ی زاده برادر آيلین

 چیزی تنها! غلط چه و است درست چه دانست نمي ديگر کشید؛

 بود سروش اخیر های تماس ی صفحه ديدن کرد، مي آرامش که

گفت که بود فکراين کردن عملي به تصمیم با و : 

- بیرون بريم امشب . 

شنید و : 

- عشقم بريم ! 

***** 
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 بود، گرفته مقابلش کارناخن که رنگارنگي های ژلیش میان از

گفت و کرد انتخاب سرسری را يکي : 

_ خوبه همین ! 

شد مواجه کناری میز مشتری مخالفت با و : 

_  مي پوستتون رنگ به خیلي! زنید؟ نمي رو قرمز ژلیش اين چرا

است مرده دل زيادی کرديد انتخاب که ايني! آد ! 

! ديگر بود مرده دلش خب! فرستاد باال را ابرويش تای يک نهال

 الک و کاشتن ناخن به چه اصالً قرمز؟ رنگ به چه را مرده دلِ

 زدن؟



_ گفتم همینطوری! کنم دخالت خواستم نمي... ببخشید ! 

 از بیشتر که خورد نمي انداخت؛ دختر ی سبزه صورت به نگاهي

گفت و زد جاني کم لبخند! باشد داشته سن سال نوزده هجده :  

_ گفتي شد خوب. نداره اشکالي !  

گفت و داد نشان را دختر پیشنهادی رنگِ کارناخن به رو و :  

- لطفا يکي اين !  

 جان نهال لبخندِ و دختر های لب روی نشست رضايت لبخند

 ثانیه چند خواست مي وقتي که زد نمي لبخند قدرآن. گرفت

کردند نمي همکاری عضالتش کند، حفظ را لبخندش .  

 چرخاند سر. داد نجاتش زدن لبخند از دختر، تلفن خوردنِ زنگ

 دادند مي جان هايش ناخن به که خوشرنگي قرمزِ به شد خیره و

شنید را دختر ی مکالمه ناخواسته و !  

-  گرفته براش طوری الکچری تولد يه پويا. بود نفس تولد ديشب

نپرس و نگو بود !  



 و ذوق با قدرآن دخترک! "طور الکچری" تولدِ به کرد فکر نهال

 و بود آمده وجد سرِ ناخواسته هم نهال که کرد مي تعريف شوق

داد مي گوش دقت با !  

-  براش پويا. بود شده شوکه حسابي ديدی؛ مي بايد رو نفس

 و بودی بايد بود؛ گرفته رز شاخه يکي و هشتاد و سیصد و هزار

گل از بود پر جا همه ديدی؛ مي .  

 هیجان با کناری میز دخترِ که نامي نفس بود يک و هشتاد متولد

کرد؟ مي تعريف را تولدش جريان  

- دستگاه داخل بذاريد رو دستتون لطفا .  

 کارناخن که کاری و شد پرت دختر ی مکالمه از حواسش

 ی محفظه از احتیاط با را انگشتانش! داد انجام را بود خواسته

 خوشرنگ نور به شد خیره و فرستاد داخل کوچک، دستگاه

 تولدش بار يک فقط کیهان رفت؛ فرو فکر به ناخواسته و بنفشش

بود گرفته جشن را ! 



 که نبود ها خبر اين از هم آن بودند؛ نامزد که وقتي پارسال

 خرده و هفتاد و سیصد و هزار برايش بخواهد يا کند سورپرايزش

بخرد گل شاخه ای !  

 خانه، به رساندنش موقع شب آخر و بودند رفته بیرون شام برای

 تولدت »بود گفته و گرفته مقابلش را کوچکي ی جعبه کیهان

 !«مبارک

 و کردن سوپرايز آدم نبود؛ ها بازی رمانتیک اين آدم اصالً کیهان

 بود؛ شده هم سوپرايز شب همان کرد مي که را فکرش نه؛.... 

 آن با...ناگهاني حرکت آن با نه، که کادويش با کیهان شب همان

 ...بوسه

_  رو دستتون يکي اين لطفاً! شده خاموش دستگاه عزيزم

 ...بذاريد

 خوش توانست نمي هم خیال و فکر در حتي نداشت، شانس

 !باشد

 را ذهنش دوباره خواست مي و کرد جا به جا را هايش دست

 با. لرزيد کیفش درون تلفن، که کند دخترک ی مکالمه مشغول



 قفل بود که زحمتي هر به بود شده خشک ژلیشش که دستي آن

 نفس بود، اش صفحه روی که اسمي ديدن با و کرد باز را کیفش

 وقت اين داشت کارش چه کیهان شد؛ سردرگم اش سینه درون

روز؟ از !  

افتاد جانش به اضطراب ! 

***** 
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بود منتظرش پارکینگ در و بود گرفته سروش از را سويیچ . 



 دقیقه چند و بروند بیرون را امشب نهال ی خواسته به بود قرار

 بود؛ نشسته انتظار به سروش ماشین درون که شد مي ای

 ی کله و سر دقیقه، بیست از بعد باالخره و شد طوالني انتظارش

گفت عصبي و نشست فرمان پشت شد؛ پیدا سروش : 

_ مردک اين شده ديوانه ! 

 پول، کیف با همراه که موبايلي گوشي روی ماند جا نهال نگاه

داد ادامه سروش و بود سروش پای روی : 

_  از ده؛ مي گیر چیز همه به جديداً؛ شده مرگش چه دونم نمي

گیره مي ايراد چیز همه . 

 دانست مي خدا! ببیند عصبي را سروش که آمد مي پیش تر کم

بود ريخته بهم اينطور که پسر اين با بود کرده کار چه مغربي . 

پرسید و برداشت گوشي روی از را نگاهش تأخیر با نهال : 

_ مگه؟ گفت مي چي  

بود نگرفته آرام هنوز سروش : 



_  برای پرواز از قبل هفته يک که يادته؟ رو بابايي! پرت و چرت

بود؟ کرده اقدام ويزاش  

گفت و داد تکان تأيید ی نشانه به سری نهال : 

_ خب؟ آره؛ ! 

_  صدور برای و ريسکه کار اين که کردم تأکید من که يادته

 پرواز خودش موافقت با سر آخر و الزمه کاری روز هفت ويزاش

کرديم؟ اکي رو ! 

 و داشتش ياد به کامالً نهال و بود پیش روز ده همین برای جريان

 :پرسید

_  به رسید و اومد باالخره که ويزاش! مگه؟ شده چي خب آره

 !پروازش

کرد تأيید سروش : 

_ . رفت هم طرف و رسید آخر ی لحظه ويزاش! رسید! آفرين

 داده گیر. نکرده پیدا بهانه! شده چش مردک اين دونم نمي حاال

 ربع يک. کنید قبول رو ريسکي موارد نبايد شما که يکي اين به



 با گم مي هي. گفته پرت و چرت فقط و گرفته رو من وقت

 که گفتیم بهش کرديم؛ اقدام ويزا برای طرف خود رضايت

 اين تمام با و کرده قبول خودش نشه، آماده ويزا ممکنه و ريسکه

! زنه مي غر داره باز! رفته طرف و شده فصل و حل قضیه اوصاف

داده قورت عصا ی مرديکه . 

روز چند اين شده مرگش چه نیست معلوم ! 

 بود، شنیده که ای مکالمه آن از بعد خودش کرد؛ سکوت نهال

 به دادن دلداری توان ديگر که بود ناراحت و درگیر ذهنش آنقدر

پرسید شد، سکوتش متوجه که سروش. نداشت را سروش : 

_ گي؟نمي چیزی چرا ! 

پرسید نهال : 

_ شدم خسته قدراين چرا امروز دونم نمي! بگم؟ چي . 

گفت و گرفت نفسي کرد، روشن را پخش دستگاه سروش : 

_  خستگي تا زنیم مي تپل شام يه و توپ جای يه ريم مي االن

بره در خانمم . 



 کرد تکرار مسخره لحني با و کرد کجي دهن نهال سرِ در يکي

خانمم" ".  

 شد مي کاش! کذايي گوشي آن سمت برگشت نگاهش دوباره

 کند چک را اخیر های تماس لیست بردارد را گوشي حاال همین

را گرفت مي جان که بدی حال اين کند تمام و ! 

_ رسي مي نظر به ناراحت نهال؟ شده چیزی ! 
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 کاش. نداشت دوستش همه اين کاش کرد؛ نگاه سروش صورت به

 مي ابری را دلش هوای که مردی اين از بکند دل توانست مي

 .کرد



 که بود داده قول بود، گرفته را مچش نهال که آخری بار سروش،

کردند مي آزرده را نهال که روابطي دور بکشد خط . 

افتادنش لحظه هر از ترسید مي نهال و بود لق قول اين آجرِ اما ! 

 به رسیدن تا و کرد پرت را حواسش و داد را سروش جواب کوتاه

نشد بدل و رد میانشان صحبتي ديگر رستوران . 

 کردند، انتخاب را میزشان و شدند رستوران وارد اينکه محض به

گفت و کرد عملي را اش نقشه نهال : 

_ . نداره شارژ گوشیم. آم مي دير که بدم اطالع مامان به بايد من

بدی؟ رو گوشیت ممکنه  

گفت و گرفت سمتش به را گوشي فورا سروش : 

_  و دست به آبي يه و برم منم گیری مي تماس تا. عشقم حتما

بزنم صورتم . 

 که اضطرابي با و داد تحويلش لبخندی نهال! شد نمي بهتر اين از

 دور سروش که زماني تا و گرفت را گوشي زد مي چنگ جانش به

 است گرفتن تماس درحال که کرد مي وانمود داشت بود، نشده



 به رفت شد، خارج ديدش میدان از سروش اينکه محض به اما

 سپرده خاطر به را تماس آن زمان! اخیر های تماس ی صفحه

 در و بود دقیقه بیست و چهار ساعت حوش و حول چیزی بود؛

 مخاطبش که داشت شده گرفته تماس يک سروش ساعت، آن

بود دقیقه هفت تماس مدت و بود سمیرا ! 

 از اما آيلین، مادرِ و بود سروش خواهر شناخت؛ مي را سمیرا

دهد تغییر را ها اسم کني گم رد برای که نبود بعید سروش ! 

 بايد. گذراند نظر از را شده سیو ی وشماره زد اسم روی پس

کرد مي اش پیگیری بعداً و کرد مي يادداشتش ! 

 کردن يادداشت درحال تند تند و گشت خودش گوشي دنبال به

 ديگر و رفت نفسش سروش، صدای شنیدن با که بود شماره

 :برنگشت

_ کني؟ مي کار چي داری ! 

 بود برگشته کي بودند؛ شده زده وحشت و گشاد نهال های چشم

بود؟ نشده متوجهش نهال که سروش  

يا بود رفته اصال ... 



_ کني؟ مي کار چي داری! نهال هستم تو با  

 عیان چیز همه. بدهد سروش تحويل که کرد نمي پیدا توضیحي

 دست از را تلفن. زد دور را میز و چرخید سروش. بود واضح و

 همان و گذاشتش میز روی کشید؛ بیرون نهال ی شده خشک

کرد لمس تماس برقراری برای را شماره . 

 خانمي صدای بوق، دو از بعد. بود نیامده باال هنوز نهال نفس

شد پخش بود کرده فعالش سروش که اسپیکری از جوان : 

_ سروش جانم ! 

نهال صورت روی بود قفل سروش نگاه : 

_ آيلین به بده رو گوشي . 

داد جواب زن : 

_ داداش خوابیده . 

گفت مصرانه : 

_ کن بیدارش . 

کرد باز تأخیر با و بست را هايش پلک نهال : 



_ سروش؟ شده چیزی   

داد فاصله هم از را سروش های لب زن صدای : 

_ دارم کارش کن؛ بیدارش ! 

 سروش وحشتناک صورت به کردن نگاه تاب نهال. نیامد صدايي

نداشت را .  

 مانده خیره میز به نهال که ای دقیقه دو. کشید طول دقیقه دو

 دختر آلود خواب صدای نهايتاً و. نهال صورت به سروش و بود

شکاند شکل بدترين به را سکوتشان ای بچه : 

_ دايي سالم ... 

***** 
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 از ساختمان؛ سمت به دويد و کرد پارک خیابان در را ماشین

 که حاال تا بود گرفته تماس کیهان و بود آرايشگاه در که زماني

 نهال و نگذشته بیشتر ربع يک بود، آسانسور رسیدن منتظر

 که بود آمده ای عجله و سرعت چنان با را ساعته نیم مسیر

بود رفته پیش کردن تصادف مرز تا بار چندين !  

 روی کوبید شتابزده، و عصبي نهال و رسید باالخره آسانسور

 و نگراني و جوشید مي سرکه و سیر مثل داشت دلش! 5 ی دکمه

 در شدن باز محض به! بود افتاده جانش به ای سابقه بي اضطراب

 باز با و واحدشان سمت به دويد پنجم، ی طبقه در آسانسور

 سرش روی را خانه گفت، که بلندی های کیهان با در، کردنِ

 کیهان اتاق سراغ خواست مي و کرد رها را وسايلش! گذاشت

دويد سمتش به و ديدش آشپزخانه کف ناگهاني که برود ! 

 تکان جز و بود خوابیده باز طاق آشپزخانه، فرش روی کیهان

نداشت ديگری حرکت هیچ اش، سینه یقفسه ماليم خوردن . 



 صدا را کیهان آرام، اما زده وحشت شد؛ خم زانوهايش روی نهال

 چپه زمین روی کیهان، دستِ کنارِ که لیواني به شد خیره و زد

بود شده . 

 روی شد خم کردند؛ آرامش کمي کیهان های پلک خوردن تکان

 و شنید سختي به کیهان، های لب بین از را نامش و صورتش

داد جواب : 

_ اينجام جانم؟ . 

 با. بنشاندش کرد سعي و کیهان ی شانه و گردن زير برد دست

پرسید و آشپزخانه ی جزيره به داد اش تکیه خودش همکاری :  

_ شده؟ شروع کي از  

زد لب سختي به کیهان : 

_ صبح از ! 

 :پرسید

_ خوردی؟ دارو  

شنید وقتي و : 



 !نه-

 ی جعبه داخل از را کیهان میگرن قرص ی بسته فوراً و شد بلند

شنید و کرد خارج جلد از را يکي. برداشت داروها : 

_ بده تا دو ! 

 صورت مقابل آب لیوان با همراه را قرص دو بعد، ی لحظه چند

 آوردن باال توان حتي مقابلش مردِ ديد وقتي و گرفت کیهان

 پشت و گذاشت دهانش در قرص خودش ندارد، هم را دستش

شنید و داد خوردش به را آب بندش : 

_ بیار برام بالش يه . 

گفت. بود بسته را هايش پلک دوباره کرد؛ نگاهش نهال : 

_ اتاق تا بری کنم مي کمک نیست خوابیدن جای که اينجا . 

کرد تکرار مصرانه کیهان : 

_ بیار بالش يه فقط ! 

 ديواری کمد از و رفت مهمان اتاق سمت به و شد بلند جايش از

 و آشپزخانه به برگشت. کشید بیرون بالش يک و تشک يک



 کیهان و گذاشت رويش را بالش و فرش روی کرد پهن را تشک

تشک روی کشید را خودش بود که هرزحمتي به . 

 در که دانست مي اش، رفته درهم های اخم به شده خیره نهال

 ای درجه چه به دانست مي خدا و کشد مي درد چقدر مواقع اين

 کمک و گرفته تماس نهال با که بود رسیده ناتواني و درد از

بود خواسته ! 

گذراند نظر از را کوتاهشان مکالمه نهال . 

 دار خش و گرفته صدای آن با کیهان بود، کرده وصل که را تماس

 گفته نهال، دادنِ جواب از قبل و "نهال؟ کجايي " بود پرسیده

خونه بیا شه؛ مي منفجر داره سرم " بود " 

 مي سرش شدن منفجر از حرف کیهان وقتي که دانست مي نهال

آمده سراغش به لعنتي میگرن آن زد، ! 

 که کیهان درهم های اخم حاال، و بود برگشته خانه به فوراً پس

آورد مي درد به را دلش داشتند، زيادش درد از نشان . 



 ازت" بود گفته و ايستاده مرد اين مقابل پیش روز دو همین

 خانه به حالي چه با تماس آن بعداز دانست مي خدا اما "متنفرم

برسد کیهان به تا بود برگشته ! 

 کاری برايش بايد دانست مي اما بود مردد نشست، کیهان کنار

 باز را اش اندامي بلوز های دکمه و برد دست احتیاط با پس کند

 سمت به شدند کشیده مردد هايش انگشت آن، از بعد و کرد

کمربندش سگک . 

 تغییری گونه هر تا کرد نگاه کیهان صورت به و برد باال را سرش

 متوجه کیهان که رسیدنمي نظر به اما کند متوقفش صورتش در

 .باشد

 را داشت پا به که کتاني شلوار زيپ و دکمه آن از بعد و کمربند

 از بعد و کشید بیرون تنش از را جذب شلوار احتیاط با و کرد باز

 قبل که کاری کنند؛ اثر ها قرص تا گذاشتش خودش حال به آن

داد مي انجام همیشه اين، از ! 
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دوم و بیست فصل  

 "تهران"

 

 

 و گرفت مي تماس نهال بار اين بود؛ شده برعکس چیز همه

 نمي سروش و فرستاد مي پیام نهال بار اين کرد؛ مي رد سروش

 جای رسماً و دلخور سروش و بود پشیمان نهال بار اين خواند،

بود شده عوض چیز همه ! 

 جواب و اعتنايي بي از خسته نهال و بود جمعه دلگیر عصر

 بیرون اتاقش از و تخت روی کرد پرت را گوشي سروش، ندادنِ

 .زد

 حرف باهم همه بود؛ سروصدا پر و شلوغ خانه، بزرگ پذيرايي

زدند مي . 

داد مي نظری هرکس و بود نامي برای رفتن خواستگاری نقلِ ! 



گفت و کرد تر بلند جمع از را صدايش نهال، ديدن با ندا : 

_ گه مي چي نهال ببینیم . 

 بود آن از تر پرت حواس و تر کالفه. نشست کنارشان حوصله بي

 دل حال، اين با اما شود خانواده روزهای اين داغ بحث درگیر که

پرسید و داد ندا دل به : 

_ چیه؟ موضوع ! 

داد توضیح ندا : 

_  خان اما باشه معارفه و خواستگاری اول ی جلسه گیم مي ما

 برداريم رو عروس کاری اول همون گه مي. عجوله داداشمون

خونه تو بیاريم . 

شد بلند نامي اعتراض صدای : 

_  حلقه اول ی جلسه گم مي من. زدم حرفي همچین کي من

 تاحاال که کسیه برای معارفه و خواستگاری کنیم؛ نامزد ببريم

 چیز همه توی ته و دوستیم ساله سه که ما نه نديدن رو همديگه

آورديم در رو ! 



گفت لودگي با نامي و رفت ای غره چشم ندا : 

_ حاجي ی اجازه با البته ! 

پرسید بهار گل : 

_ چیه؟ کارين ی خانواده نظر ! 

گفت و زد لبخندی نامي : 

_ ندارند اين جز آرزويي بشم؛ دومادشون من که اينه نظرشون . 

 و نامي صورت وسطِ کوبید مستقیم رو زيردستش بالشِ ناز ندا

اول ی خانه سرِ برگشت دوباره نامي : 

_  های رسم اين بره کنید تموم زودتر هرچي توروخدا بابا

 بريد. رو چي و چي و برون بله و معارفه و خواستگاری ی مسخره

 بازیِ نومزد دنبال بريم ما که کنید نامزد دختر اين با مارو

حاجي ی اجازه با البته...خودمون ! 

پرسید بهار گل : 

_ نهال؟ نداری نظری تو  

گفت حوصله بي و مادرش سمت به چرخاند را صورتش : 



_ بگم؟ چي  

 سمتِ انداخت را بود کرده پرت سمتش به ندا که بالشي نامي

گفت و نهال : 

_  ی اجازه با شم مي بلند وگرنه بگه داداشم خان هرچي بگو

بیاری باال خون که صورتت تو زنم مي طوری حاجي ! 

 تسبیح با بازی درحال که ندا دختر و کرد نگاهش متعجب نهال

پرسید بود مصطفي حاج : 

_ بشه؟ چي خون ! 

گفت نامي به خطاب ندا : 

_ بگیر تحويل . 

کرد ختم را قائله بهار گل : 

_  مي پیش چي ببینم تا گیرم مي تماس يوسفي خانم با فردا من

خواد مي برامون چي خدا و آد . 



 کرد رها را حاجي تسبیح دخترش و خواند "مبارک بادا بادا" ندا

 باالخره حرکت، اين با نهال و رقصید و پذيرايي وسطِ آمد و

غمگینش های لب روی نشاند لبخندی . 

 قر به کرد شروع و پیوست اش خواهرزاده به و شد بلند هم نامي

 !دادن

 به مشکالتش از فارغ هم نهال و خنديدند مي همگي حاال

 و آمد سراغش به ندا پسر که خنديد مي نامي تناسب بي حرکات

گفت بلند گوشش کنار : 

_ خوره مي زنگ خاله؛ تلفنت ! 

 آن خانواده اعضای اما خورد بهم تعادلش که جهید جا از طوری

 دست متوجه که بودند نامي های بازی دلقک سرگرمِ قدری

نشدند نهال پاچگي . 

 اما باشد گرفته تماس سروش که کرد آرزو و اتاق سمت به دويد

 لبه و رفت وا داشت؛ شبنم از که ای رفته دست از تماسِ ديدن با

نشست تخت ی ! 



 کند وراجي خواست مي دوباره حتما نداشت؛ را شبنم ی حوصله

دهد نهال تحويل غاز يک من صد های حرف و . 

 قهر سروشِ ی شماره ديگر بارِ و شد هايش تماس لیست وارد

 عصبانیت با ندادنش، جواب از شد ناامید وقتي و گرفت را کرده

ببخشي؟ که کنم کار چي" نوشت !" 

گرفت جواب بار اين انتظارش، برخالف و سروش برای فرستاد و : 

" زنیم مي حرف فردا " ! 

 فردا" کرد تايپ فوراً سروش، دادن جواب از خوشحال

اينجا بیا صبح" بود اين سروش جواب و "سرکاريم " ! 

 اش ،خانه"اينجا" از سروش منظور گرفتند، گر نهال های گونه

 !بود

***** 
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 حتي که هايي اخم به شد خیره نشست؛ کیهان کنار آرامي به

بودند رفته فرو درهم هم، خواب هنگام !  

 و زد صدا را نامش احتیاط با و برد صورتش نزديک را سرش

 های اخم رفتنِ درهم بیشتر تکرار، بار سه از بعد کارش ی نتیجه

بود کیهان ! 

 و بود کرده اشغال را آشپزخانه کیهان که بود مداوم ساعت چهار

نداشت را کردنش بیدار جرأت نهال ! 

 کیهان خوردن تکان که داشت شدن دور قصد و شد بلند مردد

کرد متوقفش . 



 برگشت قبلي جای به دوباره و کرد استفاده آمده پیش فرصت از

 را نهال هايش پلک خوردن تکان. زد صدا را کیهان آرامي به و

 گرفته را کیهان صدای زد، صدا را اسمش که دوباره. کرد امیدوار

شنید دار خش و : 

  !بله؟_

پرسید مردد و گرفت فاصله کمي : 

_  چیزی و بگیری دوش يه خوای مي! شي؟ بیدار خوای نمي

بخوابي؟ بعد بخوری ! 

 برهنه بدنِ به صورتش جای به بار اين نهال. نداد جوابي کیهان

گفت و شد خیره اش : 

_  مي درد بدن اينطوری بخواب، تخت رو و شو بلند حداقل

صبح تا گیری ! 

 و باز بار چند از بعد و گرفتند فاصله هم از کیهان های پلک

. گرفتند هدف را نهال صورت هايش مردمک شدن، بسته

 :پرسید



_ چنده؟ ساعت ! 

 نهال. باشد کشیدن درد حال در هنوز که خورد مي صورتش به

 بلند ابروهای صورتش، به شد خیره مالحظه بي و داد را جوابش

 بي بیني حالتش، خوش رنگِ ای قهوه های چشم اش، کشیده و

 مرد اين مصممِ فک انتها در و متناسبش های لب و نقص

 و شود شان خیره ها ساعت توانست مي نهال که بودند چیزهايي

مرد اين به ببازد دل بیشتر . 

 دوستش ديگر بود گفته است؟ متنفر مرد اين از بود گفته 

 ندارد؟

 دلش چرا صورتش؟ جزء به جز برای رفت مي دلش حاال چرا پس

 که اين از کشید مي درد چرا برود؟ اش صدقه قربان خواست مي

 اين زبان از که را هايي حرف کرد مي فراموش چرا دارد؟ درد

آمده؟ سرشان بر چه که بود رفته يادش چرا است؟ شنیده مرد   

 تنش. کرد مي طلب کیهان دلش. کیهان های لب به شد خیره

 که چیزی ی همه و نگاهش هايش، دست. کرد مي طلب کیهان



 برای نداشت کیهان نهال، و بودند؛ طلبکار بود، جمع زن اين در

داشت خودش با که طلبي کردن صاف . 

 به دوختشان و گرفت کیهان های لب از ضرب و زور به را نگاهش

پرسید و آشپزخانه ظروف و ظرف : 

_ خوردی؟ صبح از چیزی  

داد توضیح کیهان، از نشنید که جوابي : 

 به آبي تا. کنه اذيتت بو ترسیدم اما کنم آشپزی خواستم مي _

بیارن غذا زنم مي زنگ بزني صورتت و دست . 

. رفت کیهان اتاق سراغ و شد بلند نهال. نکرد مخالفتي کیهان

 به و کشید بیرون لباسهايش کشوی از خانگي شلواری و بلوز

 جايش در حاال که کیهاني به را ها لباس. برگشت آشپزخانه

 کشوها از يکي داخل که منوهايي سراغ رفت دادو بود نشسته

 کیهان جواب و خورد مي چه که پرسید کیهان از. بود کرده جمع

کرد حبس اش سینه در را نفس : 

_ بخورم تونم نمي رو بیرون غذای کني، درست خودت کاش ! 



 به را نهال پخت دست که گفت مي مشابه های موقعیت در قبالً

 همان تقريباً هم امشبش ی جمله اما دهد مي ترجیح غذايي هر

ديگر داشت را معنا . 

 حساب همان به را جمله اين که خواست مي دلش نهال حداقل

 و بست را کشو که بود برداشت همین با و. بگذارد قديمي

 :پرسید

_ بکشه؟ طول يکم نداره عیب ! 

داد جواب و انداخت باال سری کیهان : 

_ بگیرم دوش رم مي. نه . 

 شب يک فقط شد مي شد؟ مي هايش؛ قدم به شد خیره نهال

کنند؟ زندگي هم ديگر ! 

 و شد مي آماده زود هم که بود غذايي چه! يخچال سراغ رفت

داشت؟ دوستش کیهان هم ! 

 وارد کیهان با که اولي روز مثل درست لرزيد؛ مي دلش و دست

بود شده رابطه !  



داشت تازگي برايش حال و حس اين !  

شود خراب حالش که نیفتد اتفاقي امشب يک که کرد دعا !  

***** 
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چهارم وبیست فصل  

 "تهران"

 

پرسید سروش و رنگ ایسرمه راحتيِ روی شد جمع معذب : 

_ آبمیوه؟ نسکافه، چای، داری؟ میل چي ! 

 سروش داشتنش میل اگر اما ندارد چیزی به میل که بگويد آمد

 از يکي دادمي ترجیح کرد؛مي دور ثانیه چند برای حداقل را

گفت پس بخواهد؛ را سروش پیشنهادی هایآيتم : 

_ نسکافه نیست زحمتي اگر . 



. نشست سروش شدن دور تماشای به راحت خیال با آن از بعد و

 يک هم اين از قبل. دادنمي را محیط پردازش یاجازه اضطرابش

 تا دقیقه چند برای فقط البته. بود آمده سروش منزل به بار

 راحتي روی کرد؛مي فرق قضیه باراين اما شود آماده سروش

 حال در خانگي شلوار و شرتتي با سروش و بود نشسته خانه

 داخل از را يکي و کرد نگاه نسکافه هایماگ به. بود پذيرايي

 زير و برداشت بود، شده گرفته مقابلش که جوری و جمع سیني

 روی را سیني و برداشت را دوم ماگ هم سروش. کرد تشکر لب

 نهال به نسبت راحتي دورترين روی و کرد رها پذيرايي میز

 را انگشتانش نهال! باشد دلخور هنوز رسید مي نظر به نشست؛

گفت و کرد حلقه ماگ دور : 

 قبول... رفتار اون. کنم عذرخواهي ازت حضوراً تا اينجا اومدم _

نبود درست که دارم ... 

 مي بهتری های جمله دنبال به نهال، و کرد مي نگاهش سروش

گفت نهايتاً و گشت : 



_  فکر ترسیدم؛ شنیدم ناخواسته رو صدات در پشت از وقتي

کردم فکر... کردم .... 

پرسید صحبتش میان سروش : 

_ نه؟ يا داری اعتماد من به تو ! 

 اعتماد آن باشد، راست رو خودش با خواست مي اگر نداشت؛

 مي همیشه! سروش به نسبت نداشت کند آرام را دلش که کاملي

 لحنش ترسید؛ مي نهال خورد، مي زنگ که سروش تلفن ترسید؛

 گرفت، مي گرم که کسي با ترسید؛ مي نهال کرد، مي تغییر که

ترسید مي نهال . 

_ نه يا داری اعتماد هوم؟ ! 

گفت دروغ : 

 !دارم_

 کردمي حس نهال. زدن پلک بدون و دقیق کرد؛ نگاهش سروش

. شدمي ذوب داشت رسماً سروش نگاه زير است؛ آورده کم هوا



 متمايل نهال سمت به بیشتر. گذاشت میز روی را ماگش سروش

کرد تکرار و شد : 

_ داری اعتماد بهم پس . 

پرسید تائیدش با سروش، و کند تائید تا کند جان نهال : 

_ درسته؟. افتهنمي اتفاقات اين ديگه پس ! 

 تکرار بارهسه و دوباره را سوال همان عین سروش و نداد جوابي

گفت وقتي گرفتمي اشگريه داشت نهال. کرد : 

 !درسته_

 رويش اين که بود بار اولین برای نهال و بود شده رحم بي سروش

ديد مي را .  

 به بود باخته دل که اولي روز همان از اصال بود؛ گرفته دلش

 برای بعد سروش، توجهيِ بي برای اوايل بود؛ گرفته دلش سروش

 از ترسِ برای بود گرفته شکل شان رابطه که ها بعد اش؛ دوری

دادنش دست ... 
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گفت هقش هق میان و گريه زير زد : 

_  داشته که خوام مي ندارم؛ اعتماد بهت سروش؛ گفتم دروغ

! بره دست از اعتمادم که شده چیزی يه همیشه ندارم؛ اما باشم

 خوری خود هي بعدش و دارم اعتماد که بگم بهت االن تونم نمي

 .کنم

 را واکنشي چنین انتظار که انگار نکرد؛ تغییری هیچ سروش نگاهِ

 گريه شدن قطع با و بگیرد آرام نهال داد اجازه. نهال از داشت

گفت اش : 

_  بي! داشت تعجب جای گفتي نمي اگر! اعتمادی بي که معلومه

 که گرفتي گارد و نشستي صندلي اون روی طوری که اعتمادی

دارم تعرض قصد من انگار . 



 شد خیره شده گشاد هايي چشم با آمد؛ بند کامالً نهال ی گريه

پرسید سروش و سروش به : 

_  رو چیزی حال به تا! ات؟ خواسته خالف کردم کاری حاال تا من

که کردم ناچارت حال به تا! کردم؟ تحمیل بهت ... 

گفت و آورد باال را دستش هايش حرف میان نهال : 

_ نه. سروش نه ! 

بود عصبي همچنان سروش لحن : 

_  آدم يه من انگار که کردی رفتار طوری همیشه چرا چي؟ پس

متجاوزم؟ و کار خیانت بیشعورِ !  

ماند باز نهال دهان :  

سروش؟ گي مي داری چي _ ! 

_  اين تو همیم؛ با که بیشتره ساله يک! گم مي رو حقیقت دارم

 برای. کنم عذرخواهي ازت کاری هر برای شدم ناچار سال يک

 سي من. نخوره بر تو به وقت يک که ترسیدم کاری هر انجام

 امروز که حاال بذار ؛ باشم راست رو باهات بذار. نهال سالمه



 موضع. بگم رو چیز همه زنیم مي حرف پرده بي داريم و اينجايي

 اهل من گفتم بوديم هم با که اولي روز. کن مشخص رو خودت

 يه من. نه ازدواج اما باشم متعهد بهت تونم مي. نیستم ازدواج

 هر به دادن جواب از رو من داری تو. خودم نیازهای تمام با پسرم

 طوری همیشه هم خودت با ارتباط در و کني مي منع نیازی

 رو چیزی دارم که داشتم رو احساس اين من که کردی رفتار

 کار هیچ ندارم هم اجازه. خوای نمي تو که کنم مي تحمیل بهت

! کني مي قهر ماه يه فهمیدن محض به تو چون کنم ای ديگه

! باشي؟ راضي تو که کنم غلطي چه دقیقاً من بگو باش، منطقي

 بايد هم درستم رفتارهای برای که رسیده جايي به کارم ديگه

بدم پس جواب . 

 بود؛ عمرش تمام رابطه اولین رابطه اين نداشت؛ تقصیری نهال

 پستِ به روزگار بدِ از و. بود تجربه بي زيادی مردها با ارتباط در

 چکار نبود بلد بگويد؛ چه نبود بلد. بود خورده ترينشان تجربه با

 بلد فقط! نبود بلد چیزی هیچ اصالً کرد مي که را فکرش. کند

باشد داشته بد احساسِ و بگیرد دلش بريزد، اشک بود . 



_  قهر. کني مي گريه گم مي که چیزی هر رو؛ خودت کن نگاه

 دوستت من! من جای بذار رو خودت. شي مي دلخور. کني مي

 عذابم داره که همینه و دارم دوستت هم زيادی بدبختانه دارم؛

 اشک و اينجا بشیني ندارم تحمل. کني قهر ندارم تحمل. ده مي

 رفتاری چه بگو خودت! کنم؟ کار چي بگو خودت ولي. بريزی

 بدی احساس خودم هم و باشي راضي تو هم که باشم داشته

باشم نداشته . 

 کرد مي فکر! بگويد چه دانست نمي اصالً! نداشت حرفي نهال

 با اش دوستي و آشنايي مدت تمام که هستند نامي مثل همه

 چیز همه کرد مي فکر زد؛ مي خواستن و ازدواج حرف کارين،

 فرق هم زيادی داشت؛ فرق دنیايش. است قشنگ و درست

 .داشت

گفت و شد بلند جايش از سروش : 

_  پس که بیرون بريم تا بشور رو روت و دست پاشو. پاشو

 لباس رم مي! بزنیم حسابي حرف کالم دو نیومده ما به. افتادی

بريم که بپوشم . 



 گرفت؛تصمیم لحظه در شد، بلند جايش از فوراً نهال رفتنش با

 مي فکر بايد. زد بیرون خانه از صدا و سر بي و برداشت را کیفش

کرد مي فکر خیلي بايد کرد؛ . 

 ******** 
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 روی را ساالد ظرف و انداخت نگاهي کیهان مرطوب موهای به

 ی نفره دو میز روی را شام شام؛ برای کرد دعوتش و گذاشت میز

بود کرده آماده آشپزخانه ! 

 پوستش به زيادی نهال نظر از که رنگي سفید شرت تي با کیهان

 نهال. نشست و کشید بیرون را ها صندلي از يکي و آمد آمد، مي

 روی و کرد چک بار آخرين برای را جورش و جمع ی سفره

داد توضیح و گرفت جا دوم صندلي : 

_  اذيتت که نزدم زياد هم ادويه. کردم درست مرغ استیک برات

 !نکنه

 چهره به شد خیره کرد؛ بلند را سرش و نگرفت کیهان از جوابي

پرسید و اش مردانه ی : 

_ داری؟ درد هنوز ! 

شنید کوتاه و : 

 !نه_



 را امشب که نبود خودش دست. بزنند حرف خواست مي دلش

 مي فکر. دارد فرق امشب کرد مي فکر. بود گرفته جدی زيادی

 فرق تر نحس اتفاقِ آن از بعد نحسِ ها شب ی همه با امشب کرد

 زنِ به توجهي هیچ بي که صورتي به شد خیره دوباره. دارد

 هم باز و کشید غذا از دست! بود خوردنش شام مشغول مقابلش،

 از و کرد رها را اش نخورده دست بشقابِ! نديد کیهان از توجهي

 از. نکرد خرج توجه ای ذره مردش هم باز و شد بلند میز پشت

 انتظار به سالن های صندلي از يکي روی و رفت بیرون آشپزخانه

 حرف، ای کلمه بدون و کرد تمام را شامش کیهان اما نشست

 هیچ ماند، منتظر نهال چقدر هر و بست را در شد، اتاقش راهيِ

 شد خیره بغض با. نیفتاد کند متفاوت برايش را امشب که اتفاقي

 دو ی کرده نشیني عقب های صندلي به و آشپزخانه میز به

 !طرفش

 صندلي به و میز سمت به بود متمايل که خودش صندلي به

 و بود کرده قهر دنیا ی همه با صاحبش مثل انگار که کیهان

میز به است کرده پشت انگار که بود شده زده عقب طوری . 



 ناخواسته و کرد مرتب را ها صندلي. کرد جمع را میز و شد بلند

 را صندلي! کیهان صندلي گاه تکیه روی ماندند جا انگشتانش

 را دستش دو هر. ترکید بغضش و نشست رويش و کشید عقب

 گوش به هقش هق که داشت نگه دهانش و بیني روی محکم

 بسته پا و دست آدم حالِ ترکید؛ مي داشت دلش. نرسد کیهان

داشت را ای وابسته ی . 

 حاج و بهارش گل وابسته بسته؛ پا و دست اما بود وابسته 

ديدنشان برای بسته پا و دست اما مصطفي . 

کردنش لمس برای بسته پا و دست اما عشق ی وابسته . 

 حاال و کردن زندگي برای بسته پا و دست اما زندگي ی وابسته

کند کار چه وابستگي همه اين با دانست نمي ! 

 مي گرچه کرد قفل داخل از را در برد؛ پناه اتاقش به و شد بلند

 مي ترسید؛ مي اما گذارد نمي اتاق اين پابه خانه اين مرد دانست

 زير از را عروسي آلبوم بیچارگي با که ببیندش کیهان که ترسید

 را حسرت و بیايد کیهان ترسید مي کشد؛ مي بیرون تخت



 اش مسخره و ببیند نگاهش در نفره دو های عکس ديدن هنگام

 .کند

 تند و تند نهال که را عجزش سرِ از های اشک کیهان ترسید مي

 و ببیند را بیافتند آلبوم صفحه روی مبادا که کرد مي پاکشان

بخواند ديوانه را نهال .  

 با هايشان رخ نیم که عکسي به شد خیره و زد ورق را آلبوم

 به کرد پرواز ذهنش بود؛ هم مقابل دنیا ی فاصله ترين جذاب

 در و بود گرفته را عکس اين عکاس که ای لحظه همان به آتلیه؛

شد العاده فوق" که بود گفته دم "! 

 از بعد که کیهاني. کیهان به چسبید و شد خیال بي را عکاس

 گفته نهال به خطاب و کرده عکاس به ای اشاره عکس، گرفتنِ

 يه بفرستمش نشم ناچار تا کن حفظ فوراً رو ات فاصله" بود

بگیره عکس طبیعي مناظر از ساعتي "  

 و کرده ذوق بار هزار هزار دلش در و کیهان حرف به بود خنديده

 کیهان تفاوت به بود کرده فکر جا همان و بود رفته ضعف و غش

سروش و ! 



 شنیده عاشقانه مستقیمِ غیر های حرف دست اين از هم قبال

 اما بود بلد هم را بهترش بود؛ بلد ها حرف اين از هم سروش! بود

 مي نهال که چرا نشستند مي دلش به بیشتر کیهان های حرف

همه نه هستند خودش مخصوص فقط و فقط دانست ! 

بود کرده قاطي را سروش و کیهان فکر دوباره را؛ آلبوم بست ! 

 سفید آزار بي و کوچک های قرص خوابش؛ های قرص به برد پناه

 از کردند مي دورش و داشتند را نجات ی فرشته حکم که رنگي

بالتکلیف بدِ زندگيِ اين ! 

***** 
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 آمد خودش به که کرد فکر و چرخید شهر های خیابان در قدرآن

نمانده اش کاری شیفت شروع تا چیزی ديد و . 

 تاکسي برای دستي منظور، همین به و رفت مي آژانس به بايد

داد را کارش محل آدرس و داد تکان .  

 همین تا بود کرده ترک را سروش یخانه ناگهاني که ای لحظه از

نبود سروش از خبری هیچ حاال، ! 

 نشینيِ عقب مدل اين اما بود پیامي يا تماس منتظرِ نهال 

 فاصله بود داده ترجیح داشت؛ معنا يک فقط و فقط سروش،

 از جديدی شکلِ روز هر که رابطه اين به بدهد زمان و بگیرد

گرفت مي خودش به را کردن آزرده . 

 پیاده نهال ايستاد، هواپیمايي آژانس ساختمان مقابل که تاکسي

مغربي ورودِ با شد همزمان ورودش و شد ! 

 وقتي اما کند احوالپرسي و سالم درستي به کرد سعي نهال

 چقدر برد پي که بود موقع آن تازه زدن، حرف به کرد شروع

است گرفته حالش ! 



 و هايش چشم به شد دقیق آمد، باال صورتش تا مغربي نگاه

 :گفت

_ شده؟ چیزی! رسین نمي نظر به خوب ! 

گريه زير بزند خواست مي دلش ! 

گفت زور به و داد قورت را بغضش  : 

_ خوبم! نه ! 

 سرش پشت شود؛ وارد نهال تا ايستاد مغربي رسید، آسانسور

 مدتي تمام نهال و کرد لمس را سوم ی طبقه ی دکمه و شد وارد

 بینيِ ذره نگاه زيرِ طبقه، سه اين کردن طي برای بود الزم که

 زيرلب آسانسور، ايستادنِ با. آورد تاب بود که هرطور مغربي

 و شد آژانس واحدِ وارد مغربي، از زودتر و کرد عذرخواهي

 زير در، بستنِ با و بهداشتي سرويس سمت به رفت مستقیم

! گرفت آرام کمي دلش که ريخت اشک و ماند قدرآن. زد گريه

 را حواسش! کانترش پشت رفت اجبار به و شست را آرايشش

! بود نیامده سروش که زماني تا فقط البته کارش؛ به کرد معطوف

 برای ضرب و زور به که حواسي ی همه سروش، آمدنِ محضِ به



 را خودش راه تکه، هر و شد پال و پخش بود، کرده جمع خودش

کرد پیدا سروش سوی به ! 

 در. رفت اتاقش به و گذشت کانترش مقابلِ از تفاوت بي سروش

گذاشت جا در، پشت همانجا را نهال حواس و بست را ! 

 نهال و آمد مسافر. داد پاسخ حواس بي نهال و خورد زنگ تلفن

 بي نهال و پرسید سوال و آمد شبنم. انداخت راهش حواس بي

 بود؛ سروش اتاق در پشت هنوز حواسش. داد را جوابش حواس

 دوباره و کرد مي حرکت پايش به پا آد مي بیرون که سروش

اتاق در پشت ايستاد مي و گشت مي بر همراهش ! 

 به ببرد پناه و بگذرد زودتر اش کاری ساعت خواست مي دلش

 از کرد مي دور را ذهنش کمي که چه هر به و بهار گل به خانه،

پرتي حواس و داشت سروش که محیطي !  

 هم ساعت يک هنوز شد متوجه و انداخت ساعت به نگاهي

 کالفه به نهال و خورد زنگ تلفن. اش کاری زمان از نگذشته

شنید و داد جواب : 

_ ايماني خانم مديريت اتاق بیاريد تشريف لطفاً ! 



 هم مغربي بازار، آشفته اين وسط که داشت کم را همین

  !بخواهدش

 چند شد؛ مغربي اتاق راهي لباسش، کردن مرتب با و شد بلند

 ی اجازه که شنید را مغربي رسمي صدای وقتي و زد در به ضربه

 با و برداشت سروش اتاق در پشت از را حواسش داد،مي ورود

 اين مقابل خواست نمي دلش ديگر برد؛ مغربي اتاق به خودش،

 بغرنج حد اين تا حاال، مثل شرايطش  اگر حتي دهد گاف آدم

  !بود

 و کرد صاف را صدايش مغربي، اتاق بزرگ میز روی به رو ايستاد

پرسید کرد، مي تمرکز کلمه هر بیان برای که حالي در : 

- بنده؟ با داشتین امری   

 جدی، و نافذ های نگاه زير همیشه داد؛ مي آزارش مغربي نگاه

 را سرش! نبود استثنا هم باراين و کرد مي گم را پايش و دست

 اين از بالتکلیف، و میز روی خورد سر نگاهش و انداخت پايین

 ی حلقه روی شد متوقف سر آخر و چرخید میز سر آن تا سر



  میز روی ی مردانه و کشیده انگشتان زينت تنها که ای ساده

  !بودند

- داشتم براتون زحمتي ! 

داد جواب بیاورد، باال را سرش کهآن بدون : 

- خدمتم در ! 

 روی وسايل مابین از! هم نهال نگاه و کرد حرکت مغربي دست

نهال مقابل شانگرفت و برداشت پاسپورت دو میز : 

-  مي هند پرواز ماه همین آخر یهفته برای هستند؛ دوستانم از

 رو جزئیاتو بگیريد تماس گذاشتم؛ براتونرو شون شماره! خوان

 به توجه با و بگیريد براشون رو پرواز بهترين بپرسین؛

کنیدرزو رو هتل بهترين شونخواسته !  

 رويشان که ای برگه و ها پاسپورت گرفتن برای برد دست نهال

گفت لب زيرو بود : 

- باشه راحت خیالتون حتما؛ !  

کرد تاکید مغربي : 



- کارمون از باشن داشته رضايت مهمه برام خیلي !  

کرد تکرار دوباره نهال : 

- باشه راحت خیالتون !  

 شنید، که ای جمله با اما کند مرخصش مغربي که ماند منتظر و

کرد حیرت : 

خونه ببرين تشريف تونین مي هم امروز !  

 متعجب و دوخت مغربي صورت به و کند میز از را نگاهش

 :پرسید

- خونه؟ برم   

نداشت اعتماد هايش گوش به ! 

- کنید پر مرخصي ی برگه نیست هم نیازی! بفرمايید بله، ! 

 بپرسد، را علت خواست تا! فهمید نمي را سخاوت اين دلیل

گفت کالفه مغربي : 

- نداريد رفتن به تمايلي که اين مثل !  



 علت فقط بود؛ خانه به رفتن حاضر حال در آرزويش ترين بزرگ

کرد نمي درک را سخاوتمندانه پیشنهاد اين ! 
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 و کرد جاجابه هايش دست بین را شده خريده های کتاب

 تاکسي که ايستاد خیابان کنار ماشین، نیاوردنِ از پشیمان

 !بگیرد



 و رفت پر و شلوغ ديگر، های عصر ی همه مثل مالصدرا، خیابان

 که بود مانده تاکسي انتظار در ای لحظه چند نهال، و بود آمد

 راننده و کرد ترمز پايش مقابل سفیدرنگي بلند شاسي ماشین

گفت زده هیجان بود، جواني زن که اش : 

 !نهال-

 و دختر غريب و عجیب آفتابي عینکِ به ماند خیره متعجب نهال

گفت ترديد با : 

 !مهتاب-

 حرکات از را کندی و تعجب سری، پشت های ماشین بوق صدای

گفت فورا کیهان، کوچک خواهر و کرد محو هردويشان : 

- بدجايیه باال بیا ! 

پرسید و کرد حرکت مهتاب و شد سوار : 

- کني؟ مي کار چي اينجا    

گفتو کرد اشاره هايش کتاب به : 



- ! ره مي سرام حوصله خونه تو بگیرم؛ کتاب تا چند اومدم

 هام خريد اما باشم کرده روی پیاده مثال که نیاوردم ماشین

بودند شده سنگین خیلي !  

 و داد نهال تحويل لبخندیو فرستاد باال را عینکش مهتاب

 :پرسید

 چطوره؟-

 شود متوجه را سوالش از مهتاب منظور شايد تا کرد سکوت نهال

پرسید نشد، دستگیرش چیزی وقتي اما : 

- عزيزم؟ چطوره چي  

 لب همان با و داد تحويلش آمیزی اغراق لبخند مجددا مهتاب

گفت داشتند، فاصله هم از که هايي : 

- ديگه هام دندون ! 

پرسید و شد دقیق نهال  : 

- شدند تر مرتب خیلي کردی؟ کارشون چي ! 

کند جمع را لبخندش که داد رضايت باالخره مهتاب : 



-  کردم؛ عوض لمینیت با هارو کامپوزيت و رفتم پیش ی هفته

 داشتم و بودم دکترم پیش هم االن! هااون بودند شده بد خیلي

 خیابون کنار مشگل خوشگل نهال يه ديدم که گشتم برمي

بدزدمش گرفتم تصمیم و وايساده ! 

گفت و خنديد نهال : 

- قشنگن خیلي هات؛ دندون باشه مبارک ! 

گفت و کرد تشکری مهتاب : 

- نیار هم نه ما؛ ی خونه بريم !  

 کند سر متفاوت را اش تکراری های روز از يکي آمدنمي بدش 

 که بود هم حساب همین روی و ترسید مي کیهان واکنش از اما

 :گفت

-  عود کیهان میگرن که روزه چند اما بیام دارم دوست خیلي

بشه اذيت ترسم مي کرده؛ !  

گفت و برداشت را تلفنش مهتاب : 

- من با کیهان !  



 را کیهان ی شماره دهد، نشان واکنشي نهال کهآن از قبل و

  !گرفت

 بوق صدای جايش به و شد قطع پخش، حال در موسیقي صدای

کرد پر را ماشین آزاد، های !  

 مانیتوری یصفحه روی که اسمي به شد خیره مضطرب، نهال

 مهتاب ببیند، که بود خالي کیهان جای بود؛ شده ظاهر مقابلش

است کرده ذخیره «ناهیک» را نامش !  

نشست جايش سر صاف کیهان، صدای شدن پخش با !  

- مهتاب؟ بله  

 جواب در مهتاب و مهتاب ظريف رخنیم به شد خیره اضطراب با

گفت برادرش : 

- عزيزم ناهیک داداش سالم !  

بود جدی و سرد کیهان صدای : 

- داشتي؟ کاری  

خنديد صدا با مهتاب : 



-  از قرض خوبم؛ هم من! خواهر دل عزيز پرسیتاحوال از مرسي

 لطفا پس منه؛ مهمون امشب خانمت بگم خواستم مي مزاحمت

اينجا بیا رو شب ! 

بود متعجب کیهان لحن : 

 نهال؟-

گفت و زد چشمکي نهال برای مهتاب : 

- داری؟ خانم تا چند تو مگه! رو يکياون نه  

- خودش؟ به گفتي  

داد را جوابش مهتاب : 

- خودت به بزنم زنگ گفتم آورد، رو تو ی بهانه! گفتم بله ! 

- منم آممي بیاد داره دوست خودش اگه ! 

 که تنفری تمام کوبید؛ اش سینه ی قفسه به محکم نهال قلب

 شنیدن با ها روز کرد،مي جمع خودش برای کیهان از ها شب

رفتند مي بین از و شدندمي دود افتاده، پاپیش جمالت همین !  

داد را برادرش جواب مهتاب : 



-  و رو خوشگلت خانم ديدم خیابون تو اينجاست؛ خودش

کردم بلندش ! 

شد بلند کیهان اعتراض صدای : 

- مهتاب بزن حرف درست !  

خنديد مهتاب : 

- جان ناهیک چشم !  

- نکن برعکس هم رو اسمم ! 

- منتظرتم شب! چشم به اونم ! 

 بیرون به صدا پر را نفسش نهال، و شد قطع جمالت اين با تماس

 !فرستاد

***** 
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 هر بار اين زدند؛ نمي حرف سروش با که بود تمام ی هفته يک

 شان، رابطه کردنِ احیا برای کسي و بودند کرده نشیني عقب دو

شد نمي قدم پیش . 

 و کرد مي نگاه دور از را سروش آژانس؛ به آمد مي روز هر نهال

 اما داشتند باهم که خوبي روزهای برای شد مي تنگ دلش



 بهبود برای ای ايده هیچ نهال که بود نشسته دور نقدرآ سروش

نداشت روابطشان  

 بود باری اولین اين و کار مورد در و رسمي اما زدند؛ مي حرف .

بود شده طوالني حد اين تا قهرشان که . 

 يکي يکي پرسنل و بود میزش به دادن سامان و سر حال در نهال

 توجهش مغربي، اتاق از شده بلنده صدای و سر که رفتن، درحال

کرد جلب را . 

 برنگشته هنوز و رفته مغربي اتاق به پیش ساعت نیم سروش

 .بود

 که بود نامفهومشان های صحبت و اتاق به معطوف حواسش

پرسید و کانتر پای آمد شبنم : 

_ جون؟ نهال رینمي  

 در و دوخت چشم شبنم نقصِ بي آرايش و شاداب صورت به

گفت جوابش : 

_ نباشي خسته برو شما. دارم کار خرده يه فقط. عزيزم چرا . 



 ی دقیقه چند تا. کرد خداحافظي و فرستاد برايش بوسي شبنم

 سروش ماند، منتظر هرچقدر نهال و بودند رفته پرسنل اکثر بعد

نیامد بیرون مغربي اتاق از . 

 کارش پايان زمان از دقیقه بیست انداخت، ساعتش به نگاهي

 ها پاس و وسايل. بماند منتظر توانست نمي بیشتر و بود گذشته

 و زد دريا به را دلش مغربي، اتاق سراغ رفت و برداشت را

 مردِ دو ی مکالمه صدای ای لحظه برای و در به را انگشتانش

کرد قطع را اتاق داخل . 

" گفت در پشت همان از شنید که را مغربي "بفرمائید : 

_  امضا بايد دادين بهم که هايي پاس دوم ی صفحه مغربي جناب

االن. بشن ... 

کرد متوقفش مغربي صدای : 

_ داخل بیاريد تشريف . 

 و کرد باز احتیاط با را در و دستگیره روی نشست مردد دستش

 رفته درهم ای چهره با که سروش روی افتاد نگاهش دم، همان

بود نشسته اداری های صندلي از يکي روی . 



 برگشتن قصد و داد مغربي دست به را ها پاس و رفت نزديک

گفت و داد قرارش خطاب سروش که داشت : 

_ ايماني خانم کنید صبر لحظه چند لطفا ! 

. کرد نگاه مغربي به بعد و سروش به ابتدا و چرخید نهال

پرسید مردد و ايستاد اتاق وسط بالتکلیف : 

 بله؟_

گفت مغربي : 

_ ببريد تشريف شما . 

داد دستور آمرانه سروش اما : 

_ نهال کن صبر ! 

 به و فشرد هم روی را هايش لب افتاد؛ جانش به اضطراب

 آن برای نداشت تصمیمي و کرد نگاه مغربي ی رفته باال ابروهای

پرسید سروش که لحظه : 

_ نشد؟ آماده ويزاش چرا فرهادی ی خانواده بزرگ پسر ! 



 را مضطربش نگاه سپس، و انداخت سروش به نگاهي نیم نهال

 به خطاب و آمد حرف به مغربي و مغربي صورت به دوخت

گفت سروش : 

_ ايماني خانم نه کردين؛ رو اشتباه اين شما ! 

رفت در کوره از سروش : 

_ اشتباه گفتین باز ! 

 سروش  جريان، اين در که دانست مي بود؛ سروش نگران نهال

 سروش از دفاع برای و بودند آورده شانسي بد بلکه نبوده مقصر

داد توضیح آرامي به و آمد حرف به که بود : 

_  اقدام داشتیم؛ کافي وقت خانواده اين ويزای گرفتن برای

 پسر ويزای اما شد آماده ويزا  پرواز، از قبل روز چند و کرديم

 تشابه خاطر به شديم متوجه و کرديم پیگیری نه؛ بزرگشون

. نشده آماده ويزاش بوده هند لیست بلک تو که اسمي با اسمي

 ويزا پرواز از قبل اما مشکل کردن درست برای کرديم اقدام

 آورديم، بدشانسي فقط نگرفت صورت اشتباهي نشد؛ آماده

اما کرديم پیگیری هم خیلي ... 



کرد قطع را صحبتش مغربي : 

_ بفرمائید شما . 

 بود، سروش متوجه که آخری نگاهِ با و کرد پا آن و پا اين نهال

گفت لب زير : 

 !خداحافظ_

کرد میخکوبش سروش ی جمله اما : 

_ . بمون منتظرم ماشین تو و بردار اتاق تو کیفم از رو سويیچ

آم مي بشه تموم صحبتم ! 

بشنود مغربي که بود گفته نهال به وار کنايه را آخر ی جمله ! 

 چنین سروش چرا که کرد نمي درک و بود شده شوکه نهال

 کوچک نام به را نهال مغربي مقابل سروش. داده نشان را رفتاری

 اين مقابل درست قهر، و دوری هفته يک از بعد و بود زده صدا

بماند منتظرش ماشین در که بود خواسته نهال از آدم ! 



 پا و دست و کشید باال مغربي وحشتناکِ صورتِ تا را نگاهش

 چید هم کنار  مغربي، از خداحافظي منظورِ به را ها کلمه شکسته

رفت بیرون اتاق از فوراً و ! 

***** 
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 سروش ی کله و سر که بود مانده منتظر ماشین در ای دقیقه ده

 از را سروش نگاهش و نشست جورتر و جمع ديدنش با. شد پیدا

کرد دنبال ماشین به رسیدن زمانِ تا آسانسور درِ .  

 بدون اما بست محکم نهال انتظارِ طبق هم را در نشست؛ سروش

 و نهال سمت به چرخید باشد، داشته کردن حرکت قصد که آن

پرسید چیزی هر از قبل : 



 !خوبي؟-

داد جواب تکلیف رفع سر از نهال : 

 !خوبم-

 ناگهاني ی خواسته اين برای علتي سروش که ماند منتظر و

بود ديگری چیز سروش، سوالِ موضوع اما بیاورد : 

- خونه؟ بری بايد  

داد جواب کامل و کوتاه : 

 !بله-

 تعلل اين هدف. نکرد حرکت حتي سروش انتظارش، خالف بر اما

گفت و کرد نمي درک را : 

- رم مي خودم من نداری کاری اگه . 

گفت قاطعانه سروش : 

 !نه-



 زيادی هفته، يک از بعد که مردی به شد خیره متعجب نهال و

 اين که گشت مي ای جمله دنبال. بود شده غريب و عجیب

 به سروش ناگهاني چرخیدن اما دهد خاتمه را بالتکلیف وضعیت

کرد متوقف را افکارش سمتش، . 

- نه؟... امروز شدی خسته ! 

 گیج سروش رفتارهای حد اين تا امشب چرا کرد نمي درک

بود شده کننده .  

داد را جوابش : 

- زياد نه ... 

 را سرش. کرد پرت را حواسش آسانسور، از شخصي خروج و

داد هشدار سروش و ديد را مغربي چرخاند، : 

- نهال کن نگاه من به ! 

 سروش سمت به را سرش. کرد نمي درک را آمده پیش موقعیت

شنید و چرخاند : 

- خونه؟ بری بعد بخوريم چیزی يه بريم ! 



کرد مخالفت : 

- آم مي دير که ندادم هم خبر. وقته دير . 

 جلب را نهال توجه دوباره و آمد ماشینشان نزديکي تا مغربي

 يا سروش با کاری بايد کرد فکر نهال که بود نزديک قدر آن. کرد

 ماشین، با اش فاصله ترين نزديک در اما باشد داشته خودش

 کنار دقیقاً که رفت خودش ماشین سراغ و کرد کج را راهش

 به چرخید؛ ناخواسته نهال سرِ. بود شده پارک سروش ماشین

 که نگاهش از باشد؛ شده متوجهشان مغربي رسید نمي نظر

زد صدايش هشدارگونه دوباره سروش! نبود پیدا چیزی چنین : 

- کجاست؟ حواست ! 

ديگر بود جا همین حواسش؟ ... 

 ناگهاني سروش آمد؛ که مغربي ماشین شدنِ روشن صدای

 مغربي، ماشین کردنِ حرکت محض به و کرد روشن را ماشین

 جلوتر خودش و بست را مغربي راهِ و داد حرکت را ماشینش

 که پارکینگ از و کرد مي نگاهش باز دهاني با نهال. کرد حرکت

پرسید آمدند، بیرون : 



- سروش؟ کني مي داری کار چي ! 

پرسید خیال بي سروش : 

- کنم؟ مي دارم کار چي ! 

 بود سرشان پشت که مغربي ماشینِ به کناری ی آينه از نهال

پرسید و انداخت نگاهي : 

بستي؟ رو راهش چرا   

داد جواب مختصر سروش : 

- نیست آدم چون ! 

 داشت کردن سرزنش به تصمیم و کرد نگاهش زده وحشت نهال

 سکوت ديد، که را فرمان دور ی شده سفت زيادی انگشتانِ اما

 داشت؛ معنا يک سروش گرفتن فرمان مدل اين که چرا کرد؛

بود عصباني زيادی ! 

 پشت را ماشینش و مغربي ديگر نهال کردند، طي که را خیابان

پرسید  که بود موقع همان و نديد سرشان : 

- سروش؟ شده چیزی ! 



داد جواب و کرد نگاهش کوتاه سروش : 

- بیشعور بود شده تنگ برات دلم ! 

! داشت عادت نهال و بود چنیني اين همیشه احساساتش ابراز

 موضوع و نیاورد خودش روی به اما سروش اعتراف از لرزيد دلش

داد ادامه را قبلي : 

- شد؟ بحثت مغربي با چرا  

رفت در کوره از سروش : 

-  اون از تو وقت اون شده تنگ برات دلم گم مي دارم من

زني مي حرف الدنگ ی مرديکه ! 

داد ادامه سروش و ماند ساکت و کشید هیني نهال : 

-  اما کني خواهي معذرت آدم مثل و بیای منتظرم است هفته يه

 نمي پیدا ها خیال اين از تو کنم صبر هم سال صد اگه کنم فکر

 .کني

داد توضیح : 

- نیست گي مي تو که اينطوری ! 



گفت قاطعانه سروش : 

-  بعد و رفتي گذاشتي توضیحي هیچ بدون! دقیقا طوريه همین

. نیاوردی خودت روی به رو هیچي تمام ی هفته يه هم اون از

 مي گفتي مي بهم اگه! نبودم؟ هم ساده توضیح يه اليقِ من يعني

 خوای مي کي! نذارم؟ که ديکتاتورم اونقدر من باشي، تنها خوای

آخه؟ تو بشي بزرگ  

 انداخته کار از را فکرش ناراحتي، روز آن نبود؛ ها اين قصدش

 جمله اما اشتباهاتش به کند اعتراف که بود حاضر خودش و بود

انداخت کار از را تفکرش ی قوه دوباره سروش، بعدی ی : 

_  مستقیم غیر برگشته مردک اين که رسیده جايي به من کار

 تأثیر کارت روی شخصیت روابط ريختن بهم نده اجازه گه مي

 .بذاره

 زور به را هايش لب! شد ماسکه که بود تعجب از نهال صورت

پرسید و داد حرکت : 

_ گفت؟ رو همین  

داد جواب عصبي سروش : 



_  قدر اين چرا دونه مي خدا بود؛ چیزی همچین حرفش معني

شده نحس . 

گفت مسیر به نگاهي با نهال : 

_  خواستگاری بريم قراره فردا. ها باشم خونه بايد من سروش

جمعن همه امشب نامي، برای ! 

گفت دلخور سروش : 

_  داستان اين از و نرسي دير و باشي خونه بايد فقط! ديگه همین

انگار نشده تنگ هم ذره يه دلت. ها .  

داد جواب آرامي به : 

 !شده_

پرسید مصرانه سروش : 

_ شده؟ چي ! 

 مي نگاهش اينطور که بود شده تنگ بود؛ شده تنگ واقعا دلش

حرکتش هر و مرد اين برای رفت مي دلش لحظه هر و کرد . 

_ شده؟ چي...نگفتي  



شنید مي زور به را صدايش هم خودش : 

_ شده تنگ دلم . 
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بود شده تر آرام کمي سروش : 

_ کنه؟ مي کار چي شه مي تنگ دلش آدم ! 

پرسید نهال : 

_ کنه؟ مي کار چي  

انداخت باال ای شانه سروش : 

_ رو تنگیش دل ديگه ده مي نشون جوری يه !  

 و گرفت نهال سمت به را اشگونه و چرخاند را گردنش بعد و

غريد نهال : 

_ شه نمي اينجا ! 

خنديد باالخره سروش : 



_ آخه ديگه جای آی مي هم چقدر ! 

 شد، بلند سروش ی خنده صدای و زد بازويش به مشتي نهال

نهال سمت به چرخید و کرد متوقف ترافیک بخاطر را ماشین : 

_ دارم؟ دوست رو خر تو قدر اين چرا من آخه ! 

گفت مصرانه سروش و انداخت پايین را سرش نهال : 

_ بیاد کن رد رو بوس .  

نهال سمت به کرد متمايل را اش گونه دوباره و .  

 سريع سروش اما اش گونه بوسیدن برای رفت نزديک نهال

 نهال صورت مقابل برگرداند را صورتش و داد نشان العمل عکس

 با نهال، های داد و جیغ مقابل در و داد تغییر را بوسه محل و

گفت تفريح :  

_ بود حقت ! 

***** 
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نهم و بیست فصل  

 "شیراز"

 

 

 

 از که ای خانه آمد؛ مي مهتاب ی خانه به که بود باری دومین اين

 و فانتزی قدر همان بود؛ ها عروسک ی خانه شبیه نهال نظر

 به منحصر و عجیب دختر اين زندگي چیز همه اصالً! رنگي رنگي

بود فرد . 

 غذاهايي هايش، مهمان عروسش، لباس اش؛ عروسي شب حتي

 عجیب و خاص زيادی ها، رقص و موسیقي حتي و شد سرو که

 .بودند

پرسید نهال بست، را در که مهتاب : 

_ آد؟ مي کي علیرضا  



گفت و اتاق سمت به کرد هدايتش مهتاب : 

_  قانون اومدنش هم علیرضا... آرم مي راحتي لباس برات االن

آد مي بشه تنگ برام که دلش نداره؛ خاصي . 

 بعد که آمد نظرش به و مهتاب ظريف صورت به زد لبخندی نهال

 چسبان سفیدِ تاپ آن در اش، پفي پف مانتوی آوردن در از

گفت که رسد مي نظر به الغر زيادی : 

_ مهتاب شدی الغرتر چقدر ! 

 و سفید های دندان و مهتاب های لب روی نشست رضايت لبخند

گفت و گذاشت نمايش به را دستش يک : 

_ مونده ديگه تای پنج فقط . 

 از وزن ديگر کیلوی پنج مهتاب اگر که کرد تصور و رفت وا نهال

ماند مي ازش چیزی چه دهد دست ... 

 گرفته سمتش به مهتاب که خانگي شلوار و شرت تي ديدن با

شنید و آمد خودش به بود، : 



_  که آشپزخونه بیا بعدش. کني عوض رو لباست تا بیرون رم مي

کنم درست شام گرسنه غول نره تا دو برای خوام مي . 

 و کیهان گرسنه غول نره از مهتاب منظور احتماالً خنديد؛ نهال

 با سنخیتي هیچ نهال و خودش ظريف اندام وگرنه بودند علیرضا

نداشت غول ی کلمه . 

 بلوز و بود راحت جین شلوار با بودند، مناسب خودش های لباس

 نمي آزارش قدریآن داشت تن به مانتو زير از که رنگي مشکي

 عروسکي طرح شرتِ تي پوشیدن به دهد رضايت که داد

 !مهتاب

 سمت به و گذاشت صندلي روی مرتب را شالش و مانتو

رفت آشپزخانه . 

پرسید متعجب ديدنش با مهتاب : 

_ نکنه نکردی؟ عوض لباس چرا پس  .... 

 کنارش و کرد قطع " ترم راحت طوریاين " با را مهتاب ی جمله

کرد تقسیم را کارها تعارف، بي مهتاب و کند کمکش تا ايستاد . 



 از گاه گه نهال و بودند کردن درست غذا و صحبت مشغول

 مي حرف ها میوه با مهتاب. افتاد مي خنده به مهتاب رفتارهای

 عذر ها ظرف از رفت، مي ها گیالسي گوجه ی صدقه قربان زد،

 کوچک شورهای خیار کردن خرد برای دلش و کرد مي خواهي

سوخت مي ! 

 بود موقع همان و بودند سرگرم آشپزخانه در علیرضا، آمدن تا

 و کرد استقبال نهال حضور از علیرضا. شد تمام کارشان که

کیهان رسیدن زمان تا داشتند نفره سه گوی و گفت ساعتي ! 

. زد چنگ نهال وجود به هیجان آمد، در صدا به که خانه زنگ

 رویِ قدر آن اما دارد نگه کنترل تحت را رفتارهايش کرد سعي

 هم اجباری های نفره دو همین که بود کوتاه شان زندگي خوب

کند اش زده ذوق توانست مي . 

 برد، باال را قلبش ضربان مهتاب با کیهان پرسي احوال صدای

 شنیدن برای کرد مي تیز گوش که بود شده روزهايي همان شبیه

آورد مي در را همه صدای و صدايش . 



 آن از بعد و داد دست باعلیرضا. پیوست جمعشان به کیهان

پرسید و گرفت نهال سمت به را دستش : 

 !چطوری؟_

 اوقات از تر منعطف جمع در کرد؛ نمي درک را انعطافش نهال

 که کند بازی نقش حد اين تا بود محال اما بود شان تنهايي

بپرسد را حالش و بگیرد را دستش . 

کرد هوشیارش مهتاب صدای : 

_ داداشم دست شد خشک . 

 هم احوالپرسي جواب از فشرد؛ را کیهان دست و آمد خودش به

 دگرگونش حالِ به پي بقیه و بزند حرف ترسید مي گرفت؛ فاکتور

گفت مهتاب و نشست کیهان ببرند، : 

_ ريزم مي چايي برات االن . 

شد رو به رو برادرش مخالفت با و : 

_ ام گرسنه خیلي شام؛ اول . 

رفت آشپزخانه به مهتاب از زودتر و شد بلند نهال . 



 پیدا کیهان ی کله و سر که بودند آشپزخانه میزِ چیدنِ حال در

 اوايل را عادت اين غذا؛ به زدن ناخنک به کرد شروع و شد

 مي حاضر میز سر فقط آن، از بعد اما داشت مشترکشان زندگي

 دلش نهال و رفت مي حرف بي و خورد مي غذا حرف بي شد؛

 عادتِ اين سر بر شان ساختگي دعواهای برای بود زده لک

 .کیهان

شد بلند مهتاب صدای : 

_ کیهان نزن بهم رو ساالد تزئین . 

 آمیز تمسخر لحني با و برداشت ساالد روی از زيتوني اما کیهان

 :گفت

_ دقیقاً؟ تزئیني چه ! 

گفت عمداً و کشید دستش زير از را ظرف مهتاب : 

 !ناهیک_

گفت جوابش در خیال بي کیهان : 

  !زهرمار_



کرد بلند را مهتاب ی خنده صدای و . 

 مهتاب. بود کیهان پي حواسش تمام اما چید را ها بشقاب نهال

 منتقل میز به کیهان چشمان مقابل از را ماکاراني ساالد ظرف

زد لبخند ناخواسته کیهان، تعريف از نهال و کرد . 

_ بزنه دست بهش آدنمي دلش آدم. تزئین میگن اين به . 

گفت فروتنانه مهتاب : 
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- بهتره خیلي من از که دارم قبول! خانمته هنر يکي اين . 

 چیزی هیچ اما کیهان واکنش شنیدن برای کرد تیز گوش نهال

نشد عايدش . 

 تکیل میز ديدنِ با نهال و کرد دعوت نشستن به را نهال مهتاب،

نشستن به داد رضايت شده، .  



 کیهان. نشست نهال روبروی خودش و زد صدا را علیرضا مهتاب

 صدای که داشت را نهال صندلي پشت از شدن رد به تصمیم

شد بلند مهتاب اعتراض : 

_ رو مردم دختر کردی له ! 

پرسید مهتاب و شود رد کیهان که شد جا به جا نهال : 

_  خیلي بايد رو؟ من غول نره داداش کني مي تحمل چطور

نه؟! باشه سختت  

 اما بوده چه سوالش از مهتاب منظور دانست نمي دقیقاً نهال

 حرف به کیهان که خصوصا کشید؛ خجالت خودش برداشت طبق

گفتو داد نشان واکنش مهتاب : 

- لطفا بسه ! 
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 و نشست مهتاب. کرد معتدل را جو کمي حضورش با علیرضا

 محتويات روی که نگاهي با کیهان که داشتند را شام شروع قصد

پرسید بود، گردش در میز : 

_ شام؟ کو پس ! 

 از زودتر نهال. کیهان روی کردند زوم همزمان چشم جفت سه

پرسید مهتاب اما شد منظورش متوجه همه : 

_ چي؟ يعني  

داد توضیح کیهان : 

_ همینه؟ شام نکنه! کوش؟ شام! ساالده و سوپ اش همه اينا ! 

گفت و کرد اشاره میز روی ظروف به متعجب مهتاب : 

_ پیراشکي ژامبون، تست ماکاراني، ساالد ... 



 نهال که بود دادن توضیح و کردن اشاره حال در  همچنان

گفت و کرد قطع را صحبتش : 

_  چلو به فقط کیهان جون؛ مهتاب نکش دادن توضیح زحمت

غذا گه مي کباب ! 

کرد اعتراض مهتاب : 

_  بود مامان ی خونه تا وگرنه خانم، نهال ديگه کردی عادتش بد

غذا گفت مي هم ماست و چیپس به !  

 در و برداشت پیراشکي يک میل بي کیهان و خنديدند همگي

کرد نگاه مهتاب به چپ چپ زدنش، گاز حال . 

 به رو مهتاب اتمامش، با و خوردند کیهان غرغرهای میان را شام

گفت برادرش و همسر : 

_ شديم خسته ها خانم ما. شما با میز کردن جمع . 

زد غر همچنان و شد بلند میز سر از کیهان : 

_ شدين خسته...خب آره ! 

داد ادامه علیرضا به رو و : 



_  و کردن قاطي سبزی تا چند با کردن خرد ژامبون برگ چهار

غذا مدل چند گن مي بهش و روشون گذاشتن اسم تا هشت ! 

 با. شام میز از کرد دور را کیهان و خنديد صدا با علیرضا

گفت مهتاب که بود رفتنشان : 

_  نه. داره قیافه نه. داره اخالق نه. کیهان کنار شدی حیف واقعاً

داره پول ... 

داد را جوابش کیهان که داد مي ادامه همینطور داشت : 

_  ای خانواده دار پول و قیافه خوش و اخالق خوش تو که همین

 !بسه

 که اين از کیهان، صحبت محتوای بخاطر صرفاً نه خنديد؛ نهال

! بود خوشحال ديد مي کردن شوخي حال در و سرحال را کیهان

 ساختگي لحني با مهتاب که بود هايش لب روی لبخند هنوز

  :گفت

_  که حاال که؛ کیهان ی جبهه تو رفتي توام! روشن چشمم

 ساعت نیم تا. بودم ريخته سم غذاتون تو بگم بايد شد اينطور

هردوتون میرين مي ديگه ! 



داد ادامه مهتاب و خنديد نهال : 

_  خوردين ازش فقط کیهان و تو که هم زرده نوشابه اون تو

بودم انداخته مارمولک ... 

 از کیهان نگاهِ که بود نرسیده اتمام به مهتاب ی جمله هنوز

. زد صدا را مهتاب گونه هشدار و شد نهال متوجه پذيرايي

 نامفهومي عذرخواهي و گذاشت دهانش روی دست فوراً مهتاب

 را بدش حالِ کرد سعي نهال. کرد درز بیرون به انگشتانش بین از

 ثانیه به اما نشاند لب روی لبخندی زور به و بگیرد ناديده

 به دويد فوراً و آمد باال گلويش تا اش معده محتويات نکشیده

بهداشتي سرويس سمت . 

 سر ديگر اشروده و دل کردمي حس بود، داخل آن که لحظاتي

 در به داشت کسي و بود باز آب شیر. نیستند خودشان جای

 را بدش حالِ عمیق، هاینفس کشیدن با کرد سعي. زدمي ضربه

شنید را مهتاب صدای و کند کنترل : 

_ بگردم؟ دورت خوبي جون؟ نهال ! 



 اين خواستمي دلش بست؛ را آب شیر آمد، که کیهان صدای

 مهتاب داشت کیهان شد؛ واضح صدا. بشنود واضح را صدا يکي

کردمي مؤاخذه را : 

_ گي؟مي چي برای! آدمي بدش که دونيمي  

داد توضیح مهتاب : 

_ که نگفتم قصد از نبود؛ حواسم بخدا . 

 که همین بود؛ شده خوب حالش. زد صورتش به آب مشت چند

 کیهان، هایحرف با بود کرده پیدا بودن مهم احساس حد اين تا

 را کیهان صدای که کند باز را در خواستمي. بود بس برايش

 :شنید

 !نهال؟_

مرد اين زبان از نامش شنیدن برای رفتمي دلش : 

 !خوبي؟_

 کسي آن از بعد و چرخاندش و قفل روی نشست دستش

 بینيذره نگاه زير صورتش حاال. کرد باز پشت از را دستگیره



 اگر کردند؛مي گیچش کیهان هایچشم نگراني. بود کیهان

 بود گفته بارها اگر بود؛ مصلحتي حضورش اگر نداشت؛ دوستش

 جان به که خواستمي چه نگراني پس خواهد،نمي را زن اين که

بود؟ افتاده نگاهش   

زد بهم را خلوتشان مهتاب صدای : 

_ جونم؟ نهال خوبي ! 

گفت و مهتاب سمت  به چرخید : 

_ ببخشید دلم، عزيز آره . 

داد توضیح شرمزده مهتاب : 

_  موجود اين به نسبت چقدر که بودم کرده فراموش کن باور

ببخشید تو حساسي، . 

 و کشید را دستش کیهان بدهد، را مهتاب جواب خواست تا

 :گفت

_ ديگه ريم مي ما . 



 اما ماند خیره کیهان به حرف بي نهال و کرد اعتراض مهتاب

بود يکي کیهان حرف : 

_ نهال شو حاضر ! 

 و اتاق سمت به رفت و کرد خواهي عذر نبود؛ مخالفتي جای

 اطمینان مهتاب به لباس تعويض حین. افتاد راه دنبالش مهتاب

 مي شده خراب را شبش مهتاب اما نیست مهم موضوع که داد

 .ديد

 اما داد طول را شدنش حاضر کمي کیهان، نظر تغییر امیدِ به نهال

 و تشکر حال در را کیهان اتاق، از رفتن بیرون محض به

 بیشتر بر مبني مهتاب درخواست با و ديد علیرضا از خداحافظي

 را پروين به زدن سر قصد که گفت و کرد مخالفت ماندنشان

 .دارد

***** 
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 اجازه که صدايي شنیدن با و نواخت مغربي اتاق در به ضربه چند

 عمیقي نفس. زد چنگ جانش به بیشتری اضطراب داد،مي ورود

 هم در هایاخم و مغربي روی به رو ايستاد و شد داخل. کشید

گفت مضطرب و وحشتناکش هایچشم و رفته : 

_ بنده؟ با داشتین امری ! 

 اين از بیش کردمي حس نهال و کردمي نگاهش همچنان مغربي

 روی تا را نگاهش. کند تحمل را رئیس آقای اتاق جو تواندنمي

 مرد انگشتان روی نشسته یحلقه ديدن با و کشید پايین میز

 تحمل را مرد اين روز و شب که زني برای دلش میز، پشت

آمد درد به کرد،مي . 

 جای به گرداند برش و کرد جا به جا را نگاهش مغربي صدای

 :قبلي



_ ايماني؟ خانم داشتید تشريف کجا ديروز  

داد جواب فوراً : 

_ بود برادرم نامزدی جشن بودم؛ مرخصي . 

کاست اضطرابش از کمي مغربي یجمله محتوای و لحن : 

_ مبارکه خیلي خیلي ! 

پرسید مغربي که کند تشکر آمد ديد؛مي شده اتمام را قضیه : 

_ نديدم رو شما مرخصي یبرگه من هست که مشکلي فقط ... 

داد توضیح : 

_ گفتم فهامي آقای به .... 

داد جواب آرامي لحن با مغربي : 

_  کار شده؛ حسنه دوباره هم روابطتون گويا! شکر رو خدا خب

 نديدن من، بحث اما گفتین هم ايشون به که کردين خوبي خیلي

 اطالع پسرتون دوست به شما که اين. شماست مرخصي یبرگه

کنهنمي حل رو ما مشکل آين،نمي رو ديروز دادين . 



 از بود، تعجب از سر که مبهمي ضعیف صدای و ماند باز دهانش

 شدنمي باورش نداشت؛ اعتماد هايشگوش به شد؛ خارج گلويش

باشد شنیده مغربي زبان از را چیزی چنین .  

_ من منتظرم! ايماني؟ خانم ندادين توضیح . 

کرد رديف هم کنار را هاکلمه زور به و گرفت نفسي : 

_ گرفتم مرخصي فهامي آقای از من . 

 از و کشید عقب را اشتنه و سر رفتند؛ باال مغربي ابروهای

 خواستمي دلش که نهالي به کرد؛ نگاه نهال به ديگری یزاويه

پرسید ببلعدش، و کند باز دهان زمین : 

_ گرفتین؟ مرخصي ايشون از حسابي چه رو  

داد توضیح فوراً نهال : 

_ فهامي آقای از همیشه من ... 

کرد قطع را صحبتش کیهان : 

_  مرخصي ايشون از منطقي چه با دارم حضور اينجا من وقتي تا

گیريد؟مي  



 اشسینه یقفسه به محکم قدرآن قلبش کردمي حس نهال

 موقعیت در بزند؛ بیرون جايش از است ممکن آن هر که کوبدمي

 مدير بخواهد که توضیحي هیچ و بود گرفته قرار بدی

گفت ضعیفي صدای با. نداشت کند آرام را اشعصباني : 

_ نبودين شما که قبالً ... 

کرد قطع را صحبتش عصبي مغربي : 

_ قبال نه کنیم،مي صحبت االن مورد در داريم !  

زد لب ناچاراً نهال : 

 !بله_

گفت پرسشي مغربي وقتي گرفتمي اشگريه داشت رسما : 

 خب؟_

 موقعیتي بد در. بگويد چه دانستنمي واقعا کرد، نگاهش گنگ

 کردن سرزنش حال در اش، انگاریسهل بخاطر و بود کرده گیر

کرد غافلگیرش مغربي لحن تغییر که بود خودش : 



_  شاهد تونمنمي اين از بیشتر اما کنممي پوشي چشم رو بار اين

باشم هايينظميبي چنین . 

زد لب دوباره : 

 !بله_

 داشت رفتن قصد کرد، صادر مغربي که خروجي یاجازه از بعد و

کرد گرد عقب اتاق، داخل مرد مجدد صحبت با که . 

_ ضمن در ... 

شنید و سمتش به چرخید کامالً : 

_  روابط کار محیط تو کنممي درخواست ازتون که آخريه بار اين

 دهنده آزار داره واقعا قضیه اين. نکنید مديريت رو شخصیتون

بدم تذکری چنین ندارم دوست حقیقتا من. شهمي ... 

 زياده خیلي داشت ديگر مرد اين نظرش از نیاورد؛ طاقت نهال

کردمي روی . 



. باشد مرد اين گويي زياده خیالبي توانستنمي اما بود ناراحت

 صاف. اصالً ديگر موارد در اما داشت حق مرخصي مورد در

پرسید وقتي باشد محکم صدايش کرد سعي و ايستاد : 

_  مرتکب خطايي من! مغربي؟ جناب زده سر من از اشتباهي

زنین؟مي من به دارين هاييحرف چنین شما که شدم !  

دادش ایتازه جرات مغربي سکوت : 

_  ایديگه کار احسن، نحو به هم اون وظیفه انجام جز که من

 عادت، طبق اما شماست با حق مرخصي مورد در. دمنمي انجام

 ممکنه که هم جايي تا نبوده، کار در غرضي اصالً و دادم انجامش

 از اينجام، که مدتي تمام تو هاممرخصي تعداد و نگرفتم مرخصي

 که دارم قبول حال اين با نرفته؛ فراتر هم دست يک هایانگشت

دادممي اطالع شما شخص به بايد و کردم حواسيبي . 

داد ادامه کند نگاه مغربي به که آن بدون و گرفت نفسي : 

_  زيادی دوم موضوع مورد در شما هایحرف من نظر به

ستناعادالنه . 



 و زد خشکش رسماً نهال و شد بلند جايش از ناگهان مغربي

 که آمد نزديک قدری آن و زد دور را میز که مردی به شد خیره

 تفاوت فاصله اين از ايستاد؛ نهال از قدمي يک ایفاصله با

 و کرد خم پايین سمت به را سرش کمي! کردمي بیداد شانقدی

گفت نهال گوش کنار : 

_  کاری چه بگین من به که باشه وظايفتون جزو کنمنمي فک

نه کاری چه و ستعادالنه ! 

 لحن و جمالت همه از بیشتر و ادکلن بوی حد، از بیش نزديکي

 محکم برای کرد جمع را توانش تمام اما کردند مي گیجش مغربي

رسیدن نظر به : 

- کردم دفاع حقم از فقط نزدم؛ حرف وظايفم از من !  

 تعجب، کمال در اما ماند مغربي از تری تند واکنش منتظر و گفت

 از زده بیرون موهای روی انگشتانش و آمد باال مغربي دست

نشستند اش مقنعه ! 
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 و زد مي تند قلبش را؛ آمده پیش موقعیت کرد نمي حالجي

بود شده مات نگاهش ! 

 نهال بیني زير ادکلنش بوی آمد، نزديک مقابلش مرد سر دوباره

کرد گیجش لحنش و زد : 

-  و روشن زيادی يکي اين بود؛ تر قشنگ موهاتون سابق رنگ

دهندس آزار ! 

 مبهوت چشمان مقابل و چرخید مغربي و ماند باز نهال دهان

زد بیرون اتاق از و برداشت را کتش و کیف نهال، . 

***** 
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 به ربطي اش گرفتگي دل البته! گرفته نهال دلِ و بود جمعه

 که آن مگر بود گرفته دلش خدا روز هر نداشت؛ هفته روزهای

 ها غصه و کند سرگرمش کوتاهي مدت برای که افتاد مي اتفاقي

ببرد خاطرش از را . 

 شهر به بود شده خیره آن باز فضای از و پنجره کنار بود نشسته

رويش به رو ! 

 در هم کیهان و نهال ی خانه و داشت کم بلند ساختمان شیراز

 تصوير نهال که شد مي باعث همین و بود شهر ی نقطه بلندترين

باشد داشته چشمانش مقابل شهر، از کاملي . 

 حوصله بي و گرفت خیابان آمد و رفت در های ماشین از چشم

 زيادی کتاب موضوع. زد ورق را بود خريده تازگي به که کتابي

 خودش زندگي روی از کسي را کتاب انگار بود؛ آشنا برايش

 و خورده زخم مرد و داشت عاشق دخترک هم کتاب بود؛ نوشته

 ِدل و داشت شده گسسته هم از ارتباط هم کتاب اخالق؛ بد



 نیم ی رابطه روايت اش زندگي مثل درست هم کتاب شکسته؛

 بود؛ واقعي غیر نهال نظر از حداقل! بود واقعي غیر اما داشت بند

 نشست، مي دخترک های حرف پای به اما بود دلزده کتاب مردِ

 نرم کتاب مردِ دختر؛ مواجِ موهایِ برایِ رفت مي دلش کتاب مردِ

 مي اش عاشقي دارِ تب دورانِ يادِ. آمد مي رحم به دلش شد، مي

نبود واقعي کتاب مردِ افتاد؛ . 

 نشست، نمي حرف پای به بود، نهال زندگي مرد واقعي، مردِ

 آمد؛ نمي رحم به دلش شد؛ نمي نرم برد، نمي را دلش چیزی

بوده عاشق روزی که افتاد نمي يادش ... 

 غیر داستانِ کشید نمي اش حوصله بست، نخوانده را کتاب

 را کتاب. کرد مي حسودی داستان دخترک به. بخواند واقعي

 بودش گذاشته پنجره کنارِ که صندلي روی از و گذاشت کناری

 و گذرانده پروين پیش را ساعتي ناهار از بعد کیهان. شد بلند

 و آبي و تلويزيون ی صفحه به بود زده زل بود، برگشته که حاال

. کرد مي تماشا دويدند، مي توپ دنبال به که را پوشاني سفید



 نود که لباس رنگ دو بود؛ فوتبال از نهال برداشت تمام اين

هیچي به هیچي هم آخرش و دويدند مي توپ دنبال دقیقه ! 

 شیفته حد اين تا اطرافش و دور مردهای چرا که کرد نمي درک

 مسابقات بخاطر که نامي از آن بودند؛ ورزش اين تماشای ی

 از هم اين  بود؛ شده دعوايش ها محلي هم با باری چند فوتبال

 مي خیره زدن پلک بدونِ و نشست مي میخ اينطور که کیهان

بخاطر هم سروش حتي و تلويزيون ی صفحه به شد ... 

 کیهان سمت به چرخید چنان و کرد متوقف را فکرش وحشت با

 هم اطرافِ  محیط از فارغ کیهانِ که کرد نگاهش ترسیده و

 که بود کرده رفتار طوری. شد نهال نگاهِ عجیبِ حالت متوجه

دارد خواني ذهن قابلیت کیهان انگار ! 

پرسید متعجب کیهان و کرد جمع را پايش و دست فوراً : 

_ شده؟ چي ! 

گفت و گرفت نفسي : 

_ رفته سر ام حوصله! هیچي . 



 خودش کرد، نگاه کیهان ی شده فرستاده باال ابروهای به بعد و

 بود چه هر! است داده جوابي چنین چطور، و چرا دانست نمي هم

 باعث و انداخت کنجکاوی از را کیهان که چرا  بود؛ خوبي جواب

 را قرن موضوع ترين اهمیت بي انگاری که کند رفتار طوری شد

 ی صفحه به شد خیره مجدداً و چرخاند را سرش شنیده،

گذاشت تنها احساسش با را نهال و تلويزيون . 

 دوست خواست؛ نمي را اين از بیشتر تنهايي دلش اما نهال

 سر به سر اگر شد مي چه باشد؛ داستان دخترک شبیه داشت

 نهال کرد؟ مي دلبری کمي اگر شد مي چه گذاشت؟ مي کیهان

 رفت مي هم کیهان دل شايد... بود نکرده امتحان حال به تا که

 به باشد توجه بي شد مي... ديگر بود مرد. بلند موهای برای

... زمینه اين در نداشت که هم بدی ی سابقه زنانه؟ های ظرافت

چقدر مردش که بود کرده ثابت نهال به تجربه .... 

_ نهال؟ کجاست چای قوطي ! 

 به چرخاند سر نديد، کاناپه روی که را کیهان و آمد بیرون فکر از

کرد پیدايش آشپزخانه در و صدا سمت . 



پرسید و سمتش به رفت : 

_ خوای؟ مي چای  
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گفت و شد کار به دست شنید، که را کیهان مثبت جواب : 

_ ببین فوتبال برو کنم، مي درست خودم .  

شنید و زد را برقي کتری ی دکمه : 

_ ست نیمه دو بین . 

 سپری آشپزخانه در را نیمه دو بین داشت قصد کیهان که اين از

پرسید. بود زده هیجان زيادی کند، : 

_ دار؟ طعم يا ساده  

کرد تکرار خودش برای همزمان را انجام حال در کارهای بعد و ! 

داد جواب و زد تکیه جزيره به کیهان : 



_ کنه نمي فرقي . 

 دوست نارنج بهار و ريخت ای شیشه قوری داخل را خشک چای

 قوری داخل را آمده جوش آب. کرد اضافه هم را اش داشتني

داد توضیح و ريخت : 

_ کشه مي دم ديگه ی دقیقه چند . 

گفت و داد تکان سری کیهان : 

_ جالب چه ! 

 کیهان و کرد نگاهش متعجب نهال! کرد؟ مي اش مسخره داشت

 :پرسید

_ رفته؟ سر ات حوصله چرا  

 سوال اين اما بود کیهان گفتن "جالب چه"  درگیرِ هنوز نهال

 چه". بگذرد کنارش از ساده بخواهد که نبود چیزی هم جديد

گفت کیهان جواب در و ذهنش ی گوشه گذاشت را "جالب : 

_ بره؟ سر نبايد ! 

کرد اش شوکه کیهان جواب : 



_  که بزن حرف خودت برای بشین طوری همین! نه قاعدتاً

 کردن دم چای مراحل کل که االن همین مثل. نره سر ات حوصله

 بدی توضیح جزئیات همین با اگه رو کاری هر دادی، توضیح رو

ره نمي سر ات حوصله اصالً ديگه ! 

 تا نايستاد انداخت؟ مي دستش داشت کرد، نگاهش چپ چپ

 ای شیشه فنجان دو و کابینت سمت به رفت. بشنود بیشتر

 پیش کیهان که بگذارتشان کانتر روی داشت قصد. برداشت

گفت گرفتنشان با و کرد دستي : 

_  میز؛ روی ذاريمشون مي داريم؛ ای شیشه فنجون تا دو اينجا

بعدش و برداريم رو شده کشیده دم چای که اينه نوبت حاال ... 

. داد مي ادامه همینطور کیهان و کرد مي نگاهش واج و هاج نهال

 به برگشتن حال در و برداشت را ها فنجان از يکي هم سر آخر

گفت کاناپه، سمت : 

_  اگر اون از بعد برسم، فوتبالم به من تا بگو خودت رو اش بقیه

 حالت به فکری يه تا بگو بود، نیومده جاش سر ات حوصله هنوز

 !کنم



. است شده سبز سرش روی بزرگ شاخ دو کرد مي حس نهال

 به مردش کرد مي حس. را کیهان جمالت بفهمد توانست نمي

است زده حرف ديگری زبان . 

 رفتارهايش. کرد نگاهش ها دقیقه. کرد نگاهش باز دهاني با

 شناخته تازگي به نهال که بود شده هايي موقع همان شبیه

 ها ساعت مرد اين حرف و حرکت هر از که روزها همان. بودش

شد مي شوکه ... 
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دوم و سي فصل  

 "تهران"

 

 

 



 

 

 با کرد، مي صحبت و بود ايستاده کانترش کنار که سروش به

گفت آرامي به و انداخت نگاهي کالفگي : 

_ سروش بری کاش . 

داد توضیح ديد، سوالي که را سروش نگاهِ : 

_ بیاد مغربي آقای ترسم مي . 

گفت تفاوت بي سروش : 

_ بیاد خب . 

شد دقیق سروش و کرد من و من نهال : 

_ مگه؟ گفته چیزی  

سروش؟ بود کار کجای ! 

بود کرده نظر اظهارِ هم نهال موی رنگِ درموردِ حتي مغربي . 

داد جواب کالفه اما نهال : 



_ که بهتره اما نه ... 

کرد قطع را صحبتش سروش : 

_ باز داريم داستان انگار ! 

کند توجیهش آرامش با کرد سعي نهال : 

_  تو که بهتره نظرم به فقط آخه؟ داستاني چه عزيزدلم؛ نه

کم يه کار محیطِ ... 

_  يه باز دونم مي که من! گفته؟ چي گي نمي چرا چي؟ يکم

گفته پرتي و چرت . 

گفت مضطرب نهال : 

_ کن فراموشش اصالً. خدا رو تو باش آروم ... 

داد ادامه مصرانه سروش : 

_  ديوانه جديداً. میگي خودم به حتماً گفت پرتي و چرت هر

 بهت چیزی بفهمم اگه اما بزنه حرفي خودم به نداره جرأت. شده

تو نه من نه ديگه نگفتي، بهم که گفته ! 



 حال در هايشگونه کرد حس و آمد بند نفسش مغربي ديدن با

 از افتاد، که اشمنتظره غیر حرکت و ديروز ياد. است گرفتن گُر

 زير یبرگه روی چیزی تند تند و داشت نگه پايین سرش خجالت

 پیش موقعیت از و خورد زنگ تلفن لحظه همان و نوشت دستش

 شروع حوصله و صبر با و داد جواب را تماس. داد نجاتش آمده

 و گیرنده تماس سواالت جواب به دادن توضیح به کردن

 رضايت باالخره سروش که داد نشان مشغول را خودش قدریآن

رفتن به داد . 

 کاری ساعت پايان تا و کشید راحتي نفس نهال که بود رفتنش با

کرد کار مشغول را خودش . 

 شب که بود داده خبر خانه به نهال و داشتند شام قرار سروش با

 برای. ماند سروش منتظر شد، تمام که کارش. گرددمي بر دير را

 و بودند رفته پرسنل. بود برنگشته هنوز و رفته بیرون کاری

 مضطرب برای بود کافي همین و بود اتاقش داخل هنوز مغربي

 گرفت؛ را سروش یشماره و برداشت را تلفنش. نهال کردن

 بیرون که بگیرد را اششماره مجدداً داشت تصمیم بود؛ اشغال



 و آورده پايین را تلفن. کرد متوقفش اتاقش، از مغربي آمدن

پرسید فاصله همان از مغربي : 

_ برين؟نمي تشريف چرا پس  

برداشت را کیفش : 

_ رفتم مي داشتم . 

داد نشان را خروجي مسیر دست با مغربي : 

_ ببندند رو در خوان مي فروغي آقای. بفرمايین پس . 

گفت و انداخت نگاهي بود، ايستاده منتظر که فروغي به : 

 .بله_

 خداحافظي لب زير که حالي در و آمد بیرون کانتر پشت از بعد و

خورد زنگ تلفنش و افتاد راه به خروجي درِ سمت به کرد، مي .  

 جواب را تماسش فوراً و کشید راحتي نفسِ سروش اسم ديدن با

شنید و داد : 

_ ترافیکه جوری بد برسم، تا بمون منتظر دقیقه پنج يه نهال ! 



 ورودی در مقابل و رفت پايین را طبقات ها پله مسیر از

 صفحه کردنِ چک سرگرم. ايستاد سروش انتظارِ به ساختمان

 مغربي و کرد بلند سر. شنید را نامش که بود اش اجتماعي های

 و رفت عقب به قدم يک ناخواسته. ديد مقابلش فرمان، پشت را

پرسید خودماني خیلي مغربي : 

_ خیابون؟ کنار وايسادی چرا پس ! 

داد توضیح معذب : 

_ هستم کسي منتظر ! 

 چنین که رسید نمي نظر به اما برود زودتر چه هر کرد دعا دعا و

گفت وقتي خصوصاً. باشد داشته قصدی : 

_  کنارِ اينجا نايست. بموني منتظر باال همون تا گفتي مي خب

 .خیابون

! فهمید؟ نمي را مرد اين رفتارهای چرا. شدند تا چهار چشمانش

گفت ناچاراً و کرد نمي درک را موضعش ناگهانيِ تغییرِ : 

_ شمابفرمايین. رسن مي االن . 



 آمیزی تمسخر لحنِ با وقتي بود ماشین ی آينه به مغربي نگاهِ

 :گفت

_ رسیدن کنم مي فکر. بله ! 

 پشتِ که سروش ماشین ديدنِ با و برد عقب را نگاهش فوراً نهال

خورد جا بود، پارک حالِ در مغربي ماشین سرِ . 

گفت ممکن حالتِ ترين معذب با نهال و زد بوق برايش سروش : 

_ خداحافظ! بله . 

 سمت به باشد، مغربي جانبِ از واکنشي منتظرِ آنکه بدونِ و

کرد تند قدم سروش ماشین . 

پرسید سروش و نشست : 

_ گفت؟ مي چي ! 

 بود، داده سروش به ارادی صورت به را حواسش تمامِ که نهال

 :گفت

_ کرد خداحافظي نگفت؛ چیزی . 

گفت خیال بي سروش : 



_ کرد غلط . 

پرسید نهال، لُپِ کشیدن با و گذاشت گاز روی را پايش و : 

_ خانم؟ احواالتِ ! 

گفت و زد لبخندی : 

_ بودی؟ رفته کجا. خوبم ! 

بود باال سر زيادی سروش جواب : 

_ داشتم کار . 

گفت سروش و شد خیره رو به رو به و زد کنار را اش کنجکاوی : 

_ شام بريم بعد و بردارم چیزی يه خوام مي خونه بريم . 

 عجیبش رفتارهای و مغربي پرتِ حواسش.نزند حرفي داد ترجیح

بود شده . 

***** 
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. کشید بیرون هايش لباس رگال بین از را رنگ مشکي دانتل بلوزِ

 عاشق کیهان بودند؛ مشکي کمدش های لباس نصفِ از بیشتر

بود رنگ اين !  

 موهايش، رنگ جز به ديگر که بود وقت خیلي پوشید؛ را لباس

رفت نمي کیهان ی عالقه مورد های رنگ سراغ . 

ايستاد آينه مقابل  و رفت جديدش پیراهن با .  

آمدند مي روشنش پوستِ به زيادی تیره های رنگ . 



 رنگِ آن با که چرا فرستاد بازوها روی را زيرش لباس بندهای

 و زده بیرون لباس قايقيِ و باز ی يقه از بدجوری شان صورتي

کردند مي خودنمايي . 

 های شانه اش مشکي و لخت موهای و کشید را موهايش کشِ

پوشاندند را اش برهنه . 

 لب رژ میز، روی ی استفاده بال آرايشِ لوازم بینِ از و برد دست

 حال همان در و بخشید جان هايش لب به و برداشت را قرمز

رسید ذهنش به فکری . 

 ی بهانه به که مهماني کرد؛ مي دعوت خانه به مهمان بايد

 اين نظرش از که چرا باشد؛ رسیده خودش به نهال آمدنش،

زد مي ذوق در دلیل، بي و ناگهاني ظاهری تغییرِ !  

 چنین با توانست مي دخترک که نبود کتاب مرد مثلِ کیهان

ببرد را دلش سادگي به رفتارهايي . 

 قصد نهال که کرد مي حس اگر بود؛ کتاب و حساب اهل کیهان

شد مي دور بیشتر دارد، شدن نزديک . 



 گول کتاب، مردِ مثل وقت آن و بفهمد را نهال ی نقشه بود کافي

 پس. نشست مي عقب و شد مي هم حساس هیچ، خورد نمي که

نرود درزش الی موی که ای نقشه ريخت؛ مي ای نقشه بايد . 

 بدبختي گذراند؛ نظر از را مخاطبانش و برداشت را اش گوشي

نداشت شیراز در دوستي هیچ که بود جا اين . 

 که هماني زبانش، همکالسيِ اسمِ روی کرد مکث ثانیه چند

 دور کمي. ها جزوه کردن بدل و رد برای بود گرفته را اش شماره

کند دعوتش خانه به و بگیرد تماس کاره يک که بود ذهن از . 

 اسم به حسرت با و انداخت مخاطبانش به ديگری نگاه ناامیدی با

کرد نگاه بودند، دورتر کیلومتر نهصد که دوستانش . 

 اما کند دعوت را مهتاب توانست مي مهتاب؛ اسم روی کرد مکث

 ...نه

 آن پوشیدنِ موقع آن چه؟ آورد مي خودش همراه را علیرضا اگر

 مي بود،منتفي کرده ريزی برنامه برايش نهال که کوتاه دامن

نیاورد همراهش را علیرضا بگويد مهتاب به که هم شد نمي.شد . 



 داد؛ پیشنهاد را ناهید ذهنش و کرد نظر صرفِ هم مهتاب از

اما کیهان مجرد و بزرگ خواهرِ ... 

کشید؟ مي اش خانه به چطور را ناهید  

اينجا؟ بیا جان ناهید" گفت مي و زد مي زنگ کاره يک " 

نبود آزاد و کرد مي مراقبت خانم پروين از ناهید که خصوصاً . 

 مگر بود؛ گرفته بغضش. انداخت تخت روی را گوشي کالفگي با

باشد؟ کار و کس بي قدر اين آدم شد مي  

بزند گريه زير بود مانده کم . 

 دلش و کرد نگاه زيبايش لباس به مجدداً آينه در و کشید گردن

گرفت بیشتر . 

 گذشت، مي که هم هايش اخالق و کتاب حساب و کیهان از اصالً

نبود مستقیم رفتارهای اين آدمِ خودش . 

 جسارت گفت شد نمي نبود؛ کتاب دخترک به شبیه هم خودش

 پیشِ کیهان که داد نمي اجازه غرورش اما داشت جسارت ندارد؛

زده سرش به خودش کردنِ عَرضه قصد نهال کند فکر خودش . 



 و بود زده پسش بار يک کیهان. شدن زده پس از ترسید مي

خواست نمي تلخ ی تجربه دوباره نهال . 

 نمي رمان ديگر که خورد قسم کشید؛ بیرون تنش از را لباس

 که داشت کمد داخلِ به لباس برگرداندنِ به تصمیم و خواند

رسید ذهنش به فکری . 

کردنش درست عاشقِ نهال و  بود خانگي کیک عاشقِ ناهید . 

کند؟ امتحان يکي اين با را شانسش شد مي   

 فوراً و نکرد معطل ناهید؛ با گرفتن تماس برای بود خوبي ی بهانه

گفت روتین های پرسي احوال از بعد و گرفت را اش شماره : 

_  بیا.عاشقشي که آجیلي جان،کیک ناهید کردم درست کیک

باشیم هم با رو عصرونه تا اينجا . 

 برای کرد دعا بار هزاران ناامیدی، و امید میان دل، در و گفت

کرد اضافه که بود کردنش تشويق بیشتر برای و کردنش قبول : 

-  مي عوض هم جون پروين هوای و حال! بیاين جون پروين با

ما ی خونه نیومدين وقته خیلي شه، . 



بخشیدش ای دوباره جان ناهید، جواب : 

- مامان به بگم بذار. هنرمندمون عروس باشه . 

***** 
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 برگشتنش منتظر و نشسته ماشین درون سروش، منزل مقابل

 يک اما بروند شام برای بعد و بردارد خانه از چیزی بود قرار بود؛

نبود سروش از خبری و گذشته ربع . 



 که صدايي اما گرفت تماس اش گوشي با و شد طاق طاقتش

 جا را تلفن سروش که گفت مي شد، پخش ماشین داخل

 .گذاشته

 دوم ی طبقه ی پنجره به و برد بیرون پنجره از سر کالفگي با

 ی خانه هالِ ی پنجره کرد؛ نگاه بست بن انتهای ساختمان

کرد متعجبش چراغ، بودنِ خاموش اما بود سروش . 

 چنین در بار چندين هم قبالً. کرد صبر هم ديگر ی دقیقه چند

 از بیشتر سروش که بود نیامده پیش اما بود گرفته قرار موقعیتي

بگذارد منتظرش دقیقه پنج . 

 قفل را ماشین برداشت، را ماشین روی سوئیچِ و سروش تلفن

 به کالفه و فشرد را دوم زنگ. رفت ساختمان سمت به و کرد

 بود قرار که داشتند وقت چقدر مگر کرد؛ نگاه اش مچي ساعت

 ندادنِ جواب که رسید نظرش به. بگذرد اينطور ساعتش نیم

 نگاهي دوباره و کرد بلند را سرش. است کشیده درازا به سروش

 بار، اين و کرد لمس را زنگ ی دکمه مجدداً و انداخت پنجره به

شد باز در فقط . 



 اين گذاشت؛ زنگ روی را انگشتش و در به شد خیره متعجب

بود؟ وضعي چه ديگر ! 

 نکند. ماندند جواب بي زنگ روی انگشتش متعدد فشارهای

 پیش برايش مشکلي اگر! انداخت؟ مي راه بازی داشت سروش

بود؟ کرده باز را در چطور بود، آمده  

 چراغِ که واحده سه ساختمان کورِ و سوت راهروی به ناراحتي با

 داخلِ به قدم مردد و انداخت نگاهي بود خاموش طبقاتش تمام

 به ها نرده میان از رسید، که ها پلهراه ابتدای به. گذاشت راهرو

زد صدا احتیاط با و انداخت نگاهي باال : 

 سروش؟_

 حدودی تا هم و عصبي هم. شد عصبي نگرفت، که جوابي

 سروش واحدِ ی بسته درِ روی به رو و رفت باال طبقه دو. ترسیده

 خاصي علت سروش رفتارهای اين اگر خورد قسم و ايستاد

کند برخورد جدی صورت به باشد نداشته . 



 روی از برنداشته را دستش هنوز اما فشرد را واحد زنگ يکبار

 با و کرد متعجبش ورودی راهروی تاريکيِ و شد باز در زنگ،

زد صدا بود، کرده غريبش و عجیب آمده پیش شرايط که لحني : 

_ کجايي؟...سروش ! 

گفت عصبي و داد هُل را در : 

_ چیه؟ ديگه ها بازی بچه اين ! 

 اين اول دهد؛ پايان بازی اين به گرفت تصمیم نگرفت، که جوابي

 دستش کف را سروش حقِ بعد، و کرد مي تمام را بازی مسخره

کرد مي نظر صرف هم شام همراهي از حتي و گذاشت مي . 

 که بود کار اين از بعد و گذاشت داخل به را پايش يک مردد

 های سرامیک به شد خیره زده حیرت. شد روشن چراغ ناگهاني

 رويش مسیری قرمز، و صورتي ی شده پَر پَر های گل با که راهرو

بود شده درست . 

پرسید غافلگیر لحني با و گذاشت دهانش روی دست : 

_ اينجا؟ خبره چه  



 آمد نمي دلش. گلبرگي مسیرِ امتدادِ در رفتن راه به کرد شروع

 خانه پذيراييِ به و داد ادامه را مسیر. بگذارد ها گلبرگ روی پا

 دنبال را مسیر هايش چشم پاهايش، از قبل و رسید سروش ی

 .کردند

 های شمع و گلبرگ با که شد مي منتهي بزرگ قلبي به مسیر

بود رنگي رزهای با گلي سبد میانش و بود گرفته شکل کوچک . 

 آشپزخانه کانتر پشتِ و گشت سروش دنبال اش زده حیرت نگاه

پرسید متحیر و کرد نگاهش سوالي. کرد پیدايش : 

_ شده؟ چي ! 

 با و ايستاد رويش به رو. آمد سمتش به و زد دور را کانتر سروش

کرد نگاهش محبت . 

 نظر از را سروش صورت جای جای و بود شوکه هنوز نهال نگاه

شنید و گذراند : 

_ مبارک بودنمون هم با سال يک . 



 به را ظريفش تن و کرد حلقه نهال کمر دور را دستانش بعد و

 پذيرايي وسط قلب به سروش بازوی کنار از نهال. کشید آغوش

 را زدنش حرف قدرت زياد شوک. کرد نگاه میانش گل سبد و

بود کرده سلب . 

_  از بیشتر دارم دوستت. هام اذيت ی همه بخاطر رو من ببخش

 دست شم؛ مي خر وقتايي يه و دارم دوستت. ای ديگه کس هر

نیست خودم ! 

شان؟ دوستي از گذشت مي سال يک بود؟ شده سال يک ! 

زد لب و کشید عقب را سرش : 

 ...سروش_

 هايش لب که بود نگفته کامل را اسمش آخر حرف هنوز و

 رها بدنش طرف دو دستانش. شدند سروش های لب محصور

گرفت را وجودش شیريني ضعف حس و شدند . 

 دار تب زد، مي نفس نفس که حالي در و کشید عقب را سرش

زد صدا : 



 .سروش_

_ جانم؟ عروسکم؟ جانم سروش؟ جان  

نکند! ديد؟ مي خواب نکند ...  

 مي جانش به سروش که شد خوشايندی خلع درگیر دوباره

 .ريخت

************************ 
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 و کشید بیرون فر از را بود کرده درست تمام سرعت با که کیکي

شود خنک تا داد زمان . 

 و آيند مي ۷ ساعت تا بود گفته ناهید اتاقش؛ به برگشت فوراً

شدن آماده برای داشت وقت ای دقیقه چهل نهال .  

 مضطرب. رسید مي زانوهايش تا اش بلندی کرد؛ تن به را دامنش

 ترسید مي و خواست مي فر موهای دلش کرد؛ نگاه ساعتش به

 زمان تا و زد برق به را دستگاه و کرد ريسک بیاورد؛ کم زمان

 و کرد شانصورتي داد؛ تغییر را هايش لب رنگ شدنش، آماده

کشید هايش مژه به را ريمل . 

 را کیکش. بود آماده پروين و ناهید رسیدن از قبل دقیقه پنج

. آمد در صدا به خانه زنگ گذاشتش، که میز روی و کرد تزئین

اش نیفتاده اتفاقات تمام و امشب برای داشت هیجان .  



 را میوه ظرف رسیدنشان، تازمان و بازکرد را ساختمان ورودی در

گذاشت میز روی کیکش کنار و کرد تکمیل . 

 کرد نگاه آسانسور طبقات نمايشگر به و ايستاد در کنار

 لب روی به سرهیجان از لبخندی نهال و رسیدند...۵...۴...۳...۲

نشاند اش صورتي های . 

 گرفتن به کرد اقدام فوراً بود؛ ناهید ديد، که کسي اولین

 شدند، خانه وارد که دو هر و کند کمک پروين به تا وسايلش

گفت و پذيرايي سمت به کرد هدايتشان : 

_ اومدين خوش خیلي خیلي . 

 گرفت سمتش به را داشت دست در که شکالتي ی جعبه پروين

گفت و : 

_  که بزن  جان؛ ناهید تخته به بزن...الخالقین احسن اهلل فتبارک

رو عروسم باشم کرده چشم ترسم مي . 

 کرد تشکر زده هیجان ها، شکالت گرفتن با و رفت نزديک نهال

گفت و زد مبل ی دسته به ضربه چند نمايشي ناهید، و : 



_ خودمه داداش قشنگ برنج؟ شیر اين قشنگه کجاش ! 

رفت غره چشم ناهید برای پروين و خنديد نهال . 

گفت ناهید و کرد شروع را پذيرايي نشستند، تا : 

_  من؛ دست دم بذار بیار رو کیک ظرف اين فقط. نکش زحمت

خوايم نمي چیزی ديگه . 

شنید و پروين برای گذاشت را چنگال و چاقو و دستي پیش : 

_ نکش زحمت جان؛ مادر بشین بیا . 

 آرزو ساعت؛ به کردن نگاه با و گذاشت پروين برای کیک برشي

بیايد خانه به زود کیهان که کرد . 

پرسید ناهید از که بودند مشغول مهمانانش : 

_ چیه؟ شام برای مامان رژيمِ ! 

کرد مداخله فوراً پروين : 

_ مونیم نمي شام ما. جان مادر نه . 

وگفت شد بلند جايش از : 



_  بهش زنگ يه برم. شه مي ناراحت خیلي کیهان که طوری اين

 مامان که غذاهايي هم شما جان ناهید رسه؛ مي کي ببینم بزنم

بگو بهم رو بخوره شام برای تونه مي . 

 ترکشان زدن، حرف برای باشند داشته مجالي اينکه از قبل و

 را کیهان ی شماره و برداشت را اش گوشي. رفت اتاقش به و کرد

 به کیهان، دادنِ جواب برای کشید طول که مدتي تمام و گرفت

زد تندتر و تند قلبش و کرد نگاه آينه در خودش تصوير ! 

"  با کیهان کردنِ صحبت صدای بندش پشت شنید، که را "بله

 نهال و کرد مي توبیخ را کسي داشت خورد؛ گوشش به کسي

 اش نداشته اخالق و کیهان و آژانس روزهای ياد به ناخواسته

 .افتاد

_ شده؟ چي ! 

پرسید و آمد خودش به : 

_ مني؟ با ! 

_ ام؟ کي با پس  



گفت کالفگي با کیهان و داد قورت را دهانش آب : 

_ نهال؟ داشتي کار چي  

گفت و کرد جمع را تمرکزش : 

_ بیای زودتر ممکنه اگر بگم خواستم مي ! 

_ بشه؟ چي که بیام زودتر ! 

گفت فوراً پس کیهان، از نبود بعید کند؛ قطع ترسید مي : 

_  زودتر تونستي اگه که بگم بهت گفتم اينجان ناهید و مامانت

 !بیای

 مي دلش که شنید را چیزی دقیقاً نهال بعدش اما شد سکوت

 :خواست

_ آم مي زودتر منم دار؛ شون نگه شام برای ! 

 سرشانه به آينه در. بود گرفته اش نقشه! شد نمي بهتر اين از

 بودند رها اطرافش که مشکي و مواج موهای و اش برهنه های

خنديدند مي اش صورتي های لب. کرد نگاه . 



 خاطره آفريد؛ مي حادثه امشب. شد مي داستان دخترک امشب

ساخت مي ! 

****** 
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 تنها به و کانترش پشت بود نشسته برد؛مي سر به هپروت در

بود اتفاقاتش و ديشب کند فکر توانستمي که چیزی .  



 به همزمان صورت به حس، يک و هزار کرد؛مي فکر که ديشب به

 غافلگیر شدت به سوپرايزِ آن و ديشب. بردندمي هجوم سرش

 با نهال که ارزشمندی یهديه و هاشمع و هاگل سروش؛ یکننده

 بود گفته بار هزاران و بود شده شوکه بود؛ کشیده جیغ ديدنش

شهنمي باورم" ". 

 و حلقه انگشت به شد خیره و کشید بیرون میز زير از را دستش

 خانه به که زماني منهای حال، به تا ديشب از که انگشتری

 از پر انگشتری کرد؛مي پادشاهي انگشتش روی بود؛ برگشته

 سیر کرد،مي نگاهش چقدر هر نهال که درخشنده هاینگین

شدنمي . 

 احساس داد؛مي قلقلک هم را ديگری هایحس ديشب، به فکر

 را تنش عضالت و آمدمي سراغش به همزمان که هیجاني و شرم

کردمي منقبض . 

 حس و شد حبس نفسش. بست را هايش پلک ناخواسته

دويد پوستش زير بود شرم به آمیخته که خوشايندی . 

زد صدايش شبنم : 



_ ايماني خانم ... 

 ی اشاره با اما کرد نگاه نشناس زمان شبنم به و کرد باز چشم

 کانترش مقابل که خانمي دو متوجه شبنم، ابروی و چشم

گفت و نشست هوشیارانه و شد بودند ايستاده : 

_ بفرمايید خدمتم؛ در . 

 با و داد جواب بود کرده جمع زور به که حواسي با سوالشان به

 هیچ نبود؛ رويايي وقت هیچ رفت؛ فرو فکر به دوباره رفتنشان

 اين اما بود سروش عاشق تنهايي به ها مدت نبود؛ گرا برون وقت

 رفتارش و بود کرده حفظ دلش و خودش برای فقط را عشق

 مي خوب همیشه شود؛ باخبر دلش راز از کسي داد نمي اجازه

 خاطرات از که احساسي اما کند کنترل را احساسش توانست

 آورد؛ مي درش پا از بود؛ کنترلش ورای چیزی داشت، ديشب

 خنديدند؛ مي هايش چشم که پیشهعاشق سروشِ ی خاطره

 ی صدقه قربان افتاد، نمي هايش لب روی از لبخند که سروشي

 که سروشي بودند؛ شده نوازشگر هايش دست رفت؛ مي نهال

بود کرده تکمیل را نهال ذهن آمیز محبت واژگان ی خزانه .  



 بود؛ داده سفارش سروش که مفصلي شام افتاد؛ بعدش و شام ياد

بودند کرده رهايش نخورده دست که شامي ... 

 شرم هم داد؛ قلقلک را دلش کسي سروش، اشتیاق تداعي با

هیجان هم و داشت . 

 پیش باشي داشته دوست تو که جا هر تا" بود گفته سروش

بود مانده هم حرفش سر و "ريممي !  

 پذيريشش و آمادگي نهال چون بودند نرفته پیش آنچنان

 و قشنگ هایحرف و بود عاشقانه نوازش بود، چه هر نداشت؛

رمانتیک هایخاطره ! 

 یشماره ديدن و کرد نگاه خوردن زنگ حال در تلفن به تأخیر با

 که چیزی تنها نشستن؛ صاف به کرد وادارش مديريت داخلي

 که بود مغربي به کردن فکر کند، زايل را اشخوشي توانستمي

بردارد سرش از دست نداشت قصد هم امروز يک انگار . 

شنید و داد جواب : 

_ من اتاق بیاريد تشريف لطفاً . 



 جدايش اش عالقه مورد بازی از زور به که داشت را کودکي حال

درس کالس بفرستنش و باشند کرده !  

 مي مرد اين از که حسي زد؛ مغربي نحس اتاق در به ضربه چند

نحس بود؛ همین گرفت ! 

گفت و بود اشمرخصي یبرگه روی مغربي نگاه شد، که وارد : 

_  که شما جسارتاً اما کردممي تايید رو مرخصي هایبرگه داشتم

بودين رفته مرخصي تازگي به . 

 وادارش مغربي، منتظر صورت و کرد نگاهش شده حبس نفسي با

دادن توضیح به کرد : 

_ برادرمه جشن مراسم هفته آخر اما دونم مي بله . 

کرد اش شوکه مغربي سوال : 

_ شما؟ دارين برادر تا چند  

داد جواب فوراً : 

 .يکي_

داد توضیح شد، سوالش اصل متوجه که بعد و : 



_ عقدشه مراسم هفته آخر بود؛ برونش بله مراسم سری اون . 

بزند لبخند شد باعث مغربي جواب : 

_  و ازدواج و حنابندون مراسم برای هم رو بعدی های هفته اگر

 مرخصي نیست قرار فرزندشون جنسیت تعیین جشن و تختي پا

 ناي به که بگم بايد نه، اگر اما. کنم مي تأيید رو يکي اين بگیرين،

بیايم کنار تونیم نمي صورت . 

! شناختمي را ها مراسم هم خوب چه کرد؛ کنترل را لبخندش

 :گفت

_ نگیرم مرخصي ها زودی اين به ديگه کنم مي سعي . 

 به مغربي، نگاه که زماني تا رفت مي پیش خوب داشت چیز همه

 و نهال انگشت روی کرد قفل ثانیه چند نگاهش. افتاد انگشترش

گفت تلخ و برق و زرق پر انگشترِ آن : 

_  کردم؛ اشاره برادرتون برای که مراسمي تمام به بايد گويا

کنم اضافه هم رو شما مراسم ! 



. کرد مشت را چپش دست ناخواسته و داد قورت را دهانش آب

 مي فرار دلش نهال که قدری آن بود؛ عجیب مغربي نگاه

 .خواست

***** 
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 به شد خیره و کرد باز را در کرد؛ باز کیهان برای را در خودش

 و گرفت را بود هايشدست در که آنچه هر و کیف. صورتش

 :گفت

_ عزيزم نباشي خسته . 

 ناهید و پروين به بعد و نهال به نگاهي رفتند؛ باال کیهان ابروهای

گفت لب زير و انداخت : 

 .سالم_

 سمتِ به که کرد نگاه کیهان به و بست را در زد؛ لبخند نهال

 به و برد اتاقش به را کیهان وسايل. بوسیدشمي و رفته پروين

 پروين با پرسي احوال حال در همچنان کیهان برگشت؛ پذيرايي

آورد در را ناهید صدای و بود : 

_ داره رو رفتارها اين توقع هم من از فردا نکن؛ لوسش قدر اين . 

داد را جوابش کیهان و خنديد بلند و گفت : 

_ ذارمتنمي زنده بگي مادرم به کمتر گل از! وظیفته ! 

گفت و داد تکان سری ناهید : 



_ توئه مادر فقط دونستمنمي... اوه ! 

 سر به سر و چنینياين های بحث رسید؛مي راضي نظر به پروين

 مقابل کیک برشي نهال. داشت دوست را هايشبچه گذاشتن

گفت ناهید و گذاشت کیهان : 

_ نهال خواممي منم . 

 را ناهید که رفت باال پروين اعتراض صدای و شد کار به دست

دارد نگه هم شام برای جا خواست مي و کردمي مواخذه . 

 روی های قابلمه ؛رفت آشپزخانه به مجدد، پذيراييِ از بعد نهال

 ادکلن بوی که داشت برگشتن قصد و کرد چک را گاز

داد کیهان شدن نزديک از خبر و زد اش بیني زير خصوصي،به .  

 مقابل دقیقاً بعدش و چرخید ناگهاني کرد، حس که را حضورش

 فاصله ترين نزديک از را پیراهنش سفید های دکمه و بود کیهان

 شانه سر متوجه را کیهان نگاه و برد باال کمي را سرش. ديد مي

ديد اش برهنه ی : 

_ گذاشتي؟ چي شام ! 



 بر نهال تغییرات از چشم سوال، اين پرسیدنِ برای بود الزم

 ندارد؟

گفت و گاز کنار کابینتِ به زد تکیه تفاوت، بي اما نهال : 

_ مرغ و سوپ هم مامان برای. الزانیا ناهید و خودمون برای . 

_ خوای؟ نمي کمک نداری؟ الزم چیزی ! 

گفت و کرد کج را سرش : 

_ هست چیز همه نه . 

 نمي بر سرش از دست کیهان نگاه اما بود داده را کیهان جواب

  .داشت

 اين تا که بود طبیعي گذرد؛ مي دلش در چه که دانست مي خدا

 زد مي پر دلش که بود طبیعي! خواست؟ مي را مرد اين حد

 ...برای

_ رفتیم ما که وقتي برای بگذاريد رو اش بقیه نظرم به...اهم اهم ! 

سمتش به چرخید دو هر نگاه آشپزخانه؛ در ناهید حضور با .  

گفت کیهان و کشید خجالت نهال : 



_ بگو پرت و چرت کم . 

گفت لودگي با ناهید : 

_  مصدع که زدم مي در حتماً وگرنه نداره؛ در آشپزخونتون

نشم شريف اوقات . 

پرسید مهرباني با نهال : 

_ عزيزم؟ داشتي الزم چیزی  

کشید بیرون صندلي خودش برای ناهید : 

_ دی؟ مي شام کي آره؛  

 کرد روشن را فر گريل و زد هم را سوپ گاز، سمت به برگشت

 :وگفت

_ عزيزم االن . 

گفت و کوبید ناهید ی شانه به يکي رفتن درحال کیهان : 

_ بده دستور کم ! 

گفت و صورتش روی نشاند ساختگي اخمي اما ناهید : 



_ نداری رو ترت بزرگ احترام اصالً . 

 ی خنده صدای بود که چه هر اما نشنید را کیهان جواب نهال

کرد بلند را ناهید . 

بعدش برای داشت عجله و کرد سرو زود را شام . 

 بي نه اما بود کرده تغییر نهال بود؛ خودش سرجای چیز همه

 برای تغییرات اين کند باور کیهان که بود ريخته ای نقشه و دلیل

بود گرفته اش نقشه ظاهر به و است ناهید و پروين حضور . 

 و کرد شان بدرقه کیهان با همراه رفتند، که پروين و ناهید

گفت بست، را در که کیهان : 

فردا برای باشه خونه کردن جمع شدم؛ خسته خیلي . 

 "آخ" با و هايش گوشواره سمت به برد دست لحظه همان و

شنید و کشاند خودش سمت به را کیهان گفت، که بلندی : 

_ شد؟ چي  

 گیر اش گوشواره قالب نبود؛ اش نقشه جزو ديگر قلم يک اين

 به و آمد چشمش به اشک درد از گوشش؛ ی نرمه به بود کرده



 که کند استفاده آينه از تا اتاقش سمت به کرد حرکت سرعت

کرد متوقفش و گرفت را دستش راه ی میانه کیهان . 

گفت و کرد جدا گوشش از را ديگرش دست : 

_ شده چي ببینم بذار . 

داد  نجاتش فوراً و . 

 هضم را آمده پیش موقعیت توانست تازه گرفت؛ آرام که دردش

بود گذاشته اثر قلبش ضربان روی نزديکي از میزان اين کند؛ . 

 نهال آنکه بي و گذاشت انگشتانش میان را گوشواره کیهان

 نهال گوش يکي آن سمت به را دستش باشد؛ داشته ای خواسته

 ی گوشواره قفل کردن باز مشغول و زد کنار را موهايش و برد

شد ديگرش ... 

 

22:42 21.05.19, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#44 

 

 



 

 

 

 کوتاه هایدم کرد؛نمي کار درستي به اشتنفسي سیستم

بود ناتوان بازدمش فرستادن بیرون در و گرفتمي .  

 حرکت هر که نهالي همان پیش؛ سال دو نهال همان بود شده

 باز که مردی اين مرد، اين انگار بود؛ منتظره غیر برايش کیهان

 را بود، داده طول قدراين را گوشواره قفل یساده کردن

 حرکتش هر داشت، تازگي برايش حرکتش هر شناخت؛نمي

حرکتش هر بود، گیرنفس .... 

_ اتگوشواره ! 

 به که ایگوشواره کنار فرستادش و کشید باال را نگاهش تاخیر با

 آن از و آورد باال سختي به را دستش. بود شده گرفته سمتش

 داشت را دستش بردن پايین قصد و گرفت را گوشواره تر، سخت

داشت نگهش راه یمیانه و شد مانع کیهان دست که .  

نزد قلبش !  



 و زد چنگ را بازويش بار اين و کرد رها را هايشانگشت کیهان

.  کشید نزديک قبل، از بیشتر حرکت يک با را نهال ظريف تن

 تکان هايشمردمک زد،نمي پلک بود؛ شده مجسمه اما نهال

 تنها و و بودند مانده حرکتبي و بازنیمه هايشلب خوردند،نمي

 اش سینه قفسه ريتمیک غیر و خفیف حرکت داشت، که حرکتي

 .بود

 امتداد در آمدند؛ باال اش برهنه ی سرشانه تا کیهان های انگشت

 هايش لب و کردند حرکت اش ترقوه ی برجسته استخوان

 :پرسیدند

_ ناهیده؟ و مامان اومدن برای تغییر همه اين کنم باور ! 

 و ای کلمه هر از بود خالي سرش. داد قورت را دهانش آب نهال

بود کرده شروع را بازی تازه کیهان : 

_  من که پوشي مي رو لباسي اون هم مامانم برای دونستم نمي

دارم دوست ! 

داد ادامه کیهان و پريد راستش پلک : 



_  من که کني مي درست رو مويي مدل اون هم مامانم برای

دارم دوست . 

کیهان آخر ی جمله با خصوصاً بود، شکستن حال در مقاومتش . 

_ دارم دوست من که شي مي اوني دقیقاً ساده؛ مهموني يه برای . 

 عملي و کجا خواستن اما برود عقب به قدم يک خواست مي

کجا؟ کردنش  

 مجسمه باشد؛ مجسمه توانست مي فقط کیهان های دست زير

. نداشت ديگری حرکت هیچ پلکش ناگهاني پرش جز که ای

 انگشتش چهار. آمدند باال گلويش امتداد در کیهان انگشتان

 زيرينِ لب امتداد در شستش انگشت و نهال ی چانه زير نشست

 مقاومتش رفت مي انتظار آن هر که ای پريده رنگ ی مجسمه

کردند حرکت بريزد، فرو و بشکند . 

گفت وار زمزمه و نهال گوش کنار برد را سرش : 

_ دارم دوست من که لباته رو رنگي همون . 



 بود بلد زيادی های روش مرد اين شدند، مشت نهال انگشتان

نهال آوردن در پا از برای ! 

 و کردند رد هم را مبدأشان برگشتند؛ را رفته راهِ کیهان انگشتان

 را يقه و نشدند متوقف اما نهال پیراهن ی يقه روی کردند گیر

بردند  پايین خودشان با هم . 

 آرامي به و را نهال تنِ کشید بو گردنش، گودی تا رفت کیهان سر

 :گفت

_ دارم دوست من که زدی رو عطری همون ! 

 و نهال ی شده ماسکه صورت به شد خیره. کرد بلند را سرش

 :گفت

_  تحريک چي؟ که کني رو ها کار اين ی همه گفتي خودت با

تو؟ با گرم ی رابطه يه داشتن برای بشم ! 

 چرخید؛ مي سرش دور داشت خانه داشت؛ سرگیجه حس نهال

پرسید کیهان و رفت عقب به قدم يک : 



_  ساعت نیم که قضیه اين با من که کردی فکر خودت پیش چرا

دارم؟ مشکل تو اتاق تو بیام  

افتاد و خورد سر نهال انگشتان بین از گوشواره . 

شد نزديک دوباره کیهان سر . 

_ بخوای تو اگر ندارم قضیه اين با مشکلي هیچ من ... 

داد ادامه نهال صورت به دقیقي نگاه با و کشید عقب : 

_ خوای مي پیداست امر شواهد از که ! 

 اين و کیهان روی اين اين، از بیشتر بست؛ را هايش پلک نهال

 و بست را هايش پلک. آورد نمي تاب را هايش حرف دست

 فاصله زمین از را پاهايش و شدند قفل تنش دور کیهان دستان

 .دادند

گذاشتش تخت روی آرامي به و بردش اتاق سمت به کیهان .  

 را کیهان. بود داده دست از را رويا و واقعیت بین مرز اما نهال

سابقشان مشترکِ اتاقِ به بود آمده که کیهاني کرد؛ نمي باور . 



 اش خواسته تنها که کرد نمي باور کرد؛ نمي باور هم را خودش

باشد کیهان پیراهن های دکمه کردن باز لحظه، آن در . 

****** 
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 کنار هايش لب روی از که لبخندی با نهال و بود نامي عقدِ جشن

 به و رفت مي راه سالن در بلندش، سبز لباس آن با و رفت نمي

گفت مي آمد خوش میهمانان . 

بودند؛ نیامده هنوز داماد و عروس  

صحبت به مشغول گروهي و بودند رقص به مشغول گروهي . 

 صندلي نشیمن رو از را کیف اش؛ دستي کیف و میز سراغ رفت

 وارد فوراً بود؛ داده جواب و ديده را پیامش سروش برداشت؛

 لب روی تری بزرگ لبخند سروش های پیام و شد اش صفحه

نشاندند هايش .  

 آن با خودش از قدی عکسي سروش؛ برای بود فرستاده عکس

 و آرايش و نشسته تنش روی ممکن حالت بهترين به که لباسي

بود کرده زيبايش همیشه از بیشتر که مويي مدل . 

 نوشته که متني به و کرد رد را سروش قلبي چشمْ های اسمیلي

رسید بود .  

نهال شدی عروسک " " . 



 بود نوشته سروش بعدش و بود قلبي چشم های اسمیلي دوباره

 اين با دهمي معني چه بدزدمت؟ و بیام جشن از بعد شه نمي"

بخوابي؟ تنهايي و خونه بری شب آرايش و لباس "  

 که داشت را سروش به دادن جواب قصد و کرد جمع را لبخندش

گفت نشستمي کنارش که حالي در و رسید سر ندا : 

_  به برسه چه برم؛ راه تونم نمي هم قدمچهار ها کفش اين با

 !رقصیدن

گفت و کشید نفسي ها،کفش آوردن در بعد و : 

 !آخیش_

 بازوی به يکي ندا که شد باعث همین و نبود ندا متوجه نهال

بگويد و بکوبد اشبرهنه : 

_ بردار گوشیت سر از دست رو امروز يه . 

گفت و کرد خاموش را گوشي ی صحفه : 

_ کنم چکش اومدم لحظه يه . 

کرد اشمسخره ندا : 



_  شدی خیره ساعته يه و کني چکش اومدی دقیقه يه فقط. آره

کنيمي ذوق داری خورده تاپ تي خرهای مثل و بهش ! 

داد ادامه ندا و کرد نگاه خواهرش به رفته باال ابروهای با : 

_  گممي دروغ کني؟مي نگاه آدم به گاو مثل داری چرا حاال

 !مگه؟

گفت و گرفت اشخنده : 

_  تونيمي نظرت به که داری سراغ هم ایديگه چهارپای اگه

نکن تعارف بگو؛ من، به بدی نسبتش . 

گفت جديت با اما ندا : 

-  اون که هستن خزنده تا دو يکي فقط شدن، تموم پاها چهار نه؛

راحت خیالت گم،مي بهت حتماً موقعیتش تو هم ! 

 و شد پیدا بهارگل یکله و سر بدهد، ندا به جوابي خواست تا

گفت نیامده هنوز : 

_ نهالي پاشو...ندا شو بلند دخترا؛ پاشید ! 



 به مادرش. آمد وجد سر ذوقش، از و کرد نگاه مادرش به نهال

 نامي برای هاسال که ی "ببینم رو داماديت شاءاهلل ان" آرزوی

 عجیب کرد نمي ذوق آشکارا قدر اين اگر و بود رسیده داشت

گفت و کرد بلند را ها دختر. بود : 

_ برقصید بايد شب آخر تا که پاشید . 

گفت و کرد کوله و کج را صورتش ندا : 

_  کردند قُرق رو رقص جايگاه عروس خوشحالِ فامیل که فعالً

بديم قری يه و وسط بريم که خدامونه از ما وگرنه . 

 را دوشان هر و زد ندا به تشری و گرفت گاز را لبش بهار گل

رقصنده  جمعیتِ میان به فرستاد . 
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 جشن شب، ساعات آخرين تا و آمدند داماد و عروس بعد دقايقي

 که خانه به برگشتن حال در نهال و بود شب اواخر. داشت ادامه

افتاد اش صفحه روی سروش نام و خورد زنگ تلفنش . 

 و بودند صحبت گرم انداخت؛ مصطفي حاج و بهار گل به نگاهي

نگذارد جواب بي را سروش تماس که شد باعث همین .  

شنید و کرد تنظیم حالت کمترين در را تلفن صدای و داد جواب : 

_ خودم عروسک به سالم . 

پرسید سروش و کرد پرسي احوال و سالم رسمي، حالتي با : 

_ هستي؟ جايي ! 

 که نهالي و عقب های صندلي به توجهي هیچ مادرش و پدر

 همان با نهال حال اين با نداشتند؛ بود، صحبت به مشغول

داد جواب احتیاط : 

_  بابا و مامان با. خونه گرديم برمي داريم. شده تموم جشن

نیومدی؟ چرا هستم،  



خنديد سروش : 

_ اومدم مي سر با که بودم دعوت اگه مگه؟ بودم دعوت . 

گفت سروش جواب در و کرد کنترل را اش خنده : 

 .مثالً_

انداخت اش خنده به بار اين سروش جواب : 

_  رفتم مي بايد هم اومدم مي نیست؛ مختلط شما مجالس البته

ديدم مي غريبه قلچماقِ سری يه و مردونه مجلس تو . 

پرسید و شد متوجهش بهار گل : 

_ نهال؟ کیه ! 

گفت و گوشش از داد فاصله کمي را تلفن : 

 .همکارم_

گفت کوتاه بهار گل : 

_ برسون سالم . 

پرسید بدجنسي با سروش و : 



_ ديگه؟ همکارم ! 

پرسید و دهد را جوابش توانست نمي : 

_ بود؟ چطور آژانس؟ از خبر چه  

برگشت سروش لحن : 

_ شم مي رواني که ننداز يادم . 

پرسید متعجب : 

_ مگه؟ شده چیزی چرا؟ ! 

کرد تغییر سروش لحن : 

- بده نشون روانپزشک به رو خودش بايد مرديکه اين که خدا به ! 

. نبود سخت ابدا گويد، مي را کسي چه سروش کهاين زدن حدس

 :پرسید

- باز؟ گفت چیزی مگه  

رفت باال سروش صدای تون : 

- نبست رو دهنش هم لحظه يه گفت؟ چیزی !  



 هم خودش ها روز اين کرد؛ مي نگرانش سروش عصباني لحن

 فهمید؛ نمي را مغربي. نداشت کارش محل به خوبي حس ديگر

 يک ها روز اين که مغربي کردند؛ مي گیجش مرد اين های رفتار

 جديد ی بهانه هزار روز هر و کرد نمي رها را آژانس هم لحظه

پرسنل اعصاب کردن خرد برای داشت . 

- رفتي؟ کجا   

 مصطفي، حاج ماشین با بود مماس که ندا همسر ماشین های بوق

بشنود را سروش صدای داد نمي اجازه .  

 و شد خیره بودند، زده بیرون سانروف از که ندا های بچه به

 :گفت

- گیرم مي تماس بعد !  

بود درگیر فکرش خوابیدن، ی لحظه تا موقع، همان از و ! 
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نهم و سي فصل  

 

 

 

 

 

 باز پلک محض به بود؛ نکرده حرکتي هیچ شدن بیدار از بعد

 به بود شده خیره بعد، و بود کرده نگاه را اطرافش ابتدا کردن،

   !سقف

 از بود پر فقط سرش نداشت؛ جريان سرش در بخصوصي فکرِ

 تشخیص درستي به را احساسش بود؛ شده گیج. ديشب اتفاقات

داد نمي . 

شد مي هم تر گیج کرد، مي مرور که را ديشب های خاطره .  

 مغزش توانست نمي چیزی هیچ اما شود بلند خواست مي دلش

حرکت دستور کردن صادر برای کند قانع را .  

نه يا است خانه در کیهان دانست نمي ! 



 هیچ نهال، شدنِ بیدار زمان تا و بود رفته ديشب، ی رابطه از بعد

نبود ازش خبری !  

 آن به و کرد دنبال هدف بي را سقف روی های هالوژن خطوط

 را کرده دنبال مسیر هايش چشم با بعد، و رسید اتاق سر

  .برگشت

 را ديشب تمام و بست بست؛ را هايش چشم و گرفت نفسي

 نمي که احساسي از چیزی شايد تا کرد تجسم پلکش پشت

شود دستگیرش دهد، تشخیص توانست .  

 هم طرفي از نداشته؛ دوست را ديشب که کند اقرار توانست نمي

داشته دوست را ديشب که بگويد مطمئن توانست نمي .  

 چشم فردايش، صبح که هايي رابطه آن برای بود زده لک دلش

کرد مي باز کیهان آغوش در . 

 مي دلش شدند؛ منقبض عضالتش ديشب، جزئیات يادآوری با

 خاطرات اما دهد نجات را خودش و کند باز پلک خواست

 کرد نمي مرورشان جزئیات با تا و گلويش بیخ بودند چسبیده

گذاشتند نمي راحتش . 



 های دکمه نهال تا بود ايستاده که کیهاني کرد؛ تجسم را کیهان

کند باز تک به تک را پیراهنش !  

مرد اين داشتن برای بود دلتنگ که شود اين منکر توانست نمي . 

 نمي پیدا را رفتارهايش نداشت؛ ياد به خودش از زيادی چیز

 تحت رفتارها و نباشد خودش دست حالش که انگار کرد؛

نباشند اختیارش .  

 که کیهاني کیهان؛ به بود معطوف آمد مي يادش ديشب از چه هر

 و کرده جدا نهال تن از را ها لباس سريع، نه و آرام نه حرکاتي با

نداشتش خاطر به درستي به نهال که ای جمله بود؛ گفته چیزی . 

 شبیه کیهان ترسید مي داشت؛ آرامش کیهان انتظارش خالف بر

 بعدش و دهد نشان رابطه در را خشمش و شود کتاب مردِ به

 اتمام به خوشي و خوبي به چیز همه و کند تشکر شود، ماليم

 اول جزء از فقط نهال البته. شوند فراموش ها دلخوری و برسد

 نشان حرکتي هیچ ديشب ی رابطه در و داشت واهمه تفکر اين

 رفتارهايش و بود آرام مردش نداشت؛ کیهان ناراحتي و خشم از

 حالِ به حواسش و کرده رفتار مالمیت با. نبودند آمیز خشونت



 مسخ را نهال لحظه، آخرين تا و پرسید مي سوال ازش. بود نهال

 بود؛ جايش سر ديشب ی رابطه چیزِ همه. بود کرده رفتارهايش

 اتفاق يک نبودن جز بود رفته پیش منطقي و درست چیز همه

 خودش به که داد نمي اجازه و بود کرده درگیر را نهال ذهن که

 اتفاق ای بوسه ديشب داشته؛ دوست را ديشب کند اعتراف

داشت نیاز وجودش به شدت به نهال که ای بوسه! بود نیفتاده . 
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 چه به بگذارد را نیفتادنش اتفاق دانست نمي که ای بوسه

 !حسابي؟

 زده سرباز انجامش از عمداً يا بود شده فراموش سهواً که اتفاقي

بود؟ شده ! 



 و رنگ توانست مي بوسه نظرش به و کیهان محبت به داشت نیاز

 اما نداشت رفتاری بد کیهان چه اگر! باشد داشته محبت از بويي

 افتاده جا هم جوری بد بود؛ افتاده جا قلم يک اين نهال نظرِ از

 .بود

 اتاقش از کیهان رفتن با که پاياني. کرد فکر ديشب پايان به

نداشت را کیهان ماندن انتظارِ نهال که البته بود؛ شده مشخص . 

 اتفاق اين از بعد ها دلخوری ی همه که نداشت انتظار نهال

 معجزه زيادی داستانکتاب های رابطه نظرش از. شود فراموش

 های آدم و شد مي بلبل و گل چیز همه بعدشان بودند؛ آسا

 نهال. کردند مي زندگي تر عاشقانه هم اول روز از داستان،

 بود کرده اظهار کیهان که خصوصاً نداشت؛ انتظاری چنین "قطعا

نیست قرمزش خط رابطه، نداشتن يا داشتن . 

. شد بلند تخت روی از باالخره و کرد باز را هايش پلک ناگهاني

 رنگ مشکي پیراهنِ روی خورد سُر نگاهش که داشت رفتن قصد

 آخر ی جمله يادآوری و بود شده مچاله تخت، ی گوشه که



 باشم، اينجا خواستي وقت هر بعد به اين از" بود گفته که کیهان

آورد درش پا از "بپوش رو لباس اين به شبیه يکي . 

 را اتاق کلِ هايش چشم و توالت میز ی لبه گذاشت را دستش

 که جزئیاتي هیچ نکردند؛ پیدا کیهان از اثری هیچ و کاويدند

 وجود داشته، حضور اتاق اين در ديشب کیهان دهد نشان

 .نداشت

 از و پوشید شلواری و شرت تي و کرد باز را هايش لباس کشوی

 موهای میان کشیدن انگشت حال در. رفت بیرون اتاقش

 آشپزخانه، ی جزيره پشتِ کیهان ديدن با که بود نامرتبش

برد ماتش .  

 مرد صورتِ تا پرتقال آب ی خورده نیمه لیوان روی از را نگاهش

. دزديد را نگاهش ناشیانه و کشید باال بود مقابلش که ای آراسته

 اش واقعي احساس ندانستنِ اما نبود شرم سر از نگاهش دزديدن

بود کرده کارش مالحظه . 

پرسید ناخواسته و راند عقب به را موهايش فوراً : 

_ ای؟ خونه  



 حالِ در و نوشید را اش میوه آب از جرعه آخرين کیهان

گفت يخچال، به پنیر ظرفِ برگرداندنِ : 

_ خوبي؟...رفتم مي داشتم ! 

 "خوبي" ی کلمه به کرد فکر. کرد نگاهش فاصله همان از نهال

داد جواب و بود آمده کیهان ی جمله آخرِ که : 

 .خوبم_

_ نداری؟ نیاز چیزی ! 

 حال اين با کرد، نمي درک درستي به را کیهان جمالت معنای

گفت و داد تکان سری : 

 .نه_

 رسمي کرد؛ تماشا را کیهان رفتنِ و ايستاد جايش در همچنان و

 نظرش به. کیهان جز به نداشت دوست را مردی هیچ پوشیدنِ

شد مي افتاده پا پیش اسپورت، های لباس در مرد اين ابهتِ ! 

 پر و شیک رسمي، کردند؛ مي تعريف هايش لباس با را کیهان

 !ابهت



******************* 
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چهلم فصل  

 "تهران"

 

 

 

 

 

پرسید و ريخت بهم را پاستايش بشقاب محتوای چنگال با : 

_ جديه؟ قضیه  

داد جواب وقتي کرد مي بازی غذايش با داشت هم سروش : 



_ نباشه جدی کن دعا . 

 غمگین را سروش حد اين تا که خصوصاً بود؛ گرفته بغضش نهال

گفت و زد پس را بشقابش ديد؛ مي : 

_ بری؟ بايد کِي نیست؛ هیچي که شاءاللّه ان ! 

 چند برای برداشت؛ بشقابش با بازی سرِ از دست هم سروش

گفت نهايتاً و کرد نگاه نهال به ثانیه : 

_  رو ناهار میز شدم؛ خبردار بیای تو که اين از قبل دقیقه چند

 اتفاق اين گفت و زد زنگ مامان که بودم منتظرت و چیدم

بیافتم راه بايد افتاده؛ . 

 دور را سروش ی آشپزخانه کوچکِ میزِ شد؛ بلند جايش از نهال

 و اش شانه روی گذاشت را دستش ايستاد؛ سروش کنار و زد

 :گفت

_  همین پاشو. بشه رفع خطر که کنم مي دعا کنم؛ مي دعا من

 ماشین با. برداری رو داری الزم که وسايلي کنم کمکت حاال

ری؟ مي خودت ! 



داد جواب کوتاه سروش : 

 .آره_

گفت و کرد اشاره آشپزخانه به نهال و : 

_ خوردی مي غذا کم يه کاش کنم؛ مي جمع رو اينجاها من ! 

 تلفنش بگويد چیزی آنکه از قبل و شد بلند جايش از سروش

خورد زنگ . 

 تلفتي روشن ی صفحه سراغِ رفت همزمان سروش، و نهال نگاه

تبسم"نامِ به شدند خیره دو هر و بود سروش بشقاب کنار که ".  

 شروع نهال داد؛ جواب را تماس و برداشت را گوشي فوراً سروش

 سروش پي حواسش تمام و نخورده دست میز کردنِ جمع به کرد

 بغضش سروش، آخر ی جمله با و بود خواهرش با اش مکالمه و

 .شکست

_  افتم؛ مي راه دارم هم من. که نشده چیزی تبسم؛ نکن گريه

اونجام ديگه ساعتِ چند ! 



 و اشک ردِ و کشید خیسش های پلک روی را دستش فوراً

 و کشید را بازويش سروش. ماند جا دستش پشت ريمل، سیاهي

 :پرسید

_ کني؟ مي گريه چرا ديگه تو  

 دلش. دانست نمي را معنايش هم خودش که داد تکان سری

 هم خودش شرايط، اين با خواست نمي هم طرفي از و بود گرفته

گفت و کرد کنترل را احساسش. کند ناراحت را سروش : 

_ کنیم جمع رو وسايلت بريم. دلم عزيز نیست چیزی . 

 به که احساسي با مدت، تمامِ و رفت اتاقش به سروش همراه

 سروش و کرد جمع ساک سروش برای کرد، مي کنترلش سختي

 به بود خیره مبهوتش، نگاهِ آن پشتِ از و تخت ی لبه بود نشسته

حرکاتش و نهال . 

گفت و بست را ساک زيپ نهال : 

_  فقط. گذاشتم برات رو بشه الزمت کردم مي فکر که چیزی هر

نکردم پیدا رو شارژرت . 



 تنهايش نهال آن، از بعد و کرد نگاهش آمیز تشکر سروش

کند عوض لباس تا گذاشت .  

 گلويش، بیخ بود چسبیده که بغضي با و برگشت آشپزخانه به

 ديشب همین. زباله سطل داخل کرد خالي را ها بشقاب محتوای

 پاستای من؛ مهمونِ ناهار فردا" بود گفته و داده پیام سروش

پز سروش " 

 از بردن لذت برای بود ريخته برنامه توانست مي تا هم نهال

 از برايش حتي کند؛ سپری سروش کنارِ بود قرار که ظهری

 با که هايي شیريني بود؛ آورده هم نامي جشنِ های شیريني

ماندند مي نخورده دست سروش رفتن .  

 آب و گذاشت سینک داخل را ها بشقاب و زد پس را افکارش

 لباس در پوشیده سروش لحظه همان. رويشان کرد باز را گرم

 از بیرون به را نهال و آمد بیرون اتاق از دست به ساک و هايش

کشاند آشپزخانه .  

پرسید سروش و سروش به کرد نگاه غصه با : 

_ کني؟ مي کار چي تو   



داد جواب محبت با : 

_  مي بر و گیرم مي آژانس بعد و کنم مي جمع رو اينجاها من

نباش من نگران خونه، گردم . 

گفت سروش : 

_  مي رو تو اول بريم. بمونه همینطوری بذار. شو خونه خیالِ بي

رم مي بعد و رسونم . 

کرد مخالفت : 

_ نباش هم من نگرانِ. برو تو . 

پرسید غمگینش لحن با سروش : 

_ نهال؟ باشم مطمئن !  

 سعي که لحني با و گرفت آغوش در را سروش و داد تکان سری

گفت گوشش کنار باشد، محکم کرد مي : 

_  بدی اتفاق هیچ که دم مي قول بهت. نباش هیچي نگران

 هم رو تلفنت. باش خودت مراقب برو؛ آروم فقط تو. نیفتاده

بگو من به داشتي الزم که هم هرچیزی. بذار روشن . 



شنید و سروش از شد جدا و گفت : 

- ببر خودت با رو ها کلید و کن قفل رو ها در پس .  

داد اطمینان : 

- راحت خیالت .  

 شکستن برای شد مجوزی رفتنش، و را سروش کرد راهي بعد و

 .بغضش

***** 
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. بود کرده تجربه را مختلفي احساسات گذشته، ساعت ۲۴ طي

 بعضي. نه را بعضي و شناخت مي را هايشان بعضي که احساساتي

خاکستری و تیره بعضي و بودند رنگ صورتي و فانتزی هايشان . 

 ها کابینت حتي کرد؛ تمیز را خانه کل کیهان رسیدنِ ی لحظه تا

 هايش گل به چیدشان؛ نو از گیری گرد از بعد و ريخت پايین را

 به دستمال با را بلندش پیچک های برگ تک به تک و رسید

کرد تمیز آرامي .  

 ايده هیچ شد، که لباس پوشیدنِ موقع اما کرد حمام پخت، غذا

 که کیهان ی جمله و کرد باز را هايش لباس کمد. نداشت ای

 يکي باشد، اتاقش در که بخواهد دلش نهال وقت هر بود گفته

زد زنگ سرش در صدم بار برای بپوشد، ديشبي لباس به شبیه ! 



 هايي لباس تمام دور و کرد باز را اش راحتي های لباس کشوی

 تي. کشید خط را گرفتند مي جا ديشبي لباس ی زمره در که

 بیرون کشو خانگيِ های لباس بین از اسپورتي شلوارِ و شرت

 جمع سر پشت از ساده، را موهايش پوشیدنش، از بعد و کشید

 بود شام میز چیدنِ مشغول و رفت آشپزخانه به آن، از بعد و کرد

 از بعد و تهران ی شماره پیش ديدن با. خورد زنگ خانه تلفن که

 دلتنگي شان، خانه تماسِ شماره داشتني دوست اعداد آن،

 ارزش با به شبیه را تلفن گوشي. زد چنگ وجودش به عجیبي

 سبز ی دکمه فشردن با و گرفت دست دو هر با دنیا، شي ترين

 صاحب ی صدقه قربان بار هزاران و کرد وصل را تماس رنگ

نهال... الو":  بود گفته که رفت صدايي " 

داد جواب دلتنگي با : 

_ برم صدات قربون الهي گلي؛ مامان جانم .  

پرسید و ترسید شد، ريش دلش بهار گل ی گريه صدایِ با : 

_ مامان؟ شده چي ! 

گفت آلود بغض و آمیز اعتراض بهار گل : 



_  و مادر بیفته يادت تو که بشه چیزی بايد آره؟ بشه چیزی بايد

 وقته خیلي که داری هم ای خانواده. داری هم پدری

که بشه چیزی حتماً بايد. کردی فراموششون ... 

 سرزنش به کرد شروع و نشست بهار گل های صحبت میان

 و شکست و شد طاقت بي بغضش هم سر آخر خودش؛ کردن

کردند گريه هم پای به پا دختر و مادر . 

 پاک را هايش اشک که بود بهار گل و خودش کردن آرام برای

گفت فکر بدون و کرد : 

_  مي. آم مي حتماً حتماً. مامان تهران آم مي هفته اين تو حتماً

 دستای بوسم مي بار هزار و آم مي. گردم مي دورت و آم

بهت دم مي قول. پیشت آم مي زود زود. رو قشنگت . 

هم خودش بود؛ گرفته آرام بهار گل .  

 را گوشي وقتي و بهار گل با کرد صحبت ای دقیقه چند

 فکر کند، آرامش توانست مي که فکری تنها گذاشت، سرجايش

بود تهران به رفتن روز چند . 
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 حال هم و آمد مي در دلتنگي از هم تهران؛ به رفت مي روز چند

 ديد مي را مصطفايش حاج و بهار گل هم. کرد مي عوض هوايي و

چالند مي را ندا های بچه توانست مي تا هم و . 

 مي تمام را بد حال و حس اين و رفت مي تهران؛ به رفت مي

 .کرد

 اسم به مشکلي رفتنش؛ راه سر بود مشکل يک فقط و رفت مي

نبود حل قابل و کوچک ابداً البته که کیهان؛ . 

 را کیهان با رفتنش تهران موضوع که باری آخرين ی خاطره

کند جمع را صورتش تلخي با که شد باعث بود، کرده مطرح . 

 اين از بیشتر کرد، مي فکری بايد آشپزخانه؛ سمت به برگشت

بیاورد تاب را اش خانواده برای دلتنگي توانست نمي . 



 ظرفِ گذاشت؛ ها بشقاب کنار را ها لیوان کردن، فکر حالِ در

 باز صدای که بود موقع همان و کشید بیرون يخچال از را ساالد

 به را خودش. کند گم را پايش و دست که شد باعث در، شدن

 بسته و باز را ها قابلمه درِ هدف بي و کشاند آشپزخانه انتهای

 ادامه بود، نشنیده را کیهان صدای که زماني تا را کار اين و کرد

 .داد

 !سالم_

 چرخید و برداشت هايش قابلمه از دست کیهان صدای شنیدن با

داد جواب نداشت، شدن متمرکز قصد که نگاهي با و سمتش به : 

_ نباشي خسته سالم، . 

پرسید وقتي بود میز به کیهان نگاه : 

_ حاضره؟ شام  

 توان حتي بار، اين اما هايش قابلمه سمت به چرخید دوباره نهال

داد جواب وقتي نداشت هم را کردنشان بسته و باز : 

_ کشیدمش بشوری رو صورتت و دست تا . 



 پیدا را اش شده گم پای و دست توانست تاره کیهان رفتن با

 و سر میز، پشتِ نشستنش با همزمان و کشید را ها غذا کند؛

 نهال و نشست نهال روی به رو و آمد شد؛ پیدا هم کیهان ی کله

 مشغول رفت، نمي باالتر میز روی محتويات از که نگاهي با

شنید و شد غذا کشیدنِ : 

_ چطوره؟ حالت ! 

 انداخت، کیهان صورت به که کوتاهي نگاهِ با و آورد باال را سرش

داد جواب : 

 .خوبم_

 در که بخشي شد؛ بخش دو ذهنش که بود سوأل اين از بعد و

 داشت که ديگر بخش و بود بهار گل ديدن و تهران به رفتن فکر

 مي عمل ضعیف اش ساده جمالت و مرد اين برابر در شدت به

 کوتاهِ های احوالپرسي برای دلش لرزيدنِ خودش نظر از. کرد

 توانست مي وقتي نبود خودش دست اما بود عجیب کیهان،

نبوسیدنش از بود دلخور که باشد مردی عاشق ! 

_ ناراحتي؟ چرا ! 



 بهترين نظرش از اما کیهان شدنِ دقیق مدل اين بود عجیب

 از را فرصت پس. اش خواسته کردن مطرح برای بود موقعیت

گفت چنگالش، و قاشق کردن رها با و نداد دست : 

_  واسه شده تنگ دلم خدا به. برم بايد. تهران برم بايد من

 .مادرم

 و گفت. دهد قرار تأثیر تحت بیشتر را کیهان که "مادر" گفت

 التماس قصد. کیهان صورت به دوخت را منتظرش های چشم

 خواست نمي نهال و بود حقش تهران به رفتن. نداشت کردن

کند التماس و خواهش حقش برای . 

کرد امیدش نا کیهان، جانب از اش خواسته ماندن جواب بي اما . 

. شد غذايش خوردن مشغول بعد، و کرد نگاهش فقط کیهان

 حداقل کیهان. رفت نمي پايین گلويش از غذا اما خودش

 فقط بجنگد؛ اش خواسته برای بتواند نهال که بود نکرده مخالفت

 مشغول دوباره باشد، نشنیده چیزی که انگار و بود کرده نگاهش

بود شده . 



 سنگین سبک را افکارش و کرد بازی غذايش با شام، اتمام تا

 .کرد

 اش شده خالي بشقاب داخل را چنگالش و قاشق که کیهان

 کند مطرح را اش خواسته دوباره که داشت قصد نهال گذاشت،

برد ماتش کیهان ی جمله شنیدن با اما : 

_ برمت مي خودم هفته همین آخر ! 

 به ماند خیره مبهوت و مات نداشت؛ اعتماد هايش گوش به

داد توضیح کیهان و کیهان : 

- ريم مي باهم تهران؛ دارم کار روزی سه دو ! 

 

***** 

 

23:58 29.05.19, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#52 

دوم و چهل فصل  



 "تهران"

 

 

 

 

 و کرد ترک را کانترش دقیقه چند برای سروش، صدای شنیدن با

گفت آژانس، یآبدارخانه سمت به رفتن حال در : 

_ زدم زنگ بار ده حداقل صبح از سروش؟ کجايي . 

گفت آرامي به سروش : 

_  گوشي بخوابم، تونستم تازه صبح هاینزديک. عزيزم ببخشید

 بهت نشد اصالً و شدم بیهوش خستگي از هم خودم. بود سايلنت

بدم پیام . 

گفت و نشست رنگ سفید هایصندلي از يکي روی : 

_  از بعد و رسیدی که دادی پیام يه ديشب رفت؛ راه هزار دلم

نیست ازت خبری هیچ ديگه اون . 



_ ببخشید سروش، بره دلت قربون . 

 :پرسید

_ چطوره؟ بابا حال  

کرد آرامَش سروش جواب : 

_  پیوندش نوبت. پايداره وضعیتش گنمي دکترها شکر رو خدا

شهمي پیوند عملِ عضو، شدن پیدا محض به. رسیده هم . 

گفت و فرستاد بیرون را نفسش نهال : 

_ نباش نگران گفتم که بهت شکر؛ رو خدا . 

 نظرش از شد؛ منصرف اما عضو شدن پیدا برای کند دعا آمد و

 آدم يک مرگ با بود مصادف جديد، کبد يک شدن پیدا برای دعا

 .ديگر

 :پرسید

_ بابا؟ االن شده مرخص ! 

بود خسته سروش صدای : 



_ باشه نظر تحت بايد روزی چند. عشقم نه . 

 خط پشت از دختری واضح صدای بگويد، چیزی خواست تا

داره کارت بیمارستان، از زده زنگ مامان داداش، " شد مانعش " 

 چیزی سروش که آن از قبل و باشد تبسم صدای زدمي حدس

گفت خودش بگويد، : 

_ بزن زنگ بهم تونستي وقت هر دلم؛ عزيز برو . 

گفت سروش : 

_ زنممي زنگ شدی، که تعطیل . 

 را کانترش پشت به برگشتن به تصمیم و کرد قطع را تماس

 زدهوحشت در، چوب چهار در ايستاده مغربيِ ديدن با که داشت

گفت ناخواسته و رفت عقب به قدم يک : 

 !ترسیدم_

 که دری روی ماند جا نهال نگاه و برداشت جلو به قدم دو مغربي

بود شدن بسته حال در اتاق، داخل مرد تنها دستِ به ! 



 زودتر شايد تا کرد نگاه مغربي صورت به شده، گرد چشماني با

 اجزای تک به تک اما شود متوجه را عجیب رفتار اين علت

 رفتار هیچ انگار که داد مي نشان طوری مقابلش، مرد صورتِ

ندارد نامتعارفي .  

 تمام مغربي که برود در سمت به داشت تصمیم و آمد خودش به

گفت فوراً نهال و ايستاد مقابلش قد : 

_ بیرون؟ برم بدين اجازه ممکنه  

گفت نهال یخواسته جواب در قاطعانه اما مغربي : 

 !خیر_

 مرزهای داشت تنه يک مرد اين کرد؛ نگاهش واج و هاج نهال

کردمي جابهجا را بودن غريب و عجیب . 

شنید و کرد نگاهش سوالي : 

_  نیستین؛ بند جا يک و دستتونه تو شخصیتون تلفن ظهر از

 مرخصي شما به هم هفته يک فهامي آقای با بودين گفته کاش



 برنامه همین قراره نیستن ايشون که ایهفته يک تمام. دادممي

باشیم؟ داشته شما با رو  

پرسید و کرد اخم نهال : 

_ شمنمي صحبتتون متوجه! مغربي؟ آقای چي يعني !  

 نداشت باور فقط شد؛مي متوجه خوب هم خیلي شد؛مي متوجه

. کند دخالت اششخصي مسائل در حد اين تا بخواهد مغربي که

. بود نیامده وجود به اش ایحرفه کار در خللي هیچ نهال نظر از

 نداشت؛ خطايي هیچ و داد مي انجام درستي به را وظايفش تمام

 با خودش روابط روی بود شده حساس زيادی مغربي نظرش به

 غیرِ روابط پیش از بیش کار، محیط در نهال که خصوصاً سروش؛

 کاری، مسائل جز به عمالً و کردمي کنترل را سروش با اشکاری

نداشت سروش با ديگری یمراوده هیچ . 

کردن اعتراض برای دادش ایدوباره جرأت مغربي، سکوت : 

_  بهم دارين رو چیز همه! گینمي چي نیستین متوجه اصالً شما

شما. دينمي ربط ... 

کرد قطع را صحبتش مغربي : 



_  شما. يینشما کنهمي قاطي هم با رو چیز همه داره که اوني

 ناراحتین، و خورهمي بهم پسرتون دوست با روابطتون روز يک

روز يک. هپروتین تو و است حسنه روابطتون روز يکه ... 
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 ترعصبي لحظه هر که لحني با و کرد قطع را صحبتش نهال

گفت شد،مي : 

_  جواب شما به شخصیم روابطِ موردِ در نبايد من اما ببخشید

بدم پس . 

بود خونسرد نهال برخالف مغربي : 

_  اما نداره من به ربطي هیچ شما روابط کار محیط از بیرون. بله

بزنه سر ازتون رفتاری هر کار محل تو نیست قرار ! 

داد جواب شوکه و عصبي دلخور، نهال : 



_  بوده اين از غیر مغربي؟ جناب زده سر من از رفتاری چه مگه

 طوری يک شما دادم؟ انجام احسن نحو به همیشه رو کارم که

 به رو شغلیم وظايف از کدوم هیچ من انگار که کنینمي صحبت

ايهديگه چیز اومدن اينجا از هدفم و آرمنمي جا ! 

 با سر، آخر و کرد نگاهش سکوت در لحظه چند برای مغربي

گفت بود، تفاوتبي و خونسرد شدت به که لحني : 

_  آژانس نیروی ترينشناس وظیفه شما ايماني، خانم خب خیلي

 شده، دلتنگي رفع و کردين رو صحبتتون اگه حاال هستین؛

کانترتون پای ببرين تشريف ! 

 شده کوتاه هايشبازدم و دم بود؛ شده بلند نهال هاینفس صدای

. زدمي سرخي به مختلف، حس هاده هجوم از صورتش بودند؛

گفت و گرفت مغربي سمت به را اشاشاره انگشت : 

_  اين... رفتار اين. کنید صحبت من با اينطور ندارين اجازه شما

نیستن درست اصالً... هاحرف . 

نداشت آمدن کوتاه قصد مغربي : 



_  مرخصي هفته يک پسرتون دوست که اينه درستش! خب بله

 راه من اعصاب روی اينجا هم شما و کنن استراحت و بگیرن

نیست چي و درسته چي که بدين ياد بهم و برين ! 

 دست از را اينجا کار فوقش فوق نبود؛ رنگي که سیاهي از باالتر

 حرفش اگر اما نوشتمي را استعفايش خودش اصالً نه، يا! دادمي

گرفتنمي آرام زدنمي را . 

گفت بلندی صدای با و ايستاد مغربي یسینه به سینه : 

_  که دوماً نگرفتن؛ مرخصي استراحت برای فهامي آقای که اوالً

پسرتون دوست" نگین قدر اين ". 

 حرص خونسردیِ با تنها هايش، صحبت تمام برابر در مغربي

پرسید درآرش : 

_ بگم؟ چي پس ! 

 يک انگشتان تعداد از شايد عمرش تمام در نهال شدن عصباني

 شنیدن زور حرف به نداشت عادت اما بود نکرده تجاوز هم دست

گفتمي زور زيادی داشت امروز مغربي و . 



 بتواند کار اين با شايد تا اشمقنعه یحاشیه روی گذاشت دست

 که بود منتظر فقط. کند کنترل را اشسینه یقفسه تندِ حرکات

 صندلي کوبیدن مجوز مغزش تا بگويد ديگر یکلمه يک مغربي

 از دست مغربي ناباوری، کمال در اما کند صادر را مرد اين سر بر

 و نهال مقابل گرفتش و کرد پر آب لیوان يک و برداشت سرش

گفت تنها : 

_ خب خیلي ! 

 صورت به بعد و آب لیوان به اول رنجیده، و متعجب اما نهال

 از کوبید،مي زمین روی را پاهايش که حالي در و کرد نگاه مغربي

رفت بیرون اتاق . 

******** 
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 صدم بارِ برای. داشت ایسابقهبي هیجان نبود؛ دلش در دل

 بامداد ۲:۳۰. انداخت ساعت به نگاهي و کرد چک را چمدانش

کردمي بیدار را کیهان ديگر ساعتِ نیم بايد و بود . 

 جوشیدنِ از بعد و کرد روشن را سازچای و رفت آشپزخانه به

 کوچک سبدِ کردن جور و جمع حال در و کرد پر را فالسک آب،

 به متعجب. شد پیدا کیهان یکله و سر که بود اشمسافرتي

گفت و کرد نگاه اشکرده پف چشمان : 

_ کنم بیدارت ديگه ساعتِ نیم خواستممي . 

داد توضیح کیهان : 

_ ای؟آماده. کافي یاندازه به خوابیدم ! 

گفت و کرد کنترل را هیجانش : 



_ بپوشم لباس بايد فقط. آره . 

گفت و زد بود کانتر روی که باقلوايي ظرفِ به ناخنکي کیهان : 

_ کن درست برام اسپرسو يه . 

 بعد، یدقیقه چند. شد مشغول و زد برق به را سازاسپرسو فوراً

 را کیهان یعالقه موردِ تلخ شکالت قطعه دو با اسپرسو فنجان

رفت اتاقش سمت به زدنش صدا با و گذاشت کانتر روی . 

 با و پوشید را بود گذاشته تخت روی و کرده آماده که هاييلباس

 گذاشته کیف داخل که موبايلي سراغ رفت تلفنش، خوردن زنگ

 .بودش

 پدریِ منزل یشماره به شد خیره موقع، اين تماسِ از متعجب

شنید را پروين صدای و داد جواب را تماس فوراً و کیهان : 

_ نبودی؟ که خواب دخترم؟ نهال ! 

داد جواب : 

_ بیدارين؟ چرا! خوبین؟ شما شديم؛مي حاضر داشتیم. مامان نه ! 



_  یسه و دو قراره که گفت هم کیهان ها؛شب برهنمي که خوابم

کجايین ببینم بگیرم تماس گفتم بیافتین؛ راه صبح ! 

پرسید پروين که بود نداده جوابي هنوز نهال : 

_  چه. ديگه بشه صبح ذاشتمي افتادنه؟ راه وقت چه اين آخه

افتادين؟مي راه روشن روز تو داشت ايرادی  

داد توضیح و زد لبخندی : 

_  راه شب دوازده گفتمي  کرد شهمي کارش چي. ديگه کیهانه

بخوابه ساعتي سه دو کردم راضیش زور به بیافتیم، . 

ورودی در سمت به چرخید کیهان، صدایِ شنیدن با . 

_ شدی؟ حاضر ! 

گفت گوشي، به اشاره با و داد تکان سری : 

_ زده زنگ مامان . 

گفت پروين به نهال و گوشي گرفتن برای کرد دراز دست کیهان : 

_ مامان کنه صحبت باهاتون خوادمي کیهان . 



 با و گرفت کیهان سمت به را گوشي پروين، از خداحافظي با و

 سرش روی را شال و آينه سمتِ به رفت اتاقش، از کیهان خروج

کرد مرتب . 

 تا بود داده را تهران به رفتن یوعده کیهان که پیش شبِ سه از

 شبیه بود شده کودکانه؛ شوقي و ذوق از بود پر حاال، همین

 روز چند شهربازیِ به رفتن قول مصطفي حاج که هاموقع همان

 نفره دو سفر اين تدارکِ و هیجان درگیر قدرآن. دادمي را بعد

 کرد؛نمي اذيتش کیهان رفتارهای مدت اين تمام در که بود

 بدو از هاشب که هماني بود؛ همان بود؛ نکرده تغییر اصالً کیهان

 جز رفت،مي اتاقش به خواب برای که زماني تا خانه، به ورودش

 مردی همان کرد؛نمي بدل و رد نهال با ایجمله لزوم، مواقع در

 دقیقاً کیهان رنجیده؛ و بود دلخور که هماني بود؛ تلخ و سرد که

 برای قدری به بود؛ داده که سفری پیشنهادِ اما بود کیهان همان

 با هاهفته حتي توانستمي که داشت هیجان و تازگي نهال

بماند خوش اشخاطره . 

****** 
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 هیچ یحوصله نهال و سروش رفتن از بود گذشته هفته يک

 نه و کار یحوصله نه خانه، یحوصله نه. نداشت را چیزی

 به داشت تمايل که کاری تنها. ديگر چیز هیچ یحوصله

 انتظار و سقف به شدن خیره تخت، روی کشیدن دراز انجامش،

 دوباره پدرش حال گفتمي که سروشي. بود سروش تماس برای

 روزِ دو در که سروشي بگذارد؛ تنهايش تواندنمي و شده وخیم



 خیلي" بود گفته خستگي با و گرفته تماس بار يک فقط گذشته،

 وقت هر دادنمي اجازه نهال به اشيادآوری که ایجمله. "درگیرم

 بگیرد؛ را سروش یشماره راحت خیال با شد، تنگ دلش که

شود مزاحمش خواستنمي . 

 که درحالي نهال و آژانس کارِ اتمامِ به بود مانده ساعت دو

 دقت با. بود کار به مشغول مقابلش، بود گذاشته را اشگوشي

هیوال مغربيِ دست به بدهد گزک مبادا که بود مشغول هم تمام ! 

 چشمِ مقابل االمکانحتي نهال آبدارخانه، در اتفاق آن از بعد از

 با تا بیايد سروش بود منتظر. شدنمي آفتابي رئیسش

 هم با بود موافق سروش اگر. بگیرد جديدی تصمیم اش،همکاری

 کنند؛ کار هم با ديگری جای شدمي اصالً رفتند؛مي آژانس اين از

 حتي سروش بدون که چرا بیايد؛ سروش بود منتظر فقط

نداشت را جااين تحمل ایلحظه . 

 به شد خیره ناامیدی با نهال و شد طي هم ماندهباقي ساعت دو

 تبلیغاتي پیامک يک با حتي که اشگوشي رنگ سیاه یصفحه



 کرد تايپ سروش برای و نیاورد طاقت دلش. بود نشده روشن هم

نگرانم بزن، زنگ بهم تونستي وقت هر" " 

 رضايت دلش اما بود کرده تايپ که پیامي به ماند خیره هاثانیه

 جايش به و پیام فرستادن از شد منصرف هم سر آخر داد؛نمي

 و داشت کار که بود اين فوقش فوق گرفت، را سروش یشماره

 با هم را آزاد بوق آخرين نهال و شد هم همین! دادنمي جواب

 فرستاد را اششده تايپ پیام که بود آن از بعد و شنید ناامیدی

شنید که صفحه به بود مانده خیره هم باز و سروش برای : 

_ ايماني؟ خانم بريننمي تشريف ! 

 و کرد نگاه بود، ايستاده مقابلش که فروغي به و کرد بلند سر

 :گفت

_ رممي دارم چرا؛ . 

 خداحافظي و آمد شبنم که بود وسايلش کردن جمع مشغول

 از هنوز و برداشت را اشگوشي و کیف شبنم، رفتن با. کرد

 را توجهش فروغي، بلندِ صدایِ که بود، نگرفته فاصله کانترش



 بند يک فروغي و آمدمي مغربي اتاق از صدا. کرد جلب

آقا؟ شدين چي" پرسیدمي "  

 شوکه ديد، که ایصحنه با و مغربي اتاقِ سمتِ به کرد تند قدم

 و هايشدست رویِ سرش و بودند میز رویِ مغربي هایدست. شد

دادنمي نشان واکنشي هیچ فروغي، صدایِ به .  

پرسید و رفت نزديک زدهوحشت : 

_ شده؟ چي  

سمتش به چرخید فروغي : 

_  جواب ديدم که دارن موندن قصد کي تا ببینم اومدم. دونمنمي

و کردم باز رو در. رفتن کردم فکر دن؛نمي  ... 

 سرش رفت؛ میز سمتِ به فروغي، هایصحبت ادامه به توجهبي

زد صدايش محتاطانه و برد نزديک را : 

_ مغربي؟ آقای ! 

. زد صدايش دوباره. کرد امیدوارش مغربي خوردنِ تکان

نداشت حرکتي هیچ سرش اما خوردند تکان هايشدست .  



پرسید و برد ترنزديک را سرش نهال : 

_ شنوين؟مي رو صدام  

کرد ساکتش مغربي، یگرفته و دارخش صدایِ : 

 !خوبم_

 

***** 
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 بهارگل بود؛ برگشته خوشبختي احساس به عمیقاً ها،ماه از بعد

 کردمي نگاه عشق با مصطفي حاج رفت؛مي اشصدقه قربان

 پسر و دختر و گذاشتمي سرشسربه مدام نامي را؛ اشتغاریته

 بود؛ کنارش هم کیهان کردند؛مي بازی مقابلش ذوق با ندا

 لحظه، آن در که بود بس همین و کردنمي تلخي و بود کنارش

بداند زمین یکره روی زن ترينخوشبخت را خودش . 

 جواب کرد، دل درد ندا با زد؛ حرف بهارگل با هاساعت

 خستگي فرط از کهچشماني با سر، آخر و داد را نامي هایکلکل

 از خواب و نشست بهارگل رنگ هزار یسفره دور شدند؛نمي باز

پريد سرش . 

 و ندا همراه سفره کردن جمع برای داشت تصمیم غذا، اتمام با

گفت و شد مانعش بهارگل که شود کارين : 

_ است خسته خیلي هم کیهان مادر؛ بخوابید بريد . 

 مامان و بهارگل کنار بشیند صبح خود تا خواستمي دلش

 اما بزند حرف برايش هاساعت شیرين، یلهجه آن با اشگلي



 شب با و شد منصرف افتاد، کیهان یخسته صورتبه که نگاهش

 اتاق راهي کیهان با همراه گفت، خانواده اعضای به که بخیری

 به کردن مکان نقل با قبل هاسال که اتاقي همان شد؛ اشمجردی

 آورده درش ندا و نامي چنگ از دعوا و گريه زورِ به خانه، اين

 اتاقش ديوارِ ترينعريض وسعتِ به اشپنجره که اتاقي همان بود؛

 پیدا کمال و تمام حیاط سرسبز فضای اش،شیشه پشت از و بود

 .بود

 طي بخوابد؛ اتاقش در خواستمي کیهان که بود باری اولین اين

 نهال پدری منزل در را شبي کیهان که بود نشده نامزدی، دوران

 یخانه به بود، که هم شب از موقع هر ها،مهماني بعداز و بگذراند

 برآورده امشب همین تا نهال، آرزوی اين و گشتمي بر خودش

بود نشده . 

شد اتاق وارد و کرد باز را اتاق در ! 

 ایگوشه را اتاق وسط نامنظم هایچمدان و بود آمده نفر يک

 بود کرده پهن نفر، دو یاندازه به خوابيرختِ و بود کرده جمع

اتاق میان ! 



 جلدِ شد؛ خیره چمدانش، سراغ بود رفته که کیهان به و برگشت

 اتاق تغییرات به اهمیتي هیچ و بود دستانش میان قرصي

دادنمي . 

 و سفید انگیزِوسوسه خوابِرخت به شد خیره دوباره و چرخید

 روزی کرد نمي فکر وقت هیچ. اشآبي و صورتي کمرنگ هایگل

بشود متنفر اشمجردی دوران تختِ از که برسد !  

 برای و خورد در به ضربه چند که اتاق میان بود ايستاده مردد

 در؛ سمت به کرد تند قدم فوراً که بود فکر از خودش دادن نجات

 سیني به شد خیره. ديد را بهارگل مهربان صورت و کرد بازش

گفت بهارگل که لیوان و آبپارچ : 

_ ريختم هم نارنج و بهار و گالب سرتون؛ باالی بذارش .  

 گوشش کنار آرامي به بهارگل و کرد تشکر پهني لبخندِ با

 :پرسید

_ شه؟نمي اذيت بخوابه؟ زمین روی تونهمي کیهان  

پرسید خیالبي : 



_ بشه؟ اذيت چرا  

داد ادامه آرامش لحن همان با بهارگل : 

_  تخت روی کردند،مي بازی اتاقت تو سری اون ندا هایبچه

شکوندن رو تخت کالفِ و پريدن .  

 بلندی صدای با کرد، پردازش درستي به که را بهارگل یجمله

 :پرسید

_ شکستن؟ چرا ديگه رو تخت. وای ای ! 

 صدايش خواستمي بود؛ پرسیده بلند را اشجمله اين عمداً

بود اتاق در که کسي گوش به برسد .  

داد توضیح بهارگل : 

_  اتاق، اين تو نیان گممي چي هر. که رهنمي گوششون تو حرف

 و بیاره نجار يه نامي فردا گممي!  حرفم به گیرننمي گوش

رو تخت کنه درست . 

داد ادامه قبلي، صدای تون همان با : 

_ کافیه هاخوابرخت همین. برم قربونت نیست الزم . 



 از فاصله با را لیوان و پارچ. بست را در کرد، ترکش که بهارگل

 فاصله اين در که کیهاني به و گذاشت زمین روی شانخواب جای

 در و کرد پر برايش آب لیواني. کرد نگاه بود، کرده عوض لباس

پرسید داد،مي دستش به که حالي : 

_  تخت کالف گهمي گلي مامان بخوابي؟ زمین روی راحتي

  .شکسته

 شدن خراب از بار اولین برای و رفت تخت سمت به همزمان و

داشت رضايت احساس هايش،وسیله از يکي .  

گفت دهد، سوالش به پاسخي آنکهبي کیهان : 

_ شممي بیهوش دارم . 

 قصد به را المپ کلید. کند کنترل را لبخندش کرد سعي

 روی از را کنترل شد، تاريک که اتاق و کرد لمس خاموشي

 و پفکي لحافِ زير خزيد کیهان، با همزمان و برداشت لبخندش

  .خنک



 سقف به بودند؛ نشده عمیق کیهان هاینفس صدای که زماني تا

 که مردی صورتِ به شد خیره و چرخید بعدش، اما کردمي نگاه

بود پیدا اتاق تاريکيِ در !  

 بزند، استپ لحظه همین روی نهال تا شدمي پیدا کنترلي کاش

 را امشب تا ديشب از و عقب برگردد هي و دارد نگه را لحظه اين

کند مرور دوباره و دوباره . 

 

***** 
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گفت که فروغي یجمله با : 

_ کرده؟ عود تونمیگرن باز نکنه  

 و کرد نگاه بود، شده گذاشته میز روی که سری و مغربي به مردد

پرسید فروغي از : 

_ دارن؟ میگرن مگه  

داد توضیح نگرانش نگاه با فروغي : 

_ بودن شده اينطوری قبالً بار دو يکي . 

 از مضطرب و زد صدا را مغربي اسم و برد نزديک را سرش دوباره

پرسید فروغي : 

_ اورژانس؟ به بزنیم زنگ الزمه  

 درهم شدت به اشچهره. شد بلند میز روی از باالخره مغربي سرِ

گفت سختي به زد؛ مي سرخي به چشمانش و رفته : 



_ ببريد تشريف نیست؛ نیازی . 

 شنیدن با فروغي و نهال که بود آني از ترکنندهنگران وضعیتش

بگذراند تنهايش و شوند قانع جمله دو اين . 

. افتادند هم روی هايشپلک و گرفت هايشدست مابین را سرش

پرسید فروغي : 

_  داروخونه از برم بخورين؟ بايد چیزی دارويي آقا؟ کنیم کارچي

 بگیرم؟

پرسید نگراني با نهال و نداد جوابي : 

_ کنیم کارچي که بگین ما به بتونین کاش . 

گفت تنها مغربي : 

_ کن خاموش رو المپ ! 

پرسید و کرد نگاه فروغي به متعجب نهال : 

_ کردين؟مي کارچي شدنمي اينطوری که قبالً ! 

انداخت باال ایشانه فروغي : 



_ خونه رفتنمي ! 

گفت نگرانش لحنِ با نهال : 

_ کنیم کاری يه خب . 

پرسید مغربي به رو و : 

_ تون؟دنبال بیان بگیريم تماس که هست کسي  

گفت فروغي به رو و شدند باز سختي به مغربي هایپلک : 

_ بگیر برام آژانس يه . 

گفت و کرد اطاعت درجا فروغي : 

_ آقا چشم . 

 اتاق در فروغي، برگشتن زمان تا نهال. رفت بیرون اتاق از و

برگشت زناننفسنفس فروغي بعد، یدقیقه چند و ايستاد : 

_  ماشین زدم، زنگ بودن اطراف اين که آژانسي دوتا هر به

فرستهمي ماشین ديگه ربع يک گفت شونيکي. نداشتند ! 

پرسید نهال و نداد جوابي مغربي : 



_ بگیريم؟ تماس همسرشون با  

کرد تکرار فروغي : 

 همسرشون؟_

گرفت قرار میز روی دوباره مغربي سر و . 

 نداشت خوشي ِدل که بود درست کرد؛ نگاهش ناراحتي با نهال

 خواست؛ نمي برايش هم را وضعیت اين اما بداخالق رئیس اين از

 اينکه از نهال و کشد مي درد چقدر که بود مشخص صورتش از

بود کالفه آمد،نمي بر دستش از کاری . 

پرسید نهايتاً و کرد فکر لحظه چند برای : 

_  بايد که جايي هر تونببرم خودتون ماشین با من خواينمي

کنم رانندگي تونم مي برين؟ . 

بپرسد فروغي باراين که شد باعث مغربي سکوت : 

_ تون؟ببرن ايماني خانم خواين مي آقا؟ آره ! 

گفت نهال نداد، که جوابي : 



_  فروغي آقای با که وقتي تا بدين، من به رو تونسويیچ اگه

آرممي بیرون پارکینگ از رو ماشین در، دم بیايین . 

گفت تنها  و کرد بلند "مجددا را سرش مغربي : 

_ اوله کشوی تو . 

داد نهال دست به را سويیچ و شد کاربهدست فوراً فروغي و . 

گفت اتاق از خروج درحالِ : 

_ پايین بیايید  ساختمون، مقابل آرممي رو ماشین . 

  پشتِ ديگر یدقیقه چند و رفت پارکینگ به فوراً بعدش و

بود ساختمان مقابل و مغربي ماشین فرمان .  

 پي مغربي، اوضاع ديدن با اما شانرسیدن تا کشید انتظار کمي

است وخیمً واقعا حالش که برد .  

 و کرد نگاهش نگراني با نهال نشست؛ فروغي کمک به و آمد

 :پرسید

_  و درمانگاه بريم اول الزمه اگر درمانگاه؟ بريم نبايد مطمئنین

تونممي. رسونمتونمي بعد ... 



گفت صحبتش میان مغربي : 

_ پاسداران سمتِ برين لطفاً . 

 تکیه صندلي گاهتکیه به را سرش و بست را هايشپلک بعد و

 .داد

* 
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 تا هايشپلک هنوز و کرد باز چشم که بود آفتاب سمج یاشعه با

 به شد خیره و چرخید ناگهاني که بودند نشده باز انتها

کیهان خاليِ جای و ريخته بهم هایمحلفه .  

 فضای تمام در را نگاهش و نشست صاف جايش سر و شد بلند

گرداند اتاق .  

 از بکشد دست شد باعث خوردند، در به که آرامي هایضربه

دهد جواب و کارش : 

 بله؟_

کرد درز اتاق داخل به در پشتِ از بهارگل صدای : 

_ دخترم؟ شدی بیدار ! 

 اتاقش میان بهارگل بعد، یلحظه چند و چرخید در یدستگیره

کردمي نگاهش لبخند با و بود . 

پرسید و گرفت را کیهان سراغ نهال : 



_ بیرونه؟ کیهان  

گفت زدنش، تا حال در و برداشت را ملحفه و شد خم بهارگل : 

_ رفت و داره کار جايي گفت مادر؛ رفت زود صبح . 

 یرفته خواب ساعت به که حالي در و کشید موهايش به دستي

پرسید کرد،مي نگاه اتاقش : 

_ االن؟ چنده ساعت  

آورد در شاخ بهارگل جواب با : 

- مادر نیم و دوازده . 

پرسید متعجب و باشد خوابیده ساعت اين تا که شدنمي باورش : 

_ مامان؟ مطمئني ! 

داد جواب و گذاشت تخت رو را شده تا یملحفه بهارگل : 

_ بودی راه تو ساعت همه اون خب، بودی خسته مادر؛ آره ! 

 :پرسید

_ ره؟مي کجا نگفت کیهان ! 



کرد جمع را هابالش بهارگل : 

_  و دست و پاشو توام. آدنمي هم نهار برای گفت نگفت؛ مادر نه

 برای کنيمي صبر يا کنم؟ آماده برات صبحانه. بشور رو روت

ديگه ساعت يه ساعت نیم تا آدمي حاجي ناهار؟ . 

 خودش. کند جمع را تشک بهارگل نداد اجازه شد؛ بلند جا از

گفت و کرد جمعش : 

_ نگفت کیهان ناهار؛ برای کنممي صبر نه ... 

پرسید و کرد قطع را صحبتش کالفه بهارگل : 

_  و بزن بهش زنگي يه خودت خب مادر؟ نداره تلفن کیهان مگه

 صبحي سر. گهنمي چیزی که من به. ديگه رو سواالت بپرس

 میل گفت کنم، درست صبحانه براش خواستم. رهمي داره ديدم

 ناهار به کنهنمي فکر گفت کنم؛ درست چي ناهار پرسیدم. نداره

دخترم بپرس و بزن زنگ خودت رو مابقیش ديگه برسه؛ . 

داد ادامه بهارگل و کرد نگاهش حرفبي : 

_ پیشم بیا بزنم، سر غذا به رممي . 



 سر، باالی که موهايي کردن باز به کرد شروع و داد تکان سری

 حمام از و برداشت را وسايلش و حوله بعد و بودشان، کرده گوجه

کرد استفاده گرفتن دوش برای اتاقش .  

 هیچ تحت کردن؛ فکر به کرد شروع همیشه، عادت به دوش، زير

 بیدار دير علت و خوابیدنمي روز از ساعت اين تا شرايطي

 به را ديشب تمام نهال که کیهاني بود؛ کیهان فقط و فقط شدنش

. بود زده را خوابیدن قید و بود کرده نگاه خوابش در غرق صورت

 بود نخوابیده ساعت ۲۴ از بیشتر فکر؛ و بود کرده فکر صبح تا

 چیزی بود، شده نصیبش هامدت از بعد که کیهان از تصويری اما

 بیدار شود؛ خیالشبي خواب، ساعت چند بخاطر نهال که نبود

کردنش نگاه از بود نشده سیر بیهوشي زمانِ تا و بود مانده . 
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 خبر پذيرايي، از شده بلند صدای و سر رفت، بیرون که حمام از

 را موهايش. داشت هايشوروجک و ندا و مصطفي حاج آمدن از

 کننده صدا و سر جمعِ به آن، از بعد و پوشید لباس و کرد خشک

 همراه آن، از بعد و گذراند مصطفي حاج کنارِ را دقايقي. پیوست

 آماده و بهارگل به کمک مشغول و رفت آشپزخانه به ندا، با

شد ناهار میزِ کردن .  

پرسید بهارگل که کردمي درست سس ساالد برای داشت : 

_ بخوريم؟ ناهار ما آد؟نمي کیهان ! 

 مردد کرد، مي نگاه بهارگل به که حالي در و کشید کار از دست

 :گفت

_ ديگه آدنمي يعني آدنمي گفته ! 

پرسید متعجب بهارگل : 

_ بهش؟ نزدی زنگ  

 متوسل آن از بعد و شد خیره مادرش صورت به ثانیه چند برای

دروغ به شد : 



_ زدم زنگ...چرا ! 

پرسید مصرانه بهارگل : 

_ شد؟ چي! خب  

گفت دروغ هم باز : 

_ ديگه داره کار حتماً. نداد جواب . 

 حرف هیچ بي که چرا بهار؛گل کردن راضي در بود شده موفق

 از هم را ندا هایبچه و زد صدا را مصطفي حاج و رفت ديگری،

نشاند میز دور و کرد جمع حیاط .  

 و خوردند هابچه اذيت و آزار و ندا هایصحبت میان را ناهار

 بود، کرده جور که ایبهانه با و رفت اتاقش به نهال، که بود بعدش

گرفت تماس کیهان با .  

 در غرق صورت کیهان، صدای شنیدن با آزاد، بوق دومین از بعد

کرد تصور را خوابش : 

 !بله؟_

پرسید و داد سالم : 



 کجايي؟_

_ امجايي ! 

بود داده باال سر جواب رسماً کیهان و است جايي که دانستمي .  

 کجا که بزند حدس زمینه، پس صداهای طريق از کرد سعي

نشد هايشگوش نصیب چیزی سکوت، جز اما باشد تواندمي ! 

_ داشتي؟ کاری  

پرسید و آمد خودش به کیهان سوال با : 

_ برمیگردی؟ کي ! 

_ دونمنمي ! 

 چه نباشد؟ سرد کیهان داشت انتظار چرا. کرد جمع را هايشلب

 اجباری احتماالً ینفره دو مسافرت يک مگر؟ بود شده ایمعجزه

 اخالق توانستنمي که اجباری قطعاً خوابیدنِ هم کنار شب يک و

 تمام که بود رويايي خودش مثل مگر کیهلن! برگرداند را کیهان

نخوابید؟ ذوق از را ديشب  

 :گفت



_ شام برای که بپرسم خواسته گليمامان ... 

کرد قطع را صحبتش کیهان صدای : 

_ آمنمي شام برای . 

 فرو خودش در شود، خالي بادش آن يک به که بادکنکي مثل

پرسید نداشت را سابق حالِوحس و انرژی که صدايي با و رفت : 

 !چرا؟_

داد جواب تفاوتبي کیهان : 

_  کار. تهران نیومدم که مامانت یخونه خوردن ناهار و شام برای

کشهمي طول کارم چون. آمنمي هم شب احتماالً. دارم !  

 حالي در و کرد خداحافظي لب زير بود؛ نمانده ديگری حرف

 کیهان جانب از ديگری حرف نبود مطمئن که کرد قطع را تماس

نه يا است شنیده !  

 و چرخید که بود پنجره از شدن دور حال در و کرد قطع را تماس

 هنوز بزرگش خواهر کشید؛ ایخفه جیغ اتاق، وسط ندا ديدن با

بود نکرده ترک را زشت عادت اين ! 



 بیرون به هايشلب میان از ایکلمه هنوز اما گشود اعتراض به لب

پرسید مشکوک لحن با ندا که بود نکرده درز :  

_ کیهان؟ زدی؟مي حرف کي با  

* 
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 "تهران"

 



زد صدا احتیاط با : 

_ شنوين؟مي رو صدام مغربي؟ آقای  

دهد ادامه که شد باعث مغربي هایپلک خوردن تکان : 

_ که بگین بهم تونینمي پاسداران؛ رسیديم ... 

 ابروهای میان اخم به. شد متوقف تلفنش، صدای شدن بلند با

 روی که کیفي داخل از را گوشي سرعت با و کرد نگاه مغربي

 غصه با و کرد صدايشبي و کشید بیرون بود، عقب هایصندلي

 کنار آخر؟ بود زدن زنگ وقت هم اين. سروش اسم به شد خیره

 رفتنِ درهم بیشتر باعثِ بزرگي و کوچک صدای هر که مغربي

شد؟مي هايشاخم  

 و ".زنممي زنگ ديگه ساعتِ نیم" نوشت تند و کرد رد را تماس

گفت آرامي به و مغربي گوشِ کنار برد را سرش دوباره بعدش : 

_ برم کجا که بگین بهم بشه اگه ... 

شد قطع مغربي صدای با منتظره غیر صحبتش : 

 .دولت_



 مجدداً و کرد نگاه دستش کنار مردِ رخنیم به لحظه چند برای

 کننده کالفه ترافیک در دوباره و آورد در حرکت به را ماشین

 کهآن از قبل شده، گفته خیابانِ به رسیدنش از بعد و گرفت قرار

 نهال، و داد را آدرس جزئیات خودش مغربي بپرسد، چیزی

 پارک شده داده آدرس ساختمان مقابل را ماشین بعد، دقايقي

گفت و کرد : 

_ درسته؟ رسیديم، ! 

 نظر به گرفت؛ فاصله صندلي گاهتکیه از باالخره مغربي سر

 را کافي کنترل و توانايي سرش داشتن نگه در که رسیدمي

 .ندارد

پرسید نهال : 

_ کسي بزنم زنگ هستین؟ واحد کدوم ... 

_ نیست کسي . 

 هايشچشم و مغربي چپ دست روی خورد سُر ناخواسته نگاهش

 چه اين. اشحلقه انگشت یساده رينگ روی شدند متمرکز

 بغرنج شرايط اين در حتي مغربي و نبود جاهیچ که بود همسری



 ذهن که بود سوالي اين کرد؟نمي باز کمکش روی حسابي هم،

پرسید وقتي بود کرده درگیر را نهال : 

_  که اينجا کنین؟مي پارک کجا رو ماشین کنیم؟ کار چي پس

نیست پارک برای جايي . 

کرد اششوکه مغربي جواب : 

_ کیفه تو ريموت ! 

 و پاهايش روی چرميِ کیف به داد و برداشت حلقه از را نگاهش

 :پرسید

_ پارکینگ؟ داخل بريم ! 

 را دستش باراين و گاهتکیه از گرفت فاصله دوباره مغربي سر

کرد باز را پارکینگ درهای ريموت، کردن پیدا با و داد حرکت . 

 نهال که قدریآن داد؛ طول ایدقیقه چند را، ساده کار همین و

 کار به دست مغربي، از قبل چرا که کرد سرزنش را خودش

  .نشده

شنید پارکینگ درهای کامل شدنِ باز با : 



_ هشتم جايگاه ! 

شود مغربي حرفِ متوجه تا کرد فکر لحظه چند و ! 

 هشتم جايگاه در را ماشین و شد منزلش پارکینگ وارد مردد

 به رسیدمي نظر به که مغربي به خیره آن از بعد و کرد پارک

پرسید است، نشسته صاف سختي : 

_  بريم نیست الزم که مطمئنین واحدتون؟ تا بريد تونینمي

 دکتر؟

 کار،اين انجام با و دستگیره سمت به برد دست جواب،بي مغربي

شد پیاده زودتر کیفش، برداشتن با و آمد خودش به نهال . 

 کرد نگاه رئیسش خورده واکس هایکفش به و زد دور را ماشین

 برای که رسیدمي نظر به. بودند ماشین از شدن پیاده حال در که

 کاری اين از بیشتر نهال دست از اما دارد کمک به نیاز کاراين

نبود ساخته .  

 کردن قفل با بعد، و کرد نگاهش ناراحتي با و ايستاد عقب فقط

 برايش هم را کیفش البته و کرد حرکت احتیاط با کنارش ماشین،

داشت نگه . 



« مغربي؟ آقای خوبین !» 

 بود مغربي رفتن راه پي حواسش قدرآن چرخید؛ صدا شنیدن با

 نگاه مغربي صورت به متعجب که ایغريبه مرد حضور متوجه که

بود نشده کرد،مي . 

گفت. باشد هاهمسايه از مرد که رسید نظرش به : 

_ ساختمونید؟ اين ساکنین از شما. سالم   

 توضیح با و کرد ترراحت را کارش گرفت، که مثبتي جواب و

 نظر به که را مغربي و خواست کمک مرد از شرايط، از کوتاهي

 به کمکش به نیست، مکان و زمان متوجه اين از بیشتر رسیدمي

 و داد توضیح را موقعیتش آن، از بعد و رساند چهارم واحد

کرد ترکشان .  

 از کاری هم اين از بیشتر اما بود نگران که بود اين واقعیتش

 به پا که شناختنمي را رئیسش آنقدری آمد؛نمي بر دستش

 کرده لطف زيادی هم جا همین تا کند؛ تیمارش و بگذارد منزلش

خوددرگیر مردِ اين حق در بود ! 

 



**** 
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 جدی يا داشت؛ حالت دو ندا. کرد نگاه ندا کنجکاو هایچشم به

 نداشت وسط حد گرفتن؛ سخره به و شوخي حال در يا و بود



 اما بود کردن تفريح و شوخي حال در اوقات اکثر. بزرگش خواهر

شدمي کنجکاو و جدی امروز مثل که هاييزمان از امان . 

 تفاوتبي لحنش داشت سعي و کرد رها تخت روی را گوشي نهال

گفت وقتي کند جلوه : 

_ چطور؟ بود کیهان اوهوم؛ ! 

 چند برای نشست؛ شده رها گوشي کنار تخت، یلبه و آمد ندا

پرسید مردد و ترشکوچک خواهر صورت به شد دقیق لحظه : 

_ اومده؟ پیش مشکلي ! 

پرسید خیالبي حال اين با رفت؛ باال نهال قلب ضربان : 

_ مشکلي؟ چه  

داد تکان سری ندا : 

_  چشمات نیستي؛ قبل شبیه ديگه ديدمت وقتي از دونم؛نمي

 امروز اما خستگي پای به گذاشتمش ديروز! انگار خندهنمي ديگه

 ...هم

داد ادامه ندا و دزديد ناشیانه را نگاهش نهال : 



_  تاثیر روم نامي هایحرف هم شايد کنم؛مي اشتباه دارم شايدم

 .گذاشته

پرسید فوراً : 

_ گفته؟ چیزی نامي مگه  

رفت طفره ندا : 

_ نیست مهم . 

پرسید دوباره : 

_ نامي؟ گفته چي ! 

داد توضیح نامطمئن حالت با ندا : 

_ . بودين طوریيه دوتاتون هر خونتون اومده وقتي گفتمي

گفتمي ... 

 دهان به بود مانده خیره همچنان نهال و نگفت را اشجمله مابقي

  .خواهرش

گفت اشقبلي یجمله دادن ادامه جای به ندا : 



_  تو مادرش شرايط بخاطر کیهان شايد که گفتم نامي به

 گرم اوال اون مثل که ديدم چشم به هم ديشب اما. خودشه

 گپ هم با يکم که بیام ناهار از بعد گفتم خودم با. هم با نیستین

نظرم به و شنیدم رو اتمکالمه ناخواسته اما بزنیم ... 

 وارد به نداشت تمايلي نهال اما بپرسد را نظرش نهال ماند منتظر

گفت و بحث اين در شدن : 

_ . درگیره و خودشه تو خیلي جون پروين شرايط بخاطر کیهان

سخته خیلي. بهش دممي حق اما شده حرفکم مدته يه ! 

 وقتي بود نگرفته شدن قانع رنگ نگاهش اما داد تکان سری ندا

 :گفت

_ خانم پروين به بده سالمتي خدا. خب آره . 

 از فاصله با تخت، روی و آمد و کرد فوت بیرون به را نفسش نهال

 و شد بلند تخت از بدی صدای نشستن، محض به اما نشست ندا

پراند جا از را زن دو هر . 

گفت فوراً نهال : 



_ اما گفت بهم مامان ديشب شکسته؛ نبود حواسم اصالً ... 

 و خنديد بود، گذاشته اشسینه یقفسه روی که دستي با ندا

 :گفت

_ شکست االن بود نشکسته کامل هم اگر . 

 نگاه بود رفته فرو وسط از که تختي به. خنديدند دو هر بار اين

 و درآورد را نهال واکنش ادای ندا. خنديدند بلندتر و کردند

آمد نهال هایچشم به اشک که خنديدند قدرآن . 

کرد نگاه ندا صورت به . 

 دقیق و ابروهايش میان نشست اخم و رفت ندا هایلب از خنده

 ريختنش اشک رسیدمي نظر به که نهالي  صورتِ به کرد نگاه

 گريه هم عجیب کرد؛مي گريه داشت نهال. نیست طبیعي

 میان که وقتي خصوصا نبود؛ خبری خنده از ديگر. کردمي

کرد اعتراف هايشاشک : 

_ ندا کردم کاری يه من... من ! 
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پرسید ناخواسته وقتي کردمي نگاهش متعجب ندا : 

_ کردی؟ کارچي  

 مهرش به سر راز از پرده و کرد اعتراف بار اولین برای نهال

 :برداشت

_  نابود رو زندگیم که کاری يه. بد خیلي خیلي کار يه... بد کارِ يه

گرفته ازم رو خوشي و کرده ... 

 سمت به و کرد مهار را تعجبش آمد؛ خودش به باالخره ندا

 کرد سعي و گرفت آغوش در را نهال ظريف تن. رفت خواهرش

کند کاری کردنش آرام برای : 

_  حرف نکن گريه. خدا بخاطر نکن گريه. نهال بگیر آروم... هیس

زنیممي . 



 آغوش در ريختمي اشک. نداشت گرفتن آرام قصد اما نهال

کردمي ناله و خواهرش : 

_  ديگه ما زندگي فهمیدی؛ درست هم تو فهمیده؛ درست نامي

 خودم هایدست با خودم نیست؛ قشنگ ديگه نیست؛ زندگي

 که کردم کاری خودم هایدست با خودم رو؛ زندگیم کردم نابود

 ندا؟ داشت دوستم چقدر يادته نشه؛ کیهان برام ديگه کیهان

 من حرف حرف، همیشه که يادته بودم؟ مهم براش چقدر يادته

بودم؟ خوشبخت چقدر يادته بود؟ ! 

 چه دقیقاً دانستنمي و شدمي ترگیج و گیج ،جمله هر با ندا

 به هم با سه هر کنجکاوی، و تعجب و ترس! بکند چه و بگويد

 که بود شده آني از ترگیج و بودند آورده هجوم سرش

 دستش از لحظه آن در که کاری تنها. کند مديريت را هايشحس

بود نهال کردن آرام برآمد، : 

-  مامان. گيمي داری چي بفهمم تا نکن گريه نهالي؛ نکنه گريه

ها ببینه اينطوری رو تو زنهمي سکته جونش از دور و آدمي گلي ! 



 چیزی آخرين گرفتن؛ آرام به داد رضايت بهار،گل نام شنیدن با

 حاج نکرده خدايي يا بهارگل که بود اين خواست،مي دنیا در که

ببرند اشزندگي سامانِنابه اوضاع به پي مصطفي . 

 عالمت طرح  صورتِ به کهدرحالي و کرد پاک را هايشاشک

خواست عذر دلیلبي کرد،مي نگاه ندا یگرفته سوال : 

 .ببخشید_

_ ببخشم؟ رو چي  

زد عقب را اشپیشاني روی موهای : 

_ شد بد يکهو حالم دونم؛نمي . 

 و زياد سرش  سواالتِ قدریآن کرد؛مي نگاهش فقط ندا

بپرسد را کدام دانستنمي دقیقاً که بودند کنندهگیج . 

 دقیقاً موهايش؛ دادن بازی به کرد شروع زدهخجالت نهال

 آن در غالبش حس اما کشدمي خجالت که و چه از دانستنمي

بود همین لحظه، .  



 ديگر سرِ آن کردندمي فکر همه کهاين از کشیدمي خجالت شايد

 خجالت شايد. نبود کهدرحالي ست؛ خوشبختي به مشغول کشور

 شايد .اشزندگي از کارين و نامي برداشت از کشیدمي

 گرفته صورت ندا برابر در باالخره که بود اعترافي یزدهخجالت

 برای کند، فکر خواستمي اگر که شايدی هزار و شايد .بود

داشت دلیلي هم هزارمینش . 

 !ببینمت_

 بزرگش خواهر به و کرد بلند سر کرد؛ بلند سر ندا، صدای با

قاضي به گناهکار که کرد نگاه طوری . 

پرسید دلجويانه و آرامش با اما ندا : 

_ بگو برام شده؟ چي . 

انداخت پايین مجدداً را سرش : 

_  يه شايد تا بگم نفر يه به خواممي که وقته خیلي بگم؛ خواممي

 و االن اما برات گممي. بشه کم گرفتارشم که عذابي از درصد

 ایديگه کسِ خوامنمي. کنه شک گلي مامان خوامنمي نه؛ اينجا



 چه و احمقم چقدر من که بدونه کسي خوامنمي. بفهمه

نکردم که هاييحماقت . 

* 
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 از بعد از نبود؛ آژانس در مغربي از خبری هیچ که بود روزی دو

 مقابل بود ايستاده مردد که حاال همین تا خانه، به رساندنش

است گذشته مغربي سر بر چه که دانستنمي فروغي، . 

 که سوالي و بیايد حرف به شد باعث فروغي، سواليِ و منتظر نگاهِ

بپرسد را بودش کشانده آبدارخانه تا : 

_ هم امروز نیومدن، که ديروز! دارين؟ خبری مغربي آقای از .... 

کرد قطع را صحبتش فروغي : 

_  حالشون اما دارند کسالت هنوز گويا. باهاشون زدم حرف بله؛

بود بهتر .  

 رئیس حال که همین. کرد فوت بیرون به را اششده حبس نفس

 آژانس به که نداشت اهمیتي بود؛ بس بود، خوب اخالقش بد

آمدنمي که بهتر چه اصالً نه؛ يا بیايد ! 

 شبنم که کرد آرزو. ديد منتظر را شبنم و کانترش پشت برگشت

 اين سر باليي که نبود تضمیني وگرنه نگیرد را سروش احوال

نیاورد حراف دختر !  



 با و داد جواب آرامش با بود کار به مربوط که شبنم سوال به

پرسید را حالش و فرستاد پیام سروش برای رفتنش . 

 دور روی بودند افتاده و بودند کننده کسل عجیب روزهايش

 هم اشخبریبي و سروش نبودن و برايش گذشتنمي زمان کند؛

بود شده علت بر مزيد . 

 و مهار، را فکرهايش بود که طور هر کاری، ساعتِ پايان تا

کرد سرگرم کار با را خودش . 

 حالش نداشت؛ خانه به رفتن برای ایانگیزه کار، اتمام از بعد

بود گرفته عجیب دلش و بد زيادی .  

 ساختمان از خروج حال در و کرد جمع را وسايلش حوصلهبي

 تلفنش، صدای شدن بلند با آن، از بعد و کیفش لرزش با که بود

بودند داده بهش را دنیا که کرد پیدا را کسي حال .  

زدمي زنگ موقع اين که بود سروش ! 

 اين در که کرد آرزو کیفش، از گوشي آوردن بیرون حال در

 ناشناسي یشماره ديدن با اما بشنود را برگشتنش خبر مکالمه،

 فروکش باره يک به هیجانش تمام بود، افتاده اشصفحه روی که



 یصفحه روی که رُندی یشماره به شد خیره زدهبهت و کرد

 صدای و داد جواب تاخیر با را تماس. کردمي کجيدهن تلفنش

 مردد سالمش، جواب در و نیاورد جا به را خط پشت مردِ رسميِ

 :گفت

 .سالم_

_ ايماني؟ خانم هستین خوب  

 مضطربش که ناخوشايند آشناييِ جوريک بود؛ آشنا برايش صدا

کردمي . 

شکست را سکوتش : 

_ نیاوردم جا به اما کنممي عذرخواهي... ممنون ! 

_ هستم مغربي ! 

 گوشش از را گوشي. زدن غريبوعجیب به کرد شروع قلبش

 نزديک دوباره با و کرد نگاه اششماره به دلیلبي و داد فاصله

شنید کردنش : 

_ نبود مساعد شرايطم اما گرفتممي تماس زودتر بايد . 



 سر مرد اين از که حرکتي هر. بگويد چه بايد دانستنمي اصالً

 کهاين برای. کردمي گیجش غیرعادی، چه و عادی چه زد،مي

گفت باشد، زده حرفي : 

_ کنممي خواهش . 

 صدای به گفته، را جمله اين چرا دانستنمي دقیقاً که درحالي و

کرد گوش مغربي يکنواخت و آرام : 

_  چیزی از بدتر اوضاعم من و افتادين زحمت به زيادی شب اون

 که محبتتون؛امیدوارم بخاطر ممنون. کنم تشکر ازتون که بود

کنم جبرانش بتونم !  

 تمرکز کهاين جای به ذهنش و بود ايستاده رو پیاده از ایگوشه

 آن با را مغربي اين داشت بخور، درد به جمالت ساختن برای کند

 پشت دنیا، لحن بدترين با و بود بسته را آبدارخانه درِ که مغربي

 باورش و کردمي مقايسه گفت،مي "پسرتون دوست" سرهم

 ایمحترمانه و مؤدب روی چنین بداخالقش، رئیس که شدنمي

 با و کرد مهار بود شده هرطور را افکارش. باشد داشته هم

گفت بدبختي : 



_ نکردم کاری کنم؛مي خواهش . 

_  که امیدوارم دادين؛ انجام بزرگي خیلي کار خانم؛ نفرمايید

کنم جبران بتونم . 

"  نهال، ذهن که قدریآن. بود کرده ادا خاص خیلي را "خانم

 در بار سومین برای که درگیر قدرآن. بود درگیرش ایثانیه چند

گفت مکالمه همان : 

_ کنممي خواهش . 

شنید را مغربي آخر یجمله و : 

_ نباشید هم خسته. خوش شب. شمنمي مزاحمتون . 

 بود همان مرد اين. کرد نگاه شده قطع تماس به واج و هاج

 نظر اظهار مويش رنگ مورد در تمام وقاحت با که هماني ديگر؟

بود کرده ! 

*** 
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 در خانه ندا، هایبچه رفتنِ از بعد و بود شب نیم و يازده ساعت

بود شده غرق آرامش و سکوت .  

 دراز و اتاق وسط بود کرده پهن را ديشبي رختخواب نهال

 کیهاني کیهان؛ خالي جای به بود مانده خیره جايش، در کشیده



 که دانستنمي حتي نهال و بود نداده خودش از خبری هیچ که

نه يا گرددبرمي شب !  

 خنديدن و زدن حرف به کارين و ندا و بهارگل با را روز تمام

 نیامده پیش شرايطي خداحافظي، یلحظه جز و بودند گذرانده

شود تنها ندا با که بود . 

 کرد سعي شد خیره سقف به باراين و چرخید جايش در

 را ساعتي چند آزاردهنده افکار از فارغ و ببندد را هايشپلک

 خوابیدن فکر اش،گوشي پیامک مخصوص صدای با اما بخوابد

پريد سرش از هم .  

 امید. کشید بیرون بالشش زير از را گوشي و برد دست فوراً

 با ندا، نام ديدن با اما باشد کیهان طرف از پیام که داشت

کرد باز را پیامش ناامیدی  

 " اومده؟ کیهان " 

کرد تايپ برايش  

 "نه" 



گرفت جواب خواهرش از و  

 " بزنیم حرف امروز نشد " 

 ندا پیامِ کرد؛ جلب را توجهش حیاط، از شده بلند صحبت صدای

. رفت پنجره سمت به و شد بلند جايش از و گذاشت جواببي را

 نامي کنار که کیهان هیبت ديدن با و زد کنار را پرده یگوشه

زدن تند به کرد شروع قلبش داشت،مي بر قدم . 

 کرد سايلنت را گوشي برگشت؛ جايش به فوراً و انداخت را پرده

 راه کشید؛ باال اشبیني روی تا را ملحفه و بالش زير گذاشتش و

 صداها کرد سعي. نداشت قلبش ضربان کردن کنترل برای حلي

آمدنمي حیاط از صدايي اما کند تجزيه را . 

 بود ساختمان ورودی در به نزديک اتاقش، که بود اين اشخوبي

 هايشپلک. شنید را نامي واضح نسبتاً صدای بعد، لحظه چند و

 تمام مثل بزند؛ خواب به را خودش خواستمي دلش بست؛ را

 جانب از حرکت اولین با و بود دلخور کیهان از که هاييوقت

 که آمدنمي يادش حتي ديگر و کردمي باز را هايشچشم کیهان

بوده ناراحت چرا ! 



 و بود آرام صدايش. کرد باز را هايشپلک بهار،گل صدای شنیدن

 بود تشخیص قابل و واضح کیهان صدای اما سخت تشخیص

گفت وقتي : 

ممنونم. بله - . 

 برداشت بهارگل نامفهوم هایکلمه از چیزی کرد تالش هرچقدر

 هم روی را هايشپلک فوراً در، شدن باز با و نشد موفق کند،

 بوی بعدش و شد بسته در. گرفتنمي آرام قلبش ضربان. فشرد

کرد پر را اتاق کیهان ادکلن .  

 دويده پوستش زير ایبچگانه هیجان و لرزيدندمي هايشپلک

 حرکات مبادا که رفت بالش در صورت تمام با و چرخید. بود

 که کمي صدای و سر. دهد دستش کار هايشچشم غیرارادی

 و بود لباس تعويض صدای و سر به شبیه بود، کرده ايجاد کیهان

 صدا و سر. کرد مطمئن حدسش از را نهال کمربند، سگک صدای

 به شد  ختم بعد دقايقي تا و داشت ادامه همچنان و نخوابید

 اتاق در که دری شدن بسته سپس و باز برق، کلید حرکت صدای



 کیهان رفتنِ حمام از را نهال آب، دوش صدای بعدش، و بود

کرد مطمئن . 
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 سرش، چرخاندنِ با و بالش از داد فاصله را اشبیني و دهان

کرد باز آرامي به را هايشپلک .  

 کرده روشن را اتاق حمام، ایشیشه نیمهِ در از زده بیرون نورِ

  .بود

 رها اتاق جایجای که کیهان یريختهبهم هایلباس به شد خیره

کرد نگاه اششده باز چمدان به آخر دست و بودند شده . 

. نداشت هم خوابیدن قصد شد؛مي خوابیدنش از مانع هیجان،

. دانستنمي هم بود زده خواب به را خودش اينکه علت حتي



 را کیهان محبت سابق مثل که اشدلخوری بود؛ که بود دلخور

کردنمي تحريک . 

 مقابلش که ديواری به و کشید دراز راست پهلوی به و چرخید

 دوش بود؛ حفظ را کیهان کارهای  تمامِ زمانِ. کرد نگاه بود

کشیدنمي طول دقیقه ده از بیشتر اششبانه گرفتنِ . 

 که موقعي همان کیهان درآمد؛ آب از درست اشبینيپیش

 دوباره نهال هایپلک و آمد بیرون حمام از داشت را انتظارش

نبود هايشچشم لرزش و هیجان از خبری بار،اين و شدند بسته . 

 از را کیهان حرکات تمام که بود خودش کردن سرگرم برای

 چند و کرد تصور هايشلباس پوشیدن تا موها، کردن خشک

 را هیجانش سطح دوباره رختخواب، خوردن تکان بعد، یدقیقه

برد باال . 

 گر به کرد شروع تنش و زد اشبیني زير کیهان شامپوی بوی

 دم ريتم ناخواسته و شنیدمي را کیهان عمیق هاینفس. گرفتن

کرد تنظیم کیهان با را بازدمش و . 

 "نهال" 



 تنظیمات و لرزيد پلکش کیهان، زبان از نامش ناگهاني شنیدن با

 دراز کیهان به پشت که کرد شکر را خدا. شد مختل اشتنفسي

 .کشیده

 "نهال"

 بازوی روی کیهان، انگشت چهار نامش، شنیدن با همراه بار اين

دادند تکانش ماليمت با و نشستند چپش . 

 با و بزند شدن بیدار به را خودش که خورد تکان قدریآن

 کردن باز و چرخیدن به داد رضايت نامش، شنیدن بار سومین

 به کند اصرار دوباره کیهان که وقتي برای گذاشت را هايشپلک

کردنش بیدار . 

  صورتِ با صورتش. کرد باز پلک شنید، را نامش که مجدداً

 کیهان سر. داشت فاصله انگشت چند اندازه به فقط شايد کیهان

بالشش چپ یگوشه نهال سر و بود خودش بالش راست طرف . 

شنید را کیهان صدای و زد پلک بار چند : 

_ دارم کارت. نهال شو بیدار . 



 به بعدش، و بود ساختگي راه یمیانه تا فقط کشید، که ایخمیازه

شد تبديل عمیقي و واقعي یخمیازه .  

 تاريکيِ در که کیهان هایچشم به و داشت نگه باز را هايشچشم

گفت کیهان و کرد نگاه زدند،مي برق اتاق : 

_ خوابیدی زود چقدر ! 

 عريضه نبودن خالي برای و دادنمي انتقال را تعجبش تاريکي

 :پرسید

_ اومدی؟ کي  

_ شهمي ربعي يک . 

 احساسش به. کرد کنترل را هیجانش سطح کیهان، آرام صدای

نبود دلخوری از خبری ديگر کرد،مي رجوع اگر . 

_ شیراز گردمبرمي زود صبح من . 

 باز ممکن جای تا هايشچشم. پريد نهال سر از خواب تظاهرات

پرسیدند ناخواسته و ناباور هايشلب و شدند : 

 !چرا؟_



- برگردم بايد . 

پرسید وارفته لحني با : 

_ زودی؟ اين به  

گفت وقتي کردمي نگاه هايشچشم به کیهان : 

_  نیست هم کسي. بمونم تونمنمي بیشتر. دادم انجام رو کارهام

شرکت تو . 

.... 
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 که غريبي و عجیب هایحس داشت؛ متضادی هایحس

کند شانتفکیک توانستنمي .  



 یجمله از اول. کند تکرار ذهنش در را کیهان یجمله کرد سعي

 دو چراکه بود؛ شده ناراحت "شیراز گردمبرمي زود صبح من"

 خوب اما خانواده از دلتنگي رفع برای نبود کافي روز يک و شب

 "گردمبرمي" فعل متصلِ ضمیر و "من" منفصل ضمیر به که

شدمي دستگیرش جمله اين از ديگری چیزهای کرد،مي دقت . 

ببرد؟ را نهال نداشت قصد ؛ "گردمبرمي من" بود گفته  

 هایچشم به شد دقیق و گذاشت کنار را اشذهني درگیری

 هُرم با کیهان، مرطوب موهای خوش بوی با فاصله، اين از کیهان؛

 که خواستمي دلش عجیب خورد،مي صورتش به که هايينفس

 دراز کنارش که مردی فردای تصمیم در باشد دخیل نحوی هر به

 اشخانواده برای ماندن دلتنگ قیمت به اگر حتي بود؛ کشیده

شدمي تمام .  

 نجاتش برزخ اين از و زدمي حرف کاش زد؛مي حرف کیهان کاش

بود جايش سر هنوز برزخ اما. زد هم حرف. دادمي : 

- ديگه بخواب ! 



 بود محال ديگر که حاال بود؛ نبرده خوابش هم اين از قبل

 .بخوابد

 کرده اشديوانه جمله يک با طوراين کیهان وقتي هم آن خواب؟

 بود؟

 را بار يک همین کیهان خواستمي دلش. داشت افتضاحي حال

 را رفتنش تنها علت و ندهد خرج به خساست زدن حرف در

بگويد مثالً بگويد؛   

"  پیش روزی چند بمون برگردی؛ زود قدراين نیست الزم تو

اتخانواده " 

بگويد مثالً دانست؛مي چه يا  

" دنبالت آممي خودم بعد باش، اينجا وقتي چند " 

 و گرددبرمي صبح که بود گفته فقط بود؛ نگفته چیزی هیچ اما

همین. "بخواب" بود گفته بعدش . 

 و شد تیغ اشناگفته یجمله و گرفت بغضش گرفت؛ بغضش

داد خراش را روحش .  



 بود همین دقیقا بد، حال و خوب حال یفاصله ديگر؛ بود همین

 اولین در طوری توانستمي شخص اول ضمیر يک گاهي که

 هامدت تا باشي مطمئن که کند اتديوانه بامداد هایدقیقه

نیست کار در خوبي حال هیچ بعدش، . 

 ایسابقهبي وحشتِ و کرد نگاه کیهان باز همچنان هایچشم به

 مادرش که داشت را ایدختربچه حال. انداخت چنگ قلبش به

 تنها به بود کرده تهديدش درشتش، و کوچک خطاهای بخاطر

شدن گذاشته . 

 اين به هم کردن فکر... که تهران بودش آورده کیهان نکند نکند،

بود وحشتناک موضوع . 

 قاصر هاجمله بیان از که زبانش. کیهان هایچشم به ماند خیره

 که بفهماند کیهان به نگاهش، با حداقل توانستمي کاش بود؛

کاش. دارد برزخ از کردن پیدا نجات به نیاز ... 

_ خوابي؟نمي چرا  



 را اشخوابيبي علت که هاييلب به ها،چشم از را نگاهش

 لرزش از حالش مگر؟ داشت سوال. کشید پايین بودند، پرسیده

نبود؟ مشخص هايشلب کنترل غیرقابل  

 

 اگر. کرد نگاه کیهان هایچشم به اشک یپرده پشت از بار اين

 مماس اشبیني نوک برد،مي جلو را سرش کمي فقط کمي،

کیهان بیني نوک با شدمي !  

 نگاه سقف به و چرخید. چرخید و برد عقب. برد عقب را سرش

 سر صدابي چشمش یگوشه از اشک و کرد نگاه سقف به. کرد

شد پنهان موهايش میان صداتر، و سر بي و خورد . 

 تدبیر را کرده خود"!  نداشتند خودنمايي قدرت هم هايشاشک

داشت؟ هم بارزتری مصداق، "نیست ! 

 نهال و کردندمي نگاه سقف به دو هر حاال. چرخید هم کیهان

 نگاهش مقصد مرد، اين با اشتراکش تنها اينکه از بود متنفر

 .باشد



 رختخواب اين را، مسخره اشتراک ینقطه اين خواست؛نمي اصالً

شراکتي یملحفه اين نفره، دو ...  

 اين با نبود قرار فردا اگر خواستنمي ديگر را چیزی هیچ اصالً

شود همسفر مرد . 

 هفته همین آخر" یجمله برای قبل، روز چند که افتاد ذوقي ياد

 نصفه احتماالً که ایجمله برای. بود کرده خرج "برمتمي خودم

 خودم هفته همین آخر" بود اين اصلش و بود شده گفته نیمه و

گردمبرمي و ذارمتمي برمت،مي " 

 نقطه تمام از خوردمي بهم دلش بست؛ را هايشپلک

 شان،بستن محض به و بست را هايشپلک. دنیا هایاشتراک

کرد تصور خودش برای را وحشتناکي یآينده .  

 شدن؛ پامال برای رفتمي که غروری بود؛ خطر در که آبرويي

 که چیزی تنها و کردمي سقوط نرسیده، اوج به که عشقي

خشکیدمي نداده، شکوفه که بود نهالي ماند،مي ! 

آمدنمي وقت هیچ صبح، فردا کاش . 

* 
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 تهران

 

نبود سابق مثل ديگر چیزی هیچ . 



 بهم انتظاری قابل غیر شکلِ به چیز همه سروش رفتن از بعد از

 سه بود شده اشایهفته يک مرخصي که سروشي. بود ريخته

 هم را اشهفته يک که نهالي نهال، و بود برنگشته هنوز و هفته

 دلتنگي بیماری هفته، سه گذشتن با بود، کرده تحمل زور به

 رفتمي که بود کرده پیدا کش قدرآن که ایدلتنگي بود؛ گرفته

شدن مزمن  سمتِ به . 

 و بودند شده نگرانش خانه اعضای که قدریآن بود؛ بد بدِ حالش

پیچیدنمي پايش و پر به ديگر مغربي هم، کار محلِ در .  

 زدن حرف کرد؛نمي آرامش سروش، با زدن حرف ديگر

 به شبیه بود شده و خواستمي را خودش خواست؛نمي

 به بود محدود دنیايشان که دبیرستاني عاشق هایدختربچه

 چنین به دقیقاً نهال، و بود دنیا بود، معشوق اگر معشوق؛

 به با بود مصادف برايش سروش نبودن بود؛ شده دچار وضعیتي

دنیا رسیدنِ آخر . 

 موقع به سابق، مثل اگر و رفتنمي کار به ديگر دلش و دست

 ایعجله اشکاری زمانِ يافتنِ پايان با و شدمي حاضر سرکار



 از کردن فرار فقط و فقط علتش نداشت، برگشتن خانه به برای

 را ساعتي چند توانستمي کههمین بود؛ بهارگل سوالِ پر نگاهِ

برايش بود نعمتي باشد، خودش حالِ به خانه از دور . 

 طبقِ و. بود شده بد مجدداً سروش، پدرِ حالِ پیش، یهفته دو

 برای بود شده آماده پدرش عضو، شدنِ پیدا با سروش، یگفته

بود شده عمل قبل، روز سه و پیوند عمل .  

 سروش از فقط. روز سه اين از نداشت درماني و درست خبرِ

 حدِ در فقط شايد بعدش و بوده آمیزموفقیت عمل که بود شنیده

 بود نتوانسته که ایجمله چند بودند؛ کرده صحبت جمله چند

کند آرام را نهال تابِبي دل .  

 و کردنمي هم اعتراضي و گوشي به بود شده خشک چشمش

 آمد،نميبر سروش برای دستش از کاری کهاين  بابتِ حتي

 فشاری برای اصالً کرد؛مي درک را سروش درگیری. بود ناراحت

بود دارغصه شد،مي متحمل سروش که هم . 

 روزهای اين برای کند کاری توانستمي که خواستمي دلش

 ساخته دستش از کاری و خواستمي دلش. سروش و خودش



 قصد روز، چند برای که نداشت اختیار و آزادی قدریآن. نبود

 تحمل جز نداشت راهي پس سروش؛ پیشِ برود و کند سفر

نزدن دم و کردن . 

 قصد و زدمي حرف محبت با. بود کنارش مدام خانه در بهارگل

 را اشتغاریته که علتي از دربیاورد سر تا داشت کشیدن حرف

 عاشق کوچکش خواهر که بود معتقد ندا. انداخته روز اين به

 حرف که بود خواسته نهال از دوستانه، و محرمانه بارها، و شده

 برای و داشتمي نگه آرام که بود سکوت فقط را نهال اما بزنند

 با کار محیط. کردمي فرار خانه از که بود سکوت نشکستنِ همین

. برايش بود شده امني محیط سروش، جای بودنِ خالي وجود

 را نشینيعقب اين نهال و نداشت کارش به کاری ابداً مغربي

دانستمي غیرمنتظره . 

 تماس آخرين اش،کاری ساعت اتمام به بود نمانده بیشتر دقايقي

 به وسايلش، کردن جمع از قبل و داد جواب را شدهوصل

 بازديدشان، جديدترين که زد سر سروش اجتماعيِ هایصفحه

بود ديروز برای . 
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 فرستاده سروش برای که آخری پیام سه کنارِ تیک نشدنِ تا دو

بود کنندهاذيت شدت به بود، .  

 روز، يک حتي و هاساعت از بعد هايشپیام که اخیر، روز چند

 مرور را شانقبلي هایپیام و گشتبرمي شدند،مي داده جواب

 صدا پیامک در را سروش اسم هنوز که هاييموقع همان کرد،مي

داشت صفحه روی را اش "جانم؟" جواب نزده، . 

 شده قبلي هایپیام خواندن درگیر دوباره مکان، و زمان از فارغ

 هم شبنم صدای حتي. دادمي آزارش ای،سابقهبي دلتنگي و بود



 سروش با که چتي یصفحه از کندن دل به نکرد اشراضي

 .داشت

" عزيزم نباشي خسته "  

 امشب کاش" بود نوشته که سروش هایپیام از يکي بد، حالي با

 سرش از شبنم کردن باز برای فقط و کرد مرور را "بود ترطوالني

 جواب و کند نگاهش ایلحظه چند داد رضايت که بود

بدهد را اشخداحافظي . 

 برای. خواند را سروش پیام باره، ده و دوباره شبنم، شدنِ دور با

 سورپرايز شاندوستي سالگرد در را نهال که بود شبي همان

 را پسر اين کرد،مي حس بعدش نهال که شبي همان. بود کرده

دارد دوست قبل از بیشتر برابر، هزار . 

. ريختمي اشک قطعاً خودآزاری، اين به دادمي ادامه اگر

 از کارهايش، انجام از بعد و کرد خاموش را گوشي یصفحه

 کرد نگاه بودند، آسانسور منتظر که جمعیتي به. زد بیرون آژانس

 خوبي به که داشت عجیبي ضعف. برود هاپلهراه از داد ترجیح و

کردمي توجیه را اخیرش روزِ چند غذاييِ بد .  



 بايد ساعتي نیم حداقل شلوغي، و ساعت اين در که بود مطمئن

 لحظه آن در وقتهیچ که هاييتلفنيتاکسي ماشینِ منتظر

 با که دادمي ترجیح دلیل همین به و بماند نداشتند، ماشین

 که چرا بود؛ هم بهتر اتفاقاً برساند؛ خانه به را خودش تاکسي،

رسیدمي ديرتر . 

 خالي تاکسيِ اولین برای داشت تصمیم و ايستاد خیابان کنار

. آمد بیرون پارکینگ از مغربي ماشین که دهد تکان دست

 موکول را گرفتن تاکسي و برود عقب قدمي چند گرفت تصمیم

 اما داد انجام هم را کار همین و مغربي شدنِ رد از بعد به کند

 خیابان به هم پشتش و بود ايستاده راهپیاده داخل دقیقاً وقتي

شنید را مغربي صدای بعد و بوق صدای اول بود، : 

_ ايماني خانم ! 

 و چرخید و کرد فوت بیرون به را نفسش نبود؛ گريزی

مغربي با شد چشمدرچشم . 

_ رسونمتونمي مسیری يک تا بیارين تشريف . 



 رئیس یحوصله نداشت، حوصله اصالً لحظه، آن در

اصالً ديگر که را اشالخلقهعجیب ! 

گفت کوتاه و سرد : 

_ ممنون خیلي . 

 کیهانِ لحن که شد باعث سری، پشتِ هایماشین بوق صدای

شود آمرانه مغربي، : 

_ شید سوار . 

کرد نگاهش متعجب . 

_ نیست ايستادن برای خوبي جای . 

 اما باشد محکم کردمي سعي که لحني با و رفت نزديک قدم چند

گفت نبود، : 

_ خدانگهدار. بفرمايید شما. کنم رویپیاده کمي خواممي . 

 

** 
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 کردنِ باز بین یفاصله شد؛ بلند جايش از افتضاح حالي با

 نشسته به کشیده دراز  وضعیتِ از که زماني تا هايشپلک

نکشید طول هم ثانیه چند شايد درآمد، !  



 از بعد که داشت را کسي حال کرد؛نمي درک را مکان و زمان

 که نداند و باشد آمده هوش به بارهيک به روزه، چند هوشيِبي

کجاست دانستمي نه؛ اما... اتفا چه و کجاست ! 

آمده سرش بر باليي چه که دانستمي هم خوب ! 

 چرخاند اتاق در را چشمانش ایسابقهبي یدلشوره و اضطراب با

ساخت را کارش کیهان، چمدانِ نديدن و .  

 شد بلند جايش از بود، آمده سراغش به که وحشتناکي سردرد با

 بیرون با و تلفنش سمت به برداشت خیز اتاق، از خروج از قبل و

 پیامِ دو جز. کرد روشن را اشصفحه بالش، زير از کشیدنش

 یصفحه روی ديگری خبر هیچ ندا، طرف از نشده خوانده

نبود اشگوشي !  

 ساعت که اعدادی ديدنِ و انداخت نگاهي موبايل ساعت به

کرد بلند نهادش از آه گذاشتند،مي نمايش به را ۱۰:۳۸ . 

! برده خوابش کي که کردنمي درک نشست؛ جايش سر بابدبختي

داشت بخاطر هم را هوا شدن روشن حتي !  

گريه زير زد و کرد نگاه کیهان بالش به غصه با .  



 تمام و گذاشت صورتش روی را هايشدست و کرد رها را گوشي

 به کرد تبديل بود، کرده تلنبار حال به تا ديشب از که را بغضي

ممکن هایاشک ترين صدا و سر پر .  

 و مات اش،پريدهرنگ صورت با بهارگل و شد باز شتاب با در

ايستاد اتاق وسط آمد مبهوت .  

 حضور حتي نداشت؛ را اشگريه کردن تمام قصد ابدا نهال

نکرد کم ريختنش اشک شدتِ از هم بهارگل !  

 و کرد نگاه مادرش روحبي صورت به اشک، یپرده پشت از

 :شنید

- نهال؟ شده چت. خدا خودِ يا ! 

 حتي که بود بدشانس قدریآن نهال و گذاشته تنهايش کیهان

بود داده دست از هم را رفتنش یلحظه !   

- ديدی؟ بد خواب مادر؟ ديدی خواب دخترم؟ شدهچي نهال؟  

 و بود خواب فقط کاش بود؛ خواب کاش يافت؛ شدت اشگريه

نداشت واقعیت به ربطي کیهان، رفتن . 



زد داد بهارگل : 

- نامي بیار آب لیوان يه !  

 از را پريشانش موهای کهدرحالي و رفت نهال سمت به بعدش و

رفت اش صدقه قربان زد،مي کنار خیسش صورت روی : 

- شد تموم ديدی؛ بد خواب ؛ بگردم سرت دور .  

کشید داد بعد و : 

- نامي؟ موندی کجا   

آمد اتاق به هراسان نامي : 

- شده؟ چي   

 از خبر تنش،  نامرتبِ شرتتي و بودند هوا روی موهايش

دادمي شدن پوشیده سرسری : 

- نهال؟ چشه  

رفتن به کرد وادارش بهارگل : 

- بیار آب گفتم !  



نهالش کردنِ نوازش به کرد شروع دوباره بعد و . 

 دست به دادش. برگشت آب ینیمه و نصفه لیوانِ با فوراً نامي

پرسید و بهارگل : 

- شده؟ چي  

داد توضیح بهارگل : 

- . بود خواب زدم، سر بهش پیش دقیقه چند همین ديده؛ خواب

ريخت هری دلم آد؛مي اشگريه صدای ديدم يهو .  

پرسید نامي : 

- ديدی؟ برامون خوابي چه بگم بهتره ديدی؟ خواب چي   

 باال اشسینه ی قفسه کرد، نگاه برادرش و مادر به بغض با

بود افتاده سکسکه به و پريدمي . 

 لیوان، باالی از نهال و داد خوردش به را آب شده طور هر بهارگل

 و کرد نگاه بود، نامي پشمالوی زانوی زير حاال که کیهان بالش به

گفت آرامش با بهارگل : 



-  خوب فکر مادر؛ کن فراموشش کنن؛نمي تعريف رو بد خواب

 بیدارت صبح خواستممي. کیهان به بزن هم زنگ يه پاشو. کن

نذاشت کیهان خود اما کني، اشبدرقه کنم . 

پرسید متعجب نامي : 

- رفت؟ مگه  

داد توضیح بهارگل : 

-  بايد حتما گفت و کرد خداحافظي حاجي و من از زود صبح

 بیشتر روزی چند نهال داده رضايت که شکر رو خدا بازم. برگرده

بمونه پیشمون .  

 به وگرنه شد؛مي ایمعجزه کاش. کرد نگاه مادرش به بغض با

ماندمي بهارگل دل ورِ عمر يک روز، چند جای . 

* 
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 هم اين به و باشد نشسته مغربي ماشین در که شدنمي باورش

 واقعیتش باشد؛ ترراست سر که بدهد آدرسي چه که کند فکر

 یجمله دو شنیدنِ با و نداشت مقابله و مخالفت توان که بود اين

بود ديده ماشینش صندلي روی را خودش مغربي، زبان از آمرانه . 

_ برم؟ کجا از ! 

 فراتر فرمان، روی یشده قفل انگشتانِ از نگاهش و چرخید

گفت معذب و نرفت : 



_  خطي هایتاکسي بعد به اونجا از. خیابون همین انتهای تا

خونمون تا رنمي مستقیم . 

_ خونه؟ خودِ تا  

گفت تأکید با و نشد مغربي لحن متوجه : 

_ خونه خود تا. بله ! 

گفت وقتي بودند باال مغربي هایلب یگوشه : 

_ خوب چه ! 

هايشانگشت جان به افتاد و کرد سکوت .  

 انتهای به زودتر که کرد دعادعا نهال و نزد ديگری حرف مغربي

 مغربي که رسیدن تا داشتند متری چند هنوز اما برسند، خیابان

شکست را سکوت : 

_  شلوغه هم ست،موقع دير هم. منزل تا برسونمتون بدين اجازه

ندارم بخصوصي کار من کهاين هم و . 

داد ادامه مغربي کند، مخالفت خواست تا : 



_  تا رسوندين رو من شما. لطفتون از بخشي جبران به بذارينش

و منزل،  ... 

کرد قطع را صحبتش : 

_  هر يا من و داشتین سردرد روز اون شما داشت؛ فرق بحث اون

کنه کمک شما به شرايط اون تو که بود اشوظیفه ایديگه کس . 

گفت تفاوتبي مغربي : 

_  ایديگه کس هر يا من و دارين درد شما هم االن خب

کنه کمک شما به وضعیت اين تو که اشهوظیفه . 

 میان که اخمي با نهايتاً اما کرد سکوت ایلحظه چند نهال

 همه از تعجبش چاشنيِ که لحني با و بود نشسته ابروهايش

پرسید بود، ترپررنگ : 

_ من؟ دارم دردی چه  

انداخت باال ایشانه مغربي : 

_ . ديگه اينه روزتون و حال که دارين دردی حتماً. دونمنمي

که وگرنه  ... 



کرد قطع را صحبتش : 

_ مگه؟ چیه روزم و حال ! 

 چشمانش مستقیم و صاف و چرخید مغربي. شد متوقف ماشین

گرفت هدف را .  

 را نگاهش. رفت رو از بود، کنارش که مردی پروایبي نگاهِ با

 جان به باراين که ایپیچیده هم در انگشتان به دادش و گرفت

بودند کردنش مچاله حال در و افتاده روپوشش . 

- برم؟ کجا از   

 را آدرس داد ترجیح دادن؟ آدرس جز داشت هم ديگری راه

 تجربه. بماند ساکت و پنجره سمت به بچرخاند را سرش و بدهد

 بر در خوبي نتايج مرد، اين با افتادن در که بود کرده ثابت

داشت نخواهد ! 

 نقشه به کرد شروع نهال و درآمد حرکت به مجدداً ماشین

 بالتکلیف اهداف تمام برای آمد،مي سروش که همین چیني؛

 کارش از اصالً شايد. کردمي پیدا ایچاره ذهنش، یمانده



 به همیشه، برای را غريبش و عجیب رئیس اين و دادمي استعفاء

سپردمي خاطرات . 

سروش... اگر فقط... گشتميبر سروش اگر فقط ... 

 یگره کورترين بود شده سروش نبودن. گرفت بغضش

اشزندگي .  

 و ماشین در زدن گريه زير کند؛ پرت را خودش حواسِ کرد سعي

خواستمي که بود دنیا در چیزی آخرين مرد، اين چشمِ پیشِ . 

- کني؟مي اينطوری خودت با چي واسه   

 صورت و کرد نگاه مغربي به واج و هاج و چرخید. برد ماتش

 انداختش شک به بود، نشسته کنارش که مردی احساسِ از خالي

 که خصوصاً. نبود کار در اشتباهي اما شنیده اشتباه شايد که

آمد حرف به مجدداً مغربي : 

-  آریمي خودت سر داری که باليي ديدی؟ رو خودت روز و حال

داره؟ رو ارزشش   



 که صورتي به! مغربي رخنیم به بود مانده خیره زدن، پلک بدون

کردنمي درکش که عصبانیتي بود؛ عصباني حاال . 

-  دينمي کشتن به رو خودتون ايد؛ديوانه نداريد؛ عقل هازن شما

 مي رو اسمش و دينمي انجام خودتون حق در رو ظلمي هر و

عشق؟ ذارين ! 

فهمیدنمي شد؟مي داشت چه. بود مانده باز دهانش ! 

 که بود شده آني از ترخشک دهانش اما بزند حرف خواستمي

شود منجر صدا تولید به حرکاتش .  

 زحمت، و زور به و کند تر را دهانش شده طور هر کرد سعي

 :پرسید

- شما؟ گیدمي داريد چي  

داد جواب فورا مغربي : 

- نیست؟ واضح ! 

کرد اعتراض نهال : 

- باشین کرده شروع دوباره شهنمي باورم اما واضحه؛ ! 



- کردم؟ شروع رو چي  

داد جواب مالحظه بدون : 

- رو من زندگي تو دخالت . 

دادن ادامه برای دادش فرصتي مغربي، سکوت : 

-  ذهنتون به که هرچي! نیستین زدنتون حرف متوجه اصال

 مطرح کنید فکر اينکه بدون آرين؛مي زبون به درجا رو رسهمي

نه يا هست مربوط شما به اصال کردنش .  

شد متوقف بعد و کشیده کنار به ناگهاني ماشین . 

 تکان شدت به نهال یتنه بود، شده بسته که کمربندی وجود با

 بلند آمد، که خودش به و بیايد خودش به تا گذشت مدتي. خورد

کشید داد : 

- ايدديوانه شما .  

.... 
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کرد نگاهش نگراني با مغربي ! 

 حاضر که مردی  صورتِ به دوخت را متعجبش چشمان اما نهال

 و است مذکر جنس نوعِ ترينعجیب از بخورد، قسم بود

پرسیدند ناباور هايشلب : 

_ شما؟ کنیدمي کارچي داريد آخه ! 

 ادامه شد،مي نزديک شدن شکسته مرزهای به که بغضي با بعد و

 :داد



_  مُحق رو خودتون چطور و چرا که کنمنمي درک اصالً من

 رنگ درمورد روز يک. من زندگيِ تو کردن دخالت به دونیدمي

 دوستش که مردی با روابطم از روز يک دين،مي نظر من موهای

هم امروز کنین،مي انتقاد دارم .... 

 سعي اش،شده درشت چشمان و هادست حرکت با و کرد سکوت

 کند حالي مغربي، کیهان به را شده ايجاد غیرعادی شرايط کرد،

کرد اضافه بعد و : 

_  خوامنمي. برسونید امخونه به رو من شما خوامنمي من اصالً

احمق و عقلبي بگین من به شما و ماشین اين تو بشینم . 

 قصد و کرد باز را کمربندش و بُرد دست جمالتش گفتن حین و

 را دستش و شد مانعش مغربي که داشت را گیرهدست کشیدن

 .کشید

کشید جیغ نهال : 

_ ترسونینمي رو من دارين . 

کند آرام را جو کمي کرد سعي کیهان : 



_ . خُرده اعصابم فقط. ندارم رو کردنت ناراحت يا ترسوندن قصد

 هیچ و برف زير بردی رو سرت کبک مثل کهاين از خُرده اعصابم

 و ساده حد اين تا وقتي شهمي خرد اعصابم. بینينمي رو چیزی

 اون نیست معلوم  وقتي شهمي خرد اعصابم. باوریخوش

. گرفتي عزا و نشستي جااين تو و کنهمي غلطي چه داره مرديکه

وقتي شهمي بد حالم ... 

 يک يا بود واقعیت موقعیت، اين کرد؛مي نگاهش واج و هاج نهال

مسخره؟ کابوس   

 مرد اين گفتمي داشت چه فهمید؛نمي ديگر را مغربي جمالت

 افکار کرد سعي آمد؟مي پیش داشت چه! الخلقه؟عجیب

 حالي با مغربي، رانيسخن میان و دهد نظم را اشگسیختهافسار

پرسید صدايش، یسابقهبي ارتعاش و عصبي لحني بد، : 

_  چه داره که چي يعني خودتون؟ واسه گینمي دارين چي

 چیه؟ همدلي دونیدمي داريد؟ درک اصالً شما کنه؟مي غلطي

 شرايط بدترين تو نفر، يه وقتي اما بدونید نیست نیازی هم اصالً

 آدبرمي دستمون از که کاری حداقل زنه،مي وپادست داره ممکن



. بیماره پدرش که دونیدمي شما. نکنیم اظهارنظر که اينه

 گنمي هم شما به. گفته بهتون که گفت خودش چون دونید؛مي

  !انسان؟

_ انسان گنمي اون به پس؛ نه . 

رفت در کوره از نهال : 

_  چون متاسفم. متاسفم خیلي خیلي براتون.  متاسفم براتون

 برای امروز تا که متاسفم هم خودم برای. ندارين  درک ایذره

نشناختمتون و کردم کار شما .  

رفت باال مغربي صدای : 

_  رو هاخیلي بايد ترقبل خیلي که بودی شناسآدم اگه شما

کردینمي رو هاحماقت خیلي و شناختيمي . 

 شدتبه اشسینه یقفسه. تُند دورِ روی بود افتاده نهال نفس

زدمي قرمزی به صورتش و خوردمي تکان . 
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 شدهشنیده هایحرف بود؛ افتاده کار از اشگیریتصمیم قدرت

کردنمي باور را ! 

 دستوری مغزش اما کرد نگاه دستگیره به اشک یپرده پشت از

نکرد صادر کردنش باز بر مبني .  

 و گويدمي چه که شدنمي متوجه اما شنیدمي را مغربي صدای

شدمي کنندهنگران داشت ديگر حالش . 

 ديگر و کرد نشیني عقب که فهمید را همین هم مغربي کیهان

 دو میان از را آب کوچک بطری و برد دست فقط نزد؛ حرفي

 نهال و نهال مقابل گرفتش درش، کردن باز با و برداشت صندلي

گفت آرام لحني با زد، پس را بطری که : 

_ . بشي ترناراحت خوامنمي. بشه اينطوری خوامنمي اصالً من

خرده اعصابم فقط من. ببینم رو کردنت گريه خوامنمي . 

نداد امانش نهال : 



_  من که مربوطه چه شما به اصالً باشه؟ خرد بايد اعصابتون چرا

 به ربطي چه من، کار اشتباهِ و درست کنم؟مي کارچي دارم

داره؟ شما شخص ! 

کرد پاک را افتاد اشگونه روی که اشکي یقطره و گفت . 

 از. بودند کرده را درآوردنش پا از قصد تواماً عصبانیت و دلتنگي

 سروش برای بود کشیده پر دلش مغربي، انصافيِبي با طرف يک

 نشدني و سخت واقعاً مرد، اين رفتارهای هضم ديگر طرف از و

 .بود

گفت قاطعانه و آمد خودش به ماشین مجددِ حرکت با : 

_ برم رو اشبقیه تونممي خودم. شم پیاده خواممي . 

گفت تفاوتبي مغربي : 

_ خیابون تو بری پاشي حالت اين با که مونده همین . 

شد برزخي نهال : 

_ بشه بدتر هم اين از حالم تا شما ماشینِ تو بمونم پس ! 

گفت کالفه مغربي : 



_ گمنمي چیزی ديگه . 

 را بغضش. بود کرده پیدا را هايشحرف تازه نهال اما آمد، کوتاه و

پرسید و زد پس : 

_ دارين؟ شناسيآدم ادعای مثالً شما ! 

داد ادامه قبل از ترجسورانه نهال و نداد جواب مغربي : 

_  رو کسيهیچ چرا نیست؟ برتون و دور کسيهیچ چرا پس

 و خوبین فقط خودتون و بدن همه شما نظر از نکنه ندارين؟

موندنتون؟ تنها علت همینه ! 

پرسید تفاوتبي مغربي : 

_ ندارم؟ رو کسي و تنهام من گفته کي  

 روی یشده قفل انگشت یساده یحلقه روی مردد نهال نگاه

گفت ترديد با و نشست فرمان : 

_  وقتي که کردين بدی حقشون در قدریاون اما داريد هم شايد

 که شننمي راضي کدومشون هیچ افتینمي هم مشکلي تو

کنند کمک بهتون . 



پرسید متعجب وقتي بود شده جمع مغربي صورت : 

_ خودت؟ برای گيمي داری چي ! 

 مرد اين لجِ و حرص خواستمي دلش. انداخت باال ایشانه نهال

 که اشهمه بگیرد؛ آرام دلش کمي فقط کمي، شايد تا دربیاورد را

نبود بد خورد،مي اگر هم تايي چند يه. زدمي ضربه نبايد او : 

_  هیچ و شدين مريض روز يه شما. گممي چي دارم که واضحه

 سر فروغي آقای و من اگه. برسه دادتون به که نداشتین رو کسي

و موندينمي همونجا رسیديم،نمي  ... 
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گفت مغربي و کرد سکوت : 

_ مردممي و موندممي همونجا حتماً ! 



 را ادب اش،زندگي از ایبرهه هیچ در. کرد نگاهش ناراحتي با

 که کرد،مي اشعصباني طوری آدم اين اما بود نگذاشته کنار

 ديگری کسِ هر. شدمي فراموشش اخالقي، هایچهارچوب

 حقش اصالً؛ مرد اين از اما کرد،مي خواهيمعذرت بود مقابلش

گفت و شد عصباني دوباره بود؛ حقش هم هااين از بیشتر بود؛ : 

_  که نیست نزديک بهتون و نداره دوستتون اونقدری کسي هیچ

 باعث فقط بدتون اخالق اين با و کنه کمکتون سخت شرايط تو

بگیرند فاصله ازتون بقیه که شینمي . 

گفت کالم يک مغربي : 

 !عجب_

 بگويد چیزی نه خواستنمي ديگر. پنجره سمت به کرد را رويش

  بود، کرده را جانش قصد امروز که مردی اين مگر اما. بشنود نه و

داد؟مي اجازه  

_  هست که هم اوني اما نباشه زندگیم تو کسي هیچ حاضرم من

 منم بزنه؛ تیک ديگه نفر ده با همزمان و داره دوستم نگه من به

نشم متوجهش که باشم احمق قدریاون ! 



چسباند آمپر بعد، و کرد پردازش را اشجمله کرد، فکر اول : 

_  اما نداره؛ موقعیت و سواد به ربطي شعور بودم شنیده همیشه

 که کسي به زنینمي تهمت داريد. رومهروبه بارزش مصداق االن

 هم رو خودتون اسم و کنه دفاع خودش از تا نیست اينجا االن

انسان؟ گذاشتین  

 حال در دلِ که حرفي زد،مي حرف باز بايد. نشد خالي اما گفت

کند خنک را گرفتنش آتش : 

_  به شرايطي هیچ تحت هم همسرتون که کردين رو کارها همین

رسهنمي دادتون . 

پرسید آرامش با مغربي هايش،کردن ولز و جلز تمام برابر در : 

_ بود؟ کجا همسرم  

مغربي یحلقه روی خورد سر متعجب نهال نگاه .  

 به و کرد دنبال را نهال نگاه و چرخاند را سرش کوتاه اما مغربي

کرد مکث رسید که حلقه . 



 متعجبش، چشمانِ مقابل در اما دهد جوابي چه دانستنمي نهال

 و درآورد انگشتش از را حلقه و برد دست مغربي کیهان

پرسید بودش، گرفته اشاره و شست انگشت دو با کهدرحالي : 

_ اينه؟ با مشکلت  

 فرستاد پايین را پنجره یشیشه که کردمي نگاهش مبهوت نهال

 و کرد ترشوکه هم قبل از را نهال بیرون؛ به حلقه کردن پرت با و

گفت و کشید باال را شیشه خیاليبي با بعد : 

_ گفتيمي ! 

 مرد اين که بود پذيرفته رسماً و بود شده سالح خلع اما نهال

 تأيید کار نظرش از گذاشتن، هاديوانه سربهسر و است ديوانه

 و بود ترس داشت، لحظه آن در که احساسي تنها. نبود ایشده

 که هواپیمايي آژانس جدی رئیس مغربي، کیهان از. ترس

. ترسیدمي کرد،مي تحسین جريانات اين قبل تا را اشجذبه

 سکوت کرد سعي. نبودند استاندارد نظرش از مرد اين رفتارهای

گفت آرامي به شان،محله ديدن با اما کند : 

_ شممي پیاده من. رسیديم .  



 از قبل اما دستگیره سمت رفت نهال دست. زد ترمز روی مغربي

شنید کند، باز را در آنکه : 

_  باعث هاحرف اين اگر. افتاد که اتفاقي برای نیستم متاسف

 قبالً که ببیني رو چیزهايي و کني باز رو هاتچشم که شهمي

نیستم متاسف يا پشیمون کردنشون مطرح از ابداً من ديدینمي . 

 کشید را دستگیره بعد، و کرد فوت بیرون به را نفسش ابتدا نهال

کرد فرار زمین، روی پايش رسیدن محض به و . 

* 
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 به بود شده خیره و شکسته تختِ همان یگوشه بود نشسته

حیاط فضای . 

 با و گذشتمي کیهان رفتن و شدنش بیدار زمانِ از ساعت پنج

 ترسنگین سال يک یاندازه به غمش دقیقه، هر شدن طي

شدمي . 

 که اشگوشي به داد را نگاهش و بهارگل یباغچه از گرفت چشم

 که ایگوشي. بودش گذاشته تخت یفرورفته قسمت روی دقیقاً



 و بود شده ساکت باوری قابل غیر طرز به کیهان، رفتن از بعد

گذاشتنمي نمايش به را تماسي و پیام هیچ . 

 کرده خوشحالي ابراز و بود خنديده بود؛ خنديده بهارگل برای

 خدا خود فقط اما بماند کنارش وقتي چند است قرار کهاين از بود

بود نهفته دردی چه لبخندش هر پشت که دانستمي .  

 گرفته بازی و پارک یوعده که داشت را ایساله پنج حالِ و حس

 متوجه برد،مي لذت اشبازی از داشت که زماني در درست و

 اينکه با بعد، به لحظه آن از و است مانده تنها که بود شده

 لذت از مانع ماندن، تنها ترسِ اما بود شده محقق اشوعده

شدمي بردنش .  

 برايش، داشت را پارک یوعده همان حکم حاال بهارگل یخانه

 غمي شدنش، محقق محض به اما بود منتظرش هاماه که ایوعده

بود کرده ذلیل را اشخوشي و آمده تر،بزرگ . 

. گذاشت رويشان را سرش و کرد جمع شکمش در را زانوهايش

 خواب از حالت، بهترين در و دادمي نجاتش و آمدمي کسي کاش



 هماني مثل.  " بود خواب يه فقط " گفتمي و کردمي بیدارش

بود گفته اشتباه به بهارگل صبح، که . 

 در که هماني. اتاق انتهای ديواریِ کمد روی خورد سر نگاهش

 را اشکاشي يک بود، ديده که هاييفیلم تأثیر تحت نوجواني

 خالي کوچک یصندوقچه يک یاندازه به را زيرش و کرده بلند

بود کرده . 

انداخت نگاهي اتاق از بیرون به اول، و شد بلند جايش از . 

 رفته بیرون خانه از ناهار، از بعد ساعتي نامي، و مصطفي حاج

 از خبر بود، حاکم اتاقش از بیرون که آرامشي و سکوت و بودند

دادمي بهارگل ظهرِ خوابِ .  

 اتاق انتهای هایديواری کمدِ سمتِ به و بست آرامي به را اتاق در

 و شد خم و کرد باز را بود ديگر درِ دو میانِ که دری کرد؛ حرکت

 مرتب که رمان هایکتاب. انداخت زيرينش یطبقه به نگاهي

 کرد تالش بعدش و برداشت چمدان روی از را بودند شده چیده

 پايینِ ديوارِ آمده باال یلبه از را سنگین اما کوچک چمدانِ تا

 زمین کفِ که را کاغذهايي شدنش، موفق با و بکشد بیرون کمد،



 به برد دست. هاکاشي به رسید نهايتاً و کرد بلند بود شده چیده

 شکسته با اما مجاور کاشيِ با نظرش مد کاشي بین شیار سمتِ

 بد ناخنِ به شد خیره و کشید عقب را دستش ناخنش شدن

 یشده مانیکور و مرتب هایناخن با که اشاشاره انگشتِ شکل

بودند تناقص در انگشتانش ساير . 

 آپارتمانِ کلیدهای دسته کیفش، کوچک زيپِ از و شد بلند جا از

اشخانه برای کشید پر دلش و کشید بیرون را شیراز . 
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 میان را اشداشتني دوست کلید دسته خاصي دلتنگيِ با

 کرد،مي سنگیني قلبش روی که غمي با و فشرد انگشتانش

 را کاشي کردن بلند باراين و نشست اشقبلي سرجای و برگشت

کرد امتحان کلید با .  



 یصندوقچه زيرش و برداشت را آمده باال کاشيِ احتیاط با

 هر. بودش سپرده فراموشي به که صندوقي. ديد را فلزی کوچکِ

 بیرون و گرفت طرف دو از را صندوقچه و برد داخل را دستش دو

 که نبود خاطرش. شد خیره رويش کوچکِ قفلِ به و کشید

 تا داشت زينتي یجنبه بیشتر قفلش اما گذاشته کجا را کلیدش

شد باز صندوق پشتي یلوال رفتن، کلنجار بار چند با و امنیتي .  

 شده باز کوچکِ یمحفظه همان از و کرد باز را درش احتیاط با

 یجعبه يک کشید، بیرون که چیزی اولین و برد داخل را دستش

 کرد شروع وار ديوانه قلبش ديدنش، محضِ به. بود چوبي کوچکِ

 ناچار که حدی تا. افتاد جانش به افتضاحي اضطرابِ و تپیدن به

کند رها را جعبه شد .  

 هايش چشم مقابل باال، کیفیت با و واضح فیلم يک مثل گذشته

 مسیر شان،دوستي سالگرد سوپرايز سروش، یخانه. بست نقش

 چوبيِ و کوچک یجعبه گل، سبدِ ها،برگ گل با شده تزئین

 ...میانش



 درِ شست، انگشت با و برداشت را جعبه دوباره و زد پلک

 مناسبتِ به سروش که ایحلقه... حلقه و کرد باز را اشاهرمي

 و آزرد را چشمش بودش، داده کادو دوستي سالگرد اولین

 پس برای حتي خوادنمي" زد زنگ گوشش در کیهان یجمله

دور بندازش. ببینیش حلقه دادن ." 

 چپانده هولکي هول نهال، اما بود انداختنش دور کیهان پیشنهادِ

 دهد پسش سروش به شبنم یواسطه به شايد تا جعبه در بودش

 ديگر نهال و نشد فراهم هم فرصتش وقت هیچ آن، از بعد اما

 تا بود نیامده ديواری کمد کاشيِ زير مخفيِ یجعبه اين سراغ

 ...حاال

_ مادر؟ کني مي کارچي ! 

 اتاق میانِ که شد خیره بهاریگل به و کرد سربلند وحشت با

 کرد آرزو نهال و افتاد پايش روی دستش از جعبه. بود ايستاده

گفت فوراً و شود منصرف بعدی هایقدم برداشتن از بهار گل که : 

_ بزنم قديمي هایکتاب به سر يه اومدم . 



 ديدنِ از مانع که زمین روی هایکتاب و چمدان به نگاهي بهارگل

گفت و انداخت شدند، مي کمد داخل فضای : 

_  سراغشون بیای روز يه شايد گفتم کردم جمعشون برات خودم

ببريشون خودت با بخوای و . 

 و شد بلند در زنگ صدای لحظه، همان و زد ساختگي لبخندی

گفت بهارگل : 

_ ندا ويرانگرای اومدند که برم . 

 را کاشي تند تند و کرد فوت بیرون به را نفسش بهارگل رفتن با

 تا گذاشت چمدانش داخل و برد را جعبه و سرجايش برگرداند

کند خاطرات قبر نبش و برود سراغش به فرصت سر . 

 

******** 
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 با و درآورد پا و دست دلتنگي در، شدن باز با و چرخاند را کلید

افتاد جانش به لگد و مشت . 

 با پیش، یهفته سه که شد ایخانه وارد و درآورد را هايشکفش

بود کرده ترکش سروش از بعد بد، حالي . 

 از خروجش از بعد دانستنمي چراکه سروش؛ یخانه بود آمده

کند کار چه بايد ندارد، را آژانس به رفتن قصد وقتي خانه، . 



 خانه وسايل تک تک به دلتنگي سر از نگاهي و کرد طي را راهرو

 .انداخت

 ناخواسته و ديد را سروش ینفره چهار کوچکِ ناهارخوریِ میز

 بود سروش پختِدست که پاستايي ینخورده دست هایبشقاب

کرد تصور را . 

 همان دقیقاً هابشقاب آشپزخانه؛ سمت به کشید را نگاهش

 گذاشته و شسته سروش، رفتن از بعد نهال که بودند جايي

 .بودشان

 به که بود نداده خبر سروش به. خورد چرخي خانه در دلتنگي با

 تصمیم کهآن از قبل دقیقه يک هم خودش حتي آيد،مي اينجا

 زده بیرون خانه از صبح هر مثل وقتي فقط. نبود باخبر بگیرد،

 مدير ديوانه مغربيِ که برود آژانسي به نداشت قصد ديگر و بود

 که بود رسیده ذهنش به ناگهاني که جايي تنها بود، عاملش

 از را کلیدش که بود سروش یخانه کند آرامش کمي تواندمي

بود کرده اضافه کلیدش دسته به رفتنش، از بعد . 



 بیرون سرش از حرص با را مقنعه و هاراحتي از يکي روی نشست

 ديوار روی که سروش یپرتره به زد زُل غصه، پر و کشید

 یحلقه روی و پايین به خورد سر نگاهش بعدش و بود مقابلش

سروش اهداييِ . 

 همین در تپیدن؛ به کرد شروع توان، آخرين با قلبش و نشست

 راحتي به و بود شده آزاد انگشتش برای حلقه روز، چند و بیست

شدمي جاجابه . 

 و دادنش بازی به کرد شروع و کشید بیرونش انگشت از

 هنوز. شد تداعي برايش ديشب اتفاق از هاييصحنه ناخواسته،

 پرت بیرون به حرکتِ آن برای و کردنمي باور را مغربي رفتار هم

بماند متعجب هاماه توانستمي حلقه، کردن . 

 و شده پهلو آن به پهلو اين از فقط بود؛ نخوابیده را شب تمامِ

 يک و من صد را مغربي هایحرف که بود درست. بود کرده فکر

 هايشحرف  که شود اين منکر توانستنمي اما دانستمي غاز

. اندزده ذهنش تاريکِ بخش به تلنگری و اندآمده اجازهبي

زندمي تیک بقیه با سروش بود گفته رسماً مغربي .  



 نام ديدن و خورد زنگ تلفنش که بود افکارش با مقابله حالِ در

 شبنم کهاين از ترس با اما دادن جواب از کرد منصرفش شبنم

 را تماسش فوراً بگیرد، را شانخانه  یشماره همراه، تلفن از بعد

گفت کالفه و داد جواب : 

  بله؟_

 حتي اين از قبل نشاند؛ دلش به حسرت شبنم انرژی پر صدای

 حسودی دوستش سرحالِ صدای به که کردنمي هم را فکرش

 :کند

_ جون؟ نهال کجايي  

گفت کوتاه : 

 .خونه_

_ شدم نگرانت نیومدی . 

گفت حوصلهبي : 

_ داشتم کسالت کمي . 

گفت شبنم : 



_  سروش حتماً گفتم خودم با. بشي خوب زودتر شااهللان

 !برگشته

 به را سروش نام پیشوند و پسوند بدون پروا،بي شبنم اينکه از

 کرده کنجکاوی قدرآن که شبنمي. شد کفری بود، آورده زبان

 سروش با اشرابطه از سربسته و دهد رضايت نهال که بود

 کم دخترک اين چرا که کردنمي درک حاال اما کند خبردارش

 دوباره و زندمي صدا را سروش دوستانه، قدراين سال، و سن

شد تداعي سرش در مغربي، نحس یجمله .  

 جواب در و کند مهار را دهنده آزار و مسخره افکار کرد سعي

گفت تمايلبي شبنم : 

 .نه_

گفت نهايتا و کرد مکثي شبنم : 

_  هم کمکي اگه. کن استراحت شمنمي مزاحمت جون نهال باشه

بگو بهم حتما آدمي بر ازم . 

 و تلفن به شد خیره پشیماني با بعدش و کرد خداحافظي و تشکر

 خواستنمي. کرد سرزنش شبنم کردن قضاوت بابت را خودش



. دادمي آزارش درد و بغض کردنمي گريه اگر اما بريزد اشک

 بیرون سختي به را نفسش و گرفت صورتش مقابل را دستش

 شنیدنِ با که بگیرد حالش برای تصمیمي داشت قصد و فرستاد

 به کوبیدن به کرد شروع زدهوحشت قلبش در، شدن باز صدای

ايستاد جايش سر و شد بلند ناخواسته و اشسینه یقفسه . 

* 
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پرسید ندا : 

_  دعوتتون خواستممي تازه رفت؟ زود قدراين چرا پس کیهان

 .کنم

داد جواب و موهايش دادنِ بازی به کرد شروع : 

_ رفت. داشت کار . 

 را خدا دل ته از و زد چنگ دلش به نگراني جمله، همین از بعد و

خواست را کیهان رسیدنِ سالم و زده صدا . 

پرسید ندا : 

_ برد؟ خوابت ديشب  

بود شانکاره نیمه هایدادن پیام منظورش . 

 :گفت

_ بدم جواب ديگه نشد . 

انداخت بسته درِ به نگاهي ندا : 



_ شده؟ چي بگو. بزن حرف برام االن. خب خیلي ! 

 ندا، کنجکاوی برابر در و چرخاند اتاق در را نگاهش مضطرب

 :گفت

_  قضیه اين از کسي خوامنمي اصالً. بشه متوجه مامان ترسممي

بشه خبردار . 

داد جواب مصرانه ندا : 

_ . پاشن و دست تو هم هابچه. ستآشپزخونه تو مامان. شهنمي

 و خودت با کردی کارچي بدونم بگو. نکردی سرم به جون تا بگو

 .زندگیت

 روی خورد سر نگاهش. کرد بغض ندا آخر یجمله شنیدن با

 بود چپانده هولکي هول که کرد فکر ایجعبه به و چمدان

گفت آرامي به و داخلش، : 

_  کار آژانس تو که زماني به گردهبرمي. طوالنیه زياد اشقصه

کردممي . 

گفت کنجکاوی با ندا : 



 ...خب_

 از بود سخت. مرگ خودِ بود شده برايش کردن تعريف اما نهال

 نبشِ جز ایچاره اما زدن حرف بود، گرفته را جانش که روزهايي

 و گذشته تلخ اتفاقات کردن دوره با شايد. نداشت کردن قبر

 اطالعات توانستمي بود، شده مرتکب آگاهانه که اشتباهي

 کردمي پیدا حليراه شايد. دهد سامان و سر را ذهنش یآشفته

شدمي تربغرنج و ترخراب بود که ايني از اوضاع هم شايد و . 

 از ندا برای خواستمي بودش؛ گرفته بد يا خوب که بود تصمیمي

کرد شروع و بگويد تلخش یگذشته : 

_  برای. پیشه  وقتِ خیلي به مربوط گم،مي دارم که ایقضیه

 کیهان اومدن از قبل بیاد؛ خواستگاريم به کیهان که وقتي از قبل

ديگه نفر يه با من خواستگاری، به اشخانواده و ... 

داد ادامه ندا، صورتِ از نگاهش گرفتنِ با و کرد مکثي : 

_ بودم دوست . 

 اما ببیند را واکنشش تا کرد نگاه ندا به زيرکي زير بعدش و

گفت و دادنمي انتقال را حسي خواهرش، صورتِ : 



_  کردممي فکر اما باشي کسي با زدممي حدس هاموقع اون من

کیهان همین با ... 

گفت قاطعانه ندا، یجمله میان : 

_  اينکه محض به. نبود هاداستان اين و دوستي اهل که کیهان

 با کردم موافقت تا و داد ازدواج پیشنهاد شد، جدی امونرابطه

خواستگاری اومد اشخانواده . 

نشاند ابروهايش میانِ تعجب، سرِ از ريزی اخم ندا : 

_ بودی؟ دوست کي با پس ! 

داد جواب آرامي به و انداخت پايین را سرش : 

_  کسي همون. کردمي کار آژانس تو هم اون که ديگه نفر يه با

 شناختمش،مي قبل خیلي از کرد؛ جور برام رو آژانس تو کار که

 تو اما داشتم دوستش موقع همون از و بود دانشگاهیمهم

 و رد پیام تا چند شد،مي که خیلي و نداشتیم ایرابطه دانشگاه

. کارشناسي آخر ترم من و بود ارشد آخر ترم اون. کرديممي بدل

 چند اما شد قطع خود خودیِ به ارتباطمون رفت، که دانشگاه از

 به نیاز شه،فني مدير که آژانسي تو گفت و زد زنگ بهم بعد ماه



 هنوز فکرش اينکه هم و بودم کار دنبال هم که منم و دارن نیرو

بعدش و شدم مشغول و رفتم خواسته خدا از بود، سرم تو ... 

 کنترلش کردمي سعي که صدايي با و کوبید پايش روی يکي ندا

گفت نبود، موفق اما کند : 

_ فهمیده رو قضیه اين کیهان که نگو . 

گفت وارزمزمه و کرد فوت بیرون به را نفسش : 

_ قضیه اين از داشت خبر خودش کیهان . 

 باز دهان و بودند شده درشت هايشچشم بود، درآورده شاخ ندا

پرسید و داد حرکت زور به را اشمانده : 

_ دونست؟مي ! 

 سختي به و بست را هايشپلک کوتاه یلحظه چند برای نهال

داد جواب : 

_ بود سروش با امرابطه جريان در. داشت خبر. آره . 

پرسید متعجب ندا : 

_ باهاش که پسريه همون سروش ... 



 کرد نگاه ندا به زدهوحشت نهال خوردند، در به که هاييضربه با

پرسید فوراً و باشد آرام که خواست دست حرکت با ندا و : 

 .بله_

بود کارين صدای صدا : 

_ تو؟ بیام ! 

 

**** 
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 شدت قلبش ضربانِ چمدان، هایچرخ شدنِ کشیده صدای با

 .گرفت

 کاری تنها. بود شده سلب هايشاندام از حرکتي هرگونه انجام 

 بود؛ راهرو ورودی به شدن خیره دهد، انجام توانست که

 در را دست به چمدان سروشِ بعد، یثانیه چند که ایورودی

داد جا خودش قاب . 

 آن از بیشتر بود؛ ايستاده مقابلش که مردی به شد خیره ناباور

 هم سروش. بود شده شوکه شود، خوشحال سروش ديدنِ از که

 داده دست از را مکان و زمان دو هر و نداشت نهال از کمي دستِ

 .بودند



بود سروش شکست، را سکوت و آمد خودش به که کسي اولین : 

 اينجايي؟_

آمد حرف به بندشپشت نهال و : 

 !اومدی؟_

 سمتِ به طاقتبي نهال و کردند نگاه ديگر بهم ثانیه، چند برای

 که بود خدا خودِ فقط. کشیدش آغوشش به و دويد سروش

است مرد اين دلتنگ حد چه تا دانستمي .  

گفت گرفتن، فاصله با و کشید بو را تنش عطر : 

_  گفتي ديشب که تو. شدم شوکه. برگشتي شهنمي باورم

برگردی کي نیست مشخص . 

بود مبهوت هنوز سروش لحن : 

_ شد يکهويي . 

 سروش ديدار یزده ذوق قدریآن. نشاند لب روی لبخندی نهال

کند فکر جانبي موضوعات به توانستنمي و خواستنمي که بود . 



 زير که بود مانده کم باراين و برد پناه سروش آغوش به دوباره

خوشحالي از بزند گريه . 

 سروش داد اجازه و گرفت فاصله کرد، دلتنگي رفع که خوب 

 دستِ و کردمي نگاهش متعجب اما سروش. شود پذيرايي وارد

پرسید را سوألش آخر : 

_ نرفتي؟ آژانس چي برای ! 

داد را سروش سوأل جواب : 

_ . کار به بدم رو حواسم ذاشتنمي دلتنگي. نرفتم امروز فقط

که اينجا اومدم امروز ... 

پرسید و نداد ادامه : 

_ خوبه؟ بابا حالِ اومدی؟ راحت خوبي؟ تو. اصالً کن ولش  

داد را آخرش سوأل جواب فقط سروش : 

_ خدا شکرِ خوبه . 

گفت بعد و : 

_ نگرانن. رسیدم بگم و خونه به بزنم زنگ يه من . 



گفت و داد تکان سری موافقت با نهال : 

 .حتماً_

کرد نگاه خوابشاتاق سمت به سروش  حرکتِ به و . 

 چمدانِ و شد بلند. آمد خودش به خواباتاق درِ شدن بسته با

 پذيرايي وسط تا و کشید بیرون ورودی راهروی از را سروش

 زدن، حرف بر مبني سروش، خواباتاق از صدايي هیچ. آوردش

 تا رفت آشپزخانه سمت به و نداد اهمیتي. شد نمي شنیده

کند درست چیزی برايش . 

 به دلش پنیر یزدهکپک ظرف ديدن با و کرد باز را يخچال درِ

 درِ فوراً و کشید بیرون را پرتقالي ايچِسن بطری. خورد هم

 از سروش که بود لیوان کردن پیدا مشغول و بست را يخچال

 رسیدمي نظر به و نبود نرمال ابداً اشچهره. آمد بیرون اتاقش

باشد چیزی نگران . 

پرسید و کرد رها را شربت بطری یشده باز درِ : 

_ زدی؟ حرف! شده؟ چیزی  



گفت اشگوشي در چیزی کردن تايپ حال در سروش : 

_ آره. نه . 

 آن و اولیه ديدار شوق که حاال کرد؛ نگاهش ثانیه چند برای

 روی توانستمي ترراحت ذهنش بودند، رفته کنار دلتنگي

کند تمرکز ديگر موضوعاتِ . 

 مشغول و کرد پر آب با را لیوان خاليِ فضای يخچال، مخزن از

گفت که بود سروشي پي حواسش همچنان اما شد زدنش هم : 

_ بیارم ماشین از رو وسايلم مابقي برم من .  

 و بشنود جوابي که بود نمانده سروش واقع در ندادش؛ جوابي

 لیوان و ندهد اهمیت کرد سعي. بود رفته بیرون خانه از فوراً

 بیرون قصد و گذاشت کانتر روی را پرتقال  شربتِ یشده آماده

 از ناگاه که داشت را يخچال از پنیر یزدهکپک قوطيِ آوردنِ

 و کوچه به خورد چشمش آشپزخانه کوچک یپنجره فضای

 و رفتمي راه ماشین کنار که سروشي خود و سروش ماشین

زدمي حرف . 



 برای را چیزی تند تند داشت سروش کرد؛ نگاهش متعجب

دادمي توضیح مخاطبش . 

 و کرد هم را کار همین و دهد فشار را پنجره اهرم شد وسوسه

شنید را سروش یجمله آخرين : 

_ بزنم حرف تونمنمي فعالً. دممي توضیح بعد ! 

 عقب به قدم يک سروش، گوش کنار از گوشي آمدن پايین با

 تصوير دهد؛ دست از را تصويرش که قدریآن نه اما رفت

 برگشتن حال در ماشین، از ایوسیله برداشتن بدون که سروشي

بود ساختمان به ! 

 

* 
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 در کارين يا. باشد تنها ندا با که نشد ديگر شب، خودِ تا

 و آمدمي نامي نبودند، اگر هردوشان. بهارگل يا بود، شانجمع

 کسهیچ اگر که هم حالت بهترين در و. زدمي بهم را شانخلوت

 دهان با و آمدمي ندا هایبچه از يکي شد،نمي شانخلوت مزاحم

بردمي خود با را ندا بازش، .  



 به همه که ایسفره با هم را شام بود؛ همین شب خودِ تا وضعیت

 نهال و ندا بعدش، و کردند صرف بودند حاضر دورش کیهان جز

  برخالفِ و کنند استراحت که کردند اصرار کارين و بهارگل به

 کار اين با و ايستادند شستن ظرف برای دو هر بهار،گل  مخالفتِ

شدند تنها هم با آشپزخانه در ایدقیقه چند برای باالخره .  

گفت وارزمزمه ندا آشپزخانه، از بهارگل رفتنِ بیرون محض به : 

_ رو اشبقیه بگو . 

گفت و انداخت نگاهي باز در به مضطرب نهال : 

_ رو اشهمه و تونخونه آممي فردا؛ برای بذارش ... 

 لحنش تُونش، بودن آرام وجود با که صدايي با و کرد مخالفت ندا

گفت بود عصباني : 

_ نیست که کسي بگو. کردی لبم به جون .  

گفت و گذاشت باز را شیرآب بعد و : 

_ رهنمي بیرون صدا . 

گفت و شد هابشقاب به زدنکف مشغول نهال : 



_  و بیشتر رفتهرفته. شدمي ترعمیق روز هر سروش با امرابطه

شدممي اشبستهدل بیشتر .  

گفت احتیاط با و انداخت سرشپشت به نگاهينیم : 

_ گرفت حلقه برام حتي ! 

 واج و هاج کند، آبکشي را شده شسته هایظرف کهآن بدون ندا

کردمي نگاهش . 

داد ادامه : 

_  ساليک  از بعد وقتي که بودم شده اشوابسته قدری اون

 از برگرده، شهرشون به پدرش عمل برای شد ناچار ارتباط،

 از بار هزار نبود که ایهفته سه تمام تو و افتادم خوراک و خواب

شدم زنده و مردم دلتنگي سر . 

گفت کشیدن خمیازه حال در و آمد آشپزخانه به ندا دختر : 

_ آدمي خوابم . 

گفت بود، مانده جا نهال کنارِ حواسش تمام کهحالي در ندا : 

_ بخوابونتت بگو گليمامان به برو .  



کوبید زمین به را پايش دخترش : 

_ خودمون خونه بريم . 

گفت و فرستاد بیرون به را نفسش ندا : 

_ بپوشونه رو هاتونلباس بگو بابا به برو .  

_ بپوشون تو .  

کرد تهديدش دست حرکت با ندا : 

_  هاتگیس تنت؛ پوشونمنمي لباس که برسه بهت دستم اگه من

کنممي رو . 

 محضِ به و رفت بیرون آشپزخانه از کردن گريه حال در دخترش

گفت پیگیر و مصرانه ندا، رفتنش : 

_ ؟...خب  

 به دادنمي اجازه ريختمي جانش به ندا، رفتار که اضطرابي

 دهد نظم را ذهنش یآشفته افکار کرد سعي. کند تمرکز درستي

گفت بعدش و : 



_  بود برنگشته سروش کهوقتي تا چیز همه. بود خوب چیز همه

 پايین و باال. بوديم عالي همیشه گمنمي. بود خوب شهرشون به

 ازش که اومدمي پیش هاوقت خیلي بود؛ امونرابطه تو خیلي

 هم طوالني هاحالت اين شايد و کرديممي قهر شدم،مي دلخور

 سراغم خوب حالِ دوباره بعدش و شدندمي تموم اما شدندمي

اومدمي .  

داد ادامه تلخ لحني با ها، روز آن بايادآوریِ : 

-  تهران، برگشت شهرشون به سفر هفته سه از بعد کهوقتي اما

 هر باراين اما شد بد حالمون اومد، پیش قهر اومد، پیش دلخوری

 خوب حالِ ديگه نشد، درست هیچي ديگه گذشت، که هم چقدر

 .برنگشت

کرد زمزمه ندا : 

 !چرا؟_

 و آمدند خودشان به دو هر گفتمي يااللّه که ندا همسر صدای با

گفت بلندی صدای با ندا : 

_ محمد تو بیا ! 



 قرن مرد ترينحرف کم و ترينخجالتي نهال، نظر در که محمد

گفت بودش، انداخته پايین که سری با و آمد داخل بود، : 

_ بريم؟ کننمي قراریبي هابچه  

گفت ندا : 

_ شورممي ظرف دارم . 

 باال شده تلنبار یخورده کف هایظرف تا فقط را سرش محمد و

گفت و آورد : 

 .باشه_

 و آمد داخل به بهارگل بندشپشت و رفت بیرون بعدش و

گفت عصباني : 

_ . کن جمع رو هاتبچه برو بیا. رو شستنت ظرف نخواستم

رو بیچاره محمد کشتن . 

 آورد بیرون را بودند خشک هنوز که هاييدستکش عصباني ندا

 کهحالي در و آمد بهارگل. هايشبچه وقت سر رفت غرغرکنان و

پرسید کرد،مي نگاه هاظرف به متعجب : 



_ مادر؟ بود رسیده کیهان  

 که داشت را اين قابلیت شد،مي مربوط کیهان به که سوالي هر

 جواب اما کیهان با بود نگرفته تماس. بیاورد بند را نفسش

داد را بهارگل : 

 !رسیده_

 قدرآن و زد چنگ وجودش به عجیبي دلتنگيِ لحظه همان و

 و برود اتاقش به گرفت تصمیم که بود آورعذاب و زياد حجمش

 با کرد،مي منعش که ديگری کوفتيِ هرچیزِ و ساعت به توجه بي

بگیرد تماس کیهان ! 

* 
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 سويیچ جز به اش؛خالي هایدست و سروش به شد خیره متعجب

 خودش همراه ایوسیله هیچ داشت، دستش يک در که تلفني و

بود نیاورده باال به .  

 ناخواسته نگاهش کهحالي در و کند کنترل را اشکنجکاوی نشد

پرسید بود، نشسته سروش گوشي روی : 

_ شد؟ چي پس  

برگرداند خودش به را سوأل سروش : 

_ شد؟ چي چي  



 نگاه و تعجب علتِ متوجه حتي که بود پرت حواسش قدریآن

شدنمي نهال سوألِ پر . 

داد توضیح آرامش با اما نهال : 

_ باال بیاری رو ماشین داخلِ وسايل بری شد قرار . 

گفت نهايتاً و کرد نگاهش لحظه چند برای سروش : 

_ بود نمونده خاصي چیز... آها . 

کرد اشاره شربت به و داد تکان سری : 

_ خنکه تا بخور کردم؛ درست شربت برات ! 

کرد تشکر سروش : 

_ عشقم مرسي . 

پرسید نشست،مي کهحالي در و : 

_ آژانس؟ نرفتي چرا... نگفتي ! 

 اشگفته پرتش،ِ حواس آن با سروش که بود طبیعي اما بود؛ گفته

گفت را حقیقت باراين حال، اين با. باشد نداشته ياد به را : 



_ برم خوامنمي ديگه . 

داد فاصله هايشلب از را لیوان سروش : 

_ چرا؟ بری؟ خواینمي ! 

 اگر. کرد نگاه بود، رويشروبه که مردی به ایلحظه چند

 ذوقش در سروش رفتار باشد، راست رو خودش با خواستمي

 ديدار، یلحظه یوعده با را نبودنش روزهای تمام. بود زده

 ترباشکوه بايد کردمي فکر اين از قبل که ایلحظه بود؛ گذارنده

افتاده اتفاق امروز که باشد ايني از !  

 راضي و خوشحال سروش یدوباره ديدن از قدریآن حال اين با

کند زايل افکار اين با را اشخوشي فعالً خواستنمي که بود . 

_ شده؟ چیزی بری؟ خواینمي چي برای نهال؟ ها  

 برای مغربي رفتار از زدن حرف حاضر حال در دانستنمي

 و نداشت ایايده و فکر هم طرفي از. نه يا است درست سروش

بدهد لحظه آن در را جواب تريندردسربي کرد سعي : 

_ کنم استراحت مدتي يه خواممي. ديگه شدم خسته . 



 بگويد، چیزی کهآن از قبل و رفت باال سروش ابروی تای يک

پراند جا از متعجب را هردوشان در، زنگِ شدنِ بلند صدای . 

پرسید و کرد نگاه سروش به ترسیده نهال، : 

_ بیاد؟ بود قرار کسي  

 سمت به باعجله وقتي نبود خودش حال در اصالً اما سروش

 کرد شروع اش،گوشي برداشتنِ با و رفت بود راهرو در که آيفوني

زدن حرف به .  

 راحت خیالش شنید، که را سروش "گرفتین اشتباه" یجمله

 اشتنفسي ريتم عمیق، نفس چند کشیدن با خواستمي و شد

 بدون و کشید پذيرايي داخل سرکي سروش که کند تنظیم را

گفت تمرکز : 

_ خوادمي آدرس نفر يه. بیام و پايین برم دقیقه يه من نهال . 

. باشد شنیده درستي به را سروش یجمله که نبود مطمئن

 بند را نفس که هاآن از بود؛ ريخته جانش به عجیبي اضطراب

 شان،کنترل برای که هاآن از. کردمي شل را عضالت و آوردمي



 و آوردمي قند آب برايت نفر يک و نشستيمي بايد فقط

نیست هیچي. نترس": گفتمي " 

 فشار که بود قند آب از خبری نه. داشت نشستن توان نه اما

 به کند دعوتش که بود کسي حتي نه و کند تنظیم را اشافتاده

 بلد خوب خیلي وضعیت، اين در که ذهني و بود خودش. آرامش

 نهال به و بچیند هم کنار را پازل یشدهپخش هایتکه بود

کندمي رفتار مشکوک سروش، که بفهماند ! 

 یپنجره سمت به رفت نگاهش و ديوار یلبه به گرفت را دستش

 و بود تلويزيون پشت پذيرايي یپنجره. آشپزخانه کوچک

 ینقطه توانستمي کوچک، یپنجره آن اما سخت، اشدسترسي

کردمي پنهانش سروش احتماالً که حقیقتي به باشد اتصالش .  

 از زودتر چشمانش و آشپزخانه سمت به برداشت قدم بود هرطور

کرد نگاه کوچه فضای به چیزی هر . 

 که کسي از اما نداشت ورودیِ  در از کاملي تصوير باال اين از

چرا بود، ايستاده در مقابل ! 



 تصوير. رنگ سفید دستيِ کیف و کرم بلند مانتوی با زن يک

 که داد تشخیص را سروش یمردانه دست اما نداشت ديگری

 چشم يک یفاصله به و نشست زن ساعد روی دوستانه غیر

 حال در که نحسي تصويرِ در هم را سروش خود زدن، برهم

 بست بن خروجيِ سمت به که سروشي داشت؛ بود، ديدنش

شد مي کشیده دنبالش، که زني و رفتمي . 

 

**** 
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 کیهان با مشترکا ديشب، همین تا که هماني انداخت؛ را جايش

 اگر بود، گذاشته بالش روی را سرش که حاال و کردمي استفاده

نبود کیهان از خبری هیچ ديگر چرخاندش،مي چپ به .  

 تصمیم بود، زده حرف کیهان از بهارگل وقتي آشپزخانه، در

 به تمام ساعتِنیم وقتي اما بگیرد تماس مردش با بود گرفته

 برای بودند نشده راضي هايشانگشت و بود شده خیره اششماره

 توانستن و خواستن بین که بود برده پي نامش، کردنِ لمس

است فاصله هافرسنگ . 

 با و ندهد آزارش کیهان خالي جای تا چرخید راست پهلوی به

 که بازديدش آخرين کیهان، اجتماعي یصفحه به شدن وارد

. کشید راحتي نفس و کرد چک را بود پیش  ساعتِ يک برای



 از خبر بازديد، اين و ندارد اينترنت جاده در که دانستمي

دادمي رسیدنش . 

فرستاد بالشتش زير و کرد خاموش را گوشي .  

 هیچ داشت تصمیم بود؛ افتاده جانش به عجیبي یوسوسه

 در جورههیچ کل به و ندهد پیامي. نگیرد کیهان با تماسي

نشود آفتابي مرد اين زندگي .  

 نظرش به و شود مطلع کیهان اصلي تصمیم از خواستمي

است راه بهترين کاراين که رسیدمي . 

 تصمیم که بود معني اين به آمد،نمي سراغش به کیهان خودِ اگر

 يکي فقط و گرفتمي تماس يک اگر اما گرفته نهال از جدايي به

 و گشتمي بر گشت،مي بر داد،مي برگشتن بوی هايشجمله از

گرفتمي پس زندگي از را اشبختيخوش بود، شده طور هر . 

 هر از را ذهنش کرد سعي و فشرد هم روی را هايشپلک چههر

نیامد سراغش به خواب دارد، نگه خالي فکری مدل .  

 پنهانش هالباس زير که ایجعبه. رفت چمدانش سراغِ و شد بلند

 یحلقه بعدش، و داخلش برد دست کشید؛ بیرون بود کرده



 حالت ترينوحشیانه به خاطرات و بود انگشتانش میانِ سروش،

 تکرار آورعذاب هایصحنه و آوردند هجوم سرش به ممکن

 .شدند

 که طور اون" گفتمي مدام که سروشي. بود مقابلش سروش

نیست کنيمي فکر ". 

برود بیرون سرش از نحس یخاطره تا زد پلک بار چند . 

 فکر که بود هم هماني از بدتر. کردمي فکر که بود طورهمان

کردمي .  

 قصد هم زدنپلک با و بودند کرده پر را سرش تمامِ خاطرات

نداشتند کردن رها و رفتن .  

 گفتمي و سمتش به بود گرفته را داده پس یحلقه سروش

نهالم دممي توضیح رو چیز همه" ". 

 چقدر اسمش، از بعد مالکیت میم آن که دانستمي خدا فقط

شنیدنش بود زجرآور !  



 هیچ برای بود نشده وقت ديگر بود، نداده توضیح را چیزی هیچ

دادني توضیح مدل .  

 از قبل درست سروش و بود مانده جا انگشتانش میان حلقه

 اما ؛"کنممي رودرست چیز همه" بود گفته رفتنش،

نبود کار در شدنيدرست . 

 بیزار سفرها از کردمي فکر که خوب. جعبه به برگرداند را حلقه

 اشزندگي به سفر، اما نداشت اعتقادی نیامدن و آمدن به. بود

 که شهرش به سروش سفرِ از آن. بودند نحس سفرها. آمدنمي

 شهرش به کیهان سفرِ از هم اين. بپاشد هم از دنیايش شد باعث

 هوای و بود شده ابری نهال دلِ آسمانِ رفتنش از بعد که

 اشخبریبي و رفتن دقايقِ به که دقیقه هر و باراني، چشمانش

 را جانش بیشتر، و بیشتر شدن، گذاشته تنها حسِ شد،مي اضافه

گرفتمي . 

 از اثری هیچ ديگر. برداشت را حلقه دوباره و برد دست دوباره

 سمتِ به مصمم هایقدم با و داشت بَرش. خواستنمي را سروش



 نگاه، با و انداخت بزرگ یزباله سطلِ در را حلقه رفت، آشپزخانه

کرد دنبال را هامیوه ِپوست میان رفتنش فرو .  

 در ديگر را سروش. خواستنمي هم خاطرَش در حتي را سروش

 با را پیشش سالِ دو خاطراتِ. خواستنمي اشزندگي جای هیچ

 اما کند پاک ذهنش از توانست راحت حلقه، انداختنِ دور

نه...پیش ماهِ چند  خاطراتِ .... 

 عزا نداشت؛ را سروش جديد خاطرات به کردن فکر توانِ حتي

بزند حرف ندا برای خاطرات اين از تواندمي چطور که بود گرفته .  

 پیدا کیهان با شیرينش زندگيِ وسط اشکله و سر که سروشي از

بود کرده زهرمار را زندگي شیريني که سروشي. بود شده .  

 اون مقصری تو که قدریاون " زد زنگ سرش در کیهان صدای

 نه تو از اما رفت،مي انتظار بگي که هرچي آدم اون از نیست؛

نداشتم انتظار تو از نهال، " 

 با که اين از بود متنفر. نداشتند را تنش وزن تحمل زانوهايش

داشت سرش در را هاجمله تمام جزئیات . 

دادمي نجاتش ساعاتي و آمدمي خواب، کاش . 



*** 
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 گفته اما کرد؛مي فرق اوضاع بود، نگفته دروغ سروش اگر فقط

 از بعد دقیقه ده درست. بود گفته هم داریشاخ دروغِ. بود

 در و برگشته باال به دادن، آدرس یبهانه به پايین به رفتنش

بود گفته نهال جوابِ : 

_ . کردنمي پیدا رو اشنوه یخونه آدرسِ خداييبنده پیرمردِ يه

. بود اومده اشتباه رو کوچه یشماره. آدرس بود پشتي یکوچه

رسوندمش رفتم . 

 به کرد؟مي اعتماد کدام به. کرد نگاهش لحظه چند برای نهال

هايش؟شنیده يا اش؟ديده !  

گفتنمي دروغ سروش کاش .  

 دستيکیف و کرم مانتوی با جوان زنِ يک بود گفته حداقل کاش

 دستش، گرفتن با سروش و است کرده گم راه سفید

آدرس کردنِ پیدا برای کرده اشراهنمايي . 

 چه؟ که شدندمي باز هايشلب. شدند باز هايشلب و کرد نگاهش

 سروش کاش. شدمي سیاه دنیايشان شدند،مي باز اگر هايشلب

زدمي حرف شربتش، مابقي خوردنِ جای به .  



 هفته سه از بعد که نبود رسمش نبود؛ رسمش اين که خدا به

 نگاه چشمانش در و برگردد شکلي اين نهال، خوردنِ دل خونِ

 در سرعت به که بد حالِ اين از بود؛ متنفر. بگويد دروغ و کند

 کهاين از بود متنفر. بود متنفر بود، انتشار حالِ در وجودش تمامِ

. بود داده رويايي هایوعده خودش به بینيخوش با روزها، تمام

 شربتش نوشیدنِ از بعد که سروش، شکلِ اين از بود متنفر

 بود، کرده باز را دستش کهدرحالي و بود آمده جا حالش

گفتمي : 

_ بود شده تنگ برات کلي دلم که اينجا بیا بدو . 

 زنِ آن دستِ سروش حداقل کاش شد؟ چندشش که بود طبیعي

 پیرمرد یکلمه توانستمي نهال وقت آن بود؛ نگرفته را پوشکرم

اما... اما... اما. کند تلقي اششنیداری سیستم اشتباهِ را ...  

 به باالخره هايشلب و کرد نگاه سروش، بازِ همچنان دستِ به

پرسید دوم بارِ برای و درآمدند حرکت : 

_ بود؟ کي ! 



 که گفت شدمي حتي. بود پرسیده ایمرافعه و دعوا هیچ بدونِ

است پرسیده دوستانه . 

باشد نگرفته را سروش دومِ فرصت که بود پرسیده دوستانه . 

بود پرسیده و راه آن به بود زده را خودش که سروشي : 

_ عزيزم؟ کي  

 کنترل را بغضش نهال. رفتنمي پیش دوستانه کارشان انگار نه؛

 باراين جواب، به رسیدن در دهد خرج به عجله کهآن برای و کرد

گفت مستقیم : 

_  بهتر هم شايد. ديدمت آشپزخونه یپنجره از. سروش ديدمت

ديدمش بگم که باشه . 

. پنجره و آشپزخانه سمتِ به چرخاند سر ناباور، و شوکه سروش

 همان به اش،چهره دوباره برگرداند، را سرش وقتي و چرخاند سر

بود برگشته قبلي هایحالت .  

 در افتضاحي هایحدس. برداشت را کیفش و برد دست نهال

 زني مشکوکش، هایمکالمه سروش، آمدن خبربي. بودند سرش



 نهال، ناگهاني آمدنِ با و بیايد اشخانه به بود قرار احتماالً که

بود ريخته بهم هابرنامه یهمه . 

 و کرد نگاه. کرد نگاه سروش به ناباوری با و برداشت را کیفش

 که است آمده دلش چطور است؛ آمده دلش چطور نکرد درک

 اين به تنهايي، و خبریبي روز ایخرده و بیست از بعد را نهال

کند دچار حال . 

شنید و برداشت خروجي درِ سمتِ به را هايشقدم : 

_ دممي توضیح کن صبر. نهال کن صبر . 

کرد صبر .  

کرد صبر اشدلخوری تمامِ با .  

سروش صورتِ به شد خیره منتظر و چرخید پا یپاشنه روی .  

. نکرد درز میانشان از  توضیحي اما خوردند تکان سروش هایلب

 اعتراف برای. ايستادن بیشتر برای کند قانع را نهال که توضیحي

 بد هامدت تا احتماالً کهحالي شدنِ خوب برای. کردن قضاوت به

ماندمي بد و بود .  



 همه نداشت؛ توضیحي. کرد نگاه سروش یافتاده پايین سر به

 خیابان به پا وقتي و شد خارج اشخانه از. بود مشخص چیز

بود شهر زنِ ترينغمگین گذاشت، . 

 

* 
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 و نامي سراغِ رفت نخورده صبحانه شد؛ بیدار که خواب از

ندا یخانه به برساندش خواست .  

بود داده را ندا با زدن حرف یوعده خودش به را ديشب تمامِ . 

 برای را ذهنش هایناگفته همیشه برای باريک اگر کردمي حس

 فکر همین با. شودمي متفاوت اوضاع بگويد خواهرش مثل کسي

 به برساندش و بزند خوابش از کرد ناچار را نامي که بود هم

برسد آرامش به آنجا در است قرار کردمي فکر کهجايي . 

 از نشان اشاجتماعي هایصفحه. نبود کیهان از خبری همچنان

 يا و بگیرد نهال با که تماسي از دريغ اما داشتند جديد بازديد

بفرستد که پیامي . 



 ندا به. شد پیاده ماشین از نامي نشدني تمام غرغرهای میانِ در

 محمد که گذاشت اشخانه به پا وقتي و بود داده آمدنش از خبر

کردمي خداحافظي داشت . 

 صبحي سر را تاريخ مردِ ترينمعذب اضافي، جمالت با نکرد سعي

 رضايت خداحافظي يک به بعدش و سالم يک به و کند ترمعذب

 .داد

 به کردمي هدايتش کهدرحالي و بوسید را اشگونه ندا رفتنش، با

گفت آشپزخانه، سمتِ : 

_  که گفته بهم زده زنگ مامان. بريزم چای برات تا بشین

 کارتچه. ديگه هستي تغاریته. افتادی راه نخورده صبحانه

کرد؟ شهمي ! 

 از و کرد نگاه میليبي با چید،مي مقابلش ندا که هاييخوراکي به

 به و برداشت را چای یشده ريخته تازه لیوانِ فقط ،میانشان

کرد نگاه ندا، نگرانِ صورتِ . 



 گرفتمي وجدانعذاب و بود نگران ندا ديد؛مي درست داشت

 ندا اصرارِ به. است خودش نگراني اين منشاء که فهمیدمي اگر

پرسید و خورد ایلقمه چند : 

_ شن؟مي بیدار کي هابچه ! 

گفت و انداخت اتاقشان بازِ نیمه درِ به نگاهي ندا : 

_ خوابنمي يازده تا نکنم بیدارشون خودم .  

 حرف برای داشت وقت ساعتي يک کرد؛ نگاه اشمچي  ساعتِ به

کردن صحبت به کرد شروع. ديد که را ندا منتظر چشمان. زدن : 

_  هاوابستگي از بکنم دل که نبودم آدمي زندگیم تو هیچ من ندا

 چیزها از کنم محروم رو خودم که نبودم آدمي. هامبستگيدل و

 چیزی که بیاره روزی نبايد خدا اما دارم دوستشون که کسايي و

 خط دورش طوری موقعاون چون. بیافته من چشم از کسي يا

 همین هم سروش. نداشته وجود اول روزِ از انگار که کشممي

. افتاد چشمم از... اما بودم عاشقش من که بود کسي اولین بود؛

افتاد هم بدجوری . 



 منهای را بود آمده پیش سروش  سفرِ از بعد که جرياني

کرد اضافه بعدش و تعريف کیهان با مکالماتش : 

_  برای کردممي شماریلحظه و بودم منتظرش هفته سه من

 همون برای و بود برگشته خبربي اون، وقت اون برگشتش

بود داده ترتیب قراری هم رسیدنش یلحظه . 

کرد مي نگاهش باز دهاني با ندا .  

داد ادامه : 

_  مطلب اصل که نفهمیدم يعني. نفهمیدم موقع همون رو اين

 حتماً سروش گفتممي خودم با و بودم دلخور ذهنم تو. بوده چي

 در اتفاقي خیلي وقتي اما شم قانع که آرهمي برام دلیلي يه

 گمش،مي برات بعد که گرفتم قرار هم ديگه موضوع يک جريان

 نهايتاً که بوده کسي زن اون گفت بهم و گذاشت کنار رو انکار

خواستشمي ساعت يک برای ! 

 نه؛ يا است شده منظورش متوجه بداند تا کرد نگاه ندا صورت به

 نگاهِ. کند بازتر خواهرش برای را موضوع اين کشیدمي خجالت



 بیشتر را چشمانش که نداد اجازه نهال به همین و بود غمگین ندا

دارد نگه خواهرش صورت روی .  

گفت و داد صبحانه ظرف به را نگاهش : 

_  يک برای که بوده من تقصیر گفت. دونستمي مقصر رو من

 بود جاهمون. نه ديگه سری يک برای و بودم نیازهاش از سری

 رو من هاش،گفته خالف بر آدم اين فهمیدم که بود جاهمون ندا؛

 طوری دوری هفته سه داشت، دوستم اگر که چرا نداره؛ دوست

 از قبل که کنه فکر قضیه اين به نتونه اصالً که کردمي دلتنگش

 اون. نیازهاش رفع برای بذاره قرار ایديگه کس با من ديدنِ

 همه رو آدم اين من. ندا نبودند قشنگي روزهای اصالً روزها

 عقايدم از مقابلش در بگي که مدلي هر و داشتم دوست جوره

 و بودم داده قرار اولويت تو رو سروش رضايت. بودم اومده کوتاه

 از داشتم آخر هایماه اون تو ديگه که داشتم دوستش قدری به

 در فهمیدم وقتي اما. بخاطرش کشیدممي دست قوانینم یهمه

 تالش رابطمون حفظ برای جوره همه داشتم که مني برابر

 بار يک فقط نه هم اون داده،مي انجام رو کاری چنین کردم،مي



 آدمي يادت مطمئنم. ندا شدم ديوانه شدم، ديوانه... همیشه بلکه

 اتاقم از رو من چیزی هیچ که روزهايي همون. رو روزها اون

 اون و جنگیدممي عقايدم با آدم اين بخاطر من.کشیدنمي بیرون

 اين هم توجیهش و کردمي پر ديگه يکي با رو اوقاتش  اون، وقت

من! ساعتست يک هازن مدل اين با اشرابطه که بود ... 

 به را دردیکم اتفاقاتش، و روزها آن يادآوری گريه؛ زير زد

ريختنمي وجودش ! 

گفت و هايششانه دادن ماساژ به کرد شروع ندا : 

- شده تموم... شده تموم نهال؛ نداره عیبي ... 

 

 

******* 
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 راه حالِ در هادقیقه که دانستمي فقط کجاست؛ دانستنمي

 پاهاش.  مقصد بدون اما شتاب، با و تند رفتني راه بود؛ رفتن

بود شده خشک گلويش و کردندمي گزگز .  

 نگاه بدبیني با گرفتندمي قرار راهش سر که هاييزن تمامِ به

بودند پوشیده هم کرم مانتوی اگر خصوصاً کرد؛مي . 

 هم تعدادی بود؛ سروش بار هر و بود خورده زنگ بار دو تلفنش

کردنشان باز بر مبني نداشت تصمیمي هیچ که داشت پیام . 



 داشت تصمیم.  ايستاد حرکت از تلفنش مجدد خوردنِ زنگ با 

 مربوط صفحه، روی یافتاده یشماره اما کند خاموش را گوشي

 قطع تا کرد معطل قدریآن. بود آژانس از تماس. نبود سروش به

 وادارش شماره، همان ديدنِ و گوشي مجدد لرزش بعدش، و شود

دادنجواب به کرد .  

 آژانس آن در را کسي هر صدای شنیدن انتظار داد، که جواب

مغربي الّا داشت شده خراب .  

 به دادن جواب از شد پشیمان و کرد گوش صدايش به متعجب

تماس اين . 

_ ايماني؟ خانم   

 پاهايش، کف دردِ. نشست بود، راهپیاده داخل که نیمکتي روی

 شنید مغربي زبان از مجدداً که را نامش. آورد اشچهره به اخم

گفت دوستانه غیر زد،مي نفسنفس که حالي در و داد جواب : 

 !بله؟_

_ نیاوردين؟ تشريف امروز چرا  



 شخصاً خودش که است مغربي وظايف جزو که دانستنمي

کند پیگیری را هااتفاق طوراين . 

داد را جوابش وقتي بود پر زمان و زمین از دلش : 

_ بیام ديگه نیست قرار .  

 اين باشد نداده کش که اين برای. کرد مضطربش مغربي، سکوتِ

داد ادامه و آمد حرف به خودش را، آوراضطراب سکوت : 

_ اونجا که تونمنمي و خوامنمي ديگه ... 

کرد ساکتش مغربي، خشکِ و سرد لحن : 

_  اما! قبول اومدن، به ندارين تصمیم. خانم داره اصولي کاری هر

 که اينجا نیست پدرتون یخونه. کنید اجرا رو تصمیمتون اصولي

کاره محله کنید؛ رفتار کشید میلتون طور هر ! 

 هايشنفس چرا دانستنمي. نداشت قطعاً را يکي اين یحوصله

 بود، ساختگي تماماً که آرامشي با. گردندنمي بر نرمال ريتم به

 :گفت



_  کنممي اقدام دارين دوست شما که طوراون. نیست ایمسئله

رسممي خدمتتون امنامه استعفاء با فردا و ! 

 !کجايي؟_

 تغییرِ با هم آن را سوالي چنین انتظار قطعاً مکالمه، اين وسط

پرسید ناخواسته و نداشت ضمیر، و لحن : 

_ کجام؟ که چي يعني ! 

شد عصبي و سرد مجددا مغربي لحن : 

 کنار تونينمي منطقي یجمله تا چهار با که ایبچه قدراون _

 !بیای

کند شروع دوباره که بود کرده قصد انگار نه؛ !  

 سرش روی را اشپرسنلي یمقنعه. بود معذب عابرها، نگاه از

مغربي بعدیِ هایگويي ياوه به داد فرصتي کاراين با و کرد منظم : 

_  اگر وگرنه باشي هاحرف اين از ترمنطقي کردممي فکر

و ريزیمي بهم شکلي اين حساب حرف با دونستممي ... 

گفت مغربي رگباریِ کلماتِ وسطِ و شد طاق طاقتش : 



_  فکر اگر گرفتین؛ باال دست خیلي رو خودتون ديگه شما

 روزم و حال شما غاز يک من صد هایحرف بخاطر که کنینمي

 از يکي حتي چون بیارم؛ درتون اشتباه از دونممي الزم اينه،

 خاطرم تو که نبوده مهم من برای قدریاون هم هاتونکلمه

 به و بشم هم ناراحت بابتشون بخوام که اين به برسه چه بمونه،

بیافتم روز و حال اين به خودتون قول .  

گرفت آرام لحنش و آمد پايین مغربي صدای : 

_ شده؟ چیزی  

رفت در کوره از : 

_  در سر چیزی هر از بايد شما مگه! شدهچي که چه شما به

 خودتون رفتارهای رو دارين، ادعا خیلي اگه مردها شما بیارين؟

نیارين بار به مشکل همه اين تا بشین دقیق . 

 که نبود شرايطي در اصالً. کردمي قاطي را چیز همه داشتً رسما

 پیدا وقتي همیشه هم مغربي یسروکله و بفهمد را روزش و حال

نبود جايش سر چیز هیچ که شدمي .   



. گرفتمي نفس کلمه، هر وسط و زدمي حرف بلندبلند داشت

نداشت تعريفي اوضاعش و کردندمي نگاهش عابران  .  

_ کجايي بگو ! 

 خواستمي چه هر اول که مغربي رفتار اين از خوردمي بهم دلش

 یمسخره یشیوه به مثالً و گرفتمي آرام بعد، و کردمي بارش

کردمي دلجويي خودش ! 

داد جواب بلندی صدای با : 

_  استعفام یبرگه براتون فردا! کجام که نداره ربطي هیچ شما به

آرممي رو !  

 خاموش را گوشي و قطع را تماس نماند، ديگری صحبت منتظر

 سنگین نگاهِ زير از بلند هاييقدم با و شد بلند جايش از. کرد

کرد فرار عابرها، . 

کند فرار مردانش، و شهر اين تمام از شدمي کاش ! 

 

********* 

 



22:11 13.07.19, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#84 

 

 

# دوازده_کیلومتر_حوالي  

# المعيشقايق  

چهاردهم فصل  

 

 

حال زمان" تهران " 

 

 

 

 شده تموم" گفتمي مدام که شدمي اکو سرش در ندا صدای

شده تموم ديگه نهال؛ ". 



 بغضِ تأثیرتحت که صدايي با ريختنش، اشک میانِ

گفت بود، اشآزاردهنده : 

_  چیز همه تازه! اصالً؟ شده تموم چي شده؟ تموم رو چيچي

 کلي هنوز و ايستادم هامبدبختي اول درست من. ندا شده شروع

دارم راه .  

گرفت گاز را لبش ندا : 

_  جوراين اسم! چیه؟ ديگه بدبخت. برم قربونت نگو طوریاين

بیاری زندگیت تو نبايد حتي رو چیزا . 

گفت بود مرگ به رو که حالي با : 

_  و بابام یخونه آورده رو من رفته؛ و گذاشته رو من شوهرم

 از دريغ. تماس يه حتي از دريغ رفته وقتي از. برگشته خودش

 ازم کهاين حداقل يا دنبالم آدمي بفهمونه بهم که جمله يه حتي

 تو روزی يه که مردی و پاشیده هم از من زندگي. برگردم بخواد

حتي ديگه حاال خواستمي رو من شرايطم بدترين ...  

 نامفهوم ريختنش اشک میان کلمات، و گريه زير زد دوباره

  .شدند



داد ادامه گرفت، آرام که کمي : 

_   رو بدبختي اسم گيمي تو و امبدبختي وسط درست من

 !نیارم؟

 دعوتش آرامش به و هايششانه دادن ماساژ به کرد شروع ندا

 :کرد

_  راهي. کرديم پیدا راهي شايد. شدهچي بگو برام. خب خیلي

بمونه طوریاين تو شرايطِ نذاره که . 

 :نالید

_ . کردم اشتباه گفتم. کردم التماسش. ندا رفتم رو راهي همه من

ديگه که براش خوردم قسم ... 

 ناباوری با کهحالي در و گرفت فاصله ندا. نداد امانش گريه

گفت کرد،مي نگاهش : 

_  بین ارتباط کیهان نکنه...نکنه بود؟ سروش و تو بین هم چیزی

و اومد بعدها سروش نکنه آره؟ فهمیده؟ رو سروش و تو ... 



 ادامه مجدداً که بود ندا ثانیه، چند بعداز و کردند سکوت هردو

 :داد

_  منظورم يعني...سروش و تو یرابطه از کیهان نهال؟ آره

بهش چیزی سروش... داشتین هم با که  نزديکي یرابطه ... 

 متوجه نهال. بود شده شوکه. ببندد را هاجمله توانستنمي

شدمي دادن توضیح از مانع شرم، اما شد منظورش .  

 و دختر متوجه و کرد پاک را هايشچشم اشکِ دست  پشتِ با

 نگاه صورتش به متعجب، و آلودخواب چشماني با که شد ندا پسر

کردندمي .  

 تمرکز کهحالي در بود، شده متوجهشان تازگي به که هم ندا

پرسید نداشت، : 

_ ها؟ بچه کردين سالم خاله به   

 شده، خواسته کار انجامِ برای کنند فرصت هابچه کهآن از قبل و

گفت و کشید را دستشان ندا : 

_ بدويید. جیش بريم . 



. افکارش به دادن نظم برای کرد پیدا فرصتي ندا، رفتنِ با

 چای یمانده ته و کشید عمیق نفسِ چند. کرد پاک را صورتش

نوشید را اششده سرد .  

 برای گشت را هاکابینت چندبار بود؛ مضطرب برگشت، که ندا

 بیسکوئیت، بشقابي و شیر لیوان دو با و بیسکوئیت کردن پیدا

 گشتمي بر کهحالي در و تلويزيون مقابل کرد راهي را هابچه

داد توضیح نهال، پیش : 

_  نخورن صبحانه کامل روز، يه اگه آدنمي زمین به خدا آسمون

تلويزيون پای بشینن بیشتر ساعت دو يا . 

 صورتِ به ماند خیره منتظر بعدش و انداخت هابچه به نگاهي

گفت تا کند جان که نهالي نهال؛ : 

_ سروش و من خب  ... 

داد ادامه زدهخجالت و انداخت پايین را نگاهش : 

_ خب يعني... طوریاون نه اما داشتیم رابطه ... 

داد نجاتش ندا : 



_  کیهان از رو اين اينه؟ قضیه بگو بهم فقط. بگي خوادنمي

فهمید؟ کیهان بعد، و کردی مخفي  

گفت و انداخت باال "نه"  ینشانه به سری : 

_  گفتم رو چیز همه اول روزهای همون من. نیست اين قضیه. نه

 بهش سربسته. بمونه باقي ایناگفته خواستمنمي. کیهان برای

 گفتمنمي اگه شايد گذشته؛ سروش و من بین چیا که فهموندم

 بهش که داشتم الزم خودم بخاطر من اما فهمید،نمي وقتهیچ

. داشتم بدی احساس خودم. نبود خوب حالم. بودم پشیمون. بگم

 آد،مي سراغم که وجدانيعذاب نگم، کیهان به اگر کردممي حس

. گفتم بهش داشتم، که ترسي تمام با اما. کنهمي امبیچاره

 اما ترسیدممي. بشه سرد هامحرف شنیدنِ از بعد ترسیدممي

 اما گفتم، بهش و وجدانعذاب به دادم ترجیح رو ترسیدن

 اما نیست، مربوط بهش امگذشته گفت بهم کرد؛ برخورد منطقي

 اتفاق گذشته تو که هرچي خواست ازم. چرا امآينده و حال

کنم پاکش ذهنم از و بريزم دور رو افتاده . 

کردمي نگاهش شده گرد و درشت چشماني با ندا . 



 هاييحرف و ندا از کشیدمي خجالت داشت؛ شرم اما نهال نگاه

گفت و نیاورد طاقت آخر دست و بود شده عنوان که : 

_ . زياد خیلي خیلي. ندا روزها اون بابت پشیمونم خیلي من

 چون هاش؛خواسته و سروش گردنِ رو اشهمه بندازم خوامنمي

 به وقتي اما! بود هم خودم خواست و بود نکرده مجبورم کسي

 ارزش هم قدرهااون براش فهمیدم وقتي رسیديم، نقطه اون

ريختم بهم خیلي نداشتم .  

گفت گرانهحمايت و گذاشت بازويش روی دست ندا : 

_  خطا کلي عقب، به برگردن اگه هاآدم یهمه. گذشته هاگذشته

 رو رفتن درست قدرِ بعداً که نره اشتباه اگه آدم. داشتن اشتباه و

فهمهنمي . 

 بود، رفته اشتباه گرفت؛ آتش که بود ندا یجمله همین با

بود نفهمیده هم را رفتن درست قدرِ اما درست؛ .  

 

 

******* 
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 کارِ محل به برگشتن برای اما بود زده بیرون خونه از زود

 ساعت يک عادی، حالتِ از که بود کرده معطل قدریآن سابقش،

بود رسیده ديرتر هم .  

 يادش. بیايد کنار اشذهني تعارضات تمام با تا بود کرده معطل

 چه سروش، منزل از زدن بیرون از بعد ديروز افتادمي که

شدمي بد حالش زده، مغربي به هاييحرف .  

 نهال با ارتباط در خاصي چهارچوب هیچ مغربي که بود درست

 گذاشته گلیمش از فراتر بارها و بارها را پايش و نگرفته پیش در

نبود خودش قاموس در زدن حرف مدل اين اما، بود . 

. شد هواپیمايي آژانس وارد وقتي داشت ایسابقهبي اضطراب

 نگه خاموش را اشگوشي ديشب، تمام. نداشت سروش از خبری

 به شدن وسوسه شرايط در را خودش نخواهد که بود داشته

دهد قرار مرد اين با زدن حرف . 

 محل به امروز سروش دانستنمي. رفت باال آسانسور با را طبقات

 باشند؛ نداشته برخوردی هم با که بود امیدوار اما نه يا آمده کار

مغربي قلمروی در نه حداقل ! 



 فروغي پرسياحوال و سالم جوابِ. شد وارد آهسته هايي قدم با

پرسید و داد را : 

_ مغربي؟ جناب هستن ! 

 که مثبت جواب. بود اشادارای غیر هایلباس روی فروغي نگاهِ

رفت اصلي سالن سمت به و ندانست جايز را ايستادن نهال داد، .  

. آمد طرفش به و شد بلند کانترش پشت از شبنم ورودش با

پرسید و گذاشت اشگونه روی فوری ایبوسه : 

_ شدی؟ بهتر خوشگلم؟ چطوری ! 

 که خدا به اما دختر اين به نسبت اشبدبیني حس از بود متنفر

 را زمان و زمین از شدن بیزار قابلیت وقتي نبود خودش دست

 .داشت

 و گرفت انگشت دو میان را رنگش نارنجي شال پرِ شبنم،

 :پرسید

_ نپوشیدی؟ فرم چرا پس ! 

گفت وارخالصه و کوتاه. نداشت دادن توضیح یحوصله : 



_ داشتم مغربي آقای با صحبتي يه. نیومدم کار برای . 

داد تکان سری شبنم : 

_ برسه دادت به خدا . 

شنید و کرد نگاه شبنم سال و سن کم صورتِ به سوالي : 

_  باری چند يه ديروز. رفت طرفش شهنمي. ترهسگ وقتي هر از

چشه دونهمي خدا. ببین و بیا گرفت ایمعرکه اينجا ! 

 هايشدندان رديف بین را زيرينش لب. کرد نگاه شبنم به مردد

 سمت به افتادن راه با و نزند ديگری حرف داد ترجیح و گرفت

شد دور شبنم از مغربي، اتاقِ . 

 کشید طول و زد اتاق در به ضربه چند حالاين با بود؛ باز نیمه در

برسد گوشش به مغربي رسمي و سرد صدای تا : 

 .بفرمايید_

 مغربي میز وحوشِحول را نگاهش. شد وارد و داد هُل را در

 کنار بود مانده ذهنش. داد سالم ایآهسته صدای با و چرخاند

نداشت را ذهنش سرکشِ بخش اين با مقابله توان و سروش اتاق .  



 اتاق یبسته درِ به هم نگاهينیم مغربي، اتاق به ورود از قبل

و بود انداخته سروش  ... 

- بنشینید بفرمايید . 

 اما. داد بود، ايستاده حاال که مغربي به را نگاهش بدبختي، با

 که مردی یسینه یقفسه روی باراين و خورد سر آني به نگاهش

نشست بود، شدن نزديک حال در .  

 نگاهش و کرد مشت را بود فرستاده مانتويش جیب در که دستي

 بود، شده بسته حاال که دری کنار و چرخید مغربي با همزمان

  .ايستاد

 هنوز ديگر،  طرفِ از و بود ایناخواسته شرم گرفتار طرفي از

کردمي حس وجودش در را عصبانیت فعال هایرگه . 

 مغربي میزِ به نسبت صندلي دورترين روی و رفت آرامي به

 طي میزش پشت تا ورودی در کنار از مغربي که زماني و نشست

 افکار ترينآشفته کردنِ منظم برای داد فرصت مغزش به را کرد

 .عمرش



 و میز سمت به کرد متمايل کمي را بدنش و چرخاند را صورتش

 با مغربي، یچهره نه بود میز محتويات روی نگاهش کهدرحالي

پرسید مودبانه لحني : 

_ کنم؟ کارچي بايد دادن استعفا برای من ! 

کند نگاهش که شد باعث مغربي  سکوتِ .  

 یزمره در توانستمي اشچهره نداشت، آشنايیت اخالقش با اگر

 را اين قابلیت اخالقش، اما بگیرد قرار ذهنش  جذابِ هایچهره

 مرد اين در که جذابیتي تمامِ روی بکشد بطالن خط که داشت

بود شده جمع . 

_ . کنم پیدا جاتون به مناسب نیروی يه تا بهم بدين زمان بايد

کشهمي طول ایهفته سه_دو حداقل کار اين . 

پرسید ناباور : 

_ کار؟ سر بیام هفته سه_دو بايد يعني ! 

بود قاطعانه مغربي لحن : 



_  منشور بندهای جزء هم قرارداد تو و کارتونه محل قانون. بله

 اداری کارمند وقتي! زدين امضاش شما و مورد اين بوده اخالقي

 عقط صبح، و نرفتن به بگیرين تصمیم شب تونیننمي که هستین

 که زماني تا بمونید پستتون سر که اينه اصولش کنید؛ همکاری

کنم پیدا جاتون به مناسب نیروی يه بتونم من . 

 :نالید

_ تونمنمي . 

 ایقهوه مرد، اين چشمان. خورد گره مغربي نگاه در نگاهش

بودند عجیب هایایقهوه نبودند؛ معمولي .  

کردنمي پیدا را هاکلمه : 

 ...من_

باشد دوستانه و آرام حد اين تا مغربي صدای که شدنمي باورش : 

_  همه. شهمي درست چیز همه بعدش... کن صبر هفته دو فقط

 .چیز

نگاهش هم خودش، هم. شد گیج !  



مغربي موضع تغییر يا است خودش از مشکل داستنمي !  

شد؟مي درست چیز همه   

ديگر؟ بود شنیده را همین   

دقیقا؟ بود داده را چیز چه شدن درست قول مغربي ! 

********** 
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شنید و داد ندا به را شده ورقه هایقارچ : 

_ زد؟ حرفي همچین بهت موقع اون کیهان خودِ ! 

 از بود؛ گفته کیهان هایواکنش از ندا برای گذشته، دوساعتِ در

 و بود رفته استعفا برای که زماني تا آژانس در عجیبش رفتارهای

شودمي درست چیز همه ایهفته دو که داشت اذعان کیهان . 

 مثبت جواب سوالش به اول کرد؛ نگاه ندا هایلب روی لبخند به

پرسید بعدش و داد : 

_ خندی؟مي داری چرا  

 در و نشد موفق اما کند جوروجمع را لبخندش کرد سعي ندا

گفت نهال جواب : 



_  تا ماها. کردی تعريف کیهان از که چیزهايي برام بود جالب

 تو که بوده آژانس اون مدير کیهان که دونستیممي جايي

تمام هم بعد و خواستگاری اومد بعدش، و کردیمي کار داخلش .  

کرد اضافه و خنديد : 

-  تعريف که االن! هاموقع اون زدینمي حرف که مردهذلیل  تویِ

 ایعاشقانه یکارنامه همچین کیهان که شدنمي باورم کردی

 شانس شوهر از نهال و من گفتممي خودم با همیشه. باشه داشته

 سال، هفت از بعد هنوزه که هنوزم که محمد مثل يکي نیاورديم؛

 کیهان مثل هم يکي. شهمي رنگ هزار خجالت از جمعه هایشب

 مدرسه ناظم با کنهمي فکر آدم که منضبطه و جدی قدراون که

 با آسمون تا زمین کني،مي تعريف داری تو که چیزی اما. طرفه

داره فرق من تصورات . 

داد؟ نظر موهات رنگ درموردِ کارهيک و اومد واقعاً ! 

زد لبخند ناخواسته هم خودش .  

 هاموقع آن. نبود کیهان رفتارهای علت متوجه که هاموقع آن

 تحمل قابل غیر و بداخالق رئیس يک کیهان، از ذهنیتش تمام



 آن. کند اظهارنظر ایزمینه هر در دادمي اجازه خودش به که بود

 فکرِ به فقط که دشمني دانست؛مي دشمن را کیهان هاموقع

 که رسیدنمي هم عقلش به هاموقع آن. است حالش گرفتن

 ندا برای که حاال و دهد نسبت عشق به را مرد اين رفتارهای

 انگیزهیجان و جالب رفتارها اين هم خودش برای کرد،مي تعريف

 اين  تکِ به تک يادآوری با که داشت را اين قابلیت و بودند

 حاضر، حال در که آمدنمي يادش اگر اما بمیرد ذوق از رفتارها،

کندمي کارچه و کجاست پیشهعاشق کیهان آن . 

_ شد؟چي بعدش خب ! 

 در را قبلي صحبت یادامه و کرد رها را افکارش ندا، صدای با

گرفت پیش : 

-  پیدا نیرو جام به تا برم هفته دو بايد گفت که روزی فردای از

 بودم ناامید قدراون موقع اون نگم؛ دروغ کارم؛ سرِ برگشتم کنه،

 احساس يه دلم ته شه،مي درست چیز همه گفت بهم وقتي که

 پای به گذاشتم رو شدن درست اين البته و داد دست بهم خوبي



 کنه؛ پشیموني ابراز سروش بودم منتظر اشهمه. سروش رفتار

شد هم همین که کنه عذرخواهي و بده توضیح . 

داد ادامه و ساالد کردن درست سراغ رفت : 

_  هیچ ديگه زديم، روز همون که هاييحرف از بعد کیهان

 حساس چیزی هر روی که قبل روزهای برخالف و نکرد صحبتي

 غیبت به نه و داشت من کارِ به نه کاری هیچ و بود آروم شد،مي

 تنها و بودم شده کارم به مشغول من. سروش ایِهفته سه

 کار اتمام از بعد. بود مونريخته بهم یرابطه و سروش امدغدغه

 قانعم که داشتم دوست خودم چون نشستممي هاشحرف پای به

 بگه بهم چیزی تونستنمي. نبودند کنندهقانع هاشحرف اما. کنه

 اون کرد اعتراف که بود سر آخر و کنه برطرف رو دلخوريم که

اومده هدفي چه با اش،خونه به بوده اومده که زني . 

داد ادامه و کرد نگاه بود کرده خرد که شکلي بد هایکاهو به : 

_  که خورد قسم برام تمام روزِ ده. کرد خواهيمعذرت ازم کلي

 گفتمي داره؛ دوستم گفتمي. رهنمي چیزی چنین سراغ ديگه

 اما ندا نبودم امیدوار ديگه. برام زد حرف کلي. کرده اشتباه



 سراغ خودم در هم آدم اين از کندن دل توان  اسمِ به تواني

 که تنگي لباس يه تنگ؛ لباس يه برام بود شده. نداشتم

 و داشتم دوستش هم قدریاون اما دادمي عذابم پوشیدنش

 دل ازش و بشم خیالشبي تونستمنمي که بودم وابسته بهش

 آزاردهنده وجودِ با که لباسي اون بود شده برام سروش. بکنم

بود پوشیدنش به دلم هم هنوز بودن، . 

گفت و کشید تابهماهي محتويات هدفِبي زدنِ هم از دست ندا : 

_ گيمي چي فهمممي . 

داد ادامه : 

_  شدمي باعث نداشتنش فکر. بودنش به داشتم اعتیاد

 تمام وجود با. ندا شدممي خام باز داشتم. بگیرم درد استخوون

 داشتم بود، مونده روحم روی زخمشون جای که هاييشک

سمتش به گشتمبرمي دوباره . 

چرخید سمتش به ندا : 

_ پس؟ شد چي  



 طوالني مکثي از بعد و کشید کاهوها کردن ريز ريز سرِ از دست

 :گفت

_ نذاشت کیهان... کیهان . 

 

**** 
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سروش با سازش جز نداشت ایچاره . 

آمدبرنمي دلش پسِ از ! 

 و شدمي ترچارهبي دلش زد،مي پس را سروش عقلش چه هر

کردمي طلب را سروش بیشتر . 

 و هاحرف پذيرفتنِ جز کردنش؛ قبول جز نداشت راهي

 که، ایرابطه یدوباره گرفتنِ پا به دادن تن جز هايش؛پشیماني

زدمي اشريشه به تیشه بار هر سروش . 

خواند را سروش پیام که بود نشسته کانترش پشت : 

 درگیر ذهن و فکر با بشه؛ راحت خیالم تا بله بگو. بله بگو "

بشه زنده سروش تا بله بگو. کنم کار تونمنمي  " . 

نشست لبش روی بندینیم لبخندِ هامدت از بعد . 

 و ببخشد را سروش بود گرفته تصمیم روز، ده از بعد ديشب

 داشت، مرد اين از که خوبي خاطرات با را خودش اشهمه

بیاندازد قبح از را بد خاطرات تا بود کرده سرگرم . 



 و بود نداده انتقالش سروش به االن، تا اما بود گرفته را تصمیمش

 وقتي اما آژانس کاری ساعتِ پايانِ از بعد برای بودش گذاشته

 " برم لبخندت اون قربون " مضمونِ با را سروش دوم پیام

 در که سروشي به و آورد باال را سرش زدهوحشت خواند،

 کرد نگاه کرد،مي تماشايش و بود ايستاده کارش اتاق  چهارچوبِ

 میان از گوشي و انداخت پايین را سرش ترزدهوحشت و

افتاد میز روی و خورد سُر انگشتانش . 

 چنین شاهد مغربي بود کافي. نداشت سرش در عقل سروش

وقتآن و باشد ایصحنه  ... 

 نزده، شکوفه لبخند، و لرزيد بدنش و تن که بود تصورش از

هايشلب روی شد خشک . 

 و قرار از مدت چه آمدنمي يادش. کرد نگاه تقويم به ناخواسته

گذشته داشت، مغربي با که مداری . 

نبود کارآموز، حتي يا و جديد نیروی از خبری هیچ مدت اين در . 



 و بود شده متزلزلشان یرابطه و سروش درگیر قدرآن مدت اين

 که بود کرده جلوه آزاربي و رنگکم هم مغربي خود طرفي از

نداشت ديگر را روزها شمارش . 

 از شده طور هر بود کرده قصد و بود اشخواسته پای هم هنوز

بگیرد فاصله نداشت، امنیت برايش ديگر که محلي اين . 

 به را رفتن بر مبني قصدش شان،شبانه هایصحبت میان در

 نیاورده میان به نه؛ علتش از حرفي اما بود کرده منتقل سروش

 .بود

 ینقطه همان در وقتي و پايید را سروش کوتاه، و چشمي زير

کرد تايپ و برداشت را گوشي مضطرب يافتش، قبلي   

اتاقت تو برگرد خدا بخاطر "  " 

 جايش سر سماجت، با همچنان که گرفت وقتي را سروش پیام

بود ايستاده .  

" برم تا هستي آشتي بگو " 



 همان در و " هستم " نوشت فوراً که بود شدن خالص برای 

 مرد شدنِ دور منتظر وقتي و داشت تايپي اشتباه دو کلمه، يک

گرفت پیام دوباره بود، مقابلش سمجِ  

برم تا بزن لبخند برام حاال. عشقم آفرين " ! "  

 سروشِ صورتِ به مستقیم و صاف باراين. نکرد افاقه دادن پیام

 نشان و خط برايش ابرو، و چشم حرکت با و کرد نگاه نفهمزبان

 .کشید

 روی پیامش بعد، ایثانیه و شد تايپ مشغول مجدداً اما سروش

بود نهال گوشي یصفحه  

رمنمي نبینم رو لبخندت تا "  " 

. هستند کردنشان نگاه حالِ در آژانس، پرسنل کل کردمي حس

 یخواسته قبولِ برای نه و وسط اين داشت کم را مغربي فقط

 ريختمي وجودش به مغربي اسم حتي که ترسي از بلکه سروش،

دادند نمايش را عمرش لبخند ترينمضحک هايشلب که بود . 

 نفس شد باعث اتاق، به برگشتنش اما نخواند را سروش پیام

بکشد راحتي . 



 که تمرکزی تا کرد گرم مقابلش مانیتورِ با هدفبي را سرش

 میزش، مقابل فروغي حضور اما کند جبران را بود گرفته سروش

 میانِ  پاکتِ و سالمیان مردِ اين به سوالي، و متعجب شد باعث

شود خیره انگشتانش .  

گفت و گرفت سمتش به را پاکتً فورا فروغي : 

_ شماست برای اين ! 

زد لب متعجب : 

_ من؟ برای  

داد جواب وقتي است مضطرب فروغي صورت که آمد نظرش به : 

 .بله_

پرسید و گرفت را نشان و نامبي پاکتِ : 

- فرستاده؟ کي   

- دونمنمي ! 

بود شده بلند تعجب، اثر در صدايش : 



آوردش؟ کي! دونید؟نمي که چي يعني...  وا ! 

گفت قبلي اضطرابِ همان با فروغي :  

- ايماني خانم دونمنمي !  

کرد متحیر را نهال شدنش، دور و ! 

** 
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_ نذاشت؟ چطور کیهان نذاشت؟ کیهان  

 دستش در فروغي که نشاني و نامبي  پاکتِ آن ندا، سوالِ با

بست نقش پلکش پشت بود، گذاشته . 

 آژانس در که کانتری همان به رسید و کرد سفر زمان در

داشت کیهان هواپیماييِ . 

 سروش یپرونده که بود محتوايش و پاکت همان با و جاهمان

 چند یفاصله به که اتفاقي آن البته و شد بسته همیشه برای

افتاد بعد، ساعتِ . 

بود مانده زنده ذهنش در همیشه صحنه، آن . 

 رنگکم را سروش که اتفاق آن اما شد رنگکم سروش شايد

نه کرد، ! 



 کند، باز را پاکت خواستمي وقتي که بود مانده يادش خوب

لرزيدندمي اختیاربي انگشتانش . 

داد توضیح ندا، منتظرِ نگاهِ جواب در و آمد خودش به : 

_  که کنم باور گرفتم تصمیم که ایلحظه همون لحظه، همون

 همون درست بزنه، سر ازش اشتباهي نیست قرار ديگه سروش

دستم رسید پاکت يه لحظه، . 

_ پاکتي؟ چه پاکت؟  

دانستن برای بود شده طاقتبي ندا . 

داد توضیح : 

_ . شدم شوکه عمرم تمام تو وقتي هر از بیشتر کردم که بازش

بود سروش از عکس تا هشت_هفت حدوداً . 

_ عکسي؟ جورچه  

داد توضیح و شد خیره ندا  متعجبِ چشمانِ و باز نیمه دهانِ به : 

_  شناختمش؛نمي که دختری! ديگه دختر يه با سروش از عکس

باز هاييمحیط تو . 



بود تعجبش اوج برای تعريفي اين و پرسیدنمي سوال ديگر ندا . 

داد ادامه : 

_ . شدم مات و کیش ديدنشون با اما ندا بودم مات اون از قبل

 که نبود مهم برام اصالً لحظه اون که بودم شوکه قدریاون

 به تا کشید طول. داره هدفي چه و کیه هاعکس یفرستنده

 سروقتِ برم گرفتم تصمیم اومدم، خودم به وقتي اما بیام خودم

 با رو آژانس اون کلِ بودم حاضر که بود بد حالم قدری به. سروش

 بینشون هم سروش اگه فقط بزنم؛ آتیش پرسنلش یهمه

سوختمي .  

شد خیره خواهرش غمگین نگاه به : 

 که افتادمي اتفاقي يه بگیرم، پا اومدممي تا من. ندا شدم ديوانه

 يه اما سروش سراغ برم که شدم بلند کانتر پشت از. بشم فلج

 از يکي تو که لبخندی به خورد چشمم لحظه يه فقط لحظه،

 تو اما بودم؛ لبخندش اون عاشق من. بود صورتش رو ها،عکس

. ايستادم لحظه يه. بودش کرده ديگه يکي نثار سروش عکس،

 همون تو هاشچشم. صورتش به شدم خیره خوب و ايستادم



 رفتن از کرد منصرفم. کرد منصرفم همین. درخشیدمي عکس

 گفتم؟مي چي و رفتممي چي؟ که رفتممي. سروش سراغ

 توجیه باز که گیريم کنه؟مي کارچي هاعکس اون تو پرسیدممي

 اون با اما کرد،مي قانعم باز اصالً گفت؛مي داستان باز. کردمي

 ديدم ندا؟ کردممي کارچي موندمي سرم تو همیشه که لبخندی

 سر   تفِ سوالي هر ديدم. سراغش برم که ارزهنمي. ارزهنمي باز

... شه نمي ديگه ديدم. شعورم به توهینه توجیهي، هر. باالست

 هم لحظه يه ديگه اما سروش سراغ رفتن از شدم منصرف

. بود شده نحس اونجا اصالً. بمونم آژانس اون تو تونستمنمي

. بود کانترم زير که کردم زبالهسطل یروونه رو هاعکس و پاکت

 که عکسي همون رو، عکس همون فقط و برداشتم رو کیفم

 داشت، دارشبرق هایچشم و لبخند از رو تصوير ترينواضح

بیرون زدم آژانس اون از همیشه برای و برداشتم . 

کرد نگاه ندا یشده ماسکه صورت به . 

. بگويد خواستمي اما کردمي پاره تکه را گلويش داشت بغض

 را ندا خواستمي. بگويد ندا برای را عذاب آن خواستمي



 گفت، ندا برای خبطش از وقتي خواستمي. دهد قرار تأثیرتحت

باشد داشته را خواهرش حمايت . 

_  لرزونم هایانگشت میون که عکسي و امشونه روی که کیفي با

 اصولِ به اهمیتي و اومدم بیرون آژانس اون از همیشه برای بود،

 جاهمون و رفتم. ندادم ديگه کیهان هایقانون و قوائد و کاری

شکستم بار اولین برای که بود . 

زدمي فرياد را ناباوری ندا، صدای تونِ : 

_  کردی؟ پیگیری بعدش رو؟ هاعکس اون بود فرستاده کي

ساختگي شايد...شايد ... 

را حرفش نداشت باور هم خودش . 

داد توضیح نهال حال اين با : 

_  توی لبخندِ همون روز، همون فردای من. نبود ساختگي. نبود

 ديگه بعدش، و ديدم سروش صورت روی نزديک از رو، عکس

شدم راحت . 

- بود؟ فرستاده رو هاعکس کیهان  



داد تکان سری ندا، جواب در : 

-  گرفتن فهمیدم که اومد پیش چیزی رفتم، که آژانس از. آره

بوده کیهان کار دستم، به رسوندنشون و هاعکس اون . 

 

********* 
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 انگشتان میان که کیفي با وقتي کردنمي درک را مکان و زمان

 دست انگشتانِ میانِ که عکسي و بودش فشرده راستش  دستِ

 بدون و زد بیرون کارش محل از بود، شدن مچاله حالِ در چپش

زدن قدم به کرد شروع هدف و تمرکز . 

 هرچه کردمي فکر بود؛ شدن دور اشخواسته تنها لحظه آن در

 شده، آوار سرش روی آرزوهايش که محلي از بگیرد فاصله

 چسبیده هايشانگشت به عکس، آن اما شودمي بهتر وضعیت

ديدنمي خودش در انداختنش دور توانِ اسمِ به تواني و بود .  

 را تمرکزش کرد سعي بود؛ شده غريب و عجیب رهگذرها نگاه

 منتهي امن اینقطه به که مسیری کردن پیدا برای کند جمع

 را بود گذرش محل تمام، سال يک که را هاييخیابان اما شود

شناختنمي ديگر .  

 سروشِ نحسِ لبخندِ جز شناختنمي را چیزی هیچ لحظه آن در

عکس میانِ . 



 از سر که هاييراننده به کردند، کر را هايشگوش هاماشین بوق

 مغزش و کرد نگاه گفتند،مي بیراه و بد و آورده بیرون پنجره

نکرد صادر خیابان وسط از گذشتن برای دستوری هیچ .  

شهر خیابانِ ترينشلوغ میانِ بود ايستاده طورهمان . 

 و بردمي و داشتمي برش نقطه اين از و آمدمي دستي کاش

 نباشند دورو قدراين مردانش که ديگری شهر وسطِ گذاشتشمي

 ترينقشنگ ديگری برای و "تو فقط" بگويند نفر يک به که

بزنند را لبخندشان .  

نفر يک کاش ... 

 و هاراننده فرياد و داد میانِ در هايشگوش و شد کشیده بازويش

ايماني خانم" شنید خیابان یهمهمه "! 

 بیرون خیابان وسطِ از بود، نشسته بازويش روی کهدستي همان

  .کشیدش

 شدت به که بود مغربي یسینه یقفسه ديد که چیزی و چرخید

 کارچي داری" بود پرسیده زدن نفسنفس میانِ و خوردمي تکان

کني؟مي " 



کرد نگاه دارشفاصله هایلب به .  

 رسید،مي نظر به و سرجايش بود برنگشته مرد اين نفسِ هنوز

است دويده را خیابان طول تمام .  

 که عکسي روی خورد سُر نگاهش بعد و کرد نگاه هايشچشم به

بود شده مچاله کامالً حاال . 

 کیهان دنبال بود، نشده جدا بازويش از هنوز کهدستي همان با و

شد کشیده مغربي .  

 را ذهنش عکس میانِ سروشِ لبخندِ اما کند اعتراض خواستمي

بود داده اختصاص خودش به فقط . 

 آمد مغربي، کیهان آزادِ دستِ و شد متوقف مغربي توقف با همراه

کشید دستش از را سروش لبخند و .  

 تازه و آمد جا سر حالش انگشتانش از تصوير شدنِ جدا محض به

 پارکینگ در ديد که داشت اعتراض قصد و شد اطرافش متوجه

 معترض برای شدند باز که هايشلب. هستند آژانس ساختمان

بود کرده باز را ماشینش در مغربي شدن، . 



 :پرسید

_ کنید؟مي کارچي داريد ! 

 وحشتناکي طرز به صورتش صندلي، سمت به داد هولش مغربي

 لحنش رو شديدی هایکنترل که بود مشخص و بود عصبي

نباشد عصبي صورتش یاندازه به که کرده اعمال .  

 بگويد، چیزی کهآن از قبل و نشستن به شد ناچار فشارش با

 :شنید

_ برگردم تا جااين بشین دقیقه پنج يه خدا، رضای محض . 

چرا؟ گشت؟برمي تا جااين نشستمي   

شد برزخي مغربي که شود پیاده خواستمي : 

_  بگیر پس برگردم، تا بشین گفتم! بچه بگیر آروم دقیقه يه

 تا حماقت. دادیمي کشتن به رو خودت داشتي. برگردم تا بشین

آخه؟ کجا ! 



 شدن دور حالِ در و بلند هایقدم به و نشست جايش در صدابي

 پردازش به کرد شروع تازه مغزش بعدش و شد خیره مغربي

افتاده اتفاقات ! 

 

* 
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 که زماني تا رفت، و کرد رهايش ماشین در مغربي که وقتي از

 را زمان نشد متوجه نشست؛ فرمان پشت عصبانیت با و برگشت

گذرانده چطور . 

فهمیدنمي ديگر را زمان و مکان داغدار، آدمِ و بود شده داغدار . 

 گاهي. نبود مربوط عزيز دادنِ دست از به فقط که شدن داغدار

 ديگری نثار را لبخندهايش داری، دوستش که کسي بود کافي

 که هم کاری هر و نشستمي دلت روی داغ وقتآن کند،

ماندمي ابد تا جايش کردی،مي . 

 به شده، درشت چشمانِ با و چرخید جا، از ماشین شدنِ کنده با

کرد نگاه مغربي صورت . 

 به بود چسبیده نهال که راندمي وحشتناک و بد مغربي قدرآن

 که موهبتي تنها و نداشت کردن اعتراض جراتِ و صندلي

بود ترافیک شد، نصیبش . 

 همین و کرد متوقف قرمز چراغ ترافیکِ پشتِ را ماشین مغربي

کشید فرياد برگشت، نهال نفسِ که : 

_ دادیمي کشتن به رو خودت داشتي تو؟ شدی ديوانه ! 



شنید و را؛ مغربي کرد نگاه مات : 

_  مرز تا و افتيمي روزی چنین به دونستممي اگه بخدا

 به رو هاعکس اون اگر کردممي غلط ری،مي کردن خودکشي

رسوندممي دستت . 

آخر؟ عکس آن بود کجا ها،عکس...  راستي آه  

 و کانترش زير یزبالهسطل در بود انداخته خودش که را همه

خودش با را يکي فقط ... 

 به را هاعکس آن اگر کردمي غلط بود گفته! مغربي؟ بود گفته چه

بود گفته رساند؟مي دستش ... 

 پايش سرِ و آمد "انکار". گرفت جان ذهنش شد؛ زنده مغزش

 .کرد

 بدوِ همان از شدن، بیان جای به کلمات و شد باز دهانش

شدندمي منفجر ها،لب از خروجشان : 

_  خودم ذهن به چرا! خدايا...رو هاعکس اون شما گفتین؟ چي

 دست چرا آخه! باشه؟ شما کثیف بازی تونهمي کار اين که نرسید



 دو گفتین من؟ زندگي از خواينمي چي دارين؟برنمي من سر از

 شما! بدين عذابم بازم خواستینمي نگو... تمام ديگه و بیام هفته

 پس جواب بايستي دنیا اون کهاين به نه؟ يا دارين اعتقاد خدا به

 رو کار اين هم خودتون با نفر يه آدمي خوشتون! چي؟ بدين

نفر يه دارين دوست کنه؟  ... 

_ ... زنيمي حرف ازش داری که خدايي همون به رو تو! کن بس

کن بس ! 

شدند کر هايشگوش کرد حس آن يک . 

 یبدنه ارتعاشش نداشت شک که بود بلند قدری به مغربي صدای

لرزاند را ماشین . 

 که بود مغربي نوبت باراين اما داشت دلجويي انتظار و کرد بغض

کند حمله : 

_  و اومدم صادقانه پیش سریِ کني؟مي رفتار هااحمق مثل چرا

 کارچي تو اما ست، کارهچي و کیه حسابت طرف گفتم بهت

 ديگه گفتي فرداش و کردی قهر لوس هایبچه مثل کردی؟

 قضیه اين کردنِ اثبات برای شدم ناچار! کار سرِ بیای خواینمي



 و سند که جنابعالي عشق دنبال بیافته که کنم اجیر آدم بهت

 چي اشنتیجه اما بیای عقل سر تو شايد تا کنه جور مدرک

 و خیابون تو افتيمي راه هامادرمُرده مثل تو کهاين شه؟مي

 اون کن باز خوب، دختر آخه دِ... چهارراه وسط وايمیسي ریمي

تو؟ ایساده قدراين چرا. رو چشمات  

گريه زير زد ناگهاني قدرهمان نهال و شد ساکت ناگهاني . 

 هر. بود غیرطبیعي دو هر هایکشیدن نفس. بودند عصبي دو هر

مقابلشان طرف از بودند شده ناامید لحظه، آن در دو . 

 و آمد حرف به که بود مغربي نهال، ريختنِ اشک اتمامِ از بعد

 :گفت

_  و سند با باراين. نکردی قبول گفتم، بهت حرف با بار يک

 خودم باراين. نشدی قانع ظاهر در هم باز سراغت، اومدم مدرک

 بعدش اگر و بشناسي رو آدمت خودت، هایچشم با که برمتمي

 کارت به کاری هیچ ديگه کني، حماقت خواست دلت هم باز

بده بازيت که سروشه همون مثل يکي لیاقتت که ندارم . 



 مغربي و کردمي نگاه مغربي به زده، وق چشماني با و سکوت در

داد ادامه : 

_  تا. باشي کجا کي، کنم خبرت که تونخونه تو شینيمي ریمي

 بگو... میدونم چه. شده چي که نیار سروش روی به موقع اون

 رو پات هم ديگه. کني استراحت بايد مدت يک و شدی مريض

آژانس تو بذاری خوادنمي !. 

*** 
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 صدا را هابچه و گذاشت میز میان را الزانیا مخصوص پیرکسِ ندا

 .زد

پرسید نهال : 

_ ناهار؟ برای آدنمي محمد  

 کرد شروع و کرد اکتفا " نه " معنای به دادني تکان سر به ندا و

 ممکنش حالت تريناشتهابي در که نهالي برای غذا کشیدن به

 .بود

ندا به کرد اعتراض : 

_ نکن حیف رو غذا. بخورم قدراين تونمنمي . 



 حتي کرد؛ نگاه رنگش و آب خوش بشقاب به میلي،بي با و

بیاوردش اشتها سرِ بود نتوانسته هم نداپز مخصوص الزانیای . 

 زور به هم ایلقمه چند و داد فرو شدن سیر برای ایلقمه چند

  .ندا

هابچه خوردن غذا به شد خیره و زد پس را بشقاب بعدش . 

 گفتن به بود مشتاق نهال، که قدریهمان و خوردنمي غذا هم ندا

 دو هر انگار شنیدن؛ به بود مشتاق هم خودش شدن، آزاد و

 رفتنشان، با و کنند تمام را غذايشان هابچه که بودند منتظر

بگیرند سر از را هاحرف دوباره . 

 آن، از بعد و شد جمع وقتي هر از زودتر ندا، یخانه در غذا میز

ماجرا یادامه گفتنِ به کرد شروع خودکار، صورت به نهال : 

_  ینوه که روزی همون. رسوند خونه به رو من کیهان روز، اون

 خونه به. بیمارستان بودين رفته شماها و بود اومده دنیا به خاله

 گريه با رو خودم ترراحت شد باعث شماها نديدن رسیدم، که

 نیست قرار ديگه گفتم که بود روزی همون فرداش، و کنم خالي

کار سرِ برم .  



داد ادامه و گرفت نفسي : 

-  نکردم؛ عوض سروش با رو رفتارم و کردم گوش کیهان حرف به

. کردنم استراحت حال در خونه تو و شدم مريض گفتم بهش

 آوردم رفتم آژانس از يکهويي که روزی همون برای هم توجیهي

 امپیاده که جاييهمون بود نوشته که کیهان پیام بعد، روز دو و

کردم دريافت رو دنبالم آدمي کرده، .  

گفت بیشتری سرعت با و شد خیره ندا منتظر چشمان به : 

-  امتناع وقتي اما خواستم؛ رو آدرس فقط و گرفتم تماس باهاش

 نکردم پیدا ایديگه یچاره برم، خودش با که داشت اصرار و کرد

رفتم بیرون خونه از ایبهانه به عصر، هفت ساعت و . 

 و کرد نگاه ندا حرکتِبي هایدست و مانده باز آبِ شیرِ به

 ها،ظرف شستنِ در کردن کمک برای شدمي بلند که همزمان

داد ادامه : 

_  کیهان ذهنم تو. داره نیتي چه کیهان دونستمنمي روزها، اون

 اشهمه. دونستممي زمین یکره روی مردِ ترينبدجنس رو

. محضه دروغ گفته، که هرچي ببینم و برم باهاش بودم منتظر



 سروش مقصدشه، گفتمي که رستوراني کافه اون تو بودم منتظر

 رو کسي حال. ندا ديگه فهمیدمنمي رو خودم حال اصالً نباشه؛

 رو ماشین کیهان وقتي! مسلخ به ببرنش خواستنمي که داشتم

 مطمئن سروش حضورِ از که گرفت تماس کسي با و کرد پارک

 که کردممي تالش داشتم مدام. بودم شدن بیهوش حال در بشه،

 پا که کردممي قانع رو خودم داشتم. کنم رفتار منطقي و خوب

 سروش يا که چرا تصمیمه؛ بهترين رستوران، اين به گذاشتن

 اون تو اونجا، سروش يا شد،مي روشن کیهان با تکلیفم و نبود

 خودش با تکلیفم و داشت حضور گفت،مي کیهان که شرايطي

 و کرد قطع رو تماسش کیهان وقتي همین برای. شدمي روشن

 حال در درون از کهاين با ، " نوزده یشماره میز " گفت بهم

 هایقدم همون با. برداشتم محکم رو هامقدم اما بودم فروپاشي

 رو میزها یشماره نبود نیازی اصالً و رفتم رستوران تا محکم

بود گفته کیهان که میزی کردنِ پیدا برای بگردم . 

گرفت را دستش ندا . 



 اول روز یقوه به اش،زندگي داستانِ هایقسمت اين گفتنِ

 برای احساسش از درصدی هیچ ديگر، که چرا نبود؛ آزاردهنده

داد ادامه پس نبود؛ سروش : 

_  اول، همون رو صورتش ديدم؛ رو سروش شدم، وارد که همین

 پیدا بودند، شلوغ رستورانِ کافه اون تو که هاييآدم تمام بین

 نشسته مقابلش که کسي که بود جااين فاجعه عمق خب و کردم

 کوتاه مدتِ يک که آژانس سابقِ حسابدارِ. شناختممي رو بود

 از وقتي اما بودم شده حساس سروش با روابطش روی هم خودم

شد بسته ذهنم تو هم اشپرونده رفت، آژانس .  

 اضافه آخر در و داد ندا به را هايش صحبت کردن هضم یاجازه

 :کرد

-  همون جا،همون و ديدم چشم به رو چیز همه روز اون من

 داشتم، سروش به که عشقي تمام جای به کردم حس لحظه،

 هم خاطرم اصال روز، اون از بعد ديگه! نفرت از شد پر قلبم

 روز، همون من! باشه لرزيده سروش برای دوباره دلم که نیست

 وسط گذاشتمش لبخندش با و کردم بیرون ذهنم از رو سروش



 مسیری خالف زدم، بیرون اونجا از وقتي و رستوران کافه همون

 کردم عهد خودم با و کردم حرکت داشت، قرار کیهان ماشین که

 برای رو بود افتاده اتفاق ماه دو و سال يک اون تو که چیزی تمام

کنم فراموش همیشه ! 

 

 

************ 
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 که طوری. بود نگذاشته بیرون خانه از را پايش تمام یهفته يک

 و حال اين از آوردنش بیرون برای بود افتاده چاره فکر به بهارگل

 .هوا

 گذاشته را رفتارهايش اش،خانواده حداقل که بود اين اشخوبي

شدن بیکار پای به بودند . 

 مشکلي برايش کار محلِ در که بود گفته و شده متوسل دروغ به

ندارد رفتن قصدِ ديگر و آمده پیش . 

 تصويری به زدمي زُل و نشستمي اتاقش کنجِ که بود هفته يک

داشت اتاقش یپنجره قاب در باغچه، از که . 

بود نکرده خاموش را اشگوشي . 



 رستوران در که روزی فردای دقیقاً هم را سروش  جوابِ اتفاقاً

بود داده بودش، ديده . 

 گفته برايش و کند فرضش احمق سروش اينکه از آمدمي بدش

 که بود خواسته و اشديده وضعیتي چه در و کجا و کِي که بود

بردارد سرش از دست همیشه برای . 

 انکار جای نهال، اطالعات وجود با که چرا بود نکرده انکار سروش

 و بود نشده پیدايش روزی دو_يکي فقط. نداشت وجود کردني

بود گرفته سر از را هايشگفتن " ببخشید " دوباره بعدش . 

 يکي هم را هايشپیام حتي داد،نمي را تماسش جواب ديگر نهال

خواندمي میان در . 

 تواندمي انسان، يک مرد، يک چطور که بود سوال جای برايش

 با فقط خودش که نه مگر باشد؟ خوب نفر چند با حالش همزمان

 بود، رفته کما به شانرابطه که حاال و شدمي خوب حالش سروش

نبود خوب حالِ از هم خبری ديگر . 

 يکي اين از حداقل نداشت؛ سروش برای جايي هیچ ديگر قلبش

بود مطمئن . 



 پیام هم چقدر هر حاال و بود کرده خیانت اعتمادش به سروش

 و خوردمي قسم را خدا يا کردمي کردن غلط اذعانِ و دادمي

 دست از اعتمادِ ديگر ، " داری فرق بقیه با برام تو " گفتمي

شدنمي باز مرد، اين برای قلبش در جايي و گشتبرنمي رفته . 

 تاريکي، در که ایباغچه به پنجره، قابِ همان از و بود شب

 و آمد اتاقش به نامي که کردمي نگاه رسیدمي نظر به ترسناک

 :گفت

_ زده زنگ دوستت ! 

شد خیره بود، نامي انگشتانِ میانِ که سیميبي تلفنِ به . 

گذاشت تختش روی را تلفن و آمد نزديک نامي . 

 " الو " و کرد نزديکش گوشش به مردد و برداشت را گوشي

داد تشخیص را شبنم صدای نگفته، : 

_ دی؟نمي جواب رو گوشیت چرا تو؟ کجايي نهال؟ ! 

داد توضیح حوصلهبي : 

_ مدت اين بودم کسل يکم. جان شبنم خوبم . 



گفت تعارفبي شبنم : 

_  از آژانس، نیومدی که طرفاون از. گذشته کسالت از تو کارِ

هم طرفاين  ... 

پرسید ترحوصلهبي : 

 !چي؟_

مطلب اصلِ سرِ رفت شبنم و : 

_ نهال شده چي که گفت بهم سروش . 

نلرزيد دلش . 

داد ادامه شبنم و لرزيدنمي دلش سروش نامِ شنیدنِ با ديگر : 

_ . بدی رو جوابش بگم بهت گفت. بزنم زنگ بهت که ازم خواست

باهات داره حرف . 

 از کهآن برای و نداشت ديگر را شبنم با کردن بحث یحوصله

گفت باشد، کرده بازش سر : 

_ نکنه درد دستت. خبخیلي . 



بود ناراحت صدايش شبنم : 

_  تونممي! بزني؟ حرف من با خوایمي! جونم؟ نهال شده چي

 سروش. طوریاين که تو. خدا به شده خرد اعصابم کنم؟ کمکت

 کردن کار جای آژانس روزها اين ديگه اصالً. طوریاون که هم

 رو وسايلش شد، دعواش مغربي با امروز طفلي سروشِ. نیست

رفت و کرد جمع . 

کند تحريک را اشکنجکاوی نتوانست اما بود جديدی خبر . 

مغربي " اسمِ روی کرد گیر ذهنش  " . 

 پیدا اشزندگي در مرد اين یکله و سر مدام که قبل برخالفِ

 با شب همان که پیامي جز و بود کرده نشینيعقب حاال شد،مي

 فکر چیزی هیچ به و کن استراحت فقط مدت يک " مضمونِ

 مرموز مردِ اين از خبری هیچ ديگر بود، گرفته جانبش از " نکن

 .نداشت

گفت شود، خالص شبنم دست از کهآن برای : 

_  چي گممي برات فرصت سرِ روز يه. امحوصلهبي خیلي فعالً

 .شده



 رفت نهال که بود کردنش قطع با و نکرد اصراری ديگر شبنم

 خواست مي کرد؛ چک را هايشتماس لیست و اشگوشي سراغ

 را تماسش خودش يا نبوده مغربي از خبری واقعا که شود مطمئن

 در چه مغربي نام بود؛ کرده برداشت درست اما داده دست از

 وجود پیام، فرستندگان لیست در چه و هاگیرنده تماس لیست

 .نداشت

* 
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کرد نگاه بود برده شانخواب تلويزيون مقابل که ندا هایبچه به . 

 و گذاشت نهال مقابل را سیني آمد؛ اشچايي سیني با ندا

 کشید،مي بیرون پسرش دستِ زيرِ از را کنترل کهدرحالي

نشست نهال مقابلِ بعدش، و کرد خاموش را تلويزيون .  

 هایناگفته از برايش نهال کهآن از بعد بود؛ طوریيک صورتش

 به نگراني و ترس جوريک بود، گفته سروش با اشزندگي

 منتظر نتوانست که قدری به بود؛ گرفته اضطراب و آمده سراغش

گفت و بنوشد را چايش نهال بماند : 

_  مثلِ چیزی يه کرده؛ درگیر بدجور رو ذهنم چیزی يه...نهال

نکنه...جونم به افتاده خوره ... 



 را بود داشته نگهش هالب نزديکِ که لیواني نهال، و شد ساکت

داد ادامه ندا، و کرد نگاه خواهرش مضطرب  صورتِ به کرد؛ دور : 

_  بايد کیهان، با تونرابطه ريختنِ بهم جريانِ کردممي فکر اولش

 اما کردين؛ بزرگش زيادی دوتا شما که باشه معمولي جريانِ يه

 مشکلي. شد درگیر خیلي ذهنم زدی، حرف برام سروش از وقتي

درسته؟ نهال، مربوطه سروش به اومده پیش براتون که ! 

گیرینتیجه به کرد شروع ندا، و اکتفا دادني تکان سر به نهال : 

_  ترگیج و گیج دارم کنممي فکر چي هر من اوصاف اين با خب

 هم تونرابطه جزئیات از حتي کیهان که گفتي بهم تو. شممي

 رو چي پس. نکردی پنهون ازش رو چیزی هم تو و داشت خبر

تو که نکنه...نکنه...نهال...طوریاين که فهمیده ...  

بود شده وحشتناک ندا لحنِ . 

 بهم طوراين که گذردمي چیزی چه دقیقاً ندا سرِ در دانستنمي

را سوالش پرسید بود، که کندني جان هر با ندا، و ريخته : 

_ آره؟ کرد؟ رو اولت عشقِ هوای دلت دوباره نکنه  



لرزيد خودش به ندا ترسناکِ تصورِ از . 

 اشتباه از بايد. ببافد منفي طوراين ذهنش که ندا به دادمي حق

افتادمي پس خواهرش که وگرنه آوردمي درش . 

_  کافه اون تو رو سروش که ایلحظه همون از من! نه! ندا نه

 نکرد؛ رو عشق اون هوای وقتهیچ دلم ديگه ديدم، رستوران

 اون تو که احساسي برای خوردم تأسف فقط روز اون از بعد من

 اون برای دلم وقتهیچ ديگه وقت،هیچ اما بودم گذاشته رابطه

 احساس دادنِ بازی اسمش نبود؛ عشق چون. نشد تنگ عشق

 که وقتي از من اما نبوده کم کردم که غلطي دارم قبول. بود

 و کنم تجربه رو واقعي عشق تونستم تازه شناختم، رو کیهان

 رقم برام که هم شرايطي بدترين تحت يکي، اين به احساسم

 کیهان دارم دوست عاشقانه من. نشد متزلزل وقتهیچ خورد،

 .رو

کرد بغض : 

_  دلم االن همین. هستم آروممون روزهای اون دلتنگِ وارديوانه

 من. بشنوم رو صداش و بردارم رو گوشي که زنهمي پر داره



 که قانوني تنها از اما نکرد تغییر کیهان به احساسم وقتهیچ

کردم سرپیچي بود گذاشته برام . 

داشت لرزش ندا، صدای : 

_ نهال؟ قانوني چه ! 

 را ماجرا یادامه و کرد نگاه چايش شدنِ سرد حالِ در فنجان به

کرد تعريف ندا برای : 

_  روز هر سروش هفته يک تا اومد، پیش که جرياني از بعد

 اما کرد واسطه هم رو آژانس پرسنل از يکي حتي. کرد پیگیری

 حاضر روشي هیچ به رو رابطه اين ديگه گفتم بهش قاطعانه وقتي

 سه سَرِ که جايي تا شد؛ ترکمرنگ و کمرنگ بدم، ادامه نیستم

 اون که چیزی. فرستادمي پیام نه و زدمي زنگ نه ديگه هفته

 انگار. بود کیهان ناگهاني شدن غیب بود، عجیب برام روزها

 و بشناسونه بهم رو سروش واقعيِ روی اون که بود اين رسالتش

 کارهايي چه که بیفتم شک به من که بکشه عقب طوری بعدش

 سروش و گذشتمي شدنم نشینخونه از ماه يک. نداده انجام که

 گرفتم تصمیم. موندمي جواببي که کردمي وجود اظهار گاهي



 و گذروندم طوراين هم ماهي يک. باشم ديگه شغل يه دنبال

 رستوراني آدرس که گرفتم رو کیهان پیام ماه، دو از بعد باالخره

شام برای بود کرده دعوتم و فرستاده رو . 

 ادامه روزها، آن يادآوری با نهال و کردمي نگاهش منتظر ندا،

 :داد

_  از بعد هفته يک حتي  يا فردا اگر شايد. کردم قبولش جا در

 شنیدم،مي کیهان از رو درخواست اين سروش، ماجرای

 من ماه، دو اون تمام اما شدمنمي پذيرفتنش به حاضر وقتهیچ

 زمانِ قدریاون و بودم احتمالیش  توضیحاتِ و کیهان منتظر

 جا در داد، رو پیشنهادش وقتي که بود شده طوالني انتظارم

کنم آروم رو کنجکاوم ذهنِ تا قرار سرِ رفتم و کردم قبول . 

 

** 
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آمد استقبالش به پیشخدمت، و شد رستوران وارد . 

شنید و گرداند رستوران بزرگِ فضای داخل را نگاهش : 

_ هستین؟ تنها. آمدين خوش خیلي خیلي ! 



 پسر به جواب در و نشد نگاهش عايدِ خواست،مي که چیزی

گفت کرد،مي نگاهش لبخند با که جواني : 

_ قرار کسي با واقع در... که تنها. ممنونم ... 

 میزی  پشتِ از شدنش بلند سپس و مغربي  دستِ آمدنِ باال با

 به و کرد رها کارهنیمه را اشجمله داشت، قرار سالن انتهای که

گفت جايش : 

_ هستند منتظرم. ديدمشون . 

 پشتش همچنان مغربي که میزی سمتِ به را قاطعش هایقدم و

برداشت بود، ايستاده . 

نشستن به کرد دعوتش محترمانه مغربي ايستاد، که میز کنارِ . 

نشست سابقش رئیسِ مقابلِ و میز  پشتِ و کرد تشکر کوتاه . 

نبود پیدا چیزی هیچ مغربي، نگاهِ از . 

 آژانس مديريتِ میزِ پشتِ که هاييوقت همان مثل صورتش

 چرا؛ پوشیدنش لباس اما دادنمي انتقال را حسي نشست،مي



 به که هاييوقت از ترپوشخوش بود؛ کرده فرق پوشیدنش لباس

رسیدمي نظر به آمد،مي آژانس . 

 و لباس  انتخابِ برای و بود کرده پیروی قائده همین از هم نهال

 تریمتفاوت هدفِ که البته بود؛ گذاشته وقت زيادی آرايشش

کار اين برای داشت . 

 روزهای تماماً بود، کرده باز را کمدش لباس،  انتخابِ برای وقتي

 آراسته با خواستمي و بود خاطرش در مغربي برابرِ در ضعفش

 بود، ساخته مرد اين ذهنِ در که تصوری آن از کمي شدن، ظاهر

بگیرد فاصله . 

_ دارين؟ میل چي ! 

بودند شده رسمي مغربي جمالت دوباره . 

 و میان در يکي مرد اين پیش، ماه سه_دو که انگار نه انگار

میکرد خطابش " احمق " رودربايستي،بي . 

 زيادی اتفاقاتش، و گذشته ماه نداشت؛ امشب برای ایعجله هیچ

بود کرده صبورش . 



 آخر، در و درآورد گردش به مِنو هاینوشته میانِ را نگاهش

داد سفارش را اشموردعالقه غذای . 

 باال تعجب، سرِ از که ابرويي با مغربي گارسون، شدنِ دور با

گفت بودش، فرستاده : 

_  بینین،مي رو من که ایلحظه از کردممي فکر خودم با

 برام تونحوصله و صبر از میزان اين اما شهمي شروع سواالتتون

کرده ايجاد سوال . 

 نیامده پیش سال، يک اين تمامِ در کرد؛ نگاه اشچهره به دقیق

کند نگاه سابقش رئیسِ به اينطور که بود . 

 که سروش ابروهای برخالفِ ابروهايش بود؛ مردانه اشچهره

بود کشیده و پرپشت بودند، مرتب و شده کوتاه . 

 نبود؛ ديگری کسِ چشمانِ که بودند ایقهوه طوریيک چشمانش

زالل و خاص ایِقهوه جوريک . 

 سروش، برخالفِ و بود شده شِیو همیشه روالِ طبق صورتش

گذاشتنمي ريشته . 



خورد حرص خودش دستِ از . 

کردمي اشمقايسه سروش با داشت اينکه از . 

 و بود زنده ناخودآگاهش ضمیرِ در همچنان سروش اينکه از

کردمي وجود ابرازِ گاهيگه . 

کند مهار را افکارش کرد سعي . 

 مناسبي جوابِ تا کرد تکرار خودش برای را مغربي یجمله

گفت نهايتاً و کند پیدا برايش : 

_  سروش دستِ کردنِ رو از بعد شما که کردممي فکر هم من

 ازتون خبری ماه، دو وقتي اما باشین داشته توضیحاتي برام،

 اتفاق لزوماً کنیم،مي فکر بهش ما که چهاون فهمیدم نشد،

افتهنمي . 

گفت جوابش در شمرده مغربي : 

_  چرا کنه، تونراهنمايي کسي که داشتین نیاز شما زمان اون

 تونستیننمي اشتباه، احساساتِ و عقايد دلیلِ به خودتون که

 من حساب، همین رو. ببینید بود، واقعاً که طوراون رو واقعیت



 با خودتون شما که نشستم عقب دادم، انجام رو اموظیفه وقتي

بیايین کنار واقعیت اصلِ . 

داد ادامه مغربي و کرد نگاه مغربي به مردد : 

_  من. داره نقاهتي یدوره آد،مي پیش آدم برای که مشکلي هر

 پیش قدم دوباره بعد و کنید طي رو دوره اون شما دادم ترجیح

 که ماهي دو اين از بیشتر ام،خواسته به رسیدن برای من. بذارم

 نتیجه صبرم که بینممي االن و بودم کرده صبر بود شما حقِ

 از و رسینمي نظر به خوب خیلي خدا، شکرِ شما که چرا داده،

خوشحالم خیلي من بابت، اين . 

 نه؛ هم و بود فهمیده هم را مغربي هایصحبت بود؛ شده گیج

 نه حداقل کرد؛نمي درک را مرد اين زدن حرف مودبانه و رسمي

شانپیش ماه سه-دو افتضاحِ های بحث آن از بعد ! 

 سکوت و نگاه، بود، سرو حالِ در که غذاييپیش و سیار میزِ به

 .کرد

.... 
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 فکر ضمنش، و داده بازی را غذاپیش گذشته، یدقیقه ده در

بود کرده . 

 و درست بود نتوانسته شدهشنیده جمالت با و بود کرده فکر

کند گیرینتیجه حسابي . 

بود نزده حرف واضح مغربي، . 

 کرد نگاه بود، رسیده اتمام به که مغربي  خوراکِپیش  بشقابِ به

نکند خسته اين از بیش را ذهنش کرد سعي و . 

 هم را کار همین و کند سوال خودش از مستقیماً توانستمي

 :کرد



_  اون کنین؟ آگاه رو من گرفتین تصمیم خودتون با که شد چي

پشتکار؟ و جديت اون با هم ! 

 کهدرحالي و گذاشت بشقاب کنارِ را چنگالش و چاقو مغربي

گفت کرد،مي نگاهش دقیق : 

_  ايمانيِ خانم گیرهنمي موش خدا رضای محضِ ایگربه هیچ

 !عزيز

 آخر دستِ و گذراند فکر و سکوت به را ایلحظه چند نهال

 :پرسید

_ مغربي؟ جناب دادين انجام رو کار اين هدفي چه محضِ پس ! 

"  به مقابله انگار که جوری کرد؛ ادا طوریيک  را "مغربي جناب

 لحن آن با "عزيز ايماني خانمِ" شنیدنِ برابر در باشد کرده مثل

 !نچسب

کرد جمع را غذاپیش  ظروفِ و آمد گارسون . 



 سروِ از بعد به کند موکول را صحبت یادامه اينکه  اعصابِ نهال

 و کنجکاو نگاهِ که بود همین برای و نداشت اصلي، غذای

شنید و مغربي صورتِ به دوخت را منتظرش : 

_  واقع در. دارم سوال شما از بگم، اهدافم از من کهاين از قبل

 شما به رو چیزی چه که کنهمي مشخص برام هامسوال جوابِ

نه رو چیزی چه و بگم . 

کرد؟مي سختش قدراين چرا مغربي شد؛ ترگیج نهال  

 و انداخت نگاهي بود، شدن نزديک حالِ در که غذا سیارِ میزِ به

پرسید فوراً : 

_ سوالي؟ چه ! 

کردمي اشعصبي مغربي آرامشِ . 

صحبتشان در شد ايجاد وقفه و آمد غذا . 

_ کنیممي صحبت بعداً کنید؛ میل رو غذاتون بفرمايید اول ! 

کرد نگاه غذا ظروف به انزجار با . 



 و میل اش،موردعالقه غذای خوردنِ برای که بود باری اولین اين

نداشت اشتهايي . 

 حال در آرامش با که مغربي به اما بود دانستن یتشنه بیشتر

 به هازودی اين به بخواهد که آمدنمي بود، استیکش خوردنِ

دهد جواب عطشش .  

 ترراحت را زمان که خورد غذايش از قاشقي چند میليبي با پس

باشد کرده سپری . 

 فرو لقمه دو قالبِ در را استیک آن تمامِ قائدتاً که بود نامي اگر

 گوشتِ به را دارشزاويه برشِ تا ديگر؛ بود مغربي اما. دادمي

رفتنمي پايین گلويش از لقمه زد،نمي شده گريل . 

 و کند تمام را استکیش یتکه آخرين مقابلش مرد تا ماند منتظر

 بود، گذاشته تأثیر صدايش روی کالفگي کهدرحالي آن، از بعد

 :گفت

_  رو دسرتون حوصله سرِ که بمونم منتظر تونمنمي من واقعیتش

 ممکنه اگر. باشم خونه ديگه ساعت يک بايد. کنید میل هم

کنیم صحبت . 



نکرد درک را مغربي هایلب روی لبخندِ : 

_  ترکامل و ترسريع هرچه. پرسم مي ازتون رو سواالتم من خب

رسیم مي نتیجه به زودتر بدين، جواب ! 

پرسید کارهيک مغربي و کرد نگاهش مردد : 

_ شد؟ چي سروش  

_ شد؟ چي سروش چي يعني ! 

 جای به که مغربي ساعدهای به بعدش و رفت کنار که بشقابي به

شنید  و شد خیره گرفتند، قرار بشقاب : 

_ شد؟ چي سروش با تکلیفتون ! 

داد جواب حوصلهبي : 

_ شد مشخص شب همون تکلیفمون! موند؟ هم تکلیفي مگه . 

_ نديديش؟ ديگه  

بود کرده تغییر مغربي یجمله ضمیر . 

گفت تفاوتبي : 



_ ببینمش؟ چي برای ! 

گفت کوتاه مغربي : 

_ خبخیلي ! 

پرسید و نکرد درک را شدنش عنوان نهال که ی" خبخیلي " : 

_ بپرسین؟ ازم که هست هم ایديگه سوال! خب؟خیلي چي  

داد مثبت جواب مغربي : 

 !بله_

پرسید را سوالش فوراً بعد و : 

_  مشخص باهاش تکلیفتون داريد اذعان که سروشي همین اگه

 ديگه که بده اطمینان بهتون نداريد، کارش به کاری ديگه و شده

 حاضری! ببخشینش؟ حاضريد ره،نمي قبلش اشتباهات سراغ

بدی؟ ادامه باهاش دوباره  

 در هم؛ مغربي لحنِ تغییرِ کرد؛مي گیجش داشت ضماير تغییرِ

 بعدی در و خونسرد، لحن با بود جمع شخص دوم جمله، يک

عجیب لحن آن با شدمي خطاب مفرد ! 



بکند؟ را سروش وساطت که بود آمده هم مغربي نکند  

گفت کالفه : 

_ گرفتین؟ وجدان عذاب نکنه ! 

خنديد نهال، ذهنِ بازارِ آشفته وسط مغربي : 

_  قرار موقعیت اون تو من اگه هم ديگه بار صد. ايماني خانم نه

 بود وسط شما پای که چرا دادممي انجام رو کار همین گرفتم،مي

 و آممي کوتاه نه باشه، وسط خودم هایخواسته پای وقتي من و

گیرممي وجدان عذاب نه . 

خودش؟ هایخواسته بود گفته  

خودش؟ یخواسته کدام ! 

......... 
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 و شده سرد فنجانِ و مغربي یرسیده انتها به چای فنجان به

 آن نتوانست و کرد نگاه خودش ینخورده دست چیزکیکِ برشِ

بیاورد تاب را کنجکاوی از حجم : 

_  و چونبي امشب من. مغربي جناب بزنین حرف درست کاش

 اما برسم هامسوال  جوابِ به که کردم قبول رو دعوتتون چرا

 دو جوابم،بي هایسوال برم، بیرون در اين از وقتي ترسممي االن

باشند شده برابر . 

گفت آرامش با بود، کالفه که نهال  برخالفِ مغربي : 

_  براتون درست هم من بدين، رو من هایسوال  جوابِ شما

دممي جواب آخر، یدونه تا رو سواالتتون و زنممي حرف . 

 جینش شلوار یپارچه روی را اشکرده عرق دست کف نهال

گفت کرد،مي وارد کلماتش به که فشاری با و کشید : 



_  هم به رو زمان و زمین اگر سروش. منفیه سوالتون جواب

 سراغِ دوباره که بخوره قسم مقدسات تمامِ به اگه و بدوزه

 از بابت اين از و بخشمشنمي يکي من ره،نمي قبلش کارهای

 اعتمادم که نبود اولي بارِ اين چون بخشمشنمي. مطمئنم خودم

 نداره وجود اعتمادی ديگه چون. بود بار آخرين اما داد بازی رو

نشه يا بشه داده بازی بخواد که . 

 !مطمئني؟_

کردمي مضطربش داشت ديگر مغربي ضمايرِ تغییرِ : 

_  بیارم، دووم سروش بدونِ ماه دو تونستم وقتي و مطمئنم. بله

 و ترراحت خیلي قائدتاً عشق،بي زندگيِ. تونممي هم اين از بعد

 عشق حضورِ از روز يک که ایزندگي به نسبت ترهقبول قابلِ

 نیستم؛ دارشک یروزه گرفتنِ آدمِ من. نه روز يک و مطمئني

 برای ترديد و شک کنم؛ زندگي تونمنمي ترديد و شک با من

 سرِ تونمنمي ديگه من و ستکُشنده زهره، سمه، من مثلِ آدمي

کنم ريسک احساساتم و خودم . 



 آن، از بعد و کرد تحمل را مغربي یخیره نگاهِ ثانیه چند برای

 تاب را بود رنگ ایقهوه خاصِ نگاهِ اين در که اَسراری ديگر

انداخت پايین را سرش و نیاورد . 

 نگفته هم خودش سَرِ در حتي تمام، ماهِ دو که هاييصحبت

بود گفته مغربي برای را بودشان . 

 گفته را واقعیت و کرده دل دردِ سابقش رئیسِ برای عبارتي به

 سروش نبود حاضر شرايطي هیچ تحتِ ديگر کهاين واقعیتِ بود؛

بپذيرد را . 

 تا بیايد کنار شده کنده دندانِ يک خاليِ جای با دادمي ترجیح

باشد لق دندانِ يک افتادنِ  مضطربِ و منتظر روز هر کهاين . 

 در را هاحرف داشت که انگار داشت؛ ادامه همچنان مغربي نگاهِ

 شدن، سنگینسبک اين برای و کردمي سنگینسبک سرش

بشنود تا کرد تحمل را کُشنده یدقیقه چند نهال : 

_  خواستممي من که بود چیزی تمام اين. ايماني خانم خبخیلي

نیست اهمیت حائز برام قدرهااون اشبقیه و بشنوم شما از . 

کرد نگاه مغربي هایلب به . 



. کردنمي درک را بود نشسته جانش به که وحشتناکي  اضطرابِ

 کلماتش شدنِ عنوان از نزده، حرف مغربي هنوز که انگار

ترسیدمي . 

_  با تونروابط روی هنوز که تریقبل از بگم؛ ترقبل از بايد

 دخالتي شما کارگزينيِ تو من. بودم نشده حساس فهامي سروشِ

 شده آژانس وارد فهامي آقای خود یواسطه به شما و نداشتم

. نه رو شما اما شناختممي که بود سالي چند رو سروش. بودين

 تا اما بودم هاکارکن با سروش  روابطِ شاهدِ که بود سالي چند

  کیفیتِ روی آژانس پرسنل ولو نفر، هر شخصيِ روابطِ که وقتي

 اما شدنمي مربوط من به تونقضیه نداشت، تأثیری من کارِ

 ...شما

بودند زده يخ نهال انگشتانِ . 

 به بدی یدلشوره اما نبودند بد خود خودیِ به مغربي هایحرف

 هم سرِ پشتِ و تند بود ناچار که بد قدرآن. بود آمده سراغش

بکشد نفس . 



_  و دست تو. بودی زيادی سروش سرِ از تو. بگذرم نشد تو از اما

 یموردعالقه تیپِ به شبیه جنست. شدیمي حیف سروش بالِ

 عاشقش زيادی. بودی مظلوم و پاک زيادی. نبود سروش دخترای

 هم خودت به و شناختممي که سروشي سرِ از عشق اين. بودی

بود زياد شناسوندمش . 

 هم را کشیدن نفس ديگر کرد؛مي نگاه مغربي به باز دهاني با

بود کرده فراموش . 

_  که خودم به اما خوامتنمي سروش برای فقط کردم فکر اولش

خواممي خودم برای رو تو ديدم اومدم، ! 

 

00:01 31.07.19, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#97 

 

 

# دوازده_کیلومتر_حوالي  

# المعيشقايق  



چهارم و بیست فصل  

 

 

حال زمان/  تهران "  " 

 

 

 

کردمي نگاهش باز دهاني با ندا . 

داد ادامه : 

_  اون یعالقه ابراز نه البته. کرد عالقه ابراز اول قرارِ همون تو

 ناراحت گفت بهم فقط. داره دوستم بگه بهم برگرده که مدلي

 بعدش اما شناختمنمي رو سروش اصليِ روی من کهاين از بوده

 برات که هايياين حاال. داره دوست رو من که بوده فهمیده

 مغرور قدراون کیهان که وگرنه خودمه ادبیاتِ با کنم،مي تعريف

 از رو " دارم دوستت " بار، سه_دو جز من که ستدندهيک و



 کرد ناچارش بردارفیلم هم رو بارش يک تازه که. نشنیدم زبونش

خواستمي فیلم از قسمتي يه برای رو جمله اين و بگه . 

 لبخند بود، شده عجین جانش با که ایغصه و غم تمامِ از فارغ

 .زد

 توانستمي حالي، هر با و ایدوره هر در روزها آن يادآوریِ

کند خوب را اشروحیه . 

 در دلیلي هر به هابعد را کیهان اگر حتي که بود مطمئن

 خوبي حالِ توانستنمي بشریبني هیچ باشد، نداشته اشزندگي

 پس را آمدمي سراغش به آدم اين با خاطراتش يادآوریِ با که

 .بگیرد

 که بود خوب کیهان با طوریيک نهال حالِ کوتاه، یدوره يک در

 ایمعجزه نبوده؛ بیشتر ایمعجزه خوب حالِ آن بود مطمئن نهال

 هم با را آخرتش و دنیا افتادنش، اتفاق دوباره برای بود حاضر که

 .بدهد

کند جمع را حواسش شد باعث ندا صدای . 



_  رو هاحرف اون رستوران تو کهاين از بعد شد؟ چي بعدش خب

گفتي؟ بهش چي تو اومد؟ پیش چي کرد، عالقه ابراز و زد ! 

گفت و شب همان خاطراتِ به برگشت : 

_  از عالقه ابراز انتظارِ ابداً. شدم شوکه. برد ماتم من بعدش

 که کردممي فکر جايي يه تا من خب. نداشتم رو کیهان جانب

 پای که کردنمي خطور هم ذهنم به. کرده ازدواج آدم اين

 چطور که افتادمي يادم وقتي اما. باشه وسط خودش احساسِ

 تو کرد پرت رو اشحلقه زدم، حرف شفرضي همسرِ از وقتي

رسیدممي هامسوال نصفِ جوابِ به خیابون، . 

بود نشسته ندا هایلب روی لبخند . 

 کردی،نمي فکر بعدش به اگر خصوصاً بود؛ قشنگش قسمتِ اين

بزني لبخند خاطرات اين شنیدنِ با توانستيمي ترراحت . 

_  خونه به ندادم اجازه حتي ندادم؛ بهش جوابي هیچ شب اون

 يک تا... بعدش و خونه به برگشتم و گرفتم آژانس. رو من برسونه

نشد کیهان از خبری دوباره ماه، . 

آمد حرف به ندا : 



 جدی؟_

کرد اضافه و داد تکان مثبت ینشانه به سری : 

_  يا کار يه انجامِ از بعد. بود همین کیهان خوبيِ... ندا دونيمي

 دادمي زمان قدریاون بهت و نشستمي عقب حرف، يه گفتنِ

 تا چیزی، هر به رسیدن برای و بود صبور. کني هضمش که

 برای که هاييشخصیت مدل اون از اصالً. کردمي صبر وقتش

 حرفش کرد،مي رو کارش. نبود کنه، اصرار کسي يا چیزی داشتنِ

 به خودت که دادمي زمان بهت قدریاون بعدش و زدمي رو

برسي نتیجه . 

 و گذاشت خواهرش مقابل ایتازه چای لیوانِ و شد بلند ندا

 :گفت

_  ازدواج دوتا شما رفته يادم انگار که شدم کنجکاو جوریيه

 .کردين

خنديد و برداشت را لیوانش : 

_  عشق برِ و دور ديگه که بودم کرده عهد خودم با روزها اون من

 به ديگه که کردم شرط خودم با سروش از بعد. کشممي خط رو



 برای. کنه بازی احساسم با که بدم اجازه نبايد احدالناسي هیچ

 اما. نکردم اعتماد بهش زد، اشعالقه از حرف کیهان وقتي همین

 بیشتر من که گذاشتمي خالي رو میدون قدریاون کیهان

 و بود زده آتیش و آب به رو خودش که مردی. شدممي کنجکاو

 من به رو سروش اصليِ روی که بود کرده اجیر آدم کلي

 به کردمي ترغیبم غیبتش و شدنمي پیداش ماه دو بشناسونه،

 ماه يک کرد؛مي عالقه ابراز که مردی. کنجکاوی رفعِ و ديدنش

بعدش و کنم حل رو تعارضاتم من تا گرفتمي فاصله  ... 

_ چي؟ بعدش ! 

گفت و نوشید چايش از ایجرعه : 

_  مثلِ درست. شام به کرد دعوتم و فرستاد پیام دوباره بعدش

 گفتم و گرفتم تماس باهاش باراين من منتهي. قبلي سریِ

 از بعد قدریاون هم، واقع در. کنم قبول رو دعوتش تونمنمي

 رو ديگه یرابطه يک پذيرشِ که بودم اعتمادبي و خسته سروش

 داره، ایديگه هایحرف گفت بهم وقتي اما ديدمنمي خودم تو



 واقعاً و همیشه بود روراست کیهان که بود اين خوبیش و. رفتم

زد متفاوتي هایحرف هم ! 

***** 
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 تهران

 

 



 

 تریمتفاوت هایحرف باراين که مغربي ديدار به بود آمده مجدداً

 .بشنود

 که بود اين تفاوتش حداقل ؛بود متفاوت هم واقعاً باراين که الحق

 ضمايرش، تمام و کردنمي خطابش جمع شخصِ دوم ديگر مغربي

بودند مفرد . 

 آرام کامالً و نبود قبلي یدفعه اضطراب از خبری ديگر باراين

 .بود

 صبورش بر، سر حوصله و جديد زندگيِ با زدن کله و سر ماه سه

 ماند منتظر و خورد را غذايش آرامش با که قدری به بود؛ کرده

کند شروع خودش مغربي که . 

 اين زبانِ از ديگر نحوی به را عالقه ابراز خواهدمي کردمي فکر

 و خودش از که بود کرده دعوتش باراين مغربي اما بشنود مرد

بگويد اشزندگي : 

_  شیرازی من. داری آشنايي من به نسبت چقدر دونمنمي

 باشم، شیراز متولد يا باشه شیرازی اصلیتم اينکه فقط نه. هستم



 زندگي اونجا سالگي هجده تا هم و اومدم دنیا به شیراز هم! نه

شیرازند ساکن هم کارم و کس تمام و خانواده. کردم . 

 اال داشت را چیزی هر شنیدنِ انتظارِ شد؛ اشخیره متعجب نهال

مغربي بیوگرافيِ ! 

_  هم تهران ساکن شدم، قبول تهران دانشگاه که سالگي هجده

 بعدش، و بودم خوندن درس به مشغول سالي هفت_شش. شدم

 بود، مونده جا به برام پدرم از که ایسرمايه با گرفتم تصمیم

 کارم که بود اين حالتش بهترين خب، و کنم شروع رو کاری

 هم رو کار همین و باشه تخصصم و تحصیلم یرشته به مرتبط

 کردم کار داخلي تورهای رو محدود صورت به اولش و دادم انجام

 که بگیرم تریبزرگ جای تونستم و گرفتم پا ذرهذره کهاين تا

کنم کار ترگسترده .  

داد ادامه مغربي و کردمي نگاهش تعجب و ترديد با نهال : 

_  رسیدن، جااين به و رسیدم جااين به کمکم کهاين تا

برد زمان سالي هفت_شش . 

داد ادامه و نوشید را اشنوشابه از ایجرعه : 



_  خودم از که دارم خواهر يک. هستم خانواده پسرِ تنها

 خودم از که دارم هم خواهر يک. است مطلقه و ترهبزرگ

 دبیرستان وارد هنوز وقتي پدرم. نامزديه شُرُف در و ترهکوچیک

کرد فوت بودم، نشده . 

گفت فوراً نهال : 

_ کنه رحمتشون خدا . 

 گرفته قرار تأثیرتحت و شده مغربي هایصحبت درگیرِ واقع در

پرسید مغربي که بود، : 

_  چیزِ خوامنمي. بپرس داری من زندگي از که سوالي هر

بمونه باقي برات ایناگفته . 

شد ترگیج و گیج نهال نگاهِ . 

مرد؟ اين از دانستمي بايد چیزی چه  

 هیچ وقتهیچ اشزندگي و مغربي کیهانِ به نسبت کردمي فکر

 شديداً خیابان، به حلقه آن شدنِ پرت اما باشد نداشته سوالي

بود کرده درگیر را ذهنش . 



گفت و کرد مهارش حال اين با : 

_ باشم داشته دونستنش به تمايلي که نیست چیزی . 

 کهدرحالي و برداشت را معدنيآب بطریِ لیوانِ حوصله با مغربي

گفت ريخت،مي آب خودش، برای بعد و نهال برای : 

_ خبخیلي . 

گفت و نوشید را آب از ایجرعه بعد و : 

_  از و شناسمتمي که ساله يک. نیستم دوستي اهلِ ابداً و اصالً

 جزوِ پدرت که دونممي. دارم خبر هم زندگیت  جزئیاتِ ريزترين

 از که نیست تونمحله تو هم نفر يک و بازاره نامِخوش یکسبه

 خوبي به هم رو خودت کنار، به هااين همه. نگه خوب تونخانواده

. نیست مهم برام ابداً داشتي سروش با که ایگذشته. شناسممي

 من بدوني که گفتم رو هااين یهمه. شده تموم بوده که هرچي

 مثبتي جواب مانعم، تنها و ندارم تو با کردن ازدواج برای مانعي

 رو امخانواده و من بخوای تو کهاين. بدی بهم بايد تو که هست

 جااين به خواستم امروز هم همین برای! طبیعیته حق بشناسي،

 تو که وقتي هر تا حال اين با. بگم برات خودم از بیشتر که بیای



 بیان که خواممي امخانواده از اون از بعد و کنممي صبر بخوای

خواستگاری برای تهران ! 

بود پريده نهال رنگِ . 

  سرعتِ از فقط! نه باشد، نکرده درک که نه را مغربي هایحرف

بود شده شوکه شدنشان عنوان . 

 از حرفي که بود کرده کار سروش روی تمام سالِ يک نهال

 نیامده، مرد، يکي اين و کند گرم را دلش و بزند آينده در ازدواج

 گفته محله در اشخانواده و کسبه میانِ پدرش بودنِ نامخوش از

 مثبت جوابِ فقط و نیست دوستي اهلِ که داشت اذعان و بود

خواستگاری به آمدن برای خواستمي ! 

 از خبری هیچ ديگر اما دهد ادامه همچنان مغربي بود منتظر

نبود دادن ادامه . 

 به رساندنش برای مرد اين اصرارِ برابرِ در نتوانست حتي باراين

کرد قبول را خانه تا اشهمراهي و کند مخالفت خانه . 



 که ماند خبربي قدریآن بعدش اما نزد حرفي هیچ هم مسیر در

 هایتفاوت البته صد و پیشنهادش و مغربي به روز،شبانه ذهنش

کند فکر داشت، سروش با که فاحشي . 

 

* * * * * 
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شد قطع صحبتشان که بود محمد آمدنِ با . 

 اين که شدنمي باورش دوخت؛ ساعت به را متحیرش نگاه نهال

باشند زدن حرف حالِ در مدت همه . 

کرد مخالفت ندا و گذاشت رفتن بنای : 

_  اينجا رو شب گممي و خونه زنممي زنگ االن جا؛همین بمون

مونيمي . 

انداخت باال " نه " ینشانه به سری : 

_  تو يا آممي من يا فردا و رممي. رسیده تازه. ستخسته محمد

 .بیا

کرد مخالفت همچنان ندا : 

_  رهمي و خورهمي رو شامش هم محمد. نباشه هم حرف. نه

. خوابیدن ديگه ساعت دو_يکي که هم هابچه. خوابهمي

سرخر بي خودت و خودم مونیممي . 



 گازِ روی را نگاهش کهدرحالي و خنديد که بود "سرخر" لفظِ به

پرسید چرخاند،مي خالي : 

_ شام؟ کو ! 

 و کشید بیرون هاکابینت از يکي کشوی از منو ایدسته ندا

داد جواب : 

 !ايناهاش_

 .خنديد

 با خودش اتاق کند؛ سر ندا یخانه در را امشب که آمدنمي بدش

 از را خواب داشت، را کیهان خاطرات که رختخوابي آن

 روی پلک ترراحت توانستمي شايد اينجا گرفت؛مي چشمانش

بگذارد هم . 

 ندا  جوابِ در و آشپزخانه میز هایصندلي از يکي روی نشست

گفت " شام؟ برای خوریمي چي " بود پرسیده که : 

_ کنهنمي فرقي . 



 را اشتهايش توانستنمي هم بهارگل پختِدست روزها اين

خانگي غیر غذاهای به برسد چه کند، تحريک . 

 گَردِ گوشي یصفحه روی که انگار داد؛ بازی میز روی را گوشي

بود صدا و سر بي و کور و سوت که بس بودند پاشیده مرده . 

 ديدنِ با و نبود ارادی کیهان، اجتماعيِ یصفحه به رفتنش

 داشت، بودنش آنالين از نشان که اسمش کنار رنگِ سبز ینقطه

درآوردن بازی به کرد شروع قلبش . 

پرسید که بود شده حالش متوجه ندا : 

_ شد؟ چي  

 جوابش در و کشید عمیقي نفس برگرداند، را گوشي یصفحه

 :گفت

 .هیچي_

 شد، دادن سفارش به مشغول و تلفن گوشي سراغ رفت که ندا

برگرداند را صفحه دوباره . 



یشده سیو اسمِ کنار رنگ سبز ینقطه آن هنوز  KEYHAN 

داشت وجود . 

 اجازه و نگیرد مرد اين از خبری که بود کرده شرط خودش با

 وارديوانه ضربانِ توانستنمي اما باشد، گیرندهتصمیم او دهد

بگیرد ناديده را اششده وسوسه انگشتان و قلبش . 

 بودند، تايپش حال در که حروفي با انگشتانش و بود تنگ دلش

دادند مي دلش دست کار داشتند . 

 برای بگیرد تصمیم کهآن از قبل و " سالم " بود نوشته

بودند شده کار به دست انگشتانش فرستادنش، . 

 که چیزی با که چرا نکرد، پیدا را خودش کردن سرزنش فرصت

ماند باز دهانش ديد، . 

 پیامش کنار رنگ آبي تیک دو آن پیام، کردن ارسال محض به

 مگر بود محال پیام شدن خوانده در سرعتي چنین شدند؛ نمايان

باشد بوده اشصفحه در قبل، از کیهان کهآن . 

 باور بود سخت بود؟ اشصفحه در کیهان کرد؛ زياد ضربان قلبش

 .کردنش



 " سالم "

 و کرد نگاه بود شده ارسال کیهان جانب از که پیامي به

 " مضمون با را دومي بود، شده خالي خاليِ ذهنش کهدرحالي

کرد دريافت " کجايي؟ . 

 ديده را کنکور ینتیجه بار اولین برای که داشت را وقتي حالِ

زدههیجان قدرهمان و مضطرب قدرهمان بود؛ . 

 جواب و " ندا یخونه " کردند کردن تايپ به شروع انگشتانش

فرستادند کیهان برای را .  

نشد خبری اما صفحه به ماند خیره . 

داشت بودنش آنالين از نشان همچنان کیهان اسم کنار وضعیت . 

کجايي؟ تو " کرد تايپ و انگشتانش به داد را جسارت  " 

بود اشصفحه روی بعد، یثانیه چند حدود کیهان جواب : 

 " خونه "

 همان برای اش؛خانه برای کشید پر دلش کشید؛ پر دلش

ابريشمي خیابان آپارتمانِ . 



 اتاق برای دلش حتي وسايلش، تک به تک برای کشید پر دلش

کشید پر هم کیهان یشده جدا . 

 ...دلش

نبود کیهان بودنِ آنالين از خبری ديگر . 

زد صدا میز چیدن برای را هابچه ندا و شد مچاله قلبش . 

گلويش در بود کرده گیر غصه . 

 عقب به زمان که کرد آرزو عمرش تمام در بار اولین برای

کیهان یعالقه ابراز روزهای همان به برگردد. برگردد . 

شود متوقف و همانجا برگردد . 

 حسرتِ گذاشت؛نمي پا اشزندگي به حسرت هیچوقت کاش

رفته دست از خوبِ روزهای . 

 

* * * * * * * * 
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بودند رفته در دستش از روزها شمارش . 

شده جدا سروش از که است ماه چند دانستنمي ديگر . 

گذردمي چقدر مغربي با آخرش ديدار از دانستنمي . 

 خاطراتش که است گذشته چیزهمه از قدریآن دانستمي فقط

بودند رفته فرو ابهام از ایهاله در . 



 تازه برايش ديگر سروش توسط اششده دارجريحه  احساساتِ

 یگوشه بودش گذاشته و شده کهنه ماه، همهاين از بعد نبود؛

 .ذهنش

 قائده همین از هم مغربي پیشنهاد و هاحرف از حیرتش و تعجب

 هیجانش سطح توانستنمي ديگر شان،يادآوری و کردمي پیروی

کند کاریدست را . 

 سر حوصله آرامشِ يک... روزها اين بود آرام آوریعذاب طورِيک

نداشتنيدوست يکنواختيِ جوريک و بَر . 

 و زد صدايش ندا دخترِ که دادمي آب باغچه هایگل به داشت

رساند دستش به را گوشي : 

_ خاله خورد زنگ همش . 

 خم هم رنگش سرخ لپ بوسیدنِ برای. کند تشکر خواستمي

 سروش، نام ديدن صفحه، به افتاد چشمش که همان اما شد

کرد اششوکه . 

نکشید طول بیشتر ثانیه چند شدنش شوکه . 



 نام مجدداً ثانیه چند یفاصله به و شد خاموش گوشي یصفحه

 با خاصي حس ديگر باراين درآمد؛ نمايش به رويش سروش

نداشت اسم اين ديدن . 

 را تماس نشست،مي باغچه یلبه کهدرحالي و بست را آب شیر

داد جواب . 

 شنیدن مثل درست سروش، صدای شنیدنِ بگويد شدنمي

 اين در اما دهدنمي شکل قلبش در اتفاقي غريبه، يک صدای

 برابر در قدریآن و قضیه اين با بود آمده کنار قدریآن مدت

 هرگونه فاقد و محکم صدايش که بود شده قوی خاطرات هجومِ

باشد لرزشي : 

 بله؟_

 نهال؟_

کرد باز و بست را هايشپلک : 

 !بله؟_

_ دی؟نمي رو جوابم چرا پس ! 



گفت را حقیقت : 

_ داشتي؟ کاری. شدم تماست متوجه تازه  

شد برقرار خط طرفآن که بود سکوت . 

 تماس زودتر هرچه خواستمي دلش. دادن جواب از بود پشیمان

کند قطع را . 

. برساند دستش به را حلقه آن که بود داده را جوابش واقع در

 را کردنش عنوان قصد و سروش به دهد پسش خواستمي

شنید که داشت : 

_  تونمنمي. نهال متاسفم افتاده اتفاق که چیزی یهمه بابت من

 تو. بزنم رو قیدت تونمنمي هم طرفي از و رو اشتباهاتم کنم انکار

 روزی مدت اين تمام که بودی خاص و خالص و پاک قدریاون

 بهم زندگیم تو از بعد. باشم نکرده فکر حماقتم و تو به که نبوده

. شهنمي پر شرايطي هیچ تحت و خالیه چیزی يه جای. ريخته

تو از بعد ... 

داد ادامه آرامي به سروش و کرد سکوت : 



_  بخوام که نزدم زنگ داشتیم؛ خوبي خیلي خیلي روزهای ما

 حرمت به ديگه، بار يه خواممي ازت اما ببخشي رو اشتباهاتم

 شرف قول. بدی فرصت بهم داشتیم، که قشنگي هایلحظه تموم

کنمنمي ناامیدت باراين که میدم . 

. افتاد اشگونه روی و خورد سر چشمش یگوشه از اشکي قطره

 احساساتِ آن بودنِ سراب برای گرفتن؛ قرار تأثیرتحت برای نه

ناامیدی خودِ خودِ بودند شده حاال که امیدوارکننده و خوب . 

 را صدايش کهدرحالي و کرد پاک انگشتانش سر با را اشک قطره

پرسید کرد،مي صاف : 

_ بفرستمش کجا بگو بهم. بفرستم برات رو حلقه اون خواممي ! 

سروش یکنندهخواهش لحن آن، از بعد و بود سکوت جوابش : 

_  اجازه فقط. ببینمت خواممي اما. بفرستیش پس که خوامنمي

ببینمت هم ديگه باريک که بده . 

 هشت _هفت حداقل! بودند آشنا زيادی سروش جمالت اين

 را جمالت اين شان،آشنايي اندی و سال يک طول در باری

بود شنیده . 



 :پرسید

_ کار؟ محل يا اتخونه آدرسِ به بفرستمش ! 

پرسید عصبي سروش : 

_  کار فروشآدم یمرديکه اون پیش هنوز من کنيمي فکر

کنم؟مي ! 

حقیقت؟ کردن افشا برای مغربي از بود عصبي ! 

 از بیش نهال شد،نمي عنوان اگر که حقیقتي کردن افشا برای

میديد؟ آسیب هااين  

سروش بود خودخواهي چه ! 

گفت جوابش در آرامي به : 

_  فرستادن پس برای. نگیر تماس من با وقتهیچ ديگه لطفاً

کنممي پیدا راهي يه هم حلقه . 

بود سکوت سروش جواب . 

 فشردن داد، انجام مرد اين درمورد نهال که کاری آخرين و

بود تماس قطعِ  رنگ قرمز آيکونِ . 
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 به و بود کشیده دراز زمین روی ندا، کنار مهمان، اتاق در

 شدند،مي ديده ناواضح اتاق، تاريکي در که سقف مبهمِ هایطرح

پرسید ندا و کردمي نگاه : 

_ شد؟ چي بعدش  

رفت فرو بالش نرمي در راستش، لپِ و چرخید . 

پرسید و کرد نگاه ندا چشمان براق هایتیله به : 

_ آد؟نمي خوابت  

بگويد شد باعث ندا، جواب بودن منفي : 

_  مونده جا به سروش با امرابطه از که بدی حال تا کشید طول

 طور به رو آدم اين تا کشید طول ماهي چند. بشه خوب بود،

 حسرت و خاطراتش گرچه. کنم پاک قبلم و ذهن از کامل

 دونمنمي. بود من با هنوز سرشکستگي حس اون و خوب روزهای

 رو نفسم به اعتماد اما نه يا بود درست لحظه و زمان اون تو حسم

 داشت اذعان و داشتم دوستش که مردی. بودم داده دست از



 خواستممي هم هرچقدر و بود کرده خیانت بهم داره، دوستم

 رو کارش و مقصر رو سروش و بدم خودم به رو حق تمام

 کردممي حس که بود فکری يک ذهنم، پسِ بدونم، غیراخالقي

 راضي رو مرد يک که نبودم کامل و خوب هم قدرهااون من که

 اون اما بود احمقانه چقدر فکرم که دونممي االن. دارم نگه

دادمي عذابم و بود همراهم فکر اين نبود؛ خودم دست هاموقع . 

گفت و فشرد و کرد پیدا را انگشتانش محبت با ندا : 

_ دلم عزيز گيمي چي دونممي . 

 توضیح و آورد ياد به را مختصشان هایخوابيبي و هاشب آن

 :داد

_  اعتماد حس و کنه آرومم تونستمي که چیزی تنها روزها اون

 يک که بود اين به کردن فکر کنه، احیا رو امسَرخورده نفسِ به

که ناموفقي یرابطه وجود با رو من ديگه، مردِ   

 کیهان، اينکه به کردن فکر. خواستمي داشت اطالع ازش

 بود جدی قدریاون اشعالقه و بود کرده عالقه ابراز غیرمستقیم

 پیشنهاد دادنِ و کردن تحقیق به بود شده منجر که



 و خواسته ها،شب من. ندا کردمي خوب رو من حال خواستگاری،

 فکرها اين تو قدریاون و کردممي فکر کیهان به ناخواسته

 تمام کردنِ مقايسه به بودم رسیده که کردممي رویپیش

 و ظاهرش تا گرفته اخالقیاتش از. سروش با کیهان خصوصیات

 فکر حال در مدت تمام که ديدم و اومدم خودم به جايي يک

 سروش با کردنش مقايسه از خبری حتي ديگه و کیهانم به کردن

 تماس برای بودم مونده منتظر که رسیدم جايي به! نیست

 اينکه از بعد روز هر و کردممي چک رو گوشیم مدام و گرفتنش

 هم آدم اين که گفتممي خودم به خبری،بي از شدممي ناامید

 بعد وقتي اما کنم فراموشش کردممي سعي و سروشه مثل يکي

زدم لبخند ديدم، گوشیم روی رو پیامش خبری،بي روزهای از . 

 صورت تصوير حاال و بود کرده عادت اتاق تاريکي به چشمانش

ندهد دست از را لبخندش که ديدمي واضح قدریآن را ندا . 

هايشلب به کرد سرايت ندا لبخند . 

پرسید ندا و زد لبخند هم خودش : 

_ بود؟ گفته چي ! 



گفت و شد ترعمیق لبخندش : 

_ بله؟ بگي خوای مي کي پس " بود نوشته  " 

 که هايشلب روی گذاشت را دستش هم خودش.خنديد ريز ندا

نکند درز اتاق از بیرون به خنديدنش صدای . 

گفت و کرد نگاه ندا درخشیدن حالِ در چشمان به : 

_  داستان همونجا، از و چپعلي یکوچه به زدم رو خودم منم

 که سروش برعکس. دادمي پیام گاهي. شد شروع اصلیمون

 تجاوز روز در تا دو_يکي از هاشپیام بود، شبانه هایچت عاشق

 همچنان و زديممي حرف و گرفتمي تماس هم گاهي. کردندنمي

. کردمي اصرار نداشت، دوستي به تمايلي که اشعقیده روی

 پنهان هایاليه به شهنمي هم دوستي سال چند با گفتمي

 فکر سال يک اون و سروش به وقتي من و برد پي هاآدم

 عالقه بهش بودم، دل دو. حرفش به آوردممي ايمان کردم،مي

 رو تصمیمم خواست ازم وقتي و بودم دل دو اما بودم کرده پیدا

 شد قرار. کردم قبول خواستگاری، یجلسه از بعد به کنم موکول

بگیرم تصمیم من بعدش و خواستگاری بیان ! 
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 گرداندن حالِ در ندا چرخاند؛ خانه بزرگ پذيرايي در را نگاهش

 گاهيگه بود، نشسته که ایفاصله همان از نامي و بود چای

آوردمي در شکلک برايش . 

 که زني با کرد،نمي ترک را هايشلب که لبخندی با بهارگل

 کردن صحبت حال در بود، کرده معرفي کیهان مادر را خودش

 .بود

بود جايش سر چیز همه باشد، بايد که بود طوریهمان چیز همه .  

 از که بود هماني لباسش. بودند صمیمي اما غريبه هاچهره

 و ساده بود؛ گرفته نظرش در شبي چنین برای قبل هامدت

  .باشکوه

بود بهتر هم بود کرده تصور که آني از گلشدسته . 



 ساعت يک  گذشتِ از بعد و شدندمي پذيرايي خوبي به هامهمان

 به مشغول کسي هر و شکسته، ناآشنايي يخ  ورودشان، از

بود کردن صحبت . 

 تصورش همیشه که طورهمان درست بود؛ عالي چیز همه

کردمي .  

بود پرورانده سرش در و کرده تصور قبل از را هااين تمام . 

 بود کرده تصور را همه ها،چهره رضايت لبخندها، اين لباس، اين

 کت در پوشیده کیهانِ نداشت، جا تصوراتش در کهچیزی تنها و

بود محشرش شلوارِ و .  

 آدمي فقط بود؛ کرده تصور قبل از هم را شلوار و کت اين حتي

 نبود، مغربي کیهان تصوراتش در داشت؛ فرق بود داخلش که

بود سروش . 

 ساخته را شبي چنین سروش با ذهنش در پیش ساليک از نهال

 واقعیت به را تصوراتش و آمده کیهان سروش، جای به امشب و

بود کرده تبديل . 



 لبخندِ روی خورد سر بعدش و خورد گره کیهان به نگاهش

هايشلب کمرنگ . 

بود خوب اما مبهم خاطرات ماند؛ جا به شب آن از هرچه .  

 شب و بمانند تهران در ایهفتهيک کیهان یخانواده بود قرار

 یجلسه آخر در و بودند آمده معارفه برای شاناقامت دوم

 آخر بود، مساعد نظرشان نهال یخانواده اگر شد قرار معارفه

 اصلي خواستگاری برای ترجمعیت پر و رسمي صورت به هفته

 .بیايند

 موکول را نهايي نظر معارفه، یجلسه انتهای در مصطفي حاج

 خبر آينده روز دو يکي تا شد قرار و خانواده با مشورت به کرد

بدهند را قطعي . 

 کیهان واقع در. نهال جز گفتمي چیزی کسي هر شانرفتن با

 اول یجلسه از بعد برای بگذارد را تصمیمش نهال بود خواسته

 شده چیزی از ترگیج نهال اول، یجلسه از بعد و خواستگاری

بايد که بود ! 



 درمورد گفتمي چیزی کسي هر. نبود ناراضي کسي هیچ

مغربي خانواده .  

 گفتمي نامي.  " رسنمي نظر به اصیل " گفتمي مصطفي حاج

 کیهان مادر شیرين یلهجه از کارين " بودن حسابي آدم "

 امروز جمع در که بزرگتری خواهرِ بودن خوب از ندا. گفتمي

بود گیج چنانهم خودش، و داشت حضور . 

 بهارگل. نرسید قطعي ینتیجه به کسي و شد صحبت هاساعت

 بايد. اومدن اينجا تا رو راه همه اين خدا هایبنده " گفتمي

 " تحقیق بريم تونیممي هم بعدش. خواستگاری برای بیان بگیم

 چه خواستگاری شب شامِ برای که بود افتاده فکر اين به بعدش و

ببیند تدارک .  

 بود، گذرانده سکوت به را شب طول تمام که محمدی آخر، در و

 کجا بگیره، سر وصلت اين اگه " بود پرسیده و آمده حرف به

 بود کوبیده  بهارگل و "؟ شیراز يا تهران کنید؟ زندگي قراره

 اجازه يکي من محاله شیراز؟ برن " بود گفته و دستش پشت

 " .بدم



 کیهان از رفتهدست از تماس سه بود، برگشته که اتاقش به

 به توجهي. بود پیش ساعتيک برای شانآخری که داشت

 و بزنند حرف که داشت نیاز. گرفت را اششماره و نکرد ساعت

 اشجدی صدای آن با و داده جواب دوم بوق از بعد کیهان، وقتي

کردی؟ نگاه ساعت به هیچ " بود پرسیده ! " 

 صدای حتي بعدش و. بود کوبیده وحشتناکي طرز به نهال قلب

بیاورد درش بهت از بود نتوانسته هم کیهان مردانه خنديدن . 

 امروز چرا"  بود پرسیده ایبامزه لحن با کیهان و کرده سکوت

بودی؟ شده سوال عالمت شکل " 

 کرده فکر اين به ناباوری کمال در نهال و خنديده دوباره بعدش و

ستداشتني دوست مرد اين خنديدنِ چقدر که بود . 

 

* * * * * * * * * 
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_  کیهان! چیه دقیقاً عشق شدم متوجه تازه شناختمش، وقتي

 رو روزی هیچ االن که کرد نفوذ مغزم و قلب به سريع قدریاون



 با. باشم نبوده عاشقش که آرمنمي خاطر به خواستگاری از بعد

 گذاشت بگذاره، پا قلبم به حاال حاال عشق کردمنمي فکر کهاين

 خیلي حال و حس. کرد تسخیر رو وجودم تمام قلبم، بر عالوه و

 از بعد باشه، خاطرت اگه. کیهان با هالحظه گذروندن بود خوبي

 وآمدرفت در ماه دو_يکي شد قرار رسمي، خواستگاریِ اون

 مهلت هم بابا. کنیم مشخص رو عقد تاريخ بعدش تا باشیم

 که دوستايي طريق از بود شده قرار و تحقیق برای بود خواسته

 روزِ هر تقريباً مدت اون. بده انجام رو کار اين داره شیراز تو

 و رفتیممي بیرون شب هر. گذروندممي کیهان با رو هفته

 شدم،مي بیدار خواب از که روز هر. زديممي حرف هاساعت

گرفتمي شکل قلبم تو داشت که احساسي از کردممي حیرت ... 

کرد سکوت رسید که اينجا به . 

گفت کشید،مي دراز شکم روی کهدرحالي و چرخید هم ندا : 

_ . بودم خوشحال برات خیلي روزها اون. رو روزها اون يادمه

 کِیف ديدم،مي که رو هاتچشم تو برقِ و هاتلب روی لبخندِ

کردممي . 



 برای را حالش و حس بود؛ شده زنده برايش روزها آن خاطرات

داد شرح ندا : 

_  که شدنمي وقت خیلي رو کیهان که بود درست ندا، دونيمي

 بودم، نکرده اعتماد قدرهااون بهش که بود درست شناختم،مي

 آدم اين قبال در داشتم، سروش با مواجهه در که هاييترس اما

 که داد قلبم به رو اطمیناني ماه، چند تو کیهان. کردنمي صدق

 بودم؛ مطمئن کیهان از. بود نداده سال، يک از بیشتر تو سروش

 که حاال همین حتي. نگاهش از هاش،حرف از احساسش، از

 تونسته که همینه و مطمئنم ازش هم باز ريخته، بهم مونزندگي

داره نگهم پا سرِ . 

 به شدمي نزديک داشت ديگر گذراند، سکوت به را ایلحظه چند

اشزندگي سختِ و سفت یگره آن . 

 اصل به زودتر تا کرد نظرصرف روزها آن جزئیات بازگويي از

گفت و برسد موضوع : 

_  مساعد کامالً نظرم بودم، آمدورفت در کیهان با که ماهي دو تو

 اشعهده به رو تحقیق مسئولیت بابا که هم کسي. بهشراجع بود



. نداشت کیهان یخانواده از چیزی خوب، اخبار جز بود، گذاشته

 وصلت اين که بودند راضي همه رو، روزها اون يادته که خودت

 قدریاون منم و نداشتند مخالفتي هیچ بابا و مامان. بگیره سر

 تنها. کنم ردش تونستمنمي که بودم ديده کیهان از مثبت رفتارِ

 بخاطر گفت کیهان که بود مونزندگي محل هم مامان یدغدغه

 نگرانیش تنها از رو مامان و کنیم زندگي تهران بايد حتماً آژانس،

 يه تنها من و رفتمي پیش خوبي به داشت چیزهمه. کرد دور

 با زدن حرف برای که روزی آخرين. داشتم سرم تو مبهم ینقطه

 اما کنم ابهام رفع نقطه اين از خواستممي رفتیم، بیرون کیهان

 که موضوعي همون کیهان خودِ بزنم، حرفي بخوام اينکه از قبل

کشید پیش رو بود من سر تو . 

کردمي نگاهش منتظر ندا .  

گفت و کرد منظم را افکارش : 

_  رضايت درمورد کیهان به من بريم، بیرون که روزی از قبل شبِ

. بزنیم رو نهايي هایحرف روز اون شد قرار و گفتم بابا و مامان

 و بود دستش تو هامدت که ایحلقه جريان روز اون خواستممي



 هاييصحبت و جريانات يه اما بپرسم رو بود شده پرت بیرون به

 به کرد شروع کیهان خودِ من، پرسیدنِ سوال از قبل. افتاد اتفاق

 دارم رضايت چقدر اينکه از پرسید؛ احساسم از اول. زدن حرف

 و دارم خودش به نسبت احساسي چه اينکه از. وصلت اين به

 و زد حرف خودش از گرفت، رو هاشسوال تمام جواب وقتي

بود نکرده صحبتي بهشراجع حال به تا که ایگذشته . 

شد دقیق ندا : 

_ ای؟گذشته چه ! 

 بعدش، به اينجا از گفتنِ. رفت هم در ناراحتي از نهال، صورت

سخت خیلي بود؛ سخت ديگر ! 

* 
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 بود کشیده رژلب وسواس با بود؛ پوشیده لباس خاصي وسواس با

 که بکشد نازک را چشمشخط بود کرده تالش و هايشلب روی

بیايد چشمانش به بیشتر . 

بدهد کیهان به را نهايي جواب که رفتمي داشت . 

 داشت؛ کامل رضايت مصطفي حاج بودند؛ خوشحال همه خانه در

 نکند؛ خوشبختي آرزوی برايشان لبخند با که نبود روزی بهارگل

 سرِ از کیهان بود معتقد نامي و رفتمي اشصدقه قربان مدام ندا



 به را کیهان جنبل و جادو با نهال و است زيادی نهال

کشانده خواستگاری . 

 جمع از. شد مطلع کیهان رسیدن از اش،گوشي خوردن زنگ با

کیهان سراغ رفت و کرد خداحافظي . 

 به خوب حالِ و حس همان همیشه مثل شد، که ماشینش سوار

آمد سراغش . 

پرسید کیهان و زد لبخند : 

 !چطوری؟_

 تمام در کرد فکر اين به ماشین کردن حرکت با و داد را جوابش

 است نشنیده کیهان زبان از ایعاشقانه یکلمه هیچ ماه، دو اين

نداشت قضیه اين با مشکلي هیچ ناباوری، کمال در و ! 

 يا بود؛ نکرده خطابش " عزيزم " هم بار يک شايد کیهان

 نکرده عشق ابراز و نزده حرف احساسش از مستقیم وقتهیچ

لرزيدمي هم مرد اين روتین  جمالتِ با نهال قلب اما بود . 



 فرق هم نامي با بلکه سروش، با فقط نه بود؛ متفاوت کیهان

 هم محمد. داشت فرق هم  _ندا همسر_ محمد با. داشت

داشت فرق هم کیهان بودن حرفکم اما بود حرفکم . 

 بود مشتاق که جديدی دنیای بود؛ جديدی دنیای برايش کیهان

کردنش کشف به . 

 بعداز که ماه دو اين تمام در انداخت؛ رخشنیم به نگاهي نیم

 کیهان با که بود نیامده پیش داشتند، وآمدرفت خواستگاری

کند تجربه را خصوصي لحظات . 

 بود رفتار همین و بود نکرده دعوتش منزلش به هم باريک کیهان

 و بود صبور امری هر در کیهان. داشت جذابیت نهال برای که

 هر و رابطه اين تداوم به کردمي مشتاق را نهال که بود صبرش

 پیدا راه قلبش به پیش از بیش عشق شد،مي ترمشتاق چقدر

کردمي . 

 ماشین از بود، شهر از خارج نسبتاً که رستوراني باغ به رسیدن با

شدند پیاده . 



 بودند؛ آمده رستوران اين به ماه دو اين در که بود بار چندمین

زدن حرف هاساعت برای بود دنجي جای . 

 چايش فنجانِ داخل  نباتِ داشت نهال که زماني شام، سروِ از بعد

گفت کیهان زد،مي هم را : 

_ بگو بهم رو اتخانواده قطعي نظر . 

 که نباتي زدن هم با و انداخت صورتش سمت به نگاهي نیم نهال

گفت نداشت، وجود ديگر : 

_ خودم یعهده به گذاشتن رو نهايي جواب و موافقن همه . 

_ چیه؟ تو جواب و  

گرفت نفسي . 

 فنجان داخل را خوریچای قاشق همچنان داشت دستش

چرخاندمي . 

 پیش کم بود، کرده برقرار ارتباط کیهان با که مدت اين در

 جزئیات  سربسته قبل سریِ که خصوصاً شود، معذب که آمدمي

 نظرش از و بود گفته کیهان، میل  برخالفِ را سروش با روابطش



 کند؛ اشزده خجالت و معذب توانستنمي آن از بیشتر چیزی

گفت پس : 

_ کنم مخالفت بابتش بخوام که نداره وجود چیزی هیچ . 

_ داری؟ دوستم چقدر ! 

بود کرده اشتباه کند؟ معذبش تواندنمي ديگر چیزی بود گفته . 

 کیهان هایلب یرفته باال یگوشه و کرد نگاه کیهان به ناباوری با

بگیرد چشم صورتش از سريع که شد باعث نگاهش، برق و . 

 خودش نهال، که چیزی از بود؛ پرسیده اشعالقه میزان از کیهان

نبود واقف آن به هم . 

 و میزان اما بود مطمئن قضیه اين از داشت؛ دوست را کیهان

دانستنمي را شدتش . 

بود نگرفته نظر در کیهان داشتن دوست برای مرزی و حد . 

 دانستنمي هم طرفي از بگويد، را میزاني که چرخیدنمي زبانش

 نگاهش تفريح با و منتظر صاحبش که سوالي به دهد جوابي چه

کردمي . 



_ کنيمي حل چايي تو رو فنجون داری ديگه ! 

برد عقب را دستش و کرد رها را قاشق . 

خنديد صدا با کیهان . 

 و شد شیطنتش کردن گل  باعثِ موقعیت، و کرد نگاهش نهال

 :گفت

_  مقدارش از داری حاال که دارم دوستت باشم گفته آدنمي يادم

پرسيمي ! 
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داشت لبخند کیهان . 



 هايشلب روی لبخند که آمدمي پیش کم اخیر، شب چند اين

  .نباشد

گفت بدجنسي با : 

_  " یجمله با برگ، صد دفتر يه کردن پر شهمي اتجريمه پس

عزيزم کیهانِ دارم دوستت  " 

خنديد صدا با نهال . 

 و نقل مثل عاشقانه جمالت که سروش با روابطشان برعکس

 از زدن حرف رابطه اين در شد،مي پخش مکالماتشان میان نبات

بود سخت کندن کوه مثل احساسات، .  

پرسید شد، تمام که خنديدنش : 

_ بنويسم؟ بايد حتماً هم رو عزيزمش ! 

_ کني عادت تا بنويس . 

 از کیهان وقتش به بکوبد؛ کیهان بازوی به يکي خواستمي دلش

شدمي تربدجنس هم نامي . 



 لحنِ که بنوشد را چايش خواستمي و برداشت را فنجانش

شد جدی کیهان : 

_ نهال کنیم صحبت موضوعي يه با رابطه در بايد ! 

پرسید بعدش و کرد نگاه را کیهان ایثانیه چند : 

_ موضوعي؟ چه ! 

 هايشجمله کردن مرتب برای که انگار کرد؛ مکث کمي کیهان

گفت شمرده بعدش، و خواستمي زمان : 

_  زنممي زنگ رسوندمت، خونه به اينکه از بعد امشب همین من

 با بگیره تماس خواممي و رو نتیجه گممي مامان به و شیراز

مراسم تاريخ کردنِ مشخص برای اتخانواده . 

 جمالت به بیشتری دقتِ با تا برگرداند سیني به را فنجانش

دهد گوش کیهان . 

_  من برای تو با رابطه در اینشده حل چیزِ هیچ من، نظر از

 تو، خودِ از هم مطمئنم؛ بهت نسبت احساسم از هم نداره؛ وجود

. مربوطه تو به که ایديگه چیز هر از هم و اتخانواده از هم



 ازت و ستشده تموم یقضیه يه هم سروش با اتگذشته

 تو آدم اون با رابطه در رو چیزی هیچ وقتهیچ ديگه خواممي

 ثابت تو و مربوطه خودت به تو یگذشته. باشي نداشته سرت

 جای ديگه پس. بموني اتگذشته درگیر که نیستي کسي کردی

 که چیزی همه هم من درمورد. مونهنمي مورد اين تو صحبتي

جز نداره وجود ایناگفته چیزِ هیچ و گفتم رو دونستيمي بايد ... 

 و شد خیره کیهان جدی صورتِ به زدن پلک بدون و دقیق

داد ادامه کیهان : 

_  برات ديشب وقتي اما نزنم موضوع اين از حرفي داشتم تصمیم

 حقته که رسید نظرم به بدونم، رو اتگذشته جزئیاتِ که بود مهم

 گفتن به تمايلي هیچ تو، برعکسِ من اما بدوني درموردش هم تو

ندارم جزئیات . 

زدمي حرف زودتر کیهان کاش بود؛ شده گیج . 

باشد شده ترسخت کیهان برای زدن حرف که رسیدمي نظر به . 

بود نديده شکلي اين را کیهان امروز تا . 



_  خوادنمي دلم ابداً که دارم امگذشته تو اتفاقي يه من

 و من االنِ حالِ به ربطي هیچ که ایگذشته. بزنم حرف بهشراجع

نداره تو ! 

کند مهار را اشکنجکاوی نتوانست : 

_ ای؟گذشته چه ! 

بود شده انعطافبي و سخت کیهان صورت : 

_  زني به مربوط. گممي برات جاهمین تا فقط. زنه يک به مربوط

 پیشه سال چند برای اشقضیه. نیست زندگیم تو حاال که شهمي

 ابداً. است قضیه اين از زدن حرف من برای دنیا کار ترينسخت و

 اين درموردِ تو حقِ. بدم بهشراجع توضیحي خوادنمي دلم

 ایديگه توضیح هیچ وگرنه شده، تموم بدوني که اينه گذشته،

بدم بهت بهشراجع تونمنمي ! 

بافي داستان به کرد شروع ذهنش .  

 پای احتماالً که زني کیهان؛ یگذشته در زن يک زن؛ يک

بود وسط عشقش . 



 قلبش برعکس، و باشد داشته دوست را کیهان که زني تصورِ از

شد مچاله . 

شنید و دوخت کیهان صورت به را سوالش پر نگاهِ : 

_  بهشراجع خوادنمي دلم ابداً. منه زندگي قرمز خط قضیه اين

 که وگرنه نمونه ایناگفته که کردم عنوانش فقط بشه؛ صحبتي

شده تموم که سالهاست. شده تموم . 

 شود؛ ختم زن يک داشتنِ دوست به فقط قضیه دانستمي بعید

 تمام احساسات از خودش مثل هم کیهان بود، اينطور اگر که

بستمي را قضیه و گفتمي قبلي یرابطه به نسبت اششده . 

بود زده حرف موضوع اين بهراجع سخت خیلي کیهان اما . 

 هم طرفي از و بود کنجکاو طرفي از بگويد؛ چه دانستنمي

بود بسته را سوالي هرگونه راهِ کیهان، . 

..... 
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 کیهان بود؛ شده گیج. کشید سر را اشزده يخ چای فنجانِ

 فرصت که شرايطي در نه هم آن بود؛ گفته يکهويي را حرفش

باشد داشته را کردن فکر درست . 

 صحبت شمرده کهدرحالي و کند حفظ را آرامشش کرد سعي

گفت کرد،مي : 

_  ارتباط در باهاش و بوده اتگذشته تو زني بودی گفته بهم اگه

 کنجکاو قدراين شده، قطع دلیلي هر به ارتباط اون و بودی

االن اما! شدمنمي ... 

کرد قطع را صحبتش کیهان : 

_  ارتباطمون و بودم ارتباط در باهاش که بوده امگذشته تو زني

شده قطع داليلي به . 

 گیج جمله، هر شنیدن با نهال و بود کرده تکرار را جمالتش عین

شدمي ترگیج و . 



_ آخه خب ... 

_ چي؟ آخه ! 

گفت که بود خودش رهاندنِ برای : 

_ کنم فکر دارم نیاز ! 

آمدنمي کوتاه کیهان : 

_  امگذشته بخاطر اينکه به! کني؟ فکر چي به داری نیاز

بدی؟ تغییر رو تصمیمت ! 

داد ادامه کیهان و کردمي نگاه کیهان به مبهوت : 

_  دممي اطمینان بهت دارم که ایگذشته بخاطر خوایمي آره؟

رو تصمیمت نداره، امآينده و حال تو جايي ... 

گفت زدهوحشت : 

_ نه! کیهان نه ! 

_ چي؟ پس ! 

بود شده سخت چقدر ! 



نداشت گفتن برای ایکلمه کرد؛ نگاه کیهان به سالحبي .  

گفت دارد، نگهش آرام کردمي سعي که لحني با کیهان : 

_  خوامنمي نهال؛ کنم سواستفاده فعلیت شرايط از خوامنمي

 هم من داشتي، ناموفق یرابطه يه تو چون بگم و کنم گروکشي

 برام اتگذشته گممي وقتي! نه باشم؛ داشته رو تاش ده تونممي

 که بدم اجازه هم تو به نخوام که نیست اين دلیلش نیست مهم

 که گممي برات دارم فقط! بدوني چیزی من یگذشته درمورد

 و تو برای چه بهشراجع بخوام من که نیست چیزی گذشته، اون

 به رابطه اون از زدن حرف. بزنم حرف ایديگه کس برای چه

 من بدوني که هست تو طبیعي حقِ. کنهمي اذيت رو من شدت

 تموم هاستسال که ارتباطي. زن يک با داشتم ایگذشته هم

 باشه؛ داشته ما روابط روی تأثیری هیچ نیست قرار و شده

 جزئیاتش گفتن با خوادنمي دلم ابداً من و شده تموم که داستاني

کنم خاطرات قبرِِ نبش !  

آمد حرف به اشطوالني سکوت از بعد نهال : 

_ بپرسم؟ سوال يه تونممي  



 هايشلب بین از که ایکلمه حتي کرد؛مي نگاهش مردد کیهان

بود نشده عنوان اطمینان با هم کرد درز : 

 !بپرس_

_  ربطي... ربطي بود، انگشتت تو همیشه که ایحلقه اون... اون

داره؟ گذشته اون به ! 

 از که رسیدمي نظر به. فرستاد بیرون صدا با را نفسش کیهان

گفت سختي به و بیندمي آزار بحث، اين شدنِ کشیده پیش : 

_  نه انداختمشمي من. بود من دست تو موقع همون از حلقه اون

 نگهش ایديگه داليل به. شده تموم که ایرابطه به تعهد برای

کرد کمرنگ رو دلیل اون تو، حضور که بودم داشته . 

 پیش شکلي اين شانشب که نداشت انتظار. داد تکان سر نهال

پرسید. رود : 

_  آيندمون برای تهديدی هیچ گذشته، اون که دیمي قول بهم

 زندگي روی تأثیری که دیمي قول شه؟نمي محسوب

ذاره؟نمي نحوی هیچ به مشترکمون  



گفت قاطعانه کیهان : 

_ بدی بهم قولي يه بايد بابتش هم تو و دممي قول ! 

 !چي؟_

 نهايتاً و يکي آن به چشم يک از کرد؛ نگاهش عمیق کیهان

 :گفت

_  دم؛نمي قول بهت رو بختيخوش. نهال کنممي بختتخوش من

 بهتر برای کردم که کاری هر هم امروز همین تا! دممي اطمینان

 روی بهت من. همینه هم بعدش به اين از و بوده حالت شدن

 که کنمنمي کاری وقتهیچ. دممي نشون رو زندگي ترقشنگ

اما باشه ضررت به و کنه ناراحتت ... 

 سر روی هوابي که داشت را يخي آب پارچ همان حکمِ اما اين

 به دوخت چشم ترسیده، کمي و منتظر. کردندمي اشخالي کسي

شنید و کیهان هایلب : 

_  روی پا که اينه هم اون و خواممي ازت چیز يه فقط قبالش در

نذاری من قرمزهای خط . 



شنید را کیهان توضیح و داد ادامه کردنش نگاه به حرفبي : 

_ . منن قرمزهای خط تنها دروغ، و خودم یگذشته تو، یگذشته

 اتگذشته بهراجع ایکلمه خوادمي دلم نه بعد، به لحظه اين از

 نه و بپذيرم تونممي رو امگذشته به اعتماديتبي نه بشنوم

 هر و سروش بعد؛ به لحظه اين از! دارم دروغ شنیدنِ ظرفیت

 با دارم تصمیم چون بیرون؛ بريز سرت از رو مربوطه بهش که چي

 بهت که هم امگذشته درمورد! کنم پر رو سرت ایديگه چیزهای

 کنم تحمل تونمنمي فقط. هستم هامقول روی و دادم اطمینان

 همیشه اينکه آخر مورد و. باشه مونزندگي تو ازش ایکلمه که

 دروغ یاندازه به چیزیهیچ. نهال بگو راست بهم رو چیزهمه

 کردم اعتماد بهش که هستي اوني تو. بگیره رو من حال تونهنمي

 من تا نذاری قرمزهام خط رو پا که بده قول. دارم اعتماد و

 تضمین اتلحظه اين از بعد هایثانیه تمام برای رو خوشبختي

 .کنم

 

**** 

 



21:54 14.08.19, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#107 

 

 

# دوازده_کیلومتر_حوالي  

# المعيشقايق  

دوم و سي فصل  

 

 

 

 

 

حال زمان/  تهران "  " 

 

 

 



 از سرخ چشمانِ به شد خیره نهال بود؛ تاريکي آخرِ هاینفس

گفت و ندا خوابيِبي : 

_ اينطوری شينمي بیدار صبح! ديگه بخوابیم . 

کرد جوروجمع را اشخمیازه ندا : 

_ بگو رو اشبقیه ديگه؛ یدقیقه چند تا خوابممي . 

 آمدمي حرف در حرف هِي که خصوصاً کرد؛نمي کار فکرش ديگر

شدمي عوض موضوع و . 

 که چیزی آخرين نهال، و بودند زده حرف دری هر از شب آن

 خط درمورد کیهان حجت اتمام بود، کرده تعريف ندا برای

بود قرمزهايش . 

داد ادامه کرد،مي القا را اضطراب و خستگي که لحني با : 

_  نه بزنم، سروش از حرفي نه ديگه خواست ازم کیهان

 مخالفتي هم من. بگم دروغ نه و بکشم پیش رو اشگذشته

 اون ديگه هم خودم که چرا سروش؛ درمورد خصوصاً نداشتم،

 وقتي و کنار بودم گذاشته رو آدم اون خاطرات تمام هاموقع



 داشته دوست و داشتن دوست درست روش و راه که کیهاني

 که نبود مريض ذهنم داشتم، رو بود داده نشون بهم رو شدن

 درمورد! بچرخه سروش دروغيِ احساسِ و عشق حوشِ و حول

 رو اين هم کیهان خود و نبودم اهلش ابداً هم گفتن دروغ

 یگوشه موند اش،گذشته درمورد کنجکاوی اما بود فهمیده

 فکر درموردش هاساعت هايي،وقت يک که خصوصاً ذهنم؛

 هر به گذشته؛ اون درمورد بودم بافته داستان کلي. کردممي

 نوشته سناريو هاده براش سرم تو. بودم کرده فکر بگي که چیزی

 داستانِ کلي و پلیسي وحشتناک، عاشقانه، سناريوی بودم؛

 گذشته اون که گفتمي بهم حسي يه. ديگه غیرمنطقيِ و منطقي

. نبوده عاشقانه یساده یگذشته يه. نبوده معمولي یگذشته يه

 و داشته دوست گذشته در رو زني که بود گفته بهم کیهان گرچه

 رابطه اون از پرسیدن کهاين اما شده تموم شونرابطه داليلي به

 ذهنم هامدت تا. کردمي کنجکاوترم بود، کرده ممنوع برام رو

 بود داده اطمینان بهم کیهان کهاين به فکر با فقط و بود درگیرش

 رو خودم ذاره،نمي زندگیمون روی تأثیری وقتهیچ گذشته اون

 و عقد مراسم درگیرِ قدریاون هم بعدش. کردممي آروم



 اين به پرداختن برای نداشتم فرصت که شدم هاشحاشیه

 شديم، نامزد رسماً و کرديم عقد کیهان با اينکه از بعد. موضوع

 اطرافیان و دور و هادوست از همیشه. شد ديگه آدمِ يه کیهان

 اما هستن مقابلشون طرف شدن عوض شاهدِ که شنیديممي

 رخگل خاله دخترِ مثالً. داشت فرق نوعش کیهان، شدن عوض

 و مودبي اون به شوهرش سقف، يک زير رفتن وقتي گفتمي

 يا نبوده؛ داده،مي نشون نامزدی دوران تو که دلبازی و دست

 گفتهمي عقد از قبل نامزدش که گفتمي شبنم، دوستم خواهرِ

 به دادهمي گیر کلي بعدش اما نداره پوششش با مشکلي هیچ که

 که بودم کرده آماده رو خودم هم من خب. هاشلباس سايز و قد

 رسیدمي ذهنم به مثالً باشم؛ کیهان در تغییرات سریيک شاهد

 اشنیمه و نصفه یعالقه ابراز همون و شه تر حرفکم شايد که

 هر يا نباشه؛ قبل فکریِروشن اون به شايد يا بذاره؛ کنار هم رو

 جشن از بعد. کرد تغییر تصورم، خالفِ کیهان اما. ديگه چیز

 رو فکرش که نظری هر از که آدمي يه ديگه؛ آدم يه شد عقد،

 رو زندگي بهترِ روی که بود داده قول بهم. بود شده بهتر کني،

 ورای اما بود کرده تضمین رو خوشبختي برام ده؛مي نشونم



 رومانتیک وقتش به. کرد خوشبختم داشتم انتظار من که چیزی

 ایلحظه بگم اگه و بود دوست وقتش به بود؛ حامي وقتش به بود؛

 کیهان. نگفتم دروغ کرد،نمي رها خودم حال به رو من زندگي از

. کنه امزدهشگفت که داشت چیزی من هایلحظه تکبهتک برای

 اگه. بودم معتاد بهش نبودم؛ عاشقش ديگه که رسیديم جايي به

شنیدمنمي رو صداش شبي اگه ديدمش،نمي روزی ... 

 قطع را صحبتش نشست؛ و شد بلند ندا رسید، که اينجايش به

گفت مصرانه و کرد : 

_  که گذاشتي قرمزش خط کدوم رو پا نهال؟ کردی کارچي بگو

اينه؟ حالت حاال، ! 

گفت بغض با و گرفت نفسي : 

_  پا جايک من، اما بود يکیش فقط کاش. ندا بود يکیش کاش

 ترينقشنگ وسطِ درست و گذاشتم قرمزهاش خط یهمه روی

 رو سروش حرف هم گذشتم؛ قرمزش خط تا سه هر از روزهامون،

... هم و زدم اشممنوعه یگذشته از حرف هم کشیدم، وسط

گفتم دروغ . 



 

 

* * * * * * * 
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 و بوسید آخر بار برای را اشگونه آمد؛ بیرون پروين آغوش از

 :گفت

_ مادر باشید خودتون مراقب . 

 با و بود نگذاشته کنار روز، هشت اين تمام در را لبخندش پروين

گفت حفظش : 

_  نشون همه به رو خوشگلم عروس خواممي شیراز؛ بیاين زود

 .بدم

داد ادامه کیهان به رو و : 

_ باش گلم دختر مراقب . 

 زودی به که داد قول بهشان و کرد خداحافظي مهتاب و ناهید با

بینندمي را ديگريک . 



 انجام ترسريع را پروازشان کارهای تا رفت همراهشان کیهان

نشست انتظار هایصندلي روی برگردد، کیهان تا و دهد . 

بود نکرده ترکش خوب، حال روز، هشت اين تمام .  

 که روزی هشت گذشت؛مي کیهان با عقدشان از روز هشت

بود گذشته رويايي . 

 بعدش روز سه و بودند گرفته محضری عقد پیش روز هشت

 هم بعدش. نداشت عروسي جشن از کم که مفصلي جشن

 به کهروزی چند بودند؛ مانده بیشتر روزی چند کیهان خانواده

بود گذشته خوش، هایلحظه و آمدورفت . 

زد لبخند دور، از کیهان ديدن با . 

 و رسمي هایلباس پوشیدنِ از کردمي منع را نامي بود، يادش تا

 اما آيندنمي مردی هیچ به هالباس از دست اين که بود معتقد

 حتي کند؛ رو و زير را باورهايش رسماً که بود آمده کیهان

 مرد اين یبرازنده رسمي هایلباس قدریآن! پوشش درمورد

شدمي کم ابهتش اسپورت پوشش در که بودند . 

_ اينطوری؟ خندیمي چي به ! 



 صورتش به و برداشت کیهان سفیدِ پیراهنِ روی از را نگاهش

 :داد

_ زنممي لبخند که؛ خندمنمي ! 

کرد نگاه هايشلب به ایثانیه چند کیهان : 

_ اينطوری؟ زنيمي لبخند چي به ! 

گفت را حقیقت : 

_ تو به ! 

رفتند باال کیهان ابروهای : 

_  شکم با صبحي اول شده باعث چي ببینم که بريم شو بلند

 لبخند من برای و اينجا بشیني اتکرده پف هایچشم و گرسنه

 !بزني

 جايش از و کشید آرايشش بدون هایچشم به دستي ناخواسته

شنید زد،مي قدم کیهان کنار کهدرحالي و شد بلند : 

_ بخوريم صبحانه بريم اول . 

پرسید متعجب : 



_ نخوردی؟ اينامامان با مگه  

انداخت سمتش به نگاهي نیم کیهان : 

_ کشیدنمي میلم صبح از وقتاون. بخوريم هم با کردم صبر . 

 کیهان گرفتند، جا ماشین در و شدند خارج که فرودگاه از

 :پرسید

_ بخوريم؟ صبحانه کجا ! 

 آنجا به خواستمي دلش. " اتخونه " بگويد خواستمي دلش

 کیهان یخانواده حضور در اما بود رفته باری چند که البته برود؛

 آنجا به دوتايي خواستمي دلش حاال اما مهمان؛ عنوان به و

 دلش. کیهان برای کند دم چای خودش خواستمي دلش. بروند

بچیند نفر دو برای را صبحانه میز خواستمي !  

_ همون بريم داری؟ میل چي ... 

گفت ناگهاني کیهان، یجمله میان : 

_ بخوريم صبحانه خونه بريم ! 

کرد مخالفت کیهان : 



_  افتادن؛ زندگي و کار از اتخانواده ستهفته يک. صبحه هشتِ

 چیزی يه بیرون ريممي. کنن استراحت رو امروز يه بذار

ديگه خوريممي ! 

گفت و گذاشت کنار را خجالت : 

_ منظورمه اتخونه ! 

 میان از " آها " به شبیه ایکلمه و کرد نگاهش کوتاه کیهان

شد تولید بودند، شده کشیده باال به که هاييلب . 

 لبخندی متقابالً. بود شده کامل لبخندش کرد؛ نگاه رخشنیم به

گفت و زد : 

_ آیبرنمي نفره دو یصبحونه يه پسِ از که نگو ! 

داشت شیطنت کیهان لحن : 

_ من؟ چرا هستي، تو وقتي تا  

فرستاد باال به را روشنش ابروی تای يک : 

_ بده نشون رو خبیثت روی اون بعد بگذره روزی چند بذار . 

خنديد کیهان : 



_ ديگه؟ بود شوخي خباثت؟ و من ! 

 ساده هایمکالمه که لحظاتي ها؛لحظه آن بود خوب حالش چقدر

آوردندمي لبش روی لبخند هم افتاده پا پیشِ و . 
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شنید گرفت، جا کیهان ساختمانِ پارکینگ در که ماشین : 

_ کنم دعوتتون صبحانه به قراره که بیاريد تشريف . 

 جالب برايش کیهان زدن حرف نوع کهآن از بیشتر. خنديد

بود جالب لحنش باشد، . 

 آسانسور اتاقک در کهآن از بعد و زد قدم آسانسور تا همراهش

 جوريک. داد بازی را وجودش خوشايندی هیجانِ گرفتند، جا

کیهان با هااولین یتجربه داشتني؛دوست اضطرابِ . 



 داخل به کرد دعوتش و باز، برايش را در کیهان شدند، که پیاده

گفت همزمان و شدن : 

_  رو خونه ديروز ناهید چقدر هر نامرتبه؛ خونه که ببخشي بايد

 مرتبه خونه وقتي داشتم دوست. ريخت بهم مهتاب کرد، جمع

بگذرم انگیزتشگف پیشنهاد از نتونستم اما کنم دعوتت . 

 متعحب و کرد نگاه بود، سرش پشت که کیهاني به و برگشت

 :گفت

_ که مرتبه خیلي ! 

گفت و کرد جاکلیدی آويزانِ را کلیدش دسته کیهان : 

_ طرفم هاششلخته اون از يکي با پس ! 

 و نظميبي از ردی چرخاند، چشم خانه در دقت یهديد به هرچه

 که بود اينطور اگر! داشت؟ وسواس کیهان نکند نديد؛ کثیفي

رسیدمي دادش به بايد خدا ! 

_ دربیاری من اتاق تو تونيمي رو مانتوت . 



 اشخانه افتاد؛ راه خانه در و داد تکان موافقت ینشانه به سری

 کنار تا بود آمده مدت اين در که باری چند. بود خوابه دو

 با. بود کرده کشف نیاز قدر به را خانه اين باشد، کیهان یخانواده

 هیچ بود، مجرد مرد يک یخانه سال چند برای اينجا کهاين

نداشت کامل یخانه يک از کم چیزی . 

 در که شالي و مانتو شد، که وارد بود؛ مرتب و تمیز خوابش اتاق

 نگاهش و کرد آويزان رختيچوب روی را بودشان درآورده راهرو

اتاق ینفره دو خوابتخت روی کرد گیر . 

 به کهآن  فرصتِ اما بود آمده اتاقش به چندباری مدت اين در

نداشت را کند توجه جزئیاتش . 

 گرفت تخت از را بعد؛نگاهش برای بگذارد را کنجکاوی کرد سعي

رفت بیرون به و کرد مرتب را تاپش داد؛ قدی یآينه به و . 

 در مردی ديد؛ آشپزخانه در را کیهان گذشت، که هال از

 صبحانه میز چیدن حالِ در جديت و ابهت با رسمي هایلباس

 داشت کیهان را دهد انجام خودش خواستمي که کاری. بود

دادمي انجام کمال و تمام . 



شد تحريک اشتهايش و کرد نگاه میز روی محتويات به . 

گفت و کرد منتقل میز به را شده گرم هاینان کیهان : 

_  مامان حضور بخاطر مدت اين نیست؛ اينطوری همیشه وضعیت

 چیزی هیچ عادی حالت تو وگرنه مهیاست، چیزهمه دخترا و

شهنمي پیدا خوردن برای . 

پرسید خوردنش از پس و برد دهانش به کرد؛ جدا نان ایتکه : 

_ کني؟مي کارچي رو شام و ناهار  

داد را جوابش کوتاه و نشست مقابلش و آمد کیهان : 

 .رستوران_

پرسید متعجب : 

 !همیشه؟_

شنید و شد خیره اشرفته باال ابروهای به و : 

_ کنم؟ آشپزی آدمي بهم  

بود سخت واقعاً تصورش! آمدنمي! نه . 



 کردن همراهي به کرد شروع سکوت در و داد تحويلش لبخندی

اشصبحانه خوردن در کیهان . 

 برايش نه بود؛ نکرده صحبت ایکلمه خوردن، غذا میان کیهان

 با و بود زده ديگری رمانتیکِ حرکت هیچ نه و بود گرفته لقمه

 جزء صبحانه، اين چرا که دانستنمي نهال اوصاف، اين

شودمي ثبت ذهنش هایخوردن صبحانه انگیزترينخاطره . 

 کردن جمع برای نداد اجازه کیهان کشیدند، که خوردن از دست

پذيرايي سمت به کرد هدايتش جايش به کند؛ اقدامي میز . 

 اما نداشت شرم يا خجالت. داشت ایالعادهفوق حس کنارش در

 را احساساتش و دويدمي پوستش زير خوشايند، هیجان جوريک

دادمي قلقلک . 

پرسید نشست، که کیهان : 

_ کني؟نمي عوض رو هاتلباس  

شنید را جوابش و : 



_  هم گذشته یهفته آژانس؛ برم بايد که اومده پیش کاری

 ناهار برای کنممي سعي اما برم ناچارم ساعتي دو_يکي! نرفتم

برسونم بهت رو خودم . 

دادمي انگیزهیجان پیشنهادهای مغزش کالً روز آن : 

_  برای چیزی يه گردی،برمي و ریمي که وقتي تا تونممي من

کنم آماده ناهار . 

* 
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 وسايل به کرد؛ نگاه اطراف به. آمد خودش به شد بسته که در

کیهان یخانه . 



 به گشتبرمي بود، تنها مردی منزل در که باری آخرين

 دست کرد؛ وحشت وقتي نبود خودش دست. پیش ماه نه_هشت

 هم را کیهان اگر... اگر. شد بدبین و ناامید وقتي نبود خودش

نه.. .سروش مثل ! 

 حواس غذاخوری، میز روی ظروفِ کردن جمع با کرد سعي

 ياد وقتي بود گرفته شانبازی خاطرات اما کند؛ پرت را خودش

 به خانه، از سروش رفتنِ با که افتاد میزی ینخوردهدست  ظروفِ

بود مانده جاه . 

 باری چند وضوح به را سرش و کرد رها میز روی را عسل ظرف

 بد، خاطرات یوحشیانه هجوم برای اشچاره آخرين. داد تکان

 اما کند شانپراکنده تواندمي کار اين با کردمي فکر. بود همین

داشتندبرنمي سرش از دست که بود شده شانمرگي يه . 

 کرد سعي خانه، در زدن قدم با و کرد رها خودش حال به را میز

کند ديگری چیزهای به معطوف را ذهنش . 



 چشمانش. شد خیره ديوار روی یشده نصب تابلوهای به دقت با

 زجرآور تصاوير سرش، و ديدمي را تابلو  درهمِ هایرنگ

کردمي زنده را سروش هایخیانت .  

نه... يکي آن مثل هم يکي اين اگر... اگر ! 

داشت فرق کیهان نبود؛ سروش کیهان، . 

 نشسته تخت یلبه بود؛ کیهان  خوابِاتاق در آمد که خودش به

 اين به قدریآن شمرد؛مي را کیهان هایخوبي خودش برای و بود

 وجدان عذاب بعدش و شود مثبت ذهنش فضای که داد ادامه کار

 خاطرات آن و سروش به کردن فکر با چرا که آمد سراغش

کرده خراب را هايشلحظه آور،عذاب . 

 کند جمع را میز برگردد؛ داشت قصد کشید؛ موهايش به دستي

 نظرش مدِ غذايي مواد کردن پیدا برای را هاکابینت و يخچال و

 .بگردد

 کرد گیر چشمش اما بگذارد بیرون اتاق از را پايش خواستمي

 و بود شده تعبیه ديوارها از يکي روی که چوبي هایقفسه روی

 مقابلش و سمتش به داد مسیر تغییر شد؛ رفتنش بیرون از مانع



 قاب چند کتاب، زيادی تعداد شاملِ که محتوياتش. ايستاد که

کرد جلب را توجهش بودند، جعبه چند و عکس . 

 هاعکس از بعضي صاحبان گذاشت؛ وقت هاعکس قاب برای اول

نه را بعضي و شناختمي را . 

 دست شد باعث کیهان، به نبود شباهتبي که جواني مرد تصوير

 احتمال و بود قديمي عکس بردارد؛ را مربوطه عکس قاب و ببرد

 را پدرش هایعکس گرچه باشد؛ کیهان پدر به متعلق دادمي

سال و سن آن در نه اما بود ديده ! 

 یچهره چند خواهرهايش، مادرش، به متعلق هاعکس مابقيِ

بودند جمعيدسته قابِ دو_يکي نهايتاً و غريبه . 

 هاکتاب عناوين به نگاهي گذراند، نظر از که هم را قاب آخرين

بودند اشحرفه به مربوط بیشترشان انداخت؛ . 

 دانستنمي. کردند جلب را توجهش بقیه از بیشتر هاصندوقچه

 نگاهشان حرکتبي داشت! نه يا ستدرستي کارِ کردنشان باز

 مردد انگشتانش. دواند جانش در ريشه مجدداً شک که کردمي

 اگر که فکر اين با را خودش ها؛صندوقچه از يکي سمت به رفتند



 آنجا وقتهیچ کیهان بود، داخلشان ایشخصي و مهم چیز

 را هاصندوقچه درِ نشده، و شده قانع و کرد قانع گذاشتشان،نمي

کرد باز يکي يکي . 

. بود قديمي ساعتِ يک و تسبیح يک مهر، يک شان،يکي داخلِ

  بابِ مِن فقط دکوراتور، که انگار بود؛ خالي اما ترينشانبزرگ

 ترينشانکوچک. باشد گذاشته آنجا را هاآن کارش کردنِ تکمیل

 که ريزی شيِ هر کیهان گويا مختلف؛ هایريزهخرده از بود پر اما

 داخلش چیزهمه باشد، انداخته داخلش را بود رسیده دستش به

 اشاره، انگشت با داشت. ساعت بندِ تا گرفته کلید از بود؛

 را توجهش ایحلقه طالييِ رنگِ که کردمي کندوکاو میانشان

 داشتنش نگه با و کشیدش بیرون وسايل میان از کرد؛ جلب

 چشمانش؛ مقابل گرفتش اشاره، و شست  انگشتِ دو مابینِ

 که هاييهمان از يکي به شبیه بود؛ رنگي طاليي و ساده رينگِ

... کوچکتر اما بود شده پرت بیرون به و بود کیهان دستِ در

کوچک خیلي ... 



. اندازه یاندازه بود؛ اندازه انگشتش؛ داخل برد را حلقه ناخواسته

 يک اين و بود نشسته خودش برقِ و زرق پر یحلقه باالی درست

بود زن يک به متعلق حلقه داشت؛ معني . 

 آن فشار از را انگشتش انزجار، با و شد حبس اشسینه در نفس

جعبه داخل کرد پرتش و رهاند حلقه . 

- جواب چرا پس ... 

 کیهان، صورت ديدن با و چرخید صدا سمت به کشید؛ جیغي

شد غافلگیر . 

 

  ...... 
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نبود موفق اما دادن توضیح به کرد شروع : 

_ اينجا... يکم داشتم ... 

کرد آرامش کیهان لبخند : 

_ کردیمي فضولي اينجا يکم داشتي ! 

 را حواسش زنانه یحلقه آن طرفي از کرد؛ نگاهش شرمنده

 گرچه. افتاده اتفاقِ برای بود پشیمان ديگر طرف از و بود گرفته

اما نداشت کنجکاوی جز قصدی ... 

_ کرد؟ کارچي بايد کوچیک فضولِ يه با ! 

پرسید کیهان، تفريح حالِ در چشمانِ به خیره : 

_ برگشتي؟ زود چرا ! 

 جواب چرخاند،مي خواباتاق در را نگاهش کهدرحالي کیهان

 :داد

_  انگار گذاشتم؛ کارهنیمه رو فضولیت یپروسه که ببخشید

کمدها سراغ بری نکردی فرصت ! 



 همان در و کوبید اشسینه به يکي و برداشت سمتش به قدمي

گفت حال : 

_ نباش بدجنس . 

پرسید وقتي کردمي نگاهش ريز هاييچشم با کیهان : 

_ باشم؟ چي پس  

 به پیشنهادهای ديگر کرد سعي و شد خیره سفیدش پیراهن به

ندهد انگیزشگفت کیهان قول . 

 از بعد. خواستمي را کیهان با خصوصي هایلحظه یتجربه دلش

 سر روبوسيِ جز و باشند تنها که بود نیامده پیش وقتيهیچ عقد،

بودند نکرده تجربه را ديگری ارتباط هیچ عقد، .  

 بود صبربي نهال و نفره دو تنهاييِ اولین بود؛ بار اولین امروز

کیهان شدنِ قدمپیش برای . 

پرسید و برد باال را سرش نشست؛ اشچانه زير کیهان دست : 

_ کني؟مي نگاه داری چي به ! 

گفت وقتي نداشت منظوری هیچ : 



_ هاتدکمه به ! 

داشت برداشتش سوء از نشان کیهان، خنديدن . 

 شرم کیهان، برداشت و بود گفته را نگاهش مقصد فقط

کند درستش خواست ريخت؛مي وجودش به نشینيدل : 

_ کردممي نگاهشون داشتم فقط . 

پرسید شمرده کیهان : 

_ چشم؟ با کرد شهمي هم ایديگه کار کردن نگاه جز مگه ! 

 حالت همان در و فشرد هايشدندان رديف بین را زيرينش لب

 گشتمي نگاهش برای دردسریبي مقصدِ دنبال گرفت؛ اشخنده

پرسید کیهان که : 

_ آد؟نمي خوابت تو  

 یخانواده ديروقت تا که ديشب. آمدمي خوابش! چرا خوابش؟

 از کردنشان بدرقه برای هم صبح بودند، مهمانشان کیهان

بود زده خوابش . 

داد جواب آرامي به : 



 .يکم_

شنید و ماند خیره کیهان شدنِ باز حالِ در هایدکمه به و : 

_  منتظر ایدقیقه چند نداره عیبي. آممي و گیرممي دوش

 !بموني؟

کرد اضافه کیهان که بگويد چیزی خواستمي : 

_  کمدها تو کني؛ تکمیل رو قبلیت یپروژه مابقيِ تونيمي گرچه

کنيمي پیدا خوبي چیزهای که حتماً ! 

 آخر یلحظه و رفت بیرون اتاق از که چرا بدهد را جوابش نشد

شنید را خنديدنش صدای فقط . 

. صندوقچه همان سمت شد کشیده نگاهش شد، که تنها

 آيد؛مي سراغش تنهايي در که ستمرگي چه اين دانستنمي

 کرد سعي. قضیه اين از گذشتمي همیشه برای باريک بايد

 يک داشت؛ اشخانه در حلقه يک کیهان. کند فکر منطقي

 اهداييِ یحلقه نداشت؟ يکي هم خودش مگر اما زنانه؛ یحلقه

بود پنهان اشديواری کمد کفِ سنگِ زير سروش، . 



 درخواست اين و بگذارند کنار را هاگذشته بود خواسته کیهان

 نبايد ساخت؛مي داستان خودش برای نبايد! بود منطقي کامالً

 و داشتن دوست کیهان، حواليِ. کردمي منفي را ذهنش فضای

 همین در خواستمي دلش کرد؛مي پیدا معنا شدن داشته دوست

 کرد؛مي زنده را خاطراتشان و هاگذشته نبايد. بماند حوالي

بد حالِ و حس و شک جز نداشتند، چیزی هاگذشته . 

 کیهان؛ تخت به داد و گرفت صندوقچه و قفسه از را نگاهش

بود دلنشیني پیشنهاد بود؛ داده خوابیدن پیشنهادِ که کیهاني ! 

کرد جمع کامالً را صبحانه میز باراين و رفت بیرون اتاق از . 

 حالي همان با و آيندخوش هایاضطراب آن از داشت؛ اضطراب

 رفت بود، شده خوب آيندخوش اضطرابِ اين به کردن فکر با که

 که کرد اعتراف و کشید هاکابینت به سَرَکي و آشپزخانه داخل

دارد مجهزی یخانه کیهان . 

 داخل هایلیوان رديف از چشم که شد باعث کیهان، صدای

کند نگاه شلوار و شرتتي در پوشیده کیهانِ به و بگیرد کابینت . 



 نگاه کیهان مرطوب موهای به کهدرحالي و بست را کابینت درِ

گفت کرد،مي : 

_ باشه عافیت . 

گفت جوابش در کیهان : 

_ بدو. خوابمبي بدفُرم ! 

 به دويد؟مي بايد. کرد فکر داد،مي اش" بدو " که معنايي به

 که بود موضوع اين به فکر از شکمش عضالت تخت؟ به کجا؟

 چشمان به شبیه ابداً کیهان چشمان که خصوصاً شدند؛ منقبض

نبودند خواببي آدمِ يک ! 

 

 

..... 

 

21:52 24.08.19, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#112 

 



 

 

 

 کیهان. داشت مختلف حس يک و هزار نشست، که تخت یلبه

 نگاهش متفاوت، حالتي با که کیهاني بود؛ نشسته کنارش

کردمي . 

 قرار تخت روی مخالف جهت در و پشت به را هايشدست کف

 کرده منتقل رويشان را وزنش بازوهايش، کردن ستون با و داده

 .بود

 آن با کیهان که ایلحظه برای لحظه؛ اين برای نداشت ایايده

 طرف چون نداشت، ایايده. بود نشسته اشموازی دار،نم موهای

. نداشت عجله اتفاقي هیچ برای که کیهاني بود؛ کیهان حسابش

 کاری انتظار، که قدریآن داشت؛مي نگهت منتظر که کیهاني

بخواهي را چیزی وجود تمام با که کند ! 

 !نهال؟_



 رنگِخوش هایایقهوه تا را حواسشبي نگاهِ و خورد تکاني

 یکلمه ترتیب مردد هايشلب و شد شانخیره کشید؛ باال کیهان

دادند را " بله " . 

 خودش فاصل حد در تخت روی جهت، يک در که انگشتي چهار

 بوی ادغامِ که مردی مشتِ در بودند، گرفته قرار کیهان و

 همین با و شدند محصور بود، انگیزوسوسه ادکلنش و افترشیو

 دستش کف را روتختي ديگرش، دست  انگشتِ پنج ارتباط،

کردند جمع . 

 کشیده پر حس يک و هزار حاال شنید؛مي را قلبش کوبش صدای

 میان تنش که داشت نیاز! نیاز بود؛ مانده شانيکي فقط و بودند

 هم قدریآن و بود شده تاببي. بگیرد آرام مرد اين دستان

شود قدم پیش خودش بار، اولین برای که نداشت جسارت . 

_ بزنم حرف باهات خوام مي . 

 حرف وقت که حاال. برنداشت کیهان چشمان از را دارشتب نگاه

که حاال. نبود زدن ... 



_  اومده، که حاال بود؛ نیومده پیش فرصتش اصالً روز چند اين

بزنیم حرف خوام مي . 

نداشت که ديگری یچاره دهد؛ گوش کرد سعي . 

 هایچروک ماند، جا به دستش زير که چیزی و کرد باز را مشتش

 به ترمتمايل و داد تغییر کمي را نشستن یزاويه. بودند ملحفه

 آن از بعد و دوخت هايشلب به را هايشچشم. نشست کیهان

 چه با رابطه در دانستنمي که هاييحرف منتظر بود؛ منتظر فقط

شوند مطرح حاال بايد که هستند موضوعي ! 

کرد هوشیارترش کیهان صدای : 

_ شده شروع ما مشترک زندگي !  

داد ادامه کیهان و کرد نگاهش دقت با : 

_  تو رضايت افته،مي مونزندگي تو که اتفاقي هر خوادمي دلم

 بذاره فشار تحت رو تو بخواد که قانوني هیچ من. باشه پشتش

 کار اينه ندارم، دوست که چیزی تنها گفتم، که همونطور. ندارم

. برگرد کردنه، کار به تو رضايتِ اگر اما. آژانس تو خصوصاً کني؛

 اولويته؛ برام تو  خواستِ هم باز هم، ديگه مسائل درمورد



 خوامنمي باشي؛ فشار تحت کاری هیچ انجام تو خوامنمي

 حتي بگیری رضايت با تو که تصمیمي من. کني اجبار احساس

 با که تصمیمي به دممي ترجیح رو باشه من خواست خالف اگر

بشه گرفته من داشتن نگه راضي برای فقط نارضايتي، و اجبار .  

داد ادامه کیهان و کردمي نگاهش مبهوت و مات : 

- . گرفتم ازدواج به تصمیم بعد و شناختم رو اخالقیاتت تمام من

 کني؛ حرکت من مسیر خالف که نیستي کسي اون تو دونممي

. آدمي کوتاه مونيکي خورديم، فاصله به جايي اگر پس

 ترهمهم من برای زندگي تو چیزی هر از تو کردن خوشبخت

 که خوادنمي دلم که عزيزی و مهم من برای قدراون تو. نهال

 که بدی انجام زندگي تو رو کاری من بخاطر املحظه يک حتي

 من بدوني که گفتم رو هااين. نیست پشتش خودت  رضايتِ

 لحظه اون تو که کاری انجام برای کنمنمي اجبارت وقت،هیچ

 افتهمي اتفاق زماني اون چیزی هر. باشي نداشته رو پذيرشش

 من حاال، همین مثال برای. اتفاقاته یهمه منظورم. بخوای تو که



 که هرجا پس بديم؛ انجام قراره که کاری برای ندارم ایعجله

ندم ادامه که بفهمون بهم نتونستي، و نخواستي ! 

 ديگر را مرد اين هایکلمه از کدامهیچ شنید؛نمي ديگر 

 هالحظه اين تمام که بخدا. بود خیال و خواب که بخدا. شنیدنمي

 که کردنمي باور و بود نیافتنيدست رويای بود؛ خیال و خواب

 قابلِ و ترينمنطقي سرسخت، یپوسته آن زير کیهان

 از حجم اين که شدنمي باورش. باشد دنیا مرد تريناحترام

 باورش قطعاً نه؛. باشد گرفته جای جدی مردِ اين درون انعطاف

شدنمي . 

 نه و روياست نه لحظه اين کند ثابت خودش به خواستمي دلش

 اين وقتي و خواستمي هوشیارکننده لمسي دلش. خواب

 را سرش بود، تحمل قابل غیر که رسید اوجي به خواستنش

 آن در کنترل،. آمدبرنمي دستش از ديگری کار. برد نزديک

نداشت تعريفي هیچ گیر،نفس یلحظه . 

 ديگری اقدام کهآن از قبل و آمد فرود کیهان صورت در نفسش

برد بین از را فاصله کیهان کند، . 



 

... 
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 داده دست از را مکان و زمان فالني " گويند مي که بود شنیده

بود؟ دادن دست از خودِ مانندِ کي شنیدنش ،اما "  

 و دار و هوشیاری و مکان و زمان کیهان، هایلب فشار زير

 دست از ترينقشنگ اين و دادمي دست از تک به تک را ندارش

بود دنیا دادنِ . 

 زمان خواستمي دلش برعکس، بايستد؛ زمان خواستنمي دلش

 دارکش قدریآن هالحظه آن خواستمي دلش کند؛ پیدا کش



 وجود به کیهان وجود از که حسي از شود سرريز که باشند

شد مي منتقل خودش . 

 کم نفس هم بدجوری. آورد کم نفس نبود؛ ارادی شدنش دور

 صورت از که کمي یفاصله در شد ناچار که قدریآن آورد؛

بکشد بازدم و دم کوتاه، و تند تند داشت، کیهان . 

 سرِ کیهان، نگاه و زدمي نفس نفس کیهان، هایلب مقابل داشت

 همانند کرد؛مي فتح را صورتش ینقطه به نقطه حوصله،

 نگاه هايشآورددست به فاتحانه پیروزی، از بعد که ایشوالیه

 در و حوصله با بود، قرار و تاب بي که نهال برعکسِ و انداختمي

رفتمي پیش آرامش کمال . 

 برای و برگردد عادی حالت به نهال کشیدنِ نفس که داد اجازه

 آرامش با را نهال ظريف تن. شد قدمپیش خودش بعدی، اتصال

 اتصال دومین گرفتش،مي آغوش در کهدرحالي و کرد بلند جا از

کرد برقرار را . 

 کرد، جدا که را سرش. بود ترکاری اما ترکوتاه دوم یبوسه

 روی را اششده مشت انگشتان. بود مقابلش نهال دارتب صورت



 با داد،مي حرکتشان وارنوازش که درحالي و گذاشت اشگونه

گفت بودند، وقتي هر از ترآرام که صدايي و لحن : 

_ خانم داغن زيادی هاتلب ! 

 اشلحظه آن حال گنجید؛نمي کلمات قالب در نهال حال

بود دنیا حال ترينناشدنيوصف . 

 صورتش اجزای روی حوصله با را نگاهش که کیهان برخالف

 کیهان؛ هایلب روی بود کرده قفل خودش نگاه چرخاند،مي

 بوسیدن؛ قصد به نه باراين اما شدند نزديک دوباره که هاييلب

 شدند؛ متوقف هايشلب از متریمیلي چند یفاصله در بلکه

 کاری نفسش؛ کردن فوت به کردند شروع بعدش، و شدند جمع

کرد ترزدههیجان و متعجب را نهال که . 

 لحظه، آن در کردنش برخورد متفاوت ینحوه و کیهان تسلط

بود انگیزشگفت زيادی . 

 به سپرد را صورتش و کیهان ساعد روی کرد رها را سرش وزن

 محکم و آمدند فرود اشگونه روی باراين که هاييلب هايش؛لب

 و بود ديگری جای هايشلب بعدیِ مقصد. بوسیدند فشار با و



 به نقطه ها،ثانیه از بعد که کردند عوض مقصد هايشلب قدریآن

بود شده بوسیده نهال صورت ینقطه . 

کرد زمزمه گوشش کنار کیهان و بست را هايش پلک : 

_  به رسیدن برای بود محال ای،مزهخوش قدراين دونستممي اگه

سال يک به برسه چه کنم؛ صبر هم روز يک لحظه، اين ! 

 برای بود کرده اعتراف کیهان که ایلحظه بود؛ باشکوهي یلحظه

 خودش که موقع همان واقع در. کرده صبر سالي يک داشتنش

 داشتنش برای مردی بود، فِیکي شدنِ داشته دوست درگیر

 متفاوت داشتنش دوست حس که مردی کرد؛مي ريزیبرنامه

 را کردنش سالح خلع روش که مردی. بود خالص بود؛ زيبا بود؛

بود بلد را کردنش ديوانه راهِ که مردی. دانستمي . 

. بودند شده کیهان هایدندان ماليم فشار اسیر گوشش یالله

 فاصله کیهان هایلب که بردمي لذت ماليم درد اين از داشت

گفتند وارزمزمه گوشش همان کنار و گرفتند : 



_  ذره ذره خواممي کنم؛ تموم رو لذت اين ساعته يک خوام نمي

 باشه؛ شکلي اين همیشه برام صورتت خواممي. ببرم لذت ازت

مشتاق قدرهمین نگاهت و دارفاصله قدرهمین هاتلب . 

گفت و کشید دراز تخت روی آغوشش، در نهال حفظ با : 

_  تموم روزه يه رو کنم شروع تنت با قراره که جنگي خوامنمي

کنم فتحت ذره ذره خواممي. بجنگم آروم آروم خوام مي. کنم . 

گفت و داد حرکت نهال دارِضربان بدن روی را دستش : 

_  من و بخوابي. جاهمین دقیقاً. بخوابي که خواممي ازت حاال

 جنگي برای بريزم اساسي یبرنامه يه و کنم نگاهت کنم؛ نگاهت

دارم پیش در که . 

 هیجان از افتاد؛ هم روی که نبود خواب به نیاز از نهال هایپلک

بود کیهان جديدِ اهداييِ هایحس و شرم و . 

 

* 
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 به داشت، بیداری و خواب مابینِ که حالتي از ناشي گیجيِ با

کرد نگاه ندا یشده جمع  خوابِرخت . 

بود افتاده اتاق وسط تندی آفتابِ . 

 شدن باز با و داد مالش باری چند ها،دست پشت با را هايشپلک

 صدای هايشگوش و ماندند حرکتبي هايشدست در، ناگهانيِ

شنیدند را ندا دختر بلند : 

_ بیداره نهال خاله ! 

 آوردن هجوم برای بود کافي همین و گشود هم از را هايشدست

سمتش به ندا  دخترکِ . 

 فراموش که بود خودش مشکالت درگیر قدریآن سفر اين در

بگیرد آغوش در را هايشخواهرزاده تنها سیر دلِ يک بود کرده . 

 دستش. شد ظاهر در قابِ در ندا پسر که بود فشردنش حالِ در

 از نظیریبي حس و کرد باز ديگر کوچکِ تنِ يک یاندازه به را

شد سرريز قلبش به گرفتنشان آغوش در . 



 وقتي و کرد کنترل را بغضش و بوسیدنشان به کرد شروع

 بیرون را هابچه اختیارش، یدايره از شد خارج احساسش

 زدنِ تا به کرد شروع که بود حواسش کردن پرت برای و فرستاد

شنید را ندا صدای وضعیت، همان در و پتو : 

_ نهال صبحانه بیا ! 

 گشاد برايش اندازه از بیش که ندا لباس بعد و موها به دستي

 میز چیدن حالِ در را ندا و رفت بیرون اتاق از و کشید بود،

ديد صبحانه . 

شنید و گفت بخیرصبح : 

_  چهل مامان که بخوريم رو صبحانه بدو. ظهره ۱۲ ساعت البته

زده زنگ حاال تا باری . 

 هابچه و ندا برگشت، وقتي و رفت بهداشتي سرويس سمت به

بودند منتظرش . 

 مي آزارش داشت بدجوری دلتنگي. نداشت غذا به میلي هیچ

 روزها آن عاشقِ و اخالقخوش کیهانِ برای دلتنگي از کارش. داد

 تلخِ و بداخالق کیهانِ به بود داده رضايت دلش و بود گذشته



 سابق زندگي همان و اشخانه به برگردد بود راضي. روزها همین

دهد ادامه را . 

_ گلي؟ مامان یخونه ريممي کي ! 

 به شد خیره هابچه پایهم و شد خارج فکر از ندا دخترِ صدای با

ندا هایلب . 

 پي گذرد،مي سرش در که آنچه به که گفتمي ندا کردن مکث

شد آسوده حدودی تا خیالش خواهرش، جواب با. برده : 

_ ناهار از بعد ! 

داد قرارش مخاطب ندا و فرستاد بیرون به را نفسش : 

_ بريم ناهار از بعد که کنممي راضي رو مامان و زنممي زنگ . 

داد ادامه ندا و کرد نگاهش تشکرآمیز : 

_  داشته بیشتری فرصت که دممي سفارش بیرون از هم رو ناهار

زدن حرف برای باشیم . 

 نگاه هابچه ولعِ پر خوردنِ غذا به و داد خواهرش تحويلِ لبخندی

 .کرد



 لیواني ندا. شد تکرار ديروزی سناريوی همان میز، شدن جمع با

کرد نگاهش منتظر و ريخت برايش چای . 

 اصل سرِ برود و بزند حرف تریکم جزئیات با خواستمي امروز

 پس ريخت؛مي بیرون امروز همین بايد را درد اين. مطلب

 بود، کرده تعريف جزئیات با را خاطرات تمام که ديروز برخالفِ

 :گفت

_  روز هر زندگي. بود گذشته عروسیمون جشن از ماه سه_دو

 مردی همون کیهان و رفتمي پیش تررويايي و ترعاشقانه

. گشت دنبالش بايد هاقصه تو فقط گفتتمي همه که شدمي

 که بود شده چِم دونمنمي. ندا بود شده مرگم چه دونمنمي

 دلم؛ زير بود زده خوشي که حتماً. زندگیم به زدم گند طوراون

 از که بود گذشته ماه سه. نداشتم رو بختيخوش لیاقتِ که حتماً

 خواستمي که کردم دريافت پیامي ناشناس، یشماره يه

 من چون گرفته اشتباه کردممي فکر. کنه صحبت باهام خصوصي

. نداشت رو امشماره کسي فامیل، جز و بودم کرده عوض رو خطم

شد دارادامه اما ندادم رو جوابش ... 



 درست اش،زندگي از قسمت اين از گفتن. گريه زيرِ زد ناگهاني

 وسط و برود خودش پای با خواستمي نفر يک که بود آن مثل

بايستد آتش . 

 چه بايد دانستنمي ندا که بود کنندهشوکه قدریآن اشگريه

 تلويزيون از چشم هم پسرش و دختر و دهد نشان واکنشي

بودند خیره شانخاله صورتِ به مبهوت و مات و گرفته . 

 ديشب از که بغضي تمام و گرفت صورتش مقابل را هايشدست

گفت هقشهق میان و ريخت اشک را بود کرده جمع : 

_ من به لعنت ... 
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 پاک حال در خودش و بود هابچه حواس کردنِ پرت حالِ در ندا

 کارش در ندا. نداشتند آمدن بند قصد که هايياشک کردن

نه خودش و شد موفق . 

کرد نگاه بود هابچه با زدن حرف حالِ در که خواهرش به بغض با .  

 و گرفت را دستش سمتش، به آمد شد، فارغ هابچه از که ندا

گفت و نشاندش ديشبي؛ اتاق همان به بردش : 

_ کردی غلطي چه ببینم بزن حرف ! 

داد ادامه ندا و لرزيدند هايشلب : 

_ سروش با بگي اگر که بخدا ... 

ببندد را اشجمله نتوانست ! 

 اين قضیه کرد؛ متوقف را خواهرش و آورد باال را دستش نهال

گفت و آمد حرف به. نبود : 

_  چیز قضیه اما وسطه سروش پای. نیست کنيمي فکر که اوني

 پیام ناشناس اولش. بود سروش دادمي پیام که کسي. ايهديگه

 بايد " نوشت هاشپیام از يکي تو وقتي اما ندادم اهمیتي داد؛مي



 نه من. ندا بودم قولم پای که بخدا. ريخت دلم ،" نهال ببینمت

 باهاش صحبتيهم به تمايلي حتي نه لرزيد سروش برای دلم

 اين با! بود ایديگه چیز هم سروش یخواسته و حرف. داشتم

 رفت؛نمي رو از اما کردم بالک رو اششماره. ندادم اهمیت حال

 اين کیهان با ترسیدممي. دادمي پیام ایديگه یشماره با بار هر

 سروش هایپیام از حرفي ترسیدممي بذارم؛ میون در رو جريان

 جريان گرفتم تصمیم. نبود برداردست سروش هم طرفي از. بزنم

 حاضر حتي. دارم مزاحم بگم بهش و بذارم میون در نامي با رو

 سروش اما نکنم استفاده همراه تلفن از ديگه بودم

 شک بذرِ اگه دونستمي سروش. بود بلد خوب رو هامضعفنقطه

 پا از و کنهمي ريشه زنه؛مي جوونه روزه يه شه، کاشته من دلِ تو

 ريشه با که بذری ندا؛ کاشت دلم تو شک بذر. آرهمي درم

نیاوردم دووم هم رو روز يک همون کردنش . 

کردمي نگاهش مبهوت ندا .  

داد ادامه و انداخت پايین را سرش نیاورد؛ تاب را ندا نگاهِ بهتِ : 



_  سروشه، ناشناس هایپیام اون پشت فهمیدم وقتي قسم بخدا

 کردممي بالک رو شماره يه فقط. ندادم جواب هم رو اشدونه يه

 دونستمي حتي. کردمي شروع ديگه یشماره يه با سروش و

. بود باخبر کیهان کاری ساعت از که انگار نه؛ کي و بده پیام کي

 خبری هیچ تعطیل، روزهای و بود خونه کیهان که هاييساعت

 رو فکرم هاشپیام که ديگه هایوقت از امان اما سروش از نبود

 حداقل. بگم نامي به رو قضیه داشتم تصمیم. گذاشتنمي راحت

 خواستممي. نداشتم کیهان به رو گفتنش دلِ بود؛ کیهان از بهتر

 برام خیلي که گرفتم سروش از پیامي اما بخوام کمک نامي از

بود عجیب . 

 هاييلب و زده وَق هاييچشم با و زدنمي پلک زد؛نمي پلک ندا

 هاکلمه تولید انتظارِ در و نهال هایلب به بود مانده خیره باز،نیمه

بردمي سر به . 

داد ادامه و شد سرگرم هايشانگشت با اما نهال : 

_  دونستنشون که هستند چیزهايي بود شده نوشته پیام اون تو

خبرمبي ازشون که هاييحقیقت! منه مسلم حق ! 



 ندا به نگاهي نیم برداشت؛ هايشانگشت فشردن از دست

داد ادامه و انداخت : 

_ . ورزيشکینه پای به گذاشتمش ندا؛ نگرفتم جديش

 تا نگرفتم جديش اما کني فکر که چیزی هر پای به گذاشتمش

 فکر که نجاتي یفرشته اون کیهان گفت و داد پیام دوباره مه

 همون با نموندم؛ ساکت ديگه خوندم که رو اين نیست؛ کنممي

 بهش و رفتم در کوره از. گرفتم تماس بود داده پیام که ایشماره

 هاشمزاحمت که گفتم بهش. کنممي شکايت ازش قطعاً که گفتم

 گفتم. بذاره دستش کف رو حقش تا رسونممي کیهان گوش به رو

 يک کشید، ته هامحرف وقتي و کرد سکوت مدت تمام اون و

ببینیم؟ رو همديگه کي که پرسید کالم  

 طوريک هايشچشم. فرستاد بیرون به شتاب با را نفسش ندا

 بود ندا هایچشم از رهايي برای نهال و داشتند خاصي غمگینيِ

داد ادامه و برگرداند سر که : 
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_  کیهان اينکه جبرانِ به فقط نداره؛ کارم به کاری گفت بهم

 و کنه آگاه رو من هم خودش خوادمي کرده، آگاه رو من باريک

 بود اونجا مطلعم، کیهان یگذشته از چقدر که پرسید ازم وقتي

چیه فرستاده که هاييپیام از آدم اين غرضِ و قصد فهمیدم که ! 

 به را نگاهش که بود ندا برابر در خودش کردنِ تبرئه برای

گفت و دوخت خواهرش چشمان : 

_  بزرگ کنجکاویِ يه من ندا؛ نلرزيد دلم هم حرف اين با حتي

 حرف، اين با هم باز اما داشتم سرم تو کیهان یگذشته درمورد

 بهراجع کامالً گفتم سروش به. نکردم خیانت کیهان به قولم به

 خواستم دوستانه. دارم اطالعات بدونم، بوده الزم که چیزی هر

 که بخوام کیهان از داشتم تصمیم و نشه مزاحمم ديگه که

. بودم کرده پیدا هم رو اشبهونه و بگیره برام ایديگه یشماره



 مخصوصِ پیام صدای که داشتم رو تماس کردن قطع قصد

 خواست ازم سروش بندشپشت و شد بلند گوشیم از آپواتس

ببینم رو شده فرستاده عکسِ که . 

داشتند ترس هم زيادی داشتند؛ ترس باراين ندا هایچشم . 

داد ادامه و کشید اشگونه روی را دستش پشتِ نهال : 

_  نبود؛ ارادی عکس اون کردنِ باز و آپواتس به رفتنم

 اون دونستممي. دممي انجام وحشتناکي کار دارم دونستممي

 از بعد من باشه، که هرچي دونستممي نیست؛ خوبي چیز عکس

 شدن، لود برای کردم لمسش وقتي اما بريزم بهم قراره ديدنش

نبود خودم دستِ اختیارم . 

 کرده جبران را هايشريه اکسیژنِ کمبود تا کشید نفس تند تند

گفت و باشد : 

_  قابلِ غیر صمیمیتِ يه با زن يه و کیهان. بود کیهان از عکس يه

 از که بود زنده قدری به زيبايیش که زني کنار کیهان. انکار

 نیمه عکسِ يه. کیهان آغوش تو زن يه. زدمي بیرون عکس

رسیدمي نظر به خونه محیط که محیطي يه تو خصوصي . 



 بار،اين. نشست اششده باز دهانِ روی و رفت باال ندا دست

باريدمي هايشچشم از تعجب . 

 هقشهق میان و نداشت شدن آرام قصد و کردمي گريه نهال

داد ادامه : 

_  همون برای که بود مشخص. قديمیه عکس اون که بود مشخص

 ديدنش با دلم بدجوری من اما کیهانه؛ اسرارآمیزِ یگذشته

 از غافل که شدم متوجه تازه خورد، زنگ که گوشیم. لرزيد

 رو تماسش. شدم خیره عکس اون به هادقیقه سروش، تماس

. نخوندم شب خودِ تا هم رو فرستاد که پیامي ندادم؛ جواب

اما کردم خاموش رو گوشي ...  

زدن حرف به کرد ناچار را ندا که قدریآن آورد، کم نفس : 

_ نکن تعريف نهال؛ خبخیلي . 

 اما برگشت آب لیواني با و رفت بیرون اتاق از شد؛ بلند بعد و

 بايد. داشت زدن حرف به تمايل آب، نوشیدن جای به نهال

 لحظه همان که بود بهتر چه و گفتمي بايد زود يا دير گفت؛مي

کردمي تمام را درد اين و گفتمي : 



-  نبود عکسي عکس، اون. نیاوردم دووم شد؛ طاق طاقتم شب تا

 اون سروش که داشت سوال جای برام باشه؛ کسي هر دست که

 روشن رو گوشیم فقط ندادم، انجام کاری. آورده کجا از رو عکس

 دونستنِ بود نوشته که رو سروش پیام ظهر فردا و کردم

 دونستممي. گرفتم رو طبیعیمه حق کیهان زندگي هایحقیقت

 که عکسي و زدمي که هاييحرف اما داره رو دادنم آزار قصد

 یگذشته درموردِ اطالعاتش که کردمي مشخص بود، فرستاده

 بود بد حالم کردم؛ فکر خودم با منطقي و نشستم. کامله کیهان

 کاشته دلم تو که شکي کردن کَنريشه برای رو منطقم تمام اما

 خیر نیتش سروش که قبولوندم خودم به. گرفتم کار به بود، شده

 قضیه اين که گذاشتم قرار خودم با و کردم پاک رو عکس. نیست

اما کنم فصل و حل خودم وجود تو رو ... 

داشتند پي در ويراني که هايي" اما " آن از ؛"اما" بود گفته . 

* 
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 هر که ماهي چند گذشت؛مي کیهان با عقدش از ماهي چند

 هر و خوب حالِ و حس اشدقیقه هر. بود شده سر رويايي روزش

 سپری عالي کیهان با هالحظه. داشت عشق رنگ اشثانیه

 ایبرنامه دونفره هایلحظه تکِ به تک برای کیهان شدند؛مي

داشت انگیزهیجان . 

 تدارک حالِ در بهارگل رفت؛مي پیش روال طبق و عالي چیزهمه

 نداشت وجود چیزی هیچ دقیقاً چیزی، هیچ و بود جهیزيه ديدن

کند دور خوشبختي از را نهال بخواهد که . 

 یخانه بشود وسايل، تغییر با کیهان، مجردیِ یخانه بود قرار

 رضايت کسي هر از بیشتر قضیه اين از بهارگل و مشترکشان

 .داشت

 آخرين تا صبح از نهال تعطیل روزهای بود؛ تعطیل روزِ روز، آن

 کنار هم روز آن. کردمي سپری کیهان یخانه در را شب یلحظه

 بودند تعمیراتي و تغییرات از کردن صحبت حالِ در و نشسته هم

داشت نیاز خانه که .  



 آبي رنگِ تک ديواریِ کاغذ را خواباتاق ديوار گفتمي نهال

 کیهان و سفید تمام  تزئیناتِ و خواب سرويس با بزنند تیره

 غريب و عجیب نظراتِ و کردمي مخالفت بود؛ گرفته اشبازی

دادمي : 

_  با روشن صورتي. باشن صورتي بايد ديوارها نظرم به! نه

قرمز درشتِ هایگل ! 

کرد نگاهش واج و هاج نهال : 

_ که شهمي زشت خیلي ! 

گفت حوصله با کیهان و : 

_ بنفش هایگل با پس! خبخیلي ! 

گرفت تعجب رنگ نهال نگاهِ : 

_ کني؟مي شوخي داری ! 

خنديد بلند کیهان : 

_ گممي جدی دارم پس؛ نه ! 

داد ادامه کیهان و زد بازويش به جاني کم مشت : 



_  شکلي چه و رنگي چه ديوارها اون کنهمي فرقي چه آخه

 باشن؟

ورچید لب نهال : 

_ کنهمي فرق که معلومه ! 

 اما کیهان. شد جمع صورتش کیهان، پیشنهادیِ طرح تصورِ از و

آمد کوتاه و گرفتش آغوش در کشیدش؛ جلو و برد دست : 

_  و در درمورد هاتدغدغه اگه حاال کنه؛مي فرق! خبخیلي

  موضوعاتِ درمورد يکم بیا شده، تموم خواباتاق وسايلِ و ديوار

ترمهم موضوعات! کنیم صحبت مربوطه اتاق اون به که ایديگه ! 

گرفتند شیطنت رنگِ نهال هایچشم : 

_ کرديم تموم رو موضوعات اون که ما ! 

 آمد؛ در گردش به صورتش اجزای روی اشتیاق با کیهان نگاه

بیندمي را صورت اين که باشد اولي بار انگار : 

_ کرديم؟ تمومش گفته کي ! 



 مثل کیهان و نشیندل شرمِ جوريک نشست؛ نهال نگاه در شرم

 اتاق، سمت به افتادمي راه کهدرحالي و کرد بلندش جا از همیشه

گفت جديت با : 

_ کاريم کجای ببینم بريم ! 

 هایتجربه تصورِ از و هیجان با همراه ایخنده خنديد؛ نهال

شدند منقبض عضالتش داشت، کیهان با که نظیریبي . 

 پر اتصالِ اين از داشت. شد کیهان درگیرِ نرسیده، تخت به هنوز

 هر کیهان، همراهِتلفن صدای شدنِ بلند که بردمي لذت حرارت

 گرفت تصمیم کیهان و آمدمي هال از صدا. کرد متوقف را دوشان

کند رها خودش حالِ به را تماس .  

 اما شد قطع تماس. کرد نزديک نهال صورت به را سرش مجدداً

 جانب از توجهيبي هم باز و خورد زنگ مجدداً گوشي بالفاصله

 شدنِ شروع و شدن قطع محضِ به اما داشت دنبال به را کیهان

آمد حرف به نهال سوم، تماس : 

_ داره مهمي کارِ کسي شايد ! 

کرد ترکش و گرفت فاصله نارضايتي با کیهان . 



 به رفت،نمي کنار هايشلب روی از که لبخندی با اما نهال

 در که طرحي کردنِ اجرا تصور از و کرد نگاه اتاق ديوارهای

شد ترعمیق لبخندش داشت سرش . 

 غیبتِ که آمد نظرش به و کشید دارشتب گردنِ به دستي

 کردن صحبت صدای کرد؛ تیز گوش. شده طوالني زيادی کیهان

 طرف از برگشتي وقتي و ماند منتظر ديگر کمي. آمدمي کیهان

 هال به که قدم و رفت بیرون اتاق از خودش نیافتاد، اتفاق کیهان

 عجیب، غمگینِ لحنِ آن با کیهان آخرِ یجمله شنیدنِ و گذاشت

ريخت را دلش : 

_ شده چي ببینم بگو درست نکن؛ گريه لحظه يه! خبخیلي ! 

.... 
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 کیهان یمکالمه به دقت به اش،شده باز هایدکمه بستن حالِ در

 کیهان صورت و ترساندشمي کیهان درهمِ هایاخم داد؛ گوش

افتادمي شور بیشتر دلش شد،مي جمع بیشتر هرچه . 

 و آمد پايین گوشي با همراه کیهان دست شد، قطع که تماس

 به کیهان خود تا ماند منتظر. کرد حرکت همراهش نهال نگاه

پرسید و نیاورد طاقت ديد، را سکوتش وقتي اما بیايد حرف : 

_ شده؟ چیزی  

 داخل سرش کهدرحالي. نداد نشان سوالش به واکنشي کیهان

 هال هایراحتي از يکي روی و رفت حرفبي بود، اشگوشي

 اشبعدی سوال پرسیدنِ یآماده نهال که زماني درست و نشست

 مخاطبش که مادامي و کرد نزديک گوشش به را گوشي بود،

نهال صورتِ به ماند خیره دهد، جواب . 

 مقابلش و رفت. کردمي نگاهش ترسیده، و متعجب اما نهال

 شد متوجه مخاطبش، با کیهان کردن صحبت محضِ به و ايستاد

است تماس آن ديگر طرفِ ناهید، که . 



 کرد تکرار سرش در را اشجمله عینِ. بود عجیب کیهان یجمله

گه؟مي چي مهتاب "  " 

 خواهرِ هایگفته از و بزرگش خواهرِ با بود گرفته تماس

کردمي سوال ترشانکوچک . 

بود ناباور بود؛ گیج بود؛ عصبي لحنش بعدی، یجمله : 

_  دکتر يه پیش بريد! بودين؟ نگفته چرا من به آخه؟ چي يعني

نکنن تأيید رو چیزی يه دکتر چندتا تا. ديگه ... 

 که سکوتي طوالني؛ سکوت يک کرد؛ سکوت جمله اين از بعد

 خصوصاً. شدمي ترمضطرب نهال کرد،مي پیدا کِش بیشتر هرچه

 پايین را سرش و نشست اشپیشاني روی کیهان دست که وقتي

 .انداخت

  مبهمِ صدای از توانستمي شايد شد؛ نزديک کیهان به طاقتبي

 متوجهش که چیزی تنها اما دهد تشخیص را چیزی خط پشت

 جمالتِ به ديگر. است کردن گريه حالِ در ناهید که بود اين شد،

بد خیلي گواهِ داد؛مي بد گواهِ دلش نداد؛ اهمیتي کیهان . 



 در را نگاهش نشست؛ مقابلش و رفت شد، قطع که کیهان تماس

پرسید و چرخاند درهمش صورت : 

_ کیهان؟ شده چي ! 

بود پرت زيادی کیهان جواب : 

 !هیچي_

پرسید و کشید ایمنقطع نفسِ : 

_ افتاده؟ اتفاقي کسي برای ! 

 لیست گرفت؛ هايشچشم مقابل را اشگوشي مجدداً اما کیهان

 ایشماره گرفتنِ با آخر در و کرد پايین و باال را هايشمخاطب

افتاد راه خانه در و شد بلند . 

 پذيرايي وسط کیهان و کرد دنبالش نگاه با و چرخید نهال

 بجايي و درست هایجمله! شد وصل تماسش وقتي بود ايستاده

 هايشکلمه مخاطبش؛ با کردن صحبت برای کردنمي انتخاب

 سعي نهال. بود ترسناک خاصي طورِيک لحنش و بودند شوکه

شود دستگیرش چیزی شايد تا کند دقت هايشجمله به کرد . 



_  اما. نیست ایمسئله بودند گفته بود؛ رفته دکتر بخاطرش قبالً

 هاآزمايش جواب گنمي خواهرهام و کردند بردارینمونه باراين

باشه؟ شده اشتباه ممکنه. بوده سرطاني نمونه که گنمي  

داشت؟ سرطان کسي چه سرطان؟ ! 

. لرزيدن به کردند شروع هايشدست. نشست هوشیار و صاف

 بد اخبارِ تابِ مغزش که بود شنیده خوب اخبار قدرآن مدت اين

 و کیهان سراغ رفت مجدداً و شد بلند جايش از. آوردنمي را

 :شنید

_  فکر کاری هر. بفرستند رو هاآزمايش عکسِ گممي. بله

 بیان الزمه اگر. بدم انجام حاال همین من که بگین الزمه کنیدمي

 ممکنه. بشه دير خوامنمي بگیرم؛ بلیت امشب همین من تهران،

باشه؟ شده اشتباه ! 

 دوبار کیهان که ایجمله لرزاند؛ را نهال دلِ بدجوری آخر یجمله

بود کرده تکرارش . 

 فقط آورد؛درنمي سر ديگر اما شنید. نشنید را مکالمه مابقيِ

پرسید کالم يک کرد قطع را تماس کیهان وقتي : 



 !کي؟_

 وسط صاف که ایکرد؛گلوله عمل گلوله مثل کیهان جواب و

نشست اشجمجمه : 

 !مامان-

** 
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گفت و گرفت باال را تلفن گوشيِ ندا : 

_ بیاين " گفت و زد زنگ که بس کرد امکالفه بود؛ مامان  "! 

 نبود مُصر و مشتاق ديگر که ندايي کرد؛ نگاه ندا به ناراحتي با

 بدجوری ندا، هیجانِ کردنِ فروکش. سرگذشتش دانستنِ برای

دادمي آزارش . 

داد ادامه حالش به توجهبي ندا : 

_ نکرديم مشکوکشون تا بريم شو بلند نظرم به . 

 خیلي بود؛ گرفته دلش. کرد نگاه خواهرش صورتِ به ناراحتي با

بود گرفته هم . 

گفتمي کهدرحالي و نیاورد خودش روی به کرد سعي ندا : 

_ بپوشونم رو هابچه لباسِ برم . 

کرد ترکش . 



 حقیقت؛ گفتنِ از بود پشیمان. شد بلند جايش از ندا رفتنِ با

 کردمي فکر بود؛ نشده باز ندا با دلش حرف سرِ وقتهیچ کاش

 را دلش ندا نگاهِ بود؛ شده ترناآرام اما شود آرام گفتنش از بعد

 که نگاهي. کردمي يادآوری را بودنش مقصر که نگاهي لرزاند؛مي

 کردنِ اشتباه از که نگاهي کردی؛ اشتباه گفتمي صراحت با

بود متاسف خواهرش ! 

 اما زد صورتش به آب مشت چند. بهداشتي سرويس سراغ رفت

 مشت چند با که بود آني از ترپريدهرنگ و ترحالبي اشچهره

 چند کشیدنِ با کرد سعي. داشت تهوع احساسِ. بگیرد جان آب،

 دستمال با را صورتش. کند کنترل را حس اين عمیق، نفسِ

 سرويس از بیاندازد، نگاهي آينه به کهآن بي و کرد خشک

شد خارج بهداشتي . 

 منتظر هايشانلباس در پوشیده ندا، پسرِ و دختر رفت، که بیرون

 .بودند

 سرِ پشتِ حرف،بي و پوشید را هايشلباس. وسايلش سراغ رفت

افتاد راه ندا . 



. دادمي آزارش عجیب ندا، سکوت. بود بدتر وضع ماشین، در

 برای و شودمي بدتر وضعیتش برسند خانه به اگر دانستمي

گفت و آمد حرف به که بود هم همین : 

_ . کنهمي اذيتم کردنت سکوت مدلي اين. بگي چیزی يه کاش

گیرهمي رو حالم کردنت، نگاه مدلي اين . 

   بالتکلیفِ هایانگشت کرد؛ جدا دنده روی از را دستش ندا

گفت و گرفت را خواهرش : 

_ بگم چي بايد که دونمنمي بخدا . 

آورد پايین را صدايش : 

_  مقصر اوايلش اون اصالً من بخدا. نشنیدی رو اشهمه که تو

 شده هرطور خواستمي دلم. بودم گیج و ترسیده فقط نبودم،

. گريه بود شده کارم شب هر بخدا. کنم دور روزهام از رو سروش

بودم سختي شرايط تو. بود بد حالم. ترسیدممي . 

مطلب اصلِ سر رفت و کرد متوقفش ندا : 



_  سعي هم عکس اون ديدنِ با حتي گفتي که تو گفت؟ بهت چي

 شد که گفت بهت چي سروش پس کني؛ برخورد منطقي کردی

 هم روز يک خودت قولِ به که نهال گفت بهت چي شک؟ بذرِ

نیاوردی؟ دووم ! 

 سمتِ بودند رفته انداخت؛ هابچه و عقب صندليِ به نگاهي نیم

 را نگاهش. دادندمي نشان هم به را هاماشین و هاپنجره از يکي

گفت و کند هابچه از : 

_  هست هاييزن کردنِ تور شوهرت،  تفريحاتِ از يکي گفت بهم

هستند رابطه تو که . 

 و انداخت سمتش به نگاهي نیم گیجي با کرد؛ کم را سرعتش ندا

 :پرسید

_ چي؟ يعني ! 

. بود متنفر حالشان و حس و روزها آن يادآوریِ از که وای

 گره گردنش دورِ که طنابي بودند؛ طناب روزها آن خاطرات

بود خورده . 



 صدايش ترينآرام با و شیشه سمت به برگرداند را صورتش

داد جواب : 

_  متاهل هایزن با ارتباط کیهان  تفريحاتِ از يکي گفت بهم

 .بوده

بود عصباني زيادی ندا صدای : 

_ چي؟ که يعني ! 

سمتش به برگشت : 

_  اين شنیدنِ با چقدر بینيمي بیني؟مي رو خودت! ندا؟ بینيمي

 رو مني کن؛ تصور رو من حاال ريختي؟ بهم و شدی عصبي حرف

 اشگذشته درموردِ بزرگ کنجکاویِ يه برام کیهان که کن تصور

 توضیحِ يه و بود شده پیدا سروش و بود گذاشته جا به

. من جای بذار رو خودت. داشت گذشته بهراجع وحشتناک

 داشتم حق خیلي گمنمي. داشتم حق اما نکردم اشتباه گمنمي

 شک که داشتم حق که بود اين حداقلش. داشتم حق که يکم اما

 یکنندهاثبات که داره مدارکي گفت سروش که خصوصاً کنم؛

 تو من، به کیهان یعالقه داليلِ از يکي حتي گفت بهم. حرفه اين



 که مني با داشته دوست کیهان يعني. بوده خودش با بودنم رابطه

رو بودم، ارتباط در سروش با ... 

خورد را حرفش .  

شدمي تمام عذاب اين کاش . 
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پارک " کشیدند فرياد هايشبچه و کرد متوقف را ماشین ندا  "! 

پرسید نهال به رو و کرد ساکتشان : 

_ گذاشتي؟ قرار باهاش شد؟ چي بعدش  

داد جواب ترشقبل از اما نهال : 



_  به من که گفتم سروش به اما هاشحرف از ريختم بهم خودم

 و خوندمش طلبفرصت و گودروغ. دارم کامل اعتمادِ کیهان

 هر ندا، اما نکنه متشنج رو زندگیم جوِ اين از تربیش خواستم

 کنار وقتي شب هر. شد قبل از بدتر من حال گذشت، که روزی

 و افتادمي جونم به کنندهديوانه حسِ يه کشیدم،مي دراز کیهان

 و خودم یگذشته به وقتي. شدمي اکو سرم تو سروش هایحرف

 وارد وقتي کیهان سروشه؛ با حق ديدممي کردم،مي فکر کیهان

 کم اما بودم سروش یديوانه و عاشق من که بود شده من زندگي

 اهمیتي هیج براش و بود کشیده بیرون رابطه اون از رو من کم

سروش با خودش، از قبل که نداشت ... 

خورد را حرفش . 

 طرفِآن پارک به زده،حسرت که داد هابچه به را نگاهش ندا

داد ادامه آرامي به نهال و بودند شده خیره خیابان : 

_  کاری من با سروش خودِ. روزها اون بود گرفته حالم خیلي

 برگشته ديگه باريک و کنم اعتماد کسي به سخت که بود کرده

. گرفتمي جون داشت تازه تازه که اعتمادی رو بذاره پا تا بود



 پرسیدن سوال کیهان اما کنم سوال کیهان خودِ از اومدم صدبار

 از ترسیدممي. بود کرده اعالم قرمزش خطِ رو گذشته از

 رو وجودم ذره ذره داشت اعتمادیبي ديگه طرف از و پرسیدن

 بهش. دادم پیام سروش به و رفتم خودم که جايي تا خوردمي

 خیلي اگه گفتم. شمنمي ديدارش به راضي جورههیچ گفتم

 برای رو شرش و بگه بهم دونه،مي رو چیزی اگر و خیرخواهه

 نه من. بود همین من گناه تنها ندا؛ همین. کنه کم همیشه

 که شدم راضي حتي نه لرزيد؛ قديمیم عشق برای دلم وقتهیچ

 ديگه باريک که بود اين اشتباهم تنها. کنم مالقات سروش با

 يک من صد هایحرف یواسطه به و خوردم رو سروش گولِ

 به هاپیام اون فرستادن از بعد. کردم نابود رو زندگیم غازش،

 متقاعد رو خودم داشتم. نشد خبری ازش روز دو تا سروش،

 که حاال و گفته رو هاحرف اين غرض روی از فقط که کردممي

 و کنه ثابت رو هاشپرت و چرت نتونسته اومده، وسط اثبات پای

کشیده پس پا ... 

بود منتظر و شده گوش ندا وجود یهمه .  



 بغض با و کرد پاک را اشگونه روی غلتیده اشکِ یقطره اما نهال

گفت دارشترک : 

_  اينکه برای بودم خوشحال و کارش پيِ رفته کردممي فکر

 هامبدبختي تازه اينکه از غافل اما بوده پوچ همه هاشحرف

 کرد کارچي سروش بگم بهت اگه ندا. بودند شده شروع

 باريک کیهان که بود اين هم توجیهش. کنينمي باور وقتهیچ

 کیهان زندگيِ با که خودشه نوبتِ حاال و کرده خراب رو زندگیش

 شدنِ تموم از بعد که بود چیزی اين بده؛ انجام رو کار همون عین

گفت من به افتاد راه به که هاييمعرکه . 

شکست را سکوتش ندا : 

_ مگه؟ شد چي معرکه؟  

گفت و گرفت نفسي : 

_  باورشون هم خودم هنوزه که هنوزم که افتاد راه جرياناتي يه

 رو حرفش گفتم سروش به که روزی از بعد روز دو. کنمنمي

 با که پرسید کالم يک. خونه اومد برزخي کیهان کنه، اثبات

من و نه يا بودم ارتباط در مدت اين سروش ... 



بود وحشتناک زيادی شد، خارج ندا دهان از که ی" وای "  . 

هم صدايش لرزيد؛مي نهال هایدست : 

_  قصد. چیه جريان دونستمنمي اصالً لحظه اون. بودم ترسیده

 و " نه " گفتم چرا نفهمیدم بودم؛ شوکه. نداشتم گفتن دروغ

قرمزها خط روی گذاشتن پا دومین شد گفتن، " نه " همین ... 

بود قرن صورت ترينناامیدانه ندا، صورتِ . 

 و نداشتند گفتن اصالً که گذشت روزها آن جزئیات گفتنِ از نهال

داد توضیح فقط : 

_  گفته بهش و کیهان برای بود کرده فوروارد رو هاپیام سروش

 مزخرفي آدم چه که بدی توضیح زنت برای خودت کاش بود

افتخارت پر سرگذشتِ فهمیدنِ برای نیافته دوره که هستي ! 

.... 
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 توضیح هرچه انگار نداشت؛ دادن توضیح به تمايلي هیچ ديگر

شدمي بدتر و بد قضیه داد،مي . 

 با خیابان دو_يکي فقط و بود درآورده حرکت به را ماشین ندا

گفت و آمد حرف به ندا که داشتند فاصله شانپدری یخانه : 

_  حق تمامِ تونمنمي من گي،مي داری که همینه قضیه تمام اگر

 بوده اين هم اشتباهت نهال؛ کردی اشتباه تو. کیهان به بدم رو

 به کردنت شک اشتباهت کردی؛ اعتماد سروش به دوباره که

 حق هم تو کنم، فکر قضیه به بخوام منطقي اما بوده کیهان

 بايد. بده حق تو به بايد کیهان نیست؛ تقصیربي کیهان. داشتي

 ازت و کرده کنجکاوت اشگذشته درموردِ چون بده حق بهت

 اما نکردی اشتباه گمنمي. نپرسي درموردش چیزی هیچ خواسته

نیست االنت حالِ اشتباهت، تاوانِ . 

 ماجرا  جزئیاتِ ندا کند؛ را گیرینتیجه اين که دادمي حق ندا به

 نديده جريانات آن از بعد را کیهان روز و حال ندا دانست؛نمي را



 عصبيِ هایحمله آن با چطور کیهان که بود نديده ندا بود؛

بود زده کله و سر میگرن . 

 :گفت

_  ازم حد اين تا دونستمنمي اما کردم اشتباه من. داشت حق نه،

 کردمنمي فکر. من از بکشه دست کردمنمي فکر شه؛مي دلسرد

 و بخشهمي شه؛مي درست گفتممي خودم با. دورم بکشه خط

. نکرد فراموش و نبخشید نشد؛ درست اما کنه،مي فراموش

 ازم. يکیه حرفش. ندا مونهمي هاشحرف پای بدجوری کیهان

 رو سروش گولِ دوباره من. قولم زير زدم من بود؛ گرفته قول

 گم،مي دروغ کرد ثابت وقتي و گفتم دروغ بهش من. خوردم

 که بودم من. کردم بازخواستش که بودم من. شدم مدعي

 که بود اون داد؛ توضیح که بود اون اما. کردم تهديدش

 بود اون و کردم عذرخواهي بار هزار که بودم من. کرد امشرمنده

نبخشید رو بارش هزار هر که . 

زد را آخر حرفِ نهال که بود خیره روروبه به سکوت در ندا : 



_  و پوست و گوشت با جريان اون از بعد ندا؛ افتادم چشمش از

افتادم چشمش از که کردم حس خونم . 

لرزاند را نهال دلِ بدجوری کشیدن، آه اين و کشید آه ندا . 

پرسید ندا و کرد سکوت : 

_ داره؟ تصمیمي چه االن؟ چیه حرفش ! 

داد را خواهرش جواب ناراحتي با : 

_  مدارا داره مادرش شرايط بخاطر که گفت بهم رسماً. هیچي

 پروين شدنِ بدحال بار هر با که دونهمي خدا فقط و کنهمي

شممي زنده و میرممي بار هزار من جون، . 

پرسید ندا که بودند خانه هاینزديکي : 

_  ترنرم نظرت به بزني؟ حرف منطقي باهاش و نشستي حاال تا

 جورب؟يه کرد فصلش و حل شهنمي موقع؟اون به نسبت نشده

که کني کاری تونينمي ... 

کرد قطع را ندا صحبت : 



_  نیاره خدا. تغییرن قابل غیر هاشقانون. ندا شناسیشنمي

 آخر روزهای اين. بیافته چشمش از کسي يا چیزی که رو روزی

. کنه تغییر تونهمي که شدممي امیدوار داشتم بود؛ منعطف خیلي

 اون از بعد بار اولین برای و هستم امخانواده  دلتنگِ گفتم

 امیدوار داشتم. تهران آوردم خودش و نکرد مخالفت جريان،

  وسطِ درست اما جريان اين شدنِ درست به شدممي

رفت و گذاشت تنهام هام،امیدواری . 

داد ادامه و گرفت نفسي : 

-  بهم. دنبالم آدمي نگفت بهم. برگرد نگفت بهم. بالتکلیفم حاال

. نزد هم جون پروين  وضعیتِ از حرفي ديگه حتي نگفت؛ هیچي

 جوابِ دونمنمي. ازش شدن جدا برای نیستم آماده ندا؛ ترسممي

 کارچي که بگم کسي به ندارم جرات. بدم چي رو بابا و مامان

 چه با. سروش به کردنم اعتماد دوباره بوده خودم حماقتِ. کردم

 من روی به هم بار يک کیهان! کردم؟ کارچي بگم حاجي به رويي

من و رو امگذشته نیاورد ... 



 کالم يک و کرد پارک خانه مقابل را ماشین ندا و کرد سکوت

 :گفت

 .برگرد_

سمتش به چرخید : 

 !چي؟_

کرد تکرار قاطعانه ندا : 

_  باش نداشته کیهان به کاری. زندگیت و خونه سرِ برگرد. برگرد

 و خونه هنوز اونجا. برگردی که بخواد ازت و دنبالت بیاد که

 درستش و برگرد. نذار خالي رو زندگیت و خونه هست؛ تو زندگيِ

 برگرد. شدن تسلیم برای زوده. کن تالش ديگه بار يه برو. کن

 پس پا قصدِ که فهمونيمي کیهان به اينطوری. نهال شیراز

زندگیت برای بجنگ و برگرد نداری؛ کشیدن . 

 

* * * * * * * * * 
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 از آن شد؛مي متنفر چنینياين هایرفتن سفر از داشت ديگر

 از هم اين و بود پیچیده هم در چیزهمه سفرش از بعد که سروش



 روز هفده بود شده شیراز، به اشروزه چهار_سه سفرِ که کیهان

نداشت برگشتن قصدِ هم هنوز و . 

 را انگشتانش و زدمي قدم را اتاقش عرضِ و طول داشت

گفت و کرد باز اعتراض به لب بهارگل که فشردمي : 

_  محضِ دقیقه چند بشین. مادر رفت گیج سرم تو جای به من

 چرا کني؟مي خودت با داری که چیه کارها اين آخه. خدا رضای

 سخته. شده مريض مادرش ناسالمتي دی؟نمي حق بهش

 با ساعته وچهاربیست و بگیره دست تلفن که تونهنمي. شرايطش

بزنه حرف تو . 

 و نشست تختش یلبه. داد نشستن به رضايت باالخره نهال

 :گفت

_  اعصابم فقط دم؛مي حق بهش که من. گمنمي چیزی که من

شده خرد . 

گفت آرامش با بهارگل : 

_ ها ما از يکي برای نکرده خدايي اگه. جاش به بذار رو خودت ... 



 و بهارگل آغوشِ به برد پناه گريه؛ زير زد که بود حرف همین با

 :گفت

_  دارم روز و شب بخدا. گمنمي چیزی که من. مامان خدانکنه

 یاندازه به منم. کنممي دعا جون پروين حالِ شدنِ بهتر برای

 اذيتم خبریبي يکم فقط. نیستم کمتر نباشم، ناراحت کیهان

 شرايط ترسممي بپرسم؛ چیزی تونمنمي هم ترسم از. کنهمي

 هم کیهان نگرانِ. بزنه حرف کیهان خودِ منتظرم. باشه شده بدتر

امکالفه آد،برنمي دستم از کاری کهاين از و هستم . 

پرسید و کرد فکری بهارگل : 

_ شیراز؟ بری خوایمي  

نشست صاف و شد جدا مادرش آغوشِ از : 

_ ذاره؟مي بابا ! 

گفت مردد بهارگل : 

_  اگه ببین بزن؛ حرف کیهان با. ذارهمي که حتماً بهش؛ گممي

 خودت نه، اگر. بريم عیادت برای مهیاست، شرايطش و الزمه



 اينطوری حداقل و بربیاد دستت از کاری اونجا شايد برو؛ تنها

نکني خودخوری ! 

 به اما کرد کنترل را هیجانش بود، اتاقش در بهارگل که زماني تا

 همان و گوشي سمت به برداشت خیز که بود رفتنش محضِ

گرفت را کیهان یشماره لحظه . 

 داشت، کیهان با که تماسي آخرين و بود صبح يازدهِ ساعت

 کرده صحبت هم با را ایدقیقه چند که ديشب به گشتبرمي

 چه به مشغول و کجا ساعت اين کیهان که نداشت ایايده. بودند

بود درهم و شلوغ زيادی صدايش یزمینهپس اما ستکاری : 

_ نهال؟ جانم  

. است دلتنگش ایاندازه چه تا که دانستمي که بود خدا فقط

پرسید و داد سالم. کرد کنترل را احساساتش : 

 !کجايي؟_

_ بزنم حرف هم ديگه دکترِ يه با تا بیمارستان اومدم . 

پرسید و کشید دراز تختش روی : 



_ گیرممي تماس بعد الزمه اگه . 

کرد مخالفت کیهان : 

_  خودم خواستممي. منتظرم. ببینم رو دکتر نتونستم فعالً. نه

تو؟ خوبي. باشي خواب شايد گفتم اما بگیرم تماس باهات  

گفت را حقیقت اما کند مشغول را کیهان فکرِ نمیخواست : 

_ نیستم خوب. نه . 

 !چرا؟_

 و شد خیره پنجره پشتِ فضای به چرخید؛ چپش پهلوی به

داد توضیح : 

_ دلتنگم...  نگرانم؛. رفته سر امحوصله ! 

 که اول بارِ. بدهد را رفتنش پیشنهادِ مجدداً کیهان که کرد دعا

 به بود کرده موکولش و کرده مخالفت بود، شنیده را پشنهاد اين

 طوالني کیهان غیبت حد اين تا دانستنمي. بهتر زمانِ يک

 خودش بود، داده را پیشنهادش هم بهارگل که حاال و شودمي

بود رفتن مشتاقِ هم . 



شنید را کیهان صدای : 

_ آدبرنمي دستم از کاری اما شدم کالفه هم خودم ببخشید؛ . 

گفت خودش و نماند کیهان مجددِ پیشنهادِ منتظر ديگر : 

_ آدبرنمي دستم از کاری هیچ که اينجا از پیشت؟ بیام خوایمي . 

کرد تغییر وضوح به کیهان لحن : 

_ آی؟مي ! 

نشست جايش سر و شد بلند : 

_ آره بخوای، تو اگه . 

آمد خوش مذاقش به زياد کیهان فوریِ  موافقتِ : 

_ بلیت کِي برای ببینم بذار. پس دنبالت آممي ... 

کرد قطع را صحبتش : 

_ برنگرد رو راه همه اين الکي. بیام خودم تونممي.  آممي خودم . 

داشت دوست زيادی را کیهان یجمله : 



_  بهتر حالش شايد شه؛مي خوشحال خیلي ديدنت با مامان

 داری که بشنوه اگه مطمئنم اما باخته خیلي رو اشروحیه بشه؛

هم من وضعیت کنه؛مي فرق وضعیتش آی،مي . 

** 
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 هایصحبت و کردمي نگاه سقف به بود؛ کشیده دراز زمین روی

 بود، گذاشته خودش با که قراری و قول. شدمي اِکو سرش در ندا

 که زماني تا داشت تصمیم خودش. بود ندا هایتوصیه جز چیزی

 و برگرد " گفتمي ندا و برنگردد نبیند، کیهان جانب از تمايلي

 متضاد حسِ دو میانِ. " بجنگ زندگیت برای شده که هرطوری

بود شده سخت گیریتصمیم و افتاده گیر . 

 کیهان گیری،تصمیم به شود ناچار خودش کهآن از قبل کاش ای

 را پروين حالِ هم باز برگشتش برای بود راضي. کردمي کاری

 درخواستِ به دهد ربط را اشجمله هر بود راضي. کند بهانه

! گفت؟مي هم چیزی کیهان مگر اما برگشتنش بر مبني کیهان

کند امیدوار ایذره را نهال بخواهد که پیامي يا تماس از دريغ .  

 عاشقشان روزی يک که رفتارهايي از آمدمي بدش داشت کم کم

 از کدامهیچ به شبیه که کیهاني از شدمي خسته داشت بود؛



 تحت که آمدمي بدش خودش از داشت. نبود هاکتاب ِشخصیت

 از داشت. باشد تاثیرگذار مردش روی توانستنمي شرايطي هیچ

شدمي متنفر شد،نمي دوتا مردش حرف کهاين . 

 را بد احساساتِ از ایمجموعه بود؛ دلخور بود؛ خسته بود؛ کالفه

 ایمعجزه چه با که دانستمي خدا و بود پرورانده خودش در

بود؟ شدني خوب حال اين اصالً. شودمي خوب حالش ! 

 را اشاجتماعي هایصفحه داشت تصمیم برداشت؛ را اشگوشي

 منطقي کردن راضي برای دلش یبهانه تصمیم، اين اما کند چک

 کیهان بازديدهای آخرين زمانِ کردنِ چک بارِ زيرِ که بود

رفتنمي . 

 هر در کیهان که آمد عجیب برايش و شد اشصفحه وارد فوراً

 آمدمي پیش کم خیلي عادی حالت در. بود آنالين روز از ساعتي

 آنالين از میزان اين حاال، و باشد دست به گوشي کیهان که

رسیدمي نظر به عجیب روز، در بودنش . 

 کیهان برای پیامي خواستمي دلش. افتاد نهال جانِ به وسوسه

 ديده پیام تا کشیدمي طول که زماني یمحاسبه از و بفرستد



 مثل! نه يا است بوده اشصفحه در کیهان که بزند تخمینش شود،

 فرستاده پیامِ کنار انگیز،هیجان آبيِ تیکِ دو فوراً که ديروز

بود شده ظاهر شده، .  

 مغزش از انگشتانش اما کند کاری چنین خواستمي دلش

گرفتندنمي دستور . 

 هایپیام سراغ رفت پیام، فرستادن جای به و گرفت نفسي

کرد شانخوانيباز به شروع و قديمي .  

 در باشد نزديک یگذشته به مربوط که پیامي ديروز، جز

 بودند؛  دور یگذشته به مربوط هاپیام یهمه نداشتند؛ آپواتس

بود قشنگ چیزش همه که ایگذشته . 

 روی کرد گیر نگاهش و شانتک به تک خواندنِ به کرد شروع

 نرو عصر " بود نوشته که کیهان جانب از شده فرستاده پیام

 چرا؟ " بود پرسیده تعجب طرح اسمیليِ آن با وقتي و " باشگاه

 ًجديدا که ایبرزيلي رستوران بريم " بود داده جواب کیهان ،"

شده باز  ". 



 بود؛ فکرش به همیشه کیهان زد؛ لبخند جوابش خواندن با

 باز برايش جايي روزانه، هایدرگیری و هامشغله میان همیشه

 دوست را چیزهايي چه نهال که بود حواسش همیشه. کردمي

 چقدر که برد؛مي لذت تازه هایتجربه از چقدر نهال که دارد؛

است ريزیبرنامه بدون یدونفره قرارهای عاشق . 

خواند و باالتر رفت   

کن درست رو لباست ی يقه "  ". 

 يکي میهمانيِ در که روزی به گشتبرمي پیام. خنديد ناخواسته

 بلوزِ که شبي همان بودند؛ کرده شرکت کیهان دوستان معدود از

 ایيقه داشت؛ تن به را بود خاص زيادی اشيقه که رنگي سفید

 بازويت و سرشانه روی بریيک دادینمي بهش را حواست اگر که

 وسط که جايي تا دادن؛ تذکر به کردمي وادار را کیهان و افتادمي

 فرستاده را پیامي چنین داشتند، که ایفاصله وجودِ با میهماني،

 !بود



 ديد، و آمد خودش به که جايي تا خواند؛ و خواند و باالتر رفت

 پیام که کم بوده؛ مشغول کار اين به ساعت يک از بیشتر

عقدشان دوران از نداشتند ! 

 یشده داده نمايش وضعیت اما بگذارد کنار را گوشي خواستمي

 چرايش نهال و بود آنالين مدت اين تمام لرزاند؛ را دلش کیهان

دانست نمي را !  

... 
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 هرچه بگذراند؛ مجازی در را مدت همه اين کیهان که بود بعید

 مردی بودنِ آنالين ساعت يک برای منطقي علتي کرد،مي فکر

 هایصفحه هایپیام هم باريک روز چند شايد عادی حالت در که

بود بعید کرد،مي چک را اشاجتماعي . 

 شخص با کیهان کردنِ چت رسید،مي ذهنش به که ایايده تنها

 نمايش وضعیتِ توانستمي اين جز چیزی چه وگرنه بود ديگری

کند؟ توجیه را صفحه باالی یشده داده ! 

 از قبل و کردند کیهان نام  تايپِ به شروع فوراً هايشانگشت

 روی را انگشتش شوند، پیام فرستادنِ از مانع افکار، کهاين

 آبي، تیکِ دو آن آنيِ شدنِ ظاهر از و فشرد ارسال یدکمه

ماند باز دهانش . 

 معنيِ هیچ اتفاق اين و بود شده خوانده ارسال، محضِ به پیام

 بوده، هايشانپیام یصفحه در هم کیهان کهاين جز ديگری

 .نداشت

 حال اين با نبود، " تايپ حال در " یجمله از خبری صفحه باالی

شود زيادش هیجان از مانع توانستنمي چیزی هیچ . 



 قديمي هایپیام خواندن حالِ در خودش مثل هم کیهان نکند

 !بود؟

 راه قلبش به امید. بست که بود هیجان شدت از را هايشپلک

بود کرده پیدا . 

 پیامِ مانندِ تَق صدای که بود افکارش با رفتن کلنجار حالِ در

 ای" بله " به و کند باز چشم فوراً که شد باعث شده، فرستاده

شود خیره بود فرستاده کیهان که . 

 چه تا دانستمي خدا خودِ فقط. قراریبي به کرد شروع قلبش

است غريبشوعجیب هایاخالق و مرد اين یديوانه اندازه . 

 و کرد پاک انگشت سر با را بود چشمش یگوشه که اشکي

 :نوشت

کردی؟مي کارچي داشتي "  " 

بود آماده زودتر جوابش باراين : 

 " هیچي "

نوشت برايش و زد کمرنگي لبخند : 



خوندی؟مي رو هامونپیام داشتي "  " 

 جانب از جوابي هیچ اما خواند را شده فرستاده یجمله صدبار

نشد داده سوالش اين به کیهان . 

 و را سکوت اين نیاورد خودش روی به و کرد جمع را هايشلب

 :نوشت

 جايي به حاال که شهنمي باورم و خوندم رو همه خوندم؛ من "

 دل ساعت يک بهت، پیام يک فرستادنِ برای که باشم رسیده

کنم دل  " 

ماند جواببي همچنان اما شد خوانده فوراً هم باز پیامش . 

 آدرس شد؛ اشگوشي مرورگرِ وارد و خارج هاپیام یصفحه از

 مقصد و مبدا تاريخ،. کرد تايپ را بلیت فروش هایسايت از يکي

 نظر از را شده داده نمايش پروازهای لیست و کرد مشخص را

بود بلیت فردا صبح ششِ برای. گذراند . 

بود خوب ديگر؛ ساعتِ هشت. انداخت گوشي ساعت به نگاهي . 



 کرد؛ رزرو بلیتي کند، سنگین سبک را تصمیمش کهآن بدون

باشد خودش یخانه در فردا، صبحِ خواستمي ! 

 کیهان؛ آپِواتس یصفحه به برگشت رسید، اتمام به که کارش

 بازديدش آخرين زمانِ و نبود بودنش آنالين از خبری ديگر

 فرستاده را پیامش آخرين نهال که موقعي همان به گشتبرمي

 .بود

 را رفتنش خبرِ اشخانواده به که رفت و گذاشت کنار را گوشي

 .بدهد

 هندوانه دادنِ برش مشغول. کرد پیدا آشپزخانه در را بهارگل

پرسید و آورد باال را سرش وقتي مادرش، بود : 

_ دخترم؟ خوایمي چیزی ! 

نشست کنارش و رفت . 

 کهدرحالي و کرد آماده چنگالي و دستيپیش فوراً بهارگل

گفت داد،مي جا داخلش را هندوانه درشتِ هایبرش : 

_ اتاق؟ تو کردیمي کارچي ! 



گفت و تصمیمش کردنِ عنوان برای ديد مناسب را فرصت : 

_ گرفتممي بلیت ! 

_ چي؟ برای بلیت بلیت؟  

گفت و بوسید را بهارگل یگونه دو هر و شد خم : 

_ ديگه شیراز بلیتِ . 

شد دلخور بهارگل لحن : 

_  ندا یخونه که هم رو روزش يه. اومدی روزه سه_دو اشهمه تو

بهت؟ اينجا گذرهمي بد. بودی  

 اشصدقهقربان. کرد مادرش هایدست بوسیدنِ به شروع باراين

گفت و رفت : 

_ کني دعا برام خیلي بايد تو و برم بايد. گلي مامان برم بايد . 

پريد بهارگل رنگِ : 

_ شده؟ چیزی ! 

گفت که نداشت را کردنش نگران قصد : 



_  اما برم بايد. تنهاستدست خورده يه کیهان فقط. شم فدات نه

گردممي دورت و گردمبرمي. گردمبرمي زود زودِ . 

کرد اعتراض بهارگل : 

_ بگیر گاز رو زبونت . 

گفت سرخوشي با : 

_ نه؟ مگه کني؛مي که دعا. کن دعا برامون فقط تو. چشم  

داد تکان سری بهارگل : 

_  بیشتر تو برای ازم؛ دوری تو نکنم؟ دعا رو امبچه شهمي مگه

کنممي دعا بقیه از . 

گفت وقتي شد شادی از پر دلش : 

_ گیرهمي دعات که دونممي . 
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گذشته زمان/  شیراز "  " 

 

 

 

گذشتمي شیراز به سفرش از ایهفته يک . 



 که زني بود؛ فرشته پروين بودند؛ العادهفوق کیهان یخانواده

 شدمي تردارغصه شناختش،مي بیشتر و گذشتمي بیشتر هرچه

بود افتاده جانش به که ایروندهپیش بیماریِ از . 

 ناهید بود؛ نکرده سپری تنهايي به را ایلحظه هفته، يک اين در

 گذاشتندنمي تنهايش ایثانیه هايشاندرگیری وجودِ با مهتاب و

 تا عصر از و چیدندمي عصرش تا صبح برای مفصلي یبرنامه و

گذراندمي کیهان با هم را شب آخر .  

  شبِ هفت روالِ به و داشت اقامت شیراز در که بود هشتمي شب

 کیهان. زدندمي بیرون خانه از کیهان با عصر هایطرف پیش،

 شهر معروف هایرستوران به داد؛مي نشانش را هاخیابان

 که هشتمي شب اما زدندمي قدم چمران رویپیاده در بردش؛مي

پرسید نهال وقتي زدند، بیرون خانه از : 

_ بريم؟ کجا امشب قراره  

داد جواب جدی لحني با کیهان : 

_  اشدرباره بايد که هست موضوعي. نهال بزنیم حرف بايد

کنیم صحبت . 



 را ماشین رستوران کافه اولین ديدنِ با حرف، اين از بعد و

 و زدن حرف به کرد شروع شدن، جاگیر محضِ به و کرد متوقف

 :گفت

_ نهال بندازيم جلوتر رو عروسي جشن بايد . 

 زدمي حدس. کرد فکر شده شنیده یجمله به ایثانیه چند نهال

 حدسش، وجودِ با اما باشد پروين شرايط بخاطر کیهان پیشنهادِ

 :پرسید

_ چي؟ برای  

داد توضیح را بود زده حدسش نهال که هماني کیهان و : 

_  شرايط االن اما. کنیم ازدواج حاال که نبود قرارمون که دونممي

 تونهمي کهچیزی تنها و باخته رو اشروحیه مامان. کرده تغییر

 کنه، بافيمنفي نخواد که کنه مشغول رو ذهنش و فکر قدریاون

 رو عروسي جشنِ فوری خوامنمي. منه عروسيِ تدارکات ديدنِ

 که مدت اين خواممي. ديدن تدارک به کنیم شروع اما بگیريم

 داشته رو ما عروسيِ ذکر و فکر بگیره، رو درمان خوادمي مامان

 .باشه



داد تکان موافقت ینشانه به سری نهال : 

_  زنم،مي حرف هم خانواده با. ندارم قضیه اين با مشکلي که من

کننمي درک که حتماً. براشون گممي رو شرايط . 

داد توضیح و کرد نگاهش قدرداني با کیهان : 

_  شرايط کنه،مي بد فکرهای و باخته رو اشروحیه که قدریاون

 اصالً خودش اما امیدوارند درمان به خیلي دکترها. نیست بد

 ما عروسيِ درموردِ داشته ناهید به ديشب. کنهنمي همکاری

کردهمي توصیه ... 

لرزاند را دلش کیهان صدای شدنِ دارخش . 

 یادامه به و گذاشت میز روی دستِ روی را دستش دو هر

 را خودش خواستمي اگر. کرد فکر بود نشده گفته که ایجمله

 زيادی کیهان نظرش از. کردمي دق شکبي بگذارد، کیهان جای

 و بود آمده کنار راحت حد اين تا قضیه اين با که بود تودار و قوی

دادنمي بروز را اشغصه . 

گفت و کرد وارد کیهان دست به فشاری : 



_  شرايط که مطمئنم نزده، حرف خانواده با من. نباش نگران اصالً

 نداريم که ایعجله. بهتره اينطوری. کننمي قبول و درک رو

 شروع کم کم خودت قول به گرفتن؛ عروسي هولکي هول برای

 سرگرم هم جون پروين اينطوری. ديدن تدارک به کنیممي

شهمي ! 

 آمدنِ کش از شنید، که ایجمله اما زد کیهان صورت به لبخندی

کرد جلوگیری لبخندش بیشترِ . 

_ هست هم ایديگه یمسئله يه ! 

پرسید و کرد جمع را هايشلب : 

 !چي؟_

 یمسئله که ببرد پي شد باعث دادن، جواب در کیهان تعللِ

 وجود هم ديگری یمسئله نبوده؛ گرفتن عروسي زودتر اصلي

 مردد لحنش کیهان که قدری به بوده؛ هم ترمهم اتفاقاً که داشته

گفت نهايتاً اما کردنش عنوان برای کرد شروع سخت و بود شده : 

_  دونممي. دادم هاييقول چه اتخانواده به که دونممي من نهال

اما کردم قبول رو هاشونشرط که ... 



پرسید فوراً که بزند حدس نتوانست را جمله یادامه نهال : 

_ چي؟ اما  

مطلب اصل سرِ رفت کیهان : 

_  پیدا قضیه اين برای ایچاره که زدم کله و سر خودم با خیلي

 از بعد که دادم قول مادرت به که دونممي. نتونستم اما کنم

اما کنیممي زندگي تهران ازدواج ... 

 سوالي که دانستمي را جمله یادامه باراين نهال و کرد سکوت

 .نپرسید

بگويد چه دانستنمي. بود عجیبي شرايطِ . 

 چه بهارگل با پس کند؟ زندگي شیراز که داشت تصمیم کیهان

کرد؟مي  
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 روی را نگاهش دلتنگي با شد، خارج آسانسور از کهآن محضِ به

 دور خانه اين از روزی چند فقط. چرخاند واحدشان چوبي در

 سفری در ها،ماه که داشت را کسي حالِ و حس حاال، و بود مانده

کرده سر خانه از دور به کننده، خسته و طوالني . 



 کوچک جاکفشي به دادش و گرفت در یدستگیره از را نگاهش

 هایگلدان رويش و بود شده گذاشته ورودی درِ کنارِ که چوبي

 سعي و دادمي شانآب بايد بود؛ هايشکاکتوس رنگي و کوچک

بسپارد خاطر به را کار اين کرد . 

 دانست نمي بود 8:47 انداخت؛ اشگوشي ساعت به نگاهي

 9 تا 8:30 ساعت بین اصوالً نه؛ يا است خانه ساعت اين کیهان

رفتمي بیرون خانه از . 

 داد؛ انجام هم را کار همین و بچرخاند قفل در را کلید بود کافي 

 با که داشت را چرخاندنش قصد و برد قفل یمحفظه در را کلید

شد شوکه در، ناگهاني شدنِ باز . 

 و شد بیشتر در، شدنِ باز یزاويه و جدا دستش از کلید دسته

 مردی صورتِ به ناباور. کیهان ديدن برای بود کافي اتفاق همین

 نگاه بود، کرده پر را در چهارچوب و ايستاده مقابلش قد تمام که

 داشت که حسي نبود، حالش برای مناسبي توصیف دلتنگي. کرد

 پیدا برايش نامي هنوز شايد که حسي بود؛ دلتنگي از باالتر

بود نشده . 



 بود؛ مانده هوا روی همچنان دستش. کند نگاه را کجا دانستنمي

باشد گرفته را فرضي کلیدی که انگاری . 

 تکان باشد، داشته زدن حرف برای تصمیمي کهآن بي هايشلب

نکردند تولید ایکلمه و بود نتیجهبي تالششان اما خوردند .  

 زيادی که چشماني کیهان؛ چشمانِ در کرد قفل را نگاهش

 را مرد اين آغوش زدن؛ نبض به کرد شروع تنش. بودند متعجب

 را هايشسلول توانستنمي چیزی هیچ آن، جز و خواستمي

کند آرام . 

_ اومدی؟ کي ! 

 هايش؛لب به دوخت و گرفت مردش هایچشم از را نگاهش

گفت اختیاربي و بودند پرسیده را رسیدنش زمانِ که هاييلب : 

 !االن_

 تک به خواستمي دلش نهال و بود سوالي همچنان کیهان نگاه

دهد جواب شدن، عنوان صورت در مرد اين هایسوال تک به .  



. بخواند صورتش اجزای روی از را داشت که حسي کرد سعي

 خواندن حالِ در ديشب که مردی بداند خواستمي دلش

 اجزای اما دارد حسي چه برگشتنش از بوده، قديمي هایپیام

 حال و حس که بودند وفادار شانصاحب به زيادی کیهان صورتِ

گذاشتندنمي نمايش به را درونش . 

 کیهان. بکشد کردنش نگاه از دست شد باعث کیهان رفتن کنار

بود رفته کنار که بود شدنش وارد برای . 

 چمدان یدسته. داد حرکت را دستش وباالخره جنبید خودش به

شنید که داشت شدن وارد قصد و گرفت را : 

_ آرمشمي من ! 

 یخانهچهار پیراهن به داد؛ مردش پیراهن به بار،اين را نگاهش

 به پا و کرد رها را چمدان یدستگیره بعدش، و سفید و سیاه

گذاشت اشخانه .  

. شد خیره وسايلش به دلتنگي با و کشید نفس را خانه هوای

 مرتب بود، کرده ترک را خانه که روزی مانند درست چیزهمه

 .بود



 بود اتاق سمت به چمدان بردن حالِ در که کیهان به و چرخید

افتاد راه دنبالش و کرد نگاه . 

 توالت میز کنار را چمدان کیهان. رسیدند اتاق به همزمان

گفت کوتاه و گذاشت : 

_ کار سر رممي دارم . 

پرسید و داد تکان سری : 

_ خوردی؟ صبحانه  

داد را جوابش اتاق از خروج حال در کیهان : 

_ خورمنمي ! 

 سر پشت کردنش حرکت اما. است فايدهبي اصرار که دانستمي

 درِ  نزديکِ تا و شد خارج اتاق از همراهش. نبود ارادی کیهان

کرد دنبالش خانه ورودی . 

 فراموشي مرد اين لحظه يک فقط و فقط لحظه، يک فقط کاش

 همان برای فقط و بردمي ياد از را شانسیاه یگذشته گرفت؛مي

 چیزیهیچ نهال که گرفتمي آغوش در را نهال تابِبي تنِ لحظه



 کهآن بي و پوشید را هايشکفش اما خواستنمي اين از بیشتر را

 در همچنان که آسانسوری. رفت آسانسور سمت به ببندد، را در

گفت شدنش سوار از قبل و. بود پنجم یطبقه همان :  

_ بردار در روی از رو کلیدت . 

بودش گفته رفتن از قبل که بود ایجمله تنها اين همین، !  

 به را نفسش نهال کردنش، حرکت و آسانسور در شدن بسته با

کردمي تنش قراربي هایسلول برای کاری بايد فرستاد؛ بیرون . 
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_  شیرازه؛ زياده؟ فاصله چقدر دونيمي. شهنمي اصالً. که شهنمي

 هزار. کشوره سر اون. گوشمونه کنارِ بگیم نیست که قم و کرج

راهه کیلومتر . 

 به مصطفي حاجي. کردمي نگاه بهارگل دلخورِ  صورتِ به حرفبي

 چیزی حاال همین تا و کرده سکوت درخواستش شنیدنِ محضِ

 و بود کرده مخالفت نفس يک بهارگل عوضش در. بود نگفته

داشت ادامه همچنان هايشگفته : 



_  اين بیارم طاقت چطور آخه؟ کاراين به بده رضا دلم من چطور

 چطور حاال. شهنمي صبح شبم نبینمت روز يه من رو؟ دوری همه

کشور؟ سرِ اون بری پاشي که کنم تحمل ! 

 از شدن دور به راضي دلش هم خودش بدهد؛ نداشت جوابي

 دوری طاقت اما کردمي درک را آمده پیش شرايط. نبود بهارگل

نداشت هم را اشخانواده از . 

 وضعیت از و آمد حرف به مصطفي حاجي شد، ساکت که بهارگل

پرسید کیهان مادرِ : 

_ گفتن؟ چي دکترها چطوره؟ مغربي خانمِ حالِ ! 

گفت پدرش به جواب در و فرستاد بیرون را نفسش : 

_  رو اشروحیه خودش اما امیدوارن دکترها. نیست تعريفي

 خوبي اوضاعً اصال. بگیره رو درمان خوادنمي گهمي باخته؛

شونهمگي ريختن بهم. نیست . 

گفت حاجي و کرد نگاهش دارغصه بهارگل : 

_ دهمي سالمتي خدا که هٰ  شاءاللّان . 



پرسید بود نشسته حرفبي ایگوشه که نامي : 

_ کجاست؟ کیهان ! 

 پیش میلش برخالفِ داشت چیز همه و بود شده سخت شرايط

داد را نامي جوابِ غصه با. رفتمي : 

_  انجام رو اون کارهای داره. کنه واگذار رو آژانس خوادمي

دهمي . 

گفت کوتاه نامي : 

_ بابا ای ! 

پرسید بهارگل و : 

_ کنه؟ کارچي خوادمي پس ! 

 توانستنمي هم کیهان از و دانستنمي هم خودش. دانستنمي

گفت بپرسد؛ : 

_ . کنه رها خدا امان به رو آژانس تونهنمي اما بخدا دونمنمي

 شیرازه؛ دلش هم حاالش همین بمونه؛ تهران تونهنمي فعالً گهمي

داره هم حق ! 



بود شده سنگین جو. نگفت چیزی کسي . 

 ترکشان غذا به زدن سر یبهانه به و شد بلند جايش از بهارگل

بريزد را هايشاشک یادامه تا رفته که دانستمي نهال و کرد . 

گفت را تصمیمش مادرش رفتن با : 

_  جشن فعالً بدين اجازه شما اگه. داريممي نگه دست فعالً

 آمد و رفت گاهي و شیراز هم کیهان و بمونم تهران من. نگیريم

بشه مشخص تکلیف که زماني تا کنیم . 

داد جواب نامي اما بود حاجي مخاطبش : 

_ اونجا؟ شوهرت و باشي اينجا تو! که شهنمي  

انداخت باال ایشانه : 

_ کنیم تحمل ناچاريم. نیست که ایديگه یچاره . 

کرد مخالفت همچنان نامي : 

_  کنار داره تصمیم کیهان مشخصه که اينطور. آسونه حرف تو

 تنها. طبیعیه اومده پیش شرايطِ به توجه با خب که بمونه مادرش

 بخواد اگه منطقیه. شده فوت که هم پدرشون ست؛خانواده پسر



 که هم طرف اين از باشه حالشون کمک و بمونه مادرش کنار

 يعني اين و داره رو آژانس کردنِ واگذار قصد گيمي داری

 کارش دورِ خوادمي که نداره تهران تو موندن بر مبني تصمیمي

 فوقش فوق اونجا؟ بری تونيمي چقدر مگه هم تو. بکشه خط رو

! چي؟ اشبقیه. بموني روزی چند و بری باريک ماهي بگي

 و بیافتي پس بود رفته کیهان که ایهفته چند اون مثل خوایمي

 اونجا برو پاشو و بگیرين جشن يه خب کني؟ بغل غم زانوی

 تهران بیا پاشو اونجا، بری قراره که هم باریيک ماهي اون. ديگه

 خودت هم کیهاني؛ کنارِ هم اينطوری. بمون روزی چند و

 درگیرِ خودت قول به مغربي خانم هم و بیشتره آرامشت

خوبه اشروحیه برای و شهمي مراسم تدارکاتِ . 

 ادامه نديد، که را مخالفتش و انداخت مصطفي حاجي به نگاهي

 :داد

_  هاداستان همین هم ندا عروسي سر کنه؛مي عادت هم مامان

 مامان نیاد، که هم باريک روز چند ندا االن اما داشتیم رو

نداره شکايتي . 



 خواستمي دلش دادش؛ پدرش به و گرفت برادرش از را نگاهش

 توانستنمي اما بود موافق نامي با خودش منطق. بداند را او نظر

ماندمي بهارگل پیشِ دلش که شود اين منکر . 

گفت و شد بلند جايش از حاجي : 

_ بخواد چي خدا تا . 

کرد شانترک بعد و . 

گفت نامي رفتنش با : 

_  تو پس شینمي ديوانه باشین دور اگه. داشتم رو اشتجربه من

 دوری عشق کن؛ لحاظ هم رواين گیریمي که تصمیمي

دارهبرنمي ! 

* 
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 به رسیدن برای هم زود صبحِ و بود نبرده خوابش را ديشب تمام

 تالش هرچه حاال، اما بود شده خارج اشپدری یخانه از پرواز،

 در مغزش. بستنمي را اششده سنگین هایپلک خواب کرد،مي

بود مقاومت حال . 



 بلند جايش از کالفه تخت، در خوردن غلت ساعت يک از بعد

 .شد

 و رفت. بودند دارنم هنوز بود، گرفته که دوشي از بعد موهايش

. نشست توالت میز صندليِ روی که بود کردنشان خشک برای

 یشده چیده هایادکلن خاصي دقت با و زد برق به را سشوار

گذراند نظر از را توالت میز روی . 

 که تغییری شود؛ اتاقش در تغییری متوجهِ که خواستمي دلش

 اما گذاشته اتاق اين به پا کیهان نبودنش زمان مدت در کند ثابت

 اینتیجه به داد،مي خرج به وسواس و دقت زمینه اين در هرچه

رسیدنمي . 

 تصوير به آينه در و موهايش کشیدن سشوار به کرد شروع

شد خیره اشخسته صورت . 

 با تماسي گرفت تصمیم شد، فارغ که موهايش کردن خشک از

 خبربي حالشان از که بود وقت خیلي. بگیرد کیهان مادر یخانه

 .بود

انرژیبي و گرفته صدايي با بود؛ ناهید داد، را جوابش که کسي . 



گفت فوراً بعدش و کرد جمع را هايشلب : 

_ جان ناهید سالم . 

رفت باال وضوح به ناهید صدای انرژی سطح : 

_ نهال؟ برگشتي ! 

شنید نداده، جواب و نشست هايشلب روی جانيکم لبخند : 

_ مونيمي ایهفته دو_يکي حداقل گفتمي که کیهان ! 

 برای پرتي تاريخ کیهان کرد؛ فکر شده شنیده یجمله به

 تا " هفته دو_يکي " بود گفته حتماً بود؛ کرده اعالم برگشتنش

کند فکری بعدش برای . 

 و بود خودش یخانه در که فعالً بريزد؛ دور را افکارش کرد سعي

داشت جديدی هایتصمیم . 

گفت ناهید به جواب در : 

_ بود اينجا دلم ! 

بود گفته هم را حقیقتش و . 



گفت و خنديد صدا با ناهید : 

_  خبرها؟ چه چطوری؟ ببینم بگو. کنهنمي که کارها چه عشق

بودن؟ خوب اتخانواده ! 

داد را هايشسوال جواب سرسری . 

گفت و بود گرفته تماس پروين حالِ پرسیدنِ برای بیشتر : 

_ چطوره؟ پروين مامان حالِ  

 حالبي لحنش و جانبي کلماتش کم، دوباره ناهید صدای انرژی

 :شد

_ شکر رو خدا خوبه .  

پرسید. بود تناقض در لحنش با اشجمله : 

_ کنم؟ صحبت خودش با تونممي مطمئن؟ !  

کرد مچاله را دلش ناهید جواب : 

_  هاوقت بیشترِ. کنهمي آلودشخواب و حالبي خیلي داروها

 که زنممي زنگ بهت بشه هوشیار و بیدار اينکه محض به. خوابه

بود دلتنگت خیلي. کني صحبت باهاش . 



 شخصي هایدرگیری قدریآن روزها اين شدند؛ داغ هايشپلک

ماندمي غافل زمان و زمین از که داشت کیهان با . 

 :گفت

_  راه و شممي حاضر االن. آممي خودم. عزيزم خوادنمي

اونجام ديگه ساعت يک تا افتم؛مي . 

کرد استقبال ناهید : 

_  تو پوسید دلمون هم ما. قربونت بیا پاشو اين؟ از بهتر چي

 .خونه

 به شدن، حاضر برای تماس کردنِ قطع با و کرد خداحافظي

 شد؛ متوقف ارادهبي راه یمیانه اما کرد حرکت اتاقش سمت

کرد نگاه کیهان اتاق یبسته درِ به و چرخید . 

شد تاببي تنش و گذاشتند ناسازگاری بنای دوباره هايشسلول .  

 میانِ را دقیقه چند اگر داشت ايرادی چه داشت؟ ايرادی چه

گذراند؟مي بود، کیهان به متعلق که اتاقي وسايلِ  



 اتاق میان بعد، یثانیه چند و کردند پیدا را خودشان راهِ هاقدم

 یمانده جای به ادکلنِ بوی لحظاتي برای و بود ايستاده کیهان

کرد حبس را نفسش اتاق، در مردش . 

 رها نفرهيک تخت یلبه که شرتيتي جز اتاق؛ در چرخاند چشم

خوردنمي چشم به ديگری نظميِبي هیچ بود، شده .  

 مانده جا به شرتتي همان حالي و حس چه با که دانستمي خدا

 لحظه همان و صورتش به چسباندش ولعي چه با و زد چنگ را

زدمي حرف کیهان با بايد کرد؛ جدی را تصمیمش . 

کردمي امتحان را شانسش ديگر باريک بايد . 

 

* * * * * * * * 
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 را آژانس که کیهاني. کیهان رفتنِ از گذشتمي ماهي چهار

شیراز به بود برگشته و کرده واگذار . 

 شیراز در کاری که بعدش اما ماندمي روزی چند و آمدمي اوايلش

 صبح. هاهفته آخر به شد محدود آمدشورفت کرد، پا و دست

 از سهمش نهال و گشتميبر جمعه عصر و آمدمي شنبهپنج



 بود شده داشتش، خودش کنارِ روز هر آن، از قبل که مردی

هفته در ساعت ایخرده و بیست !  

 گذاشته را تصمیم مصطفي حاج. بود نداده رضايت هنوز بهارگل

 ندا و رفتن به کردمي تشويقش نامي خودش؛ یعهده به بود

بود مخالف تنهيک بهارگل اما کردنمي دخالتي ! 

 صبح، و بردنمي خوابش کیهان ديدنِ هوای به هاشب چهارشنبه

 کیهاني. بود کیهان یخسته  صورتِ شد،مي نصیبش که چیزی

 هم. رفتمي هم خستگي با و آمدمي شیراز از خستگي با که

 درگیرِ هم و بود شده خانوادگي یآمده پیش مشکالتِ درگیرِ

 بهارگل طرفيک چیست؛ درست تصمیم دانستنمي نهال، و کار؛

 هایماه به نسبت که کیهاني ديگر طرف و بودند اشخانواده و

بود شده پیچیده و سخت و کرده تغییر شرايطش عقدشان، اولِ . 

 مهرآباد فرودگاه در که کیهان پرواز شنبه،پنج هایصبح

 محضِ به نهال و "رسیدم" که فرستادمي پیام نشست،مي

کیهان یخانه رفتمي و کردمي کاله و شال پیام، اين دريافت . 



 ديدارشان، از بعد دقیقه چند درست و رسیدندمي هم با اصوالً

گرفتمي را جمعه عصر عزای نهال . 

 گفتمي. آمده پیش شرايط بابتِ کردمي خواهيعذر مدام کیهان

 به برگشتنش به اصرار و نیست راضي شرايط اين از پروين که

 اشجسمي شرايط هم طرفي از اما دارد نهال کنارِ و تهران

کردمي پیشرفت روز به روز بیماری نبود؛ مساعد . 

 کیهان با همراه که بود ماه در روزی چند نهال دلخوشي تمامِ

 و پروين احوالِ و اوضاع ديدنِ با هم طرفي از اما شیراز رفتمي

شدمي غمگین دخترها، . 

 که وحشتناکي هیوالی بود شده دوری. بود شده سخت زندگي

 بود گفته که نامي حرف به. نداشت را آن با مقابله توان نهال

بود رسیده "دارهبرنمي دوری عشق" . 

 ديگر روز يک حتي توانِ و بود گذارنده اوصاف اين با را ماه چهار

 که موافقتي نه هم آن. کرد موافقت بهارگل باالخره که نداشت را

 نهال شرايط به گشتبرمي فقط و فقط موافقتش. باشد دل ته از

رفتنمي کنار صورتش از غصه که . 



 شاد را نهال نتوانست هم رضايتش حتي و داد رضايت بهارگل

 برای را هاداستان همین برود، شیراز به اگر دانستمي. کند

دارد اشخانواده . 

 جدا کیهان، با اشنامزدی از قبل روز يک حتي که نبود دختری

 انتخاب زمان حتي و بود اشخانواده به وابسته کامالً. کند زندگي

بود نکرده فکر تهران جز شهری هیچ به دانشگاه، و رشته . 

 بود خوشحال هم داد، کیهان به را بهارگل موافقت خبر که روزی

 به که خوبي خبرهای گذشت، هرچه اما. کردمي گريه هم و

 بهتر وضوح به پروين حال. کرد کم را اشناراحتي رسید، گوشش

 یچهره هم طرفي از بود؛ کرده پیدا انگیزه و امید. بود شده

 شانزندگي به انرژی و هیجان و نبود کالفه و خسته ديگر کیهان

بود برگشته . 

 سپری شیراز در را بیشتری روزهای بهار،گل موافقت از بعد

 خانه انتخاب از بودند؛ شده عروسي تدارکات درگیرِ کرد؛مي

برداریفیلم گروه و تشريفات و آرايشگاه تا گرفته . 



 هر و بود گذاشته آزاد را دستش چیزهمه انتخابِ در کیهان

 کلیپ شد قرار حتي آورد؛ نمي نه کیهان گرفت؛مي که تصمیمي

کنند پر کشور از خارج در هم را شانعروسي . 

 به بود داده رضايت هم بهارگل و رفتمي پیش عالي چیزهمه

 با بود؛ شده خوب پروين حال. دخترش بختيخوش و شادی

 موثر هادرمان و متوقف بیماری گرفت؛مي را هايشدرمان انگیزه

بودند شده واقع . 

 و رويايي عروسيِ جشن يک برای بود مهیا و عالي چیزهمه

تررويايي زندگيِ يک شروع . 

 

* * * * * * * 
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 و بود شده دير چرخید؛مي خودش دور آشپزخانه در داشت

 فريزر محتويات به نگاهي. کند درست چه شام برای دانستنمي

 سبزيجات. کشید بیرون شده چرخ گوشتِ ایبسته و انداخت

 دست و کند درست الزانیا گرفت تصمیم داشت؛ هم شده پخته

 و کرد درست را عمرش الزنیای ترين فوری و شد کار به

فر داخل فرستادش .  



 ساعت نیم تا بايد کیهان گرفت،مي نظر در را همیشگي روال اگر

نداشت زيادی وقت پس آمد؛مي خانه به ديگر .  

 گرفتنش دوش زمان دوبرابر لباس، انتخاب اما گرفت دوش فورا

 قدرآن لباسش خواستمي نه بپوشد؛ چه دانستنمي! برد وقت

 نه و شود اتفاقاتش و شب آن گرتداعي که باشد خاص يا باز

بپوشد معمولي لباسي خواستمي .  

 به کرد شروع بود، هايشلباس کمد روی نگاهش که همچنان

 کشیدن بیرون با کارش، اتمام از بعد و موهايش کردن خشک

 سفیدی و سبز یچهارخانه سارافون برق، پريز از سشوآر سیم

 را توجهش بود، زده بیرون هالباس رگال میان از اشگوشه که

کرد جلب .  

 با لباس. بود رويش هنوز اتیکتش. کشیدش بیرون سرعت به

دخترانه یجلوبسته سارافون يک بود؛ ایمزه .  

 صورت آن با و لباس اين با خنديد؛ تصويرش به و کرد امتحانش

بود شده هادبیرستاني دختر به شبیه آرايش، بدون ! 



  نه. بود بجايي و خوب انتخاب بماند؛ تنش در که گذاشت را لباس

 تاثیر تحت خواهدمي باز کند فکر کیهان که بود دلبرانه قدرآن

بود معمولي و ساده نه و دهد قرارش !  

 به کرد اکتفا آرايش، لوازم از و بست باال از اسبيدم را موهايش

رنگي صورتي رژ و ريمل .  

 شروع مغزش که گشتمي اشفانتزی هایگوشواره دنبال داشت

 سمت به دويد سرعت با! غذا مورد در دادن هشدار به کرد

 با که بود شده کارهايش سرگرم و کرد خاموش را فر و آشپزخانه

ايستاد سرجايش صاف ورودی، در شدن باز !  

بود برگشته کیهان .  

 روشن را فر گريل بايد. بزند نشنیدن به را خودش کرد سعي

 شنید، را نامش که زماني اما شد کار به دست کرد؛مي

ماندند هوا روی حرکت بي هايشدست .  

بود زده صدايش کیهان .  

 کیهان، صورت ديدن با و کشید هال به سرکي و کرد راست قد

پرسید ارادهبي : 



  اومدی؟-

 سوالش اين جواب در  همیشه مثل کیهان بود، قبل ماه چند اگر

 میز روی را سويیچش و کیف اما "!راهم تو هنوز نه " گفتمي

 و گذراند نهال کردن نگاه به را ایثانیه چند حرف، بي و کرد رها

پرسید آخرش : 

- بود شده جاجابه ماشینت بودی؟ رفته جايي .  

 کرد؛ مهار را بنشیند هايشلب روی داشت تمايل که لبخندی

 چرخاند کیهان صورت داشتني دوست اجزای در میان را نگاهش

گفت و : 

- کنم؟ آماده رو شام. زدم مامان به سر يه رفتم   

- برم نرسیدم امروز بود؟ چطور حالش . 

 در را پروين یتکیده یچهره و پريده رنگ صورت کرد سعي

گفت وقتي نکند لحاظ جوابش : 

- نبود بد . 



 در پوشیده بعد، دقايقي و اتاقش سمت به افتاد راه کیهان

 آماده حال در نهال که ايستاد میزی کنار خانگي هایلباس

پرسید و بود کردنش : 

- داريم؟ چي شام  

 میز، کردن تکمیل با و داد را جوابش چرخید؛ سمتش به نهال

 داشت سرش در اما داد غذا به ظاهراً را حواسش. نشست

 عنوان قصد که هاييجمله کرد؛مي سنگینسبک را هاجمله

کند شروع کدامشان از دانستنمي و داشت را کردنشان .  

 نهال بعدش و معمولي هایحرف زدند؛مي حرف کمي اول بايد

اشاصلي موضوع سراغ رفتمي .  

پرسید کیهان از جويد، که را اشلقمه : 

- چطوره؟ کار اوضاع   

بود پرت جوابش : 

 !خوبه-

پرسید و کرد بازی غذايش با : 



- مامانت؟ یخونه يا بودی خودمون یخونه مدت اين   

 حرف به برای نداشت بهتری سواالت اما دانستمي را جوابش

کیهان گرفتن .  

 !همینجا-

زدن حرف تلگرافي از داشتميبر دست مرد اين کاش !  

 پر کیهان یعالقه مورد کالسیکِ دلستر از را میز روی هایلیوان

گفت کارهيک و کرد : 

 ...راستي-

کردند نگاهش منتظر اشسوالي چشمان و آمد باال کیهان سر ! 

 توجه خواستمي فقط بگويد؛ چه دانستنمي گرفت؛ اضطراب

. کند جمع را اشجمله چطور دانست نمي حاال و بگیرد را کیهان

پرسید و کرد نگاهش مردد : 

- نیومد؟ من برای ایبسته مدت اين   

گفت تفاوتبي و گرفت را نگاهش کیهان : 

 !نه-



شدمي وارد ديگری در از بايد داد؛نمي جواب روش اين ! 
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 جاييهیچ به کردمي مطرحشان شام طول در که هاييصحبت با

گرفت حرف به هاييجمله چنین با شدنمي را کیهان. نرسید . 

 را ديگرش هایايده ها،ظرف شستن و شام میز کردنِ جمع با

 کیهان و کشید هال به سرکي شان،اتمام با و کرد سنگین سبک

يافت تلويزيون مقابل را . 

 شدنمي اصالً که اوايل آن ؛بود آرام کیهان که بود اين اشخوبي

 کنند؛ صحبت جمله يک حدِ در حتي شدنمي. رفت طرفش



 آن از خبری ديگر که شدمي وقتي چند حاال، اما بود تلخ کیهان

نبود پرخاشگر و عصبي کیهانِ . 

پرسید کند، جلب را کیهان توجهِ که بلندی صدای با : 

_ خوری؟مي چايي  

 های چای آن از يکي زد سرش به و گرفت مثبت جواب و

کند دم را کیهان یموردعالقه . 

 یجعبه کردنِ پیدا برای را هايشکابینت و زد برق به را کتری

 چنین دماغ و دل ديگر که بود وقت خیلي. گشت خشک، یمیوه

 را وسايلش جای جزئیاتِ ديگر اصالً و نداشت را کارهايي

دانستنمي . 

پرسید و کرد بلند را صدايش دوباره کرد، پیدا که را جعبه : 

_ طعمي؟ چه  

شنید و : 

_ کنهنمي فرقي . 



 شده خشک سیب برگ چند و هلو برگ چند قوری، توریِ داخل

کرد اشاضافه هم را خشک چای و انداخت . 

 چیزی کردنِ پیدا برای و گذاشت دم را چای. بود آمده جوش آب

 کردمي خريد بايد کرد؛ باز را يخچال بگذاردش، چای کنار که

خانه برای ! 

 به را آشپزخانه و بست را يخچال شکالت، ظرف ديدنِ خالي يا

 چای، کشیدنِ دم زمان تا شدمي شايد. کرد ترک هال سمت

 موضوع گرفت تصمیم و کند صحبت کیهان با را ایدقیقه چند

 درمورد کیهان رسیدمي نظر به که چرا باشد؛ پروين شانصحبت

دارد زدن حرف برای بیشتری هایکلمه موضوع اين . 

 به شد خیره و نشست هال هایراحتي از يکي روی و رفت

 کیهان که رسیدنمي نظر به. تلويزيون پخشِ حالِ در یبرنامه

 اما بود آنجا نگاهش باشد؛ تلويزيون یصفحه به حواسش

نه حواسش . 

پرسید ديد، خودش متوجهِ که را نگاهش و زد صدايش : 

_ کنه؟ پیگیری رو درمان دوباره نبايد مامان  



 روی طوالني، مکثي از بعد اما بود سکوت اولش کیهان جواب

گفت و شد جاجابه راحتي : 

_ دهنمي جواب ديگه گفتمي دکتر . 

داد ادامه خودش کیهان و کرد نگاهش غصه با : 

_  یپرونده خواستممي. تهران بودم اومده کار همین برای

 نظرِ اما بدم نشون هم ديگه دکتر چندتا به رو پزشکیش

يکیه شونهمه . 

شد بحث درگیر : 

_ چیه؟ نظرشون چي؟ يعني ! 

 صدايش بود؛ غمگین صورتش بودند؛ غمگین کیهان چشمان

بود؟ نشده متوجهش حاال تا چطور بود؛ غمگین  

داد ادامه و جلو به کرد خم را اشتنه : 

_ گن؟مي چي دکترها مگه ! 

 که دکترها بودند گفته چه. گرفت دستانش میان را سرش کیهان

نداشت؟ هم را اشبازگويي توانِ حتي کیهان ! 



 گرفتن جان حالِ در که پروين حالِبي و رنگ زرد صورتِ تصوير

. کیهان سراغ رفت و شد بلند جايش از و زد کنار را بود سرش در

 را کیهان سرخ چشمانِ و طرفش به شد خم و ايستاد مقابلش

گرفت هدف . 

 وجودش به ناخوشايندی و بد اضطرابِ. شدمي بد داشت حالش

شنید و کرد نگاه کیهان به منتظر. بود کرده سرايت : 

_ . شونهمه. دوتاشون نه شون؛يکي نه. نیست امیدی گنمي

گنمي. نیست امیدی ديگه گنمي شونهمه ... 

 همزمان دلش. خورد تکان نهال دلِ در چیزی و کرد که سکوت

 یاندازه به که پرويني برای. آمد درد به کیهان و پروين برای

بود غمگین حد اين تا که کیهاني برای و داشت دوستش بهارگل . 

 از که کیهان دستان روی را انگشتانش و نشست زانوهايش روی

 مثالً. بگويد چه دانستنمي. گذاشت بودند، شده جدا سرش

 دکترها گفتمي کهاين يا باشد؟ خدا به امیدت گفتمي

اند؟گفته خودشان برای چیزیيک  



 غمي از شدمي ترمچاله و مچاله دلش فقط بگويد چه دانستنمي

 سرزنش به کرد شروع و ريختمي وجودش به کیهان نگاهِ که

 غمش و کیهان از که بود خودش فکر به قدریآن خودش؛ کردن

بود مانده غافل . 

. داد حرکت کیهان یمردانه دستان روی دارحمايت را انگشتانش

 کیهان  ناراحتِ وجودش تمام حاال و شده فراموشش خودش غم

بود مادرش و . 

پرسید و کرد نگاه کیهان مستأصل چشمان به : 

_  يه خوایمي بديم؟ انجام کاری تونیممي! کنیم؟ کارچي

 و مهتاب. هست که هم ناهید. مامان و تو و من بريم؟ مسافرت

 جايي يه. مسافرت روزی چند بريم باهم همگي. بیان هم علیرضا

باشه داشته دوستش مامان که . 

داد مصرانه و کرد نگاه کیهان یبسته هایلب به : 

_  مخالفت کسي دونممي هم بعید. شهمي خوب خیلي بريم اگه

بگیرن مرخصي روزی چند همه. کنه . 



 دنبال به لحظه آن در فقط آورده؛ کجا از را ايده اين دانستنمي

کند خارج هوا و حال آن از را کیهان بتواند که بود حليراه . 

دهد قرارش تأثیر تحتِ بیشتر تا کشید را دستانش : 

_ . باشیم دورش. همونجا ببريمش. جنوبه عاشق مامانت

باشه؟. مونهمه ! 

 تأثیر تحت صدايش. کرد امیدوارش کیهان سرِ خوردن تکان

رفت باال هیجان : 

_  برای بتونن همه تا بزن زنگ امشب همین. بهشون بزن زنگ

 هست روزی چند. کنند آماده رو خودشون تاريخ تريننزديک

باشه؟. شده خوب هوا که ! 
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 را کیهان نهاييِ موافقت تا اشجمله انتهای بود گذاشته را باشه

 رسیدمي نظر به مظلوم هایبچه پسر به شبیه که کیهاني بگیرد؛

باابهت مردی تا . 



 دلش. بگیرد آغوش در را کیهان حالت اين خواستمي دلش

 دستش از بیشتری کار خواستمي دلش. ببوسدش خواستمي

 به کردن نگاه دهد، انجامش توانست که کاری تنها اما آمدبرمي

بود مردش یزده غم چشمانِ . 

* 

 

00:26 27.09.19, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#132 

 

# دوازده_کیلومتر_حوالي   

# المعيشقايق   

پنجم و چهل فصل  
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 فکر که گذشته هایماه به. تند دورِ روی بود افتاده زندگي

. باشند افتاده سريع قدرآن اتفاقات که شدنمي باورش کرد،مي

 بود گذشته که سالي یاندازه به عمرش تمام در را سالي هیچ

 تنگيدل از اگر و بود خوب اشهمه که سالي. بود نکرده زندگي

 نداشت سرش در ایدغدغه هیچ گرفت،مي فاکتور بهارگل برای

کردندمي ترشنزديک بختيخوش به که هاييدغدغه اال . 

 شروع حولِ بودند، گذشته که هاييماه در ذکرش و فکر تمام

 و خانه انتخاب از گذشت؛مي کیهان با مشترکش زندگي

 از. دکورشان و چیدمان و وسايل خريد تا گرفته تغییراتش

 برای سفارشي که تاجي و تور تا گرفته عروسش لباس انتخاب

بودند ساخته خودش . 

 بود سفرهايي و داشتنيدوست هایمشغولیت همین درگیر مدام

 گاهي که شدمي زندگي درگیر قدرآن. رفتمي کیهان با که



 آورکسالت و يکنواخت روزهايش چقدر قبلش کردمي فراموش

 .بوده

 پروين حالِ. شانباشکوه عروسيِ جشنِ از گذشتمي ماهي دو

افتاده اتفاق ایمعجزه که بودند معتقد همه و بود شده خوب . 

 و شود آزاردهنده خانواده برای اشدلتنگي گذاشتنمي کیهان

 برای شده حتي کیهان گفت،مي اشدلتنگي از نهال که زماني هر

تهران به بردشمي هم روز دو_يکي . 

 را کیهان عاليق. مشترک زندگي در افتادمي جا کمکم داشت

 برد؛مي پیش آيندترخوش را زندگي شانطريق از و شناختمي

 هایحمله که بود اين داشت که ترسي تنها و بود عالي چیزهمه

 خبری هاماه خدا شکرِ که نیافتد اتفاق کیهان برای میگرني

نبود ازشان . 

. بود راحت خودش یخانواده یاندازه به کیهان یخانواده با

 قدرآن و داشت دوست ندا مثل درست را ناهید و مهتاب

 شک به گاهي که رفتمي پیش بختيخوش روالِ طبقِ چیزهمه

بودنش حقیقي درمورد افتادمي . 



 جايي از سرش در خاطرات بود؛ کرده فراموش کامالً را گذشته

بود مربوط کیهان به که شدندمي شروع . 

 پر باشگاه و زبان کالس با را زمانش. بود خودش برای را روزها

 گاهي و گذراندمي کیهان یخانواده با گاهي را ظهرها. کردمي

 حرف داشت، تهران در که دوستاني و ندا و بهارگل با هاساعت

 کیهاني برای را عصرها. کردمي سر متفاوت اما را عصرها. زدمي

 را روزش آن تمامِ و آمدمي خانه به شب که گذراندمي

ساختمي . 

 کیهان که کند درست شام برای چه که کردمي فکر اين به عصر

 ترمشتاق را کیهان تا بپوشد چه که باشد؛ داشته دوست بیشتر

بگذارد دم هوايشان و حال به توجه با چايي طعم چه که کند؛ . 

بیشتر هاشب و شدمي انگیزدل خیلي زندگي عصرها . 

. کردندمي تجربه دوتايي را چیزهمه. بود دونفره شانزندگي

 تمام. افتادندنمي هم کردنش پیدا فکرِ به و نداشتند دوستي

 زنِ ترينبختخوش را خودش نهال و بود خوب هايشانلحظه

بود آمیزاغراق و ایکلیشه باور اين اگر حتي دانست؛مي دنیا . 



بیشتر هایبختيخوش به و کردمي فکر شانآينده هایسال به . 

 کسي يا چیزی نداشت باور و کردمي دعا کیهان سالمتي برای

  پیامکِ اولین وقتي حتي. بگیرد را بختيخوش همهآن بتواند

 باور باز هم اشزندگي وسط افتاد صاف ناشناس  مشکوکِ

 وقتي حتي. شود خراب بارهيک به بختيخوش همهآن کردنمي

 که است سروشي ناشناس هایپیام آن یفرستنده فهمید

 زندگيِ روزی که کردنمي را فکرش هم باز کرده، فراموشش

 هایحرف سروش وقتي حتي بگذرد؛ عشقبي اشعاشقانه

 محال امری را بختيخوش شدنِ خراب هم باز زد، ترسناکي

دانستمي . 

 اشتلقي اشتباهي که پیامکي آن که کردنمي باور کرد؛نمي باور

 در کند ريشه آنچنان روزها، گذشتِ از بعد بود، کرده

 یمیوه کند، نگاه را اشزندگي کجای هر که اشبختيخوش

ببیند رسیده را شَکَش . 

 بیدار بختيخوش خوابِ از بارهيک کردنمي باور کرد؛نمي باور

ببیند کابوس بیداری در فقط بعدش و شود .  



کردنمي باور ... 

* 
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زدمي حرف صدا و سر پر و انرژی با مهتاب : 

_ . اتاق يه تو علیرضا و من. زوج تا دو و داريم اتاق تا سه! خب

! پايیني اتاق تو هم ناهید و مامان. اتاق يه تو جون نهال و ناهیک

 همگي برای خوبي شب! خود اتاقِ رود هرکه نخود، نخود...خب

 .آرزومندم

 جز نداد نشان واکنشي هايشجمله از کدامهیچ به کسيهیچ

گفت تفاوتبي که کیهان : 

_ زهرمار و ناهیک ! 

شد بلند مهتاب یخنده صدای : 

_ بخورتت بگم شوهرم به نکن کاری ! 

گشود اعتراض به لب پروين : 

_ برادرت با کن صحبت درست ! 

گفت و چرخاند کاسه در را چشمانش مهتاب : 



_ برادرم تا کردم توهین شوهرم به بیشتر مگه؟ گفتمچي ! 

 به غصه پر نهال، و هم کیهان. هم ناهید. خنديد علیرضا

 بودند رسیده که بود ساعت يک. کرد نگاه شانزورکي هایخنده

 را جو و بگويد چیزی کردمي سعي هرکسي ساعت، يک اين در و

. زورکي هاخنده و بودند ساختگي همگي هاجمله اما کند تعديل

. نیفتاده اتفاقي هیچ که شادند؛ که کنند وانمود خواستندمي

 شانسه هر اما شوند پروين یروحیه بهبود باعث خواستندمي

 حد چه تا که باريدمي هايشانچشم از و داشتند ضعیفي عملکرد

غمگینند و کالفه . 

 که ایانرژی با و شد بلند جايش از که بود کسي اولین نهال 

گفت نبود، ساختگي : 

_  اگر. باشیم انرژی با و حال سرِ صبح تا بخوابیم زودتر بهتره

 با هم صبحونه. بخوريم دريا کنار رو صبحونه باشن موافق همگي

 .من

گفت محبت با پروين و کردند نگاهش قدرداني با ناهید و مهتاب : 

_ قشنگم عروس خودت به نده زحمت . 



گفت و زد پروين برای دل ته از لبخندی : 

_  يه خواممي. نیست زحمتي و بدم انجامش دارم دوست خودم

بخوريم فارس خلیج کنار کامل یصبحونه ! 

شد بلند جايش از هم مهتاب : 

_ درمیارن رو ادات بقیه! تويي عروس . 

 با. رفت باال هاپله از علیرضا همراه و گفت بخیری شب بعدش و

برد اتاقش به را پروين هم ناهید رفتنشان . 

اما برود باال یطبقه به داشت قصد نهال  

 و شد منصرف داشت، رفتن بیرون قصد که کیهان ديدن با

 :پرسید

_ بری؟ خوایمي جايي  

را سوالش جواب نه اما داد جواب کیهان : 

_ آدنمي خوابم . 

گفت و کرد نگاه صورتش به غمگین : 



_ کردی رانندگي ساعت چند که هم امروز. نخوابیدی که ديشب . 

کرد تکرار را قبلي یجمله همان وقتي بود کالفه کیهان لحن : 

_ برهنمي خوابم ! 

گفت را حقیقت : 

_ برهنمي خوابم هم من . 

پرسید مردد بعد و : 

_ بیام؟ هم من  

 که ایخانه. کند حرکت دنبالش که شد باعث کیهان سکوت

 فارس،خلیج مقابلش که خیاباني بود؛ خیابان سَر بوند، گرفته

بود ابهت با زيادی آرامشش و بود گرفته آرام . 

 تا همراهش و کرد رد را خیابان عرض کیهان یشانه به شانه

برداشت قدم ساحل .  

 بدنش پشت را هايشدست. بود سنگین و تلخ کیهان سکوت

 اين که نهالي کنارش؛ هم نهال و ايستاد دريا مقابل و کرد قفل

 تمام که نهالي. بود کرده فراموش پاک را خودش غم روزها،



 غم که ایخانواده کردن جور و جمع برای بود گذاشته را تالشش

 که نهالي. بود کرده امیدشانبي و انگیزهبي مادرشان، بیماری

 اعضای تک به تک به حواسش بود؛ داده را سفر ترتیب خودش

شدنمي غافل ازشان ایلحظه و بود خانواده اين .  

 که کرد نگاه همانجايي به و ايستاد کیهان از فاصله با هادقیقه

 که مردی بود؛ مچاله مرد اين برای قلبش. کردمي نگاه کیهان

 و کشیدمي سیگار نه کرد؛مي فرياد و داد نه غمش تسکین برای

 بود سکوت انتخابش روزها اين که مردی. آوردمي رو الکل به نه

سکوت و ! 

 را کیهان از حالت اين ديگر که بود گذشته چقدر دانستنمي

 سرش ارادهبي و ايستاد کنارش. رفت سمتش به و نیاورد طاقت

زد لب و داد تکیه مردش بازوی به را : 

_ بزنیم حرف هم با کاش .  

 ازش سرش گاهتکیه اما نگرفت جواب. نگرفت کیهان از جوابي

 به بیشتر و بیشتر را سرش که شد باعث همین و نشد دريغ

 يکي دلش. برايش بود شده تنگ دلش. بفشارد مردش بازوی



. دارند الزمش هردوشان بود مطمئن که چیزی. خواستمي شدن

 رنگِ زودتر نیازها آنجا رفتند؛مي اتاقشان به زودتر هرچه کاش

گرفتندمي واقعیت . 

 کشید؛ خانه سمت به را کیهان دست و کرد بلند را سرش

برداشت قدم کنارش حرفي هیچبي که کیهاني . 

* 
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 و کرد رد را تلفنش یصفحه روی شده داده نمايش تماسِ

ماند خیره اینقطه به مضطرب . 

 و بود تمیز خانه نه اما رسیدمي ديگر ساعت دو_يکي تا کیهان

 بیرون شام برای بخواهد کیهان از کهآن دماغِ و دل. آماده غذا نه

نداشت هم را روند . 

 چند گذشت؛مي شکل همین به اوضاعش که بود روزی چند

 پیام ناشناس که کسي بود شده متوجه که بود روزی

 اتفاق اين برای ایچاره داشت تصمیم. بوده سروش فرستاده،مي

 عذاب احساس. کردنمي کار درستي به مغزش اما بیانديشد

 کیهان کهاين از اما نیست مقصر دانستمي. داشت گناه و وجدان



 را خودش بگذارد، هم توانستنمي و بود نگذاشته جريان در را

کردمي سرزنش . 

 صدای با اما ببیند تدارک شامي و رود آشپزخانه به داشت قصد

 جای سر نشست شد، بلند اشگوشي از که پیامک مخصوصِ

 .اولش

 دانستنمي اما کند پاک نخوانده را پیام که گفتمي عقلش

 را پیام که گرفتندمي فرمان مغزش جز عضوی چه از هايشدست

 ارسال هایکلمه خواندنِ به کردند شروع هايشچشم و کردند باز

سروش جانب از شده . 

 که دارن وجود مسائل سریيه نهال؛ بزنیم حرف حتماً بايد "

توئه حقِ شوندونستن . " 

 خدا فقط. گذاشت اشپیشاني روی را لرزانش هایانگشت

بود مضطرب حدی چه تا لحظه آن در که دانستمي . 

 اشصفحه روی دومي که بود فعلي پیام دارِ و گیر در همچنان

 .نشست

نیست کنيمي فکر که نجاتي یفرشته اون کیهان " . " 



 افتضاحي حس و کشیدند سوت هايشگوش خواندنش محض به

 کیهان درمورد حقي چه به سروش. کرد احاطه را وجودش تمام

بافت؟مي خزعبالتي چنین ! 

 را سروش یشماره اگر که رسید حدی به عصبانیتش لحظه يک

 آرام قلبش گذاشت،نمي دستش کفِ را حقش و گرفتنمي

شدنمي . 

 فرستاده پیام طريقش از سروش که ایشماره همان عصبانیت با

 متوجه اصالً. شد منفجر ارتباط برقراریِ محض به و گرفت را بود

 تهديدآمیز لحنش! گفتمي داشت فقط گويد؛مي چه که شدنمي

 اشگريه هم هايشحرف وسط آلود؛اعتراض هايشکلمه و بود

 .گرفت

 طورآن باريک که بود رحمبي چقدر سروش؛ بود رحمبي چقدر

. نداشت را گذاشتنش راحت قصدِ هم حاال و بود شکسته را دلش

 بعد و دانستنمي! آورده کجا از را اششماره که دانستنمي اصالً

 شود، شانمتوجه سروش خواستنمي که هايياشک مهار از

کرد باز تهديد و اعتراض به لب دوباره : 



_  و دونممي من بفرستي، پیامي يا بگیری تماس ديگه باريک اگر

 شکايت ازت. بذاره دستت کفِ رو حقت تا گممي کیهان به. تو

کنممي . 

 اما بگويد چیزی داشت انتظار بود؛ عجیب برايش سروش سکوت

است کردن گوش حالِ در تفاوتيبي با که رسیدمي نظر به . 

 جريان در را نامي فردا، همین بايد. بود فايدهبي کالمي تهديدِ

کند پیگیری را قضیه اين تا خواستمي برادرش از و گذاشتمي . 

 و عقل اگر سروش. بود گرفته تماس که بود کرده اشتباه اصالً

 و تماس کردن قطع به تصمیم. شدنمي مزاحمش که داشت شعور

 ماتش اش،جمله شنیدن با که داشت را اششماره کردن بالک

 :برد

نهال؟ ببینیم رو همديگه کي "_  " 

بود حدش از بیش تعجبِ سرِ از سکوتش . 

 که بود داشته نگه گوشش کنار را گوشي مردد ثانیه چندين

داد ادامه تفاوتيبي با سروش : 



ببینیم؟ رو همديگه کي! نگفتي "_  " 

 و کرد قطع را تماس. بود فايدهبي مرد اين با بیشتر زدنِ حرف

 به فردا همین. کرد بالک را اششماره و حذف را هايشپیام درجا

بستمي را آزاردهنده یپرونده اين و زدمي زنگ نامي . 

 سمت به رفت داشت،برنمي سرش از دست که وجداني عذاب با

کند پاودست شام برای چیزی تا آشپزخانه . 

 یانصافانهبي جمالت حولِ مدام ذهنش و نداشت را الزم تمرکز

چرخیدمي سروش . 

 را کاری کهآن بي گشتمي خودش دور آشپزخانه در داشت

 کیهان، یچهره ديدن با. برگشت خانه به کیهان که ببرد پیش

کرد لعنت را سروش لب زير و شده مچاله دلش . 

 گناه احساس پیش از بیش شنید، که را کیهان پرانرژیِ صدای

پرسید دمهمان کیهان و داد را سالمش جواب. کرد : 

 خوبي؟_



"  همیشه مثل نهال اما داشت فرق همیشه با اش"خوبي؟

داد را جوابش : 

_ نباشي خسته. ممنون. خوبم ! 

شد دقیق صورتش به کیهان : 

_ نیستي؟ سرحال چرا پس ! 

 چرا؟ دروغ اما بگويد کیهان خود به را قضیه توانستمي کاش

 از اسمي هیچ که بود کرده شرط کیهان. واکنشش از ترسیدمي

بود نگذاشته برايش هم ایتبصره و نیايد شانزندگي در سروش . 

گفت دروغ و راست و داد قورت را بغضش : 

_ شده تنگ امخانواده برای دلم . 

 

* * * * * * * 
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 از و گذاشته سر پشت را العادهفوق اما کنندهخسته روزِ يک

بودند رفته پیش برنامه طبق عصر تا صبح . 

. بود نديده شاد و سرحال طورآن را پروين نهال، که بود هاهفته

 دل تهِ از همگي نبود؛ ساختگي هم هابچه خوب حالِ و خنده

کیهان حتي زدند،مي لبخند . 



 کرده فراموش که بود گذشته عالي نهال برای روز آن قدری به

 به دادمي نشان توجه مدام کیهان. دارد مشکالتي کیهان با بود

بود دنیايي نهال برای همین و هايشخواسته . 

 همیشه از زودتر خستگي از پروين برگشتند، خانه به که عصر

 پیشنهادِ به و داشتند انرژی همچنان اما بقیه. برد خوابش

 موافق خیلي کیهان کنند؛ بازی که شد قرار مهتاب و علیرضا

 را کردنش راضي راهِ مهتاب اما نبود کارها اين اهل واقع در. نبود

دانستمي بلد . 

 گروه، يک در کیهان و نهال کنند؛ بازی پانتومیم شد قرار

 بازی به تمايلي که هم ناهید. مقابل گروه در هم مهتاب و علیرضا

نشست داوری جايگاه در نداشت، . 

بازی قوانین دادن توضیح به کرد شروع مهتاب : 

_  يه يا ترکیب يه جمله، يه علیرضا و من مثالً که اينطوريه بازی

 شما گروه اعضای از يکي به بعد گیريم،مي نظر در رو المثلضرب

 به که داره فرصت دقیقه ۳ شخص اون و گیممي رو اون

 رو هست که ایديگه چیزِ هر يا ترکیب يا جمله اون گروهیشهم



 اگه و گیريممي ما امتیاز يه نتونست، دقیقه ۳ تا اگه. بفهمونه

حله؟. گیريدمي شما امتیاز يه تونست،  

بود میلبي زيادی کیهان اما داد تکان سر زدههیجان نهال . 

زد بهم را هايشدست مهتاب : 

_ بگین چیزی يه شما اول . 

داد انصراف کیهان : 

_ بگم تونمنمي من . 

گفت فوراً نهال و : 

_ کنید صبر لحظه چند. گممي من . 

 کنار. بود ايستاده منتظر اتاق وسط که مهتابي سراغ رفت و

درآورد را مهتاب صدای و گفت چیزی گوشش : 

-  در کنم؟ حالي علیرضا به رو دارچین چطوری من. ترآسون يکم

چیه چین دونهنمي هم عادی حالت ! 

کرد اعتراض و خنديد نهال : 



_ بدجنس که گفتیش بلند . 

انداخت باال ایشانه مهتاب : 

_ بگو ديگه يکي . 

 تاکید و گفت گوشش در ديگری چیز ثانیه، چند از بعد نهال و

 :کرد

_ ماست نفع به امتیاز يه بگي بلند اگه . 

کرد نگاهش چپچپ مهتاب : 

_ رسهمي هم ما نوبت. بابا خبخیلي . 

گرفت زمان ناهید . 

 با و کردن اجرا به کرد شروع مهتاب و کیهان کنار برگشت نهال

انداخت خنده به را همه اول، حرکت همان . 

 کرد، هرچه مهتاب اما داد تشخیص فوراً را اول یکلمه علیرضا

 را بود کرده تعیین نهال که ایکلمه سومین و دومین نتوانست

 راه گرفته فاصله هم از پاهای با داشت ایثانیه سي. کند بازی



 انتهای و خنديدمي زدن، حدس جایبه علیرضا و رفتمي

پرسید هايشخنده : 

_ ری؟مي راه گشاد گشاد داری  

 بودنِ درست معنای به را دستش و پريد پايین و باال مهتاب

داد حرکت علیرضا یکلمه . 

 را سرش کیهان که کردمي دنبال را بازی هیجان با داشت نهال

پرسید گوشش کنار و آورد نزديک : 

_ بهش؟ گفتي چي ! 

 از که ذوقي با و گرفت مهتاب دارِخنده نمايش از چشم نهال

 گوشش کنار زده،هیجان اما آرام بود، شده نصیبش کیهان سوال

 :گفت

_ شیرازی گشادِ شلوارِ . 

کرد گرم را دلش کیهان یخنده و . 

 بلندی صدای با ناهید اگر و بود شده پرت بازی از حواسش

گفتنمي : 



_ تمومه وقت ! 

کردمي نگاه کیهان به همچنان . 

علیرضا سرِ زدن غر به کرد شروع مهتاب : 

_ خنگي خیلي که؛ واقعاً . 

داد ادامه نهال به رو بعد و : 

_ گیرممي رو حالت ! 

 مشورت به کردند شروع علیرضا و مهتاب و خنديد اما نهال

 زد، صدا را نهال وقتي مهتاب و کلمات انتخاب برای کردن

بودند شده بدجنس زيادی چشمانش . 

 آرامي به مهتاب و رفت سمتش به خنديدمي کهدرحالي نهال

گفت گوشش کنار : 

_ جمعه دلگیرِ عصرِ . 

 برايش شکلکي مهتاب و کرد نگاه مهتاب صورت به متعجب

 .درآورد

گفت بلند ناهید : 



_ شد شروع تونزمان . 

 برای نداشت ایايده هیچ و کرد نگاه کیهان به عاجزانه نهال، و

جمعه دلگیرِ عصرِ" کردنِ اجرا ". 

کرد اشاره وسطي به و آورد باال را انگشتش سه . 

پرسید کیهان : 

 دومي؟_

 جمع را صورتش و گذاشت دلش روی دست تايید، از بعد نهال و

پرسید کیهان و داد نشان ناراحت را خودش و کرد : 

- کنه؟مي درد جايیت   

 و چندين از تلفیقي با نهال و رفت هوا به هابچه یخنده شلیک

کرد نگاه لبش روی لبخندِ و کیهان به مختلف، حس چند . 

* 
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پرسید کیهان و کرد اشاره دلش به : 

  شکم؟-

 در داد؛ تکان کلمه به کیهان شدن نزديک معنای به را دستش

 تند کیهان و بگويد را تریمربوط یکلمه کیهان خواستمي واقع

پرسید سرهمپشت و : 

- صفرا؟ یکیسه کلیه؟ معده؟   

کردن اذيت به کرد شروع علیرضا : 

- ريز؟درون لوزالمعده؟غدد پانکراس؟  

 باال را دستانش آني به اما کرد جمع را هايشلب ناامیدی با نهال

 و کرد درست قلبي هم، کنار انگشتانش دادنِ حالت با و آورد

پرسید فوراً کیهان : 

  قلب؟-



 یکلمه کیهان تا داد تکان زده هیجان را دستانش دوباره نهال

پرسید کیهان و بگويد ترینزديک : 

 دل؟-

 ادای و داد نشان را اول یکلمه فوراً و خنديد و پريد جايش از

آورد در را خوابیدن .  

بود کرده سرايت کیهان لحن به هیجان : 

 خواب؟-

 کرد اشاره ساعتش به داد؛ تکان "نه" معنای به را دستش نهال

گفت فوراً کیهان و کرد اجرا را خوابیدن پانتومیم مجدا و : 

- شب؟ خواب؟ ساعت   

 را حدسیاتش کیهان و دستش چرخاندن به کرد شروع نهال

کرد رديف : 

- خواب؟ موقع خواب؟ وقتِ شب؟نصفه   

زد لب نهال : 

 !نه-



پرسید کیهان و داد تذکر ناهید : 

- داره؟ ربط خواب به   

شنید و داد نه عالمتِ مجددا نهال : 

- وقت؟ به داره؟ ربط شب به   

کرد شروع دوباره کیهان و داد سرتکان : 

- ظهر؟ عصر؟ صبح؟ شب؟نیمه  

 و رسید عصر به تا کرد رد تک به تک و پريد پايین و باال نهال

پرسید کیهان که زماني : 

- دل؟ عصر   

کرد اعالم ناهید : 

- مونده ديگه یدقیقه يک . 

 کیهان به را جمعه اگر داد؛ نشان را سوم یکلمه فورا نهال

بزند حدسش کامل توانستمي کرد،مي تفهمیم .  

گفت که کیهان صدای با و کرد فکر ایثانیه چند : 



- باش زود ! 

 با بعد و کرد اشاره ساعتش به! نداشت ایايده جنبید؛ خودش به

 را منظورش کیهان دانستمي بعید. داد نشان را پايین انگشتش

پرسید کیهان و شود متوجه : 

  اينجا؟-

شنید و کرد رد : 

  بوشهر؟-

خنديد علیرضا : 

- بوشهر؟ دلِ عصرِ  

 بهش فوراً ديوار، روی تقويم ديدن با و گرفت اشخنده هم نهال

کرد اعتراض مهتاب و کرد اشاره : 

- نداريم مستقیم یاشاره نیست؛ قبول ! 

گفت نهال : 

- نیست مستقیم یاشاره ! 



 نشان را انگشتش هفت "تقويم؟"بود پرسیده که کیهاني به و

شنید و داد : 

- هفته؟ روزهای هفته؟ يک  

داد تذکر دوباره ناهید : 

- بزني حرف نبايد ! 

 خواستمي دلش. داد تکان سر کیهان، به جواب در زده هیجان

 حالت آن و بود کیهان ابروهای میان که اخمي آن برای بمیرد

  .متفکرش

 رسیدنش با و شنبه از هفته هایروز گفتن به کرد شروع کیهان

گفت مردد کیهان و کرد تايیدش نهال جمعه، به : 

- جمعه؟ دل عصر  

گفت ناهید و چرخاند دست : 

- تمومه وقت ! 

 فوراً کیهان و دادن نشان خوشحالي به کرد شروع مهتاب

 :پرسید



- جمعه؟ دلگیر عصر   

 از چیزی مقابل، گروه یبدجنسانه نکردن قبول و زد لبخند نهال

نکرد کم اششادی .  

کرد اعتراض کیهان : 

- گفتم رو اشهمه ديگه؛ گفتم .  

کرد دعوتشان آرامش به ناهید : 

- خوابه مامان ! 

نیامد کوتاه کیهان و : 

- کنمنمي بازی يا کنیدمي قبول يا !  

کرد نگاهش چپچپ مهتاب : 

-  درست بگو هي حاال شده؛ تموم وقتت. هستي زنيجر عجب

  !گفتم

کردمي نگاهشان لذت با و ايستاده عقب نهال . 

کشیدن نشان و خط به کرد شروع کیهان : 



-  هم ساعت سه نه، که دقیقه سه علیرضا که گممي چیزی يه

نفهمي تو بکشه رو خودش .  

داد ادامه نهال به رو بعد و : 

- نهال اينجا بیا !  

 معلوم داشتند؟ مشکلي. آمد در پروازبه روحش و رقصید قلبش

نه که بود !  

 کاش. کرد نگاه هايشاخم به لبخند با و کیهان پیش رفت

 یپسربچه ورژن  از عکسي و بیاورد را اش گوشي توانستمي

بگیرد کیهان .  

آمدمي دست به راحت قدرهمین همیشه بختيخوش کاش . 

* 
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 !شک

 جانت به که وقتي از امان اما بود جوریوجمع و کوچک یکلمه

 از پر جانت با شدنعجین محضِ به اما بود حرفي دو نشست؛مي

 شانعنوان اگر که ایناگفته هایحرف از پر شد؛مي حرف

شدنمي صاف خودت با دلت ابد تا کردی،نمي . 



 اش؛گوشي روی تصويرِ به بود مانده خیره که بود هاساعت

 بود؛ کیهان صاحبش اما بودش فرستاده سروش که تصويری

 هایپرنسس به شبیه ای،افسانه زيباييِ با زني کنارِ کیهان

نقصبي و ظريف قدرهمان کودکي؛ هایکارتون ! 

 و هاپیام از کدامهیچ به دادنجواب بدون که بود هاساعت

عکس اين به بود مانده خیره سروش، هایتماس .  

 با بعدش و شود تاريک اشگوشي یصفحه تا ماندمي خیره آنقدر

 کار اين به قدرآن و کردمي روشن را صفحه انگشت، یضربه

شود حک ذهنش در تصوير تا داد ادامه . 

 آن و کیهان تصوير هايش،پلک بستن وجودِ با حتي آن، از بعد

 سرش تصويرِ در حتي داشت؛ سرش در کامل جزئیاتِ با را زن

 به خوب اگر و بودند گرفته را زن ظريف کمرِ کیهان، انگشتان هم

 کرد،مي تصور را بود نشده داده نمايش که آنچه و دقت تصوير،

 کیهان پای روی سفیدپوش زنِ اينکه فهمیدنِ نبود سخت

است نشسته . 

اشبختيخوش سرِ از داشتبرمي دست سروش کاش . 



 فراموش و پاک، را اخیرش مدتِ چند یحافظه توانستمي کاش

ديده چه و شنیده چه کند . 

 با بود مصادف وفاداری اما بماند وفادار هايشقول به شدمي کاش

 .خودخوری

 شدنيپاک هم سرش از مگر اما کرد پاک اشگوشي از را تصوير

 بود؟

 با قرارشوقول کرد تالش مدت تمام و کرد خاموش را اشگوشي

دارد نگه زنده سرش در را کیهان . 

 است؛ کیهان یگذشته به مربوط زن اين که بود معلوم کامالً

 جابه اشدرباره بزرگ کنجکاویِ يک کیهان که ایگذشته همان

بود گذاشته . 

 که بود انصافبي بود؛ انصافبي هم کیهان کرد،مي فکر که خوب

 با بوده زني گفتمي مثالً شدمي چه. بود نداده ساده توضیح يک

 گفت،مي اگر که نیست؛ حاال دلیل فالن به و نشانونام اين

بکارد دلش در شک بذرِ اينطور توانستنمي وقتهیچ سروش . 



 خاموش روزی چند کمتر هایتنش برای را اشگوشي کرد سعي

 و روز يک. نشد موفق اما کند خودش حال به فکری تا دارد نگه

. کرد روشن را گوشي ظهرش فردا و نیاورد دوام بیشتر شب يک

 بد حالش اما نداشت هم را سروش با صحبتيهم قصدِ گرچه

بود برده روزش وحال به پِي هم کیهان که قدریآن. بودشده . 

 خواستمي. کند تمام همیشه برای را قضیه اين خواستمي فقط

 کیهان با را قضیه که بگويد سروش به شده که هم دروغ به

 فصلوحل قضیه و داده را الزم توضیحات کیهان کرده؛ مطرح

 که شد مواجه چیزی با کار، اين به تصمیم محض به اما شده

بود ترديدش و شک یکنندهتکمیل . 

 سمت به دادند سوق را اشزندگي که شنید هاييجمله سروش از

بود نهفته ديگر حرف هزاران دلشان در که هاييحرف. ويراني .  

 وحشت جمالتش عین يادآوریِ از حتي بود؟ گفته چه سروش

 کنار هاجمله اين شنیدن از بعد خودش با تا کشید طول. داشت

 .بیايد



 بودند عجیب که هاييحرف. بود زده ترسناکي هایحرف سروش

 جور منطقش با که کند شانمطرح چگونه بود بلد سروش اما

 .دربیايند

 به بود کرده متهمش بود؛ کرده متهم را کیهان که سروشي

 سروش اما بود دارخنده هم فکرش. متاهل هایزن با ارتباط

 را شواهد توانستمي نهال که بودداده انتقالش خوب قدریآن

بکشد بیرون وحشتناک حقیقت يک دلش، از و بچیند هم کنار . 

 جا حتي بدون شدند؛مي تکرار سرش در سروش جمالت مدام

کلمه يک افتادن !  

. بیار خاطر به رو کیهان با ارتباطت شروع کن؛ نگاه خودت به "

 یرابطه يه  وسطِ من با تو که وقتي سراغت؟ اومد کي کیهان

 زني سراغ رهمي سالم و عاقل آدم مگه اومد؟ چرا. بودی جدی

چرا؟ سراغت؛ اومد کیهان اما متعهده؟ که  " 
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 دستانش بین را سرش شدند،مي تداعي سرش در هاجمله وقتي

 در مغزش در که ناخوشايندی حس از شود رها شايد تا گرفتمي

 ایلحظه حتي لعنتي کلمات آن و سروش صدای اما بود جريان

نداشتند را کردنش رها قصد . 

 به نسبت کیهان باريک. نهال توئه حق حقیقت دونستنِ "

 حاال و کرده آگاهت داشت وجود من درمورد که حقايقي

 حق دونستن. بدم انجام حقت در رو کار اين که منه یوظیفه

 جا نجات یفرشته رو خودش که کسي بدوني بايد تو. توئه مسلم

 و کیه خودش داده، نجاتت ديوصفت منِ دست از و زده

 ایآينده چه قراره و داشته پرباری یگذشته چه و ستکارهچه

 بره و بشه سیر زود يا دير هم تو از که نیست بعید. بزنه رقم برات

 چشمش جديدش کارمحل تو که معلوم کجا از بعدی؛ سراغ

 فکر اين به که باشه؟ نگرفته رو متعهده يا متاهل که زني يا دختر



 پارتنِرِش؟ هایکاریکثافت از کنه آگاه هم رو اون مثالً که نیافته

 کجا از داده؛ انجام رو کار اين دوبار امروز تا تو فعليِ همسر

نده؟ انجامش سوم بار معلوم  " 

 سروشي شود؛ ساکت که بود خواسته فقط سروش به جواب در

 شنیدنش تابِ زني هیچ که را هاييحرف رحمانهبي و سرهيک که

گفتمي و گفتمي و گفتمي نداشت، را ! 

 که زني با. دراومده گندش و کرده رو کار اين باريک کیهان "

 اين متوجه زن اون شوهرِ وقتي و داشته رابطه بود کرده ازدواج

 کشیده هم دادگاه به کیهان پای حتي شهمي نامشروع ارتباط

. نهال بشه پنهون تو از بخواد که نیست چیزايي اينا. شهمي

 و کرده شونپنهون ازت ناحقي با کیهان و شوندونستن حقته

 با رو حسابم هم که. کنم آگاهت که دونستم خودم یوظیفه من

 من بخاطر که سختي روزای هم و باشم کرده صاف کیهان

 کم رو خودم وجدانِ عذاب و باشم کرده جبران رو گذروندی

 تو به تا کنم جور برات رو بخوای که مدرکي هر حاضرم من. کنم



 کني جمع رو حواست و داشته ایگذشته چه کیهان شه ثابت

بیاد سرت ممکنه خبریبي با که نامعلومي بالی و آينده برای . " 

بودند مرگ خودِ خودِ روزها آن که وای . 

 پرتگاه یلبه را خودش و تیغ یلبه را اشزندگي روزها آن

ديدمي . 

 شک بذرِ. شود سروش هایحرف خیالِبي توانستنمي ديگر

بود اعتمادیبي اشثمره و داده برگ بود، کرده ريشه . 

 تمام. برسد سرنخي به شايد تا کیهان وسايل در کردمي کنکاش

 را داشتمي شاننگه گاوصندوق در کیهان که مدارکي و اسناد

 چیزیهیچ اما بود گشته را اششخصي وسايل. بود کرده رو و زير

 به دهد ربطش بخواهد که نداشت وجود چیزیهیچ. نبود

بود زده حرف اشدرباره سروش که افتضاحي یگذشته . 

 کالمِ اطمینان مدام اما کرد تالش. کند آرام را خودش کرد تالش

 ینحوه کنارِ گذاشتمي را کیهان یگذشته درمورد سروش

رسیدمي بدی جاهای به و مرد اين با اشآشنايي . 



 دانشگاه های ایدورههم از يکي برای باريک که داشت خاطر به

 و آشنايي ینحوه بود، سروش با اشرابطه جريانِ در که

 گفته سابقش کالسيِهم و بود داده توضیح را کیهان با ازدواجش

بده شانس خدا" بود " . 

بود گفته  

 قبالً کسي با همسرشون اينکه پذيرشِ هم طوريشهمین مردا "

 کرده تو همسرِ که کاری اين به برسه چه ندارن، رو بوده رابطه تو

آرهنمي روت به هم رو چیزیهیچ تازه و  " . 

 از مدام. شدمي کنده جايش از داشت قلبش روزها آن که آخ

 را خودش جوابِ چه که ماندمي هربار و پرسیدمي سوال خودش

 .بدهد

 که خواستمي سروش از بايد يا دوراهي؛ سرِ بود کرده گیر

 ابهام رفع که خواستمي کیهان از يا بدهد تریموثق توضیحات

 نتیجه به خودش با تنهايي به خودش بود محال که وگرنه کند

 .برسد

کردمي انتخاب را راه دو اين از يکي بايد . 



کیهان؟ يا سروش  

بود سختي دوراهيِ عجیب اش،دوراهي و پرسیدمي کدام از بايد . 

 

* * * * * 
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 در لبخند با وقتي بود صورتش روی همچنان بازی هیجانِ اثرات

گفت مهتاب، گفتنِ بخیرشب به جواب : 

_ عزيزم خوش شب . 

 که کرد نگاه کیهان به نهال و افتاد راه علیرضا سرِ پشت مهتاب

بود حیاط فضای تماشای حالِ در و ايستاده پنجره کنار . 

 شرتِتي. کرد نگاه مردش به تحسین با و کم را اشفاصله

آمدمي پوستش به رنگطوسي . 

 باريک که کرد آرزو و نگاه رنگشخوش و تراشخوش بازوهای به

شود اسیر بازوها اين میان ديگر . 

شد غافلگیر کیهان، چرخیدنِ با . 

 صورت روی کرد ثابتش بعد و چرخاند ایلحظه برای را نگاهش

پرسید کیهان و کیهان : 



_ آد؟نمي خوابت  

داد تکان سر : 

 .چرا_

_ پس؟ بخوابي رینمي چرا  

بود نامهرباني سوالِ . 

گفت باراين و داد تکان سری هم باز : 

_ آدنمي خوابم . 

  قالبِ از که کیهاني کرد؛ نگاه کیهان متعجب چشمان به و

 شده و بود گرفته فاصله بازی هنگامِ داشتنيِدوست یپسربچه

نیافتنيدست و دور مردِ همان بود . 

 که اتاق به. برسد اشخواسته به مرد اين با بود نتوانسته ديشب

 خلوت فکرهايشان با يکيآن حضورِ در کدام هر بودند، رفته

 برای نهال اما شود سنگین هايشانپلک که زماني تا بودند کرده

گفت که خواستنمي چیزی چنین هم شانامشب : 

_ کیهان بزنیم حرف بايد ! 



_ نهال بگي چي از خوایمي دونممي ! 

بود تلخي جوابِ . 

 اين  سرايتِ از کرد سعي و کرد نگاه کیهان صورتِ به ناامیدی با

گفت وقتي کند جلوگیری لحنش به ناامیدی : 

_ بگم بذار پس . 

 را ایشده ديده کمتر انعطافِ مردش چشمان در لحظه يک برای

داد امیدش همین و ديد . 

گفت کیهان که بگويد چیزی خواستمي : 

_ باال بريم ! 

بهتر؟ اين از چه. کرد موافقت ! 

 شنید،مي که را سرش پشت هایقدم و افتاد راه کیهان از جلوتر

کردمي اضافه ضربان قلبش . 

 اوج به نهال هیجانِ بست، را در که کیهان و شدند که اتاق وارد

 نیاز مردش تَنِ به لحظه همان در دانستنمي و رسید خودش

کرد را خودش کارِ نگاهش اما هايشکلمه به يا دارد . 



پرنیاز و بود دارتب که نگاهي . 

 از که انتظاری برخالف اما کشاند طرفش به را کیهان که نگاهي

شنید داشت، کیهان : 

_  درست خوام؛مي هم من نهال؟ باشیم هم با رو امشب خوایمي

تو یاندازه به . 

 جلو را نهال   بالتکلیفِ تنِ دستانش و کرد طي را فاصله بعدش و

 تکان هاجمله ترينعجیب گفتنِ برای هايشلب و کشیدند

 :خوردند

_  که دارم نیاز اين به تو از بیشتر من. خواممي تو از بیشتر من

بشم يکي باهات . 

داد ادامه و کشاند نهال لباسِ زيرِ به را دستانش : 

_  تموم معرکه، سکسِ يه با که اينم خواهانِ تو از بیشتر

 که بیاد سراغم وقتي خواب و بذارم کنار رو ذهنیم هایدغدغه

دهنمي آزار رو ذهنم چیزیهیچ . 



 گذاشت، تخت روی خشونت، و آرامش از تلفیقي با را نهال

داد ادامه دماغي تو صدايي با و چسباند پیراهنش به را سرش : 

_ کنم فراموش رو چیزهمه و بکشم بو رو تنت عطر خوادمي دلم . 

 با و افتاد هايشدکمه جانِ به خشونت با و داد فاصله را سرش

کرد لمس را تنش آرامش : 

_  که هرچي خوادمي دلم. رو خودم بره يادم تو با خوادمي دلم

 و کنم شروع تو با خوادمي دلم. کنم فراموش رو نیست و هست

کنهمي نابود رو اينجا داره که چیزی هر کنم تمومش تو با . 

 را اشاشاره و میاني انگشتِ دو آخر، یجمله گفتنِ با همزمان

داد ادامه بعدش و زد اششقیقه روی : 

_  چي بره يادم کنممي نگاه صورتت به دارم وقتي خوادمي دلم

گفتم چي بره يادم. شنیدم چي بره يادم. شده . 

 پلک که نهالي نهال؛ یسینه یقفسه به چسباند را اشپیشاني

 حرارتِ پر هایلب که وقتي خصوصاً بود، منقبض تنش و زدنمي

کردمي حس سردش پوستِ روی را کیهان . 



_  تو از بیشتر خیلي خیلي. نهال خوادمي دلم تو از بیشتر من

 کني، رو فکرش که چیزی از بیشتر خیلي خیلي. دلتنگم

 .ندارمت

 گردش به نهال یبرهنهنیمه تنِ روی را دستش و کرد بلند سر

 انگشتانش بودند، شده صدادار هايشنفس کهدرحالي و درآورد

گفت بود، منقبض که صورتي با اما کشید پايین را : 

_ شهنمي اما ! 

 را خودش پشت، به و کرد جدا سختي به نهال تنِ از را دستش

داد ادامه گرفته صدايي با و انداخت تخت روی : 

_  صاف خودم با دلم. شهنمي صاف باهات دلم. شهنمي

 شنیدم چي. شده چي رهنمي يادم. رهنمي يادم از هیچي.شهنمي

گفتم چي و . 

کرد مشت را انگشتانش : 

- رهنمي يادم . 

.... 
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 آن افکارش، کردن سنگینسبک و کردن فکر بار هزار از بعد

 شک بودنش درست به هم لحظه همان که کرد انتخاب را راهي

 .داشت

 چاره، گاهي اما است اشتباه دانستمي که کرد انتخاب را راهي

بود رفتن اشتباه فقط . 

 با را قضیه حاال خواستنمي. شک گردبادِ وسطِ بود افتاده گیر

 حس کنار، به کیهان واکنش از ترسش. کند رو در رو کیهان

 فکر اين به مدام. بود عجیب جديدش، حس و داشت جديدی

 بعدش دربیايند، آب از درست سروش هایحرف اگر که کردمي

شودمي چه . 

 کردمي فکر. جانش به بود افتاده ترديد. بود بدی حال حالش

 افتادنِ با اما کرده فراموش همیشه برای را خطراتش و سروش

 آورِعذاب خاطرات سمي، جمالت اين شدنِ مطرح و اتفاقات اين

بودند تکرار حالِ در سروش، با روزهايش آن . 

شود آوار آرزوهايش یخانه هم باراين ترسیدمي ترسید؛مي . 



 سروش با زدنحرف داد، ترجیحش که راهي و چارهبي و بود گیج

 .بود

 مدرک واقعاً يا سروش. بود بیشتر امنیتش اما بود اشتباهي راه

 بود معرکه پسِ کالهش که داشت اگر. نداشت يا و داشت معتبری

 بیرون وجودش از را شک راحت، خیالي با که نداشت اگر و

 دو از يکي نهايتش کردمي فکر که بود خیالخوش اما کردمي

افتدمي اتفاق . 

. بردنمي ياد از وقتهیچ را فرستاد پیام سروش برای که صبحي

 از پر هایپیام وقتي زدمي نامنظم قلبش و لرزيدندمي انگشتانش

 وقتي و کردمي تايپ تند. فرستادمي سروش برای تايپي اشتباه

خواندشانمي تازه فرستاد،مي را پیام . 

 که بود عجیب. انتظار به نشست ایگوشه نوشتن، از شد که فارغ

 هایساعت گويا که سروشي. شدنمي پیدا سروش یکلهسرو

 محض به قبل، روزهای که دانستمي را کیهان آمدورفت دقیقِ

شدندمي شروع هايشتماس و هاپیام خانه، از کیهان رفتن . 

نشد سروش از خبری اما ماند منتظر ساعتي چند . 



 و بودند تاهفت. خواند يکي يکي را بود فرستاده که هاييپیام

 شانحفظ ديگر و بود خوانده هفتصدبار حداقل را پیام هفت اين

 .بود

بود ترطوالني پیام، اولین . 

 زدنحرف حضوری و ديدنت به تمايلي کردم؛ رو فکرهام من "

 تموم زودتر خواممي که چیزی تنها و بیزارم روزام اين از. ندارم

 " .شدنشه

 قرار مخاطب را سروش فقط. کوتاه خیلي بود؛ کوتاه پیام دومین

بود داده  

سروش ببین " ... " 

بود شانترينطوالني پیام، سومین و  

 رو هاحرف اين داری خیرخواهي روی از کنيمي فکر اگر "

 تونيمي هم طريق همین از منه، کردنِ آگاه قصدت و زنيمي

نیست ديدارمون به نیازی و کني آگاهم . " 



 تازه شدنش منفجر زمان که بمبي بود؛ بمب پیام، چهارمین

است بوده مهلک چقدر که فهمید  

بگو جاهمین لطفاً دوني،مي کیهان درمورد چیزی اگر " . " 

 کردن ويران برای بود بس بمب دو و بود بمب دومین پنجمي،

زندگي يک  

 و بگو جاهمین داری، کیهان یگذشته درمورد مدرکي اگر "

کن تمومش . " 

خواهش و بود نوشته امیدواری با را ششمي  

نده پیام بهم ديگه و کن تمومش لطفاً نداری، اگر و " . " 

بود نوشته آرزو با را هفتمي  

نداری مطمئنم که " . " 

 .همین

 که شب تا و بود نوشته سروش برای که بود هاييپیام تمام اين

نکرد دريافت جانبش از جوابي هیچ بیايد، کیهان . 



 قلبش در را اعتمادیبي جای وجدان عذاب کیهان، آمدن با شب

 یوعده و بود آمده خوب خبرهای با کیهان که خصوصاً. گرفت

بود داده ماه آخرِ برای را شمال به بعدش و تهران به سفر . 

 برای صبح فردا داشت قصد. کرد سر چطور را شب آن نفهمید

 با که تشنجي بابت کند بازخواستش و بفرستد پیام سروش

 شد؛ منصرف اما بود انداخته اشزندگي جوِ به هايشحرف

 هم شب آن آخرِ تا اگر گذاشت قرار خودش با و شد منصرف

 کند؛ فراموش را افتاده اتفاق که هرچه نشود، سروش از خبری

 اين از بعد که وجداني عذاب برای ایچاره و دهد تغییر را خطش

کند پیدا ماند،مي اشتباه . 

 که هاييپیام شب، همان نهال و نیافتاد اتفاقي چنین شب آخرِ تا

کرد پاک را سروش برای بودشان فرستاده . 

 و رسید خانه و خودش به کاری،کم و حوصلگيبي روزها از بعد

 برای را نظیریبي شب شده، که هم خودش درد تسکین برای

 دقیقاً بود؛ خوششان شبِ آخرين شب، آن اما ساخت کیهان

 .آخرينش



 

 

* * * * * 
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 که کیهاني رخنیم به و کشید اشبرهنهنیمه بدن روی را ملحفه

کرد نگاه بود خیره سقف به . 

 از نیست؛ هوا سرمای از لرزکردن اين دانستمي و بودکرده لزر

 به آتش که هاييحرف از. بودکرده لرز که بود کیهان هایحرف

آوردمي لرز که آتشي بودند؛نشانده جانش . 

 تمام ؛ بودشده زايل روزش خوشيِ تمام. بست را هايشپلک

 به بودرفته و شده دود امشب، برای بودکرده جمع که امیدی

آسمان ینقطه دورترين . 

 طاقت هايشلب هم آخر دست ترکیدن؛ مرز در و بود پر دلش

شکستند را کلماتش سد و نیاوردند : 

_  اين کیهان؟ آره شیم؟ جدا خوایمي کنیم؟ کارچي گيمي

خوای؟مي تو که چیزيه  

شنید تاخیر با دار،خش و گرفته صدای آن با را کیهان جواب : 

_ شه تموم کابوس اين که اينه خواممي من که چیزی . 



کرد باز را هايشپلک : 

_  من. خودمون هایدست با. کنیم تموم خودمون بايد رو کابوس

 دادم توضیح برات بار هزار. دارم قبول کیهان؛ کردم اشتباه

 االنمون حالِ چاره چیه؟ چاره اما. نیست کني،مي فکر که چیزی

 روزش هر که وقتي تا نیست زندگي اسمش زندگي اين. نیست

 که وقتي تا نیست زندگي اسمش. میرممي دارم بار هزار من

. داشتي دوستش روز يک که زني کیهان؛ زنتم من. اينه تو اوضاعِ

 اشتباه من. ببینیش روز و حال اين تو اومدنمي دلت که زني

 با هنوز. کردم زندگیم وارد رو تو زود که بود اين اشتباهم و کردم

 بايد کردم؛ عجله. رسیدم نتیجه به تو با نرسیده، نتیجه به خودم

 قبلي یرابطه اون از مونده جا به اعتمادیِبي آثارِ تمام ذاشتممي

 از قسمت اين برای جديد تصمیم بعد و شه پاک وجودم از

گرفتممي زندگیم . 

داد ادامه و گرفت نفسي : 

_  بستهچشم رو شرطت که بود اين اشتباهم و کردم اشتباه من

 قبول رو شرطت اعتمادیبي با که بود اين اشتباهم. کردم قبول



 حساسم؛ چقدر که دونستممي شناختم؛مي رو خودم من. کردم

. کردممي قبول نبايد من شکاکم؛ چقدر بیافته پاش دونستممي

 تمام. همیناست من اصلي اشتباه. کیهان ايناست من اشتباه

 با که کاری به کردم فکر. کردم فکر بودم، تنها من که هاييشب

 کج اولش از نرفتم؛ کج راه هایوسط از فهمیدم و کردم زندگیم

 کردم قبول بستهچشم گرفتم؛ تصمیم زود. کردم عجله. رفتم

شده اشنتیجه. اين شده اشنتیجه حاال و رو هاتشرط ... 

شد کلماتش راه سد بغض، . 

 از بعد مردش که سکوتي اما بزند حرف هم کیهان داشت انتظار

بود کشنده زيادی بود،گرفته پیش در هاحرف آن . 

 دريا از که تصويری به رو و کیهان به پشت و چرخید پهلو به

 قدریآن و برد باال گردنش روی تا را ملحفه. کشید دراز داشت،

افتادند هم روی هايشپلک که ماند خیره دريا به . 

 آورددرمي را ادايش قدرآن شب هر مثل بايد اما بردنمي خوابش

 ادا از کارش شب آن اما بگیرد آرام ساعتي چند باالخره که



 تصاويرِ خواب، جایبه بستمي پلک هرچه بود؛ گذشته درآوردن

بستمي نقش هايشپلک پشت آوریعذاب .  

شنبد را کیهان صدای که بود گذشته چقدر دانستنمي : 

 نهال؟-

نکرد باز پلک . 

 بیداری؟_

نداد جوابي . 

ترآرام باراين شنید؛ را نامش دوباره . 

 مغزش نبود؛ اختیاری ندادنش جواب. هالحظه آن در بود دلخور

 ترسیدمي ترسید؛مي. بزند خواب به را خودش دادمي ترجیح

شود تمام ظرفیتش و بگويد چیزی کیهان . 

 هايشپلک لرزش کرد، پیدا جريان تخت طرفِآن که سکوتي با

شد جمع . 



 که نوری شدن کم و برق کلید حرکت صدای با بعد، یلحظه چند

 را چراغ کیهان که دانست کرد،مي حس هايشپلک پشت

کرده خاموش . 

 را خواب دوباره کرد سعي و فرستاد بیرون نامحسوس را نفسش

. شد هوشیار تنش روی ملحفه حرکتِ با اما کند القا مغزش به

 پهلويش، روی انگشتاني خزيدنِ اما بماند واکنشبي کرد سعي

 شنیدن با و خورد آرامي تکان کرد؛ جمع را خودش و شد مانعش

زد پلک ناخواسته گوشش، کنار کیهان صدای : 

 ...کاش-

ريخت هرّی دلش اما نشنید ديگری چیز .  

کرد حس بازويش روی را کیهان صورت فشار .  

 و بود کیهان اما بعدی هایکلمه شنیدن برای ماند منتظر

معروفش هایسکوت .  

 نیاز تنش و سوختمي پهلويش روی کیهان انگشتان جای

 پس از ترسیدمي ترسید؛مي اما مرد اين آغوش به داشت عجیبي

شدن نخواسته از شدن، زده . 



 بازوی که هايشخواسته و خودش با رفتمي کلنجار داشت

رفت فرو آغوشش در آني به و شد سفت تنش دور کیهان .  

شدند منقبض همگي عضالتش و ايستاد ضربان از قلبش .  

شنید گوشش کنار را کیهان صدای : 

- بخواب نمون؛ بیدار !  

ترسناک؟ اما شیرين رويای اين وسط خواب؟   

* 
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 با که شبي بود؛ اشچهره روی ديشب از رضايت احساس هنوز

بودش گذرانده العادهفوق کیهان . 

 کنار هايشلب روی از لبخند شدن، بیدار محض به صبح

 بود،گرفته دوش بود،خورده صبحانه لبخند، همین با و بودنرفته

 جديد کارتِسیم خريد برای تا بودپوشیده لباس و کرده آرايش

رود بیرون خانه از . 

 کار، اين از سروش قصد که نداشت شک هم درصد يک ديگر

 روز دو از بعد حداقل. است بوده جابي  مزاحمتِ يک فقط

 مرد اين هایحرف کار جایيک که کردمي شک بايد سکوت،

لنگدمي . 



 و برود بیرون زودتر هرچه که گشتمي سويیچش دنبال داشت

 طريقش از باز سروش رفتمي احتمال که کارتيسیم شرِ از

 تا شد خم کردنش، پیدا محض به. شود خالص دهد، آزارش

 شدنِ باز با اما بردارد را بود کرده رهايش زمین روی که کیفي

 حالِ در که کیهان ديدنِ با و ماند وضعیت همان در در، ناگهانيِ

 نگاهش و کرد صاف را اششدهخم یتنه بود، شدننزديک

کیهان هایکفش سمت به شدکشیده . 

 حضورِ از دانستنمي. ماند باز موقعیت پردازش از لحظه يک

 ورودش، از بعد که دری از يا کند سوال خانه در کیهان موقعِبي

بودندآمده فرش روی تا که هاييکفش يا بودش گذاشته باز ! 

 ديدن با گرفتند، هايشسوال پرسیدنِ به تصمیم هايشلب تا

داد سکوت به دستور مغزش کیهان، یچهره . 

 پروين کرد، فکر که موضوعي اولین به و افتاد شور دلش آن يک

... روز از موقعاين کیهان که بود آمده پروين سرِ باليي نکند. بود

صورت اين با... وضعیت اين با ... 

نهال بده جواب حاالهمین پرسم،مي سوال يه _ . 



کرد نگاه کیهان به شدهدرشت چشماني با ! 

 پردازش که بود افتاده اتفاق ناگهاني و سريع چیزهمه قدرآن

بود رفته در دستش از موقعیت .  

 فشرده حال در گوشيِ به گرفت، کیهان هایکفش از را نگاهش

 ديدن و نگاهش، کشیدن باال با و داد انگشتانش میان شدن

 را قصه تهِ تا لحظه، يک در کیهان ینشسته آتش به چشمان

 .فهمید

پريد رنگش و شد رقمي سه آني به قلبش ضربان . 

- ارتباطي؟ در سروش با تو   

خورد جا . 

- نه يا آره بگو کلمه يک فقط .  

 ماسکه صورتي با و ديوار به گرفت دست. شدند شل زانوهايش

 نگاه و کرد نگاه کیهان برزخي یچهره به زدن پلک بي و شده

 منعطف چشمانش و نرم کیهان لحن شد، طوالني که کردنش

 :شدند



- وشسر با... تو بهم بگو فقط نهال؛ نترس ...  

 ابا کلمات از بعضي بازگويي از کند، تکمیل را اشجمله نتوانست

  .داشت

 حد اين تا را ترس وقت هیچ. بود پا به جهنم اما نهال سر در

 عصبانیت از قالب اين در را کیهان وقت هیچ. بود نکرده تجربه

بود نديده .  

 را بود همراهش که ایگوشي یصفحه کیهان و لرزيدند هايشلب

پرسید و نهال مقابل گرفتش. کرد روشن : 

- رو هاپیام اين سروش؟ برای فرستادی تو رو اينا ... 

 هاینوشته و شد چشم وجودش. نشنید را کیهان کلمات یادامه

کرد تهي قالب و خواند را کیهان گوشي یصفحه روی . 

- گي؟نمي چیزی چرا   

 نهال هایلب به بودند زده زل چشمانش. لرزيدمي کیهان صدای

نه» شنیدنِ آرزوی داشت؛ آرزو يه فقط سرش در و »! 



 نه اما! بودند خودش هایپیام ها،پیام. بود برده ماتش اما نهال

خواندشان هالحظه همان در دهم بار برای. شانهمه : 

" سروش ببین ..." 

" بگو جاهمین لطفاً دوني،مي کیهان مورد در چیزی اگر " 

"  و بگو جاهمین داری، کیهان یگذشته مورد در مدرکي اگر

کن تمومش " 

 گوشش کنار را کیهان ناامید و آرام صدای و بست را هايشپلک

 :شنید

- تو یشماره اين نه؟. نهال نفرستاديشون که تو ... 

 از شدند پر اکسیژن جای به هايشريه. کشید منقطعي نفس

نیامد باال ديگر و شد سنگین حد آن تا نفسش که سرب . 

.... 
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 حال در قبل از ترپرقدرت که کیهان انگشتان روی چشمانش

 و شدند باز ارادهبي هايشلب و ماند جا بودند گوشي فشردن

کرد درز بیرون به میانشان از ناخودآگاه «نه» یکلمه . 

 نهايتاً و کرد نگاهش مات، و حرف بي ثانیه، چند برای کیهان

بگیرد باالتر را سرش که کرد وادارش و گرفت را اشچانه . 

 که داشت را بانيدروازه حالِ. کرد نگاه کیهان غمگین چشمان به

 شوکه، قدرهمان کرده؛ واگذار را بازی و خورده گل نود یدقیقه

ناامید قدرهمان پرحسرت، قدرهمان . 

نه» گفت چرا نفهمید »!  



"  شوکه و ترسیده بود؛ دفاعي مکانیسم جوريک گفتنش "نه

 بود؛ گفته دروغ دفاع، برای و بود باخته. بود خورده رودست. بود

غیرارادی دروغ يک ! 

 نفسِ صدای. گرفت کیهان نگاه در را ناامیدی جای امیدواری،

 کرده چه. افتاد جانش به وحشت و شنید را کشید که راحتي

بود؟ گفته دروغ کیهان به بود؟ گفته دروغ بود؟  

 سفیدیِ. کرد نگاه نشست، سرش روی که کیهان آزادِ دستِ به

 وقوعِ که گفتمي صورتش حاالتِ و زدمي سرخي به چشمانش

نیست بعید میگرني، یحمله يک . 

 در دستانش. گشتبرنمي عادی حالت به کشیدنش نفس اما نهال

 هايشلب و زدمي پلک دير. بودند مانده شدهشوکه وضعیتِ يک

بودند گرفته قرار هم از غیرمعمولي یفاصله يک با . 

 کیهان، با همراه نگاهش و کرد دنبال را کیهان گرفتنِ فاصله

 عجیبي طرز به لحظه، آن در مغزش. شد متوقف پذيرايي وسط

 بد گواهِ و کردمي فعالیت توانستمي تا دلش اما بود کرده قفل

دادمي . 



 به  آوردن هجوم حالِ در اشمعده محتويات تمام کرد حس

 نگهش محکم هالب روی و آورد باال را دستش. است دهانش

 .داشت

 تجسمِ به شد مشغول و کرد فعالیت به شروع تازه ذهنش

نشستن برای کردمي پیدا را جايي کاش. وحشتناک تصاوير . 

خدايا؟ بود شده چه  

 سروش؟

ها؟پیام آن  

 کرد فکر لحظه يک. پراندش جا از وحشت با کیهان بلندِ صدای

 به چسبیده که را گوشي اما است خودش کیهان خشم مخاطب

افتاده اتفاقي چه که کرد پردازش تازه ديد، گوشش . 

 توضیح کیهان برای بايد. زد کنار را ذهنش وحشتناک تصاويرِ

هاپیام آن که گفتمي برايش بايد داد؛مي ... 

کرد قفل مغزش دوباره . 



 تهديدش داشت. بود گرفته ناسزا بادِ زير را مخاطبش کیهان

 روی همچنان هم هايشدست از يکي و شکايت به کردمي

بود اششقیقه . 

است خط طرفِآن کسيچه کهاين فهمیدنِ نبود سخت . 

نشست جايش در نهال . 

 افتادمي اتفاق ممکن شکلِ باورترين غیرقابل به داشت چیزهمه

 کردمي تهديد و کشیدمي فرياد همچنان کیهان. رفتمي پیش و

 درست و لرزيدمي بیشتر و بیشتر نهال تنِ و کردنشکايت به

 یقفسه شد؛ منفجر نهال کرد، پرت را گوشي کیهان که ایلحظه

 هقهق به نکشیده، ثانیه به و خورد تکان شتاب با اشسینه

 .افتاد

 و خط و شده دورگه صدای با و آمد سمتش به دو با کیهان

پرسید دارشخش : 

_ شد؟ چي  

 نهال بازوهای همزمان و پرسید هم سر پشتِ بارها را سوال اين و

 هاصندلي از يکي روی کهدرحالي و کرد بلندش و گرفت را



 وسطِ را صدايش نهال، و رفت آشپزخانه سمت به نشاندش،مي

شنید خودش هایهقهق یزمینه : 

_  کاری. آرمدرمي روزگارش از دمار. چیزهمهبي یمرديکه

بیافته کردنغلط به کنممي . 

نهال هایلب مقابل گرفتش و آمد بیرون آب لیوان با : 

_  اما نهال؛ دونستممي بخدا. شهمي پیدا اشکلهسرو دونستممي

نکن گريه. وقیح قدراين نه شکلي؛اين نه .  

 لباسش روی و بیرون به نهال، گلوی از رفتن پايین جای به آب

آمد حرف به دوباره وحشتناکش صورت آن با کیهان و ريخت : 

-  اون با وقتي. شد چي نفهمیدم آن يه. ترسوندمت. ببخشید

. رو حالم نفهمیدم اصال داد، تحويلم رو خزعبالت اون اطمینان

تو سراغ اومدممي نبايد اصال. ترسوندمت من . 

 اضافه صورتش، از موها زدن کنار با و کرد نگاه نهال به غصه با

 :کرد

- رفت نفست نهال؛ بسه .  



 با ایلحظه چند اش،شده پرت گوشيِ سمت به رفت همزمان و

 طول همزمان و گوشش کنار گرفتش بعدش و کرد کار گوشي

زد قدم را پذيرايي . 

 و بود کرده باور را گفتنش "نه" کیهان. بود رفته کما به نهال

بود ماجرا قسمت تريندردناک اين، .  

 باراين دانستنمي. شد قطع کیهان صدای شنیدن با هقش هق

 حرف شمرده و آرام داشت که چرا است؛کسي چه مخاطبش

 را "شکايت" و "وکیل" یکلمه دو جمالتش میان نهال و زدمي

 و کیهان سراغ رفت. پريد جا از آني به و باخت رنگ شنید، که

زد لب درد با و نمرد نمرد؛ اما بمیرد راه میان کرد آرزو : 

- فرستادم من...فرستادم من . 

**** 
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گفت مخاطبش به که شنید و ديد وضوح به را کیهان پلکِ پرشِ : 

_ لحظه يک ... 

پرسید کیهان و انداخت پايین را نگاهش گوشي، آمدنِ پايین با : 

 چي؟_

کرد تکرار وارطوطي : 

_ فرستادم من . 

_ فرستادی؟ تو رو چي  

لحنش بود وحشتناک چقدر... خدايا . 

 برقرار همچنان که تماسي و روشنش یصفحه و گوشي به درد با

داد توضیح سختي به و کرد نگاه بود، : 

_ يعني... رو هااون من... که هاييپیام ... 



 دوباره اشک و کرد لعنت را سروش. شد کلماتش راه سدِ بغض

گرفت راه تَرَش هایگونه روی . 

پرسید و داد تکانش نشست؛ بازويش روی کیهان آزاد دست : 

_ ببینم بزن حرف درست نهال؟ گيمي داری چي . 

 بال گرفتار بود راضي. کردمي نازل باليي لحظه همان خدا کاش

نه کیهان، خشمِ گرفتار اما شود . 

 را کلمات و کرد نگاه کیهان صورت به کوتاه یثانیه چتد برای

فرستاد بیرون هايشهقهق با همراه : 

_  پیام خودش سروش. شه اينطوری خواستمنمي من بخدا

 .فرستاد

بود ناباور کیهان لحن : 

_ گي؟مي داری چي نهال؟ گيمي داری چي  

 به. هم هايشمردمک و تنش هايش،دست لرزيد،مي هايشلب

داد توضیح سختي : 



_  رو هاپیام اون خواستمنمي. بپرسم سروش از خواستمنمي من

من. بفرستم ... 

 را اوضاع داشت فقط و بود مسخره لحظه آن در توضیحي هر

کردمي ترخراب . 

برداشت عقب به قدمي و کرد رها را بازويش کیهان . 

شدندمي تمام هالحظه آن کاش . 

دادمي کات و شدمي پیدا کسي کاش . 

_  از دادی؟ پیام سروش به نهال؟ فرستادی تو رو هاپیام اون

خواستي؟ مدرک ازش پرسیدی؟ من یگذشته  

 نظر به وحشتناک زيادی ماجرا کرد،مي تعريف کیهان که اينطور

رسیدمي . 

 و ترينآرام با که فرياد و داد با نه کیهان و کرد نگاهش درد با

چرا؟" پرسید لحنش ناباورترين " . 



 را دستش دو هر. نهال ريختنِ فرو برای بود بس "چرا" همین و

 دوباره کیهان و کند خفه را هقشهق تا گذاشت دهانش روی

نهال؟ چرا" پرسید " . 

 چشمان به کردننگاه اما کند متوقف را کردنش گريه کرد سعي

 دلش در. گذاشتنمي پايش مقابل ديگری راه کیهان، ناامیدِ

 کرد خودش حماقت و سروش نثارِ را بود بلد نفرين و لعن هرچه

 که ديد کرد؛ قطع توضیحي هیچ بي را تماس کیهان که ديد و

 که ديد نشست؛ صندلي روی که ديد رفت؛ ترعقب کیهان

 صورتش از رنگ که ديد کشید؛ پر نگاهش از امید هایماندهته

 .رفت

دهد توضیح کرد سعي دوباره و ديد : 

_  پیام. گرفت تماس خودش. کرد شروع خودش سروش

بخدا من... من. فرستادمي ... 

 اصرار همچنان اما ندارد تاثیری هیچ توضیحاتش که ديدمي

زدنحرف به داشت . 

_ يعني... ایديگه هایپیام. نفرستادم رو هاپیام اون فقط من ... 



زدمي باطل دورِ داشت . 

 شده کدر زيادی هايشچشم و کردمي نگاهش همچنان کیهان

 .بود

رفت سمتش به نهال : 

_ سروش. شهمي اينطوری دونستمنمي. کیهان ببخشید ... 

 دادمي ترجیح نهال که لحني همان با کیهان صحبتش، وسط

گفت بود، آرام آوریمرگ طرز به اما باشد عصبي : 

_ نیار من یخونه تو رو مرديکه اون اسم . 

 و کرد روشن را اشصفحه آورد؛ باال را گوشي آرامي به بعدش و

 جانب از شدهفرستاده هایپیام اسکرينِ که شد جاييهمان واردِ

 بلند را سرش بعدش و خواندشان ديگر باريک و داشت را نهال

 توان ديگر که نهالي دوخت؛ چشم نهال صورت به و کرد

 که کسي از بود؛ خورده بدی رودستِ. نداشت هم دادنتوضیح

نداشت را انتظارش . 

زد صدايش نهال و شد بلند جايش از : 



_  فکر تو که چیزی خودم جان به. دممي توضیح بخدا. کیهان

نیست کنيمي . 

 از نهال نگاهِ و برگشت را آمده مسیرِ حرفي هیچ بي اما کیهان

 دوباره هاکفش بیايد، خودش به تا و ماند جا هم کردنش دنبال

 همچنان که دری از و کردند حرکت شانخانه روشنِ فرشِ روی

رفتند بیرون بود، باز . 

 

* * * 
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 دريای از نظیریبي تصوير ديد، که چیزی اولین و کرد باز چشم

 کرد، نگاهش که سیر دل يک. بود پنجره پشت رنگِ آبي و آرام

 یبازمانده هایدکمه. شد مواجه کیهان خالي جای با و چرخید

 به بستنشان درحال. بودند ديشبش بد حال گرتداعي پیراهنش،

 تنش دور که کیهان بازوی به. کرد فکر ديشب اتفاقات آخرين

 و نماند بیدار بود خواسته که اشجمله آخرين و بود شده سفت

  .بخوابد

 داخل کیهان و شد باز آرامي به اتاق درِ بست، که را دکمه آخرين

 از ترانرژی پر صورتش و داشت تن به روشني شرتتي. آمد

پرسید فوراً شد، که نهال متوجه و بود ديروز : 

_ شدی؟ بیدار  

 که عشق، اين داشت چه نشست، جايش در و شد بلند اما نهال

 و هادلخوری تمام لحظه يک در توانست مي مردش صورتِ ديدن

ببرد؟ و بشورد را ماه چند اين هایخستگي  



پرسید و داد تکان سری : 

_ بخیر صبح چنده؟ ساعت. آره . 

رفت چمدانش سمت به کیهان : 

_ ظهربخیر. گذشته رو دوازده . 

باشد دلخوش توانستمي عادی هایمکالمه همین با که بخدا . 

_  بريم خوايممي ناهار برای که حاضرشو. بگیرم دوش يه رممي

 .بیرون

 اتاق از خروج درحال دست به حوله که کیهاني و داد تکان سری

 تریمتفاوت و خاص ینقطه به شانرابطه. کرد دنبال را بود

 ماه چند با را بودند حاال که جايي خواستمي اگر. بود رسیده

 وجود با را نقطه اين که کردمي اعتراف بايد کند، مقايسه پیش

دهدمي ترجیح پیش ماه چند به اشگزنده هایتلخي .  

 باشد تلخ که رفتمي يادش گاهي. زدمي حرف روزها اين کیهانِ

 روزهايش اين مردش که دانستمي دانست؛مي نهال، و



 اين برای کند کاری تواندمي که دانستمي. است ترمنعطف

 .رابطه

 خوردن زنگ صدای که داشت را تخت روی از شدن بلند قصد

 گرفته تماس موقعي خوب اتفاقا و بود ندا. شد مانعش گوشي،

 و داد را ندا جواب همزمان و رساند بالش به را سرش دوباره. بود

 :شنید

 چطوری؟_

 فکر اما بود گرفته اتفاقاتش و ديشب از حالش که بود درست

بگويد که شد باعث روزها اين عظیم تغییرات به کردن : 

_ خوبن؟ ها بچه چطوری؟ تو. عزيزم خوبم  

داد جواب جايک هايش سوال تمام به ندا : 

_ خوبه؟ کیهان گذره؟مي خوش مسافرت خبر؟ چه. خوبیم همه  

کند نگاه دريا به تا چرخید : 

_ بوده خوب که اينجا تا . 

مطلب اصل سر رفت ندا : 



_ باهاش؟ زدی حرف  

نیاورد خاطر به را ديشب کرد سعي : 

_ نشد نه؛ . 

ندا  مضطربِ صدای بعدش و بود سکوت جوابش : 

_  شده هرطور مسافرت اين تو شد قرار. نهال نده هدر رو فرصت

 برای ها کنينمي پیداش و خونه آد مي باز. بزني حرف باهاش

نهال بزن حرف. پیشته. دستته دم اونجا. زدن حرف . 

گفت قاطع : 

_ کنممي کاريش يه. زنممي حرف حتما. زنممي حرف . 

_  که داره ارزش هااين از بیشتر زندگیت که کن فکر اين به

 و عشق مستحق کیهان و تو که کن فکر اين به. بگذره اينطوری

 درستش شده که هرطور حاال همین. هستین بیشتری آرامش

 ازش. بده توضیح براش رو الزمه که هرچیزی. نهال کن

. نگرانتم عجیب. نهال نگرانتم. کن تمومش ولي کن عذرخواهي

. فرستم مي صلوات دارم صبحه از. چرا دونم نمي زنهمي شور دلم



 بهم فردا و امروز تا که کن کاری يه. کردم نذر جور هزار برات

بگیره آروم دلم که بدی بهم خوبي خبرهای و بزني زنگ .  

 از گذشت مي روز چند مگر. ندا برای بود شده تنگ دلش چقدر

  نديدنش؟

گفت گوشي در انرژی پر : 

_ فکرمي به که مرسي. من برم قربونت. حتماً ندا؛ چشم . 

 آن با کیهان برگشتن با نهال و زدند حرف هم ديگر ی جمله چند

کرد قطع را تماس و خداحافظي دارشنم موهای . 

* 
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پنجم و پنجاه فصل  



 

 

 

. بود آورده درش پا از خیال و فکر و خبریبي ساعت هشتوسي

 خودش از خبری نه دادمي جواب را همراهش تلفن نه کیهان

 و بود رفته مادرش یخانه يا کار محل به حتي نه و بود فرستاده

 غم و خوابيبي و انتظار با که ساعتي وهشتسي بعداز نهال،

بود درآمدن پا از درحال ديگر بودش، گذرانده .  

 از ایلحظه. را خودش ایلحظه و کردمي لعنت را سروش ایلحظه

 کاش. زدمي گريه زير ایلحظه و خواستمي عذر خیالي کیهانِ

 بود که هرطور تا شدمي پیدايش کاش. شدمي پیدايش کیهان

. آورمرگ خبریبي اين وسط افتادمي اتفاقي کاش. زدندمي حرف

 تماسش بازهم و گرفت را کیهان همراه یشماره هزارم بار برای

 ريخته اشک قدری به ساعت وهشتسي اين در. ماند فرجامبي

 کردن، گريه با و بودند افتاده سوزش به هايش چشم که بود

 به که بود شبنیمه انتظارش. سوختندمي خشکي از هايشچشم

 به نهال تا و برگشت خانه به روز، دو از بعد کیهان و رسید پايان



 بال روز آن تا که شانخانه از اتاقي سمت به رفت بیايد، خودش

 نشان واکنشي هیچ نهال حالِ و هاحرف به و بود مانده استفاده

 رویِ نه اما نهال. نیامد بیرون اتاق آن از فردا، صبح تا و نداد

 روی که درحالي و را توانش نه و داشت را کیهان با شدن مواجه

 خواب به داشتبرنمي اتاق آن درِ از چشم و بود نشسته کاناپه

 پريده جا از ناگهاني اتاق، درِ شدن باز با صبحش فردا و بود رفته

 هاييقرص ی جعبه سراغ بود رفته حرفي هیچ بي اما کیهان. بود

 که خوردمي صورتش به. بود آشپزخانه هایکابینت از يکي در که

. است وحشتناک سردردهای آن از يکي از بردن رنج درحال

 کرد پیدا زدن حرف جرأت نهال داد، فرو آب با که را هايشقرص

. زد صدا نام به را کیهان اش، رگه دو و گرفته صدای آن با و

 محتوايش نفس يک و آب از کرد پر را لیوانش دوباره اما کیهان

 راهش نهال که داشت را آشپزخانه از خروج قصد و کشید سر را

کرد سد را : 

_ داری؟ کیهان؟سردرد خوبي  



 و وحشتناک هم هنوز چشمانش. مقابلش ايستاد حرفبي کیهان

نیامد کوتاه نهال. بودند غیردوستانه : 

_  راه هزار دلم دادی؟نمي جواب رو گوشیت چرا بودی؟ کجا

 .رفت

کشید عمیقي نفس کیهان . 

_  کنيمي فکر که اوني بخدا بدم؟ توضیح برات نذاشتي چرا

 .نیست

شکست را سکوتش کیهان : 

_ ور اون برو . 

آمد تر نزديک قدمي اما نهال : 

_  جا همه. بدم توضیح برات که زدم زنگ بهت دفعه هزار

چرا آخه. گرفتم رو سراغت ... 

. داد هولش عقب به و نشست اش سینه تخت کیهان دست

داشت التماس بوی و رنگ لحنش و کرد مقاومت : 

_ بزنم حرف بذار .  



بود شده جمع سابقهبي خشمي از کیهان صورت : 

_ بزن حرف . 

کرد اضافه بلند، صدای با کیهان و کرد سکوت نهال : 

_  اوني گينمي مگه بگي؟ خوایمي چي. ديگه بزن حرف دِ

 برای داری چي ببینم بده توضیح کنم؟مي فکر من که نیست

بدی تحويلم دروغ نیست قرار اگر البته گفتن؟ . 

 قورت را بغضش نهال. بود شده پیچیده و سخت اوضاع چقدر

 :داد

_  خواستمنمي بخدا. کرد شروع که بود اون. داد پیام اول سروش

 دونستمنمي اولش اصالً. کیهان خواستمنمي. بزنم حرف باهاش

. بگم بهت اينکه از ترسیدم. ترسیدم فهمیدم، وقتي اما. اونه

گفتم. کنم مي فصلش و حل خودم گفتم ... 

گفت اش گرفته صدای آن با کیهان و کرد کرد سکوت : 

_  من یگذشته از گفتي بهش و بزني حرف باهاش خواستي نمي

کنه؟ پیدا مدرک برات  



کرد نگاه کیهان به غصه پر : 

_ برات دممي توضیح بخدا . 

_ بشنوم؟ رو توضیحاتت که نايستادم اينجا االن مگه  

. دهد توضیحي چه دانستنمي و بود ناامید. بود ناامید نهال

گیج و بود خسته : 

_  بدی هایحرف. شد پاپیچم سروش. بشه اينطوری خواستمنمي

فرستادم براش من که نبود هاييپیام یهمه اون. زد تو به راجع . 

_ بوده بیشتری چیز پس ! 

گذشتمي داشت سخت چقدر... خدايا . 
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بود ناامید زيادی لحنش : 

_  فرستاده رو هاييپیام اون فقط سروش اما نبوده بیشتری چیز

خواسته دلش که . 

کرد باز و بست را هايشپلک کیهان : 

_  توضیح نیست نیازی. بسه بگم بايد نهال، اينه توضیحت اگر

 .بدی

کرد نگاهش نشسته اشک به چشمانِ ورای از . 

 !کیهان_

شد جمع مردش صورت : 

 چیه؟_

_ شد چي بگم بهت بذار . 

رفت باال کیهان صدای : 



_ . شده چي بگي تو که پس؟ اينجا ايستادم چي برای احمق منِ

 فقط و گينمي. گينمي اما کنه، درستش که بگي چیزیيه تو که

کردی؟ کارچي نهال؟ تو کردی کارچي. کنيمي بدترش داری   

داد ادامه وقتي زدمي آتش نگاهش : 

-  تو شهمي روت بدی؟ توضیح و اينجا وايسي شهمي روت اصالً

بیاری؟ راحت قدراين رو مرديکه اون اسمِ جمله هر  

 کیهان صورت روی نگاهش هنوز اما رفت عقب به قدمي نهال

 .بود

 رحميبي با داشت و اشسینه یقفسه میان بود برده دست کسي

فشردمي را قلبش . 

_  و دیمي پیام سابقت پسردوست به وقتي! ديگه شهمي روت

 حاال که شهمي روت يعني همسرته، که کسي برای مدرکي دنبال

اون گردنِ بندازی رو تقصیرها و اينجا وايسي هم . 

داد ادامه لحنش ناامیدترين با کیهان و کرد نگاهش حرفبي : 



_  بگي منتظرم هم حاالشهمین که نهال، امريختهبهم قدراون

کنم باورت که نبوده تو کار هاپیام اون فرستادنِ . 

 زبان از که هاييکلمه. بشنود توانستمي که بود ایجمله بدترين

داشتند درد شنیدمي کیهان . 

 به و کیهان بازوهای روی گذاشت را هايشدست و رفت نزديک

 نشسته جانش به دنیايشان شدنِ خراب وحشتِ. کشیدش جلو

 ديگر و ببیند رفته دست از را دنیايش خواستنمي. بود

 کند؛ درستش خواستمي فقط گويد؛مي چه دارد که فهمیدنمي

نبیند شکلياين را کیهان خواستمي فقط : 

_  هاشحرف با. بود اون تقصیر بخدا. بود اون تقصیر... س تقصیر

 راست که ترسیدم. ترسیدم من کیهان. ترسوندم. کرد اذيتم

تو ترسیدم. بگه ... 

بود گرفته را بازوهايش که بود کیهان حاال : 

_ چي؟ من ترسیدی  

داد تکانش کیهان و فهمیدنمي را خودش حال ديگر : 



_ بزن حرف نهال؟ چي من ترسیدی . 

نبود عصباني قدراين کاش . 

_ هایزن با تو که ترسیدم. باشه راست هاشحرف ترسیدم ... 

 باعث شنید، که فريادی و کرد ساکتش کیهان برزخيِ چشمان

بگیرد را هايشگوش شد : 

_ نزني حرف ديگه کاش. نهال شي خفه کاش . 

گريه زير زد بلند . 

 طغیانِ در نهال و شدمي ترخراب و خراب داشت چیزهمه

انداختمي پاودست فقط گرفته،شکل : 

_ گفت تو یدرباره پرتوچرت کلي که بود اون. بود اون تقصیر . 

کشیدش جلو آني به و زد چنگ را لباسش کیهان : 

_  بدترش داری چرا کني؟نمي تمومش چرا شي؟نمي ساکت چرا

کني؟مي  

 حاال از. بعدش از کیهان؛ صدای از نه بود؛ ترسیده. کشید جیغ

 خراب دارد دانستمي. ترسیدمي آينده روزهای از داشت



 فقط و کردنمي کار درستي به ديگر مغزش اما کندمي

بود شده رد شانتمام از که شدمي يادآور را قرمزهاييخط . 

_ نبود من تقصیر. کیهان نبود من تقصیر . 

 داد، هولش کیهان که زماني و نداشت را جمالتش اختیار ديگر

کشیدنجیغ به کرد شروع دوباره . 

 و کشیدمي جیغ نهال. شد پا به جهنم زدن هم بر چشم يک در

 وقت هیچ. کردمي پرت را رسیدمي دستش دمِ که هرچه کیهان

 حد اين تا را خودش و عصباني حد اين تا را کیهان ديگری

 دست از کاری و شدمي خراب داشت چیزهمه. بود نديده ديوانه

کردنش درست برای آمدبرنمي نهال . 

شنیدمي سرش وسط درست را کیهان فريادهای : 

_  جرات الدنگ اون که توئه تقصیر. احمقه توئه تقصیر چیزهمه

 غیرتم؛بي من. غیرتبي بگه بهم و بزنه زنگ من به کرده

 سابقش پسردوست از امگذشته فهمیدن برای زنم که غیرتمبي

 چه فهمیدم که ایلحظه همون که غیرتمبي. خوادمي مدرک

 روم تو حاال که بیرون خونه اين از نکردم پرتت کردی غلطي



. غیرتمبي من سروشه؛ با حق. نیستي مقصر بگي و وايسي

 سطحِ و بیخود چقدر نفهمیدم که احمقم. نکشتمت که غیرتمبي

کردم اعتماد بهت که احمقم. پايیني . 
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زدمي فرياد و شکستمي کرد؛مي پرت : 

_  از که احمقم. کردم اعتماد زن يه به دوباره که منم. منم احمق

. کردم محبت بهت که احمقم. کشیدمت بیرون لجن یرابطه اون

نکشیدم سطو چیزی اتگذشته از و نیاوردم روت به باريه که . 

کوبید اشسینه یقفسه  رو جايي را اششدهمشت انگشتان : 



_  زندگیت؟ تو گذاشتم کم چي تو؟ برای من گذاشتم کم چي

 که رفتم هرز کجا بگه؟ راست سروش ترسیدی که رفتم کج کجا

 بهت هم قبالً که کردی اعتماد کسي به و من به شدی اعتمادبي

زده؟ نارو  

 و کردمي هقهق فقط حاال. کشیدنجیغ از برداشت دست نهال

 نگاهش و پريدمي رفتن، جلو و عقب جای به اشسینه یقفسه

بود شده وحشتناک کیهان شرايط داشت؛ وحشت . 

 که را کیهان و برداشت آشپزخانه از بیرون به قدمي و شد بلند

 اسیر تنش اما رفت عقب بیشتر قدم چند آيد،مي سمتش به ديد

شد کیهان قدرتمندِ هایدست . 

 قصد کیهان اما پوشاند دستانش با را سرش ترس، با و ناخواسته

 آتش که هاييحرف داشت؛ حرف فقط نداشت؛ زدنآسیب

نشستندمي نهال قلب به و شدندمي : 

_  اينکه جز نهال ازت خواستم چي تو؟ از مگه خواستم چي من

 برات زندگي تو ایخالي جای چه من؟ نحسِ یگذشته از نپرسي



 کرده شرط که کسي با زدی حرف من از پنهوني که گذاشتم

نشنوم؟ ديگه رو اسمش بودم  

داد ادامه و کرد رهايش : 

_  کردممي فکر. فهميمي کردممي فکر. عاقلي کردم فکر

 خودت دونستمنمي اما شدی خودبي یرابطه يه واردِ اشتباهي

 و سطح تو رابطه اون تو موندن کردممي فکر! بیخودی هم

 ایاندازه و سطح هم خودت دونستمنمي اما نیست تو یاندازه

. بهتراجع کردم اشتباه. نهال فهمیدمت اشتباه من. نداری

 بهم کنه جرات ناکسي و کَس هر که حقمه حاال و کردم اشتباه

غیرتبي بگه . 

 و بود سرخ هايشچشم سفیدیِ. بود کنندهنگران وضعیتش

گرفته شده، کشیده فريادهای از صدايش : 

_  خبر روحمم. کرده ازدواج اون که نداشت خبر روحمم من

 قرآن به. دونستمنمي. دوستمه ترينصمیمي زنِ که نداشت

نداشتم خبر من پروين جان به. دونستمنمي . 



 بیرون حدقه از چشمانش. آمد بند نهال هقِهق لحظه يک برای

 چه از کیهان؟ گفتمي تداش چه. کرد شک هايشگوش به. زدند

گفت؟مي  

_  بودمش نديده هم باريک حتي بودمش؛ نديده وقتهیچ من

 خبر روحمم من که بخدا. بشم مشکوک بخوام که اون از قبل

نفهمیدم. احسانه زنِ نداشت . 

 اما بودند کرده گیجش کیهان جمالت. بود شده مات نهال نگاه

 جمالتِ خیالِبي که بود کنندهنگران قدریبه مردش بدِ حالِ

 جدا دستانش از را سرش کرد سعي و رفت سمتش به شنیده،

کرد سقوط زانوهايش روی کیهان و نشد موفق اما کند . 

 گرفته سفت را سرش اما کیهان زد؛ صدايش و کشید جیغ نهال

 وحشت به را نهال و لرزيدندمي که دستاني دستانش؛ میان بود

انداختندمي . 

 حالتشبي صورت ديد، که چیزی و کند بلند را کیهان کرد تالش

 رفتند، هم در که هايياخم و کرد صدايش زدهوحشت. بود

زد صدايش آرامي به باراين. دادند جراتش . 



 نهال و سراغش بود آمده عصبي هایحمله آن از يکي دوباره

 هر از مغزش که حالي در کند چه که کردمي فکر اين به داشت

بود شده خالي فکری . 

***** 
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_ خوابیدی که هنوز ! 

 و شد بلند جايش از شنید، که را کیهان اعتراضيِ یجمله

داد توضیح : 

_ بود زده زنگ ندا . 

 هاييلباسيچوب سراغ رفت و شد رد کنارش از تفاوتبي کیهان

 بیرون قصدِ نهال و بود داده جايشان اتاق ديواریِ کمد در که

 اتفاقات از بعد هم طرفي از و شود آماده زودتر تا داشت رفتن

نداشت را کیهان با ماندن تنها تحملِ خیلي ديشب، . 

 موجودِ سريعِ حرکت ديدنِ با که بود نرسیده در به هنوز

 صدای با و شد شوکه ترس از اتاق، موکت روی انگیزینفرت

گفت ارادهبي بلندی : 

_ خدا يا ! 



 سفر اين به که هاييلباس میان داشت لحظه آن تا که کیهاني

 ديواری کمد از را سرش ايستاد؛ هوشیار گشت،مي بود آورده

 و آمد خودش به نهال، و کرد نگاه نهال به متعجب و کشید بیرون

 کشید، که جیغي با و پريد جايش از داد؛ نشان واکنش باالخره

زد صدا را کیهان نام . 

پرسید و گرفت را بازويش رفت؛ طرفش به شوکه اما کیهان : 

_ شد؟ چي  

 موجودِ اين از ترسیدمي مرگ حدِ سر تا. نداشت قرار و آرام نهال

 بود منقطع صدايش و زدمي تند قلبش. آورچندش یخزنده

گفت و دادمي حرکت زمین روی را پاهايش مدام وقتي : 

_ تخت زير رفت... رفت . 

 و پريد صدا اين از وحشت با نهال و خورد اتاق درِ به ضربه چند

 اشجمله و رفت باال نهال ترسیدنِ از کیهان صدای و کشید جیغ

کردمي نگراني ابراز در پشتِ از که مهتاب صدای با شد ادغام . 

_ تخت؟ زير رفت چي  



 تخت زير که آنچه ديدن برای دهد، جوابي نهال کهآن از قبل و

شد خم بود . 

 بلند زمین روی از را پاهايش از يکي باريک ثانیه چند هر نهال

گفت تخت، زير زدنِ ديد ثانیه چند از بعد کیهان و کردمي : 

_ اونجا که نیست چیزی . 

زد صدايشان مهتاب : 

_ خوبین؟ نهال؟ کیهان؟  

گفت و اتاق در چرخاند چشم وحشت با نهال و : 

_ بخدا ديدم خودم. ديدم خودم . 

 آمیزاغراق ایاندازه هايشدست با نهال، و شد خم مجدداً کیهان

گفت و گذاشت نمايش به را : 

- نباشه؟ شهمي مگه بود؛ قدراين  

 مهتاب و کرد نگاه نهال هایدست یفاصله به حیرت با کیهان

زد صدايشان دوباره : 

- ها؟بچه   



گفت کالفه کیهان : 

- تو بیا !  

 که مارمولکي از بدتر. اتاق در چرخاند چشم دوباره نهال و

 داشت وجود اتاق در که بود مارمولکي شود، ديده اتاق در شدمي

شدنمي پیدايش اما !  

پرسید و ايستاد اتاق میان ترسیده صورتي با مهتاب : 

- شده؟ چي   

 چمدانش باز زيپ ديدن با نهال و هاچمدان سراغ رفت کیهان

کشید فرياد : 

- هام؟لباس تو باشه نرفته  

چرخید سمتش به کیهان : 

- کنممي پیداش بگیر؛ آروم ! 

 چند از بعد و دوخت چشم جويشوجست و کیهان به مضطرب

گفت خیاليبي و نرمي به که شنید را مهتاب صدای ثانیه، : 

- گین؟مي اينو   



 مارمولک و بود گفته مهتاب که ی"اين" ديدنِ برای چرخاند سر

دادمي نشانش ذوق با ديوانه مهتابِ که ديد را بدترکیبي . 

- گوگولیه چه ! 

 شانلحظه آن که موجودی سراغ رفت کیهان و کشید جیغ نهال

گفت آمیزاعتراض مهتاب و بود کرده مختل را : 

- هانکشیش !  

پرسید عصبي و کالفه کیهان : 

- پس؟ کنم کارچي   

نالید رفت،مي عقب کهدرحالي نهال : 

- کن کاری يه نشده وگورگم باز تا خدا رو تو . 

بود آرام باراين لحنش و کرد نگاهش کیهان : 

- نترس خب؛خیلي . 

سراغش رفت مهتاب، هایمخالفت به توجهبي و . 

 

* * * 
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 یمحفظه وارد خردکناعصاب آرامشي با که سِرُم  قطراتِ به

 داشت، امتداد کیهان ساعد تا که بلندی یلوله بعد و کوچک

پرسید ناهید و کرد نگاه شدندمي : 

_ شده؟ چیزی  

 را ترشروحبي اهِنگ و گرفت ناهید سمت به را روحشبي صورت

گفت و دوخت چشمانش به : 

_ دونمنمي . 

 اين سرِ باليي چه که دانستمي هم خوب دانست؛مي کهدرحالي

آورده مرد . 

بود خسته ناهید صدای : 

_  که بشه پیدا لعنتي میگرن اين برای درماني يه شدمي کاش

نندازتش پا از شکلياين باريک وقت چند . 

نداد ناهید به جوابي . 

 ترسانده زيادی کیهان وضعیت و بود نیامده جا هنوز حالش

 و بود شده مچاله عجیب، هایحرف آن از بعد که کیهاني بودش؛



 بود، برآمده دستش از که کاری تنها نهال و حرکتبي

بود ناهید بعد، و اورژانس با گرفتنتماس . 

_  که ساله چند االن. نداشت مشکلي چنین اصالً ترهاقبل

چیه سردرد فهمیدنمي اصالً قبالً. شده گرفتارش . 

 داشت همچنان او و ناهید صورت به بود دوخته را حالتشبي نگاه

دادمي توضیح : 

_ . شد حرفکم. شد غريبعجیب تهران رفت وقتي از کالً

 خدا چندبار روز تو مامان بدوني اگه. شد عصبي. شد حوصلهبي

 از کشیده دست که کرده؛ پیدا رو تو کیهان که کنهمي شکر رو

ترشمسخره اخالق و مسخره زندگي اون . 

 به دوخت وحشت با و گرفت ناهید صورت از تاخیر با را نگاهش

 عوض برای و بود درهم اجزايش هم هنوز که کیهاني صورت

پرسید که بود کردمي اشبیچاره داشت که بحثي کردنِ : 

_ چطوره؟ مامان حال  

بودند بد پروين، حالِ یدرباره ناهید اخبار : 



_  زنهمي نشده، کَنريشه نقطه يه از لعنتي سرطانِ. نیست خوب

به داده متاستاز گنمي دکترها. ديگه ینقطه يه به ... 

 کافي همین و شکست هم در را اشکلمه و گرفت را گلويش بغض

 بود تلنگر يک منتظر که نهالي نهال؛ زدنِ گريه زيرِ برای بود

منفجرشدن برای . 

شد شوکه ناهید صورت : 

_ . من جون نکن گريه. بشي ناراحت که نگفتم. نهال خبخیلي

ها ريزهمي بهم شهمي بیدار کیهان . 

. است ريختهبهم حد چه تا برادرش دانستنمي که بود خوب

نداشت بحث اين در دخالتي و بود خوابیده کیهان که بود خوب . 

 از شدمي رها کاش. شانخانه به فرستادمي را ناهید زودتر کاش

اضطراب اين . 

گفت ناهید به رو و کرد پاک را هايشاشک : 

_ نیست خوب خیلي حالم. ببخشید . 

داد ادامه و کند صاف را صدايش کرد سعي بعد و : 



_  مشکلي گفت هم دکتر که ديدی. ناهیدجون بری تو کاش

. بری تو کاش پس. بريم تونیممي بشه بیدار وقتي و نیست

بزنم زنگ کي به ندونستم و شدم هول شدم؛ هم مزاحمت . 

کرد نگاهش محبت با ناهید : 

_  اينجا تو داری رو کي بزني؟ کي به نزني زنگ ما به. خانم نفرما

 بعد خونه، برسونمتون بشه بیدار کیهان مونممي حاالام مگه؟

رممي . 

کرد مخالفت : 

_ تنهاست هم جونپروين. نیستم راضي اينجوری من. خدابه نه . 

انداخت کیهان صورت به را مرددش نگاه ناهید : 

 مطمئني؟_

گفت ناهید و داد تکان تايید ینشانه به سری فوراً : 

_ ديگه؟ زنيمي زنگ داشتي، کاری شد، الزم چیزی  

کرد اضافه ناهید و داد تکان سر دوباره : 

_ نگفتي و بود چیزی اگه بفهمم شممي ناراحت . 



گفت مظلومانه : 

_ حتماً گممي . 

 جمالتِ روی مجدداً هم قبلش و داد رفتن به رضايت ناهید

 بکشد؛ نفس توانست تازه نهال رفتنش، با و کرد تاکید شدهگفته

آورد بندش مجدداً کیهان، کردنِ حرکت که نفسي . 

 بیدار حاالها حاال کرد دعا و کیهان هایپلک لرزشِ به ماند خیره

 .نشود

 دوباره ابروهايش میان بازنشدنيِ اخمِ با کیهان و گرفت دعايش

 راه از بود قرار که کرد فکر روزهايي به نهال و رفت خواب به

 .برسند

بود کرده خراب هم بدجوری بود؛ کرده خراب . 

 که عجیبي جمالت بیاورد؛ خاطر به را کیهان جمالت کرد سعي

 حقیقتِ که شدمي روشن برايش بیشتر گذشت،مي هرچه

باشد تواندمي چه شانپشت یشدهپنهان . 



 ندانستن از حرف و خورده قسم دادوفريادهايش میانِ کیهان

 درموردش هم باريک نهال که بود گفته نامي احسان از. زدمي

 و فهمیده هم نهال و "احسان زنِ" بود گفته کیهان. بود نشنیده

 نداشت اهمیتي هیچ ديگر و چیست قضیه که بود نفهمیده هم

 روز و حال اين به را کیهان که حقیقتي دانستنِ دانستنش؛

خوردنمي دردی هیچ به ديگر بود انداخته . 

 خشم و خودش حماقت به کرد؛ فکر سروش ناجوانمردیِ به

 .کیهان

* * * 
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کرد عاصي را کیهان و پريد جايش از . 

 را شبش کل و گذرانده خانه از بیرون را تمامش که روزی از بعد

 برای هايشانخستگي تمام با حاال بودند، بازی به مشغول هم

 اتاق، به ورود یلحظه همان از نهال و بودند آمده تخت به خواب

 حداقل بود، بیداری و خواب بین کیهان که حاالهمین تا

 را اتاق در مارمولک وجودِ توهمِ و بود پريده جايش از باریبیست

 .داشت

گفت شاکي و کرد باز چشم کیهان حرکتش، آخرين با : 



_ نه؟ يا بخوابم ذاریمي  

 بودن محترمانه حالتِ از توضیح، بارها از بعد داشت لحنش ديگر

شدمي خارج . 

 با شانيکي که کرد لعنت را دنیا هایمارمولک تمام دلش در نهال

 توانستنمي که بودش ترسانده حدی تا امروزش، موقعِبي حضورِ

ببرد لذت شد،مي سپری کیهان کنار آرامي به داشت که شبي از . 

 تمام از ترسیدمي مرگ حدِ سر تا که نبود خودش دست

شانبزرگ تا گرفته کوچک از خزندگان؛ ! 

 کهآنبي و کرد نگاه کیهان یکالفه رخِنیم به. چرخید جايش در

 هر. بست را هايشپلک و شد جمع خودش در بگويد، چیزی

 را ترس اين دانستمي و کردمي اشزدهوحشت کوچکي حرکت

دارد خودش با روزی چند حداقل . 

بود شده خواببي نهال هایواکنش از بعد هم کیهان . 

 و شود درگیر ذهنش شايد تا کند مرور را روزش کرد سعي نهال

 بود؛ گذرانده عالي هم امروز. داشت که ترسي از بکشد دست

 خوب همه حالِ هم امروز. تفريح به و خانه از بیرون را اشهمه



 کهاين از نهال، و داشت لب به لبخند تماماً پروين هم امروز. بود

بود راضي بسیار بود، داده را سفر اين پیشنهادِ ! 

 شده طبعشوخ دوباره مهتاب. بود برگشته شانانرژی دخترها

 هم کیهان. رسیدمي نظر به راضي و سرحال ناهید و بود

 پیش طوریهمان داشت چیزهمه و بود وقتي هر از ترمنعطف

پروراندمي سرش در و داشت را انتظارش نهال که رفتمي . 

 و بیشتر کرد سعي. شدندمي خواب گرمِ داشتند هايشچشم

 اما روزش داشتنيِدوست هایخستگي به بدهد را ذهنش بیشتر

. خورد تکاني وحشت با اش،گونه روی حرکتي کردنِ حس با

 یچهره بگردد، را اطرافش بخواهد کهآن از قبل و کرد باز چشم

گفت و کردمي نگاه صورتش به که ديد را کیهان خندان : 

_ بودم من . 

شبي؟نصفه بود گرفته اشبازی  

 طرفي از و کرده خوابشبي نهال که کردمي اعتراض طرفيک از

سوزاندمي آتش خودش ديگر، ! 

داشت التماس بوی و رنگ نهال لحن : 



_ کیهان ترسممي بخدا . 

بودند شده باز کامالً کیهان هایچشم : 

_  و من جز کني باور که بگردم رو اتاق پاشم برات؟ کنم کارچي

نیست؟ اتاق تو ایزنده موجودِ هیچ تو ! 

 اختیارش تحت که رفتاری کرد سعي و بست را هايشپلک نهال

بگذارد کنار را نبود : 

_ بخوابیم. ديگه ترسمنمي . 

 به برد دست کیهان اما داد فشار بهم ترمحکم را هايشپلک و

گفت خودش، سمت به کشیدشمي کهدرحالي و سمتش : 

_ ببینمت اينجا بیا . 

 شوکه، و کرد باز معمول حد برابرِ دو و آني به را هايشچشم

بود شده زدهخواب احتماالً که کیهاني کیهان؛ به ماند خیره . 

 جايي را صدايش و بود کیهان آغوش در بجنبد، خودش به تا

شنید گوشش به نزديک درست : 



_ . بترسونه رو تو بخواد که نیست چیزیهیچ. بخواب و نترس

بهت دممي قول . 

ناکجاآباد به کرد پرت را نهال آخر، یجمله . 

 روزهايي ياد همراهش؛ به داشت خاطره زيادی جمله اين

 قول کیهان از هم چیزها ترينکوچک سرِ که انداختشمي

کردمي قرص را دلش "بهت دممي قول" شنیدنِ و گرفتمي . 

 هرچه از را سرش دارش،خاطره جمالتِ و کیهان آغوش گرمای

کرد خالي بود، بد حسِ . 

 زلزله؛ از قبل کیهانِ به شبیه بود شده سفر، اين در کیهان

 شده. بود افتاده اتفاق شانبختيخوش مرکزيت به که ایزلزله

 و منعطف کیهانِ همان شبیهِ. ترهاقبل به شبیه بود

 از و بود کیهان همان آغوشِ در نهال، حاال و داشتنيدوست

شنیدمي قول داشت زبانش . 

 داشت. نبود ارادی کارش اين و کیهان آغوش در برد را سرش

 به سلول کرد؛مي صاف کارشطلب هایسلول با را اشبدهي

داشتند کیهان آغوش طلبِ که سلولي . 



_ بخوابیم امشب نیست قرار کهاين مثل ! 

نداشت اعتماد هايشگوش به ديگر . 

.... 
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 مشخص که لذت تکلیف. بود شده جمع اضطراب و لذت از بدنش

 سرش در جايي که داشت خاطر اين به را اضطراب اما بود

شدمي تداعي ديشب خاطرات . 

 وسطِ شدن زده پس از خوب؛ حالِ اين شدنِ تمام از داشت ترس

 به اما بود درگیر وجودت تمام وقتي کشیدن کنار از خواستن؛



 بودش گفته جوریيک باشد؛ ایلحظه که آمدنمي کیهان آغوش

داشت تداوم شکل هايشدست حالتِ که . 

_ نیاد که هست حواسم من. بخواب حاال . 

داد ادامه و کشید رويشان را ملحفه : 

_ تونهنمي هم بخواد ! 

 هم حاالهمین اگر حتي. را ترسش بود کرده فراموش ديگر نهال

 هم باز داشتند، وجود اتاق در آورچندش موجودِ هاده

 پرت آغوشش و کیهان جديدِ شکلِ از را حواسش توانستنمي

 .کند

_ بخواب ديگه و ببند رو هاتچشم . 

 خواب؟

عضالت؟ از حجم اين وسطِ  

 جايش که وقتي تا حداقل نه بخوابد، بود محال بود؛ محال

بود جاهمین . 

گفت وقتي بود صادقانه لحنش : 



_ برهنمي خوابم . 

بود ساختگي کیهان صدای کالفگيِ : 

_ چرا؟ ديگه  

گفت باشد، داده جوابي کهآن برای : 

- دونمنمي ! 

گفت آرامي لحن با نهايتا و کرد نگاهش ایثانیه چند کیهان : 

- بزنیم حرف خواممي که صبحه از. بزنیم حرف خواستممي . 

 و تاريک در و داد فاصله کیهان آغوش از ناخواسته را سرش

داد ادامه کیهان و کرد نگاهش اتاق روشنِ : 

_ بزنیم حرف تونیممي آد،نمي خوابت االن اگه اما نشد فرصت . 

 و نرم حد اين تا را کیهان که باریآخرين. بود شده شوکه

 اتفاقِ آن از قبل و پیش هاماه به گشتبرمي بود، ديده دوستانه

 .کذايي

 سکوتش و کند نگاهش بهتری یزاويه از تا گرفت فاصله بیشتر

نبود اختیاری . 



 و کشید عقب کمي را اشتنه کرد؛ کم را دستانش فشار کیهان

 :گفت

_  تنهايي بايد. برگردم تو بي و جاهمون بذارمت تا تهران بردمت

. شهمي شکلي چه تو بدونِ فهمیدممي بايد. کردممي تجربه رو

 ...اما

 از کیهان و کیهان هایلب به دوخت چشم تاريکي همان در نهال

 موضوع حولِ جمالتش و کرد نظرصرف قبلي یجمله یادامه

چرخیدند ديگری : 

_  اينطوری که بینممي کنم،مي کتابحساب دارم هرجور

 هنوز. نهال امعصباني ازت هنوز. نیست منطقي روزها، گذشتنِ

 که هنوزم. شهنمي صاف باهات دلم هنوز. دلخورم و ناراحت

 که دادی انجام رو کاری اون درست تو که شهنمي باورم هنوزه

 زندگيِ اون که شهنمي باورم هنوزم. من برای بود کار منفورترين

پاشیده هم از داشتیم، که ایالعادهفوق . 

ها؟حرف اين با کیهان برسد خواستمي کجا به  

ترسدمي بدتر دارد شدن،دلگرم جایبه چرا دانستنمي نهال . 



_  اون تو خواستممي. گذشت بد نبودی خونه که هاييساعت اون

 با اما بگیرم تصمیم بعد و برسم نتیجه به خودم با هالحظه

 گیج و اومد پیش سفر اين که هم بعدش. شدم شوکه برگشتنت

. شده چي رهمي يادم گاهي. دارم جديدی حس اما االن. شدم

 که بود رفته يادم ها،بچه با کرديممي بازی داشتیم که شب

 آدمي يادم که هاييوقت از امان اما شده؛ خراب تو و من یرابطه

 رو مغزم و سراغم آدمي اعتمادیبي که وقتي از امان. نهال

  .میخوره

ترتلخ بعدش جمالت بود؛ تلخ سکوتش : 

-  باهاش دلم ساليک و خوردم سیلي ناحق به پدرم از باريه من

 و ديدم مراميبي امساله چند و چندين دوست از. نشد صاف

 داشتم دوستش مقطعي يه تو که کسي از. کشیدم خط رو دورش

 کنممي زندگي مغزم با من. نشدم عاشق سالپنج و ديدم خیانت

 يادآوری که. دهمي هشدار مغزم که هاييوقت از امان و قلبم با نه

 تو کوبونهمي و کنهمي رو رو، خاطرات که شده؛ چي کنهمي

 .صورتم



داد ادامه کیهان و کردمي نگاه زدهغم نهال : 

_  اشتباه از گذشت بايد دونممي. گیرممي سخت دارم دونممي

 رو ظرفیتش من، مغزِ که کردی اشتباه زماني درست تو اما هاآدم

 ثابت بهم برگشتنت با تو. کشيمي عذاب داری دونممي. نداشت

 زمان بهم. خوایمي هاشتلخي تموم با رو زندگي اين که کردی

 انتظار که مردی همون بشم امشب کهاين از ترسممي. نهال بده

 منتظرم که همینه برای. بزنیم حرف حتي نخواد دلم فردا و داری

 دلم. برسم نتیجه به تو با بعد کنم معلوم رو تکلیفم خودم با اول

 بده مهلت بهم. ناامید شب يه و کنم امیدوارت شب يه آدنمي

 .نهال

 

* * * 
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 کردنِ طي حالِ در و نشسته ماشین در و بود شده مرخص کیهان

بودند خانه مسیر . 

 ایجمله هیچ حاال،همین تا بود، شده بیدار مرد اين که وقتي از

 پرسیده ترديد با نهال، باريک فقط بود؛ نشده ردوبدل شانمیان



 که بودش فهمانده توجهي،بي و سکوت با کیهان و "خوبي؟" بود

ندارد زدنحرف قصد . 

 نهال شد، متوقف شانطبقه پنج ساختمان مقابل که ماشین

 که ايستاد کیهاني انتظار در و شد پیاده و کرد حساب را کرايه

بودند شده تاخیر با و کُند حرکاتش . 

 با و کرد لمس را آسانسور یدکمه و شد داخل کرد، باز را در

 وحشتناکش صورت آن با هم کیهان آسانسور، اتاقک رسیدنِ

 هدف را نهال قلب مستقیماً چشمانش از که وحشتي بود؛ رسیده

کردمي خالي را دلش و گرفتمي . 

 طول نهال برای سال پنج طبقه، پنج شدنِ طي و شدند وارد

 هايشانشوخي و گذاشتن سرسربه با همیشه که طبقاتي. کشید

 آرزو نهال که بود شده سنگین جَوَش قدریبه حاال شد،مي طي

 یطبقه میان واحدشان انتخاب برای که موقعآن کاش کردمي

کردمي انتخاب را اول یطبقه بود، مردد پنجم و اول . 

 به کرد شروع و پريد بیرون شد، باز باالخره که آسانسور درِ

کشیدننفس . 



 یپروسه عمداً نهال و بود ايستاده پشتش سنگین و سرد کیهان

 طول را در کردنِ باز و قفل در چرخاندنش کلید،دسته کردن پیدا

 کش را هاثانیه هرچه اما شوند، تنها کیهان با ديرتر تا بود داده

 و شد وارد سرش پشت کیهان و شد باز در آن باالخره داد،

 منتظرِ. لرزاند را قلبش شد، بسته کیهان توسط که دری صدای

 پذيراييِ وسط ايستاد دفاعبي که هالحظه آن در بود چیزی هر

. بود کرده کثیفش هايشکفش با کیهان که جاييهمان خانه؛

 کیهان سکوت اما بود توبیخي مدل هر انتظارِ در و ايستاد

آورعذاب و بود آزاردهنده . 

 شده که هم زور به کند، تعديل را جو کمي کهآن برای اما نهال

داد کیهان تحويل و ساخت ایجمله بود، : 

_ بخوابي؟ يکم خوایمي  

داد دادنشادامه جراتِ کیهان سکوت . 

گفت رفت،مي شاناتاق سمت به داشت کهدرحالي : 

_ رو تخت برات االن ... 

کرد متوقفش کیهان، ناگهاني یجمله : 



_ بخوابم تخت اون رو ديگه من که نکن هم رو فکرش ! 

 روی بود افتاده که کیهاني کیهان؛ سمت به چرخید و خورد جا

زدنحرف دورِ : 

_  من چشمِ جلو. مدت يه نباش. نشنوم رو صدات.  نهال نبینمت

 !نباش

 تا نهال و اتاق سمت به کرد حرکت کیهان و ماند باز دهانش

 که جمالتي کرد سعي بعدش و کرد دنبالش شدمي که جايي

 شده سخت شانفهمیدن که جمالتي کند؛ پردازش را بود شنیده

 اتاق از بیرون وسايلش از مشتي با را کیهان که وقتي تا نه اما بود

 .ديد

 دنبالش خانه، اتاقِ دومین به رسیدن تا و کرد نگاهش ترديد با

 صدايش که بود نشده حذف ديدش میدان از هنوز کیهان و کرد

 آن شبیهِ که مردی روی نداشت تاثیری هیچ زدنش صدا اما زد

نبود شناختش،مي که کسي . 



 و رسید بهش که بود در چهارچوبِ در و کرد تند قدم سمتش به

 که فريادی اما زدنش صدا دوباره برای داد فاصله را هايشلب

کرد پاره را دلش بند کشید، کیهان : 

_  چشم جلو نشو آفتابي روزی دو_يکي و شوخفه. نهال شوخفه

 يه اما کنممي روشن رو تکلیفت بیاد، جاش سر که حالم. من

 حالم داره صدات شنیدن و ديدنت! نباش موقعاون تا و کن لطفي

 روزی سه_دو و بکن من حق در رو لطف يه اين. کنهمي بدتر رو

بمون دور . 

 و مانده باز و خشک دهاني زده، بیرون حدقه از چشماني با نهال

 داخل به رفتن با کیهان اما کرد نگاهش لرزيدندمي که هاييلب

 نشان انعطافي هیچ نیست قرار که فهماندش در، کوبیدنِ و اتاق

 !دهد

 

* * * 
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 آورده خودش همراه نهال که چیزی و شیراز به بودند برگشته

بود جديد اتفاقاتِ و عجیب احساساتِ از باریکوله بود، . 



 بود، خواسته مهلت که وقتي از درست. بود کرده تغییر کیهان

 شده کهنه. کردمي زدههیجان را نهال همین و بود کرده تغییر

 روزهای تلخِ کیهانِ با اما بود ابتدا از که کیهاني همان باشد

 را ایجمله چند حداقل شدمي. داشت فرق هم آورشانعذاب

 مردش چشمانِ در را مواخذه گاهي شدمي. بزنند حرف کنايهبي

بشود منعطف لحنش گاهي شدمي. نبیند . 

 ترس داشت، که خوبي حالِ و هاامیدواری اين یهمه تهِتهِ در اما

 نتیجه به خودش با کیهان کهآن از ترس. بود کرده رخنه هم

 و خیر به نشود ختم تهش بود، خواسته که مهلتي و نرسد

 .خوشي

  بابتِ پدرش با دلش که بود گفته خودش گفته؛ خودش کیهان

 بعد را اشصمیمي دوست دورِ که نشده؛ صاف ناحق، سیليِ يک

 هاسال و خورده ضربه عشق از که کشیده؛ خط معرفتيبي يک از

نرفته ایعاشقي و عشق مدل هیچ طرفِ . 

شد؟نمي صاف هم نهال با دلش نکند  

کرد؟نمي فراموش را خطايش تهش نکند  



 هایتالش از بعد نهال و بود جدايي قصه اين آخرِ نکند

ماند؟مي ناکام مستمرش،  

 بود خواسته ندا نکند؛ فکر ماجرا دردناک رویِ اين به کرد سعي

 کار همین و اشخواسته برای بجنگد و دارد نگه مثبت را ذهنش

کردمي هم را . 

 خستگيِ کهاين با. بود شده بیدار وقتي هر از زودتر و بود صبح

 خوابیدن با جورههیچ فعالش ذهنِ اما بود تنش در هنوز سفر

آمدنمي کنار . 

رفت بیرون اتاق از بعد و تخت، از و زد کنار را ملحفه . 

 و اتاقش یبسته درِ. باشد رفته خانه از کیهان دانستمي بعید

 هنوز کیهان که گفتمي بود، کثیفي ظرفِ هر از خالي که سینکي

است خانه در . 

 ایصبحانه تا آشپزخانه به رفت شست، که را رويش و دست

 سادگيِ به نه که میزی با هادقیقه را خودش و ببیند تدارک

 و کرد سرگرم زد،مي ذوق در بودنش پیمان و پر نه و بود همیشه

 با اما کند عوض لباس و برگردد اتاقش به داشت تصمیم بعدش



 هنوز صورتش که مردی آمدنِ بیرون و کیهان اتاقِ درِ شدنِ باز

شد مانعش بود، آلودخواب و خسته . 

شنید و چرخاند کیهان صورت اجزای روی محبت با را نگاهش : 

_  هم ديروز. کنم کوک ساعت نبود حواسم هیچ. موندم خواب

نرفتم که . 

گفت و زد نامحسوسي لبخند : 

_ صبحانه بیا. سرت فدای . 

بهداشتيسرويس طرف به افتاد راه کیهان : 

_  خیر به خدا. نرفتم و رفتممي هم مالیات اداره هفته اين بايد

رو امروز کنه . 

 يک. داد بود، چیده که میزی به و گرفت کیهان از را نگاهش

کند بهتر را روزشان توانستمي خوب یصبحانه . 

 را هاکسری و کم تا چرخاند هاخوراکي ظروف میان را نگاهش

 به بود رسیده کیهان کرد، تکمیل که را میزش و کند جبران

 .آشپزخانه



 محتوای که سازیچای سراغ رفت و نشستن به کرد دعوتش

 و کرد پر چای فنجان دو. بود رسیده دلخواهش رنگ به اشقوری

. نشست شانآشپزخانه کوچکِ میز پشتِ خودش، صندلي روی

 روی خورد سر نگاهش و گذاشت مقابلش را کیهان فنجان

 سفری در ها،مدت از بعد که بازوهايي مردش؛ یبرهنه بازوهای

 موجود آن ترسِ سرِ از و اجباری مشترکِ اتاق در داشتند، که

 اسارتِ بیشتر و بیشتر دلش و بود کرده شانتجربه آور،چندش

خواستمي را میانشان . 

 را غمگینش نگاهِ بود، نشسته که همانجايي از و کشید گردن

 جدا شانمشترک هایلحظه از را کیهان که اتاقي درِ به دوخت

بود کرده . 

_ بهم؟ دیمي رو شکر  

پرسید و کرد نگاه کیهان صورت به و برگشت گیجي با : 

 چي؟_

 نهال قلب. شدند خیره همديگر چشمان به لحظه چند برای

تپیدن تند به کرد شروع . 



پرسید و داد تکان سری کیهان : 

_ شد؟ چي  

 اين برای رفتمي دلش داشت نهال فقط بود؛ نشده چیزی

 سرشان باال اختالف یسايه که هاييلحظه سايه؛بي هایلحظه

 .نبود
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 .شکر_

 ظرف باالخره و کیهان صورت به کردننگاه از برداشت دست

مقابلش گرفت را شکر .  



 پيِ حواسش شدند؛ سفت ظرف دور تاخیر با کیهان انگشتان

زد صدايش آخردست و پرتش حواسِ و بود نهال : 

 نهال؟_

 جانم؟_

_ کني؟مي فکر داری چي به  

 شدمي کاش. آورد زبان به بلندبلند را افکارش شدمي کاش

 پايش ديگر کیهان شودمي کي که کندمي فکر اين به دارد بگويد

 شودمي کي که. نگذارد مجردی وسايلِ با اتاق، آن به را

 زندگي و بنوشند چای بخورند؛ صبحانه دغدغهبي قدرهمین

 .کنند

گفت و برداشت سبد داخل از نان ایتکه : 

_ آی؟مي ناهار برای. هیچي  

کرد اضافه چايش به شکر قاشقي کیهان : 

_ امروز دارم کار خیلي. رسمنمي نه؛ . 



 نظر به اما کیهان از پرسیدنمي را هاسوال اين که بود وقت خیلي

 دوباره و گرفتنجواب پرسیدن، پرسید؛ بشود رسیدمي

شدنخوشبخت . 

پرسید خوردنش از قبل و برد دهانش سمت به را نان : 

_ کنم؟ درست چي شام برای  

کشید سر را اشچای کیهان : 

_ داری دوست هرچي. کنهنمي فرقي ! 

کردنمي اشتباه نهال که بخدا . 

 کیهان که بود کرده تغییر بود؛ کرده تغییر چیزی يک که بخدا

دادمي را جوابش ترهاقبل مثل و دادنمي را جوابش قبل مثل . 

 و خوب عجیبي طرز به چیزهمه اصالً. بود خوب حالش. زد لبخند

بود باور غیرقابل . 

 :پرسید

_ خوای؟مي ديگه چايي يه  

کرد نگاه ساعت به و چرخاند سر کیهان : 



_  دمنمي ترجیح اصالً و خواممي ديگه تایده که باشه خودم به

ديره اما برم؛ بیرون خونه از رو امروز ! 

 اين کردنِ پیدا کِش حسرتِ و زد عقب را صندلي و گفت

گذاشت نهال دلِ به را تکرارکم هایلحظه . 

گفت که شنید و کرد دنبالش چشم با نهال : 

_ برم و بگیرم دوش يه برم . 

 ذهنش و میز کردن جمع به کرد شروع و شد بلند جايش از

ببیند را تدارکش حاال از خواستمي که شد شامي درگیرِ . 

 بود وقت خیلي. بود نکرده آشپزی دلخوشي با که بود وقت خیلي

 چیزی فقط نه؛ چه و دارد يخچال در چه کردنمي فکر که

باشد نداده کیهان دست ایبهانه که پختمي . 

 تصمیم و آورد بیرون مرغ ایبسته کشید؛ فريزر داخل به سَرَکي

 که کردمي فکر اين به داشت همزمان و کند دارشمزه داشت

. کند درست را کیهان یموردعالقه اما پرکار دسرهای آن از يکي

 کهآن برای بود کافي همین و داشت هم انرژی داشت؛ وقت

بزند رقم ترمتفاوت را امشب . 



 بود ادکلنش بوی شدنِ پخش با را اتاقش از کیهان آمدنِ بیرون

 هایلباس آن در هم را خودش و کشید گردن. فهمید که

 که هاييشب برای زدمي پر دلش که آخ. ديد رسمي گیرِنفس

 آن در ديدنش با و دادنمي کیهان به هم لباس تعويض مجالِ

کردمي شروع آخر از را شانشب جذاب، و رسمي هیبتِ ! 

_ نداری؟ الزم چیزی  

گفت حفظش با و رفتنمي کنار هايشلب از ديگر لبخند : 

 .نه_

آمد نزديک قدمي کیهان : 

_ بزنیم حرف که آممي زودتر. بیام زودتر کنممي سعي شب . 

 هجوم قلبش به همزمان هیجان و ترس. شد جمع نهال لبخندِ

 خواستمي. بود امیدوارکننده کیهان، صورتِ حالت اما آورد

 هم با دو هر خانه، تلفنِ و کیهان گوشيِ همزمان اما بگويد چیزی

خوردند زنگ . 



 خداحافظي نهال از دهد، جواب را تماسش کهآن از قبل کیهان

 به و داد را تماسش جواب خانه، از خروج حالِ در بعدش و کرد

گفت مخاطبش : 

_ رسیدم ديگه ربع يک تا. آممي دارم ! 

 کهدرحالي و تلفن به بود رسیده. نشنید را صدايش ديگر نهال

 پوشید،مي را هايشکفش داشت که بود کیهان به حواسش

 و گفته "الو" و داد جواب را بود پروين یخانه از که تماسي

مبهم کلماتي و شنید گريه صدای نگفته، : 

- بیايد... شديم بدبخت... نهال رفت مامان ... 

* 
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 روشن برای بود خواسته مهلت کیهان که روزی سه_دو از روز ده

بود گذشته تکلیف کردنِ . 

 که کیهاني از بود رسیده جنون مرزِ به نهال، و بود گذشته روز ده

 سرد که کیهاني کرد؛مي سر حالتش ترينوحشتناک در داشت

 هیچ و بود کشیده خودش دور بتني ديوارِ يک و بود بدخلق بود،



 فاجعه عمق کمکم رفتارهايش با داشت و دادنمي نشان انعطافي

فهماندمي نهال به را . 

 بود نشسته. بستبن به بود رسیده نهال و بود گذشته روز ده

 گشت؛مي حلراه پيِ و کردمي فکر هدفبي و خانه وسطِ

 کیهان با هم کوتاه یمکالمه يک برقراری تا حتي که هاييحلراه

رساندشنمي . 

 واژه خانه جای به بود بهتر و بود کرده سر خانه در را روز ده عین

بردمي کاربه را زندان . 

 دماغ و دل ديگر. شد بلند جايش از تلفن، خوردن زنگ صدای با

 پروين، یخانه یشماره ديدن اما نداشت را کسي با کردنصحبت

 و برداشت را گوشي. تماس گذاشتن جواببي از کرد منصرفش

 پروين صدای به است، انتظارش در چه دانستمي کهحالي در

 طوالني کوتاهش، پرسيِاحوال از بعد که پرويني سپرد؛ گوش

 و پسر نزدنِ سر از داشت اعتراض و کرده نگراني ابراز مدت

شانخانه به عروسش . 



 که روز ده اين مثل درست بگويد؛ چه دانستنمي نهال

 سالحبي و بود گیج. دهد انجام کاری چه و بگويد چه دانستنمي

. بود گرفته را اظهارنظری هرگونه جرأت هم کیهان رفتارهای و

 و داد پروين به را حق کرد؛ عذرخواهي فقط پروين به جواب در

داد ديدار قولِ و آورد را کیهان بودنِ گرفتار یبهانه . 

 امروز همین شده طور هر گرفت تصمیم کرد، قطع که را تماس

بزند پروين به سری . 

 ايستاد که آينه مقابل و اتاقش به رفت. انگیزهبي و بود سرگردان

کرد وحشت . 

 در هم را خودش ديدنِ رغبت حتي ديگر که شدمي روزی چند

. بود روحبي و زرد صورتش و ريخته بهم موهايش. نداشت آينه

 پوست و بود متورم و قرمز مداوم، هایگريه اثرِ در چشمانش

خوردهترک و تکه تکه هايشلب . 

 و سر اين با اگر شکبي اما نداشت رفتن حمام یوحوصلهحال

 اش،نگراني رفع جای به شد،مي ظاهر پروين یخانه در وضع

کردمي تشديدش بدتر . 



 و پوشید لباس. کشید صورتش و سر به دستي و گرفت دوش

 پیدا کیهان یکله و سر که داشت را خانه از زدن بیرون قصد

  .شد

 در کلید کیهان بود، هايشکفش پوشیدنِ حالِ در وقتي درست

 در چشم و ايستاد صاف فوراً نهال شدنش، وارد با و چرخاند قفل

 بود، نقیض و ضد که هايينگاه اتصال اين شايد و شدند چشم

 و شد قطع کیهان طرفِ از که نکشید طول هم کوتاه یثانیه چند

شنید را طلبکارش صدای نهال : 

 کجا؟_

شد پا آن و پا اين : 

_ بزنم مامان به سر يه خواممي . 

 به منتظر همچنان. بود کیهان مدتِ طوالني سکوتِ جوابش

 و آمد حرف به باالخره کیهان که کردمي نگاه صورتش از اینقطه

گفت گذشت،مي کنارش از کهحالي در : 

_ ريممي هم با کن صبر . 



 و غیراعتراضي یجمله يک باالخره روز، ده از بعد شد؛ شوکه

 که ایجمله. بود شنیده مرد اين زبانِ از خصومتبي و آمیزکنايه

 شبیه درست بزند، گريه زيرِ خواستمي دلش شنیدنش با نهال

 محضِ به و بود کرده بُغ سخت، دعوايي از بعد که ایبچه دختر به

 بازیلوس دلش و زدمي گريه زيرِ کوچک انعطافي و نرمش ديدنِ

 که چرا فروخورد را هاشخواسته اما خواست؛مي نازکشیدن و

 که است اين علتش داده، نشان انعطافي اگر کیهان دانستمي

است میان در مادرش پای . 
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 گرفتن دوش که کیهان نشست؛ کیهان منتظر و هال به برگشت

 از وقتي و بود نکشیده طول ساعت نیم از بیشتر شدنش آماده و

 آمد، بیرون نداشت را ديدنش چشم نهال ديگر که اتاقي آن

 خودش به نهال، و خروجي درِ سمتِ به افتاد راه حرفي هیچبي

بود رفته بیرون در از کیهان آمد، که .  

 باز که دری از و کرد پا به را هايشکفش و پريد جا از فنر مثل

رفت بیرون بود، شده گذاشته . 

 بود، شده متوقف پنجم یطبقه در که آسانسوری کنارِ کیهان

 از قبل و کرد تند قدم منظره اين ديدنِ با نهال و بود منتظرش

 تابيبي و تپیدمي تند قلبش. شد آسانسور اتاقکِ واردِ کیهان

 یبسته درِ به که کیهاني. کرد نگاه کیهان به چشمي زير. کردمي

 در آسانسور شدن متوقف زمانِ تا و بود شده خیره آسانسور

نزد هم به هم را هايشپلک حتي پارکینگ، . 

 با داشت تصمیم و افتاد راه کیهان سر پشت آسانسور، توقف با

 از اما. کند باز کیهان با را صحبت سر ماشین، در شدن سوار



 ده زد، صدا را کیهان که ایلحظه تا تصمیم اين گرفتن زمانِ

کشید طول ایدقیقه ! 

 با دوم، بار و نگرفت جوابي. زد صدايش محتاط و آرام اول بار

 کیهان، مشکل اما خواند را نامش رساتر ای،ثانیه چند یفاصله

 کرد منصرف را نهال و نداشت دادن جواب قصدِ نبود؛ صدا ولوم

مطلب اصلِ سَرِ برود شد باعث و پاسخ برای انتظار از : 

_ بزنیم؟ حرف شهمي  

 بود، شاهدش که تغییری و اتفاق تنها و نگرفت پاسخي هم باز

بود کیهان  سرعتِ شدنِ زياد . 

 را اينش از بیشتر تحمل و بود کرده اشديوانه انتظار، روز ده

 صحبت به کرد شروع کیهان محليبي به توجهبي که نداشت

 :کردن

_  اين تمام. افتاده که اتفاقاتي برای متأسفم. کیهان متأسفم من

 من و بزنم حرف بذاری تو که بودم منتظر گذشت که روزهايي

 من. کردم که اشتباهي بخاطر ببخشید؛. بخوام معذرت ازت



 و پشیمونم. ناراحتم تو از بیشتر. ريختم بهم تو از بیشتر خودم

بگم بايد چي ديگه دونمنمي ... 

 اشسختي یدرجه که کیهاني با زد؛مي حرف سنگ با داشت

بود سنگي ایصخره یاندازه به درست . 

 ديدنِ با. بود هايشنفس راه سد بغض کشید، سنگیني نفسِ

 و جنبید خودش به داشت، قرار آن در پروين یخانه که خیاباني

 کاش ای که کرد آرزو و زد صدا را کیهان مجدداً لرزانش صدای با

نباشد تفاوتبي حد اين تا اما کند پرخاش کیهان . 

ماند نتیجهبي نهال تالشِ تمامِ و پروين یخانه به رسیدند . 

 اين از پیش شدن؛ پیاده به دادنمي رضايت دلش ماشین، توقف با

 از درصدی عذرخواهي با کردمي فکر که بود خیالخوش چه

 به میليبي با را دستش. کرد خواهد حل را آمده پیش  مشکالتِ

 را سکوت کیهان شدن، پیاده از قبل اما کشاند دستگیره سمت

گفت اشدستوری و سرد لحنِ با و شکست : 

_ بشه چیزی متوجه مامان خوامنمي .  



 به که تأکیدی با کیهان و دستگیره روی ماند جا نهال دست

داد ادامه بود، کرده اضافه لحنش : 

_ بشه ایقضیه متوجه مامان خوامنمي ابداً نهال؟ فهمیدی . 

کرد نگاه کیهان به ناباوری با . 

* 
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گفت و کرد نگاه ناهید رمقبي صورتِ به : 

_ برم قربونت بخوابي يکم کاش . 

کرد نگاهش بگويد، چیزی کهآنبي اما ناهید . 

 با بود بلد مهتاب. آمدمي درد به ناهید برای دلش بیشتر، همه از

 اما کند آرام را داغش مادرش، برای خواندنمرثیه و کردنگريه

 پروين  هفتمِ  شبِ که حاال تا اول روز همان از ناهید نه؛ ناهید

 فقط زاری؛ و آه نه و کردمي گريه چنانآن نه بود، شده تمام

 و کردمي نگاه گويندگانتسلیت آمدِورفت به خاموش، و حرفبي

 خیره پروين خاليِ جای به شد،مي آمدورفتکم خانه که هاشب

رفتمي فرو خودش در بیشتر و بیشتر و ماندمي . 

 آمد هال به کیهان داييِزن که بگويدش چیزی دوباره خواستمي

گفت نهال به خطاب و : 



_  زود صبحِ فردا اما برم ناچارم امشب. مرتبه چیزهمه

بگیرين تماس داشتین، الزم چیزی هر. گردمبرمي . 

بود شرمنده نهال لحن : 

_  استراحت روزيه چند نباشین؛ خسته. کشیدين زحمت خیلي

کنیم جبران هاتونشادی تو شاءاهللان. نکردين . 

 بغض با و بوسید را صورتش و سر ناهید؛ سراغ رفت داييزن

 :گفت

_ . بهشته تو پروين جای. مادر نخور غصه من؛ برم قربونت الهي

بگیره آروم روحش بذار نخور غصه . 

 ایجمله سومین يا دومین آن شايد آمد؛ حرف به باالخره ناهید

بودش گفته روز تمامِ در که بود : 

_ خورمنمي غصه . 

لرزيد طورآن که بود اشجمله در نهفته غمِ از نهال دلِ . 

کردمي گريه باراين داييزن : 

_ دهمي هم رو صبرش ده،مي که غم خدا .عاقلم دختر آفرين . 



 شد؛ بلند جايش از گريه با داييزن و بست را چشمانش ناهید

رفت گريه، همان با و کرد خداحافظي . 

  نامنظمِ هایلباس در پوشیده مهتاب که بود رفتنش با

گفت و آمد هال به رنگشمشکي : 

_ مونخونه برم خواممي. رممي دارم من . 

 یخانه در را شبي هیچ اين، از قبل. کرد نگاهش شوکه نهال

 از بعد درست نداشت انتظار نهال حاال و بود نگذرانده خودشان

 هم مهتاب بودند، کرده ترک را خانه اين همه که هفتمي شب

 نظر به اما دهد نشان واکنشي ناهید داشت انتظار. برود

. باشد داشته حالش در تاثیری مهتاب، نبودِ و بود رسیدنمي

نگفت چیزی و نکرد دخالتي . 

 تازه بودند، رفته همه که حاال و بود ايستاده خانه وسط مهتاب

بود شده آزاردهنده پروين خاليِ جای . 

 گشت،مي را خانه عجیب نگاهي با که مهتابي به همچنان داشت

کرد اششوکه اشناگهاني یگريه که کردمي نگاه : 



_  ديگه. جااين بیام خوامنمي ديگه مون؛خونه برم خواممي

. آدمي بدم. آدمي بدم. ازش آدمي بدم. ندارم رو خونه اين تحمل

آدمي بدم . 

 خیس آني به که چشماني با و ايستاد دور فقط سراغش؛ نرفت

کرد نگاهش بودند، شده . 

_ . بمونم هم ديگه یلحظه يه تونمنمي قرآن به. بمونم تونمنمي

 به برگردم منم تا برن همه بشه کِي که نبود دلم تو دل

 جوریاين. ناهید آمنمي جااين ديگه من. خودم یشدهخراب

 دخترِ بگن بذار. ذارمنمي جااين هم رو پام ديگه من نکن؛ نگام

 هیچ تو دختر اين رفت، که مامانش بگن بذار معرفته؛بي پروين

 جايي من! بگن بگن، خوانمي هرچي بذار. نشد پیداش مراسمي

ذارمنمي رو پام ديگه نیست، حاال و بوده مامانم که . 

 کرد سعي و گرفتش آغوش در رفت؛ سمتش به دو با نهال

 .بنشاندش

 بیشتر ناهید، برای. واکنشبي و بود خاموش همچنان ناهید

بود نگران . 



 را علیرضا یشماره و اشگوشي سراغ رفت نشاند، که را مهتاب

برود که مهتاب به دادمي حق حاال گرفت؛ . 

 چند هنوز و مهتاب دنبال بیايد زودتر که گرفت تماس علیرضا با

 به هم همراه علیرضا و کیهان که بود نگذشته تماسش از دقیقه

آمدند خانه . 

گرفت ظالم مشکيِ هایلباس آن در کیهان برای دلش . 

خودش سراغ آمد کیهان و مهتاب سراغ رفت علیرضا . 

 وقتي کیهان یروزههفت ريشِته روی بود مانده جا نگاهش

 :شنید

_ تهران؟ رسیدن اينامامان  

گرفت را نگاهش و داد تکان سر : 

_ نشسته پیش ساعتيک پروازشون. زدن زنگ . 

گرفت فاصله کیهان : 

_ کنم تشکر ازشون حسابي و درست نشد . 
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 گرفت،مي را بود درآورده که کتي کهدرحالي و رفت دنبالش

 :گفت

_ بمونن بیشتر نشد که بودن ناراحت . 

 اين از ترسیدمي داشت ديگر نهال و چرخید خانه در کیهان نگاهِ

 شد؛مي ترزدهغم و چرخیدمي که ناهیدی نگاهِ ها؛نگاه چرخیدنِ

 که کیهاني نگاهِ و شدمي ترعصبي و چرخیدمي که مهتابي نگاهِ

شدمي ناباورتر و چرخیدمي . 

 از کندندل دلِ هم طرفي از رفتن؛ برای نبود امانش مهتاب

 را خواهرش بگیرد آغوش در که سراغش رفت نداشت؛ را ناهید

برد بیرونش علیرضا و زد گريه زير شد؛ منصرف راه یمیانه اما . 



 و ناهید با بود مانده خودش فقط حاال. شدند تنهاتر شان،رفتن با

شوند متنفر خانه اين از مهتاب مثل نبودند بلد که کیهاني . 

_ نهال بريز برام زحمتبي چايي يه . 

 ناهید به رو حرکت، از قبل و ايستاد هوشیار کیهان، درخواست با

 :پرسید

_ برم؟ قربونت خوایمي هم تو  

 به رفت نهال، و کرد اکتفا انداختني باال سر به اما ناهید

 مقابلش. برگشت کیهان برای چای لیواني با و آشپزخانه

 در کرد؛ نگاه اشخسته صورت و بسته هایپلک به و گذاشتش

 حسابي و درست که بود نیامده پیش شب، هفت و روز هفت اين

 .ببیندش

 يک. بود خسته. نشست هاصندلي از يکي روی و رفت عقب

 هم را خانه دايي،زن پایپابه عزاداری کنارِ در و بود عزادار هفته

 هايشپلک پشت هفته، اين خستگيِ حاال و بود گردانده

 مابین یشدهکم یفاصله ناهید، شدنِ بلند با اما کردمي سنگیني

پرسید و نشست جايش سر صاف و شد جبران هايشپلک : 



_ آرممي برات من ناهیدجان؟ خوایمي چیزی . 

زد حرف ایکلمه چند زور به ناهید : 

_ تونخونه هم شما بريد نه؛ . 

 بگويد، چیزی کیهان کهآن از قبل نهال و کرد باز پلک هم کیهان

 :گفت

_ مونیممي جاهمین. ما ريمنمي جايي . 

کرد مخالفت ناهید : 

_ نباشید من نگران. من خوبم . 

زد را آخر حرف اما نهال : 

_ مونیممي جاهمین امشب ما . 

کرد نگاه اتاقش سمت به ناهید رفتنِ به و . 

 و سر از خستگي. برداشت را اشچای لیوانِ کیهان رفتنش، با

باريدمي صورتش . 

گفت بعدش و بنوشد انتها تا را اشچای داد اجازه : 



_  لباس برات اينا،مامان کردنِ راهي برای خونه رفتم که عصری

بخوابي؟ بعدش و بگیری دوش يه خوایمي آوردم؛  

ستراضي پیشنهادش از که گفتمي کیهان سکوت . 

 کند، راستش و خم شدنمي ديگر که بدني با و شد بلند جايش از

گفت و برداشت را کیهان یشدهخالي لیوانِ و شد خم سختي به : 

_ حمام برو تو تخت؛ روی ذارممي و کنممي آماده لباس برات . 

 .مرسي_

 قدردانيِ که ایکلمه يک ؛کلمه يک همین با. شد چراغاني قلبش

 سطح و شد کم اشخستگي بود، کرده حس پشتش را بزرگي

 احساس و شد بیشتر سرعتش. گرفت دوباره جاني اشانرژی

کرد قدرتمندی . 

؟...آدم با هاکلمه کردندمي چه ! 

 شرشرِ صدای. رفت کیهان مجردیِ اتاق به شست، که را لیوان

 آماده لباس و حوله برايش. است رفته حمام به که گفتمي آب



 يک و آب لیواني با بعدش، و شانگذاشت حمام درِ پايینِ و کرد

نخوابیده دانستمي که ناهیدی سراغ رفت قرص، عدد . 

 به کرد شروع و نشست تختش یلبه و شد اتاقش وارد حرفبي

 تکرار را کار اين بارها و بارها سکوت، در و موهايش کردنِ نوازش

 و داد خوردش به را قرص ناهید، مقاومتِبي بعدش و کرد

رفته خواب به شود مطمئن که ماند کنارش قدریآن . 

 برايش همیشه از بیشتر قلبش که کیهان سراغ رفتمي بايد

بود نگرانش و تپیدمي . 

 دو خودش از کاشای که کرد آرزو و گذاشت باز را ناهید اتاق درِ

 فرستادمي را يکي و ناهید کنار گذاشتمي را يکي داشت؛ نسخه

کیهان سراغ ! 

 

* * * 
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 کیهان شد، که ساعت يک سرِ. نماندند پروين یخانه در زياد

شد بلند ناچاراً نهال و کرد رفتن اعالنِ . 

 اما دارد شاننگه شام برای خواستمي و کرد مخالفت پروين

 تا را مرد اين چیزی چه که دانستمي نهال و بود کالفه کیهان

 و نداشت کردنبازی نقش تحملِ ديگر کرده؛ کالفه حد اين



 احساس کردمي وادارش که محلي از زودتر هرچه خواستمي

بگیرد فاصله ندهد، بروز را اشواقعي . 

 به شبیه کیهان پروين، یخانه در نداشت؛ رفتن دلِ اما نهال

 با منعطف؛ و بود برخوردخوش. بود هاتلخي اين از قبل روزهای

نداشت کنايه و طعنه لحنش و کردنمي مواخذه را نهال نگاهش . 

 راه کیهان دنبال به نشد، پسرش یخواسته   حريفِ که پروين

بود که شد جهنمي همان فضا دوباره و افتاد . 

 گرفته مانيالل واقعیت در اما داشت زدنحرف به تصمیم نهال

 .بود

 فرعي مسیرهای و خانه سمت به راندمي پرسرعت کیهان

 بجنبد، خودش به نهال تا و رسیدن زودتر برای کردمي انتخاب

بودند خودشان یکوچه در . 

 کیهان اما داشت شدنپیاده قصدِ نهال رسیدند، که در مقابلِ

 درب کردنِ باز برای را ريموت یدکمه که همزمان و شد مانعش

گفت جدی و تلخ فشرد،مي پارکینگ : 

_ کن صبر ! 



کرد صبر حرفي هیچبي نهال و رفتند پايین را پارکینگ شیب . 

 و مخصوصش جايگاه در داد جای را ماشین حرکت يک با کیهان

کرد صبر همچنان نهال . 

 سمتش به و کشید عمیقي نفس کرد؛ خاموش را ماشین کیهان

بود منتظر طورهمان نهال و چرخید . 

 شد پشیمان و گرفت نگاه نهال و نگاهش به دوخت نگاه کیهان

صبرکردن از . 

_ بزنیم حرف خواممي . 

پارکینگ؟ در جا؟اين بزنند؟ حرف خواستمي ! 

گفت دوستانه و کیهان به کرد نگاه مردد : 

_ بزنیم حرف باال بريم خب . 

"  یادامه و کرد میخکوبش کیهان، یمنزجرانه گفتنِ "نه

شد سالحخلع شنید، که را اشجمله : 



_  رو هامونحرف جاهمین بزنیم؛ حرفي هیچ باال اون خوامنمي

 درموردش خوامنمي ابداً ديگه و شهمي تموم قضیه اين و زنیممي

بشه زده حرفي . 

 گردش به کیهان ديگرِ چشم به چشم يک از گیجي، با نهال نگاهِ

 حرفي منتظرِ و هايشلب روی خورد سر آخر، دستِ و آمد در

شود زده پارکینگ در بود قرار که شد ! 

 است قرار که هاييحرف با گفتمي کیهان، یشدهسخت صورت

ندارد خوبي یمیانه کند، شانعنوان . 

_  نداده راه کردم،مي زندگي تنها که مدتي تمام تو رو زني هیچ

 قدراون زني هیچ. گرفتمنمي جدی رو زني هیچ. زندگیم به بودم

 که تا کنم، سر اون بدونِ رو شبم و روز نتونم که نبود پررنگ برام

 از و چطور نفهمیدم من که زندگیم تو اومد زني پیش، سالِ هفت

 چطور نفهمیدم شد؛ پررنگ برام چطور نفهمیدم اومد؛ کجا

 ديگه که بود بعد به کجا از و زندگیم کمالِ و تمام به دادم راهش

بگذرونم رو شبم و روز اون بدونِ نتونستم . 



 که کردمي نگاه کیهاني به واج و هاج و بود مانده باز نهال دهانِ

 سالِ هفت یگذشته از صورتش، یرفتهدرهم اجزای با داشت

گفتمي قبلش : 

_  اومده خودش پای با که روزی از بود نگذشته بیشتر ماه پنج

 پیش جذاب قدراون رو کاری یساده بحثِ يه و شرکت به بود

 ادامه و اومد و بده ادامه و بیاد فرداش کردم آرزو که بود برده

 و نیاد اگه که ديدم و اومدم خودم به که داد ادامه قدریاون داد؛

 الحق و مونه؛مي خالي زندگیم تو جاش چیزی يه نزنه، حرف برام

. بگه دروغ بود بلد هم خوب. بده ادامه بود بلد خوب هم اون که

کنه بازی نقش بود بلد خوب ! 

 یشدهتاريک فضای دورِ و داد قورت را دهانش آب نهال

 محل  انتخابِ برای کرد لعنت را کیهان و چرخاند چشم پارکینگ

گیرنفس هایحرف گفتن برای .  

 چه کشیدن،نفس برای نداشت هوا هم اشطوریهمین پارکینگ

 که ایگذشته از حرف گرفتمي تصمیم کیهان که وقتي به برسد

آوَرَد میان به شان،حال به بود کرده پیدا ربط . 



.... 
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 بعدش و بِکشدش دستگیره، روی بگذارد دست خواستمي دلش

. بود بسته را پايش و دست کیهان، هایحرف اما خالص؛

آوَرَد میان به گذشته آن از حرف بايد حاال چرا دانستنمي . 

_  از نفر يه اگه خصوصاً نبود؛ هم کم اما نبود زيادی زمانِ ماه پنج

 نبود زيادی زمانِ. ريختمي برنامه اشلحظه به لحظه برای قبل،

 خصوصاً درگیرشدن؛ برای نبود هم کمي زمان اما شناختن برای

 هر و قضیه اين روی گذاشتمي رو تمرکزش تمام نفر يه اگه



 روزها اون  جزئیاتِ واردِ خوامنمي. بود شدهحساب رفتارش

 که گممي بهت رو قضیه اين همیشه برای باريک دارم فقط بشم،

 بدم، توضیح برات رو افتاده اتفاق که چهاون نخواستم اگر بفهمي

بوده چي علت . 

 به سپرد گوش مضطرب، نهال و کرد سکوت رسید، که جااين به

داد ادامه سختي به کیهان، و کیهان صدادارِ هاینفس : 

_  ازش. گذشتمي بهش فکر و زن اين با روزم و شب ماه،پنج

 که ایخانواده کنه؛ معرفي اشخانواده به رو من بودم خواسته

 اتفاقي کامال روز، يک باالخره و زدنمي حرف درموردشون زياد

اشخونه به کرد دعوتم خودش . 

 را نهال نگاهش، یماندهثابت حالتِ و کیهان یشدهسخت صدای

 ممکن حدِ باالترين به اضطرابش سطح که نهالي ترساند؛مي

 برای بود شده کنجکاو دوباره ذهنش طرفي از. بود رسیده

 دلش ديگر، طرفي از و قديمي  سرگذشتِ اين پنهانِ رازِ فهمیدنِ

ترساندشمي و دادمي بد گواهِ پيدرپي داشت . 



_  آشنام اشخانواده با قراره که گفت و اشخونه به کرد دعوتم

 و گرفتم بزرگي گلِدسته. رسیدم خودم به خیلي روز اون. کنه

 که بود باریاولین. محکم شروعِ يه برای کردم آماده رو خودم

 اون از قبل. بود آشنا برام آدرسش. برم اشخونه به خواستممي

 راسِ. خونه برسونمش بخوام من که بود نیومده پیش حتي

 داده رو آدرسش که بودم ساختموني مقابل بود گفته که ساعتي

 که نکرد ياری ذهنم که داشتم هیجان قدریبه لحظه اون. بود

 فکرِ به فقط اومدم؛ ساختمون اون حوشِوحول تا هم قبالً

 که بودم فکر اين به فقط. بودند انتظارم در که بودم هاييلحظه

 اون تا زن يک با که بود باراولین بره؛ پیش خوب بايد چیزهمه

 حدی اون تا رو زني که بود بار اولین بودم؛ رسیده نقطه

 جانبِ از شدنپذيرفته بود شده امدغدغه که خواستممي

اشخانواده . 

شد برقرار سکوت دوباره . 

 پیدا آلرژی ترسناک هایسکوت اين به داشت ديگر نهال

 از و کند تمامش و بگويد کیهان خواستمي طرفي از. کردمي



 تا کیهان با همراه چرا که کردمي لعنت را خودش داشت طرفي

آمده پارکینگ . 

_  نظرم از لحظه اون که لباسي يه. بود تنها رسیدم، بهش وقتي

 وقتي هر از بیشتر خودش به و پوشیده نبود موقعیت اون مناسب

 ديگه ساعتيک تا گفت شدم، که اشخانواده پیگیر. بود رسیده

 منِ. بود ريخته برنامه هم تنهايي ساعتيک اين برای و رسنمي

 موبهمو سرخوش و خیالبي اون و بود ساعت به نگاهم احمق

 درِ رویروبه بود؛ داشته نگهم هال تو. بردمي پیش رو اشبرنامه

 بود، گفته که ساعتي يک از هم دقیقه بیست هنوز و ورودی

 فاصله تا جنبیدم خودم به. چرخید قفل تو کلید که بود نگذشته

 طورهمون و شد باز در. نداشت قصدی چنین اون اما ازش بگیرم

 بود؛ اشخانواده تو، اومد در از که کسي بود، گفته خودش که

شناختمشمي خوب هم خیلي شناختمش؛مي من که ایخانواده ! 

مرد؟ اين گفتمي داشت چه. کرد نگاه کیهان به زدهوحشت ! 

_  روز اون و بود سابقم همکارِ و دوستم تو، اومد در از که کسي

 ديدمش وقتي. گشتبرمي کاری یماههسه سفرِ يه از داشت



 من. بود ساختمون اون بودنِ آشنا اومد، يادم که چیزی اولین

 بودم اومده کوچه همین تا و خونه بودمش رسونده باری دو_يکي

 تو هنوز اسمش که زني با خودش، یخونه تو رو من اون حاال و

بود ديده ممکن وضعیتِ بدترين تو بود، اششناسنامه ! 
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 هایحرف دومِ موج که را هايششنیده بود نکرده هضم هنوز

گرفت هدف را مغزش کیهان : 

_  و نخواستم اول بار اگر که بفهمي که گفتم همیشه برای باريه

 به هربار که بوده اين علتش کنم، باز رو قضیه برات نتونستم



 برسه چه شد منفجر سرم کردم، فکر بود افتاده اتفاق که چیزی

 برای رو قضیه اين چون بگم برات نتونستم. کردنش عنوان به

 که کنم اعتماد عشق به ديگه بارِ تونستم که بودم بسته همیشه

 که هربار چون نگفتم برات. اين شد اعتمادم جواب هم باراين

 من، و مردممي شد،مي تداعي برام نحس یخاطره اون از ایذره

 وت با کنم؛ فراموش تو با کنم؛ زندگي تو با که بودم گرفته تصمیم

 قضیه اون چون نگفتم. بسازم نو از رو باورهام تو با کنم؛ اعتماد

 کرد؛مي متنفر خودم از رو من و بود من قرمزِ خط قرمزترين خط

 از گرفتنانتقام برای که بودم خورده رَکَب زني از که مني

 قرمز خط تو که حاال اما بود کرده بازی اين وارد رو من شوهرش،

 هر از و نیافتي دوره ديگه تا گفتم رو تمامش برات کردی، رد رو

من یگذشته برای بخوای مدرک ناکسي و کس ! 

 وسط درست که بود سنگیني پتکِ کیهان یجمله هر

آمدمي فرود اشجمجمه . 

 فرار دستور مغزش و کشیدش دستگیره؛ سمت به رفت دستش

کشید فرياد کیهان و کرد صادر را : 



_ نشدن تموم هامحرف ! 

ماند حرکتبي . 

 با هايشگوش و کرد نگاه در بازِ فضای به حسرت با نگاهش

شنیدند را کیهان بعدیِ جمالتِ رحميبي : 

_  پرورش رو اين سرت تو کهاين برای نه من؛ یخونه تو مونيمي

 وبلبلگل مونزندگي دوباره روزی يه و ببخشمت قراره که بدی

 پاشیدنِ هم از که نیست شرايطي تو من مادرِ چون مونيمي. شه

 رو من هایقانون تکِبهتک اما مونيمي. کنه تحمل رو من زندگيِ

 باليي چه تو که ببره بو مادرم اگه حالته به وای و کنيمي رعايت

آوردی مونزندگي سر ! 

 کیهان گرِتهديد انگشتِ به و گرفت در بازِ فضای از را نگاهش

  .داد

 و عجیب داشت چیزهمه چقدر مرد؛ اين بود شده بد و تلخ چقدر

رفتمي پیش افتضاح . 

_  کردی، رد هم رو يکياين اگر منه؛ قرمز خط آخرين اين

 ديگه وقتاون. برو همیشه برای و کن جمع رو وسايلت خودت



 با زنم که بگم پرسید، که کس هر کهاين از ندارم اِبايي هم من

پدوست ... 

 فرمان روی هدفبي که انگشتاني. شد ساکت رسید، که جااين به

 به که صورتي از نهال، و فشرد بیشتر و بیشتر را بودشان گذاشته

 تا کرد وحشت بیشتر بود، رفته هم در افتضاحي شکل

شنیده که هاييحرف . 

 مغزش و نیاندازدش وحشت به تصوير آن ديگر تا چرخاند سر

 اما در؛ از مانده باز قسمتِ آن برای ريزیبرنامه به کرد شروع

انداخت کار را مغزش دوباره کیهان، تلخ و دورگه صدای شنیدنِ : 

_  کار به کاری نه اون، از غیر و کن دعا مادرم جونِ به فقط و برو

نهال ایديگه چیزِ هیچ نه و باش چشمم جلو نه باش، داشته من . 

 دوام خوب خیلي هم جايشاين تا ترکید؛ باالخره نهال بغض

بود آورده . 

. زد باز سر کیهان آخرِ هایحرف پردازشِ از مغزش و زد گريه زير

 اين در که چهآن فهمیدنِ برای داشت الزم زمان روز چند حداقل



 برای کردمي عزاداری داشت حاال از اما بود شنیده دقیقه چند

فهمیدن یلحظه . 

 هایحرف از بعد که جسمي و داد هل را در معطلي،بي باراين

 فلزیِ اتاقکِ آن از را بود شده سنگین و کرخت زيادی کیهان،

 تا رفت ديگری نحسِ فلزیِ اتاقکِ با همراه و کشید بیرون نحس

 يک مغزش و خزيد ملحفه زير و برد پناه اتاقش به پنجم؛ یطبقه

زد باز سر کردنفکر از و "نه" گفت کالم . 

 

* * * 
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 ديگر کیهان دانستمي اما آمدمي حمام از آب صدای هنوز

نیست کردنحمام مشغولِ . 

 آماده برايش که کرد نگاه هاييلباس به و تخت یلبه نشست

بود کرده . 

 ساعت چند همین تا که ایخانه بود؛ کوروسوت زيادی خانه

بود نکرده رهايش ایلحظه شلوغي، و صداسرو پیش، . 



 دانستمي که بود آب قطرات صدای آمد،مي که صدايي تنها

 تحتِ که دانستمي خدا و درآورده را صدايشان عمداً کیهان

کردمي چه داشت صدا، اين پوششِ . 

 شکلي به هرکدام که فرزند سه اين غمِ برای بود شده ريش دلش

دادندمي بروزش خاص . 

 سری تا رفت شد، طوالني کیهان آمدنِ بیرون برای که انتظارش

 يکياين بابت ساعت چند برای خیالش ديدنش با و بزند ناهید به

بود کرده را خودش کار قرص شد؛ راحت . 

 به حاال آشفتگي، روزها از بعد که کرد نگاه صورتش به لحظاتي

بود رسیده نسبي آرامشي به کوچک، قرص يک لطف . 

 برای برداشت احتیاط با را هايشقدم حتي و کرد ترکش صدابي

 آب صدای از خبری ديگر برگشت، که قبلي اتاقِ به و شدنش دور

 اشمیانه در سرخ چشماني با پیچ،حوله که ديد را کیهاني و نبود

 نسبت چه به را سرخي اين دانستنمي لحظه آن در و ايستاده

 !دهد

پرسید ايستاد، که اشنزديکي در و رفت طرفش به : 



_ خوردی؟ شام کنم؟ آماده برات خوایمي چیزی  

داد را جوابش کوتاه کیهان : 

_ ندارم میل . 

 از مرد اين قبالِ در بیشتری کار کاش کرد؛ نگاهش دارغصه

آمدبرمي دستش . 

_ شدی خسته. تو بخواب ! 

 کهدرحالي و نگاهش در ريخت را _محبت_ اشدارايي تنها

گفت گرفت،مي هدف را کیهان چشمان : 

_  و درست وقته خیلي. توام نگران باشم، خسته کهاين از بیشتر

برات؟ کنم گرم غذا. نخوردی غذا حسابي  

 قسم اين با که ترهاقبل نه؛ يا باشد کارساز قَسَمش دانستنمي

داشت تسلط مرد اين روی زيادی . 

گفت و زد دريا به را دلش : 

_ بخور چیزی يه نهال جون . 

کرد اضافه فوراً سکوتش، ديدن با و : 



- . ستدقیقه يه کار کردنش گرم مونده؛ زياد امشب شام از غذا

بخوريم؟ باهم کنم گرم نخوردم؛ چیزی منم  

آورد درد به را دلش شنید، که ایجمله : 

_ رننمي پايین گلوم از غذاها اين ! 

گفت فوراً : 

_ فوری غذای يه باشه؟ کنم؛مي درست خودم چیزی يه پس . 

 در که بود چیزی ترينکنندهحالخوش کیهان، دادنِ تکان سر

بود ديده روز هفت آن تمام . 

گفت اتاق، از خروج حالِ در و داد خودش به تکاني : 

_ امآشپزخونه تو من. بیا و بپوش لباس زود . 

 منصرف ترسیدمي ببیند؛ کیهان از ديگری واکنش تا نايستاد

 .شود

 مرغتخم چند بود، کرده سرايت انگشتانش به که هیجاني با

 شدمي که غذايي ترينفوری و تريندستدمِ کرد؛ نیمرو

داشت را امکاناتش و کند درستش . 



 رسید نظرش به کرد، خاموش که را تابهماهي زير و کرد گرم نان

است شده طوالني زيادی آمدن، در کیهان تاخیر که . 

 اين که سری برای مُرد دلش و ديدش تخت یلبه سراغش؛ رفت

فشردشمي داشت دستانش میان مرد . 

 با که شد متنفر لحظاتي برای خودش از و کیهان برای تپید دلش

 کرده زهر مرد اين برای را زندگي ماه چندين حماقت، و سادگي

نبود مرد اين یبرازنده غم، که بود؛ . 

 و رفت نزديک ديد، که را اشتوجهيبي و زد صدايش

 کهدرحالي و نشست زمین روی مقابلش گرفت؛ را هايشدست

 کشید،مي پايین خودش دستان با همراه را غمگین انگشتانِ آن

 نگاهش در نگاه و داد قرار کیهان صورت مقابل را صورتش

 آغوش در را آمد پايین ثانیه، چند از بعد که سری و دوخت

کرد باران بوسه و اشک را موهايش و گرفت . 

* * * 
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 شانعروسي آلبوم هایعکس به داشت که بود بارصدمین برای

کردمي نگاه . 



 هایوعده. نداشت بخصوصي کارِ هیچ شب، آخرِ تا صبح اولِ از

 کرد؛مي درست تکلیف رفعِ سرِ از فقط و انگیزهبي را غذايي

 صحبت بهارگل با ایکلمه چند گاهي و زدمي سر پروين به گاهي

شود ديوانه که داشت آزاد وقتِ قدریآن روز، مابقيِ و کردمي ! 

 ظهرش و صبح و بود کرده پر کالس دو_يکي با را عصرهايش

خوردنحسرت و فکرکردن جز نداشت کاری . 

 بود، گذشته جبران غیرقابل اشتباهِ آن از که روزهايي شمارِ

 ماه، يک اين لحظاتِ تمام در کیهان و رسیدمي ماه يک به داشت

بود نیامده کوتاه و بود مانده قوانینش پای سخت و سفت . 

 صفحاتِ از يکي که کیهان یپرتره روی کشید را هايشانگشت

 کاشای. بود داده اختصاص خودش به کامالً را شانبزرگ آلبومِ

 پشیمان اندازه چه تا که بفهماند مرد اين به نحویبه توانستمي

 اما آمدمي کوتاه فهمید،مي را میزانش کیهان اگر شکبي است؛

 پیش در که راهي هر مدت، اين در و نبود بلد را راهش نهال

بسته دری به بود خورده انتهايش گرفت،مي ! 



 يک در کدام هر رسید؛ دونفره عکسي به و زد ورق را آلبوم

 کرده تالقي آلبوم یمیانه در درست شاندستان و بودند صفحه

 .بود

 که کردنمي خطور هم ذهنش به حتي گشت،برمي اگر عقب به

 رسیده اما برسد بستبن به اشتباه يک سرِ شانزندگي روزی

بود رسیده هم بدجوری بود؛ . 

 کالسیک و ساده هايشانعکس تمامي. زد ورق دوباره را آلبوم

نبود ایمنظره يا دکور از خبری ای،صفحه هیچ در و بودند . 

 کیهان که عکسي به کرد؛ نگاه جديد یصفحه در لبخندش به

 از معمولي عکسِ يک. است شانآلبوم عکسِ زيباترين گفتمي

نبود مصنوعي هم درصدش يک حتي که لبخندی و صورتش . 

 برای داشت کافي زمانِ که حاال بود؛ گذشته ماه يک که حاال

 گفته برايش را گذشته نحسِ رازِ آن کیهان که حاال فکرکردن؛

 ريختهبهم حد اين تا که دادمي حق. مردش به دادمي حق بود،

 را اشگذشته جزئیاتِ نمیخواست مرد اين که دادمي حق. باشد

بود کرده تعیین قرمز خط برايش و کند يادآوری . 



 زد ورق بگیرد، چشم لبخندش از آمدنمي دلش کهاين با را آلبوم

 اين در شب آن چقدر. رسید کیهان از قدتمام عکسي به و

بود شده ترپرابهت وشلوار،کت . 

 را اشچهره که بود وقت خیلي. کرد نگاه رخشنیم به حسرت با

 وقتتمام روزها، اين کیهان یچهره بود؛ نديده صاف حد اين تا

بود درهم . 

 روزی چند ديگر. ديدمي خودش را اتفاقات اين اصليِ مقصرِ

 به شانزندگي اگر. کردنمي نفرين و لعن را سروش که شدمي

 بود خودش مقصر نبود؛ سروش مقصرش بود، شده کشیده جااين

 فقط اشتباهش و بود واقف تقصیر اين به کامالً روزها اين و

 اشاصلي اشتباه نبود؛ پذيرفتنش و سروش با زدنحرف

 یرابطه بدِ اثراتِ هنوز وقتي که موقعآن به تر؛قبل به گشتبرمي

 اشتباهش. بود پذيرفته را کیهان بود، مانده جا وجودش در قبلي

 واردِ نبود، مطمئن هايشترس و خودش از هنوز وقتي که بود اين

مرد اين با بود شده رابطه . 



. باشگاه بعدش و زبان کالس رفتمي بايد. بست را آلبوم

 گرفتنِ پس برای و کردمي پر شکلي اين را عصرهايش

آمدنمي که ایمعجزه بود؛ معجزه منتظرِ اشبختيخوش ! 

 

* * * 
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آمد صدا به مهتاب و حلوا جديدِ ديسِ تزئینِ به کرد شروع : 



_  هم نکشي هنری اثرِ و نگار و نقش حلوا اون رو اگه بخدا نهال

 و بکش سلفون يه و بپاش نارگیل پودر يکم شه؛مي خورده

شد دير. خالص . 

بود بعید مهتاب از ذوقيبي همهاين . 

 ناهید باراين و داد ادامه کارش به هايش،گفته به توجهبي

آمد سراغش : 

_ بگه؟ تاالر به که کیهان به گفتي رو هامهمون تعداد جان؛نهال  

 شد خوشحال و کرد ترراحت را ناهید خیالِ و کشید کار از دست

 که هماني شده دوباره ناهید روز، چهل گذشتِ از بعد که

بود چیزهمه به حواسش . 

 بود قرار که وسايلي کرد، تزئین که را حلوا سینيِ آخرين

بودند کرده فراموش را شمع. کرد چک را ببرند شانهمراه . 

 بیرون هاکابینت از يکي کشوی از را رنگسیاه و بلند شمعِ دو

زد غر مهتاب و کشید : 

_ باشیم جااون بقیه از قبل بايد ما ناسالمتي. کنید عجله . 



کرد پرت را حواسش کیهان صدای شنیدنِ . 

 با داشت که ديدش ورودی درِ دمِ و رفت بیرون آشپزخانه از

پرسید شد، که نهال متوجهِ و کردمي صحبت ناهید : 

_ نیست؟ کسروکم چیزی مرتبه؟ چیزهمه  

 کیهان برای کهدرحالي و کرد بلند را میوه ظروفِ از يکي

گفت بردش،مي : 

_ ماشین داخل ببريد رو وسايل فقط. نه . 

گفت و گرفت دستش از فوراً را ظرف کیهان : 

_ بیاره رو همه علیرضا گممي االن نکن؛ بلندشون تو . 

 روزها، اين تمامِ در. برد لذت کیهان توجهِ از و داد تکان سر

 سرِپا و شدمي نصیبش مرد اين جانب از چنینياين توجهاتِ

داشتمي نگهش . 

زد غر هم باز و آمد در نزديکيِ تا مهتاب : 

_ ديگه بريم . 

گفت ناهید و شد دور زد،مي صدا را علیرضا کهدرحالي کیهان : 



_ بیايم تا ماشین تو برو . 

 را قرارشوقول وقتي از. رفت بیرون خواسته خدا از مهتاب

 بیرون که نبود امانش آمد،مي خانه اين به وقت هر بود، شکسته

 شدنش عملي تا و کردمي پیدا رفتن برای ایبهانه هربار و رود

زدمي غر . 

پرسید ناهید رفت، که بیرون : 

_  شدم؛ حواسبي کميه من ببخشید نهال؟ مرتبه چیزهمه

باشه کسروکم چیزی خوامنمي . 

 سیاهيِ و گودی برای کهدرحالي و گذاشت بازويش روی دست

گفت خورد،مي غصه چشمانش زير : 

_  چیزهمه به حواسم من. عزيزدلم نباش چیزی هیچ نگرانِ

 برگزار آبرومندانه هم مراسم اين و نیست مشکلي هیچ. هست

شهمي . 

قدرداني از بود پر ناهید نگاهِ : 



_  ازت نشد حتي مدت اين. ممنون چیزهمه بابت. نهال مرسي

 تو اگه. کرديم گم رو پامون و دست همه ماها. کنم تشکر

 ...نبودی

 حتماً ناهید دهد، بیشتر جمالتي گفتنِ یاجازه اگر دانستمي

 اين عوض در و کردنمي گريه اصالً که اوايل آن. زندمي گريه زيرِ

 برای داشت اشک هم ایافتادهپاپیش موضوعِ هر برای روزها،

 .ريختن

گفت و راهرو سمت به کرد هدايتش : 

_ آيیممي هم کیهان و من بريد؛ شماها. مهتاب پیش هم تو برو . 

بردند را وسايل کیهان کمکِ به و آمد علیرضا رفتنش، با . 

 نفس و چرخاند شدهخالي یخانه در خستگي با را نگاهش

 تمامِ مثل حال اين با و داشت ضعف احساس. کشید عمیقي

باشد قوی کرد سعي ديگر روزهای . 

 

* * * 
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 گرمِ زمان، به توجهبي که میهماناني میانِ را نگاهش خستگي با

چرخاند بودند، گووگفت . 



 خودش برای را ساعتي چند تواندمي مراسم، از بعد کردمي فکر

 به مسجد، و تاالر از بعد که ایعده اما کند استراحت و باشد

 که بودند کرده کاری نداشتند، هم رفتن قصدِ و بودند آمده خانه

شود هايشلحظه اين آرزوی استراحت، . 

 هایاستکان کردنِ جمع به کرد شروع و برداشت را سیني

 هایزمزمه شنیدنِ با برگشت، که آشپزخانه به و شدهخالي

 شام دادنِ سفارش برای را میهمانان تعداد داشت که علیرضا

شد بلند نهادش از آه پرسید،مي . 

 با و رويشان کرد باز آب و چید سینک داخل را هااستکان

 به کرد شروع افتادند،مي هم روی داشتند که هاييپلک

سراغش آمد ناهید کشید، آب که را آخرينشان و شستنشان : 

-  يه تونيمي اومدن؛ هاهمسايه از چندتا. جاننهال برم قربونت

بچرخوني؟ چايي  

گفت و نشاند لبش روی را عمرش تمامِ لبخند ترينسخت : 

 .االن_

گرفت عزا ناهید، رفتنِ با و . 



 ديگر چید؛ داخلشان ایتازه هایاستکان و برداشت را سیني

بود سنگین برايش هم قوری وزنِ حتي . 

 و کرد باز را آشپزخانه کوچکِ یپنجره شد، آماده که چای سینيِ

کشید عمیق نفس چند . 

 اش؛خانه در آسوده ساعتِ چند گذراندنِ برای بود زده لک دلش

 بیشتر ساعت دو_يکي برای مدت؛طوالني حمامِ يک برای

 .خوابیدن

 فرستاد، بیرون که هم را پنجره پشت آزادِ هوای از بازدم آخرين

 پیدا برای چرخاند چشم پذيرايي، به رفتن با و برداشت را سیني

واردينتازه کردنِ . 

 توانستنمي هم را ایثانیه حتي ديگر بعدش و گرداند را چای

 رفت و آشپزخانه کانتر روی کرد رها را سیني. بیاورد تاب سرِپا

بود اقامتشان محل مدت اين در که کیهان مجردیِ اتاق سراغ . 

 ینفرهيک تختِ روی کشید دراز لحظه چند برای و بست را در

گذاشت هم روی را هايشپلک و اتاق یگوشه قديميِ . 



 را سروصدا و جمع تحملِ. نداشت داریمیهمان توانِ ديگر

نداشت را خانه اين تحملِ. نداشت . 

بود کرده اشخسته ذهني، هایدرگیری و پیاپي کارِ روز چندين . 

 کارِ چندين سرِ بايد که حواسي خیال، و فکر خانه، از دوری

بود کرده اشخسته کرد،مي پخشش همزمان . 

 را نفر چندين نقشِ داشت و روزها اين خودش از بود مانده دور

 با را ساعاتي پروين برای بود نشده حتي. کردمي ايفا جايک

کند عزاداری راحت خیالي . 

 موهايش میانِ هنوز و چکید چشمش یگوشه از اشکي قطره

 از بیرون به را خودش راه اشک، قطره دومین که بود نشده پنهان

 دو هر. گريه زير زد نرسیده، ثانیه چند به و کرد پیدا هايشچشم

کند خفه را هقشهق کرد سعي و کرد صورتش حائلِ را دستش . 

 به خواستمي و کردمي پیدايش بايد کرد؛مي پیدا را کیهان بايد

 خودش یخانه آرامشِ در را ساعتي چند بايد. برساندش خانه

گذراندمي . 



 دهانش روی و کرد مچاله را شالش پَرِ. نبود شدنيقطع هقشهق

 حالِ در تند و تند و نکند درز اتاق از بیرون به صدايش تا گرفت

 فوراً اتاق، درِ ناگهانيِ شدنِ باز با که بود هايشاشک کردنِ پاک

 و شدهدرشت چشمِ جفت يک ديد، که چیزی و شد خیزنیم

بود متعجب . 
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 فوراً و! هستند کیهان به متعلق هاچشم اين که کرد شکر را خدا

 را سوالي و کرد پاک را صورتش شده،مچاله شالِ پرِ همان با

داشت را انتظارش که شنید : 

_ کني؟مي گريه داری چرا شده؟ چي  



 کرده پیدا بیاني قابلِ علتِ کهآنبي و کرد هول آمدنش نزديک با

 هایريش و کیهان صورتِ به ماند خیره حرفبي باشد،

 عادت مرد اين صورتِ روی وجودشان به که ایبلندشده

کردنمي . 

 نهال؟_

گرفت نفس : 

_ گرفته دلم کميه. نیست چیزی . 

بود مقابلش دقیقاً حاال کیهان : 

_ چرا؟ دلت  

شد خم سمتش به کیهان و کرد جمع را هايشلب : 

_ خونه؟ بريم خوایمي  

ترکید دوباره که بود پیشنهادش و کیهان محبت از بغضش . 

 را کسي دلش. خواستمي توجه کمي محبت، کمي دلش

 تا انگیزغم روزهای اين در که بفهمد و دريابَدش که خواستمي

شده کالفه و خسته حد چه . 



 حال همان در و نشد موفق اما کند مهار را هايشاشک کرد سعي

داد ادامه : 

_  شام برای قراره هامهمون گفت،مي علیرضا که طوراين. شهنمي

پذيرايي برای نیست کسي بمونن؛ . 

گذاشت اششانه روی دست کیهان : 

_ بريم بپوش پاشو. سرت فدای . 

شد قطع اشگريه : 

_ بريم؟ کجا  

کرد بلندش کیهان : 

_ حاال پاشو تو . 

 کرد؛نمي باور را کیهان مُصرِ صورتِ. زد بهم را خیسش هایمژه

موقعبه و داشتنيدوست پیشنهادِ اين از بگذرد شدنمي اما . 

 از قبل که کرد نگاه کیهاني به منتظر و برداشت را روپوشش

گفت اتاق از رفتن بیرون : 

_ اشکاتو کن پاک . 



 کیهان دنبال ناباوری با و را اشخواسته داد انجام مطیعانه

 خانه از بیرون سمتِ به را راهش جمعیت بینِ از و شد کشیده

کرد پیدا . 

 باز را پارکینگ درهای داشت کیهان پوشید، که را هايشکفش

گفت و زد اشاره ماشین به ديدنش با و کردمي : 

 .بشین_

 صندلي، روی جاگرفتن با و کشید ماشین تا را مرددش هایقدم

 برای خواستمي و برد بیرون حیاط از را ماشین و آمد هم کیهان

 دادنش، انجام با و شد پیدايش علیرضا که شود پیاده در بستنِ

رساند آرزويش به زودتر را نهال . 

 همچنان نهال نگاهِ برد، بیرون کوچه از را ماشین که کیهان

 یخانه آن از کیهان، کنارِ در که شدنمي باورش. بود مضطرب

گرفته فاصله کنندهکالفه و زدهغم . 

 به داد تکیه و داشتند پیش در که مقصدی برای نکرد کنجکاوی

 هوای پنجره، یشیشه کشیدنِ پايین با و اشصندلي گاهِتکیه

کشید نفس را چمران بلوار انگیزِدل . 



 را نهال که سرعتي با کیهان و بود بلوار کنار راهِپیاده به نگاهش

رفتمي جلو به کرد،مي زدههیجان . 

 باالخره کیهان شدند، متوقف که آبادمعالي پلِ قرمزِچراغ پشت

گفت و شکست را سکوت : 

_ خودمون یخونه ريممي فردا از ! 

 با و کیهان سمت به چرخید برداشت؛ صندلي روی از را اشتکیه

 و نشست هايشلب روی اجازهبي لبخند رخش،نیم به کردننگاه

داد ادامه کیهان : 

_  خسته و افتادی زحمت به خیلي. شدی اذيت خیلي مدت اين

کنم جبرانش بايد چطور دونمنمي من و شدی . 

 وجودش به دوباره بودند، پرکشیده مدت اين که خوبي هایحس

زدند تلنگر .  

 برای بود بس قدردانش نگاهِ همین و چرخید سمتش به کیهان

  .نهال



 فردايي به نهال و داد حرکت را ماشین کیهان. شد سبز چراغ

بگذرد خودشان یخانه در خواستمي که کرد فکر .  

- خوری؟مي چي   

 پاتوق که کرد نگاه ای فروشيآبمیوه به و آمد بیرون فکر از

بود قديمشان . 
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 از ساعت دو نهال و شدمي روزی نصفِ خانه؛ به بودند برگشته

بود نگرفته آرام دلش و بود گذرانده حمام در را روز نصفِ اين . 

 آرامشي برايش خانه به برگشتن کرد،مي فکر که چهآن برخالف

نداشت پي در . 

 بودند؛ آمده سراغش به جديد هایدرگیری خانه، به برگشتن با

 پروين، یخانه در اقامتش زمانِ مدت در که هاييدرگیری

بود کرده فراموششان . 

 نتايجي به داشتند کیهان و خودش که زماني درست پروين

 شکلِ به چیزهمه رفتنش از بعد و بود رفته رسیدند،مي جديد

 کیهان، جديد هایقانون طبق اين، از قبل تا. بود درآمده تعلیق

 نبود، پرويني که حاال و پروين هاینفس به بود بند اشزندگي

 پروين رفتنِ از قبل که خصوصاً شد؟مي چه تکلیفشان

بود مانده بالتکلیف شانرابطه . 



 و نشست را هايشخستگي آب ايستاد، گرم آب دوشِ زيرِ هرچه

 از درگیرتر ذهني و خسته همچنان جسمي با آخر، دستِ و نبرد

زد بیرون حمام از قبل . 

 روزهای. نداشت بالتکلیفي طاقتِ. نداشت صبرکردن طاقتِ ديگر

 هم طرفي از بودند؛ کرده پذيرشتحريک و خسته گذشته،

 سرِ برود مستقیماً توانستنمي نهال و بود عزادار هنوز کیهان

بود کشیده را انتظارش امروز تا که مطلبي اصل . 

 از بعد بالفاصله اتاق درِ که بود موهايش کردنِ خشک حالِ در

 اما نهال آورد؛ داخل را سرش کیهان و شد باز کوتاه یضربه چند

 به داد را حواسش کند، پردازش را اشجمله کهآن از قبل

بود تنش که هاييلباس . 

نیامده؟ داشت؟ رفتن بیرون قصدِ ! 

_ بزنم ناهید به سر يه رممي من . 

گفت و گرفت کیهان رنگِسیاه بلوزِ از را نگاهش : 

_  قبول اما جااين بیاد رو شب که کردم اصرار. زدم زنگ بهش

 .نکرد



داد تکان سر کیهان : 

_ دونممي . 

کرد اضافه ديد، که را نهال منتظرِ نگاهِ و : 

_ نداری؟ الزم چیزی. گردمبرمي زود  

کرد خداحافظي کیهان آمدنش، پايین با و برد باال سر . 

 از برداشت دست بعدش و کرد نگاه در یمانده باز فضای به

 تخت روی که تلفني سراغ رفت و موهايش کردنِ خشک

 نداشت را کسي هیچ و زدمي حرف کسي با بايد. بودش گذاشته

 و گرفت حفظ از را اششماره که ندايي جزبه کار اين برای

آزاد هایبوق به سپرد گوش صبربي . 

 .سالم_

 در دلتنگي و هايشلب روی لبخند ندا، دخترکِ صدای شنیدنِ با

نشست قلبش . 

_ برم قربونت سالم . 

دخترک توسطِ کلمات کشیدنِ برای رفت دلش : 



 !شما؟_

 کیه" پرسید که شنید را ندا صدای بگويد چیزی خواست تا

 ."مامان؟

انداخت اشخنده به دلنشین و ريز صدای آن جوابِ : 

_ ستخانومه يه ! 

شنید را ندا صدای سکوت، لحظه چند از بعد : 

_ نهال؟ الو  

گفت ندا، سالمِ به دادنجواب از بعد و تخت روی کشید دراز : 

_ شناسننمي هم رو شونخاله هاتبچه ! 

_  تو به برسه چه شناسننمي نبینن، روز دو هم رو باباشون اينا

کشور سرِ اون و شونيخاله که . 

 اگر خودش با. گرفت که بود کشور سرِ آن ترکیبِ از دلش

 و شهر از دوری توانِ ديگر باشد، روراست خواستمي

 و پروين خاليِ جای ديدنِ از بعد خصوصاً نداشت؛ را اشخانواده

 برای شدمي قراربي دلش دخترهايش، نشدنيِتمام تابيِبي



 از را حالش هم باز بودند، زده حرف صبح سرِ کهاين با و بهارگل

پرسید ندا : 

_ نیست؟ چیزيش خوبه؟ مامان حالِ  
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بود متعجب ندا لحنِ : 

_ مگه؟ چطور. خوبه ! 

 انگیزغم را مکالمه اين خواستنمي. فرستاد بیرون را نفسش

گفت ندا کرد، که سکوت و کند شروع : 



_  حتماً گفتم ندادی، جواب و زدم زنگ که پريروز خوبي؟ خودت

 و ريخته سرت رو کار کلي گفتمي مامان برات؛ بمیرم. درگیری

بودی هم تنها دست . 

گفت و بست را هايشپلک : 

_  خوش اصالً حالم دارم؛ بدی احساس. ندا امجوریيه خیلي

 .نیست

شد هوشیار ندا صدای : 

_ مگه؟ شده چي  

داد توضیح : 

_  فکر. آشوبه دلم تو اما قبله مثل چیزهمه. نشده چیزی

 چیزهمه اما شهمي بهتر حالم خودمون یخونه برگرديم کردممي

گرفته دلم. شده غريبوعجیب . 

کرد سرايت ندا صدای به صدايش غمِ : 



_ . چیزهمه شهمي درست. گليمامان تغاریِته برم قربونت الهي

 و حال تهران؛ بیای روزی چند بتوني کاش. حالِت اين طبیعیه

شهمي عوض هوات . 

 همان و خواستمي را بهارگل آغوشِ دلش. ريخت اشک صدابي

کشیدمي نفس آن در مصطفي حاج که هوايي . 

پرسید ندا و زد پس را هايشاشک : 

_ نهال؟ کنيمي گريه داری  

داد را جوابش بغض با : 

 !نه_

شدمي ترآرام رفتهرفته ندا صدای شلوغِ یزمینهپس : 

_ برم؟ قربونت شده چي  

داشت بغض صدايش همچنان : 

 .هیچي_

_ بینتون؟ افتاده اتفاقي زده؟ حرفي کیهان نهال؟ شده چیزی  



داشت جواب کلمه يک ندا، هایسوال تمامِ جوابِ در : 

 !نه_

_ چي؟ پس  

افتاد هقهق به و ترکید بغضش : 

_  رو مامان دلم. دلتنگتونم. گرفته بدجوری دلم ندا؛ گرفته دلم

. نیست درست چیزی هیچ طرفاين از. شدم خسته. خوادمي

 داشت تازه تازه اين، از قبل کیهان. نیست جاش سرِ چیزی هیچ

 هروقت ترکهمي دلم که غمگینه قدریاون حاال اما کردمي تغییر

 از ترسممي دارم. بشه قراره چي دونمنمي. کنممي نگاهش

 درست چیزی که ترسممي اتفاقاتش؛ و فردا از ترسممي. آينده

 حالِ. ندا عجیبه حالم. دادنادامه برای نمونه دلیلي ديگه و نشه

 بینخوش اصالً. افتضاحه اتفاقِ يه منتظرِ که دارم رو کسي

. ستخسته جسمم. ستخسته روحم. چیزی هیچ به نیستم

ستخسته فکرم . 

رفتمي اشصدقهقربان ندا و گفتمي نهال . 

دادمي امید ندا و گفتمي ناامیدی از نهال . 



 را خوشي روزهای نويدِ ندا و داشت نیامده فردای از ترس نهال

بود انتظارشان در که دادمي . 

 با کیهان که بود واقف خودش. جاستبي ترسش دانستمي

 دستِ اما است منعطف و مهربان حد چه تا بودنش عزادار وجودِ

نداشت را انتظارکشیدن طاقتِ ديگر وقتي نبود خودش . 

 پروين مزارِ سرِ برود تنهايي به و کند کالهوشال خواستمي دلش

 شد،مي تاريک داشت که هوايي اگر و دبريز اشک سیر دل يک و

کردمي عملي را اشخواسته حاالهمین کرد،نمي منصرفش . 

 ندا با زدنحرف از بعد که قلبش در بود نشسته بزرگ غمِ يک

 آرام برای دانستنمي و بود سرگشته. بود نرفته بین از هم

دهد انجام کاری چه شدنش . 

 گرفت را کیهان یشماره فوراً داد، پايان ندا با که را اشمکالمه

کرد ترسنگین و تربزرگ را غمش تماسش، ماندنِ جواببي اما . 

 روزها اين که کرد آرزو و چرخید خودش دورِ و اتاق میانِ ايستاد

کند رد زودتر خدا را . 

 



* * * 
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 صدای حوش و حول حواسش اما دادمي تفت را هاقارچ داشت

گشتمي ناهید و کیهان یبلندشده .  



 آن در ناهید ماندنِ تنها کیهان، روزهای اين جديدِ درگیریِ

بود درندشت یخانه . 

 به را محتوايش کهدرحالي و برداشت شعله روی از را ابهتماهي

شنید را ناهید صدای داد،مي انتقال غذايش اصليِ ظرف : 

_ نگراني؟ قدراين چرا. من برادرِ آمبرمي خودم پسِ از من  

 ماکاراني گذاشتنِ بار برای که موادی زدنِ هم از کشید دست

 چای از کوچک؛ سینيِ داخلِ گذاشت فنجان دو و بود کرده آماده

 بودش، خريده ديروز که باقلوايي ظرفِ برداشتنِ با و کرد پرشان

 بودند آن از درگیرتر. کیهان و ناهید یدونفره جمع سراغ رفت

دهند اهمیتي حضورش به که . 

 بود باقلوا ظرف کردنِ باز حالِ در و گذاشت مقابلشان را هافنجان

گفت اشکالفه لحن با کیهان که : 

_  من برای رو اين قدراين آی؛برمي خودت پسِ از دونممي من

. نداره امنیت تو برای خونه اون که اينه بحثم فقط من. نکن تکرار

 ساعته چهاروبیست و شم خیالبي رو زندگیم و کار تونمنمي من

جااون بیام . 



 به برد پناه و گرفت فاصله و گذاشت میز میانِ را باقلوا ظرف

 جاآن را وقتش بیشترين روزها اين که جايي اش؛آشپزخانه

کردمي صرف . 

 صدای و ريخت داخلش را خشک هایماکاراني. بود جوشیده آب

شنید را ناهید : 

_ برم؟ نداری، کاری من با اگه جانم نهال  

 سمت به کشید گردن فوراً و گرفت هاماکاراني از را نگاهش

 :پذيرايي

_ گذاشتم ناهار بری؟ کجا . 

رسیدمي نظر به عصبي و کالفه کیهان و بود شده بلند ناهید . 

_ شممي مزاحمت ديگه وقت يه. شم فدات مرسي . 

 اصرار دوباره و ناهید ینخوردهدست فنجانِ به داد را نگاهش

 :کرد

_  ساعتنیم يه بشین. شهمي حاضر االن گذاشتم؛ غذا بخدا

 .ديگه



 کیهان؛ به داد را نگاهش نهال و برداشت را کیفش ناهید

 شد، بلند جا از کیهان اما بگويد چیزی کیهان خواستمي

گفت دورشدن حالِ در و انداخت باال ایشانه : 

_ که بمونه کنیم التماسش شهنمي. ديگه بره بره، خوادمي وقتي . 

ناهید به دوخت را نگرانش نگاهِ و ماند باز دهانش . 

گفت محبت با و داد تحويلش لبخندی ناهید : 

_  نباشه خونه گنداخالق اين که ديگه وقت يه. جوننهال ممنون

شممي مزاحمت حتماً . 

کرد نگاهش حرفبي . 

در سمتِ رفتمي داشت ناهید و نبود پذيرايي در ديگر کیهان . 

 بود، غمگین صدايش کهدرحالي و دويد دنبالش و آمد خودش به

کرد عذرخواهي پوشیدمي را هايشکفش داشت که ناهیدی از : 

_ . ستريختهبهم خیلي روزها اين. نگیر دل به. عزيزم ببخشید

 بخواد دلش که دنیا تو نفری آخرين دونممي من وگرنه نگرانته،

تويي کنه، ناراحتش . 



 نهال تحويل را تریطبیعي لبخندِ باراين و کرد راست قد ناهید

 :داد

_ کني؟مي عذرخواهي داری چرا تو. عزيزدلم دونممي  

 و بوسید را اشگونه کشیدش؛ آغوش در ناهید و کرد سکوت

 :گفت

_ کنه حفظت برامون خدا. نهال نعمته ماها زندگيِ تو تو وجودِ . 

زد لبخند ناهید برای حال اين با اما برداشت غم نگاهش . 

 

* * * 
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 نشان آينه که غمگیني تصويرِ به نه؛ که آينه به. کرد نگاه آينه به

دادمي ! 

 را دنیا غمِ ترينعجیب نگاهش و بود رفته گود هايشچشم زير

  !داشت

ديدمي را روزش و حال اين بهارگل اگر که وای ! 

 خودش حالتِ الغرترين در که صورتي زد؛ صورتش به آب مشتي

 زشتي از همیشه. شده زشت کند اقرار کهاين از بود متنفر! بود

 تضادِ در صورتش روزهای اين یپژمرده حالتِ اما بود فراری

داشت سرزندگي که اسمي با بود عجیبي . 



 پوستش روی آب قطرات باراين. کرد نگاه صورتش به دوباره

دادنمي طراوت که آبي بودند؛ ! 

 و بود ابری هوايشان که چشماني هايش؛چشم روی کشید دست

 شکلي همین روزها اين هايش،صبح تمامِ و داشتند باريدن قصدِ

شدمي آغاز ! 

بهداشتيسرويس از رفت بیرون و کشید صورتش روی را حوله . 

 خوب، حالِ اما خودشان یخانه به بودند برگشته که بود روزی ده

 اين از شدمي دلخورتر داشت روز هر. گشتبرنمي نهال به

 کرد،مي نگاه را کنارش و گوشه هرچه که زندگي اين از زندگي؛

ديدنمي امید از اثری . 

 روزها اين که کوچکي سنگرِ آشپزخانه؛ سمت به گرفت را راهش

 ایتخته و چاقو پیاز، هايش،سالح. بود کرده پیدا خودش برای

 اشک راحت خیال با کمکشان، به چندبار روز در که بودند

ريختمي ! 

 چه ناهار برای که کرد فکر اين به و کرد آماده را پیازهايش

باشد پردردسرتر که بگذارد . 



 گرفت پوست. آشپزخانه میان نشست و برداشت را تخته و چاقو

 کیهان یکلهسرو که بود کردنشان خرد حالِ در و را پیازهايش

 اشگوشي با کردنصحبت حالِ در که گفتمي صدايش. شد پیدا

 .است

 به توجهبي نهال و آشپزخانه یجزيره مقابلِ ايستاد و آمد

بود مشغول پیازهايش با اش،مکالمه . 

 بیرون داخلش از را آبمیوه پاکت يخچال؛ سمت به رفت کیهان

گفت مخاطبش به و کشید : 

_ بده بهم رو خبرش عصری تا پس ! 

 بیشتر را سرش که نهالي به داد را حواسش خداحافظي، از بعد و

بود برده پايین . 

- کني؟مي گريه داری  

گفت اشگرفته صدای با و کشید هاچشم روی را لباسش آستینِ : 

_ سوزنمي هامچشم! نه . 



 برخالفِ که لحني با کردنش پر حالِ در و برداشت لیواني کیهان

گفت نبود، تفاوتبي و کالفه مدت، اين تمامِ : 

_ . داره خالي واحد يه اينا،مهتاب ساختمونِ کنارِ ساختمونِ

 بره که داده رضايت ناهید و کرده صحبت ناهید با خودش مهتاب

 !اونجا

گفت نهايتاً و را کیهان هایجمله کرد پردازش : 

_ خوب چقدر ! 

 توضیح شد، که فارغ و بود اشآبمیوه نوشیدنِ به مشغول کیهان

 :داد

_  قیمتش سرِ اگه. بده رو خبرش بهم بنگاهیه عصر تا شد قرار

ترهراحت خیالم و شهمي خوب خیلي کنیم، توافق ! 

گفت سختي به : 

 .اوهوم_

شد خم طرفش به کیهان : 

_ نهال؟ خوبي  



نبود که قطعاً! نه خوب؟ . 

 هاآن داد اجازه و کیهان روشنِ هایایقهوه به سپرد را نگاهش

برسند نتیجه به حالش دانستنِ برای . 

 آخر، دست و چرخید صورتش اجزای میانِ اما کیهان نگاهِ

خوردند تکان مردد هايشلب : 

_ شده؟ چي  

 بد علتِ از ديگر اما دانستمي را سوال اين جواب خودش کاش

 برای کردنمي پیدا واضحي دلیلِ ديگر. نبود مطمئن حالش بودنِ

 چه دانستنمي خواهد؛مي چه که دانستنمي ديگر. هايشاشک

 و دانستنمي. شودمي خوب حال اين بیافتد، اگر اتفاقي

وجودش در حال اين کردنِ ريشه از ترسیدمي. ترسیدمي . 
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. شد بلند آشپزخانه کفِ از و برداشت را اشخردشده پیازهای

 سرانجامشان بداند کهآنبي داشت شدهنگیني پیازِ بشقاب يک

 !چیست

 بود، اما باشد دلخور خواستنمي که لحني با کیهان، به جواب در

 :گفت

_ نشده چیزی ! 

 نگاهِ زيرِ و گذاشت گاز روی را هايشقابلمه از يکي

 بعدش و کرد اضافه ظرفش به را روغن کیهان، یشدهبینيذره

 کردنشان سرخ حالِ در چرا دانستنمي حقیقتاً که  را پیازهايي

ريخت داخلش است، . 

 اشنگیني و سفید پیازهای از چشم کیهان، شدنِ نزديک با

گفت که شنید و گرفت : 

_ نکن درست غذا. نیست خوب حالت . 



 را بازويش کیهان و کرد تنظیم را قابلمه زيرِ یشعله اهمیت،بي

 .کشید

 نگرانش لحنِ با کیهان و کیهان انگشتانِ به داد را نگاهش

 :پرسید

_ نهال؟ تو شدی چي  

 روز هر نهال، کارِ و حال وگرنه بودش ديده امروز که بود عجیب

بود همین . 

 شرتِتي آن زيرِ که کیهان یسینه یقفسه به دوخت چشم

خوردمي تکان آرامي به رنگطوسي . 

 کاش ببرد؛ خودش پیشِ را مرد اين از شکايت شدمي کاش

 که شدمي کاش. است خسته که بگويد کیهان خودِ به شدمي

 که ببین هم مرا بقیه، برای بودنت پیگیر و نگران میانِ بگويد

 برايش تواني نه ديگر اما شدمي کاش. روممي دست از دارم

 خستگي روزها آن در هايشداشته تنها. امیدی نه و بود مانده

 دستش کار بود قرار که ایداشته سه دلخوری؛ و ناامیدی و بودند

 .دهند



 سمت به چرخید و کرد آزاد کیهان انگشتانِ حصارِ از را بازويش

بودند کردن عوض رنگ حالِ در که پیازهايي . 

 نهال که کردند کاری و گرفتند را پهلويش باراين کیهان انگشتانِ

برگردد اشقبلي جای به . 

_ کني؟نمي نگاهم چرا  

 جواب برای نهال که سوالي مرد؛ اين بود پرسیده سختي سوالِ

 هايشچشم داد ترجیح پس زد،مي حرف ساعت يک بايد دادنش

 که هاييلب دادنِ حرکت جای به دهد حرکت ثانیه چند برای را

رساندنشمي کجا به نبود معلوم شدند،مي باز اگر . 

 سُر با و نیاوردند دوام کیهان هایچشم روی خیلي نگاهش

 متوقف اشبلندشده هایريش میانِ جايي پايین، به خوردن

 .شدند

کرد باز لب کیهان : 

_ شدی؟ چي گينمي چرا  



 دهد توضیحي کرد سعي باراين و انداخت پايین را سرش دوباره

کند قانع کمي را کیهان که : 

_ گرفته دلم ! 

 جمع برای نهال به داد فرصتي. بود خوبي واکنش کیهان سکوتِ

 به را حسش عینِ خواستنمي. احساسش پایودست کردنِ

بفهمدش خودش کیهان داشت انتظار کند؛ منتقل کیهان ! 

_ گرفته؟ دلت چرا  

شد متواری کیهان دستانِ حصارِ از هم باز : 

_ شممي خوب. نیست چیزی . 

قبلي جای به برگرداندش کیهان و بودند شده طاليي پیازهايش : 

_ ببینم جااين بیا ! 

کرد بازشان و بست را هايشپلک : 

_  پیشِ برم روزی چند يه خواممي. کیهان تهران برم خواممي

امخانواده . 



 موافقتِ اما دارد بهتری حالِ جمله اين گفتنِ از بعد کردمي حس

کرد زايل را اشایلحظه خوشِ حالِ کیهان، : 

_ باشه کنه،مي خوب رو حالت اين اگه. باشه . 

 رفتن دلش. است مرگش چه دانستنمي ديگر هم خودش

 اين و کند مخالفت کیهان داشت آرزو هم طرفي از و خواستمي

بود امیدش آخرين !  

* * * 
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 برای حاالهمین از. کرد نگاه بود کرده جمعشان که هاييلباس به

بود دلتنگ چیزهمه . 

 و برداشت آرايش میز روی از را کیهان با اشدونفره عکسِ قاب

چمدان هایلباس میانِ کرد پنهانش . 

 کوتاه؟ زندگيِ اين از بود چه سهمش داشت؟برمي بايد چه ديگر

عکس؟ قاب يک و لباس دست چند  

 را گلويش بغض و گرداند اتاق وسايل میانِ را نگاهش دلتنگي با

  .گرفت

 ريختناشک! بريزد اشک خواستنمي ديگر را؛ بغضش زد پس

 اين که زني خواستنمي نهال و کردمي ضعیفش بیشتر و بیشتر

باشد شکسته و ضعیف کند،مي ترک را خانه ! 

 سرِ باالی آشپزخانه در که صبحي آن از گذشتمي روزی سه

 پیازها صبح آن. دارد رفتن قصدِ که بود گفته کیهان به پیازها



 و نبود ناهار از خبری آشپزخانه در ظهرش و بودند سوخته

 به نه گرفت؛مي سنگر فضا آن در ديگر نه نهال هم فرداهايش

ريختمي اشک ديگر نه و افتادمي پیازها جانِ . 

 خريدِ درگیرِ کیهان روز، سه اين تمامِ و بود گذشته روز سه

 یخانه مجاورتِ در که ایخانه بود؛ ناهید برای جديد یخانه

 ماندنِ تنها نگرانِ ديگر که کردمي راضي را کیهان و بود مهتاب

نباشد قبلي بزرگِ یخانه در خواهرش ! 

 نگاهِ نهال، تلفن، صدای شدنِ بلند با که بود شب هشتِ ساعت

 با و گوشي سراغِ رفت و گرفت چمدانش از را اشگونهوسواس

 چمدانش مقابل کهدرحالي و اتاق به برگشت کردنش پیدا

 جواب اش،پدری یخانه و بود تهران از که را تماسي نشست،مي

 .داد

کرد بیدار را اشخفته هایحس بهار،گل صدای شنیدنِ . 

_ مادر؟ خوبه حالت  

بگیرد چمدان از را نگاهش کرد سعي و خورد فرو را بغضش : 

_ ها؟بچه بابا؟ خوبین؟ شما. مامان خوبم  



 پرسید؛ روزش و حال از و کرد راحت همه بابتِ را خیالش بهارگل

 زندگيِ از و مادرش خاليِ جای با آمده کنار که کیهاني از

نه يا قبلي روال روی است افتاده که مشترکشان ! 

 بگويد؛ دروغ اشزندگي درمورد نداشت قصد ديگر اما نهال

 را حواسش داد، بهارگل به که خبری با فقط نگفت، هم را راستش

کرد پرت : 

_ مامان پیشت آممي دارم . 

شد عوض بهارگل صدای هوای و حال : 

_ کي؟ مادر؟ گيمي راست  

 را دقیقش زمان. بود کرده جمعش که چمداني به ماند خیره

 خانه اين از کي ببیند که بود منتظر. دانستنمي هم خودش

گفت و است نزديک رفتن که دانستمي حال اين با بُرَد؛مي : 

_ زود خیلي خیلي. زود . 

رفت اشصدقهقربان بهارگل : 



_  خودتون هوای و حال هم. برم قربونت کنيمي رو کار بهترين

آيمدرمي دلتنگي از ما هم شه؛مي عوض . 

 و بود؛ برده کار به بهارگل که جمعي ضمیر روی کرد گیر ذهنش

 بود خودش فقط. نیست کار در جمعي که بود مطمئن ديگر نهال

چمدانش و ! 

 خبرِ با بهارگل داد اجازه و کرد کوتاه را بهارگل با اشمکالمه

بماند خوش آمدنش . 

بست را چمدانش زيپ کرد، قطع که را تماس . 

 که کیهاني داد؛مي عذابش عجیبي شکل به روزها، اين کیهانِ

 جايز اين از بیشتر نهال که سکوتي بود؛ کرده سکوت

دانستشنمي !  

 به نبودنش، و نبود داشت؛ جديد هایدرگیری روزها اين کیهان، 

دادمي بودن زيادی احساس نهال !  

 کردنمي رفعش کیهان که ابهامي نهال؛ برای بود شده ايجاد ابهام

جديدش تصمیم برای شدمي ترمصمم نهال گذشت،مي هرچه و . 

**** 
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 جمعشان کردنشان؛ جمع از گذشت و کشید سشوار را موهايش

آمدمي چشم به بیشتر صورتش الغریِ کرد،مي اگر . 

 بود آرايشش میز روی که هاييرژلب میان از را صورتي رژلبِ

 هرچه و کشیدش هالب روی الزم تمرکزِ بدونِ و کرد انتخاب

رنگصورتي هایلب اين روی بنشاند را لبخند نتوانست کرد، . 



 روی را رنگش سفید تاپِ قايقيِ یيقه و آينه از کشید دست

کرد منظم هاشانه . 

 خورد چشمش اما برود بیرون اتاق از که داشت تصمیم و زد عطر

کردمي خونمايي اتاقش یگوشه که چمداني به .  

 وسواس با را چمدان اين بارِ که شدمي روزی چند بودش؛ بسته

آوردمي درد به را قلبش اتاق، کنجِ ديدنش حاال و بود بسته .  

ديواری کمد جز نداشت برايش جايي و کردمي پنهانش بايد . 

 جا با و ديواری کمد کنارِ تا کشید را چمدانش و زد دور را تخت

زد بیرون اتاق از تریراحت خیال با باراين کمد، داخل دادنش . 

 به ماند خیره عجیبي دلتنگيِ با و آشپزخانه سراغ رفت

گازش اجاق روی رنگِ تیفاني هایقابلمه . 

 خورش یقابلمه درِ و کرد خاموش را زيرش. بود کشیده دم برنج

برداشت هم را بادمجانش . 



 خواستمي امشب. غذاخوری ظروف و کابینت سراغ رفت

 الزمش زيادی بعداً امشب، خاطراتِ باشد؛ متفاوت چیزهمه

شدندمي ! 

 بیرون کابینت انتهای از را رنگنارنجي و آبي سفاليِ ظروفِ

میزش چیدنِ به کرد شروع و کشید . 

 از. بود شده طوالني زيادی امشب کیهان گرفتنِ دوش نظرش از

 که بود رفته شبش هر روالِ طبق و بود آمده خانه به که وقتي

بود گذشته زيادی زمان بگیرد، دوش ! 

 دهان از امشب غذای خواستنمي داد؛ طول را میز چیدنِ

 !بیافتد

 حالِ در و کرد خارج قالب از را بود کرده درست که ایژله

شد پیدا کیهان یسروکله که بود تزئینش . 

گفتمي و بود شدننزديک حالِ در که شنید را صدايش : 

_ شام؟ داريم چي! نهال انداختي راه بويي چه  



 حضور کردنش، پر حالِ در و برداشت را برنج ديسِ. نچرخاند سر

 با را افترشیوش و عطر بوی مخلوطِ. کرد حس کنارش را کیهان

 که بود بو اين سپردنِ خاطر به حالِ در و کشید نفس دلتنگي

چرخید ناگهاني . 

آمد؟مي افترشیو بوی ! 

 ديگر کیهان؛ یشدهاصالح صورتِ روی ماند ثابت اششوکه نگاهِ

 به زد چنگ دلتنگي. نبود اشبلندشده هایريش آن از خبری

رفتمي پیش سخت داشت چیزهمه امشب چقدر. قلبش ! 

 ديسِ بود، شده که هرطور و دوخت هايشقابلمه به را نگاهش

 که داشت را دونفره میزِ روی گذاشتنش قصدِ و کرد پر را برنجش

 کشیدنِ بیرون حالِ در و داد انجامش و گرفتش دستش از کیهان

گفت صندلي دو از يکي : 

_ شد تموم کرديم؛ معامله رو خونه . 

 خورش داخلِ لعابِ و رنگ خوش هایبادمجان از را نگاهش

گفت و کیهان به دوختش و گرفت : 

_ سالمتي به. باشه مبارک . 



 لحني با و برداشت میز روی ترشيِ ظرفِ از کلمگل ایتکه کیهان

گفت بود، شده راحت خیالش ديگر که : 

_ ناهید جاييِجابه مونهمي فقط . 

 حواس فردا، صبح به کردن فکر با کرد سعي و گرفت را نگاهش

 مانده که هايي ساعت بلیتش؟ بود کي برای کند؛ پرت را خودش

زد تخمین را بود ! 
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 داشت وقت ساعت ۱۲ از کمتر و بود صبح ۸:۴۵ برای بلیتش

 کیهان به اطالعي هیچ درموردش که کاری دادنِ انجام برای

 اين به بود داده را رفتنش خبرِ پیش روز چند که البته. بود نداده



 گفته و نکرده مخالفتي کیهان و برود خواهدمي که بود گفته مرد؛

 داشت نهال حاال و برود حتماً کند،مي آرامَش رفتن اگر که بود

 انتظارش در آرامشي که دانستمي حاالهمین از و رفتمي

بود نخواهد . 

نشست و گذاشت میز روی را بادمجان خورش ظرفِ . 

 دنبال داشت نهال و کردمي تعريف غذايش از داشت کیهان

 آن که ایمعجزه شود؛ رفتنش از مانع که گشتمي ایمعجزه

 را هواپیما یشدهرزرو صندليِ آن و ديواری کمد داخلِ را چمدان

دارد نگه خالي، . 

 سرگرمِ خورش، قاشق چند با و کشید خودش برای برنج کمي

شد غذاخوردن . 

 ديگری طورِ امشب کاش. گفتمي چیزی امشب کیهان کاش

رفتمي پیش ! 

 که هم کیهاني ماند منتظر و کرد تمام را شامش حرفبي نهال

 بلند میز پشت از بود، شده قبل هایشب از پراشتهاتر امشب،



 یچهره به ماند خیره دهد، انجام را کار اين که زماني تا و شود

کرد بلند را کیهان صدای باالخره کردنش نگاه و مرد اين جديدِ : 

_ کني؟مي نگاهم جوریاين چرا  

 نوشید را لیوانش محتوای یماندهباقي کردن؛نگاه از کشید دست

پرسید شد،مي بلند میز پشت از کهدرحالي و : 

_ کنم؟ درست چايي  

شنید را کیهان مثبتِ جوابِ و : 

_ زحمتبي کن درست ترش چايي. مرسي ! 

 به هم کیهان و میز کردنِ جمع به کرد شروع و داد تکان سر

آمد کمکش . 

 به و اشاصلي ظرف به برگرداند را سفره سرِ یماندهباقي ترشيِ

چیدمي سینک داخل را ظروف داشت که کرد نگاه کیهاني . 

 همین را چای مختلفِ هایطعم. کرد روشن و پر را برقي کتری

 نهال و داشت دوست را دارطعم چایِ کیهان. بود خريده ديروز



 است چممکن مرد اين دانستمي که را چیزی هر گذشته روزِ

بود کرده تهیه بگیرد، آشپزخانه در را سراغش ! 

 از بعدش و کرد مرتب را ناهارخوری میز هایصندلي که ديدش

 یکاناپه به رسید و کرد دنبالش نگاه با. رفت بیرون آشپزخانه

تلويزيون مقابلِ . 

 دم با و چای کردنِ درست به شد مشغول. بود آمده جوش آب

 خانه رفتنش از بعد خواستنمي شست؛ را هاظرف گذاشتنش،

باشد ريختهبهم . 

 رنگِ به قوری محتوای کشید، آب که هم را قاشق آخرين

 یمیوه کمي و کرد آماده فنجان دو. بود رسیده دلخواهش

 که نشست کیهان کنارِ و هال به رفت و ريخت چای. خشک

کردمي تماشا بقا رازِ داشت ! 

گفت و گذاشت مقابلش را چای : 

_ . گرفتم چايي داری، دوست که هاييطعم تمامِ از ديروز

 مارک اون برات. ستآخريه کابینت اون تو شونهمه

هم اون جاستهمون گرفتم؛ داری دوست که هم میکسيکافي . 



 به دوخت و گرفت تلويزيون یصفحه از را نگاهش کیهان

گفت عجیب لحني با نهايتاً و کرد مکث ایثانیه چند صورتش؛ : 

 !مرسي_

 اگر کیهان کردنِ مشکوک از ترس. دزديد را نگاهش اما نهال

 بخاطرِ ديروز که چهآن یهمه آدرسِ راحت خیال با نبود،

دادمي را بود کرده تهیه مرد اين یعالقه . 
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کرد نزديکش هالب به و برداشت را فنجانش . 

 برای است دلتنگ حاالهمین از حد چه تا که دانستمي خدا فقط

 داشت فقط ماندنش که چرا برود خواستمي. خانه اين و مرد اين



 شده مردهدل و افسرده. کردمي بدتر بود که چهآن از را حالش

 داده دست از را امیدش کند؛ شادش چیزی بود محال ديگر. بود

 رفتنش شايد. بود رفتن بود، مانده برايش که ایگزينه تنها و بود

 درش بالتکلیفي اين از حداقل اما کردنمي درست را چیزی

آوردمي . 

. آمدنمي راه دلش با که ایزندگي از زندگي؛ اين از بود دلخور

 نشان توجهي حضورش به که کیهاني کیهان؛ از بود دلخور

 داشت که نهالي الّا بود کسي هر و چیز هر به حواسش و دادنمي

رفتمي دست از . 

 به شد خیره و نوشید را فنجانش گرمِ محتوای از ایجرعه

 نشان را چندش خزندگانِ آن از يکي که تلويزيون یصفحه

دادمي . 

 دوخت و گرفت خزنده یزدهبیرون چشمانِ از را نگاهش اکراه با

 خاطراتِ کوچکِ میزِ روی که پروين یخوردهرُبان عکسِ قاب به

 از بعد و را زن اين داشت دوست. بود گرفته جا تلويزيون کنارِ

 صورتِ به. بود شده دلتنگ برايش خیلي ماه، دو گذشتِ



 نگاه هاثانیه بود، شده هم ترمهربان عکس، اين در که مهربانش

 نفس گروِ در را مشترکشان زندگي تداومِ کیهان اين، از قبل. کرد

 نتیجه اين به داشت ديگر نهال و بود دانسته زن اين کشیدنِ

 ماه دو گذشتِ از بعد که چرا ست؛يکي کیهان حرفِ که رسیدمي

 نهال و بود نشده ايجاد شانزندگي در تغییری هیچ رفتنش، از

 زندگي اين برای ديگری تصمیمِ کیهان که بود مطمئن ديگر

 که احترامي پای به گذاشت شدمي احتماالً را سکوتش و ندارد

بود شده ايجاد مدت اين در . 

 هم کیهان فنجانِ میز؛ روی برگرداند را اششدهخالي فنجانِ

بود شده خالي . 

 :پرسید

_ خوای؟مي ديگه يکي  

کرد بازی انگشتانش با شنید، که را اشمنفي جوابِ و . 

 اما برود پیش کوروسوت حد اين تا شبشان آخرين خواستنمي

بزند حرف کیهان با مشترک موضوعِ کدام از دانستنمي . 



 جديدِ یخانه از که شد اين کردنش فکر دقیقه دو_يکي ینتیجه

بپرسد ناهید : 

_ راضیه؟ خونه از ناهید  

 قرار کي تا دانستنمي نهال که موجودی آن از را نگاهش کیهان

گفت و گرفت کند، زوم رويش دوربین است : 

_  نیست الزم اما بزرگه براش زيادی که اينه بديش تنها. راضیه

کنه استفاده هاشاتاق یهمه از که . 

نگفت چیزی ديگر و داد تکان سری . 

 که بود اشحلقه پيِ حواسش و شد مشغول انگشتانش با دوباره

 باال را سرش. شد جلب توجهش تلويزيون، شدنِ خاموش با

ايستاد که ديد را کیهان و گرفت .  

برود؟ خواستمي نکند ! 

 همان از يکي. امشب برای بود چیده ديگری یبرنامه نهال

 شانرابطه آخرين از بعد کیهان که بود پوشیده را هاييلباس

بود گفته . 



 گردش به بود ايستاده که کیهاني صورت روی دارغصه نگاهش

آمد در . 

برود؟ خواستمي اگر کردمي کارشچه  

داد؟نمي دلش به دل هم امشب يک اگر حتي کردمي کارشچه  

 شدمي ديدارشان آخرين اين نکند. ايستاد و شد بلند جايش از

بود انگیزغم زيادی شد،مي اگر که . 

_ خوبه؟ حالت  

نه" بگويد و بزند فرياد شدمي کاش ". 

شود هايشغم تمام پايانِ نقطه، اين شدمي کاش . 

 اما بکشد؛ فرياد را هايشدلخوری و برود سمتش شدمي کاش

 !نشد

 دورِ را دستانش و رفت سمتش ديگری هدفِ با اما رفت سمتش

 دست از بارآخرين برای را آغوشش کرد؛ حلقه کیهان تنِ

دادنمي ! 

 



* * * 
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 نگاه رفتمي پايین و باال آرامي به که کیهان یسینه یقفسه به

 .کرد



 حاال، و بود نرفته خواب به تخت اين روی مرد اين که بود هامدت

کند درک را اشچنیني اين حضورِ توانستنمي نهال .  

 اين به را کیهان خودش دانستنمي را؛ بودنش کردنمي هضم

 پای با و خواست به کیهان يا کشانده تخت اين روی و اتاق

آمده جااين به خودش . 

 بود، پرورانده سرش در هاماه که روياهايي از را حقیقت ديگر

 نگاهش و پیچید اشبرهنه بدن دور را ملحفه .دادنمي تشخیص

بود کیهان یباالتنه روی همچنان . 

 را گلويش گذاشتنِ راحت قصد بغض آمد؛ پلکش پشتِ تا اشک

 در و گرفتنمي آرام دلش. فشرد هم روی را هايشلب. نداشت

 داشت، بخاطر که چیزی آخرين. بود پا به آشوب سرش

 به جاآن از و کیهان تنِ دور بودشان پیچیده که بود هاييدست

 چه و گفته چه آمدنمي يادش. آوردنمي خاطر به درست را بعدش

 .کرده

 و انتظار به را اشهمه و بود نبرده لذت رابطه مدتِ تمامِ در

 چیزی کیهان که بود منتظر فقط بود؛ گذرانده حسرت و دلتنگي



 کمد در را چمدان آن که بیافتد اتفاقي بود منتظر. بگويد

دارد نگه خالي را هواپیما یشده رزرو صندلي آن و ديواری، .  

 از نشدني جدا جزئي بود شده حاال که غمي کیهان بود منتظر

 کدامهیچ اما کند پر امید و عشق با را جايش و بگیرد را قلبش

بود نیفتاده اتفاق .  

 برای داشت نهال کهحالي در بود رفته خواب به کنارش کیهان

ريختمي اشک کیهان،بي فردای ! 

 پلکش پشت هایاشک برابر در مقاومتش. شد خیس اشگونه

گذاشت دهانش روی را دستش دو هر. بود تأثیربي . 

ديدمي مات را کیهان تصوير حاال . 

شود بلند جايش از کرد سعي .  

 پیدا پوشیدن برای چیزی تخت، کنارِ یشده رها هایلباس میانِ

رفت بیرون اتاق از بلند هاييقدم با و کرد .  

 میانِ بکشد؛ نفس توانست تازه رسید، اتاق از بیرون به که پايش

 هايشدست. کشید عمیقي دمِ بود شده بلند حاال که هقيهق



 سرويس سمتِ به را خودشان راه تأخیر با پاهايش و لرزيدندمي

 به و کشید را دستگیره لرزانش انگشتان با. کردند پیدا بهداشتي

ريخت اشک مهابابي بست را در و رفت داخل کهآن محضِ . 

کیهان از بود پر دلش ! 

 کشید هاپلک روی را هايشدست پشتِ. کرد نگاه آينه تصوير به

 و ترينغمگین داشت آينه ببیند؛ ترواضح را آينه تصوير تا

دادمي نشانش را شناختمي که نهالي ناامیدترين . 

 هم هنوز که هاييلب هايش،لب تصوير سمت به کشید را نگاهش

بودش؟ نبوسیده کیهان چرا! بودند منتظر  

کردند تار را هايشچشم مقابلِ تصوير دوباره هااشک .  

 هايشگوش دانستنمي. بود گرفته مرد اين از زيادی ديگر دلش

 بود شده رحمبي حد آن تا امشب کیهان يا بودند کرده کاریکم

کند؟ آرام را دلش که نهال به بود نداده تحويل ایجمله که  

 انگشتانش. پاشید صورتش به آب مشتي و کرد باز را آب

صورتش روی نشاندشان که انگشتاني. بودند تمرکزبي .  



 خورده شکست تصويرِ اين خواستنمي. را نهال اين خواستنمي

 خواستنمي. باشد اين روزش و حال خواستنمي. را حال بد و

بماند خانه اين در ديگر . 

گذراند؟مي را شب اين چطور   

ماند؟مي صبح رسیدن منتظر چطور   

خوابید؟مي تخت آن روی چطور ديگر   

رسیدمي نظرش به دور چقدر فردايش پرواز ساعت !  

 و در بود؛ غريبه اشخانه با آمد، بیرون که بهداشتي سرويس از

کردندمي کجيدهن داشتند خانه ديوارِ ! 

بود شده رحمبي هم خانه .  

 یدقیقه بیست و يک ديواری؛ ساعت سمت به کشاند را نگاهش

بود شب نیمه !  

نداشت آمدن راه قصد هم ساعت !  

چرخاند خانه در را اشغريبه نگاه و چرخید خودش دور !  



 مرد تصوير به در، بازِ فضای از و خواب اتاق سمت به رفت

 نبوسیده چرا آخر کرد؛ نگاه کشیدمي نفس آرام که ایغريبه

 بودش؟
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. خانه اين کردن ترک و رفتن داد؛مي دستور يک فقط مغزش

 از تربیش توانستنمي چیزی و بود کافي رفتن برای داليش ديگر

دارد نگهش خانه، اين در حال، اين با اين، . 

. بماند فردا صبح انتظار در بايد چطور دانستنمي و رفتمي بايد

 و ديوار و در. نداشت اکسیژن هايشريه برای خانه اين هوای

 که بود رحميبي مردِ بدتر همه از و بودند شده غريبه وسايل

بود رفته خواب به تختش روی . 



 مادرش برای دلتنگي سرِ از باراين و خواستمي را بهارگل دلش

شدند روان هايشاشک که بود .  

 بیزار شیراز از حاال اما بیايد بدش شهر اين از بود نشده وقتهیچ

 و خانه از بود کرده دورش قدری به که شیرازی از. بود

بريزد اشک کسيبي سرِ از شب نیمه که اشخانواده . 

 قلبش خانه اين در. بماند منتظر صبح تا شدنمي ديگر شد،نمي

 گرفت،مي مردش و خانه اين از که غمي ترسیدمي. گرفتمي

 بگیردش؛ لگد و مشت زيرِ و کند اشخفه درآورد، پا و دست

گیرجان ِغم اين از ترسیدمي ديگر . 

 مچاله را نهال قلبِ که غمي از فارغ کیهان اتاق، سمت به رفت

 ممکن حالتِ ترينآرام در صورتش و بود خوابیده آسوده کرد،مي

رسیدمي نظر به . 

. ديواری کمد سراغِ رفت و ننشست صورت اين تماشای به بیشتر

بود منتظر و آماده چمدانش ! 

 بود کرده آماده فردا صبح برای که هاييلباس صدا،بي و بااحتیاط

 بي. کشید بیرون رگال روی یآويخته هایلباسيچوب میان از را



 که کشیدمي بیرون را چمداني بايد حاال و پوشید لباس سروصدا

بود مشترک زندگيِ اين و خانه اين از سهمش تمامِ .  

زندگي اين از نداشت سهمي سهمش؛ بود سبک . 

 هم کیهان خوردنِ تکان حتي. اتاق از برد بیرون را چمدانش

 هم کیهان خود حتي چیزیهیچ که بود مطمئن ديگر. نترساندش

شود رفتنش از مانع تواندنمي . 

 در کنارِ تا بردشان چمدان با همراه و برداشت را اشدستي کیف

 چمدان کنارِ و کشید بیرون کفشي جا از را هايشکفش. ورودی

 بايد فقط رفتن، برای بود مهیا چیز همه حاال. شانگذاشت

 کیهان سويیچ کنارِ از و جاکلیدی روی از را سويیچش

داشتبرمي . 

 تربیش! جاکلیدی به برسد که ایاندازه به فقط نه اما برگشت

 برای و خواب اتاق یمانده باز درِ به  رسید که قدریآن برگشت؛

 به بودند، کرده تار را ديدش که هايياشک پشتِ از آخر، بار

 محال که ديد را ایگذشته آرامش، صورتِ در و کرد نگاه کیهان

شود وصل االنش حالِ به دانستمي . 



 بارِ برای وقتي بود، کرده فکر جدی کیهان به بار اولین برای وقتي

 دارد، دوست را مرد اين که بود کرده اعتراف خودش به اول

 کیهان که نقطه؛ اين به برسند روزی که کردنمي هم را فکرش

 از تربیش لحظه هر داشت که غمي در خودش و بخوابد خیالبي

 که کردنمي هم را فکرش. بزند پا و دست کرد،مي غرقش قبل

 را فکرش. برود و ببرد مردش و زندگي و خانه از طوراين روز يک

 به شود ختم آخرش زبانزد، و عاشقانه داستانِ آن که کردنمي

جااين . 

 که بغضي با چرخاند، کیهان صورتِ در که هم را نگاهش آخرين

 کرد سعي ممکن جای تا و کرد گردعقب کرد،مي اشخفه داشت

 اين خواستنمي. نکند نگاه اشخانه ديوارِ و در به رود،مي وقتي

 را شکستنش طوراين بود، اشخوشبختي شاهدِ روزی که ایخانه

 .ببیند
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 آسانسور. برداشت را کیفش و چمدان و کرد پا به را هايشکفش

 پارکینگ، به برسد که مدتي تمام در و کشاند پنجم یطبقه به را

 و در ديدنِ با مبادا که بود داشته نگه ثابت ایگوشه را نگاهش

 شود تداعي سرش در ایخاطره آهني، اتاقک اين یآينه و ديوار

بیاورد درش پا از رفتن یلحظه درست و . 

 چمدانش. ماشینش سراغِ رفت راست يک رسید، که پارکینگ به

 رفت بنشیند، فرمان پشتِ کهآن از قبل و ماشین داخلِ داد جا را

 صندلي دو میانِ دلتنگي با را نگاهش و کیهان ماشینِ سراغِ

 کند دل بود، کیهان به مربوط که چیزی آخرين از و کرد جاجابه

زد بیرون خانه از و . 



 شدند، بسته سرش پشتِ پارکینگ درهای کهآن محضِ به

 گذاشت فرمان روی دست. ترکید ممکن شکلِ بدترين به بغضش

کرد پر را ماشینش اتاقک اش،گريه هایهای و . 

 داشت. کند منصرفش بود نتوانسته چیزیهیچ و رفتمي داشت

 عکس،قاب يک بود، لباس مشت يک فقط چمدانش در و رفتمي

ناامیدی دنیا يک و حسرت خروار يک . 

 را ابريشمي خیابانِ. رفت بیرون کوچه از و داد حرکت را ماشین

 بلوارِ سمتِ به را مسیرش. بود نديده خلوت قدراين وقتي هیچ

 دلگیر شهرِ اين هایخیابان در بايد چقدر. داد ادامه جمهوری

 به رفت و زد دور رو برگردان دور شد؟مي صبح تا گشتمي

 سمتِ به رفت آبادمعالي از و رفتش باال چمران؛ سمتِ

 ساعت يک و گشت را شیراز خیابان، به خیابان و شهرفرهنگ

بود جمهوری بلوار در دوباره بعد، ! 

 گشتمي را شیراز تمام ديگر دورِ شش_پنج بايد حساب اين با

برسد پروازش زمانِ و شود صبح تا . 

کرد؟مي چه داشت تأخیر پرواز اگر   



 تحمل. کرد نگاه داشت پیش در دوباره که مسیری به بد، حالي با

  طاقتِ حتي نهال و بود شده سخت خانه آن تحمل مثل شهر اين

نداشت هم را ديگرش یثانیه يک . 

 در جديدی فکرِ. کرد نگاه داشت پیش در دوباره که مسیری به

بود گرفتن شکل حالِ در سرش .  

 فقط اشچاره نکند؟ صبر صبح تا شهر اين از رهايي برای شدمي

بود مسیر تغییر و زدن دور يک . 

 به رفت و زد دور. کند منصرفش بیشتر، کردنِ فکر نداد اجازه

 برای بود نمانده چیزی. کرد کم را سرعتش و قرآن دروازه سمتِ

 و کرد نگاه داشت پیش در که ایجاده به. شهر اين از گذشتن

 و. حاال همین تهران؛ به رفتمي گاز، پدالِ روی گذاشت را پايش

شود ديوانه و بچرخد شهر اين در صبح تا که نبود نیازی ديگر . 
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 هایوزنه که رسیدمي نظرش به کرد؛ باز را هايشپلک سختي به

چشمانش به باشند کرده لوص کیلويي چند . 

. شد هايشچشم کردنِ باز برای تالشش از مانع نور زيادِ حجمِ

 صداهای روی گذاشت را توجهش و بست دوباره را هايشپلک

 صدا را نامش داشت کسي رسید؛مي گوشش به که مبهمي

زدمي . 

 درد. کرد متوقفش درد، اما بدهد خودش به تکاني کرد سعي

دانستنمي را چرايش و داشت . 



 سرش در ایخاطره هیچ زد؛مي سروکله اشحافظه با داشت

دانستنمي هم را يکياين علتِ و نداشت . 

 !نهال_

 دانستنمي. را صدا اين شناختمي. بود آشنايي صدای صدا،

کردمي تشديد را بغضش بودنش آشنا اما کیست به متعلق . 

انستتونمي شد؛نمي اما بزند گريه زير خواستمي دلش . 

 !نهال_

 بد را حالش صدا اين داشت؛برمي سرش از دست صدا کاش

 سرش در حاضر حال در که خاطراتي به کردمي وصلش و کردمي

 .نداشتشان

_ رو چشمات کن باز . 

 محکم را راستش دست انگشتانِ کسي شد؛ گرم راستش دستِ

بود گرفته . 



 دادنشان، فاصله با و هايشپلک روی گذاشت را تمرکزش دوباره

 رویروبه درست که ديد را ایچهره مبهم، صورت به باراين

بود صورتش . 

 !نهال_

بست ارادی باراين را هايشپلک و کرد اخم . 

 داشت شناخت اين و شناختشمي. را مرد اين شناختمي

 اين خواستنمي. دادمي شکل سرش در دوباره را هاخاطره

بود باال خیلي غمشان درصدِ را؛ هاخاطره . 

سوزنده دردِ يک کرد؛مي درد چپش یشانه . 

 هم سر پشت و بنديک را نامش که صدايي شنید؛ را صدا دوباره

زدمي صدا . 

 کند رانندگي بود گرفته تصمیم داشت، خاطر به تا بود؟ شده چه

 محبتِ میانِ شايد تا بهارگل سراغ رفتمي داشت. تهران تا

 سمت به رفتمي داشت. بگیرد آرام دلش بهارگل دستان خالصِ

 ...تهران



 نهال؟_

 مردی صورتِ کرد سعي و کرد باز ضربيک باراين را هايشپلک

ببیند دقیق را بود مقابلش که . 

 جااين اما بود کیهان خودِ کرد؛نمي اشتباه بود؛ مقابلش کیهان

بود؟ کرده ترکش که نه مگر کرد؟مي چه  

 به موفق که چیزی تنها اما چرخاند سختي به را نگاهش

 سرخ چشمانش که کیهاني بود؛ کیهان صورت شد،مي پردازشش

 ديده را مرد اين آرامشِ در غرق صورتِ خودش که نه مگر. بودند

بود؟ رفته و  

شد؛ عوض تصوير و بست پلک  

 داشت. نداشت زيادی سرعت. تاريک جاده و بود فرمان پشت

 که شهری و خانه و مرد از شدن دور برای داشت. کردمي گريه

کردمي گريه بود، دلخور ازشان . 

 نهال؟_



 را کیهاني هايشپلک طرفِاين تصويرِ در و کرد باز پلک دوباره

کردمي گريه داشت که ديدمي . 

کیهان؟ کرد؟مي گريه داشت  

 تازه بعدش و کرد نگاه بود شده نزديک که پوشيسفید زنِ به

دهد تشخیص را فضا توانست . 

چرا؟ بود؟ بیمارستان در  

بست؛ را هايشپلک باز  

. بودند کرده تار را ديدش هااشک. کردمي گريه داشت همچنان

ديدنمي ديگر را جاده . 
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_ جوابِ. آقا نیست کنندهنگران شرايط که بهتون گفتم  MRI 

نرماله هم نگرد و سر . 



 گريه داشت چرا. کرد پرت را حواسش کیهان یگريه صدای

 که بود نديده هم پروين مراسم در حتي نهال که کیهاني کرد؟مي

کرد؟مي گريه داشت حاال چرا بريزد، اشک ! 

بودند؛ هايشپلک پشتِ تصاوير زد؛مي پلک بايد فهمیدنش برای  

. کشیدمي جیغ داشت و بود ترسیده. کردنمي گريه ديگر

. رفتمي ناکجا به داشت سرعت به و جاده از بود شده منحرف

بودند شده جدا فرمان از دستانش . 

_ نداره نگراني جای که دارند جراحت چندتا يه فقط . 

"  چشمان دوباره و شنید را کیهان هایگفتن "شکر رو خدا

ديد صورتش مقابل را مرطوبش : 

_ نهال؟ رفتيمي داشتي کجا  

 را کیهان یجمله دوباره و کرد نگاه سفیدپوش زن شدنِ دور به

 :شنید

_ رفتي؟مي کجا  

شد؛ تداعي سرش در وحشتناک صدايي  



 داشت کجا. شد خفه گلو در فريادش و گرفت خون طعم دهانش

 کنار بود؛ جااين اما بهارگل به برسد که رفتمي داشت رفت؟مي

کردمي شکر را خدا داشت خیسش چشمان با که کیهاني . 

 در حاال را تصادفش. بود کرده تصادف نشده، دور شیراز از هنوز

 شده معلق ماشین اما زده که يا چه به دانستنمي. داشت خاطر

 .بود

آمد چشمش به اشک، و داد تکان را دردناکش یشانه . 

 نهال؟-

 با سوم بار برای که شنید و کیهان صورت روی شد ثابت نگاهش

پرسید پردردش لحن : 

- رفتي؟مي داشتي کجا   

* 

 

00:01 08.01.20, ]"دوازده کیلومتر حواليِ "المعي شقايق ] 

#181 

 



 

# دوازده_کیلومتر_حوالي  

# المعيشقايق  

دهم فصل  

 

 

 

 

 در يکي نهال و کردمي عوض را اششانه پانسمان داشت ناهید

کردمي عذرخواهي میان : 

_  گفتم انکیه به من. افتادی زحمت تو تو، که توروخدا ببخشید

درمانگاه ريممي ... 

ماند کارهنیمه اشجمله و شد بلند آخَش . 

 ابروانش میانِ که اخمي با و زد را باند روی هایچسب ناهید

پرسید بود، نشانده : 



_ کردی؟ تکرار رو جمله اين که بس نشدی خسته خودت انصافاً  

گفت بعدش و کرد تشکر دوخت؛ ناهید به را اششرمنده نگاهِ : 

_ افتادی زحمت تو بدجوری روز سه_دو اين ! 

گفت وقتي بود اشگونه روی زخم پيِ ناهید حواسِ : 

_  روزم دو داره عیبي چه افتادی؛ زحمت تو ما بخاطر ماه دو تو

بیافتیم؟ زحمت تو تو، بخاطر ما  

 ناگهانيِ حضورِ اما بگويد ناهید به جواب در چیزی خواستمي

کرد ساکتش کیهان . 

_ حاضره غذا بیاين ! 

 دقیقاً. دارد نگه کیهان صورتِ در خیلي نتوانست را نگاهش

روز دو اين بود شده خنثي دارد؛ حسي چه دانستنمي . 

 داشت نهال و بود رفته پیش عجیب چیزهمه تصادف آن از بعد

کردمي تجربه را اشزندگي از جديدی برگِ . 

 فقط حاال شد؛ ترسخت شرايط و رفت بیرون اتاق از ناهید

بودند اتاق در کیهان و خودش . 



 اقدام، همین با و شود بلند تا تخت یلبه فشرد را سالمش دست

آمد سراغش به فوراً کیهان : 

_ کنم کمکت کن صبر . 

گفت و ايستاد : 

 .خوبم_

بود اششانه به کیهان نگاهِ : 

_ کنه؟مي درد  

کشید باال را لباسش آزادِ یيقه : 

_ خیلي نه ! 

 هایسوال از فرار برای و کیهان قرارِبي نگاهِ به داد نگاه و

برداشت اتاق درِ سمت به قدمي که بود چشمانش نشدنيِتمام . 

بود پیچیده کباب بوی هال، در . 

 کمک ناهید به میز چیدنِ در تا آشپزخانه سمت به کرد تند قدم

شد مانعش و نشستن به کرد دعوتش ناهید اما کند : 



_ هست چیزهمه برم؛ قربونت بشین . 

 ظرف داخل از گوشت ایتکه نشستن، از قبل و آمد هم کیهان

گفت ببردش، دهان سمت به کهآن از پیش و برداشت : 

_ سوختن کميه گمونم به ! 

نشست ناهید : 

_ کميه فقط ! 

 کرد پر را بشقابش کیهان بکشد، غذا خودش برای کهآن از قبل

 نگاه بود شده پر گنجايشش از بیش که ظرفي به حرفبي نهال و

  .کرد

 به کرد دعوتش کیهان و گذاشت دستش کنار دوغ لیواني ناهید

 :خوردن

_ نیافتاده دهن از تا بخور . 

 هم عضالتش ترينکوچک. برد دهانش سمت به گوشت ایتکه

کردندمي درد . 

نصفي و روز دو اين تمامِ مثلِ بود؛ متوجهش کیهان نگاهِ ! 



 بسته ، روز دو اين در کیهان. بخورد غذا ممکن جای تا کرد سعي

غذا به بودش ! 
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کشید عقب شد، که سیر . 

گفت وقتي کردمي نگاه بشقابش به کیهان : 

_ بخور بازم . 

افتادمي پس خورد،مي ديگر یلقمه يک اگر . 

کرد مخالفت : 

_ ندارم جا ديگه . 



شد بلند جايش از ناهید : 

_ بیارم رو هاتقرص . 

 هایبسته وقتي و فرستاد ناهید با همراه را اششرمنده نگاهِ

کرد تشکر شد، گرفته سمتش به قرص . 

گفت ناهید و کرد پر برايش آب لیواني کیهان : 

_ يکي کدومش هر از . 

 از که ایلحظه از درست که ناهیدی بود؛ ناهید قدردانِ زيادی

 يک حتي کهآنبي حاال، همین  تا بود، شده مرخص بیمارستان

بود حالش کمک بخواهد، توضیحي يا بپرسد سوال . 

فرستاد پايین آب با همراه را هاقرص . 

 میز داشت تصمیم. بودند کشیده غذا از دست هم ناهید و کیهان

کردش پذيرايي راهيِ و نداد اشاجازه کیهان و کند جمع را . 

. کرد استفاده فکرکردن برای اشتنهايي از و نشست کاناپه روی

 نیاز کند؛ تحلیل و تجزيه يکييکي را هايشحس داشت نیاز

 را هايشچشم داشت نیاز شده؛ چه که بفهماند خودش به داشت



 کند، فکر دردهايش به کهآن بدونِ و ببندد لحظاتي برای

است افتاده اتفاق که چهآن روی بگذارد را تمرکزش . 

 نهال؟_

 کرد؛ باز را بودشان بسته تازگي به که هاييپلک کیهان، صدای با

شنید و کیهان چشمانِ به داد را نگاهش : 

_ بخوابي؟ اتاق تو ببرمت  

نشست صاف : 

_ آدنمي خوابم. نه ! 

نشست مقابلش و آمد کیهان . 

 هنوز ناهید که گفتمي بود، بلند آشپزخانه از که سروصدايي

است مشغول جاآن . 

 روز دو اين. کرد حفظ کیهان صورتِ روی را نگاهش سختي به

 بود؛ نگفته هیچ کیهان و بود منتظر نهال. بودند نزده حرفي هیچ

 رفتمي خواب به هامُسکن تاثیرِتحت را روز زمانِ بیشترِ گرچه



 اتفاقاتِ به ایاشاره هیچ کیهان هم اشبیداری ساعاتِ در اما

کردنمي افتاده ! 

 داخلِ نگيِر هایآبنبات به و پايین سمت به داد سُر را نگاهش

بودند رنگخوش چقدر کرد؛ نگاه میز روی باکسِکَندی ! 

_ جان؟نهال  

 هايشدست کردنِ خشک حالِ در که ناهیدی به و کرد بلند سر

شنید و کرد نگاه بود، : 

_ برگردم و برم ساعتي چند يه من نداری کاری اگه . 

گفت کیهان بگويد، چیزی کهآن از پیش : 

_ بیای خوادنمي نکنه؛ درد دستت. ديگه نیست نیاز . 

چرخاند کیهان و نهال میانِ را نگاهش مردد ناهید : 

_ برم فقط. من هاندارم کاری مطمئني؟ ... 

کرد قطع را صحبتش کیهان : 

_ دممي خبر بهت بیای شد الزم اگه. مرسي . 



آمد حرف به نهال : 

_  لطف. ببخشید خیلي خیلي ناهیدجان؛ داديمت زحمت خیلي

 .کردی

گفت وقتي بود کیهان مخاطبش و کرد اهشنگ کالفه ناهید : 

_ بزنید زنگ بود چیزی کاری وقت هر. هانکن تعرف . 

 به خطاب هم باز و بوسید را سالمش یگونه نهال؛ سراغِ آمد و

گفت کیهان : 

_ بخوره رو هاشقرص بايد ديگه ساعت هشت . 

داد تکان سر کیهان : 

_ هست حواسم . 

 نهال نداد اجازه حتي رفتن هنگامِ و وسايلش سراغ رفت ناهید

کند اشبدرقه . 

شد سنگین چشمانش نهال و رفت همراهش کیهان . 

 

* * * 
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بود تاريک جاهمه کرد باز که چشم . 

 هاقرص. خوابیده ساعت چند و رفته خواب به کي دانستنمي

دادمي دست از را مکان و زمان که کردندمي کاری . 



 به قدریآن هنوز هايشچشم اما چرخاند اتاق در را نگاهش

 سیاهي میانِ را چیزی بتواند که بودند نکرده عادت تاريکي

 .ببیند

آمد بند نفسش که بود درد از و بچرخد کرد سعي . 

 و دهد تکان را خودش بیشتر که شد آن از مانع دستي

شنید را کیهان صدای بندشپشت : 

_ شدی؟ بیدار  

 مانعش کیهان دستانِ هم باز اما بچرخد صدا طرفِ به خواست

شنید گوشش کنار و شدند : 

_ نخور تکون . 

گذراند سکوت به را ایثانیه چند و کرد حبس را نفسش . 

خوردمي گردنش پشت کیهان هاینفس . 

 که چیزی آخرين. آمدنمي يادش بود؟ خوابیده و آمده جااين کِي

 تلويزيون مقابل در هايشپلک شدنِ سنگین داشت، خاطر در

 خواستمي تلويزيون هایبرنامه با خودش کردنِ سرگرم با. بود



 حرف کیهان با شود موفق شايد تا کند مقاومت خوابیدن برابرِ در

 جااين نه تلويزيون؛ پای همان اما بود؛ برده خوابش گويا اما بزند

تخت روی و ! 

 نهال؟_

شنید که بود نداده جواب کیهان زدنِ صدا به هنوز : 

_ ديگه نخواب !  

 فقط و نشد مانعش کیهان باراين و بچرخد کرد سعي هم باز

 :گفت

_ باش اتشونه مراقبِ . 

 در که بود چیزی اولین هايشچشم و سمتش به شد متمايل

داد تشخیصشان تاريکي . 
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 که سوالي اولین و شد خیره کیهان چشمانِ به لحظه چند برای

بود اين پرسید : 



_ چنده؟ ساعت  

_ کنه؟مي فرقي چه  

کرد؟مي فرقي چه گفت؛مي راست  

 اين در کند؛ متمرکز ديگری ینقطه در کرد سعي را نگاهش

بود معذب کمي وضعیت . 

 از کرد تالش گذشت، حرکتيبي و سکوت به که ایثانیه چند

شد مانعش که بود کیهان هم باز اما شود بلند جايش : 

 کجا؟_

داد ادامه کیهان و کرد نگاهش مجدداً : 

_ بزنیم حرف خواممي . 

بود رسیده زدنحرف وقتِ پس شد؛ فشرده قلبش ! 

 بالتکلیفي از چون بود، خوب! بد هم و بود خوب هم پیشنهاد اين

 دانستمي هم نزده حرف چون بود؛ بد و آوردمي درش تعلیق و

کرد نخواهد خوشحالش چیزی شود، مشخص تکلیف اگر حتي .  



 خودش و بودند شده معلق احساساتش تصادف، آن از بعد از

 جنسِ از ایخالء کرد؛مي تجربه را خاص خالءِ يک داشت

تفاوتيبي ! 

گفت و فرستاد بیرون را اششدهحبس نفسِ : 

_ بزنیم حرف شهنمي که جااين ! 

کرد پافشاری کیهان : 

_ بزنیم حرف جاهمین خواممي اتفاقاً . 

بزنند؟ حرف کجا کردمي فرقي چه اصالً. نکرد مخالفتي  

 باشد کنندهشروع کیهان داد اجازه و کشید عقب کمي را سرش

 از ترخیص از بعد نهال که پرسید را سوالي همان درست کیهان و

بود شنیدنش منتظر حاال همین تا بیمارستان، : 

_ نهال؟ رفتيمي کجا شب اون  
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 زودتر که داشت تمايل برعکس، نداشت؛ رفتن طفره قصدِ

 که بود فکر همین با و برسند نتیجه به تا شود گفته هاگفتني

آورد زبان به را حقیقت : 

_ تهران رفتممي داشتم . 

 چرا؟_

 هیچ بود، پرسیده که سوالي و بود گرفته که جوابي بینِ کیهان

 قبل از را جواب که بود معنا آن به اين و نداشت مکثي

دانستهمي ! 

 :گفت

_ مامانم پیش برم خواستممي . 

_ من؟ از خبربي  



کیهان چشمانِ اِلّا کند نگاه جايي هر به کرد سعي : 

_ برو گفتي خودت تو. برم خواممي بودم گفته که بهت ! 

خوردمي صورتش به کیهان هاینفس : 

_ برو؟ تنها گفتم  

کرد باز تاخیر با و بست را هايشپلک : 

_ نرو تنها هم نگفتي ! 

 به را موهايش نشست؛ صورتش روی آرامي به کیهان چپِ دستِ

 کشیده درازا به دقیقه دو_يکي که سکوتي از بعد و گرفت بازی

گفت بود، : 

_  از سر شبنصفه شد چي بری؛ فرداش صبحِ بود قرار که تو

درآوردی؟ جاده  

 کیهان چشمانِ به دقیق و ابروانش میانِ نشست اخم! خورد جا

بود؟ شنیده درست کرد؛ نگاه  

_  صبر هم رو ساعت چند اون چرا صبح؛ برای داشتي بلیت

 نکردی؟



 و رفت باال آني به قلبش ضربان آورد؛ فشار قلبش به چیزی

شدند منقطع و کوتاه هايشنفس . 

رفتنش؟ از داشت خبر کیهان ! 

_  شد چي کني؟ صبر رو ساعت چند اون نتونستي که شد چي

جاده؟ به زدی حال اون با که  

 داخل هوای. بود کرده فراموش را کشیدننفس دقیقِ طرزِ

 بیشتری حجمِ دوباره و فرستادمي بیرون آني به را شدهفرستاده

کردمي جاجابه شکل همین به ولع، با را هوا از . 

_ موقع اون... حال اون با رفتي؟ يهو چرا شد؟ چي نهال؟ ها ... 

 چیزی کردنمي را فکرش! برسد جااين به کار کردنمي را فکرش

 از دنیايي وسطِ کند پرتش و بکشدش بیرون به خالء آن از

 .هیجان

 رفتن به تصمیم که دانستمي کجا از کیهان دانست؟مي کجا از

بود؟ مطلع ساعتش و پروازش از کجا از دارد؟  



 هالحظه آن در شدمي که هیجاني از سطح باالترين با داشت

 کیهان اما بیايد سواالتش برای جوابي تا کردمي فکر کند، تجربه

دادنمي مجالش : 

_  کارچي من اومد،مي تو سرِ بدتری بالی تصادف اون تو اگه

اگه نهال؟ بکنم خواستممي ... 

 داشت چه. آورد درد به را دلش سکوتش، بعد و کیهان جمالت

شد؟مي  

 را فکرش بزنند، حرف بود کرده قبول که رماني اين، از قبل

 اين تمامِ. برسد جااين به کارشان بعد، یدقیقه چند که کردنمي

 اين کیهان سکوتِ پشتِ که کردنمي هم را فکرش روز، چند

باشد نهفته هاحرف . 

_  که شهنمي بزنیم؟ حرف نشد قرار مگه گي؟نمي چیزی چرا

کني سکوت تو و بگم من فقط ! 

 و بود گرفته گُر صورتش زد؛مي نبض امانبي داشت تنش تمامِ

سوختمي اشگونه روی زخم آن جای ! 
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گفتن برای نداشت چیزی ! 

! تمام و بگويد را هاگفتني زودتر هرچه خواستمي اين، از قبل

کند عنوانش که نداشت وجود سرش در چیزی هیچ حاال، اما . 

 شده خارج نوازشگرانه حالتِ از صورتش روی کیهان، انگشتانِ

 صورتش به معمولي نوازشِ يک از بیشتر فشاری و بودند

 کردمي حس نهال، و بودند شده سخت هم هايشچشم دادند؛مي

شده سالح خلعِ که . 

_ نهال بدم نشون بهت چیزی يه خواممي ! 

 ضربان کرد،مي اضافه اشقبلي جمالتِ به کیهان که ایجمله هر

 حرفي۲ِ یکلمه توانستنمي حتي. شدمي تندتر نهال قلب



 صورتش از کیهان دستِ وقتي فقط! آورد زبان بر را "چي؟"

بکشد نفس تواندمي ترراحت کرد حس شد، برداشته ! 

 یصفحه نورِ بعد، یلحظه چند و چرخید گرفت؛ فاصله کیهان

شکست را اتاق تاريکيِ اش،گوشي . 

 تمرکزش تمامِ کیهان و کردمي نگاهش حرکتبي و حرفبي نهال

بود اشگوشي روی . 

 کیهان که لحظه آن و گذشتمي نهال برای سخت هاثانیه

گفت و صورتش مقابل گرفت را گوشي یصفحه : 

_ ببین رو اين ! 

است شده متوقف زمان کرد حس . 

 بود، صفحه روی که هايينوشته میانِ ناباوری و گیجي با نگاهش

داد توضیح همزمان کیهان و گشتمي : 

_  ساعتیه همون. کن نگاه رو پروازش یشماره و ساعت و تاريخ

پروازه همون داشتي؛ پرواز تو که ! 

کیهان اسمِ روی بود کرده زوم نهال نگاهِ . 



شنید؟مي داشت چه ديد؟مي داشت چه  

نبود کیهان مخالفتِ از خبری باراين و نشست جايش در . 

 روشن برای کرد دراز دست نهال و شد بلند هم کیهان خودِ

 ترراحت کند، روشن را اتاق اگر کردمي حس چراغ؛ کردن

کندمي هضم و درک را آمدهپیش شرايطِ . 

بود جايش سرِ همچنان معما اما شد روشن اتاق . 

 که هاييایقهوه کیهان؛ ایِقهوه چشمانِ به دوخت را چشمانش

پرسید و بودند وقتي هر از ترزالل و ترروشن حاال : 

_ بود؟ چي اون... اون  

داد جواب تسلط با کیهان : 

_ من بلیتِ بلیت؛ ! 

داد توضیح و : 

_  یشماره به اطالعاتش کني،مي رزرو پرواز من اکانتِ با وقتي

SMS کردی، رزروش که ایلحظه همون. شهمي فرستاده من  اش

اومد من برای . 



 طول ایثانیه چند. شد خیره کیهان به گشادشده چشماني با

کند پردازش را بايد که چهآن تمامِ تا کشید . 

 پرواز بود گذاشته خانه در کیهان که تاپيلپ با گفت؛مي درست 

 برای همیشه تغییراتش و پرواز اطالعات و بود کرده رزرو را

 بود گیج قدرآن کردنش رزرو هنگامِ نهال و شدمي پیامک کیهان

ندهد قَد جاهااين به ذهنش که . 

رودمي دارد که داشت خبر داشت؛ خبر کیهان پس ! 
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_  که کردم صبر وقتي خصوصاً. شدم شوکه ديدم رو پیام وقتي

 کنارِ گذاشتم رو کارِت اين که بعد اما نگفتي؛ و بگي چیزی بهم



 ديدم. نیست بعید ازت چیزی هیچ ديدم اخیرت، رفتارهای

نهال اما شدم غافل ازت خیلي ... 

 که بود کافي ديگر یجمله يک. کرد بغض جهتبي و بیخود

گريه زير بزند تا بشنود . 

_  حرف هااين از زودتر که خواستممي. بود بهت حواسم بخدا

 هم بعدش و بودم مامان مراسم درگیرِ که ديدی خودت اما بزنیم

 کوتاهي دونممي. نیستن خوبي توجیهاتِ هااين دونممي. ناهید

 ديدم. کردم اشتباه دونممي. نبوده اين حقت دونممي. کردم

 گريه که ديدم نیستي؛ قبل مثلِ فهمیدم نیست؛ خوب حالت

 شه کم هامدغدغه و شه بهتر شرايطم کميه خواستممي. کنيمي

 ماتم بری، خبربي داری قصد که فهمیدم وقتي و بزنیم حرف تا

 !برد

 ريختمي جانش به کیهان هایجمله که هیجاناتي. زد گريه زير

نه؟ يا کردمي خالي جوریيک بايد را  



_  رسید ذهنم به اما بزنم حرف زودتر هرچه باهات گرفتم تصمیم

 فرودگاه تو صبح و بگیرم پرواز همون با بلیت يه منم که

نهال تهران بیام باهات خواستممي. کنم سورپرايزت ! 

داد ادامه و نهال صورت مقابل گرفت دوباره را اشگوشي : 

_ . ماشین تو بودم گذاشته حتي رو چمدونم. کن نگاهش. ببین

بیام باهات خواستممي ... 

 تواندنمي چیزی هیچ ديگر کردمي فکر افتاد؛ هقهق به

 جديدی برگِ ناباوری، کمال در کیهان اما بگیرد را اشتفاوتيبي

بود کرده رو . 

 عجیبي شرايطِ. بود دوخته چشم کیهان به اشک یپرده پشتِ از

 پلک بدونِ و بود کرده سکوت ناگهاني خیلي کیهان. بود شده

کردمي نگاهش زدن . 

 اتفاقاتِ و کیهان هایحرف دوری چند داشت نیاز نهال

 در مبهوتِ و گیج صدای آن وقتي تا کند مرور را آمدهپیش

 برای چیزی پرسید،مي بود افتاده اتفاق که چهآن از سرش،

باشد داشته دادنجواب . 



 که وقتي آن تا نه حداقل نبود؛ کنندهکمک خیلي کیهان سکوتِ

بود شده خیره نهال به طورآن ! 

 سکوتش باالخره کیهان و ريختمي اشک وضوح به داشت نهال

شکست را : 

_  خواستممي. بزنم بیرون خونه از تو از زودتر صبح بودم منتظر

 کميه افتاد که اتفاقاتي شب اون. باشم فرودگاه تو تو، از زودتر

 من اما ناراحتي و دلخور که فهمیدممي. ريخت بهم رو هامبرنامه

 خواستممي کهاين به. کردممي فکر سورپرايزش و فردا به فقط

. باشم برده بین از رو هاتدلخوری تمام تهران، به رسیدن از قبل

 تمام اما برد؛ خوابم اتاق اين تو من و رفت پیش متفاوت شب اون

 ناراحتیت کردم،مي فکر که فردا به. بود جاش سرِ هامبرنامه

کردنمي اذيتم . 
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 هاجمله با بود کرده قصد که کیهاني ديد؛مي تار را کیهان ديگر

بگیرد را جانش : 

_  روی رو تو و پريدم خواب از گوشیم خوردن زنگ با وقتي

 از قبل. بود نشده صبح هنوز. بودم گیح. برد ماتم نديدم، تخت

 بار ده زدم؛ صدات. افتاد شور دلم بدم، جواب رو تماس کهاين

 يه و کنار بذارم رو گوشیم من و بله بگي بار يه تا زدم صدات

نبودی! ندادی جواب اما بکشم راحت نفس ! 

 آتش را دلش کیهان لحنِ. صورتش مقابل گرفت را دستانش

زدمي . 

 شانخیسي گرفتنِ با و کشید هاچشم روی را هايشدست کفِ

 خوش جا ترس و غم که کیهاني ببیند؛ واضح را کیهان توانست

آوردنمي تابشان نهال که ترسي و غم هايش؛چشم در بود کرده ! 



_  ترينعجیب کردی، تصادف تو گفتن و زدن زنگ که لحظه اون

 داشتم، سرم توی تو، از من که ایخاطره. بود عمرم تمام یلحظه

 خونه اين از جايي يه تو نظرم از. خوابیدی خودم کنار که بود اين

 کجا پرسیدم وقتي من که بودی شده دور قدراون کِي تو! بودی

 شوکه! دوازده_ده کیلومترِ حواليِ گفتن بهم و کردی تصادف

 خودم با و پوشیدممي لباس! چي يعني نفهمیدم اصالً شدم؛

 جاده؟ به چه رو تو دوازده؟ کیلومترِ کدوم حوالي؟ کدوم گفتممي

 رو تو! جااون تو از زودتر من و باشي فرودگاه صبح بود قرار تو

؟"دوازده کیلومتر حوالي" به چه ! 

 گفتنِ حالتِ. گذاشت دهانش روی باراين را دستش دو نهال

کردمي بازی روانش و روح با داشت کیهان . 

 خوابِ در مردش کهاين از بود دلخور رفت،مي وقتي

 بداند و باشد داشته هايشبرنامه از خبر کهآنبي ستخیاليبي

گذردمي چه سرش در . 



 میانِ دستش دو هر شدند؛ کشیده کیهان توسطِ اما دستانش

 شروع کیهان زدني، هم بر چشم در و گرفت قرار کیهان دستانِ

کردنشان بارانبوسه به کرد : 

_  تو که خواستم خدا از فقط شده، چي فهمیدم وقتي من نهال،

 تصادف جاده تو فهمیدم وقتي. بده من به ديگه بار يک رو

 تو وقتي. نه رو تو اما بگیره رو ندارم و دار خواستم خدا از کردی،

 رو سراغت و زدممي صدا رو اسمت و دويدممي بیمارستان

 که فهمیدم تازه. اتمديوونه چقدر که فهمیدم تازه گرفتم،مي

کردم اشتباه چقدر که بودم؛ احمق چقدر . 

گفت و زد نهال لرزانِ انگشتانِ روی طوالني ایبوسه : 

_ مُردم ديدم، بسته رو چشمات وقتي ... 

 دست باراين و کرد رها را نهال دستانِ دهد؛ ادامه نتوانست ديگر

کند آرامَش کرد سعي و گرفتش آغوش در احتیاط با و برد : 
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بود نهال صورتِ و سر هايش،بوسه مقصدِ باراين : 

_  کم عشقم از هم درصد يه ازت، دلخوريم. نهال عاشقتم من

 من لحظه اون تازه کردی، باز رو چشمات وقتي تو. بود نکرده

 لحظه اون تازه. دارم دوستت خودم از بیشتر چقدر که فهمیدم

 اون تمامِ برای نهال؛ ببخشم. برام باارزشي چقدر که فهمیدم

ببخشم کردم زهر برات رو زندگي که هاييلحظه . 

رويا؟ يا بود خواب  

 که ديد،مي را خوشي هایخواب آن از يکي باز داشت نهال نکند

افتاد؟نمي اتفاق ماند،مي تعبیرشان منتظرِ هرچه ! 

بود؟ حقیقي کیهان اين  

 بود، کرده بارانشبوسه دقیقه چند عرضِ در که کیهاني اين

بود؟ حقیقي  



 واقعیت کرد،مي عذرخواهي و گفتمي عاشقي از که کیهاني

 داشت؟

 از بوسه و زدمي دو دو چشمانش لرزيد،مي صدايش که کیهاني

افتادنمي هايشلب ! 

کرد نگاهش عمیق و گرفت فاصله . 

کرد لمسش و کرد دراز دست . 

 خواب در که آدم. بود واقعي شد؛ حل وجودش در و زد صدايش

 اما اششانه روی کیهان بازوی فشارِ با کرد؛نمي حس را درد

کردمي تجربه را عمرش دردِ ترينداشتنيدوست داشت . 

کیهان یشانه به سپرد را سرش . 

شنید گوشش کنار که بود نیامده بند اشگريه هنوز : 

_  و اولین اين. نهال دمنمي دستت از دوباره قیمتي هیچ به

ذارمنمي ديگه رفتي؛مي دستم از داشتي که بود باری آخرين ! 

 کرد؛ نگاه ديوار روی بزرگِ عکس قاب به کیهان، یشانه ورای از

بهترينشان واقع در بود؛ شانمجلسي سر هایعکس از يکي ! 



کیهان؛ چشمانِ برقِ به و کرد نگاه لبخندش به  

رنگي؛ نورهای و هاريسه به  

خوشبختي به ! 

 

------ 

 

 

 پايان

هشت نود و سیصد و هزاريک سالِ ماهِ دی  

نهال برگشت بهم دنیا شدن، باز که المعي شقايق . 

 


