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 یسیخ يایفکر چشاتم،چه رو تو

 یسینویازچشم من م يدار توهم

 فقط اشک آوردم يادگاری برات

 کن چقدر حق بارون وخوردم نگاه

 یتاابد رودلم پاگذاشت توکه

 یچراامسمتوجا گذاشت رواسمم

 سربذارم دیبارون با يدستا يرو

 ندارم یسرت من که حرف يفدا

 

 :ذوق زده گفت. دیرا شن شگریآرا يصدا

 .ینیبب نهیتا صورت ماهت رو تو آ اریسرتو باال ب -

. باز شد شیسرش آرام آرام باال رفت و پلک ها. بسته کمر راست کرد ییبا پلک ها. دهانش را قورت داد آب

 . گرم و پراحساس يصدا کی. درگوشش زنگ زد ییاش نشست و صدا نهیس يکوه رو هیبغض شب

مطمئنم اون شب ستاره . يبذار رمیپا به کلبه حق یکه با جامه بهشت يشمارم تا روز یتمام لحظه هامو دارم م"

 "!من ییایکنند عروس رو یشرم م دنتیهام با د

که بود؟ وجدانش  يحاال برا یهمه آراستگ نیا. گونه اش گذاشت يدست رو. انداخت هیدر چشمانش سا بغض

 گهید. آتش جهنمت زمیه شهیافکار م نیتمام ا گهیساعت د کیاز ! خفه شو! خفه شو دل المصب"تشر زد 

 "!بود تموم شد یهر چ. تموم شد

 .زهرخند هیشب يزیچ. زد شیناملموس بر لب ها یتلخ کیاز  یکرد لبخند بزند، اما بغض طرح یسع

 !ده؟ینشون م یچه عکس العمل نتتیداماد بب ،يمات خودت شد ينجوریخودت که ا -

باز . دینگاهش آمد و باز تنش لرز شیپ لیسه يرایخندان و گ شهیهم يچشم ها. ختیحرف قلبش فرو ر نیا از

 .او آمد يباز صدا. بغض کرد

 ".گردم یبا دست پر بر م. نسپار رها یجز من دل به کس"

 یچه م! دل نیکرد با ا یه مچ. دست او نامحرم بود. بود لیآمد، دست او در دست سه یکه او بادست پر م حاال

 نیخسته بود از ا گریدهد، اما د یفاجعه رخ م دیایدانست او ب یکرد با سورن؟ م یچه م! همه خاطره نیکرد با ا
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 گرید. کرد یکاش باز هم صبر م دید یگرفت و حاال م میعاقبت تصم. يتکرار يحرف ها دنیهمه اصرار و شن

. گذاشت یرفت و گذشته را در گذشته جا م یم شیپ دیبا. گشت یزمان به عقب باز نم. افکار نیا يبود برا رید

 :درخشان داخل آمد و گفت ییهم سن و سال خودش با چشم ها یدخترک. آمد يهمهمه ا يصدا

 .دیواقعا برازنده هم هست! پیالرژ و خوشت. هم هست يچه داماد الرژ. داماد اومد -

رنگش  یفندق يموها يرو يبایچشمانش از تاج ز. برگشت نهیآگاه نگاهش به سمت آناخود . دیرها لرز دل

ظاهر  نیبا هم لیقرار بود سه. زد خیداغ شد و بعد  يلحظه ا يبرا. دیرس انشیعر يشروع کرد تا به سرشانه ها

! پوشاند یرا م یانیعر نیا تامادر بود  یکاش همان چادر مشک. داشت؟ نداشت یآمادگ! يوا يوا! ندش؟یبب

 یبا فرداها چه م. کرد یشد، فردا را چه م یامشب کور م! شد یامشب کور م يبرا لیسه يکاش چشم ها

 "!ایخدا"کرد؟ در دل ناله زد  ینام همسر چه م هیبا سا! کرد؟

 .بود که رفته بود یراه. رفت یم دیراه، اما با نیاز ادامه ا دیترس یم. دیکش ریقلبش ت. اول ماجرا بود تازه

 يدسته گل با رزها. آراسته در قاب چشمانش خانه کرد ياوهامش سرگردان بود که قامت بلند مرد انیم هنوز

مقابلش متوقف ! مکث یآرام، موقر، ب. آمد شیپ لیسه يپاها. سالم داد بارویدستانش به عروس ز انیم دیسپ

. دیترس یکرد؟ م ینگاه م دیبا. بود دهیند د،یشن یبودنش را م رینظ یکه زمزمه ب يشد و رها هنوز چهره داماد

 يپر ستاره  یاهیمردمک لرزان چشمانش در س. چشم چرخاند. آمد مجبور شد شیشرم داشت، اما دست او که پ

گرم و پر . بود شیلب ها يآن چه رو هیلبخند گرم شب کی. نگاهش لبخند داشت. حرکت ماند یچشمان او ب

 ...و  اقیاشت

 . دیچیدر گوش دخترك پ شیرایگ يصدا

 !من ییایعروس رو يدلرباتر شد ،يبود بایز -

جمله را تکرار نکند،  نیبفهماند ا لیخواست تا به سه یو التماس م ادیفر کیدلش . دیبمب در قلبش ترک انگار

 .آمد یکه م ییمثل روزها. که رفته بود ییمثل روزها. ساکت ماند. در گلو خفه ماند شیاما صدا

 .زن جوان مانعش شد ياما صدا ردیبرد تا دسته گلش را بگ شیست پحرف د یب

 .ستیمن ن يکه گوشتون به حرف ها دیکرد رتیح یلیهم خ دنیانگار از د -

کوتاه عروس و داماد را پاسخ داد و  یعذرخواه. کرد یهر دو به سمت زن برگشت که با لبخند نگاهشان م نگاه

 :گفت

 !يرینظ یزوج ب نیخصوصا با چن. جذاب تر بشه لمیف يصحنه ها دیبا -
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 .محسوس گرفتار شد یزن که دوباره به حرف آمد، تن رها به لرزش. کم بود نیاحوال بغرنج هم نیا در

 !داماد يبوسه عاشقانه مهمان کن آقا کیبه  باتویعروس ز -

. رها يتماس در چشم هارد انداخت و بغض و ال لیسه يلب ها يلبخند رو. هر دو به سمت هم برگشت نگاه

 يکه برا يرابطه ا. ردیرابطه را بپذ نیخواهد تا ا یم یکاش قبال گفته بود فرصت. خواست یالتماس م کیدلش 

دخترك نشست نفسش  گخوش رن يلب ها يکه رو لینگاه سه. بود یقلب مستاصل عروس جوان قانون شکن

. صورتش خم شد يدسته گل را در دست مرتعش او گذاشت و رو. دیرا برگز نهیگز نیانگار او هم آخر. بند آمد

 يصورتش حراج خورد، اما درست لحظه ا ياو رو ينفس ها یهم افتاد و نفسش رفت وقت يرها رو يپلک ها

هوش از سر . دخترك نشست يتور کنار موها ياو رو يشکست حرمت دخترانه اش بود لب ها نیکه منتظر اول

و نگاه  دیسر که عقب کش. قیعم دیو شا یطوالن. از همان فاصله هم معلوم بود لیسهبوسه  يگرما. دیرها پر

 دهیکه سپ ییها تیاز همان جذاب. که صد چندان جذاب ترش کرد يلبخند. زد يلبخند دیبار دخترك را د رتیح

 .دیکوب یبر سرش م

 !رها یسورن بپرون یالک یلعبت و سر عشق و عاشق نیاگه ا يخر یلیخ -

 .دهیگفت سپ یهم نم راهیب پر

 ریانداخت و در همان حال آرام ز شیشانه ها يشنل عروسش را رو. برداشت گرید يرینگاه او را به تعب لیسه

 :که تا به حال پنهان کرده بود نجوا کرد یگوشش با احساس

 !زمیخاطره مشترك تو خلوتمون باشه عز نیاول دمیم حیخواد، اما ترج یعاشقانه گرم تر م کیدلم  -

آن را . نشد بشیافتاده نص نییپا ییجز چشم ها یول د،یدخترك چرخ ییکهربا يچشم ها ینگاه براقش در پ و

 .است گرید يدرون او از جا يآن که بداند غوغا یب. هم به حساب شرم رها گذاشت

پنجه  انیدخترك را م فیزد و انگشتان ظر مهیدستان سردش خ يرو لیکه نشست دست سه نیماش داخل

 :آرام گفت يسر خم کرد و دوباره با همان نوا لیسه. سپس به راننده دستور حرکت داد. محکمش فشرد

 ؟يندار اجیاحت يزیبه چ زم؟یعز یراحت -

که به زحمت از حنجره  ییبا صدا. ستیدانست بابت چ یکه م ییسرما. که هوا گرم بود، تنش سرد بود نیا با

 :گفت افتی رونیاش راه به ب

 درجه فن کم شه؟ یکم شهیفقط م... منون فقط م -

 .متعجب نگاهش کرد لیسه
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 گرما؟ نیسردته؟ تو ا -

 :دوباره گفت لیچه جواب دهد که سه ماند

 .من باالست و داغ کردم جانیفکر کردم ه. دمیفهم یم دیدستات با ياز سرما. سوالم احمقانه بود -

از راننده خواست فن قسمت عقب را  یباخنده آرام لیسه. دیبار واقعا از شدت شرم رنگ باخت و نگاه دزد نیا

گرم مرداد ماه و  يکه در آن هوا ندیرا نب لیسه يفداکار نیرها هم آنقدر غرق در خود بود که ا. خاموش کند

نحو  نیبه بهتر زیهمه چ. دندیرس باغبه . آورد یزد، چگونه بدون فن خنک کننده دوام م یکه دم م یحرارت

 يآنقدر صدا. کردند یبا شکوه را برگزار م یجشن! لیبد یو ب رینظ یب. بود یعال زیهمه چ. ممکن برگزار شد

 بانیدر خفا به شام غر شیتا عزادار. نرسد یقلب رها به گوش کس يسوگوار يبلند بود که صدا گرانید یخوش

 .عشق سورن برود

به  "نهیعروس رفته گل بچ"با ذوق گفت  لیارا خواهر سهمرتبه اول که س. شروع به خواندن خطبه کرد عاقد

اش  نهیدوم که ندا خوشحال عروس را دست بوس پدر فرستاد، درد را در س يمرتبه . قاتل دلش رفت شوازیپ

 .تمام شد. دیخط رس انیچقدر زود به پا... حس کرد و مرتبه سوم 

 :لرزان گفت ییصدا با

 !با اجازه پدر و مادرم بله -

. دیچشمش چرخ. خان تازه، اما رها حس کرد تمام شد کی دیشا. مرحله تازه کیآغاز شد . دیچیلهله په يصدا

. زد و پلک بر هم نهاد یلبخند تلخ. اما نگاه مادر پر از بغض بود ،یزد از خوشحال یپدرش برق م يچشم ها

به  یحاج رضا بود و چه ربط دختراو هم . محکوم بود به لبخند زدن چون پدرش، حاج رضا ستوده خوشحال بود

 .سورن داشت

کرده، مودب، از  لیتحص. داشت دیپسند یآن چه را که پدر م لیمتوسط، اما سه يجوان ساده از خانواده ا کی

را با  یحماد لبخند و نگران. دیدوباره چشمش چرخ. ساله پدر ستیب قیرف. همه مهم تر پسر حاج صادق ابهر بود

 ریکرد، از پدر خواست ز قیتحق یوقت. امخالف سورن، اما نه در حد حاج رض نیدومبرادر پر مهرش، . هم داشت

پدر، در  يگفت که رها دل در گرو مهر او دارد، اما در واد. است یگفت که جوان قابل. ردیبال و پر سورن را بگ

تجارت . زد یپول بود که حرف اول را م. دادند یهم نم یحاج رضا مهر و محبت را به ثنا رو سه شاه يواد

سورن ! بس کن رها"با خودش گفت . بس بود. را بست شیچشم ها. کرد یم نییتع متیبود که ق شمیفرش ابر

 "!تمامش کن. تمام شد
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محرمش . که حاال مردش بود یچشم دوخت در نگاه براق و پر رنگ جوان. سر چرخاند. آمد شیپ لیسه دست

. گرمش پشت دست دخترك را انگار داغ کرد يحلقه تعهد را که به دستش انداخت لب ها. همسرش بود. بود

 :که او کنار گوشش باز گفت یخصوصا زمان. همه حرارت نیشک سوخت از ا یرها ب

 !من يرها يخوش اومد ریمنِ حق یبه زندگ -

 ياز نجواها باتریز لیسه يزمزمه ها دیشا. کردن بغض نامشروع آن شبجز پنهان  دینداشت بگو چیرها ه و

دانست در  یکه م يخاطره ا. کرد یرا دوره م يمحبت، خاطره ا نیفرو رفتن در ا يسورن بود، اما تنش به جا

 .کار ممکن است نیاشتباه تر ،یتلخ نیع

بدرقه شان  گاهیو شکوه تا جا يا هلهله، شادب. دیبار یم شانیباران گل و پول بر سر و رو. سالن قدم گذاشتند به

 کی. خواست یبلند م يمفصل با صدا هیگر هیراند، اما دلش  یبه اجبار بر لب م یمضحک يلبخندها. کردند

 !در برهوت ادیفر

 شده رها؟ یچ -

 .شد کیمرد جوان به هم نزد يابروها. نگاه کرد لینم دار و بغض آلود به سه يآن که بداند با چشم ها یب

 !؟يحالت خوبه؟ چرا بغض دار -

همه آستانه تحملش  نیمانده بود چطور ا. کرد یفوران م شیداد، اشک از چشم ها یآب دهانش را قورت نم اگر

 .کرد لبخند بزند یسع. را باال برده است

 .کم دلشوره دارم هیخوبم اما  -

وضوع، دست عروس نازش را گرفت و با کش دادن م يمعلوم بود باور نکرده است، اما به جا لینگاه سه از

 :گفت یمهربان

 هوم؟! ترسناکم يادیعشق من؟ نکنه من ز یاز چ -

خود  يحال به باز نیبا ا. گرفت یرا هم م شیگرم کردن دلش، ته مانده قوا ياو به جا زیمحبت آم يها کلمه

 .داد یادامه م

 ؟يمگه تو ترس دار -

 ؟يدزد یتو ازم مچرا مدام چشما نه،یاز ا ریاگه نظرت غ -

 ...شما ... خب هنوز ... خب  -
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 يا گهیاون موقع مجبورم جور د. ها يفحش ند گهید. همسرت، عاشقت. بانو لمیسه. باز که شدم شما رها -

 .کنم هتیتنب

مجبور شد  لشیآمدن سارا برخالف م کیبا نزد. رها آورد اما باز هم در ظاهر يآرامش لبخند به لب ها خنده

دانست امشب  یچه م یکس. کند فایرا ا دهیتازه به وصال عشق رس یجمع رود و نقش عروس انیم لیهمراه سه

 .دخترك است يشب مرگ آرزوها

دستش . برکت به کمر دخترکش بست يطبق رسوم، پدر بسته ا. شد کینزد انیبه پا شیها یبا تمام سخت شب

 یآمد، بغض شیمادر پ یوقت. هر دو را به خدا سپردو  لیو او را به سه دیرا بوس شیشانیپ. نهاد لیرا در دست سه

او را کنار گوشش  يزمزمه ها. افتی ختنیر رونیب يبرا يزد، بهانه ا یم ششیرها ن يکه از سر شب در گلو

 :ها و رها فقط با بغض گفت تیهدا نیدعاها، آخر نیسفارشات، آخر نیآخر. دیشن

 !برام دعا کن مامان شتریب -

 هیپروا گر یحاال ب د،یخند یبلند م يندا برخالف طول امشب که با صدا. دندیو حماد هم در آغوشش کش ندا

ماندن و معطل  يبرا ییکه جا گرید یساعت. دوست هم بودند نیندا و رها فقط خواهر نبودند، بهتر. کرد یم

جاده  کیو باالخره قدم به  فترها را گر يبازو ریدست حاج رضا و همسرش، ز دنیبا بوس لیسه. کردن نبود

 .مشترك گذاشتند

خودش  قهیرا با نظر و سل لیوسا نیآمد که ا ینم ادشیاصال . شد بهیغر يواد کیانگار وارد . خانه شد وارد

در  یاقیدر رگ داشت و نه اشت ینه شوق. حس نگاه کرد یب ،یخنث یبا چند لحظه مکث، با حالت. باشند دهیچ

. کرد ریگ يلباسش به گوشه ا بالهبرداشت که دن یقدم. بود شیآرزوها رانهیو بایخانه لوکس و ز نیا. قلب

. سربلند کرد و نگاهش کرد. خم شد و گوشه لباس را رها کرد لیاز اقدامش سه شیبرگشت آزادش کند، اما پ

 یم شیچشم ها دیکه دخترك را د یاز زمان. نگاهش برق داشت. او را فراموش کرده بود تیاصال موجود

با  لیسه. ناخود آگاه دو طرف شنل بسته اش را نگه داشت. لحظه جان از تن رها رفت نیاما در ا د،یرخشد

 .ستادیمقابلش ا اقیلبخند و اشت

مثل تو توش پا  يباله که فرشته ا یخونه با قلب من به خودش م نیا یخوام بدون یم. رها يخوش اومد -

 .گذاشته

 .چانه اش گذاشت ریدست ز رفت و شیپ لیاما سه دینگاه دزد رها

 ؟یسکوت دنباله دار امشبتو بشکن يخوا ینم -
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 .سر جنباند آرام

 ... یعنی! خسته ام. بگم دیبا یدونم چ ینم -

 .لباس هم خسته ت کرده نیا دیشا. هول شدم معطلت کردم! ببخش -

حاال قفسه  نیکرد هم یآن قدر تند که حس م. زد یقلب رها تند تند م. او را گرفت و به سمت اتاق رفت دست

 دیاتاق را که د. ردیکم مانده بود جانش را بگ لیدست سه يگرما. پرد یم رونیکند و ب یاش را سوراخ م نهیس

 .شل شد شیپاها

چشمش  شیچهره سورن پ. کمرش باعث شد پا به اتاق خواب مشترکشان بگذارد يرو لیفشار دست سه اما

 چیگره شنل پ يدست او رو. دیتپ شتریدل دخترك ب. ستادیلش اچرخ خورد و مقاب لیسه. بغض برگشت. آمد

. آمد شیپ لیسه تباز دس. سورن آمد يباز صدا. کاناپه گوشه اتاق رها شد يبعد شنل رو يا قهیخورد و دق

اش را باز به  دهیرنگ پر. نگاهش کرد. مکث کرد لیسه. عقب رفت یقدم. دخترك نشست انیشانه عر يرو

تا رها خواست عقب رود دست دور کمرش . رفت شیلبخند زد و دوباره پ. شرم دخترانه اش تصور کرد يجا

 :گفتبا بغض . گرفت یتن لرزان دخترك آرام نم. دیانداخت و در آغوشش کش

 ...من ...  لیسه -

 :و آرام گفت دیعروسش را بوس قهیشق يرو. دیشن یاو را نم يانگار اصال صدا. خم شد لیسه سر

 !نترس. زمیفهمم عز یم -

 :بازبه سمت او برگشت و گفت.تخت گذاشت يکت وکروات خودش رادرآورد ورو.عقب رفت یکم

 .یبذار کمکت کنم لباستو عوض کن -

 :رفته گفت لیتحل ییبا صدا. پشت لباس رفت رها دستش را گرفت يها نهیبه سمت بند لیدست سه تا

 .رمیدوش بگ هیخوام  یم -

تاب  یگونه ب نیکه من ا یوقت يبگذار برا" دیخواست بگو یدلش م. در نگاه او دو دو زد لیسه يها چشم

 .اما فقط لبخند زد "ستمین

 .کمکت کنم نجایا نیبش. یباز کن یتون یموهاتو که تنها نم -

خشک  يموها. ها شد رهیمشغول باز کردن گ یکنارش نشست و به آرام. همان مبل نشاند ياو را رو سپس

و سر  دیکش یقینفس عم دیکش رونیب لیرا که سه رهیگ نیآخر. چسب و تافت سرش را به درد آورده بود شده از

 الیخواست، اما خ یم راحتخواب  کیدلش . چقدر خسته بود. را بر هم نهاد شیپلک ها. به پشت کاناپه نهاد
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باز  شیت چشم هاصورتش جف يرو لیگرم سه يراحت هم فعال حرامش بود؛ چرا که با پخش شدن نفس ها

 يکوتاهش رو يدو طرف دستانش و ابتدا بوسه ها دیکش واریمقابلش تن او د. نداشت يراه فرار گرید. شد

نفسش از آن همه . رافتادیگ وپراحساسشتب دار  يهجوم بوسه ها ریو صورتش سر خورد و بعد ز یشانیپ

  ،یکینزد

او فشرد و صورتش را با همان توان  نهیس يرا رو شیدست ها. مرطوب و داغ او بند آمد يلمس شدن لب ها از

 .شعله ور نگاهش کرد ییعقب رفت و با چشم ها یکم لیسه. دیکم کنار کش

 .بذار واسه صبح رها -

 .را کنار زد و فورا برخاست دستش

 !کنه یم تمیاذ. تونم ینم -

 یسر لباسش م یید چه بالمهم نبو شیبرا. دیکند داخل حمام چپ دایفرصت حرف زدن پ لیاز آن که سه قبل

. کرد هیگر. کرد یآب خال ریهر چه بغض داشت ز. دوش آب رفت ریآن را از تنش کند و ز یفقط با بدبخت د،یآ

. تنش کرخت شد امآن قدر در آن حال ماند که تم. که حس کرد چشمانش خشک شد ختیآن قدر اشک ر

 .برود رونیدانست چه مدت گذشت اما باالخره مجبور بود ب ینم. دم و بازدم داشت مهیهمان نفس هم نصفه ن

از دو ساعت را  شتریکرد ب یفکر م. صدا باز کرد یدر را ب. دیچیاش را از داخل حمام برداشت و دورش پ حوله

کاش . رفت رونیو ب دیکش یقینفس عم. باشد دهیخواب لیکرد سه دوارشیمطلق اتاق ام یخاموش. آب بوده ریز

. دیرا د يا هینرفته بود که سا شتریب مچند قد. کند دایرا پ شیگذاشت تا راحت تر لباس ها یوشن مآباژور را ر

 :آرام گفت لیسه. شد خکوبیو برجا م دیترس

 ؟یقرار نگه داشت یقدر ب نیخوشگلت زدن که منو ا يچقدر چسب و تافت به موها -

ناخواسته گره حوله اش را . ختیقلبش فرو ر. دید ییروشنا یتنش را در اندک میو ن مرخیکه جلوتر آمد ن یکم

صورتش خم شد و دست به  يرو یکم. ستادیتر ا کینزد لیسه. را در آغوش گرفت شیلمس کرد و دست ها

 .دیگونه اش کش

 !یچته رها؟ چقدر ساکت -

 :لرزان گفت ییصدا با

 .يدیفکر کردم خواب. یچیه...  یچیه -

 .دیا به سمت خود کشرها انداخت و او ر کیدور کمر بار دست
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 !عروسک من یانصاف یحاال راحت بخوابم؟ چقدر ب. کنم یم يقرار یعمره دارم واسه امشب ب هی -

 :مچ او گذاشت و با بغض گفت يرو دست

 !لیسه -

 :احساس گفت پر

 جونم؟ -

 ریز فیاز پوست ظر قیفرو برد و چند بوسه عم سشیخ يموها انیاز حرف زدن او، صورتش را م شیپ اما

 :آرام تر گفت. برداشت شیگلو

 .امشب فقط گوش کن. بگم میعمر عاشق هیبذار از . بذار امشب من برات حرف بزنم رها -

 یخواست ضعف نشان دهد، اما م ینم. ختیدخترك گذاشت و بلندش کرد، اما قلب رها ر يپاها ریز دست

 .دیترس یم. دیترس

و او را کامال به  دیکنارش دراز کش. ا آغوش او اجازه ندادام زد،یتشک نرم تخت که فرود آمد، خواست برخ يرو

اش  یشانیصورتش کنار زد و پ يرا از رو شیموها. دیکش سشیخ يموها انیدست م لیسه. سمت خود چرخاند

 .دیرا بوس

. عرق نکرد. کنه، اما نشد یفکر کردم تب تنده که زود عرق م. رها يام کرد چارهیب دمتیاز همون اول که د -

 .مجنونم کرد فقط

لبخند . شد رهیبه چشمانش خ. زد مهیزده او خ خیتن  يو رو دیباال کش یتنش را کم لیسه. رها تندتر زد قلب

درخود جمع شد، اما دست  شتریو ب دیصورتش نقاب کش يرها رو يصورتش که خم شد، دست ها يرو. زد

. کند يرو ادهینداده ز نشان یخواست تا او واکنش ینم. رفت یم شیو آرام آرام پ دیمانع را کنارکش لیسه يها

به کتفش چنگ انداختن؛ دچار  ینفس یدستان او از ب یوقت. هماهنگ بود شیداغش با حرکت لب ها ينفس ها

 :اش را شروع کرد یدلتنگ يزمزمه ها. اشتباه شد ریتعب

 .يشد میزندگ. پر کرد امویدن يکه همه  ییآرزو. يآرزوم شد -

 :خاص تر و پر حرارت تر زمزمه کرد یبار با لحن نیدخترك را لمس کرد و ا يگلو فیپوست لط شیها لب

 .عاشقت شدم. عاشقت شدم رها -
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تن داغ و  ریتن سردش ز. و احساس او در حال له شدن بود  اقیهجوم اشت ریز. تر رفت نییآرام پا سرش

 یبا تن. شد زیدفعه صبر رها لبر کیکرد  يرو شیکه در لمس کردن پ شیدست ها. زده او آشفته شد جانیه

 :جان، صورت او را از تنش جدا کرد و ملتمس گفت مهین ییلرزان و دست ها

 !تو رو خدا ولم کن! لیولم کن سه -

 :صدا تکرار کرد یب یشکسته، با هق هق یرها با بغض. زده سر بلند کرد رتیح لیسه

 !کنم یخواهش م -

 لیسه. نشست هیگر انیو م دیچیرها تن پوش را دور تنش پ. روشن کردو آباژور را  دیتن عقب کش لیسه

 :آرام گفت. بود سیصورتش از اشک خ. را گرفت و او را به سمت خود برگرداند شیبازو

 .ندارم تیکار. نترس رها -

 :گفت هیگر انیو م دیخودش را کنار کش رها

 ...من ! تو رو خدا االن برو. لیفقط برو سه -

 :و گفتبرخاست  لیسه

 .نکن فقط هیگر. رمیباشه، م -

 يزیچ. خفه شده سرش را در بالش فرو کرد یوار در خود جمع شد و با هق هق نیجن لیرفتن سه رونیب با

 یدستش رو تخت کیملتهبش گذاشت و  يچشم ها يدستش را رو کی. نگذشته بود که چراغ اتاق روشن شد

 .دیرا شن لیآرام سه يرفت و متعاقب صدا نییتخت پا. دیتنش کش يرا رو

 .رو بخور بعد بخواب وهیآبم نیا -

 :آن که سر برگرداند با همان حال گفت یب

 .خورم ینم -

 :هم گفت نیدر همان ح. دستش را گرفت و مجبورش کرد بلند شود. به حرفش نکرد ییاعتنا لیسه

 .يخور یو اال سرما م یلباسم بپوش دیبا. نییاحتماال فشارت اومده پا -

چند جرعه از آب آناناس را خورد و صورتش را پس  ر،یهمان طور سر به ز. به او نگاه کند دیکش یم تخجال

لب به دندان گرفت و آرام . قلبش به گروپ گروپ افتاد. افتاد لیناخواسته چشمش به نگاه نگران سه. دیکش

 :گفت

 ...باور کن  لیسه -
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 .دست او گذاشت و آرام نوازشش کرد يجوان دست رو مرد

منم . يبپوش که سرما نخور. لباساتو گذاشتم رو کاناپه. میکن یبعد در موردش صحبت م. باشه. يحق دار -

 .دکتر میبر ادیحالت جا نم يدیاگه د. دارمیب رونیفعال ب

ادعا از  یب. بود شیبه رومرد رو  یاز مهربان شتریب. نبود شیپ یقیشرمش فقط بابت اتفاق دقا. بغضش گرفت رها

 یاحساسش بود اما فرصت م يشرمنده وارد کردن او به باز. نبود يکار هر اراده ا دیگذشت که شا یکنار حق

 يگریحرف د یب لیاما سه رد،نگاهش ک ینشست به خود آمد و دزدک شیشانیپ يبوسه او که رو. خواست

و  دیرا برداشت و پوش شیلباس ها. دیلرز یون مهنوز از در. خسته برخاست یبا تن. رفت رونیبرخاست و ب

خو  رشیتقد نیتواند بر ا یدانست چه زمان م ینم. راه افتاد شیاشک ها البیدوباره س. دیپتو خز ریدوباره ز

 .هم نگران نبود لیاز جانب سه گریانگار د. خوابش برد زود یلیحال بود که خ یآن قدر سست و ب. ردیبگ

**** 

تخت  يآن که هنوز در اتاق و رو الیبه خ. باز شد یزنگ تلفن همراهش چشمانش به سخت میمال يصدا با

. شد و اطرافش را نگاه کرد زیخ مین یبا خستگ. نکرد دایپ يزیاما چ د،یدست کش یعسل يخودش است رو

تنش . شود یهم خال بغضشآب دهانش را قورت داد تا . به ذهنش خورد و تازه اتفاقات را به خاطر آورد يتلنگر

 .همسر برادرش، برداشت لدا،یشماره  دنیبا د. زد یتلفن دوباره زنگ م. دیکش شیدست به بازوها. کرد یدرد م

 ؟یخوب. لدایسالم  -

 .دیچیدر گوشش پ لدایسرخوش و سر حال  يصدا

 ؟يدیهنوز خواب. سالم عروس خانم تنبل کیعل -

 .دیکش شانشیپر يموها انیم دست

 شده؟ يزیچ -

 .کنه یباز نم یکس میزن یزنگ م یهر چ یول م،یمن و خاله براتون صبحانه آورد -

 .شد زیخ میلب به دندان گرفت و ن. ستیآمد منظور او چ ادشیکوتاه تازه  یمکث و تعلل با

 .امیباشه، االن م. دیببخش! يوا -

 .دکمه رو بزن هی. يایب ییخواد جا ینم -

 یرا م لیاگر سراغ سه. را قطع کرد ینزد و گوش یحرف گرید. خورد یمعنادار او مانند پتک بر سرش م خنده

زد که  یم جیهنوز گ. دیچیدور خود پ دهیرفت و با همان حالت ژول رونیمستاصل ب. دیگرفتند چه داشت که بگو
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بند بسته  مین يبا دکمه ها پتوبالش و  ینامناسب، ب یبا سر و وضع لیسه. شد خکوبیم شیدفعه در جا کی

. شد رهیجلو رفت و ناخود آگاه به صورتش خ. دلش سوخت. آه از نهادش برخاست. کاناپه ولو بود يشده رو

. از سورن هم جذاب تر بود دیشا. چهره اش را از نظر گذراند. و خاله پشت در منتظر هستند لدایفراموش کرد 

و همزمان چشم  دیچیدر خانه پ فونیآ يدوباره صدا. اشتد یماحساس که دست از سرش بر ن نیلعنت به ا

با . شد زیخ مین لیسه! شود اریزودتر هوش لیچه کند که سه. رها هول شد. هم باز شد لیخسته سه يها

 :گفت ینگران

 ؟یشده رها؟ خوب یچ -

 :عقب رفت و من من کنان گفت یکم

 ... یعنی... آره  -

تا برخاست کت و کولش درد  لیسه. داد یپشت در م همانانیم یآمد که نشان از خستگ فونیآ يصدا دوباره

 :به تنش داد و گفت یدر هم شد و کشش یچهره اش کم. گرفت

 اد؟یقرار بوده ب یکس -

 :گفت ریو سر به ز آرام

 .صبحانه آوردن لدایخاله ام و  -

 :گفت شیدر حال بستن دکمه ها لیسه

 .ایذره مرتب تر ب هیتو برو . کنم یمن درو باز م. بنده خداهاخب چرا پشت در موندن  -

 :گفت طنتیو با ش دینگاه متعجب رها خند با

اژدها  هیبا  ییدر حال زور آزما شبیکنند د یموقع فکر م هیشده  نییباال و پا يو لباسا دهیژول يموها نیبا ا -

 .يبود

 افهیق دنیاز د. رفت نهیمقابل آ میمستق. دیخنده آرام او به سمت اتاق دو دنیرها به کزکز افتاد و با شن يها لپ

چشم . در هم گره خورده اش به هر طرف رفته بود يموها. فرار نکرد لیبود سه ییخدا. خودش وحشت کرد

 ...کدر و  يپف آلود با هاله ا يها

بالفاصله برس را . نگفته بود راهید، بکر یم هیاو را هم به اژدها تشب لیاگر سه. از چهره خودش برداشت نگاه

ساده،  دنیبرس کش کیلختش با  يخوش شانس بود که موها. را مرتب کند شیکرد موها یبرداشت و سع

با اتو و سشوار به جانش  دیندا داشت که پس از هر استحمام حتما با يموها هیشب ییاگر موها. شد یمرتب م
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برو  یهم ب لیگذاشتند و سه یوحشت زده پا به فرار م دنشیه از دو خال لدایافتاد تا مرتبش کند، االن  یم

بار در  نیچند "طالق"و کلمه  ستادیاز حرکت ا شیموها انیناگهان دستش با برس م. داد یبرگشت طالقش م

 .شدنش میپدر، تسل يها ییگوزور. نگاهش آمد شیچهره سورن پ. سرش اکو شد

 .دیچیسورن در ذهنش پ يصدا. آمد نییپا دستش

قول . ستیمهم ن گهید یچیه یمون یبدونم پام م یکنم، اما وقت یرو تحمل م یرها دارم به خاطر ت هر خفت -

 .یبده که مال من بمون

 یم یاز برگشت سورن نبود، ول يگذشت و خبر یسال م کیدرست . و قول داده بود دهیبا بغض لرز شیها لب

چرا مغلوب ! یحس سرکش! حس انتقام. به سراغش آمد ینتباز آن حس لع. گردد یمطمئن بود سورن بر م. آمد

 .حماقت محض بود شیبه زندگ لیخواست، راه دادن سه یهنوز سورن را م یخواست پدر و اصرار مادر شد؟ وقت

تکان . در گردنش فرو رفت لیفرو رفت و تا به خود بجنبد سر سه یافکارش بود که از پشت سر، در آغوش در

 :آرام گفت شیگلو ریز یبا بوسه کوتاه لیسه. دیخورد و خودش را عقب کش یسخت

 .خانم منتظرن لدایخانمم؟ خاله خانم و  رونیب ياینم -

 :از او فاصله گرفت و گفت یکم

 .اومدم یداشتم م -

 .با لبخند و لذت نگاهش کرد لیسه

 .رمیدوش بگ هیمن برم . ایپس شما از خجالتشون در ب -

رها هم پس . دخترك زد و به سمت حمام رفت يموها يرو يبوسه ا لیسه. زد و سر تکان داد یکم جان لبخند

او  دنیبا د. دندیخند یکردند و م یآرام صحبت م لدایخاله و . رفت رونیاز اتاق ب شیاز مرتب کردن لباس ها

 :کرد و گفت تشیهدا خانهخاله به سمت آشپز. سالمش را پاسخ گفته و در آغوشش گرفتند. بلند شدند

 .دهنت بذارم رمیخواهرم قسمم داده خودم لقمه بگ -

 .خورم یخودم م ه؟یکارا چ نیخاله ا! وا -

 :سپس خودش نشست و گفت. و اول خاله را نشاند دیکش رونیکنار او را ب یصندل لدای

 .بشه جوابمون با نگاهشونه یچیسرپ. گهیسفارش مادره د -

کرد و  یتشکر کوتاه یحال یفقط با ب. گذاشتند یساعت هم سر به سر هم م کیتا  دینداشت و اال شا حوصله

تا از  دیمانند خنجر زخم کش. را که خاله گرفته بود در دهان گذاشت ينکردن بحث لقمه ا دایکش پ يبرا
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ود کم مانده ب لدایبا نگاه ثابت خاله و . دیرا نوش رشیاز ش يبهتر شدن حالش جرعه ا يبرا. رفت نییپا شیگلو

 :به زحمت گفت. بماند شیدر گلو ریش

 افتاده خاله؟ یاتفاق -

 :گفت یو با مهربان دیاو کش يدست به موها خاله

 ...فقط . نه قربونت برم -

 :تر افزود آرام

 .نگران بود یلیحالت خوبه خاله؟ مامانت خ -

 ؟ینگران چ. آره خوبم -

 .چپ چپ نگاهش کرد لدای

 .تو رو رها نمیبب -

 :دیبا استفهام پرس لداینگاهش کرد و  رها

 نه؟ ای يتو اتاق راه داد شبیبنده خدا رو اصال د نیا -

که  زدیلبش را محکم به دندان گرفت و خواست برخ. شد و صورتش داغ داغ شد یکرد از درون خال احساس

 :آرام گفت يخاله با خنده ا

 .گهیخب مادره د. نداره دنیخجالت کش. قربونت برم خاله -

 :با خنده گفت لدای

 بعد شدم مامانش؟. بزرگ ترم ینازك نارنج نیمن فقط دو سال از ا. دست شما درد نکنه خاله -

 !دادم عروس جان حیسوالم توض دنیواسه پرس -

 :کند گفت یرا با دندان م شیرو به رها که هنوز لب ها سپس

 .رتت دکتربگو بب لیبه سه ایحتما به من  يدار یمشکل زم؟یعز یحاال خوب -

 :گفت بتیو مص یسخت به

 .نگران نباشه دیبه مامانم بگ. خوبم خاله دیباورکن -

 شگاه؟یآرا يریم یک یراست. شهیرفع م شینگران نهیخودتو امروز بب -

 :گفت یحال یو ب یخستگ با

 ...شه جشن امروز کنسل شه؟ آخه  ینم -
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 .مهمه یواسشون اندازه عروس یجشن پا تخت! یشناس یم شمونویخاله؟ خوبه قوم و خو هیحرفا چ نیا! وا -

 .دست او زد يو آرام رو دیخاله فهم. نخندد دیلب گز لدای

 !عروس؟ يخند یم یتو به چ -

 .فهمه یعروس خانم خودش بعد از ظهر م. گم یاالن نم -

 :نام حماد جواب داد دنیزنگ خورد و با د لدای یگوش. خنده اش را پنهان نکرد خاله

 جانم؟ -

- ... 

 کنه؟ ینم هیگر نیاسی. میگرد یبر م گهید قهیچند دق هی -

- ... 

 .فعال خداحافظ! یمرس. باشه -

 :گونه رها برخاست و گفت دنیبا بوس لدای

 .از روز قبل باتریهر روز بهتر و ز. دیخوشبخت و سعادت مند باش... شاایا -

امروز تبر برداشت و با گذرواژه  نیاز هم ؟یکدام زندگ یدر پ ؟یکدام خوشبخت. کنج لب رها نشست یتلخ لبخند

همان موقع خاله هم برخاست و . دیمشترکش کوب ینهال نورس زندگ شهیضربه را به ر نیاز ذهنش اول ییجدا

 .شانه اش گذاشت يکه خاله دست رو زدیرها خواست برخ. دیصورت عروس جوان را بوس گهیسمت د

 .قوت برات الزمه. صبحانتو بخور خاله جون نیبش -

 :رها در حال برخاستن گفت اما

 .ستین يعجله ا. خورم خاله یم -

 .آمد رونیمتناسب ب يهم با ظاهر لیسه نیکرد که در همان ح شانیهمراه ییرایپذ تا

شد منکر  ینم قتایحق. به تن داشت يدیو گرمکن سف شرتیت. ختیاو قلبش فرو ر دنیچرا با د دینفهم رها

رها . کرد یتر م نیبود که چهره اش را دلنش ختهیر شیشانیپ يرو ینم دارش هم اندک يموها. شد تشیجذاب

 قهیچند دق نیمگر هم! نش؟یو دلنش رینظ یبه خاطر ظاهر ب! دانست تپش قلبش از چه بابت است یهنوز نم

جان دارتر  یحاال کمکه  يدر چشمانش و لبخند لیبا ثابت ماندن نگاه سه! کرد ینبود که به طالق فکر م شیپ

 .دیخاله را هم شن يلبش بود، به خودش آمد و همزمان صدا يرو

 .باشه خاله جون ادتیپس  -
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. لبخند زد و چشم گفت. شود عیخبر بماند تا ضا یداد ب حیخواست بپرسد اما ترج یباشد؟ م ادشی زیچ چه

 :گفت لیسه

 .برسونمتون دیاجازه بد -

 :مرد جوان گذاشت و با لبخند گفت يبازو يتعارف دست رو یب خاله

 .محبته نیحواست که به دخترمون باشه، بزرگ تر. خاله یسالمت باش -

 ...اما  فمه،یکه وظ نیا -

 :گفت لدای

 .حماد دست منه نیماش. لیدستتون درد نکنه آقا سه -

 ید و همان جا خداحافظبرون نییسر خم کرد و تا مقابل در با رها بدرقشان کرد، اما اجازه ندادند تا پا لیسه

وارد آشپزخانه شد و پشت . نباشد لیسه يبه محض بسته شدن در، رها قدم تند کرد تا مقابل چشم ها. کردند

لبخندش پر رنگ تر شد و با  ز،یمبه  یبا نگاه. شد که شد یم شیدایهم پ لیشک االن سه یب. نشست زیم

 :گفت يلحن معنادار

 !یچه صبحانه مفصل! هوم _

 :گفت طنتیبا ش. به سمت رها خم شد یو کم رفت جلو

 لقمه بزنم خانمم؟ هیاجازه هست بنده هم  -

 .زد يبند میلبخند ن رها

 .خواد یاجازه گرفتن نم. خب معلومه -

 :کنترل شده گفت يبا خنده ا ریاز ش وانیکنارش نشست و در حال پر کردن ل یبا برداشتن فنجان لیسه

 ...دونن که  ینم گهید. کرد یکرد و سفارشتو م یبراندازم م يآخه خاله خانم بدجور -

 :کالمش گفت انیتب دار برخاست و م یبا درك منظور او با خجالت و تن رها

 ؟يخور یم ییچا -

 .پرخنده او تعجب کرد يو رو برگرداند، اما از صدا دیخجالت کش شتریب لیسه مینگاه مستق از

 .ستین یآره، اگه زحمت -

را بردارد که دست  يساز رفت و خواست کتر يکجا بود؟ به سمت چا ییچا. شل شد شیدست و پااما  برگشت

 :با هول گفت. کار را نداد نیدستش نشست و اجازه ا يرو لیگرم سه
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 ...االن . کشه یطول نم یلیخ -

 :او را به سمت خود چرخاند و گفت لیسه

 .است گهید زیچ هیکه  باشه شیآت يرو. رو فقط از سماور دوست دارم ییمن چا -

چانه اش برد و  ریدست ز لیبزند که سه یخواست حرف! آورد یاالن سماور را چطور جوش م! يا یبدبخت چه

 :آرام گفت. صورتش را باال گرفت

 !به من نگاه کن رها -

 .دیبه سمت او چرخ شیها چشم

 .صورت او سر داد يلبخند به لب آورد و انگشتانش را نوازش گونه رو لیسه

 !یبگیو غر يهمه دور نینه با ا...  یول ده،یم یطعم زندگ رمیمن از دست تو جام شوکران هم بگ -

 .تر شد کیرا دور کمر او حلقه کرد و نزد دستش

 .نکن یبگیبا من غر. عشقم دهینسبت آزارم م نیتر کیبا نزد تیهمه دور نیا -

 يبوسه ا. دور تنش محکم تر شد لیسه ياو گذاشت و دست ها نهیسناخواسته سر به  یول د،یتپ یتند م قلبش

 :زد و پر احساس زمزمه کرد شیبه موها

 !دوستت دارم یلیخ -

به . معلوم بود کالفه است. کالفه بود. دیکش شیدست به موها لیسه. دیو عقب کش اوردیتاب ن گرید رها

 .اوردیخود ن يکرد به رو یاما سع لش،یدل یروشن

 شگاه؟یآرا يریکه خاله خانم گفت م یخب همون ساعت -

 ؟یچه ساعت -

 .خنده اش گرفت لیسه

 .سالن ارمیم رمیگ یناهارم برات م. برو صبحانتو بخور تا ببرمت! حواس تو که از من پرت تره -

 .کوتاه و آرام کرد و به سمت اتاق راه افتاد يتشکر رها

 .يبخور يزیچ هیکجا؟ قرار شد  -

 :شد پاسخ داد یحال که وارد اتاق مهمان  در

 .ندارم لیم -
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. داد یآزارش م لیرفتار سه. بدتر بود يداریحالش از زمان ب. نشست و دستش را ستون سرش کرد یصندل يرو

جمله پر  نیا "!لعنت به من". اش گرفت هیگر. گفت یدروغ نم. انگار صادق بود. احساسش از ته دل بود

که انگار قصد کمرنگ  یو محبت الشیخ نهینام در گنج نیزمزمه روز و شبش بود و سورن پر تکرارتر نیتکرارتر

 .شدن نداشت

مشغول بود،  یبا گوش لیسه. رفت رونیبعد آماده ب قهیچند دق. رفتن آماده شود يبرخاست تا برا یحوصلگ یب با

 .او برخاست دنیاما با د

 .شمیآماده م یصبر کن قهیچند دق -

نگاهش به اطراف . رها زنگ خورد یبه سمت اتاق رفت و در همان فاصله گوش لیسه. زد و تشکر کرد ندلبخ

 .شد و کنار او راه افتاد الیخ یب لیبا آمدن سه نیبگردد بنابرا شتریکجا گذاشته بود؟ حوصله نداشت ب. دیچرخ

**** 

لبش را  يکرد لبخند رو یسع. شد جیهلهله و دف گ ياز صدا لیسه ،يبا ورودش به سالن منزل پدر همزمان

در  ل،یطرفش قرار گرفت و سحر، همسر برادر سه کی لدای! بود یچه مجلس گرید نیا. ندهد یحفظ کند تا سوت

 يلحظه ا يبرا يهلهله و شاد يصدا. رفت شیپ گاهشیخوش آمد گفت و تا جا همانانیبه م. گرشیسمت د

تا نشست مادر کنارش آمد و صورتش را . مجلس ها چقدر مضحک هستند نیشد و در نظرش آمد ا یقطع نم

 یانگار م. کرد بغضش را پس بزند یم یکرد و سع یرا نگاه م شیمدام با چشمان نگرانش قد و باال. دیبوس

 یچه م. سوخت یم يهمه خوش باور نیهم شرم داشت و هم دلش بابت ا. گذرد یدر ذهن مادر چه م دیفهم

 .داد شیتا به طرفش آمد رم کرد و فرار لیدانستند سه

 :آرام گفت یسرد شده مادر را گرفت و با لحن يدست ها. 

 !شمایپررو م. نگام نکن يجور نیقربون چشات برم ا -

 .قطره سمج اشک را ازگوشه پلکش گرفت مادر

 دیمرد با هیبا  یدختر تا بفهم يموند یکم نامزد م هیکاش . جوشه رها یو سرکه م ریس نیدلم ع شبیاز د -

 ...و  یچطور برخورد کن

. و قربان صدقه اش رفت دیدست به گونه اش کش. مادر حرفش را قطع کرد. انداخت نییگرفته بود و سر پا گر

 انیم. شیسال پ کیتا  شبید یخورد و افکارش در فاصله زمان یو مهمانان چرخ م یمهمان انینگاهش م
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 لیبا سه دیبا. دیکش یآه! انتخاب ها، مصلحت پدر و دلش انیم. محرمش و عشقش انیو سورن، م لیسه

 ...اشتباه و  دیشده بوده است و شا لیانتخاب تحم کیگفت  یم دیبا. گفت یرا م تیزد و واقع یحرف م

خاله نگاه مادر  ياشاره چشم و ابرو. دینگاهش به سمتشان چرخ اریاخت یزمزمه خاله و مادر کنار گوش هم ب با

 .شد کیبه هم نزد شیابروها. دندان لبش را شکار کرد زیت غیت دیرا هم به سمتش چرخاند و د

 شده مامان؟ یچ -

 :ناز و ادا گفت یآمد و با کل شیبزند سحر پ یزن خواست حرف تا

 .دیایبا مادر جون بعدا از خجالت هم در ب. جشن مخصوص شماس رهاجان -

 .مداخله کرد خاله

 !عروس گل سیواسه تازه عروس خوب ن ادیجنب و جوش ز -

 !مگه نه رها جان؟. ارزش داره نایاز ا شتریب لیسه -

 .زد يلبخند. بدش آمد از مقابل به مثل و فخر فروختن سحر رها

 .همراهتون شم گهید قهیچند دق دیاگه اجازه بد یبله ول -

 .ف کردکمر صا. درهمش شد ياش اخم ها جهیو نت دیسحر خواب باد

 .زمیعز یهر طور راحت -

و  يهلهله و شاد يصدا. جمع جوانان قرار گرفت انیم لیکه به رسم خاص خانواده سه دینکش قهیبه چند دق اما

. کرد یم لیرا زا شیکه خوش یهمه ناخوش نیخواست از ا یم هیدلش گر. دیکوب یپول و گل با هم بر سرش م

 شیزد و لب ها یاز تو زار م! گرفت یم بانیمرگ دلش شام غر يبرا يهمه هلهله و شاد نیا انیم دیچرا با

 ...داشت و  يلبخند زهرآلود

باعث  يشاد ياما اوج سر و صدا ند،یو رو برگرداند تا بنش دیکش یقیاطرافش نفس عم تیکم شدن جمع با

حظه از آن همه ل کی. دیاش د يرا در حال ورود به سالن بزرگ خانه پدر لیسر برگرداند و سه. شد رتشیح

 لیخورد تا سه یم تکانرو به اتمام باشد  شیکه باطر یمانند عروسک کوک شیسر جا. نفسش گرفت یبرازندگ

 يبسته ا. نفس رها در حال بند آمدن بود. دیرا بوس شیشانیدست دور کمر دخترك انداخت و پ. دیمقابلش رس

کرد با لبخند تشکر کند، اما نگاه گرم او  یسع. دیآمدنش را فهم لیدل. که در دستش جا خوش کرد یمخمل

 به گوشش رساند که  انیفاطرا يسر و صدا. همان لبخند کوچک را هم حرامش کرد
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او  يدست به موها دنیبا کش. به رفتنش کرد قیخواهند، اما مقابلش نگاه سرد رها بود که تشو یرا م ماندنش

دست . شد یچراغان لیسه يچشم ها. م خواست بماندچرا دستش را گرفت و آرا دیخواست برگردد که رها نفهم

 .شد ارکرد و انگار شب قبل دوباره تکر رییگرفت فضا تغ یهمراه يرها را که برا

 یرها تعجب آور بود راحت يبرا انیم نیکه در ا يزیچ. دادند دست از سرشان بردارند تیبعد باالخره رضا یساعت

 نیبا چن یهمه راحت نیدرست بود که دخترخاله و پسرخاله بودند اما ا. بود لیاز حد سحر و خواهرش با سه شیب

کاناپه  يقبلش رو گاهیدرجا لیو کنارسه تگف يبه من چه ا. شد الیخ یب. قابل هضم نبود شیبرا ییلباس ها

 :با لبخند گفت. به دستش آمد نگاهش کرد لیکه توسط انگشتان گرم سه یبا فشار آرام. نشست يا

 !شه يفرشته سپر هیقراره هر روزم با  دمیامشب فهم یعروس رو دارم ول نیباتریز شبیکردم د یفکر م -

 :آب دهانش را قورت داد و آرام گفت. دیفهم یرا خودش هم نم لشیشد و دل یگرم و سرد م تنش

 .میبا هم صحبت کن دیبا! لیسه -

 .زمیحتما عز -

با  نیمیس. گفت و به دنبال مادرش برخاست يدیببخش لیسه "مادر شوهرش"خانم  نیمیس يصدا دنیشن با

 :به شرم گفت ختهیآم یعصب یسرخ و کم يبا چهره ا لیدر هم حرفش را زد که سه ییاخم ها

 مادر من؟ هیمزخرفات چ نیا -

 .و برگشت ستادیا صالیبا است. برگردد که رها همراه سحر وارد اتاق شد خواست

از روابط  ادیگفته خوشم نم لیسه نیهم حرف زد بگ یهر ک. مادر ادینم شده خوشم لیرسومات فس نیمن از ا -

 !خبردار شه یکس میخصوص

 .رفت شیکرد که سحر پ یمتعجب به آن ها نگاه م رها

 ...نخواستن که  هیبا . شه ینم! جان لیسه -

 :محکم گفت لیسه

 .که گفتم نیهم -

کنجکاو . داخل اتاق بود يحرف ها رینوز درگذهن رها ه. دست رها را گرفت و به سمت سالن بازگشت سپس

جشن کسل کننده تر  هیبق. گونه واکنش نشان داد نیا لیبوده است که سه یبود بداند صحبت سر چه موضوع

وصلت  نیخانم اصال راغب به ا نیمیحق با ندا بود و س. دیرها به چند نکته رس انیشد و فقط در آن م يسپر

اندازد و نتوانسته  لیخواسته طوق گردن سه یباز ندا بود که به گوشش رساند برادرزاده حاج صادق م. نبوده
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. مسخره بود. کرد خواهر سحر است یو فکر م دیچرخ یدور و بر سحر و سارا م يادیکه ز يهمان دختر. است

سر عقد گران بها بود  يها مانند تحفه ها هیهد. است یبه ک یدانست ک یخانواده بود و هنوز نم نیاز ا یجزئ

 یجشن که تمام شد مجبور بود از همان جا با خانواده اش خداحافظ. دخترك داشت يارزش را برا نیاما کم تر

 .کند تا فردا شب

به جا آورد و به سمت طبقه مجزا  يهم تشکر مودبانه ا لیاز خانواده سه. دیرا بوس یهم با بغض گونه همگ باز

 :گفت لیوارد خانه که شد سه. باال ببرند شانیها را فردا برا هیخواست هد لیسه. رفت ینه اشرافهمان خا

 .کار دارم یکم نییپا. امیمنم م يریدوش بگ هیتا تو  -

خسته بود و . الفور به سمت حمام رفت یاو را بدرقه کرد و خودش ف يپس با لبخند. بود تنها باشد شیخدا از

 .آورد یآب گرم حالش را جا م

. بود امدهیهنوز ن لینه انگار سه. نه ایآمد  یم ییصدا ندیباز کرد و خوب گوش داد بب مهیحمام را نصفه ن در

را گرفت و همان طور  شیفقط آب موها. دیو پوش دیکش رونیب شیاز کشوها یآمد و لباس مناسب رونیب عیسر

را در هم قالب  شیها دستنشست و لب تخت . هم نداشت دنیحوصله سشوار کش. نم دار دورش رها کرد

خواهد؟ آن هم درست  یگفت طالق م یم. دانست یخودش هم نم! یزد، اما از چ یحرف م لیبا سه دیبا. کرد

من  يو آبرو یبه زندگ يگند زد يتو غلط کرد یدخترك روان دیپرس ینم لیروز بعد از ازدواجشان؟ بعد سه کی

چنگ انداخت و تمام حرصش  یبه رو تخت. تار شد هشسوخت و مقابل نگا شیپشت پلک ها ؟یخواست یاگر نم

و  دیکش یآه! کرد که به چه کنم چه کنمش دچار شد؟ یچه گناه. کرد یپنجه اش خال انیرا با فشردن آن م

باز اسم سورن و . کرد یمعن یدست نوازشش را ب يعمر شیبابا و خود خواه... بابا . شد ریقطره اشکش سراز

شد و حاال  یاحمقانه نم میتصم نیا میاگر بود تسل دیزد سورن؟ شا بتیکجا غ. فته او در سرش رژه رمحبت ب

تا به حال  روزیاز د. خورد یحالش از ضعف داشت به هم م. فرستاد و برخاست یلعنت زیلب به همه چ ریز... 

 .همان چند لقمه بود که خاله به زور در حلقش کرد شیغذا

و شکالت دست نخورده  لیآج ینیریاز ش زیلبر يسالن هنوز ظرف ها انیم زیم يرو. رفت رونیو ب برخاست

دل به دل . فرزند ایتنش دار مانده بود حق به همسر دهد  یدر آن دوئل خاموش و گاه! مادر چارهیب. بود

 ییا جارفت ت یسر م صهاز غ شیعاقبت هم دلش با اشک ها. همسر دیبه عقل و صالحد ایسرخورده رها دهد 

 یمهم لیاز دال یکی دیشا. کنند شیبستر مارستانیبار مجبور شدند به خاطر باال بودن فشار خونش در ب کیکه 

 امدهین شیتا به امروز پ. همه تنگ شد يباز دلش برا. دیکش یقیآه عم. بود نیکه باعث کوتاه آمدن رها شد هم
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همان جا بود که با سورن . رفتن رازیبه ش دهیه و سپهمراه دانشگا هک یجز سفر کوتاه. قدر دور باشند نیبود ا

 ...آشنا شد و 

و  ریبسته کوچک از داخل ظرف برداشت و ز کی. اُپن بغضش بزرگ تر شد يتلخ رو يشکالت ها دنید با

بار به طرفش  نیاول يهمان شکالت تلخ بود که سورن برا هیدرست شب يو قهوه ا اهیبسته س. کرد شیرو

 ...چقدر شکالت تلخ آن روز خوشمزه بود و . زهر شد یدهنش به تلخ. گرفت

 !خانمم یخسته نباش -

و هنوز  دیدست به چشمانش کش. شد یانفجار رخ داد و تمام خاطراتش متالش فیلط يصدا کیبا ! بمب

کرد  یحس م. پر از سکه سهیک کی هیشب. ختیباز دلش فرو ر. از پشت سر بغلش کرد لیبرنگشته بود که سه

 ریز شیوهاکرد رطوبت م یحس م. رفت شیبه دل خود پ لیساکت ماند و سه. شنود یرا او هم م شیصدا

دست او گذاشت و  يآرام دست رو. دیلرز یدست و دلش م. شدن است ریگرم او در حال تبخ يهجوم بوسه ها

 :صدازد

 !لیسه -

 .صورت او چرخاند ياجزا ياو را به سمت خود چرخاند و با لبخند نگاه معنادارش را رو لیسه

 .دهیآرامش م. انگشتام بچرخونمش يدوست دارم مدام ال به ال. خالصه رها شمیموهات مثل ابر -

 ثابت ماند شیو براق چشم ها رهیمردمک چشمانش در قاب ت. دیبودن دلش لرز یاز مهر خالص او و خال دلش

 .برد شیسر پ یبا خنده کوتاه لیکه سه

 !امشب قورتت ندم يغذا يدم به جا یقول نم ینگام کن يجور نیا -

شد  يقار و قور شکمش افتاد و دست انداز ادی. و خودش را از حصار دست او رها کرد دیعقب کش یرا کم سرش

 .ردیجو فاصله بگ نیتا از ا

 ست؟یگرسنه ت ن -

 :گفت طنتیبا شابرو باال انداخت و  لیسه

 بانو؟ یرس یاول به کدومش م. گرسنه ام یو جسم یبنده روح -

 .دیدستش را گرفت و او را به سمت خود کش لیو برگشت که سه دینگاهش را دزد. خراب تر شد اوضاع

 .یکن یترم م چارهیب. رها ریاز من رو نگ -
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با همان  یعنی. مرد جوانه زد نیدر دل ا یدانست ک یراند که اصال رها نم یداد سخن م یراحت از عشق چه

 ينفس ها انیاعتراف م کی. گوشش زنگ زد! حس به وجود آمد؟ نه نیا ینسبت و خوندن چند متن عرب

 ؟یک ؟یاما ک ".عاشقت شدم دمتیکه د ياز همون روز". دیداغش شن

 یدلخواه که نه، جان م. به سمت بحث دلخواه رها بود لیسه دنیکش يدست انداز برا نیسوال بهتر نیا دیشا

 .زدند یحرف م دیداد تا با او صحبت کند اما با

 کنم؟ هیته يخور یم یچ -

 .داد و اخم کرد هیتک زیبه م لیسه

 کنند؟ یم يهمه عروس خانما روز بعد از ازدواجشون آشپز -

 .میخوردن داشته باش يبرا يزیچ هی دیخب با -

 .رفت رونیدستش را گرفت و از آشپزخانه ب لیسه

 د؟یبعد همون روز اول بچمونو تو مطبخ به کار کش ل،یبه سه میهمه سفارش کرد نیبگن ا يخوا یم -

 :و پرخنده افزود طنتیکاناپه نشست و با همان لحن پرش يرو

 ...نکرده رنگ از رخت نپره و  ییکنم خدا تتیمنه تقو فهیاالن فقط وظ -

 .دیکش رونیبا خجالت دستش را ازدست او ب رها

 .ستیمهم ن گرانیحرف د -

 ؟یحرف من چ -

 .دیکامال به سمتش چرخ لینگاهش کرد که سه. دیرا نفهم لیسه منظور

 هو؟یچت شد  شبید -

آماده گفتن شده بود، اما االن فقط از . بکشد شیبحث شب قبل را پ لیمقدمه، سه یقدر ب نینداشت ا توقع

 :محکم نگهش داشت و آرام گفت لیسه زدیتا خواست برخ. گشت یم زیشدت عذاب و شرم فقط دنبال راه گر

 .حقمه بدونم رها -

بود؟  یشدن جسم کاف میتسل نیکنار هم بودن، اما رها چه؟ هم نیحق داشت از ا. حقش بود. گفت یم راست

 بود؟ یراض نیبه هم لیسه

 !خب حرف بزن م؟یحرف بزن دیبا یمگه نگفت -

 :تته پته گفت با
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 !بگم يچطور...  ما...  لیسه -

 ؟یستیهنوز باهام راحت ن یبگ يخوا یم -

 :گفت یسخت به

 م؟یعجله کرد يریگ میواسه تصم یکن یفکر نم -

 .دیترس یاز جواب او م. دیترس. دیشد و رها نگاه دزد کیبه هم نزد لیسه يابروها

 مه؟یمنظورت در رابطه با کدوم تصم -

 .خورد یم چیمثل دلش که درهم پ. دیچیرا در هم پ شیها دست

 .گهیخب ازدواج د -

خواد  یدرسته که گفتم دلم نم. نداشتم يشدن نامزد یبا طوالن یاومدم و اال مخالفت شیخودت پ لیمن با م -

 .ذاشتم یو اال مطمئن باش به خواستت احترام م دمیهم نشن یخب نظر منف یبشه، ول یدوره طوالن نیا

 .باز او حق داشت و باز رها ماند و عذاب تن و روحش. باز خفه شد. ساکت شد باز

 .زد گریراه د به

 شد که من شدم انتخاب تو؟ یاصال چ -

آرام نوك  يضربه ا لیسه. و به بهت نشست ختیغم را دور ر شیچشم ها. بود بیعج شیبرا لیسه خنده

 .اش زد ینیب

 . يدیاز اون سواال بود که زود پرس گهید نیا -

 .جواب نده يخب دوست ندار -

 .سوالتو بگو لیدل -

 .ازدواج خانواده ت دختر عموت بوده دیکاند دمیشن -

 .یاالن تو کنارم نهیمهم ا. بوده که بوده -

 .کرد یاز آن را حس نم يکه ذره ا لیسه یخورد به خوش غبطه

 .اده ت بودمخانو شنهادیکردم منم پ یآخه فکر م -

 منم؟ -

 .دیادامه داد دلش لرز لیسه یوقت. را داد یسوت دیفهم تازه

 ؟یرها من فقط انتخاب خانواده ت بودم؟ پس خودت چ نمیبب -
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و در  دیکوب یاش م نهیو اضطراب به س جانیدلش در اوج و فرود ه. خدشه دار شود لیخواست غرور سه ینم

 .پاسخ مانده بود

 .چانه اش را گرفت و صورت دختر جوان را باال گرفت لیسه

 .چشاتو ندزد نیانقدر ا! به من نگاه کن -

 :گفت یبه سخت. را در چشمانش خواند یدلواپس. ختیکه کرد غم عالم به دلش ر نگاهش

 .دادن، منم قبول کردم شنهادیاونا پ. ساله بابام بود نیخب پدرت دوست چند -

 ن؟یهم -

 .را دارد، اما با به حرف آمدن او فقط تعجب کرد یچه مطلب دنیتوقع شن لیسه دیفهم ینم

 ؟يدیبار منو کجا د نیتو اول -

 .مغازه بابا کینزد... خب  -

 .نشست لیسه يبه لب ها یکمرنگ لبخند

 بار که بود منتها بعد از شش ماه که دنبالت گشتم نیاول -

 .صورت او چرخاند يتک تک اجزا يرو اش را فتهینگاه ش لیهاج و واج نگاهش کرد و سه رها

 دیخواست زودتر برسم خونه، اما قبلش با یاون قدر خسته و کالفه بودم که دلم م. برگشته بودم یتازه از دب -

 نیبرگشتم سمت ماش عیکارم تموم شد و سر. سفر شه یزدم که قرار بود روز بعدش راه یسر به دوستم م هی

 دمیکوب نویاطو در نظر نگرفتم و در ماشیعجله داشتم و درست جوانب احت. بودپاساژ تو پارك  یکه تو کوچه پشت

 .به هم

 :تر گفت قیعم يبا لبخند لیگرد شده نگاهش کرد و سه ییبا چشم ها رها

 نیشد گوشه مانتوت ما ب جادیکه ا یو با بستن در و جهش دمتیکه ند يکرد یتو درست پشت سرم حرکت م -

 . کرد ریدر گ

 .قلبش گذاشت يدور اندام رها حلقه شد و دست او را گرفت و رو دستش

 .المصب از کار افتاد رها نیا د،یاعتراضت که بلند شد، سرم که چرخ يصدا -

 .آن روز افتاد ادی. بغضش گرفت. دیکوب یدستش م ریپر تب و تاب ز لیقلب سه. رها داغ داغ شد تن

 ؟یفهم یچرا نم. تونم سورن یمن نم -

 ست؟یواسم ارزش قائل ن اهمیپول س هیکه بابات به  هیمن چ فیلپس تک -
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 !هیواسه بابا کاف نیهم. خودتو بهش ثابت کن سورن -

 .چشم او باز کرد شیکف دستش را پ سورن

 .خواد یبابات مشت پر م! نگاه کن. هیخال -

 :بغض گفت با

 .ییرسوا نیتونم از خانوادم جدا شم، اونم با ا یمن نم -

و با  امدیدانست سورن دنبالش ن یم. دیدو رونیکرد و از در پشت پاساژ ب دنیشد شروع به دو ریکه سراز اشکش

 .شد دهیکش یمرتبه به سمت کیکرد که  هیدل راحت گر

گذاشت که  شیپا به زندگ يچه روز. نگاه کرد لیبه سه. گونه اش به زمان حال برگشت يحرکت دست او رو با

خود  نهیسر او را به س. دیکش یقیسکوت او نفس عم دنیبا د لیسه. بود بیعج. کرداز سورن  دنیاو قصد بر

 :داد و گفت هیتک

 تویکردم و نشون یم چیسوال پ اسرویمدام . خل شده بودم؟ چند روز پاتوقم شده بود اون کوچه شهیباورت م -

 نیپاهام به زم. دمتید یتا اون روز تو فروشگاه حاج. مزخرفات نیگفت زده به سرت و ا یم یدادم، ول یم

 .بود دهیچسب

 .کوبش داشت بیعج. دل رها مال خودش نبود. دیخند

 .دونستم یدختر حاج رضا ستوده بود و نم. ایو رو الیشش ماه فکر و خ -

 .گرفت و حرف و حسش قلب دخترك را ينرمش را به باز يموها دستش

به رها  شهیمگه م. اما من شدم سنت شکن ه،یاز اصول خانواده ما ازدواج خانوادگ یکیکه  يدیامروز فهم دیشا -

روز ادعا داشتم  هیمن . کرد شخندیعاشق بود و عقلو ر شهیمگه م! خواستنش بست يدچار بود و چشم به رو

 .عشق و جنون يایدن هیقشنگ يایچه دن نمیب یم يتو آغوشم جا شد یامروز وقت یعاقلم ول

 :او آرام گفت يموها نیما ب زشیر يبوسه ها انیم

 ... یرفتن شه ول ریخوامت که تا چشات نم بزنه نفسم درگ یمطمئن باش رها، اون قدر م ویزیچ هی -

 :از خواهش گفت زیلبر یآرام ول یبا لحن. زل زد شیاو را بلند کرد و به چشم ها صورت

 ،یزنم. کنم ينتونم خوددار ادیز دیدرکم کن که شا یول ذارم، ینم شیلمست پا پ يبرا يکه نخوا یتا موقع -

 ؟یفهم یم. سخته برام ،یعشقم

 .داشت یلرزش خاص شیصدا. بغضش را با آب دهانش فرو داد رها
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 !لیکم بهم فرصت بده سه هی -

 .او سر خورد يبازو يلبخند زد و انگشتان نوازشگرش رو لیسه

 خوبه؟. مینامزد میکن یچند وقت فکر م -

 .شد یخواهش درون دیو شا طنتیپر از ش لیسه یزد ول یزورک يلبخند رها

 .ستیممنوع ن گهیکه د نیا. دارن ییایطونینامزدام ش -

 شیموها انیدستش م. نگاه و صورتش دنیدوباره باال کش يشد برا یافتاد دست او اهرم نیینگاه رها پا یوقت

رها نگاه کرد  يبه چشم ها. حرارت تنش عوض شد دوباره حالت و. کرد یدوباره تمام حسش سرکش. فرو رفت

همان جا . آرامش گرفت یمبا تمام شدن فاصله انگار ک. خوش فرمش نشست يلب ها يتر رو نییو کم کم پا

تن و  يآرامش رو يبوسه ها. صبور نبود اما عشقش به رها مهارش کرد ازشیبه اندازه ن. دیکاناپه دراز کش يرو

 ...کرد اما  یخسته اش نم. دنبو یاو تمام شدن يلب ها

قربان صدقه اش رفت و ندانست هر . هق هق آرام دخترك را حس کرد. اش نگه داشت نهیس ياو را رو سر

 لیکند که در لحظات کنار او بودن حس کند ماندن با سه یماندن رها با او باز م يبرا یحرف و حرکتش راه

 نه؟ ایشود  یعشق م. ردیگ یم یچه طعم

 .قبوالند یرا به خود م نیا دیبا. ابدیبه قلبش ب یتوانست راه یم لیسه. در ذهنش خط خورد ییواژه جدا اما

 رم؟یبرات بگ يخور یم یچ -

 .کرد ینگاه نم لیبه سه هنوز

 !یمرس. ندارم لیم -

 .را گرفت شینشست و دست ها شیپا نییپا. گذاشت و به طرفش رفت زیم يکت و تلفنش را رو لیسه

 کشم؟ یمن چقدر عذاب م یدون یم يجور نیا -

 .بغض نگاهش کرد با

 .ستیدست خودم ن. خوام یمعذرت م -

 .دیکش یقینفس عم لیسه

که به خاطرت بتونم  یهست زیاون قدر عز. بهم بگو شمیباعث آزارت م يدیبه بعد هر موقع د نیاز ا. باشه -

 .خودمو حفظ کنم

 .شد ریسراز اشکش
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 !ناراحت نشو. لیفقط فرصت بده سه -

 .زد یکم جان لبخند

 !شهیکوفتم م یهمه چ یشیم تیاذ يجور نیا نمیب یم یاز دست فرشته کوچولو ناراحت شد؟ وقت شهیمگه م -

 .کنم یدرست م يزیچ هیبذار خودم . يخواد بر ینم -

خواد  یباشه دلم نم ادتی يخانم من شد یدر ضمن وقت. انجام بدم دیدارم که با رونیکار کوچولو هم ب هی -

. ستیغذا باشه و نباشه واسم مهم ن. يبد يقرمه سبز يبو شهیکه هم نهیزن بودن و عشق دادن به ا یفکر کن

 ادیدست تو عمل م ریز ایدن يغذاها نیمطمئنا خوشمزه تر. خواد دست پختتو بخورم یکه نباشه؛ دلم م نینه ا

پر  یروح مهم تره و اال شکم با همه چ يواسه من غذا. ادینبه دنبالش  یو نامرتب یکه خستگ ییتا اون جا یول

 !دلم زیت برس عز هیاول به خودت و روح. شهیم

 .و برخاست دیرا بوس دستانش

 ؟يخور یجوجه م -

 .تکان داد سر

 .بدون برنج آره -

 .حواله اش کرد یو چشمک دیخند لیسه

 .دوست دارم شتریب یکم پرتر بش هیبمونه البته  نیهم دیبا شهیتوازن اندامت هم. یمعلومه حرفامو خوب گرفت -

به محض بسته . کرد یگونه اش خداحافظ يکوتاه رو يبا کاشتن بوسه ا لیداد و سه لشیتحو يبند مین لبخند

صورتش را . در ذهنش تکرار شد شیپ ینگاهش به کاناپه افتاد و ساعت. شد ریسراز شیشدن در دوباره اشک ها

 .خدا را صدا زد شیصدا یب ياشک ها انیفشرد و م شیدست ها انیم

در عرض  لیسه یعنی. و به ساعت نگاه کرد دیدست به صورتش کش عیسر. در آمد ينگذشته بود که صدا یلیخ

خانم جا  نیمیس دنیبا د. باز کردن در رفت يو برا دیبه چهره اش کش یدست نهیربع برگشت؟ مقابل آ کی

 منیمیس. خورد، اما فورا خودش را جمع و جور کرد و در کمال ادب خوش آمد گفت و به داخل دعوتش کرد

 .دست عروسش گذاشت يسر جا به جا کرد و دست رو يرو یرا کم متشیچادر گران ق

 ثیحرف و حدنکرده بعدها باعث  ییباال تا خدا ادیهاتون ب هیهد دمیبهتر د یخواستم مزاحمتون شم ول ینم -

 .نشه

 :به دندان گرفت لب
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 .خانم نیمیس هیچه حرف نیا -

 کجاست؟ لیسه -

 .رونیرفت ب -

 :گفت نیمیس. نزد یاما حرف ستیلبخند ساده ن نیرها احساس کرد ا. آمد نیمیبه لب س لبخند

 .ارنیباال م لویدارن وسا. کن تیحجابتو رعا زمیعز -

 رونیسرش انداخت، اما از درگاه اتاق ب يبرداشت و شال را رو ییمانتو. گفت و به سمت اتاق رفت ياجازه ا با

 يو پسرش رفتند مانتو و شالش را رو داریسرا دیفهم یو وقت دیدستور دادن مادر شوهرش را شن يصدا. امدین

 نه؟ ایداشت آن ها را جا به جا کند  هحوصل. آه از نهادش برخاست لیوسا دنیبا د. رفت رونیتخت گذاشت و ب

 .کنم یمرتبه بعد جبران م. عروس يریبگ دهیاومدنم رو ناد یدست خال دیبا -

کرد دخترك را  یکه براندازش م یزبانا خوش صحبت بود و گرم، اما نگاه. برگشت نیمیبه سمت س حواسش

 .کرد یدست پاچه م

 .است هیهد نیحضورتون بهتر! هیچه حرف نیا -

 .لبش نشست يباال رفت و لبخند باز رو نیمیس يابرو

 نم؟یبش ستمیمزاحم ن -

 .لبخند زد و استقبال کرد. کند ییاعتنا یمحض بود ب یادب یداد، اما ب یم حیرا ترج ییدلش تنها نکهیا با

 .ارمیشربت براتون ب هی دیاجازه بد -

 .میبا هم اختالط کن یکم نیبش ایب. اصال ستیالزم ن! نه -

 ...که  يجور نیآخه ا -

 .دستش را گرفت و او را کنار خود نشاند نیمیس

 .باشه واسه بعد ییرایکارت دارم پس تعارف و پذ ستین لیتا سه -

 یو شکالت دیخند نیمیس. برداشت و با ظرف شکالت مقابل او گرفت یدست شیفقط پ. ناچار سر تکان داد به

 .برداشت يریش

 .ادیخوشم م لیکم کم داره از انتخاب سه -

 جیبه جهنم و به تر دیچرا نتوانست باز در دل بگو دینفهم. پس حدس ندا اشتباه نبود. رها شل شد يو پا دست

 :گفت يبا پررو. اوردیخود ن يرا فراموش نکند و به رو يکرد مهمان نواز یبرخورد، اما سع شیقبا
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 !نظر لطفتونه -

 .زند یگدار به آب نم یاست و ب يو متدبر استیباال رفت اما معلوم بود زن با س یکم نیمیس يابرو

 ؟يبود یاز جشن امروز راض زمیخب عز -

 .بود یعال یهمه چ. ممنون -

 خوشت اومد؟ ؟یچ لیسه هیاز هد. ارزش داره و البته شما نایاز ا شتریب لمیسه -

را  هیاما قاف! نیجواهر بود هم سیآمد سرو ادشینکرده است فقط  یاو توجه هیآمد که اصال به هد ادشی

 .نباخت

 .نهیبرام بهتر يبده از لحاظ معنو هیبه من هد یهر چ لیسه -

 !پس قدرشو بدون -

 :کوتاه گفت ینزد اما او دوباره با مکث یحرف گرید

اما حتما مادرت بهت گفته ما در مورد  ارمیدوباره به روش ب دمیدرست ند. کم کله شق و سنت شکنه هیفقط  -

 !رها جان میدار یشب ازدواج رسومات

و تابش استرس و شرمش  چیدر هم گره خورد و پ شیدست ها. بناگوش رها سرخ شد و تنش به کز کز افتاد تا

 ...بود که  رکمانیبود؟ مگر عهد ت یچه رسم مضحک گرید نیا. را نشان داد

خواد پشت ازدواجتون  یتو که دلت نم... شه و  ادهیپ طونیبلکه از خر ش یصحبت کن لیبا سه یگفتم که کم -

 .يموضوع ندار نیبا ا یبگو که مشکل لیخودت به سه. ستین ریهوم؟ هنوزم د زم؟یباشه عز ثیحرف و حد

ه دانست چ یاصال نم. مطمئن بود رنگ به صورتش نمانده. مرد یداشت از خجالت م. را محکم گاز گرفت لبش

زن  نیا. صالیاز خجالت و است فتدیکم مانده بود پس ب. دیرا شن يگشوده شدن در ورود يکه صدا دیبگو دیبا

 یمشغول روبوس نیمیآمد س کهبه خود ... گفت، آن وقت  یم لیبه سه یاش را زورک هیومیحرف ! گفت یچه م

 .بود لیدوباره با سه

 !نییپا دیاومد یخب م ؟یغذا گرفت یرفت -

و استرس و شرمش را  دیاش را د دهیبه وضوح رنگ پر. خورد یصورت رها چرخ م يرو لیکنکاش گر سه نگاه

 :شناخت، اما لبخند زد و در جواب مادر گفت

 .دلتون زود برامون تنگ شد. مادر من ادهیفرصت ز -

 :شناخت که طعنه کالمش را بفهمد، اما لبخند زد گفت یپسرش را آن قدر م نیمیس
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 .یچ یعنیبچه  يدور دیفهم یم دیخودتون بچه دار ش ...شاایا -

 :افزود يرها نگاه کرد و با لبخند معنادار به

 .ریفعال شبتون بخ. من صبح منتظرتم عروس ناز -

فقط بسته شدن . چه گفت و چه پاسخ داد نیمیس دینفهم گریاصال د. شد دهیبه دنبال او تا درگاه در کش شیپاها

 .ستادیپر از سوال ا ییکه مقابلش با چشم ها دیرا د لیدر و سپس سه

 رها؟ یخوب -

 .دیدرهم کش یرا کم شیاخم ها لیسه. دهانش را قورت داد و سرش تکان خورد آب

 ه؟یمامان منتظر چ -

 :گفت یرا محکم گاز گرفت و به سخت لبش

 ...ازدواج و  تیسند... بحث  -

باز شدن  يادامه دهد و رو برگرداند برود که با صدا نتوانست. که باز شد و متجب نگاهش کرد لیسه يابروها

 .دیرا کش شیبازو لیرفتن سه رونیاما قبل از ب ستاد،یا شیدر سر جا

 ؟يریکجا م -

 :کرد پنهانش کند گفت یم یکه سع یبا حرص و خشم لیسه

 .کار دارم نییپا. امیاالن م. برو داخل -

 ... لیاما سه -

 .بهت گفتم شما برو داخل -

 :خواست در را ببندد که رها باز گفت لیسه. کالمش جا خورد و دستش شل شد دهیتحکم و خشم در هم تن از

 ...کنند؟ من  یفکر م یبعد در مورد من چ. لیسه نیینرو پا -

تو هم بهتره . نمیب یبر اصرار دوبارشون نم یلیدل ادیها خوشم نم یخاله خانباج يجا یاز دخالت ب گمیم یوقت -

 .مجبورت کنم مونیه اصال دوست ندارم روز اول زندگتو ک يبر

 .نزد و با عقب رفتنش در بسته شد یحرف گرید رها

 .وارد خانه شد سبحان سوت زنان برخاست تا

 .داداش يمنور شد منزل پدر! شاه داماد! به به -

 :تگف يسبحان با چشمک معنادار. زد و به استقبال آغوش سبحان رفت و خوش و بش کردند لبخند
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 گذره؟ یخوش م -

 .خنده چپ چپ هم نگاهش کرد انیاش گرفت و م خنده

 !یینجایتو که باز ا. خدا رو شکر -

 ؟يستادیسر پا ا يطلب دار. نیبش. نمونه یخواستم جات خال -

 مامان کو؟. خوام زود برم یم. رها تنهاس -

 شده؟ يزیچ. باالس يفکرکنم با خانما تو اتاقا -

 شده باشه؟ يزیمگه قراره چ -

 ه؟یداستان چ. نییپا يبعد دوباره تو اومد. آخه مامان االن باال بود -

 .شهیفکر کن دلم زود تنگ م! یچیه -

 .نگاهش کرد هانهیسف سبحان

به رو خودت  يخوا یزنه دوباره اون رگت زده باال و نم یچشات داد م! لیسه ایب لمیف گهید یکیبرو واسه  -

 .ياریب

 .اصرار بر دونستن نکن گهید. شه آورد یتو هم نم يه به روهس ک يزیچ هیپس  -

 :و گفت دیرا کش شیرد شود که سبحان بازو خواست

 .کارت دارم اطیتو ح میبر قهیچند دق -

 ...االن . باشه بعد -

 .شه ینم شتریب قهیدو دق میبر ؟يباز رو حرف داداش بزرگ ترت نه آورد -

 .کرد، رفتند یورود به سالن نظر را جلب م يکه در ابتدا یدنبالش راه افتاد و به سمت تراس بزرگ کالفه

 ق؟یتو آالچ میبر -

 .شبا دلتنگ خانوادش باشه نیا دیشا. ستیدرست ن. سبحان، برادر من، رها تنهاس -

 .دیخند سبحان

 !لیزن ذل! اوهو -

 .اش گرفت خنده

 .کار دارم گمیم. گهیبگو د -

 .جمله نیا شهیم يتکرار. از شب بله گرفتن هر شب کار دارن ونیصوال آقاا -
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 .زد شیبه بازو يا ضربه

 .و سه یشده س تیفقط عدد شناسنامه ا. سبحان يموند یفکر کنم تو هنوز تو هجده سالگ -

خشک و  يجور نیبا رهام ا. ياومد ایو هشت به دن ستیسن ب نیمادرمون تو هم نیانگار تو از شکم نازن یول -

 !کنه ها یوحشت کنه صد تا دکترم مشکلتو حل نم! کارو نیا یوقت نکن هی ؟یکن یرفتار م يجد

 .لب گفت و لب به دندان گرفت تا نخندد ریز ياستغفار

 !رمایبگو و اال م -

 :آرام و محتاط گفت یبا مکث کوتاه سبحان

 !هیدونم چه مرگت شده که چشات برزخ یم -

 ؟یدون یاز کجا م -

 !به طاق يدیسحر گفت امروز کله همه رو کوب -

 .دیرا در هم کش شیاخم ها. داد و رنگ گرفت رنگ

 .دم در آورده سبحان دایزنت جد -

 .گما ینم یچیه يدوماد شد. پررو نشو گهید -

 .دیو برگشت که سبحان کتفش را کش دیرا به نشان تاسف باال کش شیلب ها لیسه

 .بذار حرفمو بزنم گریدندون سر ج قهیدو دق. باز گازشو گرفت بره -

 .به تو هم جواب پس بدم دیدونستم با ینم -

از صد تا صدام خشن ترن، منتها روش  فتنیکه ب يلجباز يپا فیو لط فیجماعت ظر نیا. لیخر نشو سه -

 .شده یچ اریخودتم ن يبرو باال به رو. نکن ریزنتو درگ. خودشون ودارن 

شد و با نوك کفشش  رهیخ دیرس یتر به نظر م رهینور الوان ز ریرنگ که ز يساکت به سنگفرش آجر لیسه -

 :سبحان دوباره گفت. ضربه زد شیبه برآمدگ

 .رها گفته مادرت فالن حرفو زده یبگ يکلمه االن بر هی هینه؟ کاف ،یشناس یمادرمونو که م -

 .نزده یرها حرف -

خواد افسار  یبه کفش دختره س و حتما م یگیر هی گنیم اد،یبگن تو خوشت نم انینم. گمیمثال م! خب -

 ...بندازه گردن بچمون و 

 :اخم گفت با
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 مگه من گوسفندم سبحان؟ -

داره؟ گفتم  یسحر گفت چه معن. غلطو کردم نیمنم ا گمیبابا دارم م ؟یزن یباز قاط م ای يدیگوش م! بابا يا -

تازه . گهیاومدن؟ مادر شوهر و عروسن د یتا دو سال واسه هم چشم و ابرو م ستین ادتی. ادیزنم خوشش نم

واسه خودت جنگ  یالک. شیخواستگار ومدا دیبه اجبار تو راه کش. یچیه گهیسحر خواهرزاده اش بود، رها که د

لساشون سوژه واسه مج هیباور کن فقط برنامشونه . ارنیبه روتم نم گهیاصن د. بذار بگذره. اعصاب درست نکن

 لویا هی یخال يجا یتون یم نیتنه بب هی. زنت که تنهام نباشه شیبرو باال پ ریاالنم راهتو بگ. کنن دایسال پ هیتا 

 .نشون بده تویونگنه؟ مرد ای یپر کن

. گفت یهم نم راهیب. حواله اش کرد ياز جمالت آخر و طنز مآبانه برادرش به خنده افتاد و باز ضربه ا لیسه

 یقینفس عم. منصرف شود و شد مشیبار هم که شده از تصم کی يبهتر بود برا. شناخت یمادرش را خوب م

 .و دست سبحان را فشرد دیکش

 ؟يندار يفعال کار. پس من برم باال -

 .دست به کتفش زد سبحان

 !خوش بگذره -

و عرض  ستادیکوتاه ا قهیچند دق لیسه. دآم رونیپدر هم از ب نیدر همان ح. خنده سبحان بلند بود گهیبار د نیا

صدا  یدر ب. ساختمان به طبقه دوم رفت یخروج يسپس دست پدر و برادرش را فشرد و از راه پله ها. کرد یادب

تلق تلق قاشق را از آشپزخانه  يبزند که صدا شیخواست صدا. رها نبود. داخل سالن انداخت ینگاه. باز شد

را عوض کرد و به  شیلباس ها. به اتاق خواب رفت. غذاست زیل آماده کردن مفکر کرد حتما رها مشغو. دیشن

 شتریرها ب. جوجه به دندان گرفته بود جا خورد ينشسته و تکه ا زیرها که پشت م دنیآشپزخانه رفت، اما با د

او دلش  یلیچرب و چ يلب ها دنیبا د لیسه. ماند و دستش در هوا خشک شد زبا مهیدهان پرش ن. شوکه شد

 .رها شد تا از شدت سرفه کبود شود يلقمه به گلو دنیباعث پر نیرفت و خنده اش گرفت که هم یلیو یلیق

 .رها کم مانده بود از شدت خجالت و ترس غش کند. را پر از نوشابه کرد و به او خوراند وانیل فورا

 !همش مال خودت. دلم زیعز واشی -

 .دیند تر خندبل لیبا خجالت نگاهش کرد که سه رها

 .گرسنتم نبودا ادیخوشم م -

 .رمیاشتهامو بگ ينتونستم جلو. کرد کمیتحر يباورکن عطرش بد جور -
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 .با لبخند کنارش نشست لیسه

 .يکرد یخفه م یخودتو داشت. نوش جان -

 .صداس یب یلیدر بود اما تو رفت و آمدت خ يگوشم به صدا. جا خوردم دنتیاز د -

 بندم، خوبه؟ یبه بعد زنگوله به پام م نیاز ا -

 :و با لذت گفت دیاو کش یلب روغن يانگشت رو لیسه. رها آمد يناخودآگاه به لب ها يلبخند

 .یلیچرب و چ يلبا نیلبخند و ا نیبا ا. رها، مثل االن رمیخواد گازت بگ یموقعا دلم م یبعض -

 :رها فورا رنگ باخت و دستپاچه گفت لبخند

 غذاتو داغ کنم؟ -

 گه؟ید شویبرنج خال -

 :گفت نیرها شرمگ. دیآورد و خند شیرا به رو شیدله باز دوباره

 .یرفت تو هم هست ادمی گهیخوشمزه بود، د یلیخ. دیببخش -

 .ارنیزنم دوباره برامون ب یاشتراك گرفتم االن زنگ م. نداره يکار -

 .خورم ینم گهیمن د -

 .همون دو پرسو سفارش بدم دمیم حیم امشب گرسنه بخوابم ترجخوا یکه نم ییاز اون جا -

 .خورانده بود یسیمرد انگار از سر شب به خودش جاذبه مغناط نیا. و لبخند به لب رها آمد دیخند باز

تفاوت  یتوانست ب یمحبت را در حقش تمام کرده بود، اما باز نم لیکه سه نیبا ا. استرس سر وقتش آمد باز

 شانیو پخش و پال رها دیکش شیبه موها یدست. نشست شیآرا زیرا باز کرد و پشت م شیموها رهیگ. باشد

دراز کرد برس را  ستد. وقت نبود چیکه ه يزیچ. دانست شلخته و نامرتب شده است یخودش هم م. کرد

جعبه را دستش عوض شد و  ریمس. ستیبود چ دهیاصال ند. افتاد لیسه هیهد یبردارد که نگاهش به جعبه مخمل

 يما فوق تصور یچه زندگ. اش رها شد نهیاز س ینیجواهر آه سنگ سیسرو دنیبا د. برداشت و بازش کرد

چون  يرینظ یو از همه مهم تر مرد ب جمالتپول، ت. کردند یرا م شیها آرزو یلیکه خ یزندگ کی. داشت

 نیمحض بود که در چن یخودخواه. سوخت یدلخوش یب یهمه خوشبخت نیدلش به حال خودش و ا. لیسه

 ...خودش هم دل بسوزاند اما  يبرا یطیشرا

 خوشت اومد ازش؟ -
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لب تخت خواب نشسته و . بود ستادهیپشت سرش نا لیاما برخالف تصورش سه د،یفورا عقب چرخ نگاهش

 .به لب آورد يزده ا خیجعبه را بست و لبخند . کرد یم شیتماشا

 !خوشگله یلیخ -

 .نقش زد لیهلب س يگوشه  یکج لبخند

 .خوشت اومد یلیاز زود جمع کردنت معلوم شد خ -

تخت ولو  يرو یقیعم شیحرف با آخ ینگاهش را برداشت و ب لیسه. خورد و زل زل نگاهش کرد یتکان -

 .به سمتش چرخ خورد يا قهیچند دق یبا سکوت لیسه. کرد یشد، اما رها هنوز همان جا نشسته بود و نگاهش م

 ؟يبود داریشب ب یخونه حاج -

 .دوباره تکان خورد و پلک زد رها

 هان؟ -

 .دیخند لیسه

 .کهی کیساعت نزد ؟یبخواب يایچرا نم ؟يبود داریشب ب گمیم! بله زم،یهان نه عز -

 .و برخاست دیرا کنار کش نگاهش

 .ادیخوابم نم -

 یکه فقط نور کم یالو خ اهینشست و به صفحه س ونیزیمبل مقابل تلو يرو. رفت رونیرا خاموش کرد و ب برق

 يصدا دنیسالن و شن ينگذشته بود که با روشن شدن برق ها یلیخ. ماند رهیافتاده بود خ شیاز هالوژن رو

 رپوشیداده بود و فقط ز هیتک نهیبه پلکان دست به س. دینگاهش به سمت پلکان کوتاه اتاق ها چرخ ل،یسه

 .جذبش را به تن داشت

 ؟ياومد رونیتو اتاق؟ به محض اومدن من ب یاومد چرا رفت یاگه خوابت نم -

 .را از او جدا کرد نگاهش

 .ادیگفتم که خوابم نم -

 .کنارش آمد و نشست لیسه

 م؟یمسافرت چند روزه بر هی يخوا یم -

 .را جمع کرد و دستانش را دورش حلقه کرد و سر باال انداخت شیطور که نشسته بود زانوها همان

 .حوصلشو ندارم -
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 م؟یدور بزن هی رونیب میبر -

و  میشدن لحظات برگشت و نگاهش کرد که مستق یو طوالن لیبا ساکت ماندن سه. سرش را باال انداخت باز

مثل  د،ید ینم یاز شوخ يو امروز در چهره اش آثار روزیبر عکس تمام طول د. به صورتش زل زده بود رهیخ

 .به جا شد جا یاز جذبه اش حساب برد و کم. بود يشب کامال جد لیاوا

 ؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا -

 .کنم از کجا شروع کنم یدارم برآورد م -

 .جا خورد رها

 و؟یچ -

 :گفت یبرد و با لحن آرام و خاص کیسرش را نزد یکم لیسه

 !خوردنتو -

تا به خودش بجنبد . متوجه شد و پوزخند زد لیآن قدر واضح که سه. دیبه وضوح لرز يلحظه ا يبرا تنش

 .زد ییدست و پا. اندامش رد شد و بغلش کرد يو رو ریدستان او از ز

 ؟یکن یم يجور نیچرا ا لیسه -

 .محکم تر نگهش داشت و برخاست لیسه

 .یفهم یاالن م -

سالن خاموش  يرق هاب. قولش بزند ریقرار بود ز يزود نیبه ا. روند بغضش گرفت یبه سمت اتاق م دید یوقت

کامال با دو دست او چفت و  شیبخورد اما دست و پا یخواست تکان یم. شد و فقط همان نور کم به جا ماند

 .تخت فرود آمد يدوباره قصه تکرار شد و رو. مهار بود

 .دیدرخش یو روشن اتاق م کیتار انیم لیبراق سه نگاه

 .را محکم گرفت شیصورتش خم شد، رها شانه ها يرو تا

 ؟یکن یچه کار م -

 .ارمیخوام حوصلتو جا ب یم! يباز -

 .کرد یحس نم یشوخ يذره ا شیصدا در

 ...قرار شد ...  یول -

 رها، نه؟ يبه من اعتماد ندار -
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 .دیرا د لیپوزخند سه. شد و فقط نگاهش کرد ساکت

 .همه اعتبارم نیخوش به حالم با ا -

. چشمانش را بست. که دژش را شکسته بود یمثل قلب. دیلرز یمردمکش م. ددر چشمانش دو دو ز لیسه نگاه

گرد شده  يتوانست چشم ها یم. تماس محکم بند آمد نیکه نفسش از ا دیفهم... او را گرفت و  يدست ها

 نیکرد، اما هم یالانگار هر چه حرص داشت سر همان بوسه خ. بسته تصور کند ياش را پشت همان پلک ها

 شیپ یصورت او هم کم د،یسرش را که عقب کش. خواست تمام شود یبود که دلش نم یپر از لذت شیهم برا

 دیفهم یبه خوب. جمع شده بود یچهره اش کم. زل زد شیبه چشم ها. دیآخش را شن يآمد و همزمان صدا

 .دردش آمده است اما لبخند زد

 ...که  نیو ا یسرجات بخواب يایمجازاتت بود که دفعه بعد با زبون خوش ب -

 .دیبار آرام بوس نیلبش کنار زد و ا ياو را از رو انگشتان

 ازمیتو اوج ن شبیبرم د شیاگه قرار بود به دل خودم پ. يتا هر وقت خودت بخوا امیقول دادم باهات راه ب -

که  نهیا دایبدم م شتریب يزیچ هیاز  یول زارمیب لیسرت چون از زور و جبر و تحم ستین یمنت. گذشتم یازت نم

 .یارزشم کن یب. يریام بگ دهیناد

 .از بغض داشت یرها موج يصدا

 .ستمیارزشت کنم فقط آماده ن یمن نخواستم ب -

 یزنم ول یدست بهت نم ينخوا یرها تا وقت نیبب. رفتنت بود رونیمنظورم به ب. دمیفهم شبیهمون د نویا -

 يزیمگه ثابت بشه چ ستمین ینیآدم بدب. خراب شه میو اال ممکنه توهمات ذهن ینداره از کنارمم فرار کن یلیدل

از . حالم خرابه گمیرك بهت م یول مکن ینم دتیتهد. کنه یفرق م لیسه. کنه یاون موقع روشم فرق م. بده

. پس درك کن. من خراب شه لیکه باهات تو ذهنم داشتم با تحم ییاهایخوام رو ینم. پس زده شدن حالم بده

به  کیگفت  شهیپس م. سخته یلیگذشتن ازت خ! که رو به روتم االن مقابلتم شوهرتم، عاشقتم یدرك کن من

رفتم  رونیکه از اتاق ب شبمید. تونه هر دومونو آروم تر کنه یم متضاد طیدرك متقابل البته با شرا. يمساو کی

خوام فقط به  ینم. میاز هم جدا باش میکه اگه قراره فرصت به هم بد نیمحض خطا نکردن خودم بود نه ا

 ؟یمتوجه منظورم هست. یرابطه کنارم باش هیصرف داشتن 

 .دیکش یقینفس عم لیرها آرام تکان خورد و سه سر

 !البته تو بغل من. راحت بخواب یغم بغل کن يزانو یکیتو تار يکه بر نیا يحاال به جا! خوبه -
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 دیاش چسب نهیسر او به س یبود، اما وقت شتریفاصله اش ب یمابتدا ک. کودك بود کی هیدر آغوشش شب دخترك

 .بس بود نیشروع هم يبرا. دیکش هیرا به ر شیرا بر هم گذاشت و عطر موها شیپلک ها

**** 

را فراموش کرد و محکم دوستش را در آغوش  لیکال سه قهیچند دق يبرا. گرد شد شیچشم ها دهیسپ دنید با

 :و کنار گوشش گفت دیگونه او را بوس دهیسپ. گرفت

 تو؟ يقدر خوشگل شد نیچرا ا دهیند ریخ -

 .در آورد شیبرا یو شکلک دیخند

 !يهمه حسود نیدست بردار از ا -

 .شمینگم که منفجر م نمیا -

 :گفت ییو با خوشرو لیرو کرد به سه سپس

 .برگشتمصبح  نیرفتم و هم يسفر اجبار هیمراسمتون به  يبرا دیببخش. لیآقا سه گمیم کیتبر -

 .قدم شد شیمعارفه پ يبرا. شناسد یرا نم دهیاصال سپ لیآمد که سه ادشیرها تازه . با لبخند تشکر کرد لیسه

 .هم کالس دانشگاهمم هست. از دبستان تا حاال. منه یمیدوست صم دهیجان سپ لیسه -

 .هستم تتونیمیادامه صم يبرا یمن مانع دیفکر نکن دوارمیام. خانم دهیخوشبختم سپ -

 .شل شد دهیسپ شین

 .شما دیلطف دار -

 :لب گفت ریز و

 !کوفتت شه رها -

. تمام تالشش را به کار برد تا خنده اش را جمع کند لیرها گرد شد و هم سه يآرام گفت، اما هم چشم ها مثال

کرد و به سمت جدا  دهیرها نگاه شماتت بارش را از سپ. با چشم و ابرو خواست به اتاق سابق رها بروند دهیسپ

 .برگشت لیسه

 .امیمن برم لباسامو عوض کنم و ب -

 .زمیراحت باش عز -

تنها باشند و بعد  يدادن دو دوست بعد از مدت ها دور حیترج لدایندا و . به راه افتاد دهیزد و همراه سپ يلبخند

 دهیبه محض ورود به اتاق سپ. شود یگرم م نیاسیبا حماد و  لیراحت بود که سر سه الشیخ. وندندیبه آن ها بپ
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 ظیکه رها حرصش در آمد و با غ دیبوس تشآن قدر از دو طرف صور. و محکم بغلش کرد دیکش يخفه ا غیج

 .عقبش زد

 .کرد یآب و روغنم قاط! منو یکشت دهیسپ يوا -

 :تخت هولش داد و گفت يرو دهیسپ

 .میبترش دیما خونه بابامون با ارن،یمردم شانس م. کوفتت بشه یاله يوا. چه پررو شده شوهر کرده -

 .یگفت یچ دیاصال نشن لمیسه. ها یاون زبونتو کنترل نکن -

 :کنارش نشست یالیخ یبا ب دهیسپ

 .خره یناز تو رو نم یدونه، الک یم شتریبشنوه قدر خودشو ب -

 .ختیشد و با چشم و ابرو ادا و اطوار ر کشینزد یکم

 گذره؟ یچه خبر؟ خوش م -

 :و با حرص گفت دیرا در هم کش شیها اخم

 !خجالت بکش -

 مال من؟ دنشیمال توئه، خجالت کش شیهان؟ خوش گذرون -

 !ها یزنم تو سرت که کال الل ش یم دهیسپ -

 .شد کینزد شتریب یکم طنتیو ش يسر رهیبا خ دهیسپ

رسه  یبه نظر م يخان مرد کار کشته ا لیسه. و بخورمکن حسرتش فیذره تعر هی دمیبد دیحاال واسه من ند -

 .ها

 .دیرا با تاسف باال کش شیکه رها لب ها دیخند زیر زیو ر گفت

 .تو یش یآدم نم -

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو شیها لباس

 .دهیسپ رونیپاشو برو ب -

 ... لمیسه شیپ. زنه باال یم اشیرسه حجب و ح یبه ما که م -

 .ستین ایح یمثل تو ب لیسه -

 .را جلو داد شیلب ها یبا حالت مضحک دهیسپ

 .يلب فقط ذکر خوند ریو ز يدیخواب چیهم بقچه پ یحتما شب عروس زم؟یعز یگیراست م -
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انگار روح و جسمش را . بود يچه شب بد. چشمش جان گرفت شیخاطره آن شب پ. دفعه رها ساکت شد کی

دستانش را دو طرف صورتش گذاشت و آرنجش . ب تخت نشسترا رها کرد و ل شیلباس ها. دندیبه صالبه کش

 ...داد و  یخاطرات هم ملکه عذابش بود و شکنجه اش م يادآوریهر لحظه . ستون کرد شیزانوها يرا رو

 چت شد رها؟ هوی -

 .آن که نگاهش کند سر باال انداخت یب

 !یچیه -

 .منو نگاه کن. يغلط کرد -

 .باز شد شیپر بغضش اخم ها يچشم ها دنیبا د. دیاو را به سمت خود کش صورت

 .بگو يزیچ هی. يتو که منو دق داد -

 :را محکم گاز گرفت و با بغض گفت لبش

 .دهیبگم سپ لیخوام به سه یم -

 .نگاهش کرد رتیبا ح دهیسپ

 ؟یبگ ویچ -

 ...سورن و ... که  نیا -

 .صورتش گذاشت يحرفش را همان جا رها کرد و دست رو دهیسپ يگرد شدن چشم ها با

 رها؟ يشد وونهید -

 ادیهر بار که م. لنگه یکار م يجا هیکنم  یهمش فکر م. آرامش ندارم. کنم یزندگ يجور نیتونم ا ینم -

 !از حال بد من یدون یتو چه م دهیسپ يوا... طرفم 

 ...نکنه که ... طرفم  ادیکه هر بار م یچ یعنی ؟یچ یعنی -

 .گذاشت شیلب ها يحرفش را قطع کرد و دست رو دهیتکان سر رها، سپ با

 به خاطر سورن رها؟ آره؟ يپسش زد -

 .شد دهیرها به ارتعاش کش يصدا

رفتار و حرفاش چقدر  یدون یتو که نم. به خاطر خودم، به خاطر خودش. نه فقط به خاطر سورن ینتونستم ول -

 ...کنم و  انتیتونم به احساسش خ ینم. سورنه هیشب

 .دهنتو ببند رها تا نزدم تو دهنت -
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 ... دهیسپ -

 یم انتیکه محبتو در حقت تموم کرده خ يخراب به مرد تیذهن نیبا ا يتو رسما دار! و زهرمار احمق دهیسپ -

 ...و  یش کیشر گهیمرد د هیکه تنتو با  نهیبه ا انتیمگه فقط خ. یکن

 !دهیبس کن سپ -

 ازشیاز ن ادیم يکدوم مرد. به چشمت یبکش یسرمه کن. سرت يبذار یحلوا کن دیبا لویسه! وونهیدختر د -

سالم آخر شب توقع  یگیکه به پسره م يزمونه ا نیتو ا. که حقشه يزیبگذره واسه خاطر آماده نبودن زنش و چ

 ...و  یداره تو تختش باش

 .ستیبا خودم معلوم ن فمیتکل یکار کنم وقت یچ یدونم ول یم. دونم یم -

 .يداد چارهیب نیجواب مثبت به ا يمعلوم نبود غلط کرد فتیتکل -

. و تا عمر دارم خودمو نبخشم ادیسر مامانم ب ییبال دمیترس. ختیبه هم ر یدفعه همه چ هی يدیتو که د -

دلم  ر،یامر خ يبرا انیه مبابام گفت حاج صادق گفت یوقت. که اومد جواب رد ندم يخواستگار نیقسم خوردم اول

 ...االن بدتر از اون موقع . کردم ریگ یطیتو بد شرا. قسمم موندم يپا یول د،یلرز

 :ناآرام گفت یاش گرفت و با دل هیگر

 ...  یراحت تر بودم ول دیشا دمید یم يبد لیمدت از سه نیذره تو ا هیاگه  -

 .انگشتانش را نوازش کرد يدستش را گرفت و رو دهیسپ

. ذهنتو پاك کن. يهمه خودتو به خاطرش عذاب داد نیباور کن سورن انقدر ارزش نداره که ا! زمیعز! رها -

 . هیو چ هیک یگیم يخودت دار. گم ینم شیظاهر ازاتیفقط به صرف امت. هیرینظ یمرد ب لیسه. دلتو پاك کن

 .نگاه کرد دهیبه سپ شیتشو با

 ... یول دهیبندم سپ یمدت کوتاه دارم بهش دل م نیتو هم -

شده خودشو ثابت  يخواست هر جور یبود، اگه تو رو م یسورن اگه اومدن. دور زیگذشتتو بر. دور زیرو بر یول -

عشقا بعد از  یلیخ. شو کیبه شوهرت نزد. نشه داشمیسال بره و پ هی یبهونه واه هیکه با  نیکرد، نه ا یم

 .نزن تیبه زندگ شیآت يخود یب. داره یمیقد ياز عشقا يشتریاستحکام ب یلیو خ ادیازدواج به وجود م

 .دیکش یقینفس عم. دیآرام سر تکان داد و دست به صورتش کش. دل خودش بود يحرف ها ده،یسپ يها حرف

 ...فقط . حق با توئه -
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همان شماره بود که چند بار . را برداشت لیموبا فشیکوچک ک پیاز ز. زنگ خورد و حرفش را قطع کرد تلفنش

صفحه  يانگشت رو. کنجکاو شد. نداده بود یجواب یحوصلگ یو ب یو شلوغ طیدر آن شرا یتماس گرفت، ول

 .دیکش

 !بله -

 .سالم عشق من -

رها؟ چرا  "آمد  یصدا هنوز پژواك وار م. دیتنش را کش يپرحرارت تمام گرما يصدا کی. ستادیزمان ا. زد خی

 "زم؟یگوشت با منه عز... رها ... چند بار زنگ زدم و  یدون یم ؟يد یب نمجوا

اشک . جانش سر خورد مهیدستان ن نیاز ما ب یگوش. ختیرحم شد و بر سرش فرو ر یآوار ب کیو زمان  نیزم

 .شد ریاز گوشه پلکش سراز

به  ییسرش با صداها. دیچسب شیگلو ریز ینامرئ یدستان! توانست نفس بکشد یچرا نم. را فشرد شیبازو یدست

 .دوران افتاد

 ".فقط منتظرم بمون. گردم یبا دست پر بر م "

 .ارزشم نکن رها یب -

 !عاشقتم. المصب از کار افتاد نیا دمتید یوقت -

را  دهیداد سپ يصدا. بود ادیقلب کوچکش ز يحجم برا نیا. بار سورن کیداد و  یجوالن م لیبار سه کی

 .دیشن

 !رها جواب بده يوا... زهرا خانم  خانم ستوده، -

 !نیهم. به آغوشش دنیبود و چسب لیبراق و دلواپس و آشفته سه يچشم ها د،یکه در لحظه آخر د يزیچ تنها

**** 

 .دکتر در ذهنش تکرار شد يو حرف ها دیسردش کش یشانیپ يرا رو دستش

 محترم؟ يچه خبره منزل شما آقا. اون قدر تحت فشاره که بدنش جواب نداده. یشوك عصب ایفقط فشار  -

 :گفت یتعجب و نگران با

 .میتازه ده روزه ازدواج کرد. میندار یما مشکل -

 .به مرد جوان انداخت ينگاه موشکافانه ا دکتر

 .گه ینم نویاما اوضاع همسرت ا -
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 :شد و گفت لیبه جلو متما یکم لیسکوت سه با

 طیتا بتونن با شرا گذرهیزمان م. استرس هستن نیاز دخترخانما دچار ا یلیالبته خ. داد شهیاحتمال م هی -

 ییجدا ییاز سو. به همسر شنیم لیو تبد دنینقش م رییزود تغ یلیکه خ یخصوصا دختران. انیکنار ب دشونیجد

 د؟یمتوجه منظورم هست... از خانواده و 

 ...گفت و تشکر کرد و حاال  یآرام بله

 يکه هر زمان برا دید یمدت م نیدر تمام ا. را از چهره او جدا کرد و برخاستنگاهش . خرد بود اعصابش

درست بود . دید ینم یتیاز نارضا ینشان یکشد، ول یشود عقب م یقدم م شیپ دنشیدر آغوش کش ای دنیبوس

رها تحت فشار بود  دیاش! نه. گفت یپس دکتر چه م. دیکش یکرد اما پس هم نم ینم شیوقت همراه چیکه ه

 ...اما 

عاقالنه اش بکشد و  شهیکدام محور به سمت طرز تفکرات هم يدانست ذهنش را از سو یزد و نم یم جیگ

 یکه نم یهمه آشفتگ نیاندازه او و عقلش نگران ا یعشق بود و خواستن ب ریگ شیدست و پا. ردیبگ میتصم

 .کدام اشتباه است جهیدانست نت

 .او برخاست دنیمادر رها در حال ذکر گفتن بود که با د. رفت رونیاتاق ب از

 جان؟ لیشد سه داریب -

 :گفت آرام

 .آرام بخشه ریتاث... نداره البته  ینگران يجا. نه هنوز -

لب زد که  ریز یپلکش فشرد و حرف ریدستمال مچاله شده را ز. شد ياشک از گوشه پلک زن جار يها قطره

 .کرد یدرد م یسرش به حد کاف. نکرد يکنجکاو. دیگنگ شن لیسه

 رم؟یبراتون بگ دیخور یم يزیچ -

 .شه داریب دیرها شا شیمن برم پ. ممنون پسرم -

. ثابت ماند دهیچهره سپ يرو يلحظه ا ينگاهش در سالن چرخ خورد و برا. زد و سر خم کرد یکمرنگ لبخند

با چند لحظه مکث به  لیسه. انداخت ریسر به ز لیکرد و با نگاه ثابت سه ینگاهش م رهیخ رهیدختر جوان خ

 .با تعجب نگاهش کرد دهیسپ. سمتش رفت و کنارش نشست

 .تونم برسونمتون یم شنیاگه خانواده نگران م -

 .را جمع کرد شیدست و پا یمقدمه شوکه شد و کم یب شنهادیپ نیا از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٤٧ 

 .رهام شیهستن پ انیدر جر. ممنون -

 :سالن نگاه کرد و آرام گفت وارید يبه خط پر رنگ و ممتد رو لیسه

 م؟یصحبت کن یو کم دیقهوه مهمون من باش هی شهیم -

 در مورد رها؟ -

 .نداره يرادیاگه ا -

 .کنم یخواهش م -

 :و گفت برخاست

 .امیبه مادر رها اطالع بدم و ب -

ت بشنود که او را خواس یچه م. قلب دخترك به تالطم افتاد. دیاصال ند لیزد اما سه یلبخند کمرنگ دهیسپ

 یاما نم شهیبود هم یخوب گریداد؟ باز یشک کرده باشد؟ چه جواب م یممکن بود به موضوع د؟یمناسب د

 لیآمدن سه شیکه با پ نشد یطوالن یلینه؟ افکارش خ ایکند  يتواند نقش باز یهم م لیدانست در مقابل سه

 .با اشاره دست او به سمت آسانسور رفت. برخاست

بود که  یاز همه بدتر سکوت پرحرف. کرده بود تیشاپ کوچکش هم سرا یبه کاف مارستانیکسالت بار ب يفضا

گوشه ظرف  دیقاشق کوچک را با دو ضربه آرام به لب فنجان سپ. گشت یشکستنش م يکلمه برا کیدنبال 

 :گذاشت و گفت

خانم، اما استدعا دارم اگر  دیهست ذهن من يحل معما يبرا نهیگز نیدونم چرا به نظرم اومد شما بهتر ینم -

 .نیدست ننداز يا گهیبه راه د نیجواب بد نیپرسم و نتونست یم یسوال

 :رك گفت دهیسپ. خواهد بشنود ینم اوهیواضح بود که دروغ و  پر

 !لیدروغ گفتن وجود نداره آقا سه ایواسه پنهان کردن  یلیدل -

 :قهوه اش را مزه کرد و گفت لیسه

حال بد  لیشما دل. ومدیزد که به نظرم درست ن ییحرفا هیدکترش . تا حاال نیرها بود یزندگ انیحتما در جر -

 ؟یدون یرها رو م

 .نگاهش کرد میمستق لینزده بود که سه یهنوز حرف دهیسپ

 یفشار عصب نیاومده که باعث ا شیپ یپس بحث. حالش خوب بود دیکه تو اتاقش با هم باش نیتا قبل از ا -

 شده، نه؟
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 .حال بدش باشه یاصل لیکه به چشم من دل فتادین یاتفاق خاص. میما فقط با هم صحبت کرد -

شه بهم بگه  یدر مورد من زده که روش نم یاگه رها حرف. اشتباهه انیم نیا يزیچ هیکنم  یاما من حس م -

 . دیراحت بوده از مشکالتش با شما بگه، بهم منتقل کن ای

 ما مشکل داره؟رها با ش دیکن یچرا فکر م -

 .پس داره -

 .جا خورد و دستپاچه نگاهش کرد دهیسپ

 گفتم؟ نویمن ا -

 .بله ییجورا هی -

 .در هم قالب کرد زیم يرا رو شیمکث فنجانش را کنار زد و دست ها یکم با

. عالقه دارم یلیکه به رها خ نهیواسه ا د،یکمکم کن ییجورا هینشستم و از شما خواستم  نجایاگه االن ا دینیبب -

خوام  یبرادرانه ازتون م. شهیچون چشم بند عقل من م ده،یعالقه داره رها رو آزار م نیکنم ا یحس م یمواقع

 .دیداره بهم بگ یاگه رها مشکل

 :جا به جا شد و گفت یکم دهیسپ

 رك حرفمو بگم؟ -

 .استقبال کرد لیسه

 .حتما -

 . يشما انتخاب رها نبود -

 . شد مانیبالفاصله از حرفش پش دهیسپ. از شداز هم ب لیسه يابروها

 ه؟یمنظورتون چ -

با  یانتخابتون کرد ول تاینها. نبود ریتاث یخب اصرار پدرش هم ب یول دیکه نباش نینه ا. دیاشتباه برداشت نکن -

 ... بگم  يچطور. دلش دیترد

 :باال آمد و گفت لیسه دست

 .دیگفت قتویکه حق نیممنون از ا. کامال متوجه منظورتون شدم -

 :با هول گفت دهیشد که سپ زیخ مین

 !حرف بزنم دیکنم اجازه بد یخواهش م -
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 .نشست شیسر جا لیسه

 شده رها؟ لیاز انتخاب تحم -

 . ستین نیمساله ا دیباور کن! نه -

 .شنوم یم. دیبگ -

 :پا و آن پا کردن گفت نیا یبا کم دهیسپ

 نیاون تو هم. پاشه یاز هم م شتریب دیاریبه روش ب تویاالن اگه واقع. دیتنهاش نذار دیاگه رها رو دوست دار -

 ...و  شهیزود با شما همراه م یلیمدت کم به شما وابسته شده، پس خ

 باور کنم حرفاتونو؟ -

 گم؟یدروغ م دیکن یفکر م -

 .دیگ ینم قتمیحق -

 !رها چارهیب. بود يتاز کهیمرد  چه

 .هیچ قتیکه االن حق نهیمهم ا. همون بود بمونه دیبود و بذار. خان لیسه دیقضاوت نکن -

باشه و منم آشفته  مارستانیتخت ب يباعث شده رها االن رو دیگذر یکه شما راحت ازش م ییبودها نیا -

 .کرد کیآدما تفک یشه گذشته رو از زندگ ینم. پس مهمه. لشیدل دنیفهم

 .فراموشش کرد شهیم یول -

 .رمیبگ میکه بخوام در موردش تصم ستیبرام روشن ن یچیهنوز ه یول ستم،ین ندهیگذشته و آ دنبال فلسفه -

 !زد ینم یکاش اصال حرف يا. دچار آشوب شد دهیسپ

 .تو گذشته ش نداره یکیرها نقطه تار -

در موردش با خودش صحبت  دمیم حیمبهمه برام که ترج یمسائل هیفقط . ستمین کیمنم دنبال نقطه تار -

 .کنم

 .نشان داد شتریدندان گرفت و استرسش را ب يزیلب به ت دهیسپ

 د،یدر مورد رها داشته باش یخوام فکر اشتباه یبود که نم نیبوده واسه ا یانتخاب شما چ لیمن اگر گفتم دل -

 .گره خوردن کالف افکار شما بشم شتریکه باعث ب نینه ا

 .باشه نیفقط هم قتیحق دوارمیام... شده بودم اما  شنهادیانتخاب پ هینم دو یکه م نهیموضوع ا -
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از ازدواج ها مثل ازدواج  یلیخ... چطور بگم ...  دیریبه گذشته و انتخاب از رها فاصله بگ ینیبا بدب دیاگه بخوا -

 .به دنبال داره يشتریب یاما استحکام و دلبستگ شه،یشناخت مختصر شروع م هیشما با 

 ممکنه رها رو تنها بذارم؟ دیکن یچرا فکر م -

 .زد یلبخند کمرنگ لیسه. در سکوت فقط نگاهش کرد دهیسپ

 .رهیقدم ازم فاصله بگ کیاون قدر خودخواه هستم که اجازه ندم رها . راحت التونیخ -

 طیشرا نیاتو . دیکنم تنهاش نذار یخواهش م یول! کردم یزنه که من باور نم یحرف م يرها از شما طور -

 هیمحضو بهتون هد یفرصت کوتاه خوشبخت کی یط دیمطمئن باش. نهیبب بیآس یلیممکنه خ یبغرنج روح

 .محبت رو داره اقتیرها ل. دهیم

 .شد رمیاز مسائل دستگ یلیخ. تونییممنون از راهنما. نبودم نجایاگر نداشت االن من ا -

 .نوشت و به سمت او گرفت يکاغذ يمکث تلفنش را رو یبا کم دهیسپ

 .رمیگ یاگه بتونم کمکش کنم خودمم آرامش م. زهیبرام عز یلیخ. لیرها مثل خواهرمه آقا سه -

 :کرد و آرام گفت ویس یبه شماره آن را داخل گوش یبا نگاه لیسه

 شنوه، درسته؟ ینم يزیصحبتا چ نیرها که از ا -

 .دیمطمئن باش -

 :فتزنگ خوردن تلفنش برخاست و گ با

 .شده داریرها ب ایگو. من برم باال. دیکن لیم دیدار یاگه سفارش. بازم ممنونم -

نفس حبس  دهیسپ. رفت رونیب دهیکوتاه کنار صندوق و اشاره به سپ یبا توقف لیزد و سه یلبخند کم جان دهیسپ

با رها  دیبا. میکرد به اصل موضوع هم اشاره کند اما نه مستق ینگفته بود و سع یدروغ. شده اش را رها کرد

خدمت فقط تشکر کرد  شیآمدن پ وبا جل. هنوز استرس داشت. صورتش گذاشت يدستانش را رو. زد یحرف م

 .نداشت لیآب هم م وانیل کیاصال به . و برخاست

 :دیتخت کنارش نشست و آرام پرس يرو

 ؟يبهتر -

 شیپ یساعات ریاتاق بود و ذهنش درگ وارید يها یخط خط خکوبینگاهش هنوز مسرش تکان خورد، اما  فقط

را گم کرده و فقط  شییو توانا ییدانا يهمه . دیگنج یدر ذهنش نم يواژه ا چیحال قلبش ه يبرا... و قلبش 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٥١ 

. گر صداها در هم مخلوط نبودید. ستینگر یاش م رهیو اقبال ت ندیبه احوال ناخوشا ایغمبرك زده گوشه دن

 چرا االن؟ ؟یو از دل و ذهنش گذشت، چرا برگشت دیکش یآه... سو و سورن  کی لیسه. شدند کیتفک

 م؟یحرف بزن -

 يمرد کجا نیا یبه راست. ذهنش فاصله گرفت و سر در گم نگاهش کرد يمجاز ياز فضا لیآرام سه يصدا با

زد  یپلک. ختیرا دوباره آوار کرد و فرو ر شیصدا همه ساخته ها کیاش بود؟ کجا بود که  ختهیدر هم ر یزندگ

 .و خسته زمزمه کرد

 .یلیهر طور ما -

 .دیکامال به سمتش چرخ لیسه

 .بعد يباشه برا -

 :دوباره گفت یمکث کوتاه با

 ؟یچند روز خونه پدرت بمون يخوا یم -

 چرا؟ -

 ...برات بهتر باشه و  دیگفتم شا -

گره  کی. دختر گره خورده بود نیا يطناب عمرش با چشم ها. نگاهش کرد یطوالن یبا سکوت. کرد سکوت

و  چیگشت در پ یدنبال چه م. خواست یم ییتنها شتریخودش ب دیشا. حالش بد بود. زد یاحساسش دل م! کور

 يزده رها رو خینزدن حرف اضافه برخاست که دست  يبرا. دانست یخودش هم نم! او يچشم ها يخم کهربا

 .تش نشستدس

 .خونه امیخوام ب یم -

 .دست او سر خورد يرو گرشینشست و دست د دوباره

 .بهتر شه تیحال روح دیبه نظرم چند روز کنار خانوادت باش، شا یول يایاز خدامه ب -

 .اش را لرزاند یصوت يتارها بغض

 .لیسه میبا هم حرف بزن دیبا -

 .بعد يباشه برا. گفتن ییدارم و نه تو توانا دنیشن ییانااالن نه من تو. وقت مناسب هیاما تو  میزن یم -

 !نه؟ ایآشفته بود  شیو چشم ها دهیقدر رنگ پر نیهمه ا نیدانست رها قبل از ا ینم

 .پس تو هم بمون -
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واهمه . واهمه داشت شتریاما انگار از دور شدنش ب ست،یدانست بابت چ ینم. اصرار مانده بود نیهم در ا خودش

 .یاشتباه جبران نشدن کی

 .زد یلبخند کمرنگ لیسه

تونم  ینم یزنم، ول یمدت کوتاهم بهت سر م نیا یط. برگرد گهیدو سه روز د. سخته برام. زمیتونم عز ینم -

 .بمونم

 لیسه يچشم ها. نزند يرا محکم به هم چسباند تا حرف دوباره ا شیرها باز خواست کار کند اما لب ها زبان

 ياجازه ال به ال یکه باز ب یدست. دیدست به صورت او کش. قابل فهم بود یبه خوب نیا داشت و یآشفتگ

 یب شیلب ها يرو نفس کیفاصله، با  کیکه به سمتش خم شد، اما فقط نگاهش در  يرفت و سر شیموها

را بر هم  شیپلک ها. او بگذرد يگذشته از کنار سرد يبار نتوانست مانند روزها نیخواست اما ا یم. حرکت ماند

 .و برخاست دیرا بوس شیشانیآرام پ. گذاشت و سر او را سمت خود خم کرد

 .ریهر موقع الزم بود تماس بگ. من روشنه یگوش. مراقب خودت باش -

کوتاه  يباز از همان لبخندها لیسه. حرفش باشه گفت دنیاو بود، اما به نشان فهم دنیپس کش ریهنوز درگ رها

 يتخت ولو شد و دست رو يرو. و انگار آرامش دختر جوان را هم همراه خودش برد رفت. کرد یزد و خداحافظ

 د؟سرد ش لیچرا سه. سوال در ذهنش بزرگ و بزرگ تر شد کی. گذاشت شیلب ها

 .و مادر وارد اتاق شدند لدایبا ندا،  دهینشده بود که سپ يسپر قهیاز چند دق شیب

 مادر؟ یخوب -

 .تشکر کرد یآرام يصدا با

 ا نموند؟چر -

 .گفتم بمون خودش قبول نکرد -

 .جدا از هم باشن دینبا یتازه وصال نیزن و شوهر، بخصوص به ا. زمیعز ستیدرست ن -

 .را پشت گوش داد شینشست و موها کالفه

 .باهاش برم دیکار کنم مامان؟ اگه مزاحمم صداش کن یچ یگیم -

 :تعجب نگاهش کردند و ندا گفت با

 .بود يا گهید زیمنظور مامان چ. رها یگیچرا مزخرف م -

 :و خسته گفت دیدراز کش باز
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 استراحت کنم؟ شهیم -

 :دلخور گفت ییهمه زودتر مادرش برخاست و با صدا از

 .فقط صدام کن یخواست يزیچ -

 :با اخم گفت دهیسپ. کرد و او فقط سر تکان داد و رفت ینگاه شرمنده اش از مادر عذرخواه با

 !مامانتو يخورد یم -

گذاشت و با تکان سر فقط خواست  دهیسپ يدست به بازو لدای. گذاشت شیپلک ها ينزد و دست رو یحرف

 .و برخاست دیکش یقینفس عم دهیسپ. مراعاتش را بکند یکم

 .برم کم کم دیبا گهیمن د -

 .دیشد و دستش را کش زیخ میفورا ن رها

 !دهیبمون سپ -

 !ياخالق دار یلیخ -

 :با لبخند گفت ندا

 .نکن خواهرمو تیاذ دهیسپ -

 .زنه یرفت خودشو به غش و ضعف م ادمی! آهان -

 :با حرص گفت رها

 .برو تو هم! به جهنم -

 .چهره اش را جمع کرد دهیکه سپ دیبه او دراز کش پشت

 !نم خبمو یم. پاشو. نازتو بکشم ها ستمین لیمن سه. اتیلوس باز نیاَه اَه حالم به هم خورد از ا -

 لدایبعد ندا و  قهیچند دق. فقط ساکت نگاهش کرد. اما رها حوصله لبخند زدن هم نداشت دند،یو ندا خند لدای

 :کرد و گفت زانیرا آو شیمانتو دهیسپ. رفتند

 .رفتم بهشت زهرا میلباسا صبح مستق نیهست من بپوشم؟ با ا يزیچ نجایا -

 .هیداخل کشو هم چند دست راحت. تو کمد هست -

 .شد شیخجالت مشغول عوض کردن لباس ها یبرداشت و ب یرنگ یتاپ و شلوارك نارنج دهیسپ

 .وقت هی ینپوش لیسه شیپ! دهیبودنتو لو م! وونهید رینگ ینارنج گهینگفتم د -

 :انداخت و آرام گفت دهیبه سپ ینگاه
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 .سورن بود -

 .به طرفش برگشت عیسر دهیسپ نگاه

 هان؟ -

 :بغض گفت با

 .ود که زنگ زدسورن ب -

 .وا رفته کنارش نشست دهیسپ

 داشت؟ دتویمگه شماره جد -

 .فشرد شیدست ها انیرا م سرش

 کار کنم؟ یچ دهیسپ يوا. کرده دایحتما پ -

 .دستش را گرفت دهیسپ

 ؟یکن يکار کنم؟ مگه قراره کار یکه چ یچ یعنی -

 ...و بفهمه و  ادیترسم ب یم -

 .مرگت هست هیفهمه تو  یداره م لیکه سه يهمون جور. بفهمه دیبا. بفهمه -

 .دیلرز شیصدا. دیچسب دهیسپ يجد يبه چشم ها سشیخ نگاه

 بهش؟ ینکنه تو گفت ؟یگیم يدار یچ -

 :کالفه گفت دهیسپ

 . فهمه باالخره یم. ستیخر که ن -

ه و نگا لیسه ياز چشم ها ریتصو نیآخر. صورتش گذاشت يو رو دیکش رونیب دهیرا از دست سپ دستش

 .شد، چند بار یخاصش در ذهنش بک و پل

. نبود اهیس. نبود یشگیهم یآن اقاق یبه روشن! دلهره و دل آشوب يتار. شک بود هیسا. بود دهید درست

 .خواست و نه شب را ینه روز را م. شده اش دهیدرست مثل دل از دو سو کش. بود يخاکستر

 گوشت با منه رها؟ -

 .گمیخودم بهش م -

صداش به  دنیبگو رس. يترس بگو شوهر کرد یمقدمه، ب یاگه باز سورن زنگ زد ب. عقلتو بنداز به کار رها -

 ... لیبگو سه. گوشت هم حروم شده
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انگشتر  ینیهمه کسش شده؟ سنگ لیگفت سه یبه سورن م. و پتو پناهگاهش شد دیتخت کش يرا رو تنش

کدام نام آب  یتشنگ میآن برهوت عظ انیم. را شیمه زندگدور ه يانگشتش قلبش را داغ کرد و خاطره ا يتو

دل جوانش در آن  يوهمه آرز. افتاد یاز کار م فیقلب بالتکل نیسورن؟ کاش ا ای لیبود و کدام سراب؟ سه

 .دور افتاده خاطره نیدفن سراب ها در زم. دفنش بود يبرا یخاطرات و گور کن يریلحظه پ

**** 

 يمرکز يدهایدستش به سمت کل. شد یکیفرستادن نفس حبس شده اش  رونیباز شدن در با ب کیت يصدا

. دیرا پوش شیگذاشت و صندل ها شگشیهم يرا سر جا شیکفش ها. شد مانیراه پش انیبرق رفت اما م

دم . بود کیرچقدر همه جا تا. در فضا رسوخ کرد یهالوژن ها را زد و نور کم دیسالن کل يجلوتر کنار ورود

 چارهیب یک یهمه وابستگ نیا. نبود یتپش قلب و گرما و نبض. رها نبود. نبود ییانگار هوا. بود رینفس گ. داشت

را باز  راهنشیپ يرها کرد و دکمه ها يرا نامرتب گوشه ا لشیوسا. به سمت اتاق خواب رفت میاش کرد؟ مستق

از  يپرتره ا يرو نگاهش سر خورد. شد رهیخ وارید يهمان طور لب تخت نشست و به قاب بزرگ رو. کرد

 کی. دیشده بود چرخ هیتعب واریکنج د یشش ضلع کیکه به صورت  ریتک تک تصاو ينگاهش رو. چهره رها

 يرحمانه به سو یکه ب يزیت يبراده ها. شب بود کیخاطره  يسرش پر از براده ها. دیکش یواژه داد م

 يزیت کیخط پررنگ در نگاه خوش رنگ رها مثل  کی شیها یتمام خوش يبه سو. شد یم کیاحساسش شل

 !خط مات بغض. شده، فرو رفت بشیمحض نص یکرد خوشبخت یکه حس م ییدرست جا. اش نهیبه عمق س

 د؟یکه فقط بو کش یمست چه بود؟ شراب د؟یچرا آن شب نفهم. فشرد شیپلک ها يدستش را محکم رو دو

کاله احساس و قلبش را با چشمانش برداشت و خودش با رها . تلخ تر از زهر به همه احساسش زد يزهرخند

 ...داد اما  یهمه سر باخت م دیشا. قمار کرد یعمر عاشق کی

 .برداشت زیم يرها را از رو عکس

 .رها يخوا یچشمات فقط نگو منو نم يفدا میهمه زندگ -

و دار  ریدلش در گ. خواست سر او باشد یکه دلش م ییجا. قلبش گذاشت يرو ییدرست جا. را بغل گرفت قاب

 کی یبه تلخ قتیاگر حق یحقش بود حت. دیفهم یم. دیپرس یم. همه خواستن ها دلواپس نخواستن او بود

 .طرفه بود کیعشق 

***** 

 .جناب ابهر دارید دیپس به ام -
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را باز کرد و  راهنشیپرفتن او دکمه دوم  رونیبا ب. خم کرد یلبخند دست مرد جوان را فشرد و سرش را کم با

 .شد که او دست تکان داد زیخ میبا ورود سبحان ن. لم داد یصندل يرو

 .یدونم هنوز خواب یکه م نیبش -

 .زد ییگذرا لبخند

 !ها يدست برندار. چند سال خواب موندم يروز تو هیحاال من  -

 .نشست زیم کیمبل نزد يباال انداخت و رو ییابرو سبحان

 .گهید نهیهم یباش داریشب ب. تازه اولشه -

اش کرده  وانهید يداریشب ب. حق با او بود. شد دهیدلش کش يبود که رو زیت غیت کیسبحان مثل  زیر خنده

 .و مثل او سر جنباند دیتکان داد که سبحان خند يسر. سر او بود يکه تو یمزخرف لیبود، اما نه به دل

 شد؟ یقرارداد چ. دور تا بعد زیرو بر يافکار شب زنده دار -

 .داد هیرا باال انداخت و به عقب تک شیابرو يتا کی

 .رنیخوان بگ یکه خودشون م يقرارداد يگرفته چه طور مهر موافقتو پا ادیخوب . بود یپسر چرب زبون -

 .را تنگ کرد و به سمت او خم شد شیچشم ها یکم سبحان

 .لیحرفت بو داره سه -

 .میبد دیبا یهنگفت هیسرما. شه به آب زد یگدار که نم یب. بدن دیفرصت کوچولو با هی -

 :را خاراند و گفت شیشانیگوشه پ سبحان

 .زهیوسوسه انگ شنهادشونیپ ياما بد جور -

 .را نگاه کرد شیو رو ریبرداشت و ز تییسکویب يتکه ا لیسه

 .یبشهم  رشیدرگ يبماند که بخوا. خونه خراب کن هست یاسم وسوسه به حد کاف -

 که؟یکه خونه خرابت کرده داداش کوچ يشد یوسوسه چ -

 .گذرا اکتفا کرد ياما لبش فقط به لبخند "عشق" دیکش ادیفر دلش

 .را از سر گرفت طنتیدوباره ش سبحان

 ؟یپسر حاج یسراغ آب شنگول ینکنه باز رفت گمیم -

 .را به سمت دهانش برد تییسکویکرد و تکه ب يخنده ا لیسه

 تو برادر بزرگه؟ ایمن  -
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 ؟یزن رآبیز يبر يخوا یم -

 .بذارش کنار. سبحان ادیبابا خوشش نم -

 .حرفا رو نداره نیا یشات تو عروس هی گهید. زنه انگار من دائم الخمرم یحرف م نیهمچ -

 .خنده ریبلند زد ز لینگاه معنادار سه با

 .گرفتم یم لمیازت ف دیرضا با یوجدانا شب عروس لیسه -

 !فیح گهیتازه م. یکن یبعد مدرك جرمم واسه خودت دست و پا م یکن یخور م زیآدمو چ! يدار ییروعجب  -

 لشیکه سه يامان از لحظه ا یکنه، ول یحساب وا نم ادیحاال رو من ز. داشت دنید یحاج افهیاون شب ق -

 .مست و ملنگ رفت خونه

 .االرضت کنه یدوباره مفسد ف ومدهیسبحان پاشو برو تا بابا ن -

گفت خدا ازت  یهمشم م. بزنتم ریبا ت دید یخونمم حالل کرده بود هر ک یزمان هینکرده؟  یکن یفکر م -

 .یانداخت شیتو، تو گور بچه من آت. نگذره شهروز

 .خوره یحرص م یبابا کل. نخند سبحان -

 .نهک یاوباما رو کم م يرو استشیبرعکس مامان که س. بابا کال حرص خورش ملسه -

 .ستیازش ن يوقته خبر یلیکنه؟ خ یشهروز چه م یراست. نکن شیاسیس -

 !دونم یچه م. گرمه دیجد يالبد سرش با خانما -

 .یفاز کارش نرفت هی نیکه تو ا نهیا شیخوب -

 یراست. گذره یبگذره، سحر نم یبابا هم به خاطر عرق خون. نکرده يادیسرمم به تنم ز. ستمینامرد که ن گهید -

 .دیقرار نذار ییجا. فکر کنم واسه آخر هفته برنامه داره دعوتتون کنه

 .ستیمعلوم ن یتشکر کن ازش ول -

 ؟یکن یمثال ناز م -

 .چند روز ستیرها خونه ن. نه بابا -

 :دیپرس يبا کنجکاو سبحان

 شده؟ يطور ست؟ین -

 .چند روز مهمون خانوادشه! نه -

 افتاده؟ یاتفاق تون؟یچند روز؟ اونم اول زندگ -
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 .خودم خواستم بمونه. ذره حالش بد شد هی شبید ؟يگرد یم یدنبال چه اتفاق -

 حالش خوبه االن؟ -

 !آره -

 .خم شد یکم زیم يبرخاست و مقابل او رو سبحان

 بحثتون شده؟ -

 !نه -

خواهد مساله را  یکه دلش نم نیهم بود و ا لیکم حوصله شدن سه يو کوتاه به معنا یالبیواژه تک س نیا

 :سبحان با درك خواسته او کوتاه گفت. باز کند شتریب

 یبهمون فکر م شتریزنا تو خونه باباشون ب میکن یکه فکر م نیا ه؟یاشتباه ما مردا چ نیبزرگ تر یدون یم -

از  شیاز دست رفته پ يها يو آزاد تایبه موقع ننیش یکه تازه اون جا م یدر صورت. شهیکنن و دلشون تنگ م

خواد  یبهانه دلشون م هیبرگردن خوب باشن، اما مال دو روزه، چون دوباره با  یوقت دیشا. کنن یما فکر م

 .کشه یخواد سر م یبرگردن به همون نقطه که فکرشون آزاده و هر جا که م

 .زد يپوزخند لیسه

 وقت؟ چیمونه ه یسحر خونه خاله نم -

اون . ادیو واسم پشت چشم م میکه بحث کرد ینه مواقع ینه ولنذارم بمو یواسه چ. اجهیتنم احت يسرم رو -

کنم، اما دو روز بعد  یبازش نم هیناموس کهیت هی نیشرمنده ا... شبم . خونه ارمشیشده م دنمیموقع با هوار کش

 ".دتمیخونه بابام بمونم مگه بنده زر خر يذار ینم"برمش که سرمو نخوره  یم

 .نثارش کرد يا وانهیکرد و د يخنده ا لیسه

 .دمیحاال بهت خبر م -

 .را باال انداخت شیچند بار ابروها سبحان

 یک. یبحث خانوادگ الیخ یحاال ب. میاومد ایما مردا کال منت کش به دن. ناراحت نباش. گذارم ها ریخوب تاث -

 م؟یسهام نامدارو بد شنهادیقراره جواب پ

 .رمیبگ میتونم تصم ینم ییمن به تنها. بار خودت هم باش نیا. ادیپسر دوباره م نیا ینشد ول نییتع یزمان -

 نیتو در ا يبه قول بابا شم اقتصاد. ها با خودت یهماهنگ. لینوعو ندارم سه نیاز ا یمن حوصله وراج -

 .بازار نخوابه هنر کردم نیمن فقط مخ مردمو بزنم ا. تره يمسائل قو
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 :از فروشندگان آمد و گفت یکیموقع  همان

 .یقبل يها یشمیقاب ابر يکرمان تماس گرفته برا یندگینما! سبحان خان -

 .برو اومدم -

 :و گفت لیکرد به سه رو

 .فعال. ریبگ يحرفامو جد ینکن ول تیواسه آخر هفته هم خودتو اذ -

 يحرف ها. داد و در فکر فرو رفت هیتک یصندل یبه پشت یقیبا نفس عم. گذاشت و رفت یشانیرا کنار پ دستش

 دیشا. رها را فقط خودش تجربه کرده بود يو سرد یسبحان حتما با توجه به تجربه اش درست بود، اما زندگ

خاطره  يادآوریدر نبود او با  یحت...  لیرها تا حسش را بفهمد و سه. هر دو بود يفرجه برا کیچند روز  نیا

! چند ساعته او؟ دنینبودن و ند يبرا یهمه غم و دلتنگ نیو ا لیسه. خنده دار بود. شد یاش هم باز وابسته م

گرفتن شماره  يتلفن را برداشت اما به جا. مغز و دلش آرام شود یخواست تا کم یقهوه اصل م کیدلش 

 .دیجوش شیانگار خون دوباره در رگ ها شیصدا دنیبا شن. آبدارخانه شماره رها را گرفت

 ؟يبهتر -

 .داد هیو به بالش تک دیکش آشفته اش يموها انیدست م رها

 .ممنون. خوبم -

 ؟يخواب بود -

 .خوابم نبرد شبید -

 .بود تیآورد اما واقع لیسه يرا به رو يقراریب نیچرا ا دیهم نفهم خودش

 ...کردم فقط من  یفکر م -

 .کرد غیکه شب قبل ازش در يمثل همان بوسه ا. باز قطع شد لیسه حرف

 ل؟یسه یازم ناراحت -

 ناراحت باشم؟ دیچرا با -

 .دونم ینم -

 .دانست و توان به زبان آوردن نداشت یم

 .میدار ادیحرف زدن ز يفرصت برا. جز آرامشت فکر نکن یچیفعال به ه -

 ؟يایامشب م -
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 ارم؟یاز خونه برات ب يخوا یم يزیچ. حتما -

 !نه -

 .پس تا عصر فعال خداحافظ -

کاش ساعت ها امروز بدون تا "لب گفت  ریز. ستانش گرفتد انیرا م یگوش. را داد شیجواب خداحافظ آرام

او را  يها يقراریب نیدلش ا. گوشه لبش آمد یبا دوباره زنگ خوردن تلفن لبخند کمرنگ ".ادیزودتر عصر ب

 .را جواب داد یو گوش دیصفحه کش يبالفاصله انگشت رو. دوست داشت

 ...س  -

 ؟يمنتظرم بود. زمیسالم عز -

دوباره . دیتپ انیدر م یکیدوباره دلش . در سرش رژه رفت يخاکستر يریدوباره تصاو. بلمثل شب ق. شد الل

 .سورن آشوب به پا کرد يصدا

 رها؟ يشنو یصدامو م -

 .آمد رونیو ب دیرا خراش شیبه زحمت گلو شیصدا

 !سورن -

 .سورن پشت خط نفسش را قطع کرد قیعم نفس

 جانم؟ -

 .آرام و پر احساس او دوباره آمد يهم فشار داد و صدا يرا محکم رو شیها پلک

 زد؟ یم یصدات چه پر و بال دنیدلم واسه شن یدون یم -

 ریانگار باز آتش داشت از ز. تمام تنش پر شد از همان حس کشمکش. شد ریصورتش سراز ياشک رو لیس

از حرارت . دان درد گرفته اشبه تنش، به وج ش،یبه زندگ دیکش یشعله م. شد یخاموش شده بلند م يخاکستر

 گرید. نبود حبتآتش فقط از حرارت م نیسوخت اما ا یروح و روان و جسمش م. سوخت یاو قلبش م يصدا

 .انگار آتش جهنم بود. نبود

 ... یول يدونم دلخور یرها؟ م یچرا ساکت -

 ؟يگرد یم یسورن؟ دنبال چ ياومد یو نبودن دنبال چ يخبر یسال ب کیبعد از  -

 ...اما  زم،یعز دمیجواب همه سواالتو م -

 .وجود نداره ییمنو تو گهید. وجود نداره ییرها گهید. نداره ییاما گهید -
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 :حرفش آمد و گفت انیبا شتاب م سورن

تونستم تماس  یفقط نم. سال نبود تو فکرت نباشم هی نیروز تو ا هی. زود قضاوت نکن. به من گوش بده رها -

 .وزه برگشتم تهرانتازه چند ر. رمیبگ

 من مهم باشه؟ يمن برات مهم بودم که حاال اومدنت برا یرفت یوقت -

 .رفتنم فقط به خاطر تو بود -

 .پس خوشحال باش که راه حلت جواب داد و من فراموشت کردم -

صورتش را پاك کرد و بغضش را  يرها با حرص اشک رو. سورن نشان از بهت و شوکش بود یناگهان سکوت

 .ورت دادباز ق

 .ریباهام تماس نگ گهیلطفا د -

 .خونه بابات امیم یرها به جان خودت قطع کن -

 یخوراک ینیبا س دهیهمان موقع در هم باز شد و سپ. نشست و خفه شد يمرتبه تمام تنش به عرق سرد کی

 .دیلبش ماس ياو خنده رو دهیچهره مات زده و رنگ پر دنیبا د. وارد شد

 رها؟ یخوب -

 .دیسورنو شن يرها فقط صدا اما

 یبه خاطرت تا اون سر بدبخت. لطفا گفتن دست از سرت بردارم هیکه با  ستین يخواستنت برام باز یدون یم -

 .یذارم بزن ینم یعنی. راحت پسم نزن. رفتم

 ... گهیمن د -

 .يزود نیقضاوت نکن به ا. بوده یبه خاطر چ يدور نیکنم ا یباور کن قانعت م. رها نمتیبب ایب -

 ...مانده بود؟ حکم صادر و اجرا شده بود و  یقضاوت باق يبرا ییمگر جا. شد یخفه م داشت

 !زمیعز... رها  -

 .نمتیتونم بب یخوام نه م ینه م گهید -

قلبش تکان . دیداد سورن را او هم شن يصدا. در حال در آمدن بود شیرو به رو دهیگرد شده سپ يها چشم

 .دیاز جا پر. خورد

 ؟یلعنت شهیتموم م تیبگم غلط کردم لجباز -

 .اش گرفت هیگر دوباره
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 .امیتونم ب ینم. تونم سورن ینم -

 ...خواد تو گوشم بزنه با حرفاش که  یم یذاره؟ باز حاج یچرا؟ باز بابات نم -

 .کرد یرفت و آمد م شیمقابل چشم ها لیسه ریتصو

 ...من  -

 ...بار برم پاساژ  نیبه خدا قسم ا ینگو رها، ول یچیه -

 :کالمش گفت انیو م دیاز ترس لرز تنش

 .نداره دهیفا گهید امیرفتنت اون سر دن -

 چرا؟ -

 !امیبگو کجا ب -

 :خفه گفت ییبا صدا دهیسپ

 ...رها  -

 شیچشم ها شیپ رشیکه با تصو ییصدا. ذهنش گفت رها ياز پستوها ییو صدا "رها"با ذوق گفت  سورن

 .رفت یرژه م

 .بار نیواسه آخر یول امیم -

 .کنم یقانعت م يایمطمئن باش ب -

 :نشست و فقط گفت شیشوکران مرگ بر لب ها یبه تلخ يزهرخند

 ام؟یکجا ب -

 .خاطره مون یشگیهم عادگاهیهمون م -

 .گذاشت و هرچه خاطره بود را لعنت کرد شیشانیپ يرا رو یگوش

 رها؟ يعقلتو از دست داد -

 .دیچرخ دهیسمت سپمتزلرل چشمانش به  مردمک

 .ستین ایدوباره رو يبازساز يبرا يدیخاطره ها ام یرونیو نیتو ا گهیبه خودم و خودش ثابت شه که د دیبا -

 :خفه تر گفت ییداد و با صدا هیرا به عقب تک سرش

 ...نگاش و  یعادتم داده به گرم. دهیآزارم م شیسرد. گمیم ویهمه چ لمیبه سه -

 .زد و در آغوش دوستش پناه گرفت هیگر ریباره ز کیو رها  دیدست به صورت او کش دهیسپ
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**** 

او را  يچشم ها داریهمه احساس ب نیاصال تاب ا. دیکش یم لیسه يچشم ها يرو یخواست نقاب یم دلش

 نیعنت به ال! اَه. خواست با او برود یدلش م. بروند! نه. کند و برود یخواست زودتر خداحافظ یدلش م. نداشت

 ییپر از حرف ها. کم حرف شده بود اما نگاهش پر از سوال بود لیسه. دل که خواستن و نخواستنش معلوم نبود

مادر و ندا داخل آشپزخانه بودند و سر پدر هم به . دیکه او هراس داشت بپرسد و رها در اضطراب بود چه بگو

نگاهش سر . دیدستش لرز. دیدلش لغز. شد دهیشانگشتانش ک يآرام رو لیاخبار گرم بود که دست سه دنید

 .بود اما کمرنگ شهیمثل هم لیلبخند سه. نافذ او قفل شد اهبدنش مقابل نگ يخورد و انگار تمام اجزا

 .رها يمدام تو فکر -

 .کردم یبه تو فکر م -

 .دینگاه دزد یانگشتانش نشست ول يشد و رو دهیدست رها کش. در سکوت نگاهش کرد لیسه

 .خونه امیخوام ب یم -

 ؟يایمگه قراره ن -

 ... یول! نه -

 !میحاضر شو بر -

باشه  عانهیفقط مط. او پرپر زد اما رها فقط دستش را عقب برد و برخاست يذوق چشم ها دنید يبرا چشمانش

. دستش ذوق ذوق کرد يانگشتان او رو يجا. در کار نبود یشوق. داد یانجام م فهیوظ کیانگار فقط . گفت يا

 .برگشت وحاج رضا نگاهش به سمت ا يدست مشت کرد و با صدا. ذوقش خورد يتو یحساب

 جان؟ لیاز فروشگاه چه خبر سه -

 .برگشت یتنه اش کال به سمت حاج مین

 .شهیمثل هم! خدا رو شکر -

 ن؟یهست یاز صادرات راض -

 .آمد لیگوشه لب سه يمحو لبخند

 سکیبازم ارزش ر ینداره ول ینزول ریشه گفت س یها نم یها و کارشکن میبا وجود تحر. شهیم یاستقبال خوب -

 .داره
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رو برن به  یراه گذاشته و اال اگه ندونن چه راه نیمثل صادقه که عمرشو در ا يواسه آدم کارکشته ا نایا -

 .کنن یکنن و صادراتو لغو م یشکستو قبول م میصرف تحر

به  شیکه چند ماه پ يآمار یط. نبوده ریتاث یهم ب ییاروپا يکشورها يرکود اقتصاد. ستین میفقط تحر -

هم بهشون  نیچ دایخصوصا دست باف نسبت به رقباش که جد رانیفرش تو ا دیتول نهیهز دیگوشمون رس

 .شترهیاضافه شده ب

 .بازار نفت و فرششو حفظ کنه دیبا رانیا -

هر کدومش . نهییپا متیباال و ق تیفیدنبال ک یاصوال بازار جهان. بخش هاست نیا یمربوط به متول گهید نیا -

 .حفره بزرگشو با تضرر پر کرد دیرخ بده تا مدت ها با یمتزلزل شه و اشتباه

 :شد و معترض گفت ییرایوارد پذ وهیبا ظرف م ندا

 د؟یایب رونیخسته کننده ب نیعناو نیاز بحث بازار و اقتصاد و فرش و ا شهیم -

 .با لبخند دست بلند کرد یحاج

 نه آورد؟ شهیبزنه مگه م یدختر جماعت حرف! چشم -

 .نداره یاگر از نظرتون خواسته اش صالح و آبرو به خطر بندازه معلومه که حرفش ارزش -

 يحاج رضا در هم برا يزهرا خانم لبش را محکم به دندان گرفت و اخم ها. دیهمان طور خم شده خشک ندا

پوزخند، زهر خند، تلخ  کی. رها نگاه کرد يلب ها يپوزخند رو فقط به لیاما سه دیکش ریدختر جوانش شمش

آن  ادیدانست چرا  یخودش هم نم. عسل سر سفره عقد افتاد ادی. خشک شد شیآن قدر تلخ که گلو! بود

انگار در جام سرنوشت  یول الیعسل خ ینیریدانست سرش کاله رفت با ش یهم م دیشا. افتاد لیبد یب ینیریش

قلبش فرو . ثابت ماند لیرها کم کم محو شد و نگاهش در نگاه ثابت سه يخط کج لب ها. بودند ختهیزهر ر

 !جا باز شد یکه ب یلعنت بر دهان. ختیر

 .کرده و نکرده هم نداره زیدختر و پسر و عز. شنیرحم م یاوقات بچه ها ب یگاه -

 :رها گشود و گفت يرا برا شیبا همان اخم ها دست ها سپس

 دلخوره؟ یدل بابا از چ زیعز. نمیبب جانیا ایب -

زد و کنار  يا مهیلبخند نصفه ن. نشست یبه دل رها نم گریبود که د یینوازش ها نیپدر هم یلیس نیبدتر

از  يآن فاصله کوتاه به گردش افتاد و ذهنش دنبال جمله ا نیما ب لینگاه سه. فاصله نشست یپدرش با کم

 .رها
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 ".دادن، منم قبول کردم شنهادیخب اونا پ"

سوال را بلند بپرسد  نیخواست ا یجز قبول کردن نداشت؟ چرا؟ دلش م يچاره ا ایاجبار؟ قبول کرد  ای شنهادیپ

 .مچاله شد شتریکرد و قلبش ب ریاما فقط انگشتانش را مشت کرد و حرص فرو خورده اش را به درون سراز

. دیکش یخورد و نگاهش را هم به دنبال خود م یمت او سر مبود و دلش دائم به س يرها فرار دنیاز د چشمش

از غم  يگردباد! بود یطوفان. داشت هیمردمک چشمانش هم سا يکه رو يدل دلخور و غبار گرفته اش را، غبار

 . نبود دنشیپرس يبرا ییکه فعال جا ییپر از سوال ها. و احساس

 :و گفت دیرا بوس شیشانیپ. دیخود کش يه سودخترش انداخت و او را کامال ب يدست دور شانه ها یحاج

 .کنند یکه انقدر خودشونو لوس نم زهیباباشون عز يچقدر برا شونیاگه دخترا ندونن خودشون و زندگ -

فکرش . اما حال خودش هم کمتر از او بد نبود د،یرا در نگاهش د يباز رد تند دلخور ینگاهش کرد و حاج رها

فقط به سورن نه . نگذاشته بود شیبرا لیدر ازدواج با سه ياجبار. گذرد یدختر م نیکرد چه بر ا یرا هم نم

 ست،یتن تو ن ي وصلهو فقط گفت او  اوردیدختر جوانش ن يکه آخر هم به رو یلیبه دل. گفت

 .شد دهیکه به وضوح ازش دزد ینگاه. و نگاه متفاوتش بود لیسه یحواس رها هنوز پ اما

 :مبل نشست و گفت يجمع شدن بحث رو يبرا ندا

 .وسط تغارو لوس بار آورده نیا شهیکال بابا هم -

 .دیخند یحاج

 .دونه شدن هیامروز فقط  يکه بچه ها دیخودتونو خوب شناخت -

 .خودش را لوس کرد ندا

 من حسودم؟ یعنی. دستت درد نکنه بابا -

 .رضا با لبخند به رها نگاه کرد حاج

 نه رها؟ ایهست  -

 .زد یلبخند کمرنگ رها

 .دیرینگ شیجد. دچار توهم شده بابا -

 .آمد شیبرا یپشت چشم ندا

 !نه ای یکن یبازم منو متوهم م نمیبذار جامون عوض شه بب -

 .و برخاست دیخودش را عقب کش یکم رها
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 .نکن که عاقبت نداره يحسود. دییبفرما -

 .دست بلند کرد ندا

 .ارینخواهر خوبا رو در  يواسه من ادا. سر جات نیبش -

 :و ادامه داد لیکرد به سه رو

 .خورده داره شهیش یلیجنسش خ. لیآقا سه یادا و اطوارشو باور نکن -

 .لبخند از سر اجبار کی. لبخند زد لیسه

 .دیکرد و تازه انگار مانتو را تن رها د ییرایپذ يچا ینیخانم با س زهرا

 رها؟ يدیتو چرا لباس پوش -

 :گفت لیگذرا به سه یبا نگاه رها

 .خونه میخب کم کم بر -

 ؟يزود نیبه ا! وا -

 :به ظاهر آرام گفت یداد و با لحن نییرا پا شیجرعه چا نیآخر لیسه

 .میبهتره کم کم رفع زحمت کن -

 ...آخه االن  -

 .نزد و لبخند به لب آورد یحرف گریاشاره حاج رضا، زهرا خانم د با

 .دیهر جور راحت یول دیدوست داشتم شبم بمون -

گرم و بدرقه خانواده  یبا خداحافظ قهیبعد از چند دق. برخاست عانهیحرف و مط یبه رها نگاه کرد و او ب لیسه

 .شدند و رفتند نیرها سوار ماش

و  دیرا باال کش شیندا لب ها. گفت يلب استغفار ریشاه مقصودش را در دست چرخاند و ز حیرضا تسب حاج

 :گفت

 شده؟ يزیبابا، حاج بابا چ -

 .دیمرتبش کش شیبه دخترکش انداخت و دست به ر ینگاه میرضا ن اجح

 بابا جون؟ يتو درس ندار -

 .ندا گرد شد يها چشم

 .هنوز ده پونزده روز مونده تا مدرسه باز شه. بابا تابستونه ها -
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 .کرد دایتعلل برخاست و بهانه رو پ یو با کم دیندا لب برچ. دیبار دست به صورتش کش نیچندم يرضا برا حاج

 .ریفعال شب بخ. چه خبره نمیمن برم سراغ نت بب -

. جواب نگذاشت یدخترش را ب ریآمد و شب بخ رونیب یمخصوص حاج يچا ینیموقع زهرا خانم با س همان

 :نگاهش را از ندا که وارد اتاقش شد گرفت و گفت یحاج

 ...دفعه  هی. رها از ندا هم مظلوم تر بود -

 :رد و غر زدرا در دست جمع ک حشیتسب

 ...ال اله اال ا... خدا بگم از اون پسره  -

 .خانم لب به دندان گرفت زهرا

 ؟یباز که صورتت سرخ شده حاج -

 اون پسره خبر داره؟ يمگه از ماجرا لیسه -

 چطور مگه؟. دونم واال ینم -

 .به همسرش انداخت يا هانهینگاه سف یحاج

 گفت؟ یکرد و چدختره صاف تو چشمم نگاه  يدیچرا؟ مگه ند -

 .لوس کردن رها واسه شما يذاره پا یم لیسه -

 .و تق تق نگیجر. را تکان داد حشیدرشت تسب يباز دانه ها یحاج

 خاطر خواش بوده؟ گهید یکیکه صاف زل زده تو چشم پسره گفته  اسیح یانقدر ب -

 ؟یحاج هیچه حرف نیا. ادیواسه دختر خوشگل و دم بخت خواستگار فراوون م -

خداحافظ  گهیو م رهینه م یبه خواستگار بگ. خواستگار بود يپسره ورا نیا. کنه یفرق م شیخواستگار با سر -

 خانم؟ شهیم! شه ینم زونیخونه و اتاق دختر که آو واریاز در و د. شما

 .بگم یواال چ -

 نیگفت اول. لیهبله گفتنش به س تیتو گوش رها بخون که دوباره لج نکنه بشه حکا يجور هیفقط ! یچیه -

من  يبگو با آبرو. نشسته یراه دادمو فکر کرد حرفش به کرس. بود یآدم حساب شیخواستگار، شانس آورد اول

 .حاج صادق آبرو دارم شیمن پ. نکن خانم يباز

 .تر به همسرش نشست کیجا به جا شد و نزد یخانم کم زهرا

 ؟يبه دختر خودت شک دار. کنه ینم یمعلومه که کار اشتباه -
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 .زهرا يدیحرفمو انگار اشتباه فهم -

 ... یدونست یم یوقت یسفت و سخت نه گفت يجور نیخوام بدونم چرا به اون پسر ا یفقط م! نه -

شمام فکر کن واسه . درست و نادرست آوردم و باز حرف خودشو زد لیمن هزار دل! جوونه. رها بچه است -

پر قو بزرگ شده بدم  يعمر ال هیکه  يخواستم دختر یماصال ن. اش زدم نهیدست رد به س یپول یخاطر ب

 ...کنه و  یاون نگاه م نویکه باباش هنوز به دست ا یدست آدم

 .گذاشتم يچه مرد نیسر به بال يدونم عمر ینشناسه من که م یهر ک! آقا هیحرفا چ نیا! يوا -

 .رضا سر جنباند حاج

از سر  یبده که وقت ادی يو شوهردار یراه و روش زندگبه دخترتم . زبون بسته بمونه خانم نیپس بذار ا -

 .رهیزنه، شوهرش رنگ نده و رنگ بگ یحرص حرف م

 .من خودم حواسم بهشون هست. بخور توییحاال شما چا. چشم -

شده به نباتش را مزه مزه کرد، اما ذهنش هنوز  نیریش يبه همسرش گفت و چا يرضا دست درد نکنه ا حاج

 .داد یبه دخترش م میبار تذکر مستق نیشد ا یالزم م. بود شیرها و حرف ها ریدرگ

**** 

 ییپر از حرف ها یسکوت. بود، سکوت بود و سکوت انشانیکه م يزیبه خانه تنها چ دنیو تا رس نیماش داخل

داشت اما رها هر از  ینگاه از رو به رو بر نم لیسه. خواست یدل و اراده محکم م کیگفته شدن  يکه برا

شکستن  نیاز ا ییخواست صدا ینم. زد یسکوت نم شهیبر ش یسنگ یکرد ول یچشم نگاهش م ریز از یگاه

در کنار . را هم حرامش کند يآرامش ظاهر نیهم شیبشکند و خرده ها یمیخواست حر ینم. به گوشش رسد

 .اوردین شیبه رو يزیبگذرد و او چ ریبار به خ نیکه ا یقلبش باز آرام بود به شرط يها یبا تمام ناآرام لیسه

قبل از او هر دو سالم کردند . آمد رونیب نیمیباز شد و س نییادامه داشت که هنگام باال رفتن در طبقه پا سکوت

 .با هر دو دست داد و دست رها را نگه داشت. کرد یظاهرش را حفظ م شهیهم نیمیس. گفتند ریو شب به خ

 ؟يبهتر شد زم؟یعز یخوب -

 .ودمهم نب یلیخ. ممنونم -

 ؟يمهم نبود چند روز نبود -

فقط دو روز . ردیزن آمار آب خوردنش را هم بگ نینبود ا دیبع. ماه نبوده است کیگفت چند روز انگار  یم چنان

 .نبود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٦٩ 

 .گشتم یبرم شیبود و اال همون دو شب پ لیاصرار خود سه -

 .را جلو داد شیلب ها نیمیس

 ل؟یآره سه -

 :افزود يبماند با لبخند معنادار لیآن که منتظر جواب سه یب و

 .زوده واسه چند شب کنار هم نبودن که -

 :حوصله گفت یب لیسه

 .خوام استراحت کنم یبا اجازتون من خستم م. به بهونه دوست داشتن حبسش کنم مامان ستیقرار ن -

 یو پشت چشم رداویخودش ن يداشت جا خورد، اما به رو لیسه يمشابه از رها به جا يکه توقع رفتار نیمیس

 .نازك کرد

 .مونه یکم کنار من م هیرها . خب شما برو. پسر جون يدار يچه عجله ا -

 :و با لبخند افزود دیرها را به سمت خود کش یکم

 .تو ایب. عروسم میدو هفته بهت عادت کرد نیتو ا یحساب -

 .برگشت اما او فقط شانه باال انداخت لیمستاصل رها به سمت سه نگاه

 .ریپس فعال شبتون به خ. خوش بگذره -

 یفکرش را نم. هم به داخل بود لیسه دنیقصدش کش. هم باال رفت نیمیس يابرو يتا کیوا رفت و  رها

 :فشرد و گفت یاما دست رها را کم ند،یواکنش را بب نیکرد ا

 .داخل ایب. زمیعز ننیمردا هم -

تمام . کرد یخانه و خانواده احساس غربت م نیدر ا لیبدون سه. حس وارد خانه شد یب ییبا دست و پا رها

بود  یقائده مستثن نیفقط سبحان از ا. بردند یم شیشده پ یطراح يا لمنامهیرا انگار بر اساس ف شانیرفتارها

 .شد یکه البته با حضور سحر در کنارش او هم کمرنگ م

کاش . به فضا پرت کرد یو بوس دییاش سازد و گونه به گونه  يا مهیلبخند نصفه ن شهیمثل هم دنشیبا د سارا

برعکس رابطه اش با سحر و . داد ینشان نم یاقیاما او اشت ردیدوستانه بگ يتوانست با سارا رابطه ا یحداقل م

 .مناسب تر بود لیسه يکه به چشم خانواده برا ییاناید

 .نشست شیپدر شوهرش را هم کوتاه فشرد و سر جا دست

 رها جان؟ يخور یم یچ -
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 .ندارم لیم. ممنون -

 .اخم کرد نیمیس

 .ادیخوشش ب لیفکر نکنم سه. زهیممکنه توازن اندامت به هم بر. ییکم غذا یلیتو خ. شه یکه نم يجور نیا -

مگر لباس تنش هستم که هر زمان خواست همراه باشد و هر زمان . دیآ یبه جهنم که خوشش نم! به درك"

 لیانگاشتن سه دهیرا در همان ذهن جا گذاشت و حرصش را از ناد ذهنش يحرف ها "!خواست بگذارد و برود

 .پس زد

 .گرده یاشتهام برم. مشکل ندارم گهید يفصال یبه خاطر هوا و جو، ول شهیتابستون من کال اشتهام کم م -

د تو تا خوابش ببره بع ادیب دیخنک کننده پتو تا فرق سر آدم با يفنا نیبا ا. رها جون یستیوسط برهوت که ن -

 ؟ینال یم ییهوا و کم اشتها ياز گرما

 .به سارا زد يلبخند

که فصل بهار  ایمثل بعض. به خاطر نوع آب و هوا هیفصل ییاشتها ینوع ب هی یول ستمیتو برهوت ن. زمینه عز -

گل ها دچار  یبه خاطر گرده افشان یول ستنیوسط دشت گل ن. کنند یبا تمام مراقبتاشون مدام سرفه م

 .شنیم تیحساس

 :را جلو داد و ناله زد شیلب ها سارا

 .کنه یم تمیکنم از بس سرفه اذ هیخواد زار زار گر یدلم م ادیاسم بهار که م. میجور نیمنم ا. رها یگفت يوا -

 رییتغ يگریدر دست د یبزند اما انگار حالت سارا با کنترل یخواست حرف. سارا جا خورد یشدن ناگهان یخودمان از

 یهر چه بود از سمت او آب م. بود نیمیرد نگاهش به س. نشست شیسر جا یشگین حالت همکرد و با هما

 یعبور م دیمقابل رها نبا يقرمز ازخطنانوشته سارا  یطبق قانون. دیرس جهینت کیبه . بود یدختر باهوش. خورد

 . دیفهم یرا نم شیچرا. کرد

 :پا انداخت و با لبخند گفت يپا رو نیمیس. کوتاه برداشت يرا که آورده شد با تشکر یآب پرتقال وانیل

 خانواده چطورن؟ -

محترمانه را نداشت که معلوم نبود آخرش به  یبازپرس نیاصال حوصله ا. کرد دعوتش را قبول کرد یغلط عجب

 :حال خودش را کنترل کرد و مودبانه پاسخ داد نیبا ا. کجا ختم شود

 .سالم رسوندن -

 .ه ساکت نگاهش کرد و لبخندش پررنگ تر شدچند لحظ نیمیس
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خانومانه است  یدور هم هیپنج شنبه  ینه ول ایفرصت کرده بهت بگه  لیدونم سه ینم نیبب. سالمت باشن -

 . مقبول يکه برام مهمه عروسام باشن با ظاهر

 ه؟یبدونم مناسبتش چ شهیم ؟یدور هم -

 .میرو دار یمهمون نیبار ا کی یماه بایتقر. خواد یمناسبت نم یدور هم -

کرد  یفکر نم. بود زانیها گر یدور هم نیاز ا شهیبه خاله معصومه داشت، اما مادرش هم یچه شباهت نیمیس

 .لبخند زد یباشد، ول ندیخوشا شیچندان برا یمهمون نیا

 .شمیمزاحم م. ممنون از دعوتتون -

 .دیدوباره کنترلش پر سارا

 د؟یخر میفردا بر يایم -

 .دید نیمیبه لب رها آمد و باز رد نگاه سارا را به س لبخند

 ؟یکن دیآخر هفته خر يبرا يخوا ینکنه م -

 .شم یمزاحمت نم ياگه کار دار یآره خب، ول -

 .کنم دیمنم خواستم خر دیشا ؟یچه مزاحمت -

 .یواشکیذوق  کیاما  دیسارا د يذوق را درچشم ها برق

 .با من هماهنگ کن یپس هر موقع دوست داشت -

 .هم هماهنگ کنم انایبا سحر و د دیبا -

 :حفظ ظاهر گفت يآورد اما برا یبه همراه نم شیبرا یبا آن ها احساس خوب یهمراه. کمرنگ شد لبخندش

 .باشه -

 .و برخاست دینوش یرا کم وانشیمانده ل یباق سپس

 .با اجازتون من برم باال -

 !کجا حاال که زوده -

 .ستنها لیسه -

 .کرد يخنده کوتاه و معنادار نیمیس

 .تخت پادشاه هفتم باشه ياالن پسرم رو یفکرکنم با اون همه خستگ -
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 شیبرا. بخوابد کیزودتر از ساعت  لیسه دیند یشب چیگذشت ه یم شانیکه از زندگ یمدت کوتاه نیا در

کرد که نگاهش به در پهن و  یم یخداحافظ. نزد و فقط با لبخند پاسخ داد یحرف گریتعجب داشت اما د يجا

فاصله و با چند پله باالتر از  یکم اطبقه باال هم بود البته ب يدر کنار در ورود يدر نیچن. بلند گوشه سالن افتاد

نگاهش را برداشت و . شود یبه کجا ختم م ندینکرده بود بب يتا به آن روز کنجکاو یول ،يسطح ورود

 .کرد یخداحافظ

 .باال رفته به دخترش نگاه کرد يبا نگاه و ابرو نیمیس

 اومد سارا، نه؟ یاز رها خوشت نم -

 .را در هم قالب کرد شیدست ها سارا

 .مامان ستین يدختر بد -

 مگه من گفتم بده؟ -

 ... ینه ول -

 .نره ادتی نویا. است بهیغر هیدر هر صورت  -

کوتاه و مرتبش را پشت  يو موهاکنار همسرش نشست  نیمیس. سارا در هم شد و به سمت پله ها رفت چهره

 .گوش داد

 .دارم واسه آخر هفته دیخر یفردا کل -

 :انگور داخل دهانش گذاشت و گفت يصادق حبه ا حاج

 .انیبچه ها ب گمیم -

**** 

داد اول لباس  حیترج. باشد منیاحتمال داد داخل نش ونیزیتلو يصدا دنیبا شن. گشت لینگاهش دنبال سه با

چهره اش . به سرفه اش انداخت گاریتوتون س يعوض کند اما وارد سالن که شد تا به سمت پلکان برود بو

در حال  یلمیبود و ف تهصدا نشس یب ونیزیمقابل تلو لیسه. حدسش درست بود. جمع شد و سر چرخاند یکم

 انیکه م يگاریس لتریرنگ بود از ف يکستردنباله دار دود خا يپخش بود، اما همه توجه رها به سمت حلقه ها

به سمت او  شیانگشتانش سر خورد و پاها انیدستش تا م ياز رو فیک. شد یخاکستر م لیانگشتان بلند سه

 .يگاریس ریداخل ز گریسوخته د لتریف کیبه او نگاه کرد و رها به  لیسه. شد دهیکش

 ؟یکن ینگاه م یبه چ -
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 .زد یدهانش را قورت داد و پلک آب

 .یکش یم گاریدونستم س ینم -

 اد؟یبدت م -

 .نگران مضراتشم شتریب -

 .ستیمهم ن یدود دارم گفت نیعادت به ا یکه بهت گفتم گهگاه یموقع -

 :چشم در چشم او برخاست و گفت لیسه. نگاهش کرد رتیرها باز شد و با ح يابروها

 یو حرفامو نم يدید یجمون بود، نه؟ تو منو نمها تنها مالك تفاهم ما واسه ازدوا دنیندونستن ها و ند -

 .تو رو يمنم فاصله ها و نه چشما. يدیشن

 .مچاله شد لیمشت سه انیسوخته م مهین گاریو س دیلرز نهیرها در س قلب

 

 

و پشت  دیآشفته دست پشت گردنش کش لیسه. انگار تنش با سوختن کف دست او داغ شد. رها جمع شد چهره

 .به او کرد

 .نذار من بپرسم. خودت شروع کن رها -

گرمش . به سمت اتاق رفت و لب تخت نشست. خواست یاصال دلش جنجال نم. رها قدم قدم عقب رفت اما

و  نیبا همان شلوار ج. را باز کرد شیمانتو يو دکمه ها دیشالش را از سرش کش. کرد یم یاحساس خفگ. بود

 .به بالش فشرد تخت ولو شد و صورتش را يمانتو رو ریتاپ ز

 کنه؟ یپشت کردن ها مشکلو حل م -

 نشییلب پا. کرد ینگاهش م رهیدستش را به چارچوب در زده و خ لیسه. چرخ خورد و نشست لیسه يصدا با

 .رفت یم شیبا آرامش پ دیبا. دیکش یقیرا به دندان گرفت و نفس عم

 م؟یمگه ما مشکل دار ل؟یکدوم مشکل سه -

 .آمد شیبه چپ پ لیما یشد و سرش کمتنگ  یکم لیسه يها چشم

 ؟يندار یمشکل چیپس تو ه ؟يجد -

 !نه -

 :جلوتر رفت و گفت لیسه
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 شنوم، نه؟ یازت بخوام نه نم یپس االن من هر چ -

 !نه -

تعادل برخاست و مقابل  یرها ب. دیاو انداخت و دستش را گرفت و به سمت خود کش يبه سر تا پا ینگاه لیسه

بود و قصد پس زدن  يجد مشیبار تصم نیا. ستادیکه تمام تنش در حول و وال بود اما محکم ا نیبا ا. ستادیاو ا

خودش  دیبا. تنگش نشده است شتریبعرصه  نیداشت تا ا ینگه م یرا راض لیسه دیبا. نداشت دنیو پس کش

را کنار  یخوشبخت توانست ینگذاشت، اما م یزندگ نیبا عشق پا به ا دیشا. داد ینجات م یسر در گم نیرا از ا

 .مرد تجربه کند نیا

و مردانه اش سرکش  بیعج لیباز م. تپش قلبش باز اوج گرفت. چهره او چرخ خورد يبایدر قاب ز لیسه نگاه

رفت و نفسش به نفس  شیسرش پ یکم. گرم بود شهیبرعکس هم. او گذاشت انیسرشانه عر يدست رو. شد

و نگاه ثابت او را  شودپلک گ. شد یرها آرام بسته شد، اما انتظار لمس شدنش طوالن يچشم ها. ختیاو آم يها

 .يآرام بود اما پر از دلخور شیصدا. دید

 .زدم یم يخواستم، خودمو باز به کور یبستتو م يچشما -

 :بار جان دارتر گفت نیشد و ا ادیاو ز فیظر يشانه ها يانگشتانش رو فشار

 .دوست داشتنت کردم يفداغرورو  یاما بسه هر چ -

 .دیرها لرز يها لب

 ؟یمونیپش یاز چ -

 !از انتخاب اشتباه و چشم بسته تو -

 .او سر خورد و سرش آرام تکان خورد يبازو يرو لیانگشتان سه. دیاز رخ رها پر رنگ

 ...که  نیا. واسه دل الزمه یرحم یکه ب نیا. ستیعشق ن یکه همه چ نیا. که کردم یاز اشتباه -

 .چنگ زد شیکرد و به موها شیرها

 ؟یبهم نداشت یحس چیه یوقت يچرا قبول کرد -

 ...من ...  لیسه -

 :اش گذاشت و محکم اما آرام گفت ینیمقابل ب انگشت

 .خوام ینم هیتوج! شیه -

 ؟يبشنو يخوا یم یپس چ -
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به احمق فرض کردن من و . نتونهیکه ب يبه فاصله ا. ت به پدرت هیاش شده کنا جهیکه نت یقتیحق! قتویحق -

... 

 .به انتخاب تو نداره یربط. بچه گونه است يدلخور هی. من از بابام دلخورم -

خوان  یکه م ییاما از اونا اد،یبدم م یزنن به نفهم یهم که خودشونو م ییاز اونا. ادیاحمق خوشم نم ياز آدما -

 .احمق فرضم کنن متنفرم

 .ادامه داد شیدر چشم ها رهیشد و خ کیبه رها نزد باز

 .راستشو بگو. تو قلب من درست نکن رها يزاریشاهراه ب -

 :کم آورد و با حرص گفت رها

 .يفقط تو نبود. که باخته منم یاما اون گمیباشه م. باشه -

رفت و سر  شیموها انیدست رها م. ستادیبود، اما محکم ا یاز درون رو به فروپاش. نگاهش کرد قیعم لیسه

 .انداخت ریبه ز

 ...خوام  ینم. لیسه میبا تو راض یمن به زندگ -

 .چانه اش فرو رفت و به ضرب سرش را برگرداند ریاو ز انگشتان

 ؟یرو باخت یبا من چ یتو زندگ -

 :با بغض گفت رها

 !حق انتخابو -

او  یبه رژه رفتن و کالفگ. شد ریاشک رها سراز. کرد شیبر هم فشرده شد و رها لیسه يها و لب ها چشم

. ختیو اشک ر دیاو راشن یلعنت ادیفر. ختیدل خودش فکر کرد و اشک ر یبه دل ب. ختیشد و اشک ر رهیخ

 .دیچسب نیبر زم شیرفت، اما با بلند شدن دستش پا کیو نزد دیاو د يسرکوب غرور را در چشم ها

 :گفت شانیپر لیسه

 !خوام کابوس دنباله دار بشه ینم. جا دفن شه نیبذار اشتباهم هم -

 :به زحمت گفت. دیکش یم رونیب شیتمام توانش را از دست و پا یانگار کس. ستادیا شیسر جا رها

 کنم؟  يریعشق اساط هی يشدم و ادعا تیکه سر ماه نشده وارد زندگ نیا ل؟یسه یاز من داشت یچه توقع -

 :و کالفه گفت ستادیاش ا یقدم کیدر  لیسه

 !شده ام لیانتخاب تحم هیکه  يدیکوب یانقدر با رفتارات مثل پتک تو مغز سرم نم! عشق سرمو بخوره -
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 !مجبورم نکرد یبه خدا کس. ينبود -

 :باال رفت لیسه يصدا

 هان؟. حرف از حق نداشتن انتخاب زد یمن ک يپس االن رو به رو -

 .گونه اش راه گرفت ياشک رها رو باز

 ... مگه چشونه و . يریگ یگفت بهونه م یاومد م یم یهر ک. ودتر ازدواج کنمخواست ز یبابام م -

 .نکن فیواسه من قصه تعر -

که در  یکس نیمنم همون جا قسم خوردم اول. دفعه هم حالش بد شد هی. شده بود یمامانم عاص. ستیقصه ن -

 .خونه بابامو زد نه نگم

 .نار زدنگاهش کرد و رها با کف دست اشکش را ک یکم لیسه

 .بوده نیباور کن هم. ندا ایاصال از حماد . برو از بابام بپرس -

 شه؟ رتیهم درگ گهید یزندگ هی يخودت فکر نکرد شیپ ،یاحمقانه رو گرفت میتصم نیا یوقت -

 . ده یاشتباه، اشتباه جواب نم شهیهم -

 .پوزخند زد یعصب

 حرفا؟ نیبا گفتن ا يگرد یم یدنبال چ -

 .اعتماد تو -

به  یرها کم. دیموها، صورت و پشت گردنش کش انیدست م یلب تخت نشست و با کالفگ شانیپر ل،یسه

 :و گفت ستادیسرش ا يباال. تر رفت کیخود جرات داد و نزد

 !یمیتو تنها شانس خوشبخت دمیمدت کم فهم نیتو هم -

 .شد دهیباال کش یبا لبخند تلخ لیسه نگاه

 ؟يکرد یباور م يخودت بود! باورش سخته -

 رو باور نکردم؟ يکرد فیمن تعر دنیکه تو از د يمگه قصه ا! آره -

 ؟یچرا از همون اولش نگفت -

 .انداخت ریکنارش نشست و سر به ز رها

 کرد؟ یم یچه فرق. نتونستم -

 .یشیکنار من شکنجه م يکردم دار یبود که االن هر لحظه فکر نم نیفرقش ا -
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 يهمه  شیدانست که همه حرف ها یم. اش را داشت نهیاز س دنیپر رونیانگار قصد ب. رها در تقال بود قلب

 .ستین قتیحق

 ؟یمونیاالن پش -

 .صورت او را به سمت خود برگرداند لیسه

 هینه  ،يپا تو خونه م بذار يشد با حس بهتر یم یازت دست نکشم، ول امیاون قدر دوست دارم که تا ته دن -

 ...شب ازدواجمون که خاطرم شده  نیبدتر! يازدواج اجبار

 .دیکش یقینفس عم لیسه د،یرها نگاهش را دزد یوقت

 .نکردم دایپ تیخودمو تو زندگ يهنوزم جا -

 .برود که رها دستش را گرفت برخاست

 !لینرو سه -

 .دیدستش را کنار کش لیسه

 ...برم اما  ییجا ستیقرار ن -

 .نشست و دستانش را گرفت شیمقابل پاها. او نگاه کرد يچشم ها به

اون موقع مجنون شدنمو . یدوستم داشته باش. یباش یکنار هم بودن راض نیاز ا یتون یبهم ثابت کن که م -

 گهید يایدن هیمن با تو واسه خودم . برام حس کابوس داره یاما اگه االن بخوام کنارت باش همه چ ،ینیب یم

 !ش محبتههم. ستیکه عادت توش ن ییایدن. ساخته بودم

 :زده اش برخاست و به سمت در رفت که رها گفت خیانگشتان  يرو يبوسه ا با

 ؟یوقت نتونستم چ چیاگه ه -

نفس از . تپش قلبش سرسام آور بود. اش گذاشت نهیس يدست رو. مکث کرد اما برنگشت نگاهش کند لیسه

 :داد و در همان حالت گفت رونیتنگش ب نهیس

 .کن رونیفکر طالقو از سرت ب. تاوان انتخاب اشتباهت شهیلحظه عمر من م نیکنار من تا آخر یزندگ -

به مشامش خورد  گاریتوتون س يباز بو. دیاز اشکش کش سیصورت خ يرها دست رو. رفت رونیتند کرد و ب پا

 .تخت در خود مچاله شد يرو. و دلش سوخت

تا  لیکرد سه یفکرش را هم نم. دیست رسزود به بن ب. وار پا در شکم جمع کرد و صورت به بالش فشرد نیجن

 يباز نیا دیبا. و حالش را بدتر کرد دیآشفته بازار ذهنش سر کش انیفکر سورن م. حد موضوع را کش دهد نیا
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آمدن . رفت یم شهیهم يبرا دیسورن با. معنا نداشت يمساو. باخت ینفر م کیشد و  یطرفه تمام م کی

تمام تالش  دیمهم تر است، با زیدوست داشتن از همه چ شیبرا دید یمنوع اجبار شد، اما حاال که  کی لیسه

 يقصه ا دیبا. همه احساس نابش تجربه کند نیتوانشت عشق را با او و ا یباز م دیشا. بست یخود را به کار م

 .کرد یم اندگارصفحه سرنوشتش هم م يرا که ساخته بود رو

دلش در حال . اذان بود گرید یکم. ساعت از چهار صبح گذشت يعقربه ها دیافکار سرگردانش نفهم انیم

 رونیب. قصد برگشتن به داخل اتاق را انگار نداشت لیسه. را پاك کرد شیبرخاست و اشک ها. بود دنیترک

 .شد ریسراز شکشکه گفت ا... قامت که بست و بسم ا. سجاده اش را گشود. وضو گرفت و بازگشت. رفت

سر . گونه اش سر خورد يگرم و پر مهر رو یکه دست دیه چادرش را به صورتش کشتمام شدن نمازش گوش با

 .حرکت ماند یب لیسه يچرخاند و نگاهش در مردمک لرزان چشم ها

 ...به خودم دادم و حاال  دنتیبود که با د يوعده ا ینیفرشته زم هیبهشت با  دینو -

 :زمزمه کرد آرام

عمر عطش باشه  هیاگه  یحت دمیباشه م یبهشت با تو بودن هر چ يبها. نه بهانه دنیگفتن بهشتو به بها م -

 ...اما  ستمین یچیبدون تو ه. رها يمن شد یتو رگ و پ. وجودت اتیکنار آب ح

 :لب او مهر سکوت زد و گفت يرو انگشتانش

 .يخوا یبشم که تو م یهمون دمیقول م -

 تیاحساس امن. آرام گرفت. دیاش چسب نهیگشود، رها به س شیوآغوش که به ر. دینرم انگشتانش را بوس لیسه

 .را بست شیکرد و چشم ها

**** 

 یهر چه م. انگاشته شده بود دهیعمال ناد. همراهشان شد دیکه به سارا داد در خر یحوصله بود، اما بنا بر قول کم

 یسارا را م گاهینگاه گاه و ب. شندبه رها داشته با یکه توجه نیکردند بدون ا یخواستند با هم نظر رد و بدل م

 :دارد که رها کوتاه پاسخ داد را يزیچه چ دیقصد خر دیفقط پرس. یحرف چیاما بدون ه دید

 .ادیبه چشمم ب یهر چ -

 !چیه گریو د نیهم

 .را داد دهیجواب سپ. ستادیدورتر ا یزنگ خوردن تلفنش کم با

 چه خبر؟ ؟یخوب -
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 !توئه شیخبرا پ. یسالمت -

مغازه  نیتریپشت و. شدند يبه همراهانش انداخت که وارد مغازه ا ینگاه. زند یطعنه م دهیکرد سپ احساس

 :و گفت ستادیا يگرید

 شده؟ یچ -

 رها؟ يدیسورنو د -

 .نشست شیشانیپ يرو ياحساس کرد عرق سرد. ختینام سورن قلبش فرو ر دنیشن با

 !نه -

شده بود و  داشیدستش؟ امروز جلو خونه ما پ يزیبر ویآب پاک يبر یمگه باهاش قرار نذاشت یدختره روان -

 نتت،یتا از پشت پنجره بب دهیکش یم کیپشت در خونه بابات کش یکه دو سه ساعت نیمثل ا. گرفت یسراغتو م

 ؟یکن یم یمعلومه چه غلط. يگفت جواب تلفنشم نداد یم. اما ندا اومده پشت پنجره

 :گفت یلرزان يصدا با

 د؟یفهم -

 !چه خبره دیپرس -

 :قرار تکرار کرد یب

 د؟یفهم -

نرو  دنشیبهش بگو، اما د یتلفن گمیم ياگه قبولم دار. گمیدوستانه م. نرو دنشیرها د ینگفتم ول يزیمن چ -

 .گهید ستین یشناخت یکه تو م یسورن اون سورن نیا! تیبختک زندگ شهیکه م

 !خواست یچه از جانش م یبغض لعنت نیا. دیایب رونینفس راحت تر ب دیشا. دیکش شیگلو خیب دست

 رها؟ یکن یگوش م -

  ده؟یسپ هیمنظورت چ -

 ...رها نکنه . انگار از همه عالم و آدم طلبکاره! دونم ینم -

 :دیتاب پرس یحرفش را خورد که رها ب یباق دهیسپ

 ؟ینکنه چ -

 یم ارتیخودشو صاحب اخت يجور نیا دراز کرده که حاال اومده مشیاز گل يادینکنه قبال تو رابطتون پاشو ز -

 .دونه
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 .گرفتار شد يلحظه ا یبه لرزش تنش

 ...تو  ده؟یسپ یگیم یچ یفهم یم -

 .مسخره رو تموم کن يباز نیکنم عقل نداشتتو به کار بنداز و زود ا یخواهش م یحق با توئه، ول. من نفهمم -

 !رها -

 ياز دستش افتاد و هر تکه اش به گوشه ا یقدر هول کرد که گوش نیا لیسه يصدا دنیچرا با شن دینفهم

 .با تعجب نگاهش کرد لیسه. پرت شد

 ؟يدیترس -

 .دهانش را قورت داد و سالم کرد آب

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا. جا خوردم -

 :او را برداشت و در حال بستن دوباره اش گفت یخم شد و گوش لیسه

حوصله  دیگفتم شا. کنند یم دیپاساژ خر نیخانما ا نیدونستم فقط ا یم. دیخر يایبا بچه ها م یخودت گفت -

 .ت بدون من سر بره

 .چپش را باال انداخت يابرو يگوشه . را به سمتش گرفت یگوش

 .ظاهر شدنم هویالبته از  ،يدیکنم تو ترس یحس م. کنه خانمم یفرق م یلیخ دنیجا خوردن با ترس -

 .زد يا مهینصفه ن لبخند

 .زدم یحرف م دهیبا سپ -

 کجان؟ هیبق. مکالمتون کامل شه ریتماس بگ هیخب  -

 .دنید یفکر کنم داخل مغازه رو به رو داشتن لباس م -

 ؟يدیخر يزیتو چ -

 .نه هنوز -

 .طبقه دوم میبعد بر ادیتا سبحانم ب ریبگ يریتماس بگ يخوا یاگه م -

 .بعد يباشه برا. ستیمهم ن -

 .تکان داد يسر لیسه

 .یدون یهر طور خودت م -

 .آورد رونیموقع سارا سرش را از مغازه ب همان
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 .سالم ؟ياومد یتو ک لیرها جون؟ سه -

 .هم به آن سمت رفتند با

 .رفت یسر م یمعرفت حساب یواقعا حوصله رها با امثال توئه ب. خوب شد که اومدم واال -

 :بزند رها گفت یسارا در هم شد و تا خواست حرف يها اخم

 سارا؟ يکرد دیخر. از مغازه رونیزدم اومدم ب یمن با تلفن حرف م -

 .کوتاه بنفش رو برداشتم رهنیهمون پ. چطوره نیبب ایب! آره -

 :لبخند زد و گفت. باشد یکرد همراه خوب یدرونش سع یبا تمام آشفتگ رها

 .ادیحتما بهت م دهیپوستت سف -

برد  یکه از مادرش م یباشد، اما با حساب شتریوست داشت رابطه اش با رها بقلبا د. سارا برق زد يها چشم

 :احوال دست رها را گرفت و گفت نیبا ا. ممکن بود ریامر غ نیتا زمان جا افتادن رها در خانواده شان ا بایتقر

ازش  یلیم خکنه، اما خود یم هیسحر گفت تو تنم گر. الغرم يادیمن ز. نیبب ایهم هست، ب گهید رهنیپ هی -

 .خوشم اومد

 .دفعه بعد بپوش. خب اگه از اونم خوشت اومد بخر -

را  راهنیسارا پ. سارا استقبال کرد و با هم به سمت مغازه مورد نظرشان رفتند. رها خوشش آمد استیاز س لیسه

 :دیمختصرشان از سارا پرس یو احوال پرس لیسه دنیتعجب د انیخواست که سحر م

 ؟يدینخر نویمگه هم ؟یپرو کن يخوا یدوباره م -

 .خوشت اومد نمیاز ا دیشا گهیرها م یچرا، ول -

 .بود، اما ابرو باال انداخت ندیکوتاه سحر به سارا و رها ناخوشا نگاه

 .لتهیهر طور م -

 .جلب شد لیاش با سه مانهیو لحن صم انایلباس را گرفت و به اتاق پرو رفت که نظر رها به سمت د سارا

 پسر عمو؟ يشد دایکم پ -

 .لبخند زد لیسه

 ل؟یستاره سه گنیم يدینشن -

 .يدیتاب یم شتریا قبال تو خونه عموت ب -

 .گل کرد طنتشیمتوجه شد و ش لیسه. شد و نگاهش را برگرداند يدچار حس بد رها
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 .داشتم شتریقبال کار ب دیشا -

 .دیخند اناید

 .ستیسر بزن بد ن هیحاالم به کارات  -

 .فرصت نیچشم، تو اول -

 یکرد او چه واکنش یبرخورد م یمیطور صم نیا لیبا سورن مقابل سه ياگر او هم روز. حرصش گرفته بود رها

سال  کی نیمگر در ا. افتاد دهیسپ يحرف ها ادی. ختینام سورن قلبش دوباره فرو ر يادآوریداد؟ با  ینشان م

 .دیباز شد و سارا سر کش مهیپرو ن تاقهمان موقع در ا! را زد؟حرف ها  نیا دهیافتاده بود که سپ یچه اتفاق

 !خوبه؟ نیرها جون، بب -

 .به ظاهر لباس در اندام او سر تکان داد یبا نگاه. کرد لبخندش را حفظ کند یسع رها

 ...رو هم صدا کنم که  هیبذار بق. خوبه یلیبه نظر من که خ -

 گه؟یپس خوبه د. امیاالن م. بدن یفکر نکنم نظر خاص -

که انگار  دیمغازه د رونیسر که چرخاند سبحان را ب. سارا با لبخند تشکر کرد و باز داخل رفت. کرد دییتا رها

 .گردد یدنبالشان م

 .گرده یسحر جان فکرکنم سبحان دنبال شما م -

وارد مغازه  يم بلندسبحان لبخند زد و دست تکان داد و او با سال دنیبا د. سحر باال رفت و سرچرخاند يابرو

 .شد

 لیسه نیب نیآن ها باشند، اما در ا همانیتا شب طول بکشد و شام را هم م دیدو برادر باعث شد خر آمدن

اشتباه  دیبعد فهم یابتدا حس کرد هنوز نتوانسته رابطه با جمع را هضم کند، اما کم. رها بود یمتوجه کم حرف

 .کند یم يکند و او خودخور یم

مقدمه  یب. چانه اش برد ریداد و دست ز هیتک زیبه م لینشست که سه شیآرا زیم یصندل يور یخستگ با

 :دیپرس

 ؟یناراحت یاز چ -

 .زد و ساعتش را از مچش باز کرد یکمرنگ لبخند

 .ستمیناراحت ن -

 .سر خم کرد و نگاهش کرد لیسه
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 ... شینکنه هنوز بابت دو سه شب پ. بگو هستم یهست گمیم -

 یدونم خودمم مقصرم، ول یم. خب انتظار قربون صدقه رفتن ازت نداشتم. میاون شب هر دومون ناراحت بود -

... 

 .شد کیبه هم نزد لیسه يسکوت رها، ابروها با

 .بگو ؟یچ یول -

 .صاف نگاهش کرد رها

 ؟یکار داشت یتو خونه عموت چ -

 .رها حرصش گرفت. خنده ریمرتبه زد ز کیابتدا با تعجب نگاهش کرد، اما  لیسه

 ؟يخند یم یبه چ -

 .حسودن یکه زنا در هر حالت نیبه ا -

 :و با اخم گفت ستادیمقابلش ا رها

 ...پس اگه منم با  -

 .بود گور خودش را با آوردن نام سورن بکند کینزد. ساکت شد و لب به دندان گرفت لیاخم سه با

 .ادیخوشم نم مهیرها از حرف نصفه ن ؟یبا چ -

 !یش یبا پسر عموم خوش بگذرونم تو ناراحت نم -

 .تر شد و زل زل نگاهش کرد کینزد یقدم لیسه. جمله را سر هم کرد نیا یبدبخت یکل با

 ؟یچ یعنی ؟یخوش بگذرون -

 .دیاو کش یشانیپ يرو شانیپر يزنانه اش استفاده کرد و دست به موها استیاز س رها

 .یگذرونیم که تو با دختر عموت خوش يهمون جور -

 .چشمانش را تنگ کرد یکم لیسه

 !هیچ یدون یمردونه که م رتیغ -

 :گرفت و لبخند زنان گفت شیباز رها

 .همون حسادت زنونه است -

 .خنده او محکم بغلش کرد انیباز شد و م لیسه يابروها
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لحظه فقط  نیخواست مثل هم یچنگ انداخت که دلش م یبه آغوش شیرها بسته شد و دست ها يها چشم

 .آخرش راگرفته بود میتصم. آرامش کند

*** 

مبل  نینداشت و فقط وقت تلف کرده بود در کنج تر شیبرا يندیخوشا چیکه ه یو کسل بابت مهمان خسته

روزها به  نیا. اش استرس گرفت یگوش يرو یغامیبا آمدن پ. کرد یرا تماشا م انشیسالن نشسته بود و اطراف

نکند سورن باشد و در . و دائم در هول وال بود ختیر یقلبش فرو م یگوش امیپ ایزنگ تلفن  دنیمحض شن

 ...اش سر کشد و  یبه گوش ياز سر کنجکاو لیگذاشت، سه یپاسخ م یکه ب ییها امیتماس ها و پ نیاز ا یکی

عشق هنوز  یانتخاب ب کیکه بابت  یلیمعلوم بود سه یحالت نیدر چن. دیلرز یفکرش هم ستون فقراتش م از

 ...و  ردیگ یرابطه را م نیدرنگ ختم ا یب خت،یگر یم یاز هم آغوش

هنوز نه به  دیشا. را دوست دارد لیامر مسجل بود که سه کی شیبرا. خواست یاتفاق را نم نیدلش ا اصال

اما  را حس کرده بود نیهم ا لیسه. بود یاما محبتش واقع د،یکه مدت ها با پدر به خاطرش جنگ یاندازه عشق

غلتک افتادن رابطه  يخواهان رو اعالقه پررنگ تر شود و خود ره نیتا ا ستادیا یم الشیسرسختانه مقابل ام

 .شان شود

 .بود دهیسپ. دیصفحه کش يرا پس زد و انگشت رو افکارش

 ؟ییکجا -

 :کرد پیجوابش تا در

 شده؟ يزیچ. داره یمهمون. خونه مادرشوهرم -

 .بعد جواب آمد قهیدق دو

 .بهم زنگ بزن یهر موقع تونست -

 میکنار گذاشت، اما هنوز ن زیم يرا رو یکرد گوش افتیرا که در لشیتحو امینوشت و پ يجواب فقط باشه ا در

 .به صفحه هم نگاه نکرد یبرداشت و حت دهیسپ الیهم نگذشته بود که تلفن زنگ خورد به خ قهیدق

 ...گفتم که خونه مادر  ؟یخوب -

 .يداد یحاالم جواب نم! چه عجب -

و آب دهانش را  دینگاه ترس خورده اش در اطراف چرخ. لحظه احساس کرد قلبش نزد و واقعا هم نزد کی يبرا

 .قورت داد
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 ؟ییتو -

کوتاه  امیپ هی شهیهمه التماسم م جهیو نت يد یشده که جواب منو نم یرها مثل بچه خوب بگو چ! نه روحمه -

 .نمتیتونم بب یکه نم

 .کرد یاش تند تند حرکت م نهیس قفسه

 .گمیباشه بعدا بهت م -

 ؟يومدیو ن یکه گذاشت يهمون قرار یعنیبعدا  -

 .نشد -

 اصال، که اتاق خوابت شده اتاق خواهرت؟ ییتو کجا ؟یزن یحرف م یچرا تلگراف -

 :گفت یو فکر ناگهان زهیانگ کی با

 .ستمیتهران ن -

لبخند . دیرا د اناینافذ د يسر چرخاند و چشم ها. نظرش گرفته است ریموقع حس کرد دو چشم کنجکاو ز همان

 :باز سورن گفت. کرد و برخاست افتیدر یلبخند متقابل. به لب آورد و سر خم کرد یمضحک

 .بودم واریانگار با د. نگفت يزیکه چ تیاون دوست از خود راض ؟یستیکه ن یچ یعنی -

 .شیاومدم ک ییتور دانشجو هیبا  -

 باور کنم؟ يتوقع دار ده؟یبدون سپ -

برخاست و به سمت . در حال له شدن بود اناید نیکوه نگاه سنگ ریاش ز نهیاما انگار س د،یکش یقیعم نفس

مدار  يها نیاما از دورب رد،یمچش را بگ یخواهد کس یاست و نم يکه در حال دزد یمثل کس. تراس رفت

 يبرا یفرصت یکه عقل و شعور داشته باشند و از همه مهم تر در پ ییخصوصا مدار بسته ها. خبر است یبسته ب

کرد  یسرفه کوتاه. باشد مهینصفه ن يکه جبران آن نفس ها دیکش یقیداخل تراس نفس عم. به دام انداختن

 .نلرزد شیبلکه صدا

 ...فقط  دنتید امیب گهید نمیب ینم یلیمن دل! گوش کن -

اما برات  میخبر یهمه وقت نبودن و ب نیدونم مقصر ا یمن که گفتم م ؟یزن یحرف خودتو م ياز که دارب -

 .رها دمیم حیتوض

 .خوام ینم گهیمن د. ستیقانع کننده ن یحیتوض چیه -

 . خورد یلیرها همان رها باشد که مقابل چشمانش به خاطرش از پدر س نیکرد ا یباور نم سورن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٨٦ 

 چت شده تو؟! رها -

 يچرا بغض صدا! کدام خاکستر است ریگرما از آتش ز نیا. خواهد یچه از جانش م یبغض لعنت نیا دیفهم ینم

 !رفت؟ چرا یم شیسورن تا از کار افتادن قلبش پ

 !دوستت دارم... رها  -

 .کرد یخاطره نم یقدر تداع نیکاش ا. کرد یقدر اسمش را صدا نم نیا کاش

تو . کنم یگورمو گم م رمیم ینخواست گهیبه جون خودت قسم، به عشقمون قسم، اگه د. نمتیبب ایبار ب هی -

 .فرصت بهم بده هیفقط 

 .شده اش را با کف دست پاك کرد ریسراز يها اشک

 ...باشه، اما  -

 فردا خوبه؟. زمیعز گهید اریاما ن -

 !نه! نه -

 .رمیم یم تیپس؟ به خدا دارم از دلتنگ یک -

 . پس فردا -

 ؟یشگیهم يهمون جا -

 !نه -

 پس کجا؟ -

 .از اون جا ریغ ییهر جا -

 باشه؟. فرستم یپس آدرسو برات م -

 .خداحافظ. بهم زنگ نزن گهید -

بدتر از . حالش بد بود. صورتش پاك کرد يسمجش را از رو ياشک ها. را گفت و تماس را قطع کرد نیا

پرت کرد و صورتش را با دو  زیم يرا بعد از پاك کردن تماس رو یفرفوژه نشست و گوش یصندل يرو! شهیهم

 .دست پوشاند

 یقیدست نخورده اش نفس عم شیآرا دنیبا د. رفت ییبعد که حالش جا آمد از همان جا به سمت دستشو یکم

 .خط بخورد شهیهم يکرد تا سورن برا یم دایحفظ ظاهر ادامه پ نیا دیبا. دیکش
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 یبهتر م زیهمه چ دیشا. حاال بهتر بود. دیاش کش دهیخشک يلب ها يرا برداشت و رو مشیاحوال رژ مال نیا با

و بش  شیکه هنوز در ش یزن. زن نشد کی هیآمد و اصال متوجه عقب رفتن سا رونیب ییاز در دستشو. شد

د را عقب و جلو کر افکارشو  دیدست به گونه اش کش. مردانه از مخاطب پشت خط رها بود يصدا کی دنیشن

و رها  لیجز همان ازدواج زود هنگام سه دینرس يزیاما به چ ابدیخودش ب يجرم برا نیاثبات ا يبرا يبلکه سند

 .دیکه کمتر از دو ماه طول کش

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا انا؟ید -

 .لبخند زد. سحر برگشت يصدا با

 .گهید میبر. ییاومدم دستشو -

 .بعد گفت یسحر راه افتاد و کم کنار

 .ها شهیم تیحسود گنیبعد م. ریبگ لیتحو تویکم جار هی -

 :با اخم گفت سحر

 .کنم يکم ازش ندارم که بخوام حسود يزیچ -

 .ستیهم بد ن یکم همراهش باش هیپس  -

 .میکه ندار یو اال پدر کشتگ ادیازش خوشم نم ادیز -

 .پا انداخت يموز به دهان گذاشت و پا رو يتکه ا اناید

به دردت  شتریب یدوست دیرو هم شا زیباهاش بر. ياریتو چشم م شترمیاون جور خودتو ب. هگید يندار استیس -

 .خورد

 .موشکافانه نگاهش کرد سحر

 دختره؟ نیطرف ا يدیکه منو هول م انایتو سرته د یچ -

 .دیخند اناید

 خوام رابطه تون حسنه شه، بده؟ یم. چقدر تو مغزت منحرفه! بابا يا -

 !تو سرته یدونم چ یاما االن نم ره،یگفتم واقعا قصدش خ یگفت، م یتو م ریغ یهر ک -

به سمت  انایمادر وخواهرش برخاست و به استقبال آن ها رفت و باز نگاه د دنیو سحر با رس دیبلندتر خند اناید

 .دیمرموز چرخ يرها
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انگار باور کرد . نشد چشیپا پ لیچقدر خوب بود که سه. دیآشفته د يخواب ها الیشب از شدت فکر و خ تمام

خواب آرام  یوقت. پهلو به آن پهلو شد نیغلت خورد و از ا شیاذان صبح در جا کیتا نزد. است دهیکه خواب

کردن  یمرد بودن و مردانگ. داو بودن هم سخت بو ياو باشد، اما جا يخواست جا یدلش م دید یرا م لیسه

 يو ادعا یانگار کنار آتش باش. را بپوشاند شیکه ظرافت ها یدرست مثل زن. حفظ مرد بودن سخت بود يبرا

 یتکان. ذهنش صدا کرد یخال يایوقت در دن یب یناقوس هیتلفن شب يشد؟ باز صدا یمگر م. ینسوختن کن

و  زیبه م دیچشم بسته دست کش. کند دارشینبود تا ب رسوخت، اما طرف دست بردا یهنوز م شیپلک ها. خورد

 :حال گفت یب یگوش افتنیبا 

 !بله -

 !یخواب یانقدر م ینترک. بله و بال -

 :گفت کسل

 کله صبح؟ يخوا یم یچ دهیسپ يوا -

 .هم گذشته ازدهیساعت از . جمعه بهت ساخته يشبا! کله صبح؟ نه بابا -

 شده حاال؟ یچ. مزخرف نگو -

 ؟يبا سورن حرف زد -

 !آره -

 ؟یبهش گفت -

 رو؟ یچ -

 .گهیشوهر کردنتو د. مرگ منو -

 ...مگه قراره که  -

داخل اتاق  لیخدا رو شکر که سه. به اطرافش انداخت ینگاه. نشست خیو س دیمرتبه خواب از سرش پر کی

 .دیکش یاز سر آسودگ ینفس. نبود

 رها؟ يمرد -

 !یپرس یم ییچه سواال يداریوسط خواب و ب وونهید -

 .آرام تر شد دهیسپ يصدا

 شته؟یپ لیسه -
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 ؟یپرس یم نیاصول د یزن یجمعه ها خونه است و زنگ م یدون ینم ینه بابا ول -

 االن کجاست؟ -

 .ادیسر و صداش نم. تو سالن باشه دیشا. دونم ینم -

 ؟يکار کرد یبا سورن چ گمیم -

خواست صبحش را با نام  یاصال دلش نم. فرو برد شیموها يانگشت ال. داد هیصاف کرد و به بالش تک کمر

 .سورن شروع کند

 .میزن یبعدا حرف م. دهیشده سپ يبحثامون تکرار -

 باشه؟. سورن نرو دنیرها د. گوش بده قهیدق هیخفه شو  -

رو در رو  یاما وقت اره،یدر ب يبهش بگم خل باز یترسم تلفن یم یاز طرف. ذاره ینم یخواستم برم ول ینم -

 ... نمشیبب

 هندوستان کنه؟ ادی لتیکه دوباره ف شینیرو در رو بب -

 :گرفت و گفت حرصش

 .کنه به جهنم یمن فرق م طیشرا دینفهم ؟یهست یتو نگران چ -

 .افتاد یموج خاص دهیسپ يصدا در

 ...که  هیرها؟ منظورت چ یچ یعنی -

 :گفت کالفه

 . شمیم وونهیهمه کشمکش دارم د نیباور کن از ا. دهیسپ دیببخش -

 ست،ین یحرف شینیبب يخوایحاال که م. که دوست دارم نهیزنم واسه ا یم یاگرم حرف. تمیمن نگران زندگ -

 .که بوده ییکن برگرده همون جا قشیتشو یول

 مگه کجا بوده؟ -

 .فکرکنم خارج از کشور بوده... خب  -

 ؟یدون یتو از کجا م -

 .خودش گفت -

 .خورد یتکان رها

 بده؟ حیضواسه تو تو ویکرده همه چ دایکه فرصت پ دیخودش؟ مگه چقدر با هم حرف زد -
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 .نینبوده، هم رانیاز تو نگرفته گفت ا يهمه وقت که خبر نیکجا بوده ا دمیکنه؟ من پرس یم یچه فرق -

. خورد یداشت حالش به هم م! راز سر به مهر کی. وجود دارد انیم نیدر ا يدانست چرا حس کرد راز ینم

 يموضوع تا مدت ها رو نیبه خاطر ا یحت. قرار گرفت دهیبود که در آن سفر سورن اول مورد توجه سپ ادشی

 .را کنار گذاشت یبه او ندارد و دو دل یگفت حس دهیخوش به سورن نشان نداد تا باالخره خود سپ

 تو مغز پوکته؟ یرها چ -

 .دهیسپ میکن یباشه بعدا صحبت م -

 نه؟ ای دنشید يریفردا م -

 ؟يایباهام م. برم دیبا. آره -

 ؟يندار يفعال کار. زنم یدوباره بهت زنگ م. یراحت حرفتو بزن ینتون دیمن باشم شا. خودت برو! نه -

 .نه سالم برسون -

 يدانست که برا یاز کجا م دهیسپ. از ذهنش گذشت يمرتبه فکر کیرا گذاشت، اما  یکرد و گوش یخداحافظ

حتما خودش . خورد یکه مثل خوره مغزش را م یفردا قرار گذاشته اند؟ اعصابش خرد شد از هجوم افکار گوناگون

امروز به او . دینداشت که بخواهد دروغ بگو دهیسپ يبرا ینفع. بود نیدرسته، هم. آمد ینم ادشیگفته بود و 

 ط،یشرا نیدر بدتر. کردند يرا کنار هم سپر يادیز يبودند و روزو شبها یکیسال ها بود خانه . بود دهینرس

 .دارشان نداشت شهیر یدوست انیم ییافکار مزخرف جا نیپس ا. کنارش ماند و راه درست نشاش داد دهیسپ

لباس . حوصله عوض کردن لباس نداشت. اش پتو را کنار زد و برخاست ییایخویافکار مال نیفرار از ا يبرا

چرا . شد ینم نیهم تلخ تر از ا دیشا. خنده دار بود. بود یکی دیپوش یکه م یمعمول يخوابش فعال با لباس ها

که کم کم در  يازیاز ن خت؟یگر ینوازش نباشد؟ از چه م يایتازه عروس ها شبش پر از رو گرید هیشب دینبا

بر  یقدم دیبا. روح ترش زد یبه ظاهر ب یروح یلبخند ب. ستادیا نهیداشت؟ مقابل آ یوجود خودش هم سر بر م

 نه؟ ایداشت  یم

محض مسخره بود  دنشیبود که پوش ییکرهایدر و پ یاز آن ب. نگاهش کرد یرا برداشت و کم یکوتاه راهنیپ

هنوز از او شرم حضور . گل انداخت شیلپ ها لیشدنش توسط سه دهیوسوسه شد بپوشد، اما با تصور د... مگر 

 . بعد يپس باشد برا. داشت
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. دینشن یکرد، اما جواب شیصدا. نبود لیاز سه يخبر ر،یرفت، اما نه خ رونیو ب دیپوش یو شلوارك مناسب تاپ

مرغ  يبسته ا! دانست یحاال کجا نم. رفته رونیصبحانه هم خورده است و ب لیسه دیفهم. زخانه شدوارد آشپ

 .ظهر بود يغذا برا نیگذاشت که راحت تر رونیب

 میساعت دوازده و ن. رفت رونیمرغ را کم کرد و برنج را دم گذاشت از آشپزخانه ب ریساعت بعد که ز کی بایتقر

تازه . دیسر کش رونیگفت و ب ییوا. دیرا از داخل سالن شن شیرا گرفت که صدا لیسه لیشماره موبا. ظهر بود

 همه وقت؟  نیپس کجا بود ا. دیاو را د رونیب يلباس ها

انگار در . دیکش رونیب يسر. آن که لباس عوض کند چادر برداشت و سر کرد یب. سر رفت یاش حساب حوصله

از پنجره پشت هم به باغ سر بکشد که چشمش به همان در رفت که  رونیب. نبود يباغ کوچک مقابل هم خبر

و  ضیعر يراه پله ا دنیدر را که باز کرد با د. چادرش را مرتب کرد و به آن سمت رفت. بلند رو به رو افتاد

سالن مدور و . دیرس نیزم ریانگار دو طبقه را رد کرد و به ز. تر رفت نییپا يبا کنجکاو. تعجب کرد لیطو

از . دیدر ابعاد کوچک د يدر اول را که باز کرد باشگاه مجهز. آمد یآب م يصدا. بود که سه در داشت یکوچک

سر  هیاز بق. داشت يشناخت که حماد تا قبل از ازدواج در خانه پدر یمرا  لیفقط وزنه و تردم يبدن ساز لیوسا

 دنیبا د. جلوتر رفت. خوشش آمد. ت آمدرطوب يرا باز کرد که بو یانیو در م دیکش رونیسرش را ب. آورد یدر نم

 شیابروها ،يا شهیش يها واركیشکل با د ینفره و مکعب کی يطرف و حمام ها کیمدور در  يرختکن ها

 !خبر بود یماه ب کی کیدر خانه اش بود و نزد ییچه جا. دیباال پر

. رختکن انداخت يبه اتاقک ها ینگاه. شود یم یاستخر منته يبود که معلوم بود به فضا يگریهم در د جلوتر

 یاصل يکرد و وارد فضا زانیچادرش را همان جا آو. را شناخت و ناخوداگاه لبخند زد لیسه يآشنا يلباس ها

سرش را از  هیثان یزد، اما فورا به فاصله س رجهیوارد آب ش لیحدسش درست بود و به محض ورودش سه. شد

 .دیچیدر فضا پ شیگفت که صدا يریرها ظهر بخ. م خوشش آمداو هم تعجب کرد ه دنیاز د. آورد رونیآب ب

که گوشه  يست فرفوژه ا مین يدر همان فاصله رو. دست تکان داد و شنا کنان به سمتش آمد شیبرا لیسه

استخر  کیاز  يزیچ نجایا دینگاه که کرد فهم. شده بود نشست هیدر کنج تعب یاتاقک کوچک کیو نزد يورود

 .شتکم ندا يزیبار ساخته شده بود چ هیهم که شب یبوفه خوراک یحت. مجهز کم ندارد

 ؟يشد داریب یک. سالم کیعل -

. کرد یگاه تنش کرده و از داخل آب با لبخند نگاهش م هیکه دو دستش را تک دیرا د لیبرگرداند و سه سر

 .کرد یبود بامزه اش م ختهیصورتش ر يکه تو یسیخ يموها
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 رونیحوصله ام سر رفته اومدم ب دمیغذا درست کردم د. تو خونه ست دمیزنگ زدم د تیبه گوش. وقته یلیخ -

 .سر در آوردم نجایکه از ا

 .اخم کرد یاو کم يبه سر تا پا یبا نگاه لیسه

 تو راه پله؟ ياومد يجور نیا -

 !آره خب -

 .کنه یمرد رفت و آمد م نجایرها جان ا -

 .خب بکنه -

 :و هشدار دهنده گفت دیدر هم کش شتریرا ب شیاخم ها لیسه

 !رهـــا -

 :آرام گفت يبا خنده ا رها

 .لباسات هست گذاشتم کنار اونا دمید نجایاومدم ا. چادر سرم بود -

 .و لبخند زد دیکش یقینفس عم لیسه

 .این رونیبا چادر هم ب يجور نیا گهید -

 !چشم -

 تو آب؟ يایم. خوشگلت يقربون چشا -

 .رها بند آمد خنده

 هان؟ -

 .دیچیپ یخال يدر فضا لیخنده سه يبار صدا نیا

 .تو آب ایگفتم ب -

 .خودش را جمع و جور کرد رها

 .خوش بگذره. ممنون یلیخ -

 .گل کرده و دست بردار هم نبود لیسه طنتیش

 .گهیکه خوش بگذره د يایخب منم گفتم ب -

 .رها گل انداخت و آب دهانش را قورت داد يها لپ

 .ادیوشم نممن از شنا خ -
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 :زد و گفت یچشمک لیسه

 .ادیبدت ن دمیبار امتحان کن من قول م هی -

مدام بزاق دهانش را قورت . یدست نامرئ کیداد مثل  یافتاده بود، قلقکش م انیدرون رها به غل یبیعج حس

 :بلند شد و گفت. شده بود فرار کند یگوشیسلطه نگاه او که پر از باز ریخواست از ز یداد و دلش م یم

 .برم ممکنه غذا بسوزه گهیمن د -

 ؟يدیآب پرتقالو به من م وانیفقط اون ل. باشه -

 :گفت لیخواست پرش کند که سه. وسط برداشت زیم يآب پرتقال را از رو مهینصفه ن وانیل

 .رونیب امیخوام ب یم. هیهمون کاف -

را الجرعه سر  وانیل. کرد یم ییمحو ته چهره اش خودنما يهنوز لبخند لیسه. به سمتش رفت وانیهمان ل با

را  وانیاندام مردانه او فورا خم شد ل يقو يها یدگیچینگاهش از پ زیگر يرها برا. و لب استخر گذاشت دیکش

کوتاهش داخل آب  غیج انیم بجنبدو تا به خود  دیدور مچش چسب یقفل محکم هیبردارد که در عرض چند ثان

 .شد دهیکش

که دور تنش  یاز حصار دستان گرم شتریهجوم پر تنش آب، اما نه از آن، ب انیقطع شد م هیچند ثان يبرا نفسش

او را به سمت کم  لیسه. و دهانش شده بود و به سرفه افتاد ینیب يآب وارد مجرا. دیکش شیو باال دیچسب

 .و نگهش داشت دیعمق تر کش

 ؟یخوب -

 .و به او نگاه کرد دیکش سشیبه سرش داد و دست به صورت خ یآرام تکان

 برم باال؟ يحاال من چطور -

 :با خنده گفت لیسه

 .غصه شو نخور. برمت یخودم م -

گشت که  یم ییبه دنبال پله ها زیگر يبرا. خورد یاجازه به سمت او چرخ م ینبودند و ب ارشیدر اخت چشمانش

استخر کناره ها را گرفت حرکت کند که  يدر آن سو دنشانیبا د. نصب شده بود ییشک در قسمت ها یب

 .دیخود کش يدست دور کمرش انداخت و او را به سو لیسه

 کجا؟ -

 . کرد یکمرش حس م يخاص رو طیآن شرا انیدست او را م يگرما. کوبش گرفت انهیوحش قلبش
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 .برم باال -

 .صورتش کنار زد ياز رو را شیاو را چرخاند و با لبخند موها لیسه

 . ذارم یمگه م -

 .بست یتند حرکت کردنش را م يآب دست و پا. دیباز او جلو کش. عقب رفت یکم

 .ستمیشنا بلد ن -

 .زمیعز دمیم ادتیخودم  -

 .زشته ادیم یکی هوی. نکن بذار برم تیاذ لیسه -

کردنت چه  تیاذ یدون ینم یدر ثان. کنم یجا رو قرق م نیدونم من تا ظهر ا یهمه م. ادینم یشگیاوال که ه -

 .داره یلذت

مکث نکرد و خودش را  لیآمدن سه شیبا پ... اما  طنتیش یکم يخارد برا یگفت تنش نم یبود اگر م دروغ

که کم و  نیتنش با ا ياما لباس ها فتد،یآب رفت و به سمت مخالف شنا کرد بلکه دست او ن ریز. دیعقب کش

 يکه دست محکم او برا بود دهینرس گریهنوز به پله ها در سمت د. شد یم عشیسر سبک بود، مانع از حرکت

با خنده دست به  لیسه. زد یآب که آمد نفس نفس م يرو. دیبار دور تنش قفل شد و به تنش چسب نیچندم

 .دیصورتش کش

 نه؟ ،یستیکه شنا بلد ن -

 .شده بود شیلب ها یپاپ انیم نیخنده هم در ا. نکند تیبار پلک زد تا آب چشمانش را اذ چند

 شه؟یحل م دیبگم ببخش -

 .کمر او ابرو باال انداخت يسرش را خم کرد و همزمان با حرکت نرم دستش رو لیسه

 .ستیقابل گذشت ن یاشتباه چیکردنت ه هیکه دنبال بهونه م واسه تنب یمن يبرا! نچ -

 . اش گرفت يباز. قب بردآمدن صورت او سر ع شیشد که با پ یاو م يمسحور چشم ها داشت

 .تو آب امیخواستم ب یمن نم. تو بود ریتقص. ستیقبول ن -

 .یبود که گردنم داشت یحق گهید نیا -

 ا اگه نخوام قبول کنم؟ -

 .شرمندم خوشگلم گهیبار د نیا -
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استفاده  فشیخواست محکم نگهش دارد اما او از اندام ظر لیسه. دیرفت و باز رها عقب کش شیصورتش پ باز

را گرفت و او را به سمت خود  شیپا لیدور شود و سه یقدم حت کینتوانست . دستش در رفت ریکرد و از ز

 .دیجدا که شد خند. بوسه اش کوتاه اما نفس بر بود. نفس گرفتنش کار خود را کرد یاز حت شیبار پ نیو ا دیکش

 !ها يدر نر گهید -

 .نقش زد شیلب ها يلبخند رو. نگاه کرد شیچشم ها به

 .یکن یم يخوا یم يتو که هر کار -

 .جبران مافاته -

 برم؟. شهیداره سردم م -

 .کنم یکجا؟ خودم گرمت م ،يشد طونیتازه ش -

را به  شیاز موها يدسته ا. ختیر شیشانه ها يرها رو سیخ يسر او را از پشت سرش باز کرد و موها گل

 .دیدست گرفت و بو کش

 .کننده س وونهیدعطر موهات، عطر تنت،  -

 .تب کرده او قفل زد يو در چشم ها دیسرخ سرخ بود که باال چرخ شیها چشم

 تو؟ یکار کن یقراره باهام چ -

حلقه دستش را دور تنش  لیسه. نبود يفاصله ا چیه. پر از خواهش بود. زل زد شیبه چشم ها. دیرها لرز دل

 نهیحرکت تند قفسه س. دیلبش رس يگونه او نوازش گونه سر خورد تا رو يرو گرشیتنگ تر کرد و دست د

 انیکرد م یاحساس م. جانیهمه ه نیافتاد مقابل ا یداشت پس م. اش، انقباض اندام محکمش را حس کرد

بسته شد  شیچشم ها. کمرش سر خورد يوسوسه کننده رو لیانگشتان سه. از مذاب گرفتار شده است ییایدر

 یانگار لحظه به لحظه به قله اوج خواستن و خواهش م. داغِ داغ بود. دیاو چسب يبه تن کوره ا اریاخت یو ب

 چیدر پ. دیاو رس يدستش به نوازش کتف و موها. سد مقاومتش در هم شکست. اش سر برداشت یزنانگ. دیرس

نفس . فاصله گرفت لیسه يلحظه ا يبرا. کرد یداشت عشق و لذت را با هم تجربه م سشیخ يو تاب موها

حرکت او از تنش درآمد شرم و  کیتابش با  یدوست داشت هم فرار کند و هم بماند اما وقت. منقطع شد شیها

 چیمقابل خواستن داشت نه ه دنیسد کش يبرا يارینه اخت گرید. غوغا کرد شو خواستن با هم در وجود جانیه

 .خودش را دست او سپرد لیمال مبا ک. کرد یم یستادگیا لیسه جانیمقابل آن همه ه يدژ

**** 
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دوباره اتفاقات . انداخت نهیبه چهره خود درون آ ینگاه. کرد یبدنش درد م یکم. را مرتب باال بست شیموها

 ینم شیهنوز رو. فورا نگاهش را گرفت و لب تخت نشست. گل انداخت شیلپ ها. شد یظهر در ذهنش تداع

 یباق انشانیم ییحرمت ها هنوزکه  نیبا ا. دیکش یبه شدت خجالت م. رو به رو شود لیبرود و با سه رونیشد ب

خاص  يهر چند که اگر در آن فضا. دید یفاصله را تمام شده م. کرد ینم یفرق شیبرا گریمانده بود، اما د

باز . و خواستن شود جانیو ه اقیبر آن همه اشت یتوانست مانع یخورد، نم یرقم م گریطور د طینبودند و شرا

 خت،یآم یبود م جانیکه از شدت ه یکه گاها به خشونت و تب او يباز نوازش ها و بوسه ها. تنش داغ شد

رها به تب و  لیانگار تما. با تب تند شب ازدواجشان یحت. بود دهیرا ند لیسه يرو نیا. درونش ولوله به پا کرد

گوشه لبش  يلحظات لبخند ناخواسته ا نیا يادآوریکه با کرد  یاز خودش هم شرم م. او هم دامن زد جانیه

 . کرد یدرونش غوغا م بیعج ییو باز تمنا شستن یم

 ؟يخند یم یبه چ نجایا یتنها گذاشت رونیمنو ب -

. کرد یم شینگاه کرد که شانه به چهارچوب زده و تماشا لیباال گرفت و به چهره خندان سه عیرا سر سرش

 .دینگاهش را دزد. و سرخ شد دیحس کرد خون به صورتش دو

 .امیدارم م. یچیه -

 !که هنوز ینشست -

 .بازشان کرد و برس را دست گرفت. را بهانه کرد شیشد و دوباره موها بلند

 .االن امیم -

م او دلش را آرا يصدا. برگشت لیشد و به سمت سه دهیکش رونیانگشتانش ب انیلحظه بعد برس نرم از م چند

 .صدا را دوست دارد نیبود چقدر ا دهیتازه فهم. لرزاند

 رها؟ ينکنه ازم دلخور -

 ؟یدلخور واسه چ! نه -

 ؟یکن یپس چرا نگام نم -

 .نگاهش کرد و لبش را محکم گاز گرفت یدزدک

 ...راستش ... خب  -

 .گرفت ياو را با ناخن به باز یطوس شترتیو برجسته ت کیدهانش را قورت داد و مارك نا آب

 !شه یروم نم -
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با لذت و محبت محکم فشارش داد و با  لیسه. گرم او چسباند نهیجمله کوتاه را گفت و سرش را به س نیهم

 :آرام گفت يخنده ا

دونم من چقدر روح و روان خودمو شاد کردم که  یم ؟ياینم رونیب نیدو ساعته واسه ا. قربون خجالتت برم -

 به ام؟جن یب

 .چانه اش برد و صورتش را باال گرفت ریدست ز لیسه. دیخند رها

 ؟يسرم آورد ییچه بال ینیب یم ؟يخند یبه من م يدار ریاون ز -

 غیو از ت دیدست به لبش کش لیسه. بود يهنوز هم نگاهش از او فرار. نخندد دیدوباره لب به دندان کش رها

 .کرد شیدندان رها

 .الزمش دارم. ریمنو گاز نگ یجام مست نیانقدر ا -

نثارش  یظیجونم غل لیو سه لیمعترض گفت سه. جنبه شده بود یچقدر ب. حس شد یب جانیاز شدت ه تنش

 .کرد

 .رهیخواد گازت بگ یهلو م نیآدم ع یشیسرخ م -

 :گفت يو فور دیخم شد که رها عقب کش سرش

 !ها يریگاز نگ -

 !؟یطیبگم چه شرا يدوست دار. خواد یمطلوب م طیگاز گرفتنم شرا. خوشگلم ستمیبا وفا که ن وونیح گهید -

 :و گفت دیخودش را کنار کش. نداشت یتمام لیسه طنتیش

 .دونم یم. رینه خ -

 .را از سر گرفت و به طرفش رفت یگوشیو باز دیخند لیسه

 هوم؟ اد،یبدت که نم -

 يفور. لبخندش هم همان بود. شد یتکرار م لیسه شیچند ساعت پ يبازداشت نگاه ها. گرد شد چشمانش

 :دستانش را سپر کرد و گفت

 !نکن تیاذ! لیسه -

. و دستانش را باز کرد ستادیهمان جا ا. فاصله گرفت و باز فقط مهر را منعکس کرد طنتیاز آن ش لیسه لبخند

 .لحظاتش يبرا یتعلل سمتش رفت و باز آغوشش شد مامن امن یرها با کم

 ؟یشیم تیاذ. بگورها راستشو  -
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 :و صادق گفت آرام

 !نه -

 ...اون شبت  يهنوز حرفا. شهیحالم چقدر بد م یدون یم. ریپس ازم رو نگ -

 !و با محبت قیعم. نگاهش کرد. عقب رفت یکرد و کم مکث

 ... یول دمیکه شن ییاز حرفا شهیهنوز کامم تلخ م -

 .مقدس تره ادیکه بعد از ازدواج به وجود م یعشق گهیم شهیمامانم هم -

قاب دستان مردانه  انیصورت رها م. دست چشمانش کیو خم  چیبود در پ یچراغان. برق زد لیسه يها چشم

 .اش فرو رفت

ماهه دارم  کی. شکستن طلسمش يدنبال بهانه ام برا. کنه یم تمیفاصله ها اذ. رها یتو عشق اول و آخر من -

بذارم، چون  شیاز خواسته ت پا پ شتریبه خودم اجازه ندادم ب یکنم، ول یعطر تنت و بو م. کشم یکنار نفس م

قلبت . ترسم جسمت غارت خواسته ام شه و روحت ازم دور بمونه یم. یترسم بهم عادت کن یم. ترسم یم

 . ادیباهام راه ن

 .او دو دو زد يدر مردمک لرزان چشم ها چشمانش

 . خوام یقلبتو واسه خودم م -

 :دستان او گذاشت و با بغض گفت يدست رو رها

 .که تو ذهنم بود یبهتر از هر چ. لیسه یخوب یلیتو خ -

 . دیاو را بوس یشانیچشمانش را بست و نرم پ لیسه

 :نگاه کرد و آرام گفت شیبه چشم ها باز

شق ع. خوام ازت یعادت نم. شه یدل آروم نم نیدست نشه ا هیتا چشات و برقش . منتظر اشاره چشماتم رها -

 .پابند محبتم شو. نشو ازیپابند ن. خوام یم

 کیمرد عاشق مقابلش فقط  نیحق ا. است که اعتراف به دوست داشتن کند دهیدانست وقتش نرس یم هنوز

 :و گفت دیگونه گرمش را بوس. دیلبخند زد و خودش را باال کش. بود رینظ یعشق ب

 يامتحانمو جور. یچ یعنیدوست داشتن  یفهم یاون موقع م. لیخوام از خط قرمز عشق تو رد شم سه یم -

 !نه من ،یکه به خودت شک کن دمیپس م
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فقط . بود بایز دیاو را نفس کش يدر آن لحظات که نفس ها ایچقدر دن. دیبا هم خند لیسه يها و چشم ها لب

 .مال خودش بود

 .دیزنگ در سر عقب برد و خند يصدا با

 .قول و قرار خط قرمزمون بزنم ریز ومدمیتا ن رونیب ایزود ب. میمحل نداشت یخروس ب -

. آمد یگوش برهیو يبرود که صدا رونیکرد تا ب يمختصر شیرفت و آرا زیبه سمت م. رفت لیو سه دیخند رها

زهر  گیدرونش انگار د. کرخت شد شیشماره دست و پا دنیباد. دیصفحه کش يسر چرخاند و انگشت رو

. اثبات محبتش دیشد ترد. خوبش يآدرس شد جغد شوم لحظه  کی. را پر کرد شیایتمام دن یبرگشت و تلخ

 .کرد پیهم فشار داد و تا يرا محکم رو شیچشم ها

 .امیم -

 .دیرا شن لیسه يصدا. است دارید نیو آخر نیاول دارید نیمطمئن بود ا. بعد تلفن را خاموش کرد و

 .میمهمون دار زم،یعز -

به  یکم. خوش آمد گفت ییو تعجب کرد اما با خوشرو دید لیرا در مجاورت سه انایکه د نیرفت و با ا رونیب

 .به آشپزخانه رفت ییرایپذ لیبردن وسا يو برا اوردیخودش ن يآمد اما به رو بیعج اناینظرش حضور د

 .وارد آشپزخانه شد لیبود که سه يچا ختنیر مشغول

 .شد یطوالن ؟یکن یکار م یچ -

 :گفت ینداخت و با لحن آرامبه سمتش ا ینگاه مین

 .یکن يو کم کار یجبران کم لطف یمجبور باش دیشا. مهمونمون شیشما برو پ -

 يگرمش امروز برا ينفس ها. به طرفش رفت و سر مقابل صورت رها خم کرد. نگاهش کرد یکم لیسه

 :گرفت يبار احساس دختر جوان را به باز نیهزارم

 خوشگله؟ یگیمتلک م -

 .تلخ شده بود یکم شیپ قیاو به عکس دقا اما

 .کنم یم قتیحق يادآوری! رینه خ -

 .دست دور کمر او انداخت و کامال او را به خود چسباند. دیکنترل شده خند یمحابا ول یب لیسه

آداب شم و  يمباد الیخ یاالن ب گهیم طونهیش.دهیقلقلکم م يزبونت بدجور. يامروز نخورمت شانس آورد -

 .امیاز خجالتت در ب یبعد حساب. رو بخوام ناایعذر د
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 .زد یکم جان لبخند

 .تنها نشسته اناید! لیزشته سه -

 ادی. به جانش افتاده بود ياسترس بد. رفت رونیب ینیو با برداشتن س دیکش رونیخودش را از دستان او ب بعد

از  یزنانه اش تکان خورده و موج منف يمطمئن نشده واکنش نشان ندهد اما شاخک ها يزیگرفته بود تا از چ

 نهیگز يدانست روز یکه م نیهم اماخبر نداشت  لیرابطه اش با سه اتیاز جزئ. کرد یم افتیدر انایحضور د

 یدر مبل يذهنش را کنار زد و پس از تعارف چا يو موذ یافکار منف. او بوده بس بود يبرا یازدواج پر رنگ

 :مجدد گفت ییگونشست و ضمن خوشامد  اناید کینزد

 جان؟ انایخانواده خوبن د -

 .دختر بود نیچهره ا یانگار لبخند عضو جدا نشدن. پا انداخت يرا برداشت و پا رو يفنجان چا اناید

که  نهیا. شده لیواقعا ستاره سه گهید لیراستش سه. که بد موقع مزاحم شدم دیببخش. سالم رسوندن یلیخ -

  .شما بشمکردنش مزاحم  دایمجبورم واسه پ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

شعار بلند  کی. صورتش بکوبد يرا محترمانه تو یخواست موضوع یانگار م. آمد یخوشش نم انایاز لحن د چرا

متعهد  ایمحبوب مجردش باشد  يهمان پسر عمو لیکند سه ینم یفرق شیکه هنوز هست، برا نیا! و محکم

پس با لبخند . کند یم زینالتک به تک حاالتش را آ انایکرد د یحس م. داد یضعف نشان م دینبا. گرید یبه زن

 :کنترل شده گفت یو لحن

 .شتریب ییآشنا يباشه برا يبهونه ا لیبلکه سه. شمیخوشحال م دنتونیاز د. دیدار اریاخت -

 . دخترك را در دل ستود استیس. تر شد قیعم اناید لبخند

 . و داماد شدمزاحم تازه عروس  ادیشه ز یبه هر حال فعال نم. ممنون -

 .برداشت و به سمت رها گرفت شیاز کنار پا يا بسته

 .خدمت برسم یمرتبه اول دست خال يبرا دمیدور از ادب د یناقابله ول -

 اناید. مجسمه خوشش آمد دنیاز د یحساب یتوقع نداشت ول. تشکر کرد يمجسمه برنز زن و مرد دنیبا د رها

 .گرفت لیآورد و به سمت سه رونیب یآلبوم
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 .ینیتو بب ارمیعمو گفت ب. کارام نیطرح آخر نمیا -

درونش تکان  يانگار گسل ها. دیخم شد و آلبوم را گرفت و دل رها در برخورد انگشتان آن ها به هم لرز لیسه

به . کوتاه از همه بدتر بود هیچند ثان يمکث نگاهشان برا. برخورد نبود نیفقط هم. خوردند وزلزله به پا شد

 .بزند و نزد یخواست حرف یم دلشکه انگار  دیرا د لیدرهم شده سه يو سگرمه ها انایلبخند د وضوح

 ؟يدیخبر م یک! خب -

 .دو صفحه رد کرد یکی لیسه

 نه؟ گه،ید تهیینها يطرحا -

 .دمیم رشییداشت بگو تغ یمشکل -

 .گذاشت زیم يآلبوم را بست و رو لیسه

 .گمیتمرکز کنم بعد بهت م دیبا -

 !زود بگو. ها يطرحم که خودت خرابش کرد نینشه داستان آخر لیسه -

 .باال انداخت و عقب نشست یبیس لیسه

 .رهیدست منم در م ریاز ز ینیب یموقع م هی یزن یطرح م یدقت کن وقت -

 !داره ییعجب رو -

اثبات  يبرا! تداش لیبه کار سه یچه ربط انایآخه د. خورد یداشت به گره م تیمیهمه صم نیروده رها از ا دل

 حیسوال او گرفت و خودش توض دنیفرصت را از پرس لیآن ها بود، اما سه نیتلنگر ما ب کیبه  يازیحضورش ن

 .داد

مونه  یکاراش رو دستمون م شهیالبته هم. رها اناسیبا د مونیسفارش يفرش ها دیجد يها یاز طراح یبعض -

 !از بس مزخرفه

 .دیخند انایبود اما د يجد لیسه لحن

 نه؟ گه،ید يدارن شرکتا یدست از سرم بر نم نیواسه هم -

 !هیدونن چ یطرح نم. املن اونا -

 .به رها نگاه کرد و خنده اش گسترده تر شد اناید

 .انصاف رها یب یلیشوهرت خ -

 .زد یلبخند مضحک رها
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 !يدونستم هنرمند ینم -

 گه؟یم یچ ینیب یمگه نم ه؟یهنر چ -

 .کنه یم یشوخ -

 .حال منو گرفته یشوخ یشوخ شهیهم شونیا -

 .زد بشیبه س يو گاز دیخند لیسه

 .بخور وهیم. حرص نخور -

 .برگشت شیبرداشت و مشغول تکه تکه کردنش شد و ذهنش به چند ماه پ يموز اناید

 ؟یکن یم یشوخ -

 مگه مرض دارم؟! نه -

 .نگاهش کرد يناباور با

 ...اما من  -

 :گفتبرداشت و آرام  شیبه سو یقدم لیسه

 .رابطه تموم بشه بهتره نیمن واقعا متاسفم، اما ا انا،ید نیبب -

 :با بغض گفت اناید

 ...حاال که . حاال که من بهت وابسته شدم -

 بود از اول، نه؟ نیقرارمون هم -

 .شهیم یکم کم رابطه مون رسم یبه من گفت شیتو دو ماه پ یبود ول نیآره، آره هم -

 .و رو برگرداند دیدست پشت گردنش کش لیسه

 ... یعنی. نشد. ببخش دختر عمو -

 .کوتاه افزود یکرد و با مکث نگاهش

 .عاشق شدم -

 بهت بدم؟ یکن یخراب نم. دارم یطرح سفارش هیمنم  گمیم -

 .بغضش را قورت داد و از گذشته فاصله گرفت اناید

 ؟یچه طرح -

 .يایاز پسش برب یتون یم نیبب. دمیحاال بهت نشون م -
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 .موز داخل دهانش گذاشت يا تکه

 . کنم یم مویسع -

 .دمیبهت نشونش م یینها يواسه طرحا يپس اومد -

 .باشه -

 :کم حرف بود نگاه کرد و گفت شهیبه رها که مثل هم اناید

 ؟يندازینم نیرومو که زم. جمع دوستانه رها هیخوام دعوتت کنم به  یفردا م -

 .تکان خورد رها

 فردا؟ -

 ؟ينکنه کار دار. اوهوم -

 ... یکه ندارم ول یکار خاص! نه -

 :تعارف دستش را گرفت و گفت یب اناید

 ...نه تو منو با بهونه اون . نهیمنو با بهونه تو بب لیسه دیبا گهید. بهت خوش بگذره دمیقول م -

 .تر بیبود و اصرارش عج بیهم عج اناینگاه د. افتاده بود ریدر منگنه گ رها

 .قرار داشتم دهیآخه فردا با سپ -

 .باال رفت اناید يابرو گوشه

 .شم یکه در اون صورت مزاحمت نم یداشته باش یمگه کار خاص. جا واسه همه هست. هیمیجمع ما صم -

 .مداخله کرد لیسه

 .به نظر من برو رها -

رفت ممکن بود  یبار هم نم نیاگر ا! کرد یبا سورن دوباره چه م. دیچیپ یبه هم م زیچرا همه چ. شد بدتر

 .فتدیراه ب يزیآبرور

 .بهت خوش بگذره دمیقول م! ازت بله نگرفته ها خانم خوشگله يجور نیا لیسه -

 .خودش را به خدا سپرد. اش رها را آزرد هیکنا زیت شیظاهر کالم او طنز داشت اما ن به

 ؟یچه ساعت یبگ شهیفقط م -

 .تا سه و چهار بعد از ظهر میریصبح م -

 .زد يلبخند. ساعت پنج و شش با سورن هماهنگ کند يتوانست برا یم پس
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 .شمیمزاحم م. باشه -

 ...به دوستتم بگو که . دنبالت امیخودم م. يدیافتخار م يدار اریاخت -

 .دمیباشه صبح بهت خبر م. ادیب دهیسپ ستیمعلوم ن -

 .شام رد کرد يبرخاست و تعارف آن ها را برا اناید

 .نگاه کرد انایسر سبز و شاد باغ لبخند زد و به د طیبه مح ینگاه با

 !باغ هیفکرم به همه جا رفت جز  -

 چرا؟ -

 .گفتم يطور نیهم. نداره یخاص لیدل -

 .میباغ پرندگان بچرخ میبعد بر میجا نهار بخور نیقراره ا -

 گه؟ید زانیباغ پرندگان لو -

 !خوشگله یلیخ ؟یآره، رفت -

 .زد یتلخ لبخند

 .باغو انیمدور م يخصوصا قسمتا. آره، منم اون جا رو دوست دارم -

 ریاز مسائل را ز یلیاصال او را با خود همراه آورده بود که خ. لحن رها نشود رییاز آن بود که متوجه تغ زتریت اناید

 .بود يمتبحر گریباز. و دهدنکته کوچک هم نگذشت اما ماهرتر از آن بود که ل نیاز هم. و رو کند

 .يدار یخوب يمعلومه تو هم مث من خاطره ها -

 ...نرفتم اونم با  شتریبار ب هی -

 .انداخت انایبه چشمان کنجکاو د ینگاه میدفعه مکث کرد و ن کی

 .میدیخند میکن دنیاز اون که از باغ د شتریب. دانشگاه يو چند تا از بچه ها دهیبا سپ -

 .تا نقاب به چهره کنجکاوش کشد دیخند اناید

رفتم و تونستم بفهمم اصال  لیبار با سه هیفقط . میفهم ینم یچیه میریم ییجا. میهست يجور نیمام هم -

 .کجا رفتم

 . کوتاه نگاهش کرد اناید.دارد یهدف انایحاال مطمئن بود د. بعد از ظهر روزیاز همان نوع د. باز تکان خورد رها

 .میدختر عموو پسر عمو بود هیاز  شتریب لیمن و سه یوند یکردم م یفکر م -
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قدر  نیا. به رو آوردن را نداشت نیدانست، اما توقع ا یخوب هم م. دانست یم. کرد رییوضوح رنگ رها تغ به

بالفاصله درك کرد و جمله اش را صلح  اناید. ستادینکرد و ا شییاری ریادامه مس يبرا شیپاها! پروا یراحت و ب

 .رقم بزند شیبرا يبدخواست حاال که رها مهمانش است جو  یدلش نم. اصالح کرد انهیجو

 . لیتا فام میدوست شتریب. يدیکه برخوردمونو د روزید! وقت عروس خانم هی یفکر بد نکن -

فقط  دیکش یبه رخش م انایکه د يرابطه ا نیاما هنوز از ا ،یخودت دیخواست بگو یدلش م. زد یلبخند کج رها

 حیتوض لیخود سه دیشا! نیبود، هم لیسه يانتخاب خانواده برا انایکه د نیا. دانست یصه مختصر مخال کی

انگار از . به استقبالشان آمد یواندختر ج. دندیباغ رس انیساخت م یمیبه ساختمان قد. داشت که بدهد يبهتر

 انایبعد از آن د. دستش را فشرد و خوشامد گفت یبه گرم. همراه خود دارد یمهمان انایقبل هم خبر داشت که د

 داریاستارت خورده و تا به االن پا رستانیشش دختر از دب نیا پیاک دیبعد فهم یقیدقا. رها را با همه آشنا کرد

 یم دایحضور پ يمحافل مجرد نیشد که بعد از ازدواجش کمتر در ا یزده م يسانازفقط حرف از . بوده است

و  ختندیبر سر ساناز ر گریدوستان د. سر خواهد زد شتریثابت شدنش گفت که ب هیها و شرط پاکرد که با وجود ر

کرد و حرف و  يریگ انهیبا خنده م انایدل آزار، اما د شهیبه بازار کهنه م ادیمتفق القول شدند نو که ب یهمگ

دور گردن ساناز انداخته و با  فرناز دست. کرد یتشابه که هر دو متاهل هستند، ماست مال نیشرط ساناز را با ا

. و درد و دل کند ردیتواند اطالعات بگ یاز متاهل ها کم ندارد و ساناز م يزیکرد که او هم چ یادعا م یلودگ

 میرها هم فقط ن یبگیاحساس غر. دنیو خند دنیبر سر و کله هم کوب يکردند برا دایخالصه که سوژه ناب پ

جمع پر شور  نیا انیم دهیسپ يو زود توانست با آن ها اخت شود و احساس کرد چقدر جا دیساعت طول کش

تا بعد .خبر نگذارد یرا هم ب دهیمحفل دعوت شد، سپ نیبه ا گریگرفت اگر بار د میهمان موقع تصم. است یخال

با . ا زنگ خوردشدند که تلفن ره یرفتن آماده م رونیب يرفت و کم کم برا شیخوب پ یلیخ زیاز ظهر همه چ

 .رفت رونیاز جمع ب یکوتاه یلبخند زد و با عذرخواه لینام سه دنید

  -گذره؟ یخوش م -

 !آره ،یخال جات

 :دیکه رها با تعجب پرس دیخند لیسه

 ؟يخند یچرا م -

 من اون جا باشم؟ يدوست دار یمطمئن -

 .رسم یخونه به حسابت م امیب! نه -
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 .دیبلندتر خند لیسه

 چرا؟ -

 ؟ییخودت کجا. حاال -

 دنبالت؟ امیب ياگه خسته ا گمیم. اومدم خونه -

 باشه؟. امیزنم م یم دهیسر به سپ هی رمیبعد از اونم م. رونیب میریم میتازه دار! نه -

 !اومد یامروز کار داره و اال باهات م دهیسپ یتو که گفت -

 .نرم يدار یحاال اگه مشکل. بعد از ظهر وقتش آزاده یسر بره دانشگاه ول هیخواست  یآره خب، صبح م -

 .دنبالت امیخودم ب ریفقط باهام تماس بگ. به کارت برس! نه -

 .باشه -

صفحه نگاه  يرا کوتاه کرد و به شماره چشمک زن رو یمکالمه اش خورد خداحافظ انیکه م يبوق هشدار با

 .سورن دست بردار نبود! نه. کرد

 داخل رها جون؟ ياینم -

. شماره بدون نام هم هراس داشت نیاز ا یمسخره بود ول. دیرا د الیزده به پشت سرش نگاه کرد و ل جانیه

 .زد یرا جمع کرد و لبخند مضحک شیدست و پا

 .امیچرا، االن م -

 .يایگفتم ب. آماده رفتنن بایبچه ها تقر -

 .یمرس. باشه -

لرزش داخل  یگذاشت ول لنتیسا يبا تداوم تماس سورن تلفنش را رو. راه افتاد الیتماس کرد و دنبال ل رد

 "سر ساعت شش سر قرارم". خودش را راحت کرد امکیپ کیعاقبت با . لرزاند یهم دلش را م شیمانتو بیج

 .دیخند اناید.و بعد تلفنش را خاموش کرد

 !هم داده يریچه گ. مایامان از دست تو ش -

 .رها را نشان داد فرناز

 .از خودش بپرس. گهیودش اومد دخ -

 .نگاهشان کرد يبا تعجب و کنجکاو رها

 شده؟ يزیچ -
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 :گفت فرناز

 اد؟ینم ادتی يزیتو چ. شناستت یو م دهید ییمصره که تو رو قبال جا مایش -

 .نگاه کرد و لبخند زد مایبه ش رها

 ؟یستیاون جا ن يتو دانشجو. ترم دارم هیهنوز . خونم یخب تو دانشکده هنر درس م ینه متاسفانه، ول -

 .ساناز با خنده برخاست.دختر خالم هست ینه ول -

 .به او زد یمشت مایش.قبال شیدید یکن یخوشگل رها رو بهت داده االن فکر م يحتما شرح چشا -

 ؟يفرض کرد جیهمه رو مثل خودت گ. گمشو تو هم -

 :رو به رها با لبخند گفت سپس

 م؟یبر یشیحاضر م. الیخ یباشه، ب يشباهت ظاهر دیشا -

کرد که باعث خنده  یکنجکاوانه نگاهش م مایبرگشت هنوز ش یوقت. کرد یرا برداشت و اعالم آمادگ فشیک رها

 .شد هیخودش و بق

**** 

 :و هن هن کنان گفت ستادیدست به کمر ا ساناز

 .از نفس افتادم. میاز اون ونا رو سوار ش یکی یذاشت یخبر مرگت م. اناید یبترک -

 .را بغل کرد شیدست ها الیخ یب اناید

  -...که  انایدهن منو باز نکن د -.راه برو بذار پات باز شه -

 !دهیون ند. میون سوار ش نییپا میبرگرد يخوا یم خب

 مگه مثل تو خر کله مو گاز گرفته؟ -

 منظور؟ -

 :گوشش گفت ریآرام ز.به راه افتاد انایگرفت و کنار د ینفس. با چشم و ابرو به رها اشاره کرد ساناز

 .يدیشده که هووتو تو جمع کش تیبه مرگ ای يو سرکارش گذاشته بود یخواست ینم لویتو سه ای -

 خبرم؟ یشدم خودم ب لیزن سه یهوو؟ من ک -

 .يشد یم یداشت -

 .رابطه ساده بود که به هم خورد هی. به هر حال نشد -

 .اناید رمیم یم رمیمن تو رو نشناسم م -
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 .شهیم یخوب نهیشوهر روزبه هم گز یقحط نیتو ا! چه خوب -

 .رفته یحساب يناموس شد یب. رتتیغ یخاك تو سر ب-

 :دیکه ساناز دوباره پرس دیخند اناید

 ...و  ياختالف بنداز نشونیب يخوا ینکنه م. انایجون ساناز راستشو بگو د -

 .دیساناز بادش خواب اناید زیتنگاه تند و  با

بود همون  یهر چ لمیسه! نیخوام باهاش دوست باشم، هم یفقط م هیمگه مرض دارم؟ رها دختر خوب! ابله -

 .شرمندتم تموم شد واسه من انایموقع که گفت د

 ن؟یهم ،يسال معطلش بود هیتو  -

به  میتونست دیشا. میبه هم فرصت بد ایبزرگ ترا ب ياز اول گفت فقط به حرمت قول و قرارا. خودم خواستم -

گفتم؟ چهار  یم یبعد من چ. طلبکارم نبود. برام اومد بد برخورد نکرد يهر خواستگار. میازدواجم فکر کن

رفت به  گهیزن د هیواسه  رخوردکه تو چند تا ب یاحساس و قلب! نداختم؟یکدوم احساس چنگ م يرو یچنگول

 هیرها با . شدم نه عشق کیدوست بهش نزد هیبودم، فقط اندازه  لیسال با سه هیخورد؟ من  یچه دردم م

ته دلش  لیدچار کرد، اما رابطه ما با تمام تالش و خواستن من به بن بست خورد، چون سه لویبرخورد سه

 . کسم نبود چیه ریتقص. و رفت دیدلش لرز نمیواسه هم. نبود یراض

 ؟یگیو، بهش نه مجدا بشه و برگرده طرف ت لیاگه االن سه یعنی -

 :گفت یبعد عصب يا قهیبار ساکت ماند و فقط دق نیا. اما نتوانست دیبگو يزیلب باز کرد دوباره چ اناید

 تیبجنب که با تن پرور. شتریدوست و پسرعموئه، نه ب هی گهیواسه من د لیسه. ساناز اتویچرند نیبس کن ا -

 .میاز بچه ها عقب موند یلیخ

 شدیجدا م لیاگر سه. توجه به اعتراض ساناز جلوتر راه افتاد، اما هنوز دلش غوغا بود یرا تند کرد و ب شیها قدم

طرفه  کیبن بست وعشق  کی يبرا یلیمگر دل. که به رها داشت محال بود یبا آن عشق! چه؟ محال بود

اگر از  یحت. رفت ینم یمنت چیبار ه ریز. نبود یمرد خودخواه. شدن نبود لیمرد تحم لیسه. شد یم دایپ لیسه

 ... یحت. اگر رها باشد یحت. نوع عشق باشد

خواست سر از کار رها در آورد،  یفقط م. زد یخودش را گول م. راحتش بگذارد يتکان داد تا افکار موذ يسر

 .نبود نیاما فقط ا! نیهم
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 دید رتیبرگشت و در کمال ح .ختیتعجبش را برانگ ییآشنا يصدا. نبود که وارد پارك شدند شتریب قهیدق چند

 .دیباال پر شیتازه متوجه رها شد و ابرو دهیسپ. است دهیمشغول گفتگو با سپ مایکند و ش یاشتباه نم

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا. سالم رها! وا -

 :هم را فشردند و رها گفت دست

 ؟یتو چ. میبا دوستان اومد -

 .گمیمحاال بعدا واست . من با دخترخاله هام بودم -

 .تر آمد کینزد یقدم مایموقع ش همان

 .دمتید دهینگو با سپ. رها دمتیگفتم قبال د -

 اد؟ینم ادمیکجا که من  -

 .مداخله کرد دهیسپ

 اومد؟ ادتی. تولد منم اومد. میدیهمو د نهیتو پاساژ آ. دخترخاله رکساناس مایش -

 یبدتر نم نیاز ا! نه يوا! و سورن دهیتولد سپ ما،یرکسانا، ش. شد یپازل داشت کنار هم جفت و جور م يها تکه

 مایش. گشت یم یانگار دنبال کس. هم در اطراف به دو دو افتاد دهیسپ يچشم ها د،یرنگ که از رخ رها پر. شد

هم با خبر از  دهیسپ. رفت یم جیداشت گ رشس. با هم بودند دیداشت، چون در آن خر ادیحتما سورن را هم به 

تا از نگاه  ردیکرد سر رشته در رفته کالم را به دست گ یحال سع نیبا ا. از رها نداشت یکم ماجرا حالش دست

 .در امان بمانند مایپر سوال ش

 ومد؟ین ادتی. زنه یم جیگ شهیرها هم نیا -

 .دیرها خفه به گوش رس يصدا

 .مایمونده ش ادتیچه خوب . اومد ادمیچرا، چرا  -

 :با لبخند گفت مایش

تو هم . ادین ادمیو  نمشیمحاله مرتبه بعد بب نمیبب ویلحظه هم کس هیاگه واسه . نهیهام هم یژگیاز و یکی -

بود شک کردم و  نیواسه ا. ذارهیم ریتاث یلیازدواج خ. صورتت بچه گونه تر بود شیخب دو سال پ. ياستثنا بود

... 
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رها و  نیآمد که نگاهش ب ادشی يانگار موضوع تازه ا. جمع شد شیمکث کرد و چشم ها مایلحظه ش کی

سورن را هم به خاطر داشت، اما  مایش. حدسش هم درست بود. افتاد یقلب رها داشت از کار م. دیچرخ دهیسپ

 . از دخترها بود کیدانست همراه کدام  ینم قایدق

 نه؟ ای یبند به پاش بست. دهیباهات بود سپ ییآقا هیاون روز  -

 .گرفت یرنگ و حالت خاص دهیسپ يو چشم ها دیرها کوب نهیمحکم به س یکی انگار

 ؟یبا من؟ ک -

 .را جلو داد شیلب ها مایش

بود و  ستادهیعقب وا نهیباهاتون بود که دست به س پهیآقا خوش ت هی. گهید دمتونیهمون روز که با رها د! وا -

 ...کرد و  یتماشامون م

 !دهیسپ گهیسورنو م -

 .داشت دنید دهیسپ يها چشم

 د؟یگذاشت زگردیم -

 مایشد و ش یمعرف دهیزود به سپ یلیخ. آمد یبود که رها خواست، ول يزیچ نیآشفته بازار آخر نیبه ا اناید آمدن

 .دیخند

 !ها ادشهیرها بهتر  -

 :به رها کرد و گفت ينگاه معنادار دهیسپ

 .میتورمون پاره بود بندو آب داد -

 .را به هم زد شیدست ها مایش

 !طناب ما محکمه المصب ؟يازش ندار يزیچ یلفنت ،یآدرس! جان يا -

 .آمد دهیسپ یبه لب رها و حت یتلخ لبخند

 .ادهیز سایک نیاز ا. جون مایش الیخیب -

 .يدار رتیهنوز روش غ ادیخوشم م -

بود و  یدانست بابت چه، اما راض ینم. زد یم انیدر م یکیرها  يدر رفت و آمد نبض ها يکالم ها نیا انیم

 .بود گرید ینبود و دلش درگرو ساعت

 .دستش را گرفت دهیسپ. راه افتاد دهیکنار سپ ساکت
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 !عیرنگت مثل گچ شده بود ضا -

 .بود قشیکه ال يواژه ا نیکم تر! عیضا

 .نمشیبب رمیم گهیساعت د هی -

که  يجوجه ا نیع دیبا ایگفت دنبالم ب یرها؟ هر ک يپادت؟ آخه تو عقل دار یکه م يجغد نیبا وجود ا -

 ...که  ارهیسر از کارت درب یگ ینم ؟یفتیپشتش راه ب رهیدنبال ننه ش م

 میسورن از رو سر زندگ هیسا دیفقط با! غلط یدرسته، چ یچ گهیدونم د ینم. خواست باهاش باشم لیسه -

 .کنار بره

 . شد یرد م دینبا. شد یم رید دیبار نبا نیا. به ساعتش انداخت ینگاه

 .دهیسپ میرب ایب -

 :به خود بجنبد رها دستش را باال گرفت و گفت دهیسپ تا

 .گردم یگفتم خودم بر م لیبه سه. کار دارم رمیم دهیمن با سپ! جان اناید -

 .آمد کینزد اناید

 ام؟یباهات ب يخوا یم -

 . ادیب لیزنم سه ینه، زنگ م...  ای رمیگ یخونه شون، از اون جام آژانس م رمیم دهیممنون با سپ -

 .با لبخند دستش را فشرد اناید

 .يممنون که اومد -

 .بهم خوش گذشت یلیخ. ممنون از شما -

 .یدعوت دهیبا سپ شیپ شیپس دفعه بعد پ -

 .را کج کرد شیلب ها یزورک لبخند

 .سالم برسون یبه همگ. یبازم مرس! حتما -

 !گل ما رو ببوس يتو هم پسر عمو -

 :گفت فرناز

 .میبپرس یخال يفعه بعد جامدلشو مشخص کن د -

 .نثار فرناز کرد و دست پشت رها گذاشت يخاك تو سر انایخنده شان بلند شد و د يصدا

 . زمیبرو به کارت برس عز. گهیان د دهیشعور و شوهر ند یب نایا -
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 نیکه شلوغ بود اما با آمدن اول نیبا ا. نداشت يرو ادهیحوصله پ. برگشتند یکردند و به سمت در اصل یخداحافظ

 .دست سردش را گرفت دهیسپ. راه باز کرد و نشست انیگو دیون ببخش

 ...جا بهش تلفن بزن و بگو که  نیاز هم. رها ينر يهنوز وقت دار -

ثابت شه  دیبا. شه دهیحس سر بر نیا دیبا. اسم از دل من کنده شه نیا دیبا. دهیشه سپ ینم گهید. شه ینم -

 . از دست بدم لیبا سه مویخوام خوشبخت ینم. رن اشتباه بودکه سو

 :نگاه کرد و تکرار کرد دهیمرطوب سپ يچشم ها به

 .از دست بدم لویخوام سه ینم -

داد و قطره اشک گوشه چشمش را  هیسر به عقب تک دهیسپ. دست او را فشرد و رها چشمانش را بست دهیسپ

 یآخ يآنکه صدا یب. مدل شکست کیسه دل در هر ضلع ! شکست؟ یمثلث م نیا هیهر زاو دیچرا با. گرفت

 .ضلع آخر ترس داشت نیبلند شود، اما ا

 رها؟ یمطمئن -

 .آمد یامیرا روشن کرد و همان موقع پ لشیموبا!. مصمم گفت آره یول دیلرز یاز درون م. تکان داد سر

 پس تو؟ ییکجا. من منتظرم رها -

خواست مراقب خودش باشد و زود . سر تکان داد دهیسپ. است بماند تا بازگرددخو دهیرا قورت داد و از سپ بغضش

 .برگردد

 یذکر بگو دلت آروم م"گفت  یم شهیبابا رضا هم. گفت يلب ذکر ریرستوران انداخت و ز يبه نما ینگاه

 .ستادیمقابلش ا یو زرشک يسرمه ا فرمیبا اون یرفت جوان شیکه پ یکم ".رهیگ

 کنم؟ تونییراهنما. خانم سرکار دیخوش اومد -

 .کرد مسلط رفتار کند یدهانش را قورت داد و سع آب

 .قرار دارم ینه، ول ایرزرو شده  يزیدونم از قبل م ینم -

 .دیچند لحظه اجازه بد -

 .هم نشد قهیخدمت دو دق شیو برگشت پ رفت

 خانم ستوده؟ -

 !بله -

 :و گفت دیسالن کش ییبه قسمت انتها دست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ١١٣ 

 .کنم یم تونییراهنما. منتظرتون هستن یهمراهتون در قسمت آزاد و لژ خانوادگ -

 کینفس به مرگ نزد کیداشت انگار  یکه بر م یهر قدم. خدمت جوان به راه افتاد شیپ یکرد و در پ تشکر

 نیا نایدانست پا یهنوز نم. آنکه نفسش تازه شود قلبش گرفت یب. باز رستوران شدند يوارد فضا. شد یتر م

 .راه به کجاست

 هیر دیبا ختیر یفرو م ینییتز يکه از سنگ ها ییآب ها. شدند یمصنوع يمدور در جوار آبشار يزیم کینزد

 .کرد یگرفتار بود که آب زمزم هم خنکش نم یکرد، اما در جهنم یم یرا پر از خنک شیها

شد  یمگر م. شهیصورتش حتما قفل بود، مثل هم ریاز آرنج تا و ز شیدست ها. پشت سر سورن را شناخت از

و نه  دیشن یقلب م ينه صدا گرید! نشناسد دیکش ینفس م ادشیاز دو سال روز و شب به  شتریرا که ب يمرد

رها سر  دنیبه رس ندهشناخت که چند قدم ما یانگار سورن عطر تازه او را هم م. داشت دنیحس نفس کش

 یچه اعتراف شیپ یقیانگار نه انگار که دقا. ستادیزمان هم ا ستادیاو که ا. دخودش بو. نفس رها رفت. برگرداند

 .کرده بود

 .شیزندگ يبود و حاال کابوس شب ها شیآرزو يشد که روز یروشن يهمان چشم ها رهیخ

 کیش یصندل يرو بایتقر. زده او را آرام پاسخ داد جانیو سالم گفتن ه دیآمدن او نگاهش را پس کش شیپ با

او را دور  یخدمت کرد و با دادن سفارش شیکوتاه از پ يسورن تشکر. رفت یمدور داشت از حال م زیپشت م

 :شد و تند گفت ریجاگ یصندل يدرنگ رو یخودش ب. کرد

 !يباالخره اومد -

نکرده  يرییتغ چیه. چشمانش به کنکاش چهره مرد مقابلش پرداخت. به خودش جرات داد و سر بلند کرد رها

 نیمز شیته ر یصافش با اندک شهیکوتاه تر از قبل و صورت هم یکم شیموها. انگار پخته تر شده بود .بود

و از گوشه جانش  دیکش ریصوچشمش ت شیپ اهیبراق و س يباز دو گو...  یآمد ول یچقدر به چهره اش م. بود

 ".عاشقتم رها" دیکش غیج ییصدا

 !رها يچقدر عوض شد -

آب دهانش را قورت داد و . چشمانش بود شیهنوز هم پ لیاما نگاه سه د،یسورن بود که به گوشش رس يصدا

 .دینگاه دزد

 .عوض شده زایچ یلیخ -

 .کنم یجبران م -
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 :گفت دیکش یبه هر سو سر م شیمردمک ها یسیخ انیکه م یبغض و نگاه با

 و؟یچ -

 .سال نبودم که همه عمرم کنارت باشم هی. نبودنمو -

. کرد یکه دستانش را پوشانده بود هم داشت خفه اش م يدیو سف پوریدستکش گ. خورد چیدر هم پ دستانش

 .قتیپرده بر حق کیکه شد  یدستکش

 ...و اال  امیب ياصرار کرد ا،یب یگفت -

 .عوض کرد و کنارش نشست یفورا صندل سورن

 نیکردم واسه ا يهر جا رفتم، هر کار. یو هست يبود زیکه واسم چقدر عز یدون یم. به من نگاه کن! رها -

 ...بود که 

 .نداره دهیفا -

 .تو منو نگاه کن -

تند  یانگار به تن رها برق وصل شد و با واکنش. دستش گذاشت يرها که باز فرار کرد، سورن دست رو چشمان

 .اش گذاشت نهیس يو رو دیدستش را پس کش

 ...سورن  -

 ؟یکن یم يجور نیچرا ا -

 .اما وقت تنگ بود د،یرس یبه مغزش نم ژنیانگار اکس. دیکش یقیمنفس ع رها

 .کارو نکن نیا گهید -

 چرا؟ -

 :سر برگرداند و سورن افزود رها

 ...دل المصب  نیا. معرفت یدلم برات تنگ شده بود ب یول یدونم حساس یم -

 یبدون ومدمین. يدوستم دارهنوز  یاعتراف کن ومدمین. سورن یگذشته رو تو گوشم تکرار کن يحرفا ومدمین -

 ...و  یفراموش کن شهیواسه هم! يبر شهیاومدم ازت بخوام واسه هم. بهت دارم یهنوزم حس

 .کالفه به سمتش خم شد سورن

 یدون یم یشده بد شدم؟ وقت یپنهونه؟ اصل مطلبو بگو که چ یتو صدات چ. تو چشاته که ترسوندتم یچ -

 !رهینفسم برات م
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حلقه . مرد مبهوت مقابلش باال آمد يدستکشش سرخورد و دست چپش مقابل چشم ها يرها رو انگشتان

 .دیبر سر او کوب یآرامش ناقوس يبند دل و غرور مرد مقابلش را پاره کرد و صدا لیتعهدش به سه

 .ازدواج کردم -

جره به انگار از پن. سبزش رنگ شب شد شهیشد و نگاه هم ریچشمان سورن تکث يدیسرخ درون سف يها رگه

چه مرگش . کرد یرها تند تند حرکت م نهیقفسه س. مرد یانگار داشت م. شد یانگار کبود م. طوفان نگاه کرد

و  دیرا کش شیبازو ورنچنگ انداخت فرار کند که س فشیاش کوه شد و به بند ک نهیس يرو يزیچه چ! بود

 .چشمان کبود او شد خکوبیو نگاهش م دیلرز. دیترس. پرت شد یصندل يرو بایتقر

 ...محترم و  يحاج بابا دیجد يباز نمیمن خرم؟ ا يفکر کرد ؟یکن یسر هم م هیمزخرفات چ نیا -

 .عقب رفت یبغض و ترس کم با

 .یکن نیبه خانواده من توه يتو حق ندار. بس کن سورن -

نه دنبال تظاهر به  اید و آرامش کن يخواست تظاهر به خونسرد یانگار م. را باال نگه داشت شیدست ها سورن

 .گشت یآرامش م

مثل تو که مزخرف . گمیزده به سرم دارم چرت و پرت م. حق با توئه. خوام یخب، معذرت م یلیخب، خ یلیخ -

 خب؟ ،يمن داد لیتحو

 .کرد ریبغض و دلهره گ انیرها م يصدا

 ...من . ستیدروغ ن. ستیمن مزخرف ن یزندگ قتیحق -

 .وونمیمن د یدون یم. حرفشو نزن رها -

 .شد ریرها سراز يها اشک

 ...من . شوهرمم دوست دارم. من ازدواج کردم -

 !يتو غلط کرد -

 قیدر آن دقا انیاطراف ينگاه ها. که سورن زد هق هقش به سکسکه مبدل شد و با واهمه به او زل زد يداد با

دلش . خواست یآغوش امن م کیدلش . خواست فرار کند یدلش م. بود تیاهم یبود که ب ییزهایتنها چ

 ...ناآشنا بود و . بود بهیهمه خواهشش بود غر يکه روز یچقدر سورن. را خواست لیسه

 .دیپا پس کش یو قدم برخاست
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سراغمم  گهیتو رو خدا د. بردار میتو هم دست از سر زندگ. عاشق شوهرمم. نهیهم تیواقع. که گفتم نیهم -

 .رینگ

بعد هم به دنبال دست . را زد شیو حرف ها دیکش یزده او عقب م رتیح يرا مقابل چشم ها شیها قدم

دوباره سکسکه اش شده . دیدوم رستوران دو یتند شد و به سمت در خروج شیقدم ها یبیغ ییمحکم و راهنما

و دوباره اشک بود که راه  خواستن و نخواستن بود جیدوباره گ. هم بود هیشب راههیدوباره راه و ب. بود هق هق

. انیم نیرفت ا یداشت فرو م ظیغل یکه در مه شیمثل زندگ. مه تمام چشمانش را گرفت. نگاهش را تار کرد

. کنارش بود شیپ قهیکه چند دق یتا سورن دیکوب یپا م شتریب لیپراکنده نبض احساسش، سه يدر ضربه ها

 کیتمام قد  واریکه د ردیخواست نفس بگ. دیرا د دهیپس. شد ینفسش داشت تمام م! دانست ینم د،یچقدر دو

. انداخت االن صاف در آغوشش بود ینم ینیانسان تمام سرعتش را به صفر رساند و اگر دست به کاپوت ماش

پر لرز چند  یاش شد بازدم جهیو نت ستادیا يا هیثان يشد قلبش برا دهیکه باال کش سشیو خ دهیترس يچشم ها

. دینحو ممکن به صورتش کوب نیرا به بدتر زیمه گرفته و سرخ سورن همه چ يچشم ها. اش نهیاز س يمرحله ا

 .دیبه طرفشان دو دهیبا تک قدم او دو قدم عقب رفت و سپ

 !بذار برم. سورن واسم دردسر درست نکن -

 .باال افتاد شیدست ها و شانه ها. سورن تنگ شد يها چشم

 ؟یسادگ نیکجا؟ به هم ؟يبر -

 ...و  دمیکه دوباره کش یمه بدبخته نیا بعد

 من مجبورت کردم؟ -

بشم که زبون حاج رضا  یرفتم اون د؟یبه روم نکش مویکس و کار یمگه ب د؟یبه روم نکش مویمگه بابات بدبخت -

 ...که . یستیآوردن اسم دختر منم ن قیکه نتونه بگه تو ال. رو ببنده

 .به بابام نداشت یخودم بود، ربط میتصم -

 هان؟ ؟یمن چپس  -

 .دینفس زنان سر رس دهیگذاشت و سپ شیگوش ها يداد او دست رو از

 ؟يدیسکته ش م يچه خبرته سورن؟ دار -

 .دیکش دیبه سمت او انگشت تهد سورن

 .قافله قیدزد و رف کیشر يکه شد ییتو! تو ساکت شو -
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 .کبود شد دهیچهره سپ رنگ

 نگفتم؟. نتتیخواد بب یمن بهت گفتم نم -

 .را کنار زد شیبا کف دست اشک ها. دهد تیتر از آن بود که به مکالمه آن ها اهم جیگ رها

که پا به پات  ییهمون روزا! بابت تمام اون دو سال. خوام یمن معذرت م. سورن یناراحت باش يحق دار -

 ...من . ستمیمن مقصر ن. سرنوشت نذاشت. نشد یاومدم و تالش کردم ول

 .کشد رونشانیهم ب شهیخواست از ر یانگار م. وه و خوش حالتش زدانب يموها انیم یچنگ سورن

 ه؟یچه کابوس ه؟یچه خواب نیا! ایخدا -

 .کرد باز حرف بزند دایجرات پ رها

 ...بذار . خاطره بود خط بزن یهر چ -

 .دیبا داد او از جا پر دوباره

 حاال؟ حاال که به خاطرت تا خرخره تو لجن فرو رفتم؟ -

 :گفت يا هیچند ثان یبا مکث. شد کشینگاهش کرد و سورن نزد جیگ رها

 نه؟ ،يدیم میباز يآره؟ دار ،یدروغ گفت -

 .شد ریرها دوباره سراز يها اشک

 ...من ! نه به خدا -

 .ریطالق بگ -

حفظ تعادل چنگ به اطرافش  يبرا. رفت یاهیس شیچشم ها. شد دهیبر فرق سر رها کوب یبا باتوم برق انگار

 یمصمم سورن کنده نم يرها از چشم ها يرا گرفت اما چشم ها شیبازو دهیسپ. ابدیب یگاه هیت تا تکانداخ

. سر بر داشت لیسه الیباز خ. تداش يانعکاس بد. در سرش اکو شد دیبار، هزار بار شا نیواژه طالق چند. شد

و تا خواست  دیاما سورن شن د،یسخت به گوش رس. را تکان داد شیواژه کم جان نه لب ها. سرش تکان خورد

را  یو در تاکس دیآخر به او رس يلحظه  دهیسپ. دیدو ابانیخ گریدوباره به سمتش بردارد رها به سمت د یقدم

. شد دهیدخترك کش يدلش دنبال قدم ها. بود و فرار او را تماشا کرد ستادهیا شیگرفت، اما سورن سر جا

 .دیکش رونیرا باش  یفرود آمد و گوش نیمشتش رو کاپوت ماش

 رونیب نگیکه از پارک نیپشت فرمان نشست اما هم یعصب. شد جکتیآشنا وارد کرد اما تماسش ر يا شماره

 .دیترمز کوب يرو. شاخ به شاخ شد یرنگ دیسف نیآمد با ماش
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که  يتا لحظه ا دیگو یچه م دهیسپ دیشن یاصال نم. دیچرخ یداشت دور سرش م ایانگار دن. بد بود حالش

 :و با داد گفت دیدستش را کش

 !صد دفعه زنگ خورده تیگوش ؟يریرها؟ کجا م يمگه کر. با توام -

 .نداشت دنینفس کش يکرده و نا ریآب گ ریانگار ز. خفه بود شیصدا. اش را تکان داد دهیخشک يها لب

 ...اما سورن  ،ستیخواست به پول بده؟ خودش گفت پول براش مهم ن یمنو م. جوابمو بده دیبابام با -

 هیبا  ،يزود نیتوقع نداشت جاش به ا. به اون راه رها؟ سورن توقع پس زدن تو رو نداشت يچرا خودتو زد -

توقع . کرد یسکته م یداشت از فشار ناراحت. پر بشه تیتو زندگ گهیمرد د هینقش محکم تر و پر رنگ تر، با 

 ازش؟ یداشت یچ

 يخانه پدر فونیآ يشود جلوتر حرکت کرد و به جا ینم فشیحر دیکه د دهیسپ. و راه افتاد دیرا پس کش دستش

کرد لبخند بزند و آرام باشد، اما حال بد  یسع دهیسپ. بعد آمد قهیچند دق لدای يصدا. منزل حماد را زد فونیرها، آ

 :و نگران بپرسد مهیسراس لدایکوچک هم معلوم بود تا  توریو آشفته رها از داخل همان مان

 تو؟ یخوب رها، -

 :گفت يفور دهیسپ

 .درو باز کن لطفا دهیجون تا خاله زهرا نرس لدای -

 .تو دیایب! دیببخش يوا -

 :دست رها را گرفت و ملتمس گفت دهیسپ

 خب؟. نایخونه مامانت ا میریکم آروم شو بعد م هی. لدای شیپ میبر -

با . آمد نییآن ها چند پله پا دنیو با د ستادهیپله ها منتظر ا يباال لدای. راه افتاد پدهینزد و دنبال س یحرف گرید

 .هر دو دختر آرام پشت دستش زد يرنگ و رو یچهره ب دنید

 چتون شده شما دو تا؟. خدا مرگم بده -

داخل خانه که شدند ! آهن را در آب حل کرد يتکه ها شدیکند قصه را اما مگر م یکرد ماست مال یسع دهیسپ

را  شیفقط دست ها. کرد یبود و بر و بر نگاهش م ستادهیمقابل رها ا نیاسی. بازگشت وهیآب م وانیبا دو ل لدای

و  دیرا سر کش وانشیل يفور دهیسپ اام ندیخواست بنش لدای. گشود تا کودك بخندد و به سمت آغوشش بدود

 .برخاست

 .گرممه یلیخ. آبم بخورم وانیل هیبذارم آشپزخونه  نویمن ا دیببخش -
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 :فورا داستان را گرفت و گفت لدای. زد و سر به سمت آشپزخانه انداخت لدایبه  یچشمک

 .کنه یکار نم خچالیساز  خی. بهت بدم امیپس بذار ب -

 ریدستش از ز. آمد رونیدو ساله در آغوشش کالفه شد و دست و پا زنان ب نیاسیگذشت اما  قهیچند دق دینفهم

چرخ و فلک بود و او در  ایانگار دن. به کف دستش فشرد یشانیرفت و پ از عرقش فرو سیخ يموها انیشالش م

به  یلیاز چرخش مثل س یناشخورد و باد  یچرخ م. شد ینم بشینص يزیچ جهیو جز سرگ دیچرخ یمرکزش م

 :دیچرا به همه بدهکار شد؟ نال! چرا. طلبکار کیچهره بود و  کیچرخاند  یهر طرف سر م. خورد یصورتش م

 ا؟یچرا خدا -

 .رها اریپاشو لباساتو در ب -

 .کرد لیمبل تحم یتکان داد و کمرش را به پشت سر

 اد؟یهمون ساعت نه و ده م شهیبابا مثل هم. خوام برم یم -

 .مقابلش نشست لدای

 .نجایا ادیبگو شام درست کردم ب ریتماس بگ لمیبا سه. اریپاشو لباساتو در ب. آره -

 .نشست خیدفعه س کی

 چرا؟ لیسه -

 .نشست گرشیطرف د دهیسپ. با تعجب نگاهش کرد لدای

 .صد بار زنگ زده. فتهیپس م یبنده خدا از نگران. زنگ بهش بزن هیرها  -

 .تند تند تکان خورد سرش

 !خسته شدم. احساس در به درم نیخسته شدم از ا. خودمو بدونم فیاول تکل دیبا! االن نه! نه -

و  دهیبرخاست و هم زمان سپ. کرد یگرفت و عمل م یم میتصم یآن يکرو ف یلحظات پر تنش، حس نیا در

 .دستش را گرفت لدایکه چنگ زد  فشیبه ک. هم بلند شدند لدای

 کجا رها؟ -

 !نییپا -

 ...نکرده دوباره  يخدا نتت،یحال بب نیمامان با ا -

 یمنو خواست؟ هر ک یک د؟یمنو د یدلش به حال من سوخت؟ ک یک. شمیم وونهیدارم د. لدای نیحال منو بب -

نه . پودر شدم. خرد شدم! به احساس من! به دل من. دنیمن کوب نهیبه س! نه. دیکوب نهیسنگ خودشو به س
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از احساس . ترسم یاز همه عالم و آدم م. ترسم یم. ینه شعور، نه جوون. احساس برام مونده نه حال درست

زنم،  یکه سورنو پس م نیا. زن کنارش باشم هیتونم مثل  ینمخواد و  یم لویکه دلم سه نیاز ا. ادیخودم بدم م

 ...که  نیا. مونه یم ششیدلم پ یول

 .دیگذاشت و بلند نفس کش شیگلو خیب دست

 .ها جهیسرگ نیو تموم شه ا رمیکه آرزو کنم بم نیا -

 ه؟یپس دردت چ. شه رها ینم یانتخاب درست ناش هیاز  جهیسرگ -

 :تازه تر شد و زمزمه وار گفت شیاشک ها. ختیحماد قلبش فرو ر دنیپشت سرش نگاه کرد و با د به

 .حماد رمیم یدارم م -

خواهر و  نیا نیب يجا فاصله ا یدانستند تعصب ب یآن ها خوب م. رفت شیپ دهیو سپ لدایبه  یبا نگاه حماد

را  نیاسی لدای. حماد است نیرها هم يش شنوا برادهنده و گو نیتسک نیاندازد و در حال حاضر بهتر یبرادر نم

 .به آشپزخانه رفتند دهیبغل کرد و همراه سپ

 .مبل نشاند يرها را گرفت و او را رو يبازو حماد

 بابا اومد؟ -

 ؟یباهاش دعوا که چ ياومد -

 .نگاهش کرد سیخ يچشم ها با

 !بره ینکنه حرف زدنمم آبروشو م. ستیکه جرم ن دنیپرس. خوام بدونم حماد یفقط م -

 زم؟یعز یبش يخوا یم یطلبکار چ -

خواست به پول شوهر  یمنو م. خوام ینم گهیمگه من خودم نگفتم د. فرستاده اهیکه سورنو دنبال نخود س نیا -

 خواست منو  یبده مگه؟ م

. ریکه داد بزنه طالق بگ. دمش شیبگه من مسبب بدبخت سهیطلبکار جلو روم وا ادیمعامله کنه که حاال ب یچ با

 داشتم حماد؟ یمن چه گناه

 .شد کیحماد به هم نزد يابروها

 .سراغ سورن یخواد بشنوم که رفت یچرته اگه بپرسم چون جوابش معلومه اما رها دلم نم -

 .دو دستش کرد فیرا گرفتار حلقه ظر سرش

 !داشت، مجبور شدم یدست از سرم بر نم -
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و  فیانگشتان ظر. کوتاه به رها نگاه کرد یبا مکث. گفت يلب استغفار ریو ز دیدست به صورتش کش حماد

دلش . دختر جوان داشت یدرون بیلرزشش نشان از فشار عج. قفل بود شیشانیپ يخوش تراشش در هم و رو

که  یگاها غلط اتنرود با همان تعصب یتنه به قاض کیخواست همه جانبه بسنجد و  یم شهیمثل هم. سوخت

که شده بود  ییها رتیغ. گذاشتند یم رتیسر پوش غ شیکه رو یجهالت راههیب. دیکش یم راههیرا به ب يعده ا

 یتوهمات به هم م نیحالش از ا. داشت يبرتر يخواباند و باز ادعا یقبرستان م نهیرا س يدر اطرافش فرد

 .کردند ینشان افتخار مگذاشتند و به مرد بود یم یو مردانگ رتیاسم جهالت را غ یکه گاه نیاز ا. خورد

 .دیصورتش کش ریرها را گرفت و انگشت ز دست

 .رها نیمنو بب -

 .او برگشت ياز بغض و شرم به سو یمیضخ هیال ریرها ز يها چشم

 ... یدونم کارم اشتباه بود حماد ول یم -

فقط از خودت . من زیمنبر عز يکه برم باال ستمین نمیاالن دنبال ا. کارت اشتباست یدون یخودت م نهیمهم ا -

 .کلمه است هیجوابش . پرسم یم

 مدت کوتاه؟ نیتو ا يدید يچقدر بد لیسه از

 :خفه گفت ییرها به دو دو افتاد و با صدا يچشم ها مردمک

 ... لیسه -

 اد؟یازش بدت م -

 !حماد حالمو بدتر نکن -

 .دیکش شیرا پ لیسهباز . خواست به قلبش نفوذ کند یرها م سیبا نگاهش و از عمق چشمان خ حماد

 زنه؟ یحالتو به هم م -

کلمه مطلق  کی. حماد باشد يجواب برا نیصورتش گذاشت تا بهتر يو دست رو دیچشمانش را پس کش رها

 دیبار رها خجالت کش نیا یول ند،ینگو يزینکشند و از راز مگو چ غیپوشاند تا ج دیچشم ها را با یگاه "نه"

نشست و آرامش  یم لیسه شیخواهد حاال رو به رو یکه چقدر دلش م نیا. دست دل و چشمانش را رو کند

 .کرد، نه حماد یم

اما حماد  د،یمعتدل شود، پس کش شیدما میعظ یفوران کرده که در برخورد با بهمن یدفعه مثل آتشفشان کی

 .به پا کرد يگرینرم د يفرصت نداد تا دوباره به مرز آرامش برسد و پس کشد و با حرفش کودتا
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شناسم  یمن تو رو م. ستیطور که دوست داشتنش واست اجبار ن نیهم. واسه تو اجبار نبود لیخواستن سه -

فکر . آب از آب تکون بخوره يذار یو نم یکن یکوهو رو شونه ت جا به جا م ياگه بخوا تیبا تموم آروم. رها

به بابا  يخوا یم دمینفهم يردفکر ک ؟يو بله رو داد ياومد نگاشم نکرد لیکه سه یموقع دمینفهم یکن یم

 . بدون سورن هم خوشبخت نبود شهیکه م یثابت کن

 :ادامه داد یرها به آرام جینگاه گ با

 یشد که ساکت موندم ول نیا. کرد نانیاطم لیشد به سه یاما م امیخواستم سفت و سخت جلوت در ب یم -

 .که من محاسبه کردم اشتباه از کار در اومد يزیانگار اون چ

 :غرور گفت یشکسته و ب ییبا صدا هار

 ...حماد؟ به  يمن شک کرد یبه چ -

 :گفت یگرفت و عصب ینیانگشت مقابل ب حماد

 !کنم یشک کنم به نجابت تو شک نم دنمیبه نفس کش -

 ؟يگرد یپس دنبال کدوم معادله م -

 دینور چشم حاج صادق کجا تو رو د. لیدونم سه ینم! کردن یمرد بودن و عاشق! و احساس یاشتراك خوب -

که همه جوره  نیا. زد، نگاهاش پر از حرف بود یچشاش داد م یشد ول دایسر و کله اش تو خونه ما پ هویکه 

 هینه چندان پر رنگ  طرهتونه خا یتموم م یمرد همه چ هیکنار  یخوشبخت یکه باور کن نیا. خوادت یم

دونه  یم یدونه متعهده، وقت یم یده رها؟ چرا خواهر من وقتچرا نش یببره، ول نیمحبت گذرا رو از ب

  ده؟یکنه، اون خطا رو انجام م یم یاشتباهاتش تا چه حد اعتقاداتشو خط خط

 .خواستم حماد یمن نم -

 !گهیم يا گهید زیسورن چ دنید -

 .تا از سماجت دست برداره دمشید -

 هی نیشد؟ ا دایسر و کله اش پ هویچطور  ؟يتو ازدواج کرد دهیمدت نفهم نیکه سورن تو ا یکن یتو باور م -

 ...سال کجا بوده و 

 .ادیگفت بابا فرستادش که بره و دست پر ب یم. دونست حماد ینم -

ظاهر . دونن یکه خودشون م یلیفقط واسه دل د،یسورن از بابا نه شن. مسخره رو رها يبهونه ها نیول کن ا -

 .کنه یفرق م یلیقصه تو و سورن با باطنش خ
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 .کردن راه احساسش بود دایتبرئه پدر و پ يبهانه برا کیدنبال . رها چنگ زد نهیگنگ به س یاحساس

 ؟یچ -

 .دونم ینم -

 .حماد بگو -

 . دونم رها ینم نیاسیبه جون  -

 .دونه یبابا که م -

 :بلند شود که حماد با گرفتن مچش، متوقفش کرد و آرام گفت خواست

 چقدر ارزش داره؟ لیبا سه تیزندگ -

 .به گذشته پر اشتباهم نداره یربط. منه ندهیحال و آ لیسه -

 ،يشرعا بدون اجازه شوهرت پا به خونه پدرت بذار ،يکه حق ندار يگذشته پر اشتباهت، امروز، روز نیا -

 به اون راه خواهر من؟ ينداره؟ چرا خودتو زد یربط یگیبعد راحت م. سر قرارش يباعث شده بر

 .حق با حماد بود. دیسستش لرز يپاها

 نیحاال بش. گند و هم بزن و اال تو گذشته ت دفنش کن نیا يخوا ینم لویاگه سه. رها گمیدارم بهت م -

اشتباهاتشه  ریکه خودشم درگ یسورن يبرا تیو زندگ لیسه. ارزش فدا شدن داره یکامل با خودت فکر کن ک

 .هم سخت نبوده یلیخ لیکه فراموش کردنش با سه يگذشته ا ای

 گه؟یراست م یخوام بدونم ک یمن فقط م -

 دینبا له،یاگه انتخابت سه. که از تو دور بمونه اهیتو فکر کن سورن راست گفته و بابا فرستادش دنبال نخود س -

 .برات مهم باشه

 .خوام بدونم یم نویمن فقط هم. بهم بگو یدون یم يزیحماد اگه چ -

 یواسه ب دیفکر کن. حرف منو به تو زد نینداشت و هم دهیاصرارم به بابا هم فا. ادونم ره ینم یچیمن ه -

به  نیبرو بش. گمیمن بهت م یول ،يشنو یجوابو ازش م نیهم یتو خودتم بکش! نیردش کردم، هم یپول

بدتو  یک. يدیاز محبت ازش د ریغ یک. نکرده يبرات پدر یک نیبب. فکر کن تیسال زندگ کیو  ستیب

 .يدیرس جهیبه نت دیفکر کن شا نایبه ا نیبرو بش. خواسته

 :و زمزمه کرد دیکش شیبه چشم ها دست

 .کشه یمنو م دایشا نیا -
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 :سر خم کرد و دلسوزانه گفت حماد

 .یچیبهش نزن سر ه شیآت. رها فهیح تیزندگ -

 .خم شد شتریرها ب سر

 ...ترسم سورن دوباره  یم -

 .کنم یحلش م. اونو بسپارش به من -

 .بگم لیترسم به سه یم -

متفاوتش  یخواستن کوتاه مدت تو هم کم انیم نیمنتها ا. هیمثل بق شتر،یخواستگار بوده رها، نه ب هیسورن  -

 . پنهان بمونه يزینذار چ! یکرده که با مخالفت خانواده نه گفت

 ...هست که  ییزایچ هی... آخه . تونم بهش بگم ینم یول -

 .دیکش شانشیپر يمکثش حماد دست به موها با

که  يحل شد، جور لیمشکلت که با سه. هست که فقط مال خودشونه ییهمه زوجا ناگفته ها یتو زندگ -

 .البته اگه کنجکاو شد. باعث اشتباهش نشه بهش بگو

 .ترس به حماد نگاه کرد با

 کنجکاو شه؟ دیچرا با -

 .معلوم بود يکردن چند باره ترسش و هر بار به نحو حال رها از مطرح یآشفتگ

 هان؟ ،یجدا ش تیزد که خواسته از زندگ یسورن م يحرف از طلبکار شیساعت پ مین یک -

 .دیاز رخ رها پر رنگ

 بره؟ لمیممکنه سراغ سه -

 تیآ هیکه با  يمثل مادر. کن مهیب تویشجاعت زندگ هیشه رها، اما تو با تیتونه بختک زندگ یاگه بخواد م -

 .صداقتت کن مهیب تویزندگ. شهیخوندن به بچش دلش قرص از سالمت و حفاظتش م یالکرس

 . افتاد نییسر شرمنده رها پا باز

 :گفت یبا مهربان حماد

 .باش تیمراقب خودت و احساست و زندگ. جواب نده دیکه شا هیبهتر از درمان یلیخ يریشگیپ -

 .دست پشت سرش گذاشت و او را با محبت به آغوش خود چسباند. دیکش قهی رها آرام و ساکت سر به دید یوقت
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باش که در  يمثل چشمه ا. نترس یچیاز ه يتا خدا و ما رو دار. یهست یراض تیراحته که از زندگ المیخ -

کوه پشت سرت نباشه تو هم جمال . مرد کوه و زن اون چشمه. و مهرو بغل کرده ییبایقلب کوه طراوت ز

دژ  یسد محکم یوقت یول شهیخانه برانداز م لیکنه س زشیر. داشته باشه لویاحساس خودتو سه يهوا. يندار

جز  يخبر رونیاون ب. دیو محبتتون لذت ببر تیاز همه زندگ یتون یاشتباه، اون وقت م انیبشه مقابل طغ

 . ستیشدن ن دهیخشک

 .دیخواهرش زد و سر عقب کش یشانیبر پ يا بوسه

 ؟يبهتر -

 .تکان خورد سرش

 .میشام با هم باش نجایا ادیزنگ بزن ب هیپس پاشو  -

 .خوام برم خونه یم! نه -

 .نکرد ياصرار حماد

 .نشده رتریپاشو تا د. رسونمت یپس خودم م -

**** 

 :حماد را فشرد که او دستش را نگه داشت و آرام گفت دست

 بذار، خب؟ انیسورن دوباره سر و کله نشون داد فقط خودمو در جر. گفتم رها ینره چ ادتی -

 :مهربانش نگاه کرد و با بغض گفت يچشم ها به

 .داداش یمرس -

عمارت باز شد و  یهمان موقع در شرق. شد ادهیکرد و پ یخداحافظ. دیلبخند زد و دست به گونه اش کش حماد

و  یآشفتگ. شد ادهیمکث پ یترمز زد و ب يحماد رو نیماش دنیا داما ب دیچیبا سرعت پ لیسه دیسف نیماش

 .دیبار یاز چهره اش م تیعصبان

 ...رها  -

 همه آشوب شده بود؟ نیباعث ا زیچه چ. ختیبرگرداند و قلبش ر سر

و با  دیناخواسته قدم عقب کش دیاش که رس یقدم کیبه . هر قدم بلند او تپش قلبش بلندتر و کوبنده تر شد با

 .حماد هم زمان شد يسالم گفتنش با صدا. رفته سالم کرد لیتحل ییصدا

 !یشونیچقدر پر ل؟یشده سه یچ -
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 .به رها انداخت يآمده حماد نگاه کوتاه و پر از دلخور شیدرحال فشردن دست پ لیسه

 رها؟ يداد یجواب نم تویچرا گوش. بذارم ابونیکم مونده بود سر به ب! که سهله یشونیپر -

اش  يو دلخور تیاو نگاه کند و عصبان يبه چشم ها دیترس یم. کرد یلب عذرخواه ریو ز دینگاهش را دزد رها

 :حماد با خنده گفت. جا مدهوش شود نیو هم دیته مانده توانش را بربا

گذر زمان از دستشون در  شنیدور هم جمع م. یخانما رو شناخته باش دیبا گهید! جان لیبه من ببخشش سه -

 .رهیم

 .شدم یمنزل شما و اال انقدر نگران نم انیدونستم م ینم -

 .ینگران نش یکن یعادت م. شماست لیو سالم تحو حیحاال که صح -

حماد با . لبخند زدن بود قیکار ممکنش در آن دقا نیمعلوم بود به احترام حماد است و اال آخر. لبخند زد لیسه

حرکت کرد  یپس از بوق زدن کوتاه نیتا ماش. کرد یبه رها زد و خداحافظ یفشردن مجدد دست هر دو چشمک

پشت ساختمان  ياضطرار ياز پله ها. دیبه سمت خانه دو بایپا تند کرد و تقر. به سمتش برگشت لیو نگاه سه

 لحظه کیدر را که باز کرد و پا داخل گذاشت اما . کس را نداشت چیحوصله ه. برخورد نکند یرفت تا با کس

هنوز هاله . که حتما پشت هم خاکستر شده بود، گرفت ییگارهایمانده از دود س یباق ظیتند و غل ينفسش از بو

سوخته هنوز  مهین لتریف کیانگار ته . بود زیم يپر شده رو يگاریدر اطراف جا س يکمرنگ و خاکستر يا

 .شود سوخته فقط خاکستر مهین لتریف کیخواست احساسش مثل  یدلش نم. روشن بود

 کار کنم رها؟ یبا تو چ دیمن با -

 .داشت خود را آرام نگه دارد یپس سع. بود ریبا لحن آرامش مغا لیسه ینگاه عصبان. دیمکث عقب چرخ یب

 !دیببخش. يحق دار -

 من نرو؟ یبرم خونه داداشم، بگم ب خوامیم یبگ يدیترس -

 !و بابام هم فقط دو تا کوچه ست دهیفاصله خونه سپ ده،یسپ شیپ رمیگفتم که م. اومد شیپ ییهوی -

گفتم از دستم فرار  یم دمیدخترتو گم کردم؟ شا ای يزنگ بزنم از بابات بپرسم از زنم خبر دار یتوقع داشت -

 !کرده، هان؟

به . ختیر یآبش چکه چکه م ياستوا رفته و قطره ها دیحرارت خورش ریانگار قطب ز! اشک ها نیبه ا لعنت

 .شد سیصورتش خ یآن

 .بحثو کش نده نیا یداد بکش ول يخوا یاگه م. دیمن که گفتم ببخش -
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 . تر کیشد و خودش به رها نزد کیبه هم نزد لیسه يابروها

  ؟یکن یم هیچرا گر ه؟یچ -

اصال مطمئن باش، من اون ...  دمیشا. يبه اشتباهت برد یپ دمیاز دستت فرار کنم؟ شا يدوست دار یلیخ -

تونه به من کار نداشته  یم انامید. بهت ندارم يکار يو ند يطالقمم بد. ستمین یکن یکه تو فکر م يزیچ

 ...و  نهیبراش که منو اصال نب يحتما اون قدر ارزش دار. باشه

 ربط؟ یب يو حرفا ختنیمن شده اشک ر یرها؟ جواب چند ساعت نگران یگیچرا چرت و پرت م -

 !اصال به من چه. ربطش کرد یببا سکوت  شهیربط؟ باشه م یب -

 .باال رفت شیو صدا دیدستش را محکم کش لیبرگشت، سه تا

 داره؟ انایبه د یاومدنت چه ربط ریچته؟ د. مثل بچه آدم حرف بزن رها -

 لیکه سه نیا يجا د؟یاز کجا به کجا رس. مزخرفات را سر هم کرده است نیدانست چرا ا یهم نم خودش

 !طلبکار باشد، قصه بر عکس شد

 .گمیم يور يدارم در! یچیه -

 .تا تهش برو. وسط راه ولش نکن يحرف زد. گذرم ینم یو مزخرف يور يدر چیمن از ه -

 .ریبگ دهینشن -

 .شده یبده امروز چ حیتونه توض یم اناید. باشه -

 :خودش را مقابل او رساند و گفت يفور. شد یداشت شر به پا م یالک یالک. ستادیلحظه قلبش از حرکت ا کی

 !لیبهم حرف نزده سه یبه جون مامانم کس -

 پس چته؟  -

 .گردم یدنبال بهونه م. ستیحالم خوب ن -

 .کرد یعصب يخنده ا لیسه

 !یکن یبهونه باشم، تو جورش م یپ دیمن با! جالبه -

 .عقب رفت یقدم رها

 ... يخوا یبزن، م یداد بزن يخوا یم. خب جوره جوره -

 لینه حاال که واسه پنهون کردن دل. که تا مرز انفجار رفتم رها دمیکش یخواستم داد بکشم وسط کوچه م یم -

 .یدنمیمن و منتظر هوار کش نیتو زم یتوپو انداخت نتیبغض سنگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ١٢٨ 

 .ستادیفاصله ا نیشد و در کم تر رهیخ شیچشم ها به

 ؟یشک یتا مرز جنون م يخبر یچت شده امروز که منو از ب -

 .دیرس لیخفه به گوش سه شیو صدا دیلرز شیلب ها. گونه رها سر خورد يقطره تازه اشک رو دو

 !لیخوام از دستت بدم سه ینم -

. به هم داشت؟ ربط داشت یسوال و جواب چه ربط نیا. تکان خورد شیآن قدر شوکه شد که پلک ها لیسه

تند  ياحساس دچارش کرد و فقط توانست به قدم ها نیموج ا. آورد یربط که خودش هم از آن سر در نم کی

 .رها که دور شد نگاه کند

**** 

که بعد از مدت  یسورن دنیبه د. کرد یامروز فکر م يتخت در خود مچاله شده بود و به اتفاقات و تنش ها يرو

ه بود خال خوب توانست لیسه. در دلش نبود یخال يجا گریپر رنگ تر انگار آمده بود اما د یها با احساس

 .جمله به زبان آورد کیاضطرابش را با  رکه ناخواسته دلهره تمام روز پ دیفهم یرا وقت نیا. احساسش را پر کند

جلوتر  شهیهر چند عطرش هم. را حس کرد لیدر باز شده به اتاق غرق در ظلمت حضور سه ينفوذ نور از ال با

چقدر کمبود . حل شود میعطر مال نیوش صاحب اچقدر دلش خواست در آغ. داد یاز خودش خبر آمدنش را م

 .خواست یحالل، مهر حالل م کیچقدر دلش . آرامش داشت

 .دیرا شن لیآرام سه يصدا. رفت اما برنگشت نییپا یکم تخت

 رون؟یب يایب يخوا ینم -

 .نداد جواب

 ست؟یگرسنه ت ن -

 .تر شد یطوالن سکوتش

 !با تو ام رها. خوام غذا سفارش بدم یم -

هم  لیبار سه نیداشت اما باز سکوت کرد و ا اجیاحت يرفته بود و به انرژ لیاز جسمش تحل شیب روحش

ماند اما  یکاش م. اش تنگ شد نهیقفسه س. بعد هم باز تخت تکان خورد قهیدو دق. تر کرد یمکثش را طوالن

نگذشت که پتو  یلیاما خ د،یشسرش ک يچشمانش را بست و پتو را رو. داد برود حیانگار او هم خسته بود و ترج

. گرم شد یبه تنش آمد و کم جانیه. را حس کرد لیشد و دوباره حضور سه دهیکش نییتنش پا ياز رو
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گرفت  يرا به باز شیموها یزد و انگشتانش با مهربان مهیاندامش خ يتنه او از پشت سر رو مین یخصوصا وقت

 .نشست شیبازو يرو یو بوسه نرم

 خانومم؟ رها؟ يقهر -

. دیکش نییپا یاز پشت سر محکم بغلش کرد و سر شانه اش بلوزش را کم لیسه. در خود جمع شد شتریب یکم

 .کرد يشرویگردنش پ ریو نرم تا ز زیر شیبوسه ها

 ... يدیدفعه د هی. من طاقت قهر تو رو ندارم ها -

 .برق داشت شیچشم هالبخندش مثل . عقب برود یبرگشتن رها مکث کرد و مجبور شد کم با

 ؟يدیترس -

 .تکان داد سر

 .قهر کنم ستمیبلد ن -

 .ياتاق در بسته خودتو جا کرد نیمعلومه که تو ا شتیاز دو ساعت پ -

 .اجازه نداد لیشد که سه زیخ میرا عقب زد و ن شیموها

 کجا؟ -

 ست؟یمگه گرسنه ت ن -

 .یدرست کن يقرمه سبز يخوا یشب م میو ن ازدهیحتما ساعت  -

شد و زمزمه او را  دهیکشش دست او دوباره به آغوشش کش نیبا اول. پرخنده اش لبخند به لب رها هم آورد لحن

 .دیکنار گوشش شن

 خوشگله؟ يریبعد در م یکن یم یبه حال یآدمو حال -

 ؟یمن؟ ک -

بعد  يلحظه اهم افتاد اما  يرو شیپلک ها د،یگردنش کش ریلب که به ز. دارد دنیکرد او باز هوس بوس فکر

گردنش را گرفت و با حرص . آرام بود لیخنده سه يصدا. بلند شد و سر او را محکم پس زد غشیج يصدا

 :گفت

 .دردم اومد ؟یکن یم يجور نیچرا ا -

لب چشمه . يبند یآدم هوس کنه همون جا قورتت بده بعد فلنگو م یگیجمله م هی. گهیشماس د تیحکا -

 .بردن و تشنه برگردوندنو منم بلدم
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او اصابت  نهیو مشت آرامش به س دیکش شیگلو ریدست ز. دفعه منظور او را گرفت و تنش از شرم داغ شد کی

 .دیباز خند لیکرد و سه

 .کنم یاالن جبران م نیهم. نزن بابا -

 .خوام ینم -

 .خوام یمن م یول -

 .مشکل خودته -

 ...رو  اناید یبعد نگ. باشه -

 .دفعه سر بلند کرد کی

 ... گهید...  لیسه -

 .برد یبه حالش پ عیسر لیسه. دیپر شیبه گلو یآن بغض لعنت دوباره

 . کردم یشوخ -

 ؟ينکرد دایمسخره تر پ یشوخ نیاز ا -

 !نه شه،یکه داره فقط مال من م یگرفتن رو احساس دییواسه مهر تا -

دستانش که باز شد به سمت آرامشش . رفت یضعف م شیکه دلش برا بود یآرامش همان ساحل آرامش يصدا

 گرید يقصد لیقدم شد، اما سه شیخواستنش پ يپروا برا یقدر ب نیبار بود ا نیاول يبرا نیهجوم برد و ا

 :آغوشش فشرد و گفت انیاو را محکم م. داشت

 .کن که چته فیبرام تعر -

 !لیزود دچارت شدم سه -

 ... ایخودم  -

 .پس زدنت دست خودم نبود ؟یکن یچرا درکم نم -

 .ستیکه اعتماد نکردن زود هنگام منم به احساس تو دست خودم ن نیمثل ا -

 .دیاش را بوس یشانیآرام پ لیسه. نگاهش کرد يبا ناباور. زد خیدفعه تمام احساسش  کی

 .کنه تتیشک اذ هیخوام سا ینم. دست شه هیبذار احساست بهم . بپرس رها -

 خوره؟ یبه چه دردم م یدرکش کن یتون یکه نم یاحساس -

 ...اما  زمیاحساستم عز يمن عاشق همه  -
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 :با بغض گفت. را پس زد و برخاست او

 . لیسه يذار یرها بشم و نم یجیگ نیخوام از ا یکه م نیاز ا. خوره یاماها به هم م نیحالم از ا -

 .رفت رونیقطره اشکش از اتاق ب نیاول دنیکرد اما رها با غلت شیآرام صدا لیسه

! کرد یم يجور نیچرا ا. را نداشت شیکنترل اشک ها. را بغل کرد شینشست و پاها ونیزیمبل مقابل تلو يرو

 !خودش هم وامانده بود

 ؟يباز قهر کرد -

 .بغل کرده اش گذاشت يپاها يرا رو سرش

 .حوصله ندارم -

 !يکنم دوسش دار یبغلت م انجیا شهینکنه چون هم اد؟یمبل خوشت م نیاز ا -

 .و نگهش داشت دیکش واریمقابلش د لیبلند شد اما سه کالفه

 نه؟ ایخوامت  یکه من م نیا ؟یهست یچ جیگ -

 .سماجت نگاهش را دور نگه داشت با

 .ستیبرام مهم ن -

 .میحرف بزن نیبش -

 .ندارم يحوصله حرف تکرار -

 :و باحرص گفت دیصورتش رفت که رها عقب کش يخم کرد و تو سر

 .ستیبودن ن ردستیزن بودن نشونه ز -

 .باال رفت لیسه يابروها

 دسته؟ ریگفته زن ز یک -

 ،یشیم یزن یوقت. پدر، برادر، شوهر. خوان باشن یم یحاال تو هر نقش! به اسم مرد یخودخواه يموجودا -

 !هوس هی ،یشیم لهیوس. یشیم يباز مهیعروسک خ

 یو مردونگ يمرد شهیاز حاال که ر نمیاون از جنجال سر شبت، ا. يریقدم رو م رو اعصابم يرها کم کم دار -

 ه؟یسرپوش چ نایا. نیبه رگبار توه یرو بست

تو مغز پوکم فرو بره که زن  دیوابسته شدم، اما انگار با. احساس خرج کردم. که اعتماد کردم نیا. اشتباهام -

دار تا  خیجنس تار هیدرست مث . باشه لهیوس دیفقط با. وابسته شه دیخواسته شه و نبا دیفقط با. بخواد دینبا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ١٣٢ 

تو . شهیشده دور انداخته م نییاون مرز تع ازانقضاش تموم نشده قابل استفاده است و به محض گذشتن  خیتار

 ...مدل حقارت و  هیمدل ظلم،  هیجور،  هی يهر مرحله و دست هر مرد

مدت خصوصا  نیانگار حرص ا. جان مهیمنقطع و ن یبود کلماتهق هق و جمالتش شده . اش شده بود هیگر

 يبند چشم ها ریخواست از ز یم. داشت یاحساس خفگ. ختیر یم رونیکه گذرانده بود داشت با هم ب يروز

 .خواست ینفس م. خواست یآزاد م يهوا. ساکت شده او فرار کند

قصه برسد،  نیتا به سر ا. شود یرها خال هیکرد تا دل پر گال یفقط نگاهش م. کرد یحرف نگاهش م یب لیسه

 .و برود دیاما او عادت داشت بگو

او را به خود چسباند و . بزند؛ دست دور بدنش انداخت زیتفاوت به او به راه گر یخواست به عادتش و ب تا

 .دیبه گوشش رس یاو با لحن متفاوت يرها تقال کرد کنارش بزند، اما صدا. فرو رفت شیموها انیصورتش م

 !هوس يبرا لهیوس هیاش بشه  یخاک سهیکه قد ییایدن رهیبگ شیآت -

قلبش باز به تکاپو . شد قیتنش تزر یآرامش به رگ و پ يحس قو کیانگار . آرام گرفت. رها تمام شد يتقال

بعد عقب رفت و صورت  یکم لیسه. بود که ساکت نماندند شیو فقط اشک ها ستادیافتاد، اما خودش ساکت ا

 .دیو صورت باران خورده او دست کش سیخ يبه چشم ها. او را باال گرفت

قربون چشات، حرف خود خود خداست که گفت  ستیحرف من ن نیا. خلقت نبود يبرا ياگه زن نبود بهانه ا -

زن . دمیآفر ینمکدومو  چینبود محمد و به واسطه فاطمه نبود ه یبه واسطه عل ن،یبه واسطه محمد نبود زم

 . نهیزم يموهبت خدا رو نیبزرگ تر

 .لبش نشست يرو لیبزند انگشت سه یبود، اما تا خواست حرف مانیپش. دیرها لرز يها لب

 باشه؟. میبذار حرف بزن -

 .آغوشش جا خوش کرد انیهمان مبل نشست و دوباره او م يرو

از همون . رسه یر بعد از متولد شدنش به گوش مدخت هی هیگر يکه صدا ياز لحظه ا. بذار از اولش بهت بگم -

 فه،یدختر ظر. باز شده بهشت ياز درها یکی یمدع شهیمادر م. به خونه ت برکت اومد دنیم دیلحظه به پدر نو

 یروز اول حواس بابا بهشه، نگاه کس ناز همو. اس گهید زیچ هیاما دختر  ست،یگم پسر ن ینم. هیدوست داشتن

کشه  یدورش م رتیاگه حصار غ. ادیتنشو لمس نکنه که نکنه دردش ب ریحر یمیدست ضخ. فتهیچپ بهش ن

که اون دختر  هیصدف! دلم، صدفه زیعز ستیحصار زندان ن نیا. نهیبه گلبرگ تنش بش يکه نکنه خار نهیواسه ا

 . همتا رو بدونه یگوهر ب نیبشه قدر ا دایپ یکیتا . پرورش بده بایزدر  هیبالنده بشه تا . کوچولو رشد کنه
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 .و با عشق نگاهش کرد دیبه صورت او کش دست

تا نور تن تو خونه منو روشن کنه، گرم کنه، . مرد مثل من هیقلب  کیبشه چلچراغ خونه تار يروز هیکه  -

که تو . کنم شتیکعبه آرزوم و با همه احساسم دور تنت بگردم و ستا یتا هر شب تو خواب تو بش. عاشقم کنه

تنت  هیکه بترسم دستم با هوس  یباشکه اون قدر مقدس . وابسته ازتیو همه وجود من به ن یسر تا پا ناز باش

پر کردن خال هوس تن و  يتن و احساس تو باشه نه جا شیمحراب ستا دیاون اتاق با. یبخوره و آلوده ش

 . من یمردونگ

 .او زد يچند بوسه کوتاه به موها لیسه. برد و سرش را در آغوش او فرو دینگاهش را دزد رها

رها، به جون خودت  یول دهیمرده چرخ یبهت گذشته که انگشت اتهامت سمت هر چ یدونم امروز چ ینم -

 ینگات م. کنم یکنارت صبح م ییمن چه شبا یدون یتو چه م. ستیقسم قصدم شکستن غرور و نخواستنت ن

 نیا. یش زهیغر بستهخوام وا یخواستنت، چون نم شتریب يبذارم برا شیتونم پا پ ینم یکنم ول یلمست م. کنم

پس  میباش زمونیاگه قرار باشه ما آدمام وابسته غرا. ظلم به محبت توئه، به قلب و روح و جسمته نیبزرگ تر

رو که  ییمردا يدید دمیدونم بودن و شا یداره؟ م یکه با اراده تافته جدا بافته شده چه مفهوم یاشرف مخلوقات

عروسک  يو طراوتشون فقط تو یهم که زنانگ ییزنا هستن یول دنیرو تو نر بودنشون د یفقط مردونگ

رو ندارن  یکنن چون اون ظرافتو شکنندگ یسوء استفاده م شتریمردا ب انیم نیحاال ا. کرده دایشدنشون معنا پ

مرز  يها وارهیتونه از د ینم ینگاه چیخود اون زنم مقصره و اال تا اون حصارو دورش حفظ کنه ه یول

 .خودش پا بده. راه باز کنه ودشعصمتش بگذره مگه خ

 :تر گفت میرا کنار گوش او برد و مال شیها لب

 يپدر ایشم  یکیترسم دستم آلوده بهت بخوره با اون نرها  یزنم و م یکه برات بال بال م یحاال انصافه من -

 بشه؟ کتیظالم تو ذهن کوچ هیکرده  یاشتباه دیتو شا دیبه د یکه اگه بنا بر مصلحت

 :خفه گفت ییبه او فشرد و با صدا شتریسرش را ب رها

 ...  یاز بابام ممنونم ول شهیبابت هم نیاز ا. لیسه يواسم شد نایتو نمونه بهتر -

 ؟یدست کن هیدلتو  یتون یکه نم يشک دار یتو به چ -

در گذشته به  یاحساس دیهر چه کرد نتوانست بگو. نتواست به خودش، اما دیخواست داد بکشد و بگو یم دلش

خالص را به آن  ریخواد با تمام شدن فاصله شان ت یجان است و دلش م مهیهنوز ن. کشد یامروزش هنوز سر م

 .دنیرس جهیخود به خود به نت دیو شا دنیپرس يبود برا یفرصت خوب یاحساس بزند، ول
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 ل؟یسه یرو نخواست انایچرا د -

 :رها نگاهش کرد و او با لبخند گفت. و عقب رفت دیکش یقینفس عم لیسه

 ش؟ هیتا بق میگلو تازه کن. همه حرف زدم نیا -

 .قصد گفتن داشت لیپس سه. شد ریشوق و دلهره با هم به قلب رها سراز هیشب یاحساس

 ؟يخور یم ییچا -

 .تر شد قیعم لبخندش

 .دستت درد نکنه -

داخل  نیبا چوب دارچ يچا يا مانهیپ عیسر. خدا رو شکر سماور جوش بود. رفت برخاست و به آشپزخانه فورا

 نیهم تلفن را زم لیبازگشت سه ییچا ینیبعد که با س قهیچند دق. بست شیو آب جوش را رو ختیر يقور

 :گذاشت و گفت

 پس؟ یزن گرفتم که چ. دمیسفارش م رونیماه از ب نیبار بود شام ا نیآخر -

 .دیبلند خند یبا مکث کوتاه لیدر جا خشکش زد که سه رها

 .نجایا ایب. نباشه یکه شبا بغلم خال -

کوتاه  لیسه. نشست یمبل تک يخودش رو. گذاشت زیم يرا رو ینیباز او انداخت و س يبه دست ها ینگاه

 .دیو دستش را کش امدین

 ؟يپر یجمله تک م هیحاال با  يهمه فک جنبوندم نظرم نداد نیا -

 !يکرد یدونم شوخ یم -

. به زن گرفتن و نگرفتنم نداره یربط. تونه پر باشه یتا صبح م يبغل هر مرد. باشه رها ادتی يزیچ هی -

 .خوره یجا آب م نیپس موضوع از ا. دوره ما يوانفسا نیخصوصا تو ا

 .گرمش شود يو همان لبخند طعمه لب ها دیایقلبش زد تا لبخند به لب رها ب يرو انگشت

 :گفت يجد یلیرها انداخت و خ يبه چشم ها ینگاه

 .نگام نکن يجور نیا -

 چرا؟ -

 .ترسم نتونم راستشو بگم یم -
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تر و زل تر شد  ینگاهش طوالن. زد یلحن حرف م نیبا ا لیرفته بودند که سه شیمگر تا کجا پ. جا خورد رها

 .به خنده افتاد لیکه سه

 .نترس بابا، زنم نبوده -

 .دیمحکم به دندان گرفت تا چرت و پرت نگورا  نشییپا لب

 .نگو يدوست ندار -

که دلش خواسته داستانو برات  يدونم ممکنه هر کس اون جور یم یجا هم سکوتم اشتباه بوده وقت نیتا هم -

 .کرده فیتعر

 !به من نزده یکس حرف چیه -

 بوده؟ انیم نیا یرابطه و حرف هی يدیپس تو از کجا فهم -

 .در هم فرو رفت شیانداخت و دست ها نییرا پا سرش

 ... روزید یول. بوده باشه شتریکردم ب یفکر نم یبوده ول نهیگز هی انایبودم د دهیخب شن -

من  انایتو رابطه با د! کنم، نه یاشتباه م هیدارم رفع و توج یکه فکر کن ستین نیاگه قصد گفتن کردم واسه ا -

 .تکرار نشه روزیو بعد از اون اتفاق د یکه تو صداقتم شک نکن نهیهدفم ا نیبزرگ تر یاشتباه کردم ول یلیخ

 .شروع به گفتن کرد یقیو با نفس عم دیحالت دارش کش يموها انیدست م لینگاهش کرد و سه رها

داشتن  دهیپدر و مادرم عق. سبحان يدرست تو کشمکش مراسم ها. شد شنهادیبهم پ انایبود د شیسه سال پ -

آل  دهیچون هم دختر عمومه، هم شناخته شده است و هم بنا بر اتفاق ا اناس،یازدواجم د واسه نهیگز نیبهتر

مرد  هیخب . توجه کردم هشب شتریجشن سبحان ب. بهم خورد يتلنگر هی. که مد نظر من بود داشت ییها

 یم يدوران نامزد هیبعد از اون . ادیدختر نگاه کنه و خوشش ب هی لیجوون ممکنه اول به ظاهر، چهره و است

نه؟ ظاهر  ایعمر و قلبت باشه  کیتونه شر یم! نه ایخوره  یم یطرفت به درد زندگ یتونه کمک کنه که بفهم

صادقانه بهت بگم، ازش . کرد یو منحصر به فرد بودنش چشم پوش ییبایاگه از ز هیانصاف یب. يدیرو که د اناید

 یسکوت کردم و وقت یمدت. خوام یباشه که من م يزیتونست اون چ یم. خوشم اومد و فکرم سمتش رفت

قبول  نمیبب دیدارم که با یطیشرا هیبا خودش صحبت کنم چون  دیمطرح کرد، گفتم با شنهادشویدوباره مامان پ

 داریتو همون برخورد و د. بار بعد از کالساش رفتم دنبالش نیاول يباهاش تماس گرفتم و برا! هن ایکنه  یم

رك  یول ومدیبدم ن. قدم از منه هیغرور اعتراف کرد مدت هاست عالقه شو پنهان کرده و منتظر  یاولمون ب

 شنهادیاونم به پ. کنم یبهش فکر م نهیگز هیطرفه است و من فقط به اندازه  هیبهش گفتم فعال عالقه اش 
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بشه  شتریدت رابطه مون بم هیدادم که  شنهادیپ. نشون نداد یخورده بهش برخورد اما واکنش خاص هی. خانواده

 یمناسب نهیمدت گز نیاگر در ا یو حت میبه هم ندار يتعهد چیکردم ه دیتاک یول م،یهمو محک بزن میتا بتون

تا دو سه روز بعدش که باهام . نزد یاون روز حرف خاص. هواسه ازدواج سر راهش قرار گرفت بهش فکر کن

قبول کردم چون بهتر بود و . باشن انیکه همه خانواده مون در جر یکنه به شرط یتماس گرفت و گفت قبول م

صورت گرفت  یرسم ریغ يخواستگار هی. میآخر همون هفته خونه عموم دعوت شد. نداشت مخالفت کنم یلیدل

مادر واسه  يدو سه ماه گذشت که زمزمه ها. قاطعانه هر دومون میموکول بشه به تصم یو قرار شد جواب قطع

. بذارم و گذاشتم ونیدر م انایدادم با خود د حیترج. اصال موافق نبودم. شروع شد يخواستگارکردن  یرسم

و اال ممکن  هو در واقع نظر من موند هیقض يسو هیالبته اون موقع به من نگفت که فقط . برخورد کرد یمنطق

 نیصبر کردن و اباز  میندار یخودمون مشکل دنید یهم وقت هیبق. کنم یرسم ویبود همون زمان همه چ

و از  "دختر من شده مترسک تو. شه ینم يجور نیا". عموم در اومد يتا صدا دیسال طول کش کی يصبور

هر  یکردم ول دییخود من تا شونویبعض یتح. خواهان هم داشت انایفاصله د نیالبته ناگفته نمونه در ا. حرفا نیا

 چیگذشت من جز همون احساس ساده ه یم یمحض بود که هر چ قتیحق هی. ازشون گذشت يبار به بهونه ا

. میبو بردن که ما با هم نامزد انیهمه از جر يدونم چطور یخب کم کم و نم یکردم ول ینم دایپ انایبه د یحس

که حرف نزد  یتنها کس نیب نیدر ا. روشن کن فویخودم در اومد که تکل هبار خانواد نیعمو و ا يدوباره صدا

کنم و نکردم، کوتاه اومدم و گفتم  داشیکه منتظر بودم پ يزیباعث شد برخالف اون چ نمیهم. دبو اناید

که قرار بود به خاطر کار  يرو موکول کردم به بعد از سفر يخواستگار یندارم، ول هیقض نیبا ا یمخالفت

که احساس  نیخودم با ا. انایاز همه د شتریکه ب دمیبودن و به چشم د یهمه راض. امیبرم و ب یبه دب يدادقرار

 ...ماه بعدش که به سفر رفتم و برگشتم و  کیکردم تا  یهماهنگ رفتار م یمثل اونا نبودم ول یجانیخاص و ه

او  يلب ها يتا رو قهیباال آمد و از کنار شق اریاخت یانگشتانش ب. شد ینگاهش به چهره رها طوالن. کرد مکث

 :شد و آرام ادامه داد رهیبه چشمانش خ. نوازش گونه حرکت کرد

 . تو و زلزله درونم دنیتا اون شب و اتفاق د -

 . تو و زلزله درونم دنیتا اون شب و اتفاق د -

 .پر از بغض بود شیچشم ها. سر رها عقب رفت، متعجب نگاهش کرد یوقت

 !لینگاه مال تو قصه هاس سه هیعشق و  -
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قصه که خواستم خطت بزنم و به  هی. يقصه شد هی بود که تو ذهن و دلم تو هم نمیواسه هم دیشا! آره -

به چشمم  انایببندم و چشم عقلمو دوباره باز کنم تا د المویخ يچشما. که داده بودم برسم یبه قول. برسم میزندگ

م هرهر  نهیتو س يزیچ هی. برگزار شد يخواستگار. ظلم نشه انایکشتم که در حق د مویدرون يتمام حسا. ادیب

مسخره بود به خودم . کرد یچشات تو سرم رفت و آمد م. جانیربطش دادم به ه. سوزوند یتنمو م. کرد یم

. نمیب یکه دو سال منتظرم بوده رو نم يآدم ناشناس شده و دختر هی رینگاه شب و روزم اس هیاعتراف کنم با 

گشتم تا  یفروشنده ها م ونیم یاهکردم و گه گ یپاساژ واسه خودم بهونه م نرفتن به او يو برا اسری دنیکه د

زدم که  یبعدش تو سر خودم م یدادم ول اسریچند بار رنگ خاص چشاتو و ظاهرتو به . کنم دایآشنا پ ینشون هی

تکرار  دراون ق. بکن تویروته پس زندگ شیدو ساله پ اناید یعاشق ش یخواست یم! لیحرفا سه نیتو رو چه به ا

که  یقلقلک احساس يتنها بودم برا انایکه با د يدو بار یکیبرخالف اعتقاداتم . کردم و کردم که شد ملکه ذهنم

 گهید. دمتیدوباره د. ختیبه هم ر یهمه چ. نشد یرفتم ول شیپ دنشیبوس يخورد تا پا یواسه اون دست نم

 دنیدست و دلم واسه خودم نبود و به بهونه د دمتیدحماد  نیاون روز کنار ماش یوقت. کنم هینتونستم دلمو توج

و  يجواب سالممو داد یکه زورک ياون قدر تو خودت بود یول یتو هم بشناس دیگفتم شا. اومدم کیحماد نزد

مدت افتادم دنبال رفت و  هی. تا مطمئن شدم دمیباز پرس یول دیخواهر و برادر دمیفهم تونیاز شباهت ظاهر... 

که  يزیتنها چ یگشتم واسه پس زدنت ول یم کیکوچ لیدل هیدنبال  دیخب شا. راهت سراومدم  یم. آمدت

 انایمن و د يتو همون بحبوحه همه علنا دنبال مراسم مفصل نامزد. جذبم کرد شتریبود که ب ینجابت دمیازت د

باهاش رك . ودب انایاز همه بدتر بهت د. سرم ختیقوم ر هی. کردم یمنتف ویهفته همه چ کیبودن که بعد از 

آروم شه بعد برم سراغش  یگذاشته بودم جو کم. همون شب اومد سراغم. زنم یباشه م یدونست حرف یم. بودم

همه . ومدین یزن عموم عروس. شد یعموم مدع! نیهم. کرده ریبهش گفتم دلم گ. و اومد اوردیطاقت ن یول

راحت قبول کرد و کنار  یلیخ. نداره دهیفا دنیگجن دید یفقط با بغض لبخند زد وقت اناید یباهام چپ افتادن ول

 یم دیمن شا. دیرس ینم ییمحض بود که با من به جا یخوشبخت انایحق د. منو شرمندش کرد نمیهم. رفت

 يدارهایخصوصا بعد از د. تونستم عاشقش باشم یوقت نم چیه یبراش بسازم ول یخوب یتونستم ظاهرا زندگ

کرد  تیکه حما یتنها کس. واسه تو اقدام کنن دوباره جنگ درست شد مفتبعد از چند وقت که گ. تو یمتوال

مخالفه و  يباباتو قبول کردم که با دوران نامزد شنهادیپ یوقت. شدن یباالخره راض. سبحان و بعدش بابام بود

 لممقابل تو عق ینه بگم و خالص، ول هیهمه توقع داشتن . افتادم يکنه تو بد مخمصه ا یفقط عقدو قبول م

 ییتموم لحظه ها یکنم، ول یکار م یبود که دارم چ فتادهیبرام هنوز جا ن. احساسم کم آورد و قبول کردم شیپ
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که  ییقتایتا بعد از ازدواجمون و حق. داد، لذت داشت برام یدائم سکوتت عذابم م یوقت یکه کنارت بودم حت

 ... و  دمیشن

 :و آرام گفت دیلبش را به دندان گرفت و دست به پشت گردنش کش گوشه

قصه  نیخوام ا یخب نم یول انایتاوان شکستن دل د دیشا. تاوان هیداشتنت برام شده بود  نینداشتنت در ع -

 يلرزه تا روز یو دست و دلم تو اوج خواستنت م نمیش یکه امشب کنارت م نهیواسه هم. برعکس تکرار شه رها

 .که بهم ثابت شه دوست داشتنت از ته قلبته

 .نگاهش کرد دوباره

 ؟یبزن يخوا ینم یحرف -

 .آب دهانش را قورت داد رها

 .لیهنوز حس قبلو به تو داره سه اناید -

 .کنه یو با تو دوستانه رفتار م میتو خونه زندگ ادیمطمئن باش اون قدر کمرنگ شده که م -

 ؟یاگه فراموشت نکرد چ -

 !ظلم به خودشه گهید اون -

 ؟یچ يشد مونیاگه تو پش -

 .دیشد و کامال به سمت او چرخ کیبه هم نزد لیسه يابروها

 ؟یاز چ -

 نیینگاهش پا. سو ال و جواب ها فقط مال خودش نبود نیا. منقطع شده است شیچرا نفس ها دیفهم ینم رها

 .افتاد

 !از ازدواج با من -

 قلبم؟ یسست ای یترس یاز انتخاب من م -

 :گفت رتیح با

 !لیسه -

 :سپس آرام گفت ردیمکث کرد تا نفس بگ يلحظه ا يبرا لیسه

 چیاز همون روز محکم گفتم ه. میطلبکار هم نش میدینرس جهیشرط کردم که اگه به نت انایمن از اول با د -

مجبور شدم که به خاطرت  يبود يزیتو چ... تو  یکه رابطه مون تموم شد ول يبهش ندارم تا روز یحس
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رها اگر . شهیم شتریبه روز ب روزحس  نیچون ا. با خانواده خودم، چون دوست داشتم و دارم به،ینه با غر. بجنگم

فکر  نهیحرف به تنها گز یشدم، ب لیکرد من بهش تحم ینشست و ادعا م یمقابلم م گهیدختر د هیتو  يجا

نتونم قبول کنم  مونیاگه تا آخر زندگ یحت. مونه یواسم نم یحس یتو نباش... اما تو . به جدا شدن. کردم یم

 . يریگ یکنارم آروم م

 رهیخ ستادهیغرق در سکوت و درختان تمام قد ا اطیبه ح. گوشه پرده را کنار زد. و پشت پنجره رفت برخاست

 .شد

ل حاال انقدر هر دومون مستاص یشکست یمحض کردم، اما اگه تو سکوت اشتباهتو م یدونم خودخواه یم -

اندازه مقصر  هیهر دومون به  دیشا. حس سرگردون هی ریشده و من درگ لیتحم یزندگ هی ریتو درگ. مینبود

 .میبود

 يا قهیدق. دیکش رونیب یکیبه پاکت زد و  يتک ضربه ا. را برداشت گاریکنارش بسته س زیم يشد و از رو خم

 .سرش به چرخش افتاد يدود باال يخاکستر يبعد هاله ها

 .دیآرامش را شن يرها را کنارش حس کرد و صدا حضور

 ؟یکش یم گاریچرا انقدر س -

 .زد گاریبه س یآن که به رها نگاه کند پک محکم یب

 .رها ینمونده که ندون يزیچ -

 :گذاشت و گفت شیبازو يرو دست

 .دونستم یم شیرو کم و ب یکه گفت ییزایچ -

 !قیو عم یطوالن. نگاهش کرد لیسه

 .دونم بگو یهست و هنوز من نم يزیپس اگه چ -

 .دیناخواسته عقب کش یقدم. گرفتار شد يقلبش به تپش تند. افتاد نییرها پا دست

 ؟یچ -

 بود که با اومدن من کابوس شد؟  ایتو چشمات و سرت رو یچ -

 .اش هم به تقال افتاد نهیس قفسه

 .ستیبودن من ن یواسه ناراض یلیدل یاتفاق افتاده، ول بیزود و عج یکم هیازدواجمون  دیشا -

 .سر تکان داد لیسه
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 .یمنظورمو خوب گرفت. چونیمنو نپ -

و  نمیبش یزندگ نیخوام تا آخر ا یکه نم نهیدونم ا یکه االن م يزیتنها چ. خوامم بفهمم ینم. دمینفهم! نه -

 .بمونه بذار گذشته تو گذشته مون. لیباشم سه تیخوام زن زندگ یم. تیزندگ ینیتریبشم عروسک و

 .پس حدسم درسته -

 .اشک گوشه چشمش را پاك کرد رها

 یباهاش لج کردم، ول گهیکه حس کردم بابام داره زور م يتنها بار. تو رو با لج انتخاب کردم از لج بابام! آره -

لج  ایمحض کنار تو، تمام عمرمو با همه دن یو خوشبخت یزندگ شهیکودکانه م يلجباز هی جهیدونستم نت یاگه م

 .کردم یم

 ...انتخاب خودت  -

کوه  نیمصمم بود اعتراف محبت به ا. دیایب انیجز خودشان به م گرید یاز کس یخواست صحبت یدلش نم اصال

 .پروا به چشمانش نگاه کرد یو ب ستادیمقابل او ا. حس و غرور کند

ت تو دلم محکم تر  شهیوام رخ یم. ارمیمن دارم کنارتو به دستش م یول ينگاه تجربه کرد هیتو عشقو با  -

 .شه

 .جمع شد یکم لیسه يها چشم

 رها؟ يخوا یم یچ -

 :شرم گفت یجسارت و ب با

 .همه وجودتو -

خودش را باال  یاو نشست و کم يشانه ها يدستانش رو. رها آب دهانش را قورت داد. باز شد لیسه يابروها

 "دوستت دارم"زمزمه . دور کمر او قفل شد شیافتاد و دست ها شیکنار پا لیاز دست سه گاریس. دیکش

 ینم. سد نبود بلشمقا يوارید گریشد که انگار د یدخترك که به گوشش نشست تمام تنش پر از حس سرکش

افتاد از دون دون شدن پوست تنش  نییسرش که پا. او بود که فاصله را تمام کرد یقدم شود ول شیخواست پ

 یلرزش. داشت یلرزش محسوس شیصدا. محکم بغلش کرد. جازه ندادکه ا زدیخواست بگر. را شناخت ازشین

 .ر گوش رها نواخته شدیز بایز یسمفون کیمثل  لیسه يصدا! و عشق جانیاز شدت ه یناش

 ؟ینذاشت یمونیپش يبرا ییجا -

 .پر شرر او زل زد يسر چرخاند و به چشم ها رها
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 .يجا واسه پس زدن دار يتا به محبتم شک دار -

 !هیکه شک کردم، عاقل يزیا چبه تنه -

 :و آرام تر زمزمه کرد دیگونه اش را بوس يرو دهیدست که بلندش کرد اشک غلت يرو

 !عشق من ستهیکاش امشب زمان با -

**** 

چرخش به رها افتاد که  نیباال آمد و نگاهش در اول یسرش کم. دیدست به چشمانش کش لشیموبا ژیق ژیق با

انگشتانش نرم . اصال تلفن را فراموش کرد. لبخند به لبش آمد. بود یقیگذاشته و در خواب عم شیبازو يسر رو

قصدش . دیو عطر تنش را بو کش دیسگونه اش را بو اطیخم شد و با احت. او نشست و سر خورد يتار موها يرو

 قیلبخند و نگاهش عم. رفت سرش را بلند کرد شیموها انیانگشتان رها م یوقت یکردن او نبود ول داریاصال ب

باز بر فراز آسمان حکم  ییباز عشق با دست ها. باز زمان شرم کرد. چشم بست ایباز دن. تر و پر لذت تر شد

به بهشت  دنیفراتر از رس يزیمگر چ. بود نیزم يبهشت رو. انگار باز آغاز خلقت بود و آدم و حوا. کرد ییفرما

آورد که آسمان  یفرشته ها را هم به وجد م دیش انسان، شاشدن آغو یکیحل شدن دو محبت در ! هم بود؟

 .زد یدست لبخند م کیقدر  نیا

سرش رد شد و دور گردنش جا خوش کرد با  ياز باال يزینشست که آو یصندل يرا خشک کرد و رو شیموها

 .قلب نگاه کرد زیتعجب به آو

 ه؟یچ نیا -

 .دیرا بوس شیخم شد و موها لیسه

 .پات نفسم ریسر بذارم ز دیاالن با. اومد یاز همون رسما که خوشت نم یکی -

 .بود تشیلبخندش نشان از همه رضا. همه محبت و عشق او مالش رفت نیاز ا دلش

 .مو گرفته بودم هیمن که هد -

 . فرق داره تشیقلب حکا نیبنده اما ا ریورودت به قلب حق ياونو بذار پا -

 .را بوسه باران کرد شیها رها نشست و دست يپا مقابل

 .دلم بند حضورته ينره پا ادتیگردنت بمونه که  شهیبذار هم -

 .نگاهش را معصوم تر کرده بود یتاللو براق اشک عسل. نگاه کرد شیسر خم کرد و به چشم ها رها

 ل؟یسه یتو پاداش کدوم کار خوب من -
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 .من یتو زندگ یموهبت مقدس هیتو خودت . معصوم و نجابتت رها يچشما شکشیهمه محبتم پ -

 .زانو زد و در آغوش او گم شد نیزم يرو. شد ریرها سراز اشک

 :و گفت دیکش شیموها انیم دست

 !پاشو حاضر شو -

 .لیسه ستیالزم ن -

 .کرد یفیاخم ظر لیسه

 .ستمیسواد ن یاون قدرام ب -

 .کرد یآرام خنده

 داشت؟ یچه ربط -

 .ابرو باال انداخت لیسه

 .یفهم یم یکتابخونه ام بزن يکتابا سر به هی -

 :گفت طنتیبا ش لیبزند سه یرها گرد شد و تا خواست حرف يها چشم

 .خود داره يهم که جا يریتصو اتینت و تجرب -

 .انیح یهمه مردا ب گهیراست م دهیسپ -

 .داره يچه تجربه ا دهیسپ! نیآفر -

 ... لیسه -

 ... طرف و  هویخب اگه اطالعات نباشه که . بابا منظورمو بد برداشت نکن -

 :خنده افزود با

 ...تحمل کردن و  يکه تازه عروسا چه شکنجه ا دهیواال انقدر از دور و بر به گوشمون رس -

 .شد یکیوخنده او  لیخفه اش با آوردن نام سه غیج يصدا

 .منم راحت تره الیکنه خ تتیزیدکتر و هی. باز ترش نکنم بلندشو حاضر شو يخوا یحاال م -

 سرکار؟ يبر يخوا یامروز نم یعنی -

همون باهاش تماس . نداره يا دهیکه سبحان دستم بندازه فا نیاالن برم جز ا. ساعتو نگاه کن قربونت برم -

 .بود یگرفتم کاف
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نفسش را  يبود که درد بد شیمانتو دنیمشغول پوش. رخاستنکرد و ب یمخالفت گریخنده اش گرفت اما د باز

اشک در چشمش حلقه زده بود . نشست یصندل يرا گرفت و رو زیو همان جا م ستدیپا با ينتوانست رو. گرفت

 .وارد اتاق شد لیکه سه

 ...آماده  -

 .او قدم تند کرد دهیپر يرنگ و رو دنید با

 ؟یکن یم يجور نیچرا ا ه؟یچ -

 :گفت دیلرز یخفه که م ییصدا با

 ؟يدیمسکن بهم م هی -

 .آمد وهیآب م یوانیمکث رفت و با دو قرص و ل یب لیسه

 اد؟یبگم مامان ب -

کرد از شدت درد و دلشوره االن است که دل و  یاحساس م. دیرا باال انداخت و دو قرص را با هم بلع سرش

 .نشست شیمقابل پا لیسه. دیایروده اش باال ب

 .کنه یاالن اثر م هیمسکن قو -

 .کرد یاز درد حالش را بد م شتریدلشوره ب. شد ریسراز شیتکان داد و اشک ها سر

 .و برخاست دیکالفه و نگران دست به صورتش کش لیسه

 ؟یدراز بکش يخوا یم -

 .برخاست يبعد با احساس درد کم تر یلب نه گفت و کم ریز

 ؟يبهتر -

 !زنه یدونم چرا دلم شور م ینم. آره -

 .را بپوشد شیکمک کرد تا مانتو لیسه

 .یکه نداشت یو اال مشکل. زمیعز يدیترس -

گاهش او  هیتک نیبهتر. کند هیتک شیها یو دلگرم لیخواست به سه یدلش م. آب دهانش را قورت داد رها

 :دستش گذاشت و آرام گفت يدست رو. دید یاش را م یو کالفگ یبود، اما ناراحت

 ل؟یسه يچرا کالفه ا -

 ... یول مهیحال یلیکردم خ یفکر م -
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 .ام یذره نازك نارنج هیمن . ستیتو ن ریتقص -

 .لب قربان صدقه اش هم رفت ریاش ز یشانیپ دنیزد و با بوس یلبخند کمرنگ لیسه

زد و  ينام مخاطبش لبخند دنیبا د. بود که تلفنش زنگ خورد فتادهیراه ن لینشستند اما هنوز سه نیماش داخل

 .هم به رها انداخت ینگاه مین

 احوال شما؟. به به سالم -

 .حالت چهره اش عوض شد و صاف نشست دهینکش قهیبه دق اما

 ؟یچ -

 لیچهره سه یدرد دوباره در تنش سر برداشت وقت. و نفسش بند آمد دندیرها کوب نهیبه س یمشت محکم انگار

 .دیکرد و نگاه آشفته اش سمت او چرخ رییتغ

 ل؟یشده سه یچ -

 .دیشن لیاما سه د،یبه زور به گوش خودش رس شیصدا

 !نگران نباش -

 شیچرا لبخندش کدر شد؟ چرا قوت کالمش رفت؟ دست به گلو. پس چرا نگاهش نکرد! نینباشد؟ هم نگران

رفت  ادشی. شد و اصال از کجا گذر کردند یراه چگونه ط دیاصال نفهم! در راه بود یبتیچه مص ایخدا. دیکش

خونسرد و . سرعت نداشت همه نیرفت؟ او که عادت به ا یقدر تند م نیا لیچرا سه. آمده اند رونیچه ب يبرا

پلک بر هم گذاشت بلکه بخوابد اما . و مقصد را بپرسد لیدل دیچرخ یزبانش نم. کرد یم یدر آرامش رانندگ

بازار شام بود و سرش مثل . داد یاجازه آرام شدن به چشمانش نم دنیحاال ترس از کابوس د نیانگار از هم

 . دیکش یهوار م یانگار هر گوشه اش کس

 ؟یخواب! زم؟یعز... رها  -

به  یسر بلند کرد و نگاه. افتاد لینگران سه يچرخش به چشم ها نیباال رفت و چشمانش در اول شیها پلک

 .اطرافش انداخت

 ؟يکجا اومد -

مکث کردن و تعلل  يثابت ماند اما جا شیلب ها يانگشتانش رو هیو چند ثان دیکش یشانیدست به پ لیسه

 .نبود

 االن؟ یخوب -
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 :قرار گفت یب

 شده؟ یچ! لیسه يجون به لبم کرد -

 .اون موقع حماد بود زنگ زد یعنی! یچیه -

 .زد تا برگردد ریت الشیبه پرنده خ لیآرام سه ياما صدا دیو ذهنش به هزار جا پر کش "حماد"لب تکرار کرد ریز

 .مارستانیبد شده و آوردنش ب یحاجحال  شبیانگار د -

ماند تا  رهیخ لیشوکه به سه يلحظه ا. دیایتا نفسش بند ب دیاز قلبش کوب ییرحم به جا یب یحس کرد دست رها

 .او نگران دست به صورتش کشد

 رها؟ گوشت با منه؟ -

 .تابش یمثل دل ب. دیلرز شیها لب

 ...بابام ... بابام  -

شدن نفسش، پر شدن سد خشک  انیدر م یکیپر و بال زدن قلبش، . دل کند از دل خودش. دلشوره نبود گرید

نگه  قیو آسمان به حالت تعل نیزم انیها همه وجودش را م نیا. شدن از ترس احساسش زیچشمانش و لبر

چهره . دیندا را د سیخ يافقط چشم ه. دیشد را نفهم يسپر ریو چطور مس دیرس مارستانیچطور به ب. داشته بود

از . ستادیرها ا دنیحماد و قدم رو رفتنش را که به محض د شانیچرخنده در دست مادر و نگاه پر حیسرخ و تسب

 .آمد یانگار از ته چاه در م شیبکشد اما صدا غیخواست ج یدلش م. ستادینفس افتاده مقابل برادرش ا

 ...بابا  -

 يپر از خونسرد شهینگاهش هم. داشت یآرامش خاص شهیهم شیصدا. کف دستش را مقابل او باال گرفت حماد

 .آرامش تظاهر است نیکرد همه ا یبود اما چرا امروز رها حس م

 !بابا خوبه. آروم رها -

 کنه؟ یکار م یجا چ نیپس ا ؟یگیخوبه؟ راست م -

 . نگهش داشتن مشیذره حالش بد شد آورد هی شبید -

 .چرا؟ بابا که خوب بود -

 .سر تکان داد حماد

 .شد یخورده عصب هی!. که یدون یم. خب فشار خونش باالس. آره -

 چرا؟ باز چرا؟ -
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 .رهیگ یسراغ تو رو م ياریو هوش یهوشیب مهیاز صبح تو ن. ستیرها االن وقت سوال و جواب ن -

 د؟یپس چرا زودتر خبرم نکرد -

 .اومدم خونه تون یکم کم داشتم م. جوابمو داد لیکه سه یداد تا اون موقع یتلفناتون جواب نم -

افتاد که او فقط دست به  لینگاه بغض دارش به سه. صورتش گذاشت يو دست رو دیکش ریفقراتش ت ستون

درست در اوج . نبود زشیت ریبر ت یمانع چیوقت ه چیزمان که ه يچشم زخم ها نیلعنت به ا. دیصورتش کش

 .مدت دار شود یتا مبادا لبخند بر لب ندیچ یاش فاجعه ها را پشت هم م یحس خوش

 .نمشیخوام بب یم -

 .آب به دست و صورتت بزن و لباس بپوش بعد هیخب، اما اول برو  یلیخ -

 :آمد و رو به خانواده ستوده گفت رونیاز بخش ب يجمله حماد تمام نشده بود که پرستار هنوز

 !زنه یم صداش ماومد؟ مدا ماریدختر ب -

 .مکث جلو رفت یب رها

 نمش؟یبب شهیم. من دخترشونم -

 .اشاره کرد یبه اتاقک. پرستار هم عجله داشت انگار

 .جا لباس مناسب بپوش نیا ایب -

و مخصوص  دیسف يها ییرا هم با دمپا شیو کفش ها دیمعطل نکرد و هر آن چه دستش دادند پوش رها

که از  یبوق نیبا اول. شد بیعج یعبور کرد و وارد اتاق یضیاز سالن عر. راه افتاد يدنبال پرستار. کرد ضیتعو

 یجا چه م نیپدرش ا. بغض راه نفسش را گرفت. خورد یانگار بر مغز سرش پتک محکم دیدستگاه شن کی

. جا باشد نینبود محال بود حاال ا مارییمعلوم بود که اگر اصرار . ردیبه حرفش نگ یلیپرستار سفارش کرد خ! کرد

 نیمرد رنجور و زرد رنگ، محصور شده ب نیا. قطره اشکش سر خورد نیاول. شد کیگفت و به تخت نزد یچشم

 کی دیشا! نه! تنفس، پدرش بود؟ يبرا يلوله ا يرابط ها از یو درشت، متصل به انبوه زیهمه دستگاه ر نیا

کابوس  نیا. خواب بود. شد یم کیه قلبش شلب يخورد انگار گلوله ا یگوله گوله اشکش که سر م. کابوس بود

 .چشم بست و زمزمه کرد. رگ کبود شده پدر گذاشت يدست رو. سر خم کرد. وحشتناك فقط توهم بود

 .بابا جونم -
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اشکش باز  يقطره ها. دیکش شیها یباف الیبر تمام خ یخط بطالن زاتیآن تجه ریخفه مرد دفن شده ز يصدا

 مهیباز پدر ن مهیو چشمان ن دیسو به چشمش داد تا پلک بگشا. رمق به تنش داد یو رها گفتن پدر اندک دیچک

 . نفسش کند

 .تکان خورد یبه سخت شیها لب

 بابا؟ ياومد... رها  -

 .دیکش شیبا کف دست به پلک ها. خفه پدر را بشنود يشد سرش را جلو ببرد تا صدا مجبور

 ...آخه . منتظرتون گذاشتم بابا دیببخش -

. پدر دوخت مارینگران و ب يرا به چشم ها سشیخ يکه به دستش آمد سکوت کرد و چشم ها یر اندکفشا با

 .دیایب رونیکلمه راه باز کند و ب کیداد تا  یبه حنجره اش م یبیزحمت عج

 رها؟ گهیراست م... سورن  -

! احوال پدر، سورن کجا بود؟ حرف سر چه بود؟ نیسورن؟ در ا. افتاد یاعضا و جوارح بدنش داشت از کار م همه

 .ماند رهیپدر خ دهیخشک يبه لب ها شیچشم ها

 ...آبروت ...  لیسه... حاال؟ پس  ؟يباهاش رابطه دار -

 :گفت هیگر با

 . گفته دروغ گفته یهر ک. دروغ گفته بابا -

را که  يزیچ دیرها د. آمد نرویو آرام از عمق جانش ب قینفس عم کیانگار . هم افتاد يپدر رو يها پلک

را بر فرق سرش  شیها یکه از گوشه پلک پدر سر خورد تمام عمر و دخترانگ یقطره اشک. بود دهیند يعمر

دست . فتهیبهش ن چپ یاز همون روز اول حواس بابا بهشه نگاه کس" دیچیدر سرش پ لیسه يصدا. دیکوب

 يکه نکنه خار نهیکشه واسه ا یدورش م رتیصار غاگه ح. ادیتنشو لمس نکنه که نکنه دردش ب ریحر یمیضخ

 .که داشت بر سرش هوار کرد یرا با بغض ایپدر بود که دن يباز صدا ".نهیبه گلبرگ تنش بش

 ... يکه شرمنده  دمیترس. حواسم بهت نبوده باشه دمیترس -

. يمحضو به من داد یندونم؟ شما خوشبخت لویقدر سه دیچرا با. میراض میبابا به جون خودت قسم من از زندگ -

که انتخاب بابام بهم  نیا. رو دستش ختمیر ویآب پاک شهیواسه هم. وجود داره یسورن گهینه د مونم،ینه پش

 !میو خام میداد، عشق داد، نه اشتباه جوون یخوشبخت
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 يلب ها. ببرد و برد شیاشاره کرد رها سر پ. قطره درشت اشک از گوشه چشم حاج رضا سر خورد کی باز

 هیبا گر. کرد اما سرفه خشک پدر عذاب ریبوسه غم به دل جوان رها سراز نیا. دیاو چسب یشانیخشکش به پ

 .دیگونه اش را بوس

 . و خوب شو اریتو رو خدا طاقت ب... بابا  -

وهم و ترس . از پشت سرش عبور کرد دیسپ يا هیسا. کرد یمرد ناز م ينفس ها داشت برا. سرفه تکرار شد باز

افتاده  رونیکه از آب ب یمانند ماه. دیرا د شیلب ها يدست پدر را محکم تر فشرد و باز. به قلب رها حاکم شد

 .برد شیباز سر تکان داد و باز رها با هق هق سر پ. زد یباشد پر و بال م

 ... دهیسپ یول... حفظ کن  تویزندگ....  یندون يزیچ... اون پسر ... از  -

 دیکش یم غیقلبش ج. زدند یدستگاه ها بوق م. دیلب پدر شن رینا مفهوم ز ییذکر ها. نتوانست ادامه دهد گرید

 يصدا. به سمت در بسته دوباره هجوم برد. کرد رونشیب یدستان. بابا دیداد کش. گفت بابا یاما فقط با بهت م

. بوق ها هنوز در گوشش بود يصدا. صدا زد اصدا پدر ر یو التماس وار اما ب دیبه در چسب. دیرا شن يا هیگر

در  زیشد اما همه چ دهیبه صورتش کش یدست. دیسرد چسب وارید کیچرا؟ پشتش به  هیگر. آمد یم هیگر يصدا

چرا . شیذکرها ش،یزمزمه ها ش،یسفارش ها يصدا. رها گفتنش يصدا. آمد یپدر م يفقط صدا. مه بود انیم

که داشت بر  ینیآوار سهمگ ينه برا. است نیزم يگرد يبرا جهیسرگ نیا! آرهگرد بود؟  نیمگر زم د؟یچرخ ایدن

 یهمراه. تکان خورد شیلب ها. کرد یخواند و فوت م یم یالکرس تیمادر کنار گوشش آ. ختیر یسرش م

 دینش. اما او خواند ستیطلبکار خدا ن یکه کس دیشن یباز م. بیجیبار با امن  نیا. بیجیبار با امن  نیکرد اما ا

در  نیتا پدر از ا. است اما باز خواند نیاز زم باتریکه آسمان و بهشت ز دیشن. دارد اما او خواند يکه هر کس عمر

رو به سقوط بود که در باز . شینه نگاهش تکان خورد و نه لب ها. بیجیروزه کالم گرفت جز امن  دیایب رونیب

افتاد و دست به  نییسر حماد پا. سر دکتر تکان خورد و زلزله شد. همهمه بود. ن نداشتتکان خورد ينا. شد

داغش صدا  يروزها يصبور يمادر مظلومانه پنج تن را برا. بلندتر بود شهیندا از هم هیگر يصدا. گرفت وارید

آن لباس  ریز دهینه خواب ادیب رونیاز در ب ستادهیهنوز منتظر بود پدر ا! ساکت ساکت. زد اما رها ساکت ماند

 .گوحشتناك مر

 دیشن یها را م هیگر يصدا. دهان باز کرده بود رحمانهیچه ب نیزم! گود یاهیآن س. دیرا به وضوح د زیچ همه

کنار . شکست یکرد، اما خودش نم یداشت سنگش م. شد یبغض داشت کهنه م. اما چشمانش لج کرده بود

. بود يباز کی دیشا. ختیر یشده م دهیچ يسنگ ها يشت خاك را روزانو زده بود و مشت م نیزم يمادر رو
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 گریشد و د یحماد خسته م یوقت. کرد یم يبا شک باز میبا ندا و حماد و بابا قا شیها یبود که کودک ادشی

 مهینصفه ن شانیکرد تا باز یم يگر یانجیشد بابا م یم شانیگذاشت تا آن ها پنهان شود و دعوا یچشم نم

 ستیب یدادند ول ینفهمد، قول م یکه کس یبه شرط فتگ یدر گوششان م. نماند و ذوق و شوقشان کور نشود

 یلو م یعمو و خاله، بابا رضا را با آن همه غرور و بزرگ يسوزاندن دل بچه ها يشد برا یو چهار ساعت نم

از آش همان آش بود و کاسه همان تکرار نشود اما ب گریدادند د یهر بار قول م! لیشد سوژه فام یدادند و م

پراکنده و گونه به  يگل ها يرو دیدست کش. شد رهیمعصومانه به خاك داغ گورستان خ. سر خم کرد. کاسه

کمر . دلهره داشت. ترس داشت. نداشت جانیه. نداشت تیجذاب. نبود بایز گرید يباز نیا. گل ها گذاشت یسیخ

 .ن شده بود نه کودکانشبار بابا پنها نیا. داشت یشکسته و دلتنگ

. شد یخفه م یداشت از دلتنگ. شد ینم دایپ یگشتند، ول یبار چشم نبسته بودند و با چشم باز دنبال پدر م نیا

 يکجا پنهان شد. را دوست ندارد ییدروغ است و خدا دروغگو کی یجر زن یخواست داد بکشد خودت گفت یم

 :کرد هرا بست و زمزم شیپلک ها. یو بر دل گذاشت يداغ کرد کیو اعتقاداتت را 

که  ییاز اون جا یول یکنم که ناراحت نش ینم هیگر. نگم یبار به کس نیا يخودتو نشون بد دمیبابا قول م -

پنهان  ایکردنمون تا آخر دن يعمر باز هیبه جبران . میما تنها موند. رونیب ایتو رو خدا ب. ترسم یم يشد میقا

 .نشو بابا

آزارش  یپوست ریز يدرد. احساس خال تمام تنش را پر کرد. اش نهیاله شد و قلبش در سها در دستش مچ گل

 .مثل خواب بابا! خواب راحت کی. خواست یدلش خواب م. را بست شیچشم ها. داد

**** 

شد اما  زیخ مین. کرد یدر دل و سرش احساس م بیدرد عج کیفقط . کجاست دیکه باز کرد اول نفهم چشم

و با بغض  دیکش شیمهره ها يدست رو. شد یمحکم خورده بود که داشت نصف م يانگار به کمرش ضربه ا

قدر  نینه، نصف شب بود که ا ایهم کم سو شده بود  شیانگار چشم ها. دید یدرست نم یکیدر تار. گفت یآخ

زد، به  یبه دلش چنگ م بیجحس ع کینه ! یخال یخال. بود یخال. سرگردان بود. تشنه بود. دید یتار م

 .بود یخال یکی يجا. قلبش

گم  زیچه چ. بار از درد قلبش نیا یباز آهش بلند شد ول. باز آخ گفت. برد یکه رو به سقوطش م یقدر خال آن

 .را هم گم کرده بود ایشده بود که دن
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به آن دست چنگ انداخت و . سرش افتاد يمطلق رو یکیدر آن تار يا هینشست و سا شیبازو يرو یدست

 :زمزمه کرد

 !بابا -

 .مخاطبش آشنا و آرام بود يصدا

 .زمیمنم عز! رها جان -

 :و با تضرع گفت دیکش شیپلک ها يدست رو. کنار تخت روشن شد آباژور

 .خاموشش کن. ادیاز نور بدم م -

 .تخت نشست يآباژور را خاموش کرد و کنارش رو لیسه

 مم؟شده خان یچ -

 .قلبش چنگ انداخت به

سر جاش  یچ. رهیگ یداره همه نفسمو م! بزرگ یخال يجا هی. هیدلم خال! لیسه ستیسر جاش ن يزیچ هی -

 ست؟ین

 .او گذاشت يموها يصورتش را رو. محکم او تنش را در بر گرفت يها دست

 .نذار سنگ شه. بشکنش رها. کنه یم یبغضه که داره قلبتو خال -

 ؟یبغض چ -

 .دیلرز یم شیصدا

 ...ازم دلخوره؟ مگه  یمگه ک ؟یمال ک -

به تن او  شتریب دن،یفاصله گرفتن و نال يپر بغضش را گرفت اما به جا ينفس ها بانیگر یآن درد لعنت باز

 .دیچسب

تو بهش بگو بذار . کنه دوستت ندارم یفکر م. ستمیکنه من با تو خوشبخت ن یفکر م. بابام شیپ میبر لیسه -

 !راحت شه الشیخ

 .را فشار داد شیعقب رفت و شانه ها یکم لیسه. و آهش در گلو شکست دیلرز تنش

 !آروم باش. میریبا هم م. میریم. رها آروم باش -

 نیرنگ ياما لکه ها ندیب یاول فکر کرد اشتباه م. خم شد و آباژور را روشن کرد لیسه. درد در خود جمع شد از

از شدت درد بدنش در خود . شد رهیرنگ او خ یو به چهره ب دیاز جا پر. تخت واضح بودند دیملحفه سف يرو
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معطل . هم ياو رو يپلک ها تادنشد با اف يمساو شیوا يوا. ذهنش به دو روز قبل برگشت. جمع شده بود

 .رفت رونیبلوزش ب دنینکرد و با پوش

*** 

 دنیچیهمزمان شد با پ نیبسته شدن در ماش يداص. داد و چشمانش را بست هیتک یرا به پشت صندل سرش

 :زد شیآرام صدا. در مشامش لیسه یشگیعطر هم

 !منو نگاه کن! رها -

خودش را  یکم لیسه. تار به صورت کالفه و نگران او نگاه کرد يباال رفت و از پشت پرده ا یکم شیها پلک

 .دیجلو کش

 گفت، نه؟ یحواست بود که دکتر چ -

 .کرد یحسش م یشده و ب قیتزر يسرد عیما شیانگار در رگ ها. منگ بود. بود جیز گهنو. تکان داد سر

 برمت خونه، خب؟ یم. یش تیتقو دیبا -

 .بابام شیپ میبر -

 .را به هم فشار داد شیپلک ها لیسه

 . کم حالت جا اومد هی یاما وقت میریم -

 .خوام باهاش حرف بزنم یم -

 يداغ رو خیس کیحال رها مثل  یب يچشم ها. صورتش خم شد يگذاشت و رو یدست پشت صندل لیسه

 .دیدست به گونه اش کش. کرد یم یقلبش خطوط غم خط خط

 .با من حرف بزن قربونت برم -

 .دیلرز شینشست و صدا لیدست سه يرمقش رو یب دست

 .ادیخوابم م -

 .بخواب یخواست یخونه بعد هر چ میبذار بر -

 .مامانم تنهاست -

 شیشانیخم شد و پ. کرد یدرك م لیپراکنده است، اما سه شیو دلهره ها یجمالت و نگران دیفهم ینم خودش

 .دیرا بوس

 .دلم زیبرمت عز یم يهر جا دوست دار -
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توانست با  یم. توانست رها را به خانه ببرد بهتر بود یاگر م. چند لحظه مکث کرد لیسه. باز بسته شد چشمانش

 نیآن هم در ا. داد یم حیتوض دیا به دست آن ها بسپارد، اما به مادر رها چگونه بارها ر يسر هم کردن بهانه ا

 یدختر م نیبا ا یناخودآگاه احساس راحت. در ذهنش رژه رفت دهیبه ذهنش خورد و اسم سپ يتلنگر. تیوضع

اش را خسته  يپشت پلک ها. دیکش یقینفس عم. ستیدختر ن نیا یدر کارها و دوست ییایکرد ر یحس م. کرد

سر  یسر راه به فروشگاه. را خواباند یبه رها و صورت غرق خوابش خم شد و صندل یماساژ داد و با نگاه کوتاه

کرد و به سمت  هیحال و بازگشت توان به تن رها الزم است ته يبرا دانست یتوانست و م یزد و هر چه م

 .او راه افتاد يمنزل پدر

**** 

سخت بود داخل برود که خوشبختانه شانس  یکم. شده اند داریهمه ب یخانه خلوت بود، اما معلوم بود اهال اطیح

رها نگران  دهیچهره رنگ پر دنیبا د. آن دو پا تند کرد و به طرفشان رفت دنیحماد با د. دیآورد و حماد را د

 :دیپرس

 شده؟ یچ د؟یکجا بود -

 .تکان داد يسر لیسه

 منزل شما؟ مشیببر شهیم. مارستانیبردمش ب. الش بد شدکم ح هی شبید -

 دیتخت دراز کش يرها که رو. کرد ییآن ها را به طبقه دوم راهنما لدایکمکش کرد و با اطالع به  عیسر حماد

فورا  لدای. غرق بود  یقیآرام بخش ها کار خود را کرده بودند و رها در خواب عم. داد رونیب یقینفس عم لیسه

 :گفت یضمن عذرخواه لیبه اتاق رفت و سه

 ...آوردمش و اال . خواست کنار مادرش باشه یم -

 :گفت يفور لدای

 شده، نه؟ فیضع. رها خواهر نداشته منه ل؟یآقا سه هیچه حرف نیا -

 .ستادیبرخورد و ا دهیرفت که سر راه به سپ رونیب دهایآوردن خر يبرا. کردن حدس او دیینداشت جز تا يا چاره

 شده؟ یچ ل؟یرها باالست آقا سه -

 :و گفت دیدست پشت گردنش کش یمکث کوتاه با

 باهاتون صحبت کنم؟ قهیچند دق شهیبله اما م -

 .آمد نییکه باالتر رفته بود را پا يدو پله ا دهیسپ
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 .دییبفرما. کنم یخواهش م -

 .ارمیب نیچند تا بسته از داخل ماش دیمن با -

 :پله ها گفت يبه باال یبا نگاه دهیسپ

 .کمکتون کنم دیاجازه بد -

با  دهیرا برداشت که سپ دیرا باز کرد و بسته اول خر نیدر ماش لیسه. گذشتند اطیتشکر کرد و با هم از ح لیسه

 :گفت ینگران

 .نگران رهام یلیمن خ! لیشده آقا سه یچ -

 :تعلل گفت یفرو برد و با کم بشیدست در ج. ستادیگذاشت و ا یصندل يبسته را دوباره رو لیسه

که مجبور شدم مزاحم  نهیا. دییکه ممکنه از رابطه من و رها باخبر باشه شما یراستش حس کردم تنها کس -

 .بشم

 .کرد یحاال با تعجب نگاهش م دهیسپ

 .شم یمتوجه نم -

 :گرفت و گفت دهیرها را به سمت سپ يبسته داروها لیسه

. فاجعه بار اومد نیمتخصص که نشد و ا شیخواستم رها رو ببرم پ یباهام تماس گرفت مکه حماد  یزمان -

 یمن و حال بد خودش باعث شده کم يمتاسفانه سهل انگار. مارستانیحالش بد شد و بردمش ب شبید

 د؟یمتوجه منظورم هست. زهیاوضاعش به هم بر

 :کرد و آرام گفت نییداروها را باال و پا سهیک دهیسپ

 .داده یقیتزر کیوتیب یکه انقدر آنت دهیبشه؟ احتماال عفونت بدنش شد يالزم نبود بستر -

از  يهر چند ته دلش حس بد. که مجبور نبود قصه را باز کند نیا شتریب. دختر خوشحال شد نیاز درك ا لیسه

 .اش داشت اما فعال کمک کننده بود ییبرمال شدن راز زناشو نیا

 .خانم دهیخوام که مزاحم شما شدم سپ یعذر م. ستیگفتن الزم ن! نه -

 . مراقبش هستم. راحت التونیخ -

را گرفت و جلوتر  يحفظ ظاهر بسته ا يبرا دهیسپ. را برداشت دیخر يها سهیک. زد و تشکر کرد یکم جان لبخند

 بود؟خاص دچار شده  یبه حالت دهیسپ يچرا چشم ها. ستادیا يلحظه ا لیاز او به راه افتاد، اما سه

*** 
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 .دیگوشه آشپزخانه دست به چشمانش کش لیبه وسا یبا نگاه مادر

 کرده؟ دیهمه خر نیا -

 .تر نشه فیکه ضع دیو زحمتشو بکش دیحتما مدام هم ورد زبونش بوده مراقب زنم باش -

 چه طرز حرف زدنه ندا؟ نیا -

 :با بغض گفت. چهار زانو نشست و بق کرده کوسن را بغل کرد. گوشه مبل در خود جمع شد ندا

 يحسود. خرم یگفت خودم نازتو م یم شهیکنه؟ بابام هم یچرا رها ناز م. ناز منو بکشه ستیکس ن چیحاال ه -

. ستیشده و بابام ن میحاال حسود... بابام . دونه یقدرتو جز خودم نم یشگیه. خودم هواتو دارم! وقت هی ینکن

 .ستیبابامو دارمو ن دنیحسرت د. سرمو بخوره يحسود. نداره داریو ناز دارمو خر يحسود

و  دیدفعه از جا پر کیکرد که ندا  یبود و به دختر شانزده ساله اش نگاه م يصدا جار یمادر ب يها اشک

 .پرت کرد يکوسن را به گوشه ا

پاشو . خوره یحالم داره ازت به هم م... اَه ... اَه ! از خواب يدیترک ؟یخواب یچقدر م. گهید رونیب ایرها پاشو ب -

با  ایرها ب. يخودتو به غش و ضعف زد ینازتو بکشه واسه چ ستین یکس نجایا یوقت. برو خونه خودتون ناز کن

 ؟يرها کر شد... اَه . میکن هیهم گر

 هیرها هم گر يبه جا. زد یم غیج یگاه. دیپر یم نییو باال و پا دهیچیهق هقش و رها گفتنش در هم پ يصدا

داشت ندا را آرام کند بلکه رها  یسع لدایکرد و  یم هیمادر کنار مبل آرام گر. آمد یاو در نم يکرد و صدا یم

برگشت و . محکم مانعش شد یاتاق که دست تهجوم برد به سم. نبود میمستق یصراط چینشود، اما او به ه داریب

 .حماد باز هق هقش اوج گرفت سیخ يچشم ها دنیبا د

 نکنه اونم مرده؟. نمیخوام خواهرمو بب یم -

 .خواهرش را در آغوش نگه داشت حماد

 ...هنوز . هنوز تو شوکه. ستیحال رها خوب ن. زمیآروم عز. آروم ندا جان -

 .رهیم یبه خدا م. کنه حماد یو اال سکته م. کنه هیخوام گر یم -

 و داد تو؟ غیبا ج يجور نیا ... يجور نیا -

 .رها آمد فیضع يموقع صدا همان

 .ولش کن حماد -
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خودش را به  هیاعتنا به تشر بق یندا ب. در آغوش گرفتن ندا يو دست رها باز شد برا دیهمه به سمتش چرخ سر

 .رها رساند و محکم بغلش کرد

 يکنم واسه بابا؟ مگه فقط بابا هیگر ییامن تنه ؟یستیکنم تو ن یرها؟ من دارم دق م يتو اتاق، مرد یرفت -

 ...من بود؟ مگه 

 چیبا هم به طرفش رفتند اما ندا مهلت به ه دهیو سپ لدای. نشست نیسر خورد و رو زم واریآرام کنار د رها

را  يپدر یب نیواژه سنگ شیها هیگر انیکرد و آن قدر م هیگر. کدامشان نداد و آغوش خواهرش را قرق کرد

ندا افتاد و  يشانه ها يتا سرش رو. دیلرز شیتا لب ها. رها خورد نیزمزمه کرد تا سنگ بر دل و بغض سنگ

سه  نیطلسم ا. شکستن هق هقش آمد يتا نفس کم آورد و صدا. دیتنش را به ارتعاش کش شیصدا یب هیگر

 یکرد به اندازه تمام دلتنگ هیگر. دیخود کش ریداغ نبودن پدر او را به ز اهیس هیو سا نیغم سنگ. روز شکست

کس خسته  چیچشم ه. شکستن سکوت خانه گم شد انیاو م کطلسم اش. شیبه اندازه تمام غصه ها. شیها

 اچهیحفره در نیا. شد یاشک ها پر نم نیپدر حاال حاالها با ا یخال يجا. حرف ها بود نیغم بزرگ تر از ا. نشد

 .داد ینام پدر را نشان م انوسیرنگ اق يسراب چه حضور گرید. بود یخال انوسیبه اندازه اق. اشک نبود

**** 

 :گفت يگرفته ا يبا صدا مادر

 .پا به ماهه و بو داره. جگر بذار ببرم واسه عروس خواهرم نیجان چند پر از ا لدای -

د و داوطلب کر یدست شیپ دهیسپ. ختیر یرا داخل ظرف هیو بق دینان کش نیرا ما ب خیچشم گفت و سه س لدای

 .رها شد يبردن جگرها برا

 .شدم فشیحر دیشا. دمیمن به خوردش م -

 :گفت مادر

 .حواسش بهش هست. راغب تره اون جا باشه لیسه. جان دهیبره خونه خودش سپ یکن شیراض یکاش بتون -

 !چشم. گمیبازم بهش م یکنه خاله، ول یقبول نم -

 .بال قربونت برم یچشمت ب -

هنوز قصد بلند . در را پشت سرش بست و به سمت او رفت. زد و به سمت اتاق رفت يا مهیلبخند نصفه ن دهیسپ

 نیداشت ا یچه شانس. سوخت یرها م تیمعصوم يدلش برا. زدیهم نداشت تا برخ ییانگار نا. شدن نداشت
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 یو دو برابر قوت جانش م دیخر یمکرد و نازش را او با هر بوسه  یبال و پر همسرش ناز م ریز دیاالن با! دختر

 .سخت بود یو بستن دوباره داربست نو زندگ ختهیفرو ر هیافسوس که پا یشد، ول

 .دیخم شد و آرام گونه رها را بوس. گذاشت یعسل يرا رو ینیس

 .بخور يزیچ هیرها جونم؟ پاشو  -

 :رمق گفت یب

 .دهیندارم سپ لیم -

 :تر گفت میو مال دیکش شیبازو يرو دست

 آبرومون بره؟ يخوا یم. سفارشتو کرده یکل لیسه. فدات شم يشد فیضع -

 .آبرومم روش. بابام رفت -

جون داشته  دیبا ،یکن هیواسه باباتم گر يخوا یم. خون از تنت رفته یکل. پاشو. اریدر ن يباز وونهیرها د -

 .پاشو داروهاتم هست. یباش

را کنار  ینیبرداشت رها دست مقابل دهانش گذاشت و س نان ها را که. ندیو مجبورش کرد بنش دیرا کش شیبازو

 :گفت يفور دهیسپ. خورد یاش م ینیب ریلجن ز يانگار بو. آمد یدل و روده اش داشت باال م. زد

 شد؟ یچ -

 .دمیظرفو ببر تا همه جا رو به گند نکش نیا. دهیخوره سپ یدلم به هم م -

 .را دستش داد وهیآب م وانیدر ظرف را گذاشت و ل دهیسپ

 .خوره یبوشم بهت نم. دمیبهت م رمیگ یبعد اونو خودم لقمه م. بخور نیذره از ا هی -

نرود؟  نییپا شیکرده بود تا آب خوش از گلو نینفر یچه کس. دینوش يگرفت و جرعه ا. را گرفت وانیاکراه ل با

هم  یدرد لعنت نیا. کرد یفه کوتاهسر. شد یسنگ م شیهم داشت در گلو وهیآبم یحت. گرفته بود نشیانگار نفر

 .ده دستش را گرفتیرا بردارد که سپ شیبرد داروها شیدست پ. قوز يشده بود قوز باال

 يبخور وهیپر آبم وانیل کیها رو بدون  کیوتیب یآنت نیهر کدوم از ا. يذارم دارو بخور ینم يتا غذا نخور -

 !کنه یرگاتو خشک م

 :بغض گفت با

 !به درك -

 .هم بغض کرد دهیسپ
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 شه؟یدرست م یچ یخودتو بکش -

 .بابام از دست من دق کرد. دلم آروم شه دیشا -

 .تشر زد دهیسپ

 ؟یگیچرا چرت م -

 گن چرا حالش بد شده اون شب؟ یبهم نم -

 .کنه یمرگ خبر نم -

 ...سر من افتاد و  يش که اون روز رو هیسا -

 ییانگار صدا. حرکت ماند یب دهینم دار سپ يچشم هانگاهش در . بند آمد شیاشک ها. دفعه مکث کرد کی

 ش،یگلو يخس خس ها انیمنقطعش، م ينفس ها انیم. پدرش بود يصدا. شد یم يداشت در ذهنش بازساز

 ...آمد و  شیبود که به لب ها ینام نیآخر دهیدلواپسش، نام سپ ينگاه ها انیم

 سورن رفته بود سراغ بابام؟ -

 دفعه چه شد؟ کیحال و احوال  نیدر ا. جا خورد دهیسپ

 حالت خوبه رها؟ -

 .باال رفت شیصدا

 ؟یدون یآره؟ تو م ،يتو خبر دار -

ظرف  يو تمام محتو دیرا کش دهیلباس سپ. زانو نشست يو رو زیمخیهاج و واج نگاهش کرد که رها ن دهیسپ

 .بلند شد شیباز صدا. تخت برگشت يرو

 ؟یدون یم یتو چ! دهیمرد گفت سپ یبابام داشت م ده؟یسپ یدون یم یتو چ -

 .او را گرفت يشد و دست ها ریسراز دهیسپ يها اشک

 ...من . آروم باش. فدات شم رها یاله -

 ...به خدا . حرف بزن دهیسپ -

 ریفقط ز دهیچه خبر است و سپ دیپرس یهر کس م. ختندیسابقه رها، همه داخل اتاق ر یب دادیداد و ب نیا با

همه را کنار زد و رها را در آغوش . اوردیعاقبت طاقت ن. کرد یم هیرها گر يدادهایهجوم سوال ها و داد و ب

 .دیلرز یگرفت که م

 !گمیبه خدا م. گمیآروم باش بهت م. باشه رها جونم -
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 .دیسر پس کش رها

 !االن نیهم. بگو -

 .را با کف دست پاك کرد شیاشک ها دهیسپ

 آخه؟ یبدون يخوا یم یچ -

 اره؟یاسم تو رو ب دیچرا بابام با -

 ...من ! دونم ینم -

را سوراخ کند و  نهیخواست قفسه س یقلبش م. دیجلو کش یخودش انداخت و لباسش را کم قهیدست به  رها

 انیم دهینگاه کرد و سپ دهیمادر نگران حال و روزش به سپ. بروند رونیبا التماس از همه خواست ب. بپرد رونیب

بعد  يا قهیدق. فرستاد رونیها را ب آندخترش را دارد و  يته بازار با نگاهش زن را مطمئن کرد که هواآن آشف

 .را گرفت شیمقابلش نشست و مچ دست ها

 .به خدا یکن یسکته م. نکن با خودت يجور نیرها ا -

 .دینفس کش نیسنگ رها

. گفته باهاش رابطه داشتم و االنم دارم. داده لشیمشت مزخرف تحو هی. دهیسورن رفته بوده سراغ بابام سپ -

 . خودم خودمو بدبخت کردم! خدا يوا... بابام . من دق کرده يبابام از ترس آبرو

 .کرد، اما رها پسش زد هیگر شیو پا به پا دیکش نهیسر او را به س دهیسپ

 ه؟یطور نیهم! دهیتو رو خدا حرف بزن سپ -

 بود؟ یچه بدبخت رگید نیا. سرش گذاشت يدست رو دهیسپ

رد و بدل شده، اما احتمال داره رفته باشه  وونهیبابات و سورن د نیب یدونم چ یبه جون تو نم. دونم رها ینم -

 .نبود دیازش بع يکار چیه. اون روز حالش بد بود. سراغ بابات

 :گفت هیگر با

خون به  یواسه خاطر ک! سادمیبابام وا يقدر بد بود و من جلو نیدونستم؟ سورن ا یانقدر پست بوده و من نم -

 ؟يکشتمش به چه بهونه ا! ؟یدلش کردم؟ واسه چ

 .عمر دست خداست. تو نبوده ریتقص! بس کن. نشو رها وونهید _

 :زمزمه وار نجوا کرد. سر به زانو فشرد. گهواره وار تکان خورد. بغل کرده اش يدور زانوها دیچیدست پ رها

 . من بود ریتقص. بابام مرد... بابام . بخشمت سورن ینم .از دست من مرد. دق کرد -
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در همان فاصله . از توانش خارج بود که بتواند او را نگه دارد گریاما د دیاو کش سیدست به صورت خ دهیسپ

اشک . تکان خوردن رها متوقف شد. آمد که رها را صدا زد لیآرام سه يکوتاه به در خورد و صدا يضربه ا

 .نگران نگاهش کرد دهیسپ. اه گرفتنددوباره ر شیها

 یوونگیو د یتاب یب. کنه یصدات م سادهیپشت در وا تیزندگ. بود تیبابات نگران زندگ. رها ایبه خودت ب -

 ساده،یکه پشت در وا يبه مرد. تو رو خدا آروم باش. کنه یآرومش م تیگردونه اما خوشبخت یباباتو بهت بر نم

 رها؟  يدیباشه؟ قول م! یآروم ش یبه عشقت فکر کن تا بتون

اول در را باز کرد و سپس . و برخاست دیاشکش را پاك کرد و گونه اش را بوس دهیسپ. رها تکان خورد سر

 یسع دهیسپ. از صورت آشفته دخترها به اوضاع اتاق برگشت لینگاه متعجب سه. افتضاح وسط اتاق را جمع کرد

 .کرد رفع و رجوعش کند

 .دیقانعش کن دیبتون دیشما شا. بخوره يزینشدم چ فشیمن که حر. از دست من افتاده ینیس -

 .خم شد یجلوتر رفت و کم لیسه. رفت رونیپرحرف به رها ب یبا نگاه دهیفقط تشکر کرد و سپ لیسه

 م؟یکه حرف بزن نمیبش -

 :گفت هیو با گال دیرها به سمتش چرخ سیخ نگاه

 ؟یکجا رفت -

 .دیکش شانشیپر يمقابلش نشست و دست به موها لیسه

 .سر فروشگاه هیرفتم  یم دیبا. شرمندتم رها -

 ؟یستیو ن یخوام باش یم یخوره وقت یبه چه دردم م تیشرمندگ -

 خوبه؟. جا تکون نخورم نیاز ا گهید دمیقول م -

 یم یفرمانده اساس کیته بازار آشف نیا. دلش آشوب بود. با هم در حالش سر برداشته بود هیو بغض و گال هیگر

 يبرا یقیآرامش حق کی. خواست یجرعه آب زالل م کیمفرط  یتشنگ نیا. خواست تا تشر بزند و آرامش کند

به . یلب ریز يمقدس مثل همان دعاها. خواند یکه مادر کنار گوشش م ییاز همان ها. طوفان نیکنار زدن ا

شدن با  یکی. بود یبچگ يها یالکرس تیهمون آ هیکه شب ییآغوش و زمزمه ها کیدو دست محرم،  يباز

 مهیآغوش محکم او ب انیم فشیتن ضع. داشت يقو يکه هر دم و بازدمش حکم آرام بخش ها یینفس ها

. پدر قبل از رفتنش بود هیهد نیتر قشنگآرامش  نیا. بس بود شیآرامش موقت برا نیهم. شد یآرامش م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ١٦٠ 

سرش را پر ! کرد یخواهش به ماندنش م دیپس چرا نبا. آخر او ادگاریامش همه آر نیپدر بود و ا هیهد لیسه

 :او چسباند و زمزمه کرد نهیخواهش به س

 ...دلم . ستیدلم قرص ن. هیپشتم خال. ام یانگار خال! لیتنهام سه -

. لحنش گرم بود. دهد نیدانست چگونه روح و جسمش را تسک یانگار م. دیکمرش کش يآرام دست رو لیسه

 .مطمئن بود

 زیمن هستم عز. به رخت بکشه یینذار حجمش تنها. زیشونه هام غصه هاتو بر يکشم، رو یتا من نفس م -

 .دلم

محکم دور  دیحاال که داشت با یشناخت ول ریرا د لیچرا سه. سوخت یدلش م. سوخت یم شیها چشم

افتاد  یدانه دانه م شیاشک ها. دیمحکم به بند کش دور مچ دست او را شیدست ها. دیکش یوجودش حصار م

 .رفت یاما انگار رو به آرامش م

 ؟یپر کن شویخال يجا یتون یم ؟یبابام باش یتون یم -

 ... یشه رها ول یوقت پر نم چیه شونیا یخال يجا -

 .گذاشت شیلب ها يرو دست

 یبا عشق. االن فقط با تو آرومم. رمیبم ییو از ترس تنها یروز تو هم نباش هیترسم  یم لیسه. خوام یاما نم -

 ایتو فقط باش، دن. آرومه ایدن یتو باش. دلم آرومه یتو که باش. روح بابام آرومه یتو که باش. گرفتم ادیکه از تو 

 !باش. هر جا هستم بمون لیسه. نبود هم نبود

کرد  ین آرام بخش ها که تنش را خنک ماز جنس هما یدور تنش محکم تر شد آرامش لیسه يدست ها یوقت

اما زمزمه محکم و . شد یجسم ها نبود و در آرامش تن او حل م نیب يشد اگر مرز یچه م. دیپوستش دو ریز

 .بود ینفسش کاف مهینفس برگردان به تن ن يقاطعش برا

 .من هستم. نخور ویچیغصه ه. هستم همه کسم -

 یفرشته ها در آغوش مادر آرام گرفت و زندگ يایته و دلتنگ دنآمد و خس ایکه به دن يمثل روز. شد آرام

کاش الزم  يا. لیگوش و قلبش شد جمله آخر سه زیآو. بود که رخ داد يهمان معجزه ا نیا. آرام شد. شناخت

 .وقت چیشد ه ینم يادآوریبه 

خودش  يوقت سر جا چیه زیچ کیشد، اما  یطبق روال برگزار م زیهمه چ. روزها سرگردان مانده بود انیم

چرخاند که عطر  یشاه مقصود پدر را در دست م حیتسب. رفته بود انشانیبود که از م یآن هم آرامش. برنگشت
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لبخند  لیسه. تا کنارش نشست سربلند کرد و نگاهش کرد. زودتر از خودش اعالم حضور کرد لیسه یشگیهم

 .به لب آورد یکمرنگ

 !ستایبد ن یمنو نگاه کن یکم هی -

 :و آرام گفت هیحاش یب

 .يشد تیاذ یلیمدت خ نیا! ببخش -

 .یکن یجبران م -

 .بود که رها دوباره آن را در دست چرخاند حیمتوجه تسب لیسه نگاه

 .تو دست و سر سجاده بابام بود حیتسب نیهم ادیم ادمیکه  یاز موقع -

 .کنم دایجفتشو برات پ دمیقول م! خوشگله -

 .خوام یم نویبه مامان گفتم من ا. الزم ندارم -

پدرت  يها يادگاریبه  ازیاز تو ن شتریمادرت ب یکن یفکر نم. کنم دایبرات پ دمیگفتم قول م نیمنم واسه هم -

 .داره

 .آرام افزود لینگاهش کرد و سه جیگ

بعد تک نفس موندن  عمر هم نفس بودن و هی. خوره مادرته یصدمه م شتریکه از همه ب یقبول کن اون -

 هیمادرت که عمر. روزا و شبا با نبودنت خودمم گم کردم نیمن چهل روز با تو هم نفس بودم ا ست؟یسخت ن

 !دلشه هانپن مهیبوده و حاال مجبور به خو گرفتن و نبود ن گهیجسم د هیاز روحش تو  یمین

 .دیرها از گوشه پلکش فرو چک اشک

قرآن  ونیفقط م. زنه یاز کجا اومده و دم نم شیهمه صبور نیدونم ا ینم. مامانم عاشق بابام بود و هست -

 .زهیر یآروم اشک م یخوندنش گاه

 .یفهم یبه ندا نگاه کن م. نگاه به خودت بکن هی -

 یقیعم نفس لیسه. افتاد یم نییخورد و پا یشد و چکه چکه از چشمش قل م یشکسته رها تکه تکه م بغض

 :گفت هیبه بق یو با نگاه دیکش

 .انگار همه حاضرن. میکم کم آماده باش بر -

 .نگاه کرد لیمکث کرد و به سه يحرف برخاست اما لحظه ا یب
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پام  يکه رو دهیتلخه اما وجود تو و حرفات بهم قوت قلب م یلیخ. ستیسخته که باورم شه بابام ن یلیخ -

 !برسم تیمونده به همه خوب یلیخ. سمیوا

 .لبخند زد لیسه

 .منتظرم رونیمن ب. برو به کارت برس. زمیبرو عز -

کار دلش تمام . دو قدم با همان نگاه عقب برداشت و باالخره دل کند. نزد و فقط نگاهش کرد یحرف گرید رها

 .پس نیگرفت از ا یرا هم به گروگان م شینگاه ها یو وابستگ یدلبستگ نیا. بود

 کیدو چشم حالت دار کنار ذهنش ت یسیخ. مرتبه خشکش زد کی. و سر برگرداند دیکش شیموها انیم دست

 نیمدت بود چن نیبار در ا نیدوم نیا. حسرت چشمان او را در هوا شکار کرد لیاما سه دینگاه دزد دهیسپ. زد

را به رها  شیدوست دهیپس. دیکش شیابروها انیانگشت م. شد یم جادیدختر در ذهنش ا نینسبت به ا یحس

 زییاول پا يدر روزها یباران نرم. کتش را مرتب کرد. ذهنش را کنار زد و برخاست ياما... ثابت کرده بود اما 

نه که او  ایمانده  يکار دیاز حماد پرس. شلوغ تر از داخل بود یخانه کم اطیح. اما هنوز سرد نبود دیبار یم

را راحت کرد  الشیخ لیسه. سر مزار و گل ها را به او سپرد مداح بر ینگبرادرانه تشکر کرد و فقط همان هماه

 نانیاطم يرفت و برا نشیبه سمت ماش. شود یاز آن آبرومند برگزار م شترینحو و ب نیبه بهتر زیکه همه چ

تلفن را قطع کرد و باز . سر مزار باشند دنشانیربع قبل از رس کیهماهنگ کرد که حداقل  نیخاطر باز با مسئول

نماند و به طرف  کاریداد ب حیترج. دادند یانجام م يهمه در رفت و آمد بودند و کار. بازگشت اطیح به سمت

رفت که  یم نشیبعد به سمت ماش قهیچند دق. آمدند یم رونینمانده بود و کم کم همه ب يادیکار ز. حماد رفت

 .دیچرخ واریکنار د یبه فرو رفتگ ناخوداگاه پا سست کرد و نگاه کنجکاوش يا هیگر يصدا دنیبا شن

 .شاخ و دم نداره ينامرد. خواد بکن یدلت م یهر غلط -

شود که  نیکم مانده بود نقش زم. جان از تنش رفت يلحظه ا يبرا. شد لیبرگشت و چشم در چشم سه دهیسپ

 .مانع شد شیبا گرفتن بازو لیسه

 اومده؟ شیپ یخانم؟ مشکل دهیسپ یخوب -

آمدند و  رونیرا جمع کرد و همان موقع رها و ندا هم ب شیبا خجالت دست و پا. برگشت هدیبه صورت سپ رنگ

 .متوجه آن ها شدند

 .دیببخش. نه اصال -
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در همان . باشد دهیاز مکالمه اش نشن يزیکرد چ یخدا خدا م. فرار کند لیچشم سه شیخواست از پ یم انگار

 .فاصله رها مانعش شد و دستش را گرفت

 ده؟یپشده س یچ -

 .امیبردارم ب فمویبرم ک! یچیه -

 !آشفته بازار نیکار تو ا یچ يخوا یم فیک -

 .امیم لدایمن با  دیاصال شما بر. شهیموقع الزم م هی -

 :ندا با تعجب گفت. فرصت حرف زدن به آن ها نداد و داخل رفت گرید

 چش شده بود؟  -

 .رفت نیو به سمت ماش دیکش یقینفس عم رها

 .قرارهیروزا چرا انقدر ب نیدونم ا یاصال نم -

 یبه رها م یآورد چه ربط یبود، اما سر در نم نیهم دهیسپ سیاز نگاه خ لیحس دوم سه. بود نیهم! قراریب

نه که رها با او تماس گرفت و همان  ایبمانند  دهیمنتظر سپ دیرا مهار کرد و پرس شیکنجکاو. تواند داشته باشد

 .شد راههم لدایبا  شهیهمراه مادرش برخالف هم دهیسپ. دیجواب قبل را شن

*** 

و همه محبتش مشت مشت خاك  ندیبنش یسنگ یحضور پر مهر پدر قاب ينبود که جا نیتلخ تر از ا زیچ چیه

که  یخواب. ترسناك بودند یشدن از خواب داریب دیهنوز به ام دیشا. ندازدیب زانشیاو و عز انیسرد شود و فاصله م

احساس رو  یشتر بدانند اما سنگ بیرا ب زشانیشود تا قدر عز یمحکم یبکوبد و پس گردن محکم در گوششان

 !داشت اما آن سنگ نه ریخاك سر به ز. دیدلشان کش يبه رو ریبه رو با آن خط سرخ شمش

 دیخند یآور بود؟ چرا هر چه او م هیقدر گر نیچرا لبخند پدر ا. آورد که تا چه حد باخت داده اند یم شانیرو به

 قتیحق یتلخ نیکار خود را کرد و باور کردند تمام ا یخواست؟ اما انگار آن قاب سنگ یم هیگر شتریدلشان ب

 .دارد

 یم یکم کم همه خداحافظ. چهل روز با آن مراسم تمام شد. که شروع شد تمام شد یبه همان سادگ زیچ همه

 .بزرگ یخال يجا کی دنیه رخ کشب شتریباره دل ها و ب کیشدن  یکردند و چقدر سخت بود خال
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 یسالمت يآرزو شانیکردند و در مقابل هم درد یتشکر م نیحاضر یو همدل یبودند و از همراه ستادهیپا ا سر

 ینیسنگ ریمتظاهر و آرام بودند اما دلشان هنوز ز يهر چند مجبور به داشتن چهره ا. کردند یم زانشانیعز يبرا

 .مرگ نبود يهم برا يا بود و راه چاره ریگ اهیآن سنگ س

 :و گفت ستادیکنارش ا دهیسپ. به اطراف چرخاند لیکردن سه دایپ يرا برا سرش

 .فکر کنم رفته کمک حماد -

 .ها نشست یاز صندل یکی يخسته رو رها

 بعد از ظهر چت بود؟ یبگ يخوا یهنوز نم -

 .باز طفره رفت دهیسپ

 !نیدلم گرفته بود، هم -

 .دهیسپ یکنم نگران یحس م -

 .زد یلبخند کمرنگ دهیسپ

 .یمعلومه که مدام نگران یداشته باش یدوست لوس و نازك نارنج هی یوقت -

 :شد و با بغض گفت رهیبه عکس پدرش خ رها

 .دهیشه سپ یپر نم یچیبا ه شیخال يجا -

 هیمن که از اسم پدر و محبتش فقط . یشو داشت هیسال سا کیو  ستیکه ب يخوشبخت بود یلیبازم تو خ -

 بگم؟ دیبا یشد چ بمیعکس و سنگ قبر نص

 :و افزود دیچک دهیاشک از گوشه پلک سپ. نگاهش کرد رها

 نیهست که تو بدتر یلیسه ستیحداقل اگه االن باباتم ن. از حضور پدرت کنارت بود هیسا هیمدت  نیتمام ا -

 .قدرشو بدون. است رها گهید ینوع خوشبخت هی نمیا. شهیکنارته و قلبت آروم م طیشرا

 .را گرفت و آرام نوازش کرد دهیدست سپ رها

 .یهست لیمثل سه یکنار کس یخوشبخت قیمن مطمئنم تو هم ال! حق با توئه -

هم  طیشرا نیافتاد، اما در بدتر یتلخ بود که رها به اشتباه م شیروزها آن قدر لبخندها نیلبخند زد اما ا دهیسپ

 .خود را داشت طنتیلحن خاص و ش

 بیذاشتم از دست بره و نص یو اال نم دهیکه برادرش زود از قفس پر فیح. ستین بیآرزو که بر جوانان ع -

 !بشه تیافاده ا يجار نیا
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. دیصحنه چسب کیراه نگاهش به  انیگفت و سرچرخاند اما م يمادر بله ا يصدا دنیبا شن. هم لبخند زد رها

در  ستادهیبود آشنا بود و مرد ا ستادهیکه چند متر دورتر ا يچقدر مرد. را گرفت شیگلو خیهم ب یانگار دست

دست آن دو که . کابوس بود! نه د؟ید یزد؟ خواب م یم انیدر م یکیچرا قلبش . شیمقابلش آشناتر از نفس ها

 شیاز ته گلو يخفه ا "نه"اش چنگ انداخت و  قهیبه . رها گره خورد نهیدر هم گره خورد نفس هم در س

نگاه رها از آن . کرد شیو صدا دیبه سمتش چرخ یبا نگران. بود دهیحال او را نفهم لیهنوز دل دهیسپ. آمد رونیب

 :زمزمه کرد یچارگیشد اما با ب یدو دست کنده نم

 !سورن...  دهیسپ... رحم کن خدا  -

 لیسه. جان شد مهیدستش شانه سورن را فشرد و تنش ن. و بند دلش پاره شد دیبه طرفش چرخ لیسه نگاه

 نیدست او هم عرق کرده بود در ا. دستش را فشرد دهیسپ. چشم از چشمش بر نداشت. دیقدم به سمتش کش

 ریو اشکش سراز تتر شد ناخودآگاه رها چشم به عکس پدر دوخ عیسر یکه کم لیسه يقدم ها. یباران يهوا

قبر را  نیشد چقدر خوب بود مادر طبقه دوم ا یشد و اگر م یسرش خراب م يار سقف آسمان داشت روانگ. شد

 .یبخش یبه تن دخترش م

 :گوشش گفت ریز دهیسپ

 .بهش نگفته يزیمطمئن باش چ. خودتو کنترل کن تابلو -

 .دیرا هم شن لیسه يصدا ده،یادامه جمله سپ در

 .یبهتره بلند ش. کم سرد شده رها هیهوا  -

 :گفت یبه سخت. افتاد یشد؟ از شدت استرس داشت پس م یم مگر

 خونه؟ میریم -

 .با تعجب نگاهش کرد لیسه

 .خب بعد از شام و رستوران آره -

 جناب ابهر؟ يازدواج کرد ينگفته بود -

 شیپاها. دیها به سمتش چرخنگاه آشفته ر. مرگ هیحضورش شب هیبود و سا يسورن ناقوس زجر آور يصدا

در دل داشت، اما االن فقط  ادیچقدر فر. مرد نیدوباره ا دنید يچقدر نقشه داشت برا. ستدیکرد با ینم ياری

اش را که از  رهیت نکیع. نه خودش بود یکرد ول یاشتباه م دیشا. کرد یم شیمجسمه نشسته بود و تماشا هیشب

را به سمتش گرفته  يزیشده ت نیهنوز خنجرش آبگ. دینگاهش لرز يزیچشمانش برداشت تمام تنش از ت يرو
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سورن چنان با . از او نداشت یهم دست کم دهیحال سپ. بود و تجربه نکرده بود یهمه حال نیبدتر از ا. بود

 .او هم الل شده بود بایکرده بود که تقر رشانیحضورش غافلگ

 .زدکننده  ریکشنده و درگ يبه آن فضا يتلنگر لیسه يصدا

 .ينبود رانیزود اتفاق افتاد بعدم تو هنوز ا یخب همه چ -

 !دو مرد از کجا شروع شده بود؟ نیمگر رابطه ا تو؟

جا  دنمیکنم از د یفکر م. کن یحداقل من و خانمو به هم معرف. خوام یم یمن که شام عروس! سیخس يا -

 .خوردن

گرفت و برخاست و  لیسه يدست به بازو. رل کندتوانست کنت یرها تپش قلبش را نم. زد یلب حرف ریز دهیسپ

 یحس. دیمهار به سمت دست او چرخ یکه ب یو نگاه دیرا دور مردمک چشمان سورن د یبه وضوح خط سرخ

آن  نینگاه ب میحرخبر از شکستن  یب لیپس رود، اما سه یباعث شد دستش شل شود و ناخواسته قدم بیغر

 :دو، دست پشت رها گذاشت و گفت

 . هم همسرم شونیا. امیاز خجالتت در م... شاایا -

 "میم"آن  دنیتحمل به زبان آوردن و شن یحت. آمد یزدند خون سورن در نم یاگر در آن لحظه کارد م! همسر

دور  دشیاش به رها نگاه کرد و پنجه مشت شده سورن از د یانیهمزمان با جمله پا لیسه. را نداشت تیمالک

بار حالش  نیچندم يو نگران برا بنگاه سرگردانش، متعج دنیو به اطراف چرخ دهیپرچهره رنگ  دنیبا د. ماند

آورد تا احوالش را کنترل  شیبه پهلو یبود، فشار اندک ستادهیا نیکه پشت سر رها با فاصله مع دهیسپ. دیرا پرس

در آن آشفته بازار . داد صلهیبه ماجرا ف "خوبم"لبخند کمرنگش بود و با گفتن  شیتالش و خود دار جهینت. کند

گشت  یاگر به قبل از ازدواجشان بر م دیشا. گردد یبر م یآن دو به چه زمان ییخواست بداند آشنا یدلش م

 يخوش باور نیهر چند که خودش هم بر ا. جاست نیقصد و غرض ا یگرفت که سورن ب یقلبش آرام م یکم

با  شییبه طور مختصر نحوه آشنا. قالب نقشش برگشتبه سورن نگاه کرد و سورن ماهرانه به  لیسه. زد بینه

بودند و همان  مایهم جوار هم در هواپ یاتفاق یسفرش به دب نیداد که در آخر حیرها توض يرا برا ورنس

 :را زده بودند و در ادامه افزود یو بعد دوست ییاستارت آشنا

 .یشیباهاش آشنا م شتریمنزلمون ب ادیافتخار بده ب -

 :چشم در چشم رها گفت يسورن با لبخند کنترل شده ا. که بر سر رها نازل شد یناگهان يبال یعنی نیا و
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فوت پدرتونم . باهاتون خوشبختم خانم ییاز آشنا. مزاحمت البته باعث افتخار و سعادته يبرا ادهیفرصت که ز -

 .گمیم تیتسل

چنان در قالب . دیگز یداد و ککش هم نم یم يباز! کرد یم يسورن بود؟ چقدر ماهرانه باز یمرد به راست نیا

 يچشمان روشن خاطره  نیرها از ا! اما چشمانش زدیرا برانگ لیظن سه يخود فرو رفته بود که محال بود ذره ا

پدر و حال بدش در  دنین روز دیخاطره آخر. آورد یلحظات را به خاطرش م نینامش بدتر. نداشت یخوش

 شیحاال پدر نبود و سورن رو به رو. بچسبد شیکند و به زندگ يورد تا از او دورکه نام او را به زبان آ مارستانیب

 گرید دینفهم. ما شدنشان بود انیسد م نیکه محکم تر يگفت بابت فوت پدر یم تیو محترمانه تسل ستادهیا

روزها تنش را به آتش  نیکه ا یتوانست از عذاب ینبود و م انیدر م یکاش مانع. رد و بدل شد ییچه صحبت ها

اما افسوس  "؟ینفس شدن پدرم داشت یدر ب یتو چه نقش"سوال از سورن بپرسد  کیفقط . رها شود دیکش یم

 لیبه سه. شد یکم کم از توانش خارج م ستادنیپا ا يرو. بود قیدر آن دقا شیکه سکوت تنها حرف لب ها

 تیداد زندگ ینگار پدر از درون قاب هم هشدار ما. کرد ینگران را هم پشت سرش احساس م ینگاه. نگاه کرد

 :بزند سورن گفت یاز آن که حرف شیآب دهانش را قورت داد اما پ. را بردار و برو

 .بهتره منم کم کم رفع زحمت کنم. کنم خانم خسته شدن یفکر م -

 يخاطره از پستو کی. دیآورد؟ تنش لرز یم شیرا به رو يزیچه چ. برد فیظر هیبه آن کنا یبار رها هم پ نیا

. روز در گذشته تکرار شد کی. شد یجمله دوباره تداع کی. ستادیروزگارش ا شیو تمام قد پ دیذهنش سر کش

غر زده بود که  دهیبه سپ. بود کردهاز درد ورم  شیکه انگار پاها رازیخاطره شده در ش ياز همان روزها یکی

شد که فعال مجبورند منتظر بمانند، اما رها با کفش  ادآوریبا اشاره به دوستانشان  دهیخسته است و بروند و سپ

شد و اظهار خدمت  شیدایجن پ هیدر همان فاصله باز سورن بود که شب. نامناسب واقعا از پا افتاده بود يها

دهند  ریگ نیآورد که اگر مسئول شانیبه رو دهیبشر خنده شان گرفت و سپ نیا ییودخترها از پرر. کرد یرسان

را  یت کارشان به حراست دانشگاه کشد اما سورن ماهرانه از فرصت استفاده کرده و باالخره کارتممکن اس

سر و  یدخترها پس از کل. ماند یارگ منتظر م دانیتر از م نییپا ابانیخ کیرها گذاشت و گفته بود  فیگوشه ک

. به دنبال او رفتند ختیر یش مقصه مانند یرها و دلدادگ يکه برا ییبامزه ها دهیسپ لیتما شتریکله زدن و ب

آمده است و چند روز  يکار يمرد مثال برا نیا دندیاو در شهر گشتند و تازه آن جا بود فهم نیرا با ماش یساعت

 دنشانیرس رید يبرا دهیبا هشدار سپ. از اوست یچشمگوشه  دنیمنتظر د قتیاست معطل رها مانده و در حق
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شود، آرام خم شده و کنار  ادهیاز آن که رها پ شیهتل نگه داشت اما پ کیداد و نزد تیباالخره سورن رضا

  ".راترهیگ شهیرنگ قشنگ چشمات از هم يخسته ا یوقت"گوشش گفت 

انگار او . برداشت و به سمتش برگشت شینگاه از سنگ قبر رو به رو شیبه پهلو دهیفشار چند باره دست سپ با

شد اما امروز فقط  یبه حال یآن روز قلبش حال! رفته ییحال و هوابه چه ! فکر کرده يبه چه روز دیهم فهم

 .شد ینم ییقلبش هوا گرید! نه. دچار عذاب بود

به . ستدیسورن با يها یکه خسته، افسرده، گرفته و مضطرب بود اما مصمم شد مقابل همه خودخواه نیا با

قاطع  یآرام ول. چدیبه عشق چنگ انداخت تا بند هوس دور قلبش نپ. دستش را گرفت. برگشت لیسمت سه

 :گفت

 .منتظرتم نیتو ماش رمیم -

 :کرد، افزود ینگاه م لیحالت دار به گره دستش در دست سه ییبه سورن که دوباره با چشم ها رو

 .دیاریب فیشام تشر يبرا. تونیممنون از حضور و هم درد -

زد و تشکر  یلبخند پرحرص. ردیصورت نگ يقالب نقشش را حفظ کرد تا انفجار یر سورن بود که زورکبا نیا

. رفت نیرو برگرداند و به سمت ماش. نداد یتیرها اهم. دیکش یکرد اما چشمانش هنوز داشت خط و نشان م

و با حرص  دیهم کوببه  کمدر را مح دهیسپ. جلو ولو شد یصندل يرو بایتوانش تمام شد و تقر نیداخل ماش

 :دیغر

 !وونهیاحمقِ د -

 .گذاشت شیلب ها يدست رو یچارگیبا ب رها

 دیو پرواز چرا سورن با مایهمه آدم و مسافر و هواپ نیا نیکه من دارم ؟ ب هیچه شانس نیا! دهیسپ! خدا يوا -

 م؟یو بعد آوارشه سر زندگ نهیبش لیصاف بره کنار سه

 .دهد شیدلدار شهیکرد مثل هم یسع. دست سرد و لرزان او را گرفت. ها خم شد یصندل نیاز ما ب دهیسپ

 .يخوب خودتو کنترل کرد. ياعتنا بود یبهش ب يکرد یکار خوب -

 :سمت او برگشت و با بغض گفت به

 ...بزنه که  ییحرفا لیاگه به سه -

 !به من نگاه کن... رها ! هان؟ ؟یترسبوده که ب نتونیب يزیو رابطه ساده چ ییآشنا هیاز  ریمگه غ ؟یچه حرف -

 .بود اونم به اصرار اون گهیهمد دنید تشینها ؟يچه رابطه ا ؟يشد وونهید -
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اگه . به تو شک نداره لیسه. ندازهیو به اشتباه نم یآدم عاقل چیمجرد داشتن و ه يرو هم همه دختر پسرا نایا -

 .زنه یکه برات بال بال م دیکش یداشت چشاش هوار نم

 :خفه گفت ییفشرد و با صدا یصندل یگونه اش را به پشت رها

بغلم . رفت یقربون صدقه م م. دلخور شده بود. دهیزد سپ یبود بهم دست نم شنهادیپ هیکه فقط  نیبه خاطر ا -

من . اما من گرفتار شدم ندازهیم ریکردم باالخره اون منو گ یفکر م. ته نگاش پر از شک بود یکرد ول یم

همه . امیکنه که بشه همه دن رکا یمدت کم چ نیدونست تو ا یم. ارمیکرد من کم ب يکار هی .خواستمش

بوده، به خاطر سورن  گهید الیخ هیکه دستم و دلم پسش زد واسه خاطر  يحاال اگه بفهمه شب و روز! آرامشم

کنه  یپرتم نم شیکنه؟ از زندگ یکار م یاون موقع چ م،یاومد تو زندگ هوینبوده که  نیبوده، به خاطر ا ینام

  رون؟یب

 :دینال بایو تقر دیکش سشیگونه خ يدست رو. ستادیا یداشت از حرکت م قلبش

اگه اشتباه بفهمه و نباشه، اگه مثل بابام اون قدر دلخور شه که ترکم کنه، ... بفهمه  لیاگه سه... اگه نباشه  -

 ... اگه 

در  شیشد، همه آرزو یم کینزد تیها به واقع دیاگرها و ترد نیا. دیچیپ شیدور گلو ینامرئ ياگرها حلقه ا نیا

 :و آرامش گفت یتوأم به مهربان یبا لحن دهیسپ. سوخت یآتش اشتباهات م

 .زمیبکن عز تویدور و زندگ زیاما و اگرها رو بر نیا -

تمام وجودم  م،یتومور بزنم و تمام زندگ نیترسم دست به ا یم. تنم خیب دهیمثل سرطان چسب. تونم ینم -

زنه تو  یو زل م ادیبراش آسون شده که تو مراسم بابام م یشده، اون قدر همه چ حیاون قدر وق. دچارش شه

هنوز . کار کنم که دلم ازش پره یچ. هیگذشته رو که انگار هنوز جار ارهیبه روم م يجور هیچشمم، کنار شوهرم، 

تاوان کدوم  نایا. خوام داد بزنم و خفه شم یم. به اجبار خفه شم دینه و با ایابام بوده رفتن ب یشک دارم که بان

و خطاکارو  مونیآدم پش هی. دونم خطا کردم یمن که گفتم خودم م. اشتباهه؟ من که به خدا گفتم غلط کردم

 کنن؟ یکنن، م یکه هزار بار مجازات نم

 .بگو لیبه سه ویخونه همه چ یامشب که رفت نیاصال هم! بار نیهزارم يبرا نیا. ينکرد یتو اشتباه -

 .تونم ینم مهیحداقل حاال که سر و کله سورن درست وسط زندگ! نه -

 :را بر هم فشرد و گفت شیپلک ها دهیسپ
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 دیشا. و آشنا در اومدنشون دست از اصرار برداره لیسه دنیجا و با د نیاصال فکر کن سورن اومد ا! باشه -

 مهیبه ن. گفتن بوده و بس تیواقعا قصدش فقط تسل دیشا. ستادیکه انقدر راحت مقابلت ا رفتیکوتاه اومد و پذ

 .دلت آروم گرفت دیشا. نگاه کن وانیپر ل

 مهین مانهیپ نیا. بود دهیرا در هم کوب شیماند؟ اشتباهات زندگ یهم م یشکسته آب وانیمگه در ل وان؟یپر ل مهین

 .شد یعمرش بود که داشت لب به لب م مانهیپ دیگفت شا یم دهیپر که سپ

و  امیگذارد و الت یزخم قبل يرو یآمد مرهم یتا م. پر از درد و زخم بود. دندیکش یدلش را انگار ناخن م ته

زخم آمدن ها  يزخم رو نیاز ا. نشست یبه روح و روانش م يشتریو با عمق ب گرید یخراش رد،یآرامش گ

 رهیخ مرخشیبه ن. در مدل نشستنش نداد يریینشست اما رها تغ لیباز شد و سه نیباالخره در ماش. خسته بود

 انیدلش م. داشت یصورتش نگه م يکه به احترام پدر اما مرتب رو یشیته ر يبرا یدلش ضعف رفت حت. شد

به  یطوالن بایتقر یقبل از حرکت نگاه لیسه. بود گرفتار بود نیفرمان و کمربند ماش ریکه حاال گ ییدست ها

 :دیسمتش انداخت و پرس

 ؟يخسته ا -

فرمان با . نگاهش را به مقابل داد لیسه. سکوتش را هم نشکست و فقط آرام سر تکان داد. نخورد تکان

 .دیدوباره به گوشش رس لیسه يافتاد و صدا ریدر مس یچرخش نرم

 .شناسه یدونستم سورن پدرتو م ینم -

. آمد یهم جانش بود که داشت باال م دیشا. آب دهانش ایدانست قلبش بود  ینم. دیپر شیبه گلو يزیچ کی

کوتاه اما چرا . دوباره نگاهش را تکرار کرد لیسه. حس و حال نگاهش کرد یو فقط ب دیزبان به کامش چسب

 بار؟  نیبود ا رینفس گ

 ش؟یشناخت یتو م -

 .دیکش یهنوز داشت نفس م! نه! بود؟ نیگفتند هم یخالص که م ریت

!. مرد؟ یپس چرا نم. شد یم کیترس پشت هم شل يگلوله ها. کرد یاصابت م يگریپس از د یکیها  ضربه

خفه که به  ییشد؟ با صدا یشد دست و پا زدنش هم کمتر م یمحکم تر م شیحلقه دور گلو نیچرا هر چه ا

 :آمد، گفت رونیب شیزحمت از ته گلو

 !نه -
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 دهیبه سپ نهیکه از داخل آ ینگاه یحت. تکرار نگاه را دوست نداشت نیا. باال رفت لیچپ سه يکه ابرو دید

 .را دوست نداشت لیسه ریلحن متغ. افتاد را دوست نداشت

 !جالب شد! عجب -

 :دیو پرس نداختیرا از تک و تا ن خودش

 چطور مگه؟ -

ساده با پدرت  ییآشنا هیاما انگار  دمش،ین تا حاال نددور که م يآشناها ایکردم از اقوام  یفکر م. یچیه -

 .باشه مشیقد ياز کارمندا یکیاحتمال داره . داشته

 ...آخه ! نه -

سورن که در کار فروش  دیخواست بگو یم. رفت یداشت تا ته جاده حماقت م. لبش را گاز گرفت لینگاه سه با

 :ما زبانش را به موقع کنترل کرد و در ادامه گفتبه بازار فرش دارد، ا یاست چه ربط لیموبا راتیو تعم

 .اومد یخوشش نم. میشناخت ینم ادیبابا رو ز يآخه کارمندا. دونم ینم یعنی -

 .را ساکت کرد لیاز هزاران حال بد بود، اما هر چه بود سه یکه گوشه چشمش را تر کرد ناش یاشک قطره

**** 

بار تعللش  نیخورد، اما ا یسردتر م گرانیرا نسبت به د يچا شهیهم. مزه کرد یسرد شده فنجان را کم يمحتو

 .گذاشت زیم يو فنجان را رو دیچهره در هم کش. کال سرد شده بود يبود و چا ادیز

 !پاشو کم کم آماده رفتن شو مادر -

گار ان. داد یشکسته تر نشان م شهیرنگ از هم رهیت يو مهربانش در قاب روسر دیصورت سف. مادر نگاه کرد به

 :دیپرس جیگ. مادر را هم برد یپدر با جانش تازه جوان

 کجا مامان؟ -

 ت؟یسر خونه و زندگ يبر يخوا ینم -

مادر و خانواده اش را تنها بگذارد، اما قبل از  طیشرا نیخواست در ا یاصال دلش نم. ختیر نییپا يهر دلش

 .دینگاهش را سمت او کش لیآرام سه يصدا دیبگو يزیکه چ نیا

 .مادر ستین یاگه دوست داره بمونه از نظر من مانع -

 .به نشان سپاس زد یلبخند کمرنگ مادر
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 نیتو هم. یاوضاعم نه روح حاج نیبه ا ینه من راض. شمام تق و لقه یچهل روزه زندگ. زمیعز یزنده باش -

 .خودتون یسر زندگ دیبهتره بر گهید یول یمدتم محبت داشت

 :با بغض گفت رها

 ...که  گهیما چند روز دا رمیم -

 .اجازه نداد حرف او کامل شود مادر

. رمیکار دارم و آخر هفته م یاما گفتم کم میخونه ش و مهمان باش میبر يخاله ت اصرار داشت چند روز -

کنار دلم  لدامیتازه حماد و . ستین يچاره ا. پدرت عادت کرد یخال يبه جا دیبا. نگران ما نباش قربونت برم

 .مونه یواسه تو نم یخال يپس جا. میستیهستن و تنها ن

 يبرخاست و برا يحرف و اصرار اضافه ا یبعد ب قهیچند دق. نگذاشت يبر دلخور یمبن یرها را کس سکوت

 یضربه کوتاه دنیانداخت که پس از شن یسرش م يآماده بود و شالش را رو بایتقر. آماده شدن به اتاق رفت

 .دیحماد را شن يبه در صدا

 داخل؟ امیرها؟ ب -

دانست  یحال و حوصله نداشت اما م. تعارف داخل آمد و در را پشت سرش بست یرا باز کرد که حماد ب در

که  دیبه صورتش کش یحماد دست. حرف و منتظر فقط نگاهش کرد یب نیدارد، بنابرا یعلت شهیحضور حماد هم

 :مردد گفت از زمان رفتن پدر هنوز اصالح نشده بود و

 ... یرها ول ستیحالت به جا ن دونمیم -

 شده؟ یچ -

 :گفت هیحاش یبار ب نیا حماد

 دوستن؟ ه؟یو سورن چ لیرابطه سه -

 :سر تکان داد و آرام گفت. افتاد نییرها پا نگاه

 .دونستم یمنم نم -

 ؟يصحبت کرد لیدر مورد سورن با سه -

حماد کالفه در اتاق شروع به قدم زدن کرد و . ردیاش را بگ یبه برادرش نگاه کرد تا جواب سردرگم يطور رها

 :و گفت ستادیدوباره مقابل رها ا یقیچند لحظه مکث کرد و با نفس عم. لب گفت ریز ياستغفار

 ؟یمگه قرار نبود باهاش صحبت کن -
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 .ستن بودشد و معطل شک یم نییرها باال و پا يبغض در گلو گلوله

 ... یعنی. فرصت نشد. نتونستم -

 .معطل نشه شتریب لیبهتره سه. ستیاصال مهم ن! خب یلیخ -

 .که برود رها برخاست و مانعش شد نیقبل از ا اما

 ...شناخته و  یحماد، سورن گفته که بابا رو از قبل م -

گرمابه و گلستان  قیسورن رف اگه یحت. تیتو برو بچسب به زندگ. ستیمهم ن گهیکه گفته د یسورن هر چ -

 تیکبر. نبوده تیدر زندگ یفکر کن از اول سورن نام... نکن  ییاگه پاش به خونه ات باز شد اعتنا یحت له،یسه

 یگذشته و اسم سورنو م. دور زیبر وته،اگه انبار بار یحت ،يخاطره و محبت که ازش دار یانبار هر چ ریبکش ز

 ...هنوز  ای ؟يعرضه شو دار ؟یتون

 !وقته یلیخ. واسه من نمونده لیاز گذشته با وجود سه يهنوز گهید -

 :شانه اش انداخت و با محبت گفت يپر شال خواهر را رو. به لب آورد یلبخند کمرنگ حماد

 .پس برو به سالمت -

**** 

 .به جانبش انداخت ینگاه مین راهنشیپ نیدر حال باز کردن دکمه سر آست لیسه

 ؟يریگ یدوش م -

 .رفتم حمام نایخونه مامان ا -

 .مبل پرت کند که رها آن را گرفت يرا رو راهنشیخواست پ یم. نزد یحرف گرید لیسه

 .ياالن خسته ا. بذار واسه فردا -

را برداشت و  شیساك کوچک لباس ها. آب رها لباس عوض کرد يبا آمدن صدا. انگار خودش خسته تر بود اما

. نشست به اطرافش نگاه کرد یصندل يرو. و روشنش کرد ختیر نیهر چه بود و نبود را داخل ماش. رفت رونیب

که پر از عطر تن او  ییهوا. بود گخانه تن نیا يهوا ياز آن دلش برا شتریخانه تنگ شده بود، اما ب يدلش برا

 یشق از عادت بود، دوست داشتنع نیاگر ا یحت. عسل آمد نیتر نیریبود که ذره ذره به کام دلش ش یو عشق

 .دیرس یاز عادت به عشق م یگاه دیانسان با دیشا. تجربه بود نیتر

که به  یهمان حس. شود یهم آرام م ایخانه همه دن نیکه با آرامش ا نیا. کرد یدرونش قُل قُل م بیعج یحس

 .دیپوست تنش دو ریمحض ورود ز
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از قفسه برداشت که  تییسکویب يبسته ا. دیشعله اش را باال کش چیآب سماور را عوض کرد و پ. بلند شد دوباره

به عکس سورن  لیسه. را نگاه کرد شیو رو ریز. بسته را برداشت. شکالت تلخ افتاد يچشمش به بسته ها

 یشده بود که روز اول زندگ شتهاز بسته بردا یکیمدت همان  نیدر ا. نوع شکالت نداشت نیبه ا یلیاصال م

. قدم بود کیهم  نیا دیشا! یحکمت فراموش. حتما بود. بود یحکمت دیشا. سطل زباله شد بیمشترکشان نص

نوع شکالت با درصد  نیبه ا زیدانست او ن یم. گذاشت تا سر فرصت مناسب به سارا بدهد شیبسته را سر جا

 .دارد یباال عالقه خاص

 .يخسته ا یلیکردم خ یفکر م -

 .لبخند زد. دیرنگش پشت سر خود د يرا با تن پوش سرمه ا لیو سه برگشت

 .دلم واسه خونه تنگ شده بود. ستمین -

عاشق . ختیر یم نییدل رها هم پا ختیر یکه م یشانیپ يرو شیموها. دیکش نییکاله را از سرش پا لیسه

 .آشفته او بود يموها

 ؟یفقط خونه؟ صاحب خونه چ -

 .حوله را مرتب کرد قهیو گوشه  دیگردن نم دار او کش يگود يانگشت رو. ستادیاش ا یقدم کیدر  رها

 .شه یدل آدم که واسه خودش تنگ نم -

 :گفت يو با چشمک معنادار دیصورت مقابل صورت او کش لیسه

 خانم صاحب خونه؟ یواسه هم خونه چ -

 .دست شده بود فانوس قلبش کی یاهیس نیا. نگاهش کرد رها

 .گذره یو اقرار م یس، کار از دلتنگبشه هم خون و هم نف یهم خونه وقت -

اما دست او دور  دیخودش را عقب کش. دیرها قلبش را تا مرز جنون کش يبه چشم ها لیسه یطوالن نگاه

 :صورتش برد و آرام گفت ریدست ز. بدنش حلقه شد و نگهش داشت

 ؟يشد مونیکجا؟ پش -

 .زنه یقلبم بد م یکن ینگام م يجور نیا یوقت! نه -

 عروسک بغلم بنشونمت و نگات کنم؟ نیدوست دارم مدام ع یدون یهنوز نم یعنی -

 .یکن ینگام م دیکه با ترد یوقت. وقتا حس نگاتو دوست ندارم یبعض! لیسه ستمیمن عروسک ن -
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. کشم یزبونتو م ریو ز یکه تو حس یواسه وقت رمیم یمن م. اون فکر و مغز کوچولوت منحرفه خوشگلم -

 .حوله مجال فکر کردن بده نیدستت رو کمربند ا يالبته اگه باز! نه ایبود که وارد عمل بشم  نیواسه ا دمیترد

به سمت سماور رفت که در حال قُل . دیخودش و دستانش را با هم پس کش. دفعه تمام بدن رها داغ شد کی

 :لب گفت ریو شرم ز جانیدو رگه از ه ییزدن بود و در همان حال با صدا

 !جنبه یب -

 .باز با خنده سر مقابل صورتش برد لیسه

 .کنه یاز جرمت کم نم يزیچ یبه من بچسبون یبلیهر ل -

 .را گاز گرفت شیاش گرفت اما لب ها خنده

 .برو لباس بپوش -

 ؟یفتیبه گناه ب یترس یم -

 .يخور یسرما م! رینه خ -

 رم؟ام سرما بخو وونهیبه نظرت د ،يجا آماده سرو نیو حاضر ا یتو ح یتا وقت -

 ؟يریبد موقع مزاحم شدم، م دیبگم ببخش -

 یچ هیشب ،ياریخودت ب يبه رو يخوا یاما نم شه،یو گونه هات سرخ م يبخند يخوا یم یوقت یدون یم -

 ؟یشیم

 .دختر را گرم کرد يگونه ها شیشد که نفس ها کیآن قدر نزد لیبا خنده نگاهش کرد و سه رها

 .کردن پورتیکه به خاطرش آدمو از بهشت د یسرخ بیهمون س -

و با لحن  دیگونه تا لب او کش يانگشت گرمش را از رو لیسه. رها جمع شد و با تعجب نگاهش کرد خنده

 :گفت یخاص

 .ممنوعه هم ارزش گذشتن از بهشتو داره وهیوقتا م یگاه -

ر چه بود جرأت نکرد بپرسد اما منظورش ه. دو چشم ساکت اما پر حرف او سرگردان شد انیرها م يها چشم

 .پررنگ تر شد لیلبخند سه

 .یتو که مال خودم. نگام نکن يجور نیا -

 ؟یاگه نبودم چ -

 .که آدم به خاطر حواش کرد يهمون کار. دمتیچ یو م دمیبخش یبهشتو به لقاش م يعطا -
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 .شد ینیزم يایدن کیچهل سال فراق و  بشینص یول -

 .ممنوعه باشه وهیخطاش همون م نیو آخر نیکه اول یبازم وعده بهشتو گرفت به شرط یول -

 :گونه اش را لمس کرد و آرام گفت لیسه يلب ها. ستادیا یقلبش داشت از حرکت م گرید

 تا لباس بپوشم؟ یکن یآماده م توییچا. سرخم بیس الیخ یب -

 یسرخ ممنوعه م بیحرف از س لیچرا سه. او يو پهلود يدلش غوغا بود از حرف ها. یلبخند زد اما زورک رها

و  دنیحق رس. که جهنم نبود و همه آدم ها گناهکار نبودند نیزد که ممکن است تاوانش جهنم باشد؟ زم

. داد؟ ته دلش سوخت یرا م هنمکدام ج ماتومیزد؟ اولت یپس او حرف از کدام تاوان م. تصاحب بهشت را داشتند

دوباره  يداد وسوسه ا یمرد هم اجازه نم یاگر م یحت. کشت یبرزخ آخر او را م نیا. دیچیدرد در تنش پ

تازه عکس پدر را در کنج . را دم کرد و سر چرخاند يچا. را قورت داد رشیبغض گلوگ. بهشتش را تصاحب کند

را  شیچشم ها. نگاهش دلگرم کننده اما انگار هنوز دلواپس بود .آشپزخانه بود دیدرست در معرض د. دیخانه د

 .در رشته کوه افکارش منعکس شد ییصدا. بست

 .نترس دخترم -

 .بود ستادهیبا لبخند مقابلش ا لیکه باز کرد سه چشم

**** 

 بشه؟ یکه چ ؟یکه جمع کن يهمه مدت اومد نیبعد از ا -

 :آن که به دوستش نگاه کند، گفت یند و بدستش چرخا ریز يا شهیش زیم يرا رو لشیموبا

 .خسته ام کرده -

 ...همه سال که با جون کندن ذره ذره جمع شد حاال  نیبعد از ا -

 :گفت دیبه حم رهیو خ دیکوب یگوش يدفعه دستش را رو کی

 .دنمیدنبال پر. خوره یحالم به هم م گهیجون کندنا د نیاز ا -

 با کدوم پول آخه؟ -

 !با کدوم بال دیپرس یبهتر بود م دیشا. جور بود پولش

 نه؟ ای لویوسا يخوا یم. به اونش کار نداشته باش -
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که وارد شد،  يمرد دنیاست اما با د لیتعط دیخواست بگو یم. نزده بود که در باز شد یمرد جوان حرف هنوز

 دیسالمش را پاسخ داد و رو به حم. زود خودش را جمع کرد شهیماند، اما مانند هم رهیکوتاه به او خ هیچند ثان

 :گفت

 .میزن یبعد با هم حرف م. تو برو -

 رونیاز مغازه ب "نمتیب یم"حرف برخاست و با جمله کوتاه  یزد، اما ب يدو مرد جوان دور انیم دیحم نگاه

 .برخاست و با لبخند به حماد نگاه کرد. رفت

 .جناب ستوده نیمنور کرد -

 :شد و آرام گفت کیچند قدم نزد دحما

 .میاومدم مردونه حرف بزن -

 ؟يخور یم يزیچ! حتما -

 :ها نشست و گفت یاز صندل یکی يرو حماد

 .رمیگ یوقتتو نم ادیز! نه -

 : نشست و با پوزخند گفت مقابلش

 .یپر کردنش از حد حوصله شما خارجه پسر حاج. هیخال يادیوقت من ز -

 .شد لیبه سمتش متما یکم حماد

 ...که  نیبشنوم، نه ا هینه اومدم متلک و کنا -

 .دمیمن بود خدمت برسم که رس فهیحتما وظ -

 :به چشمانش گفت رهیخ حماد

 مفهومه؟ ،ینرس گهیخوام د یم -

 :و طلبکار گفت نهیداد و دست به س هیعقب تک به

 .يداد يا گهیروز قول د هی -

 .کرد سورن یاون روز فرق م -

 يرو یشدن فلز صندل دهیکش يبه سمت حماد هجوم برد و صدا یعصب شیچشم ها. افتاد شیها دست

 .دیاعصابش را خراش کیسرام
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کردم حماد خان؟  يخوا یثابت کن خواهرمو واقعا م یگفت يکه اومد يبا اون روز یمن چه فرق ؟یچه فرق -

 زدم تا رها مال ِ من باشه؟ هان؟ شیکه به آب و آت نیکردم جز ا یچه فرق

 .شد دهیدرهم به سمتش کش يحماد با چهره ا انگشت

 خب؟. سورن ارین گهیاسم رها رو د -

 .برخاست یحرص يپوزخند با

 باشه؟ يامر. چشم -

 يراه برا نیو آرامش را بهتر یدوست شهیهم. نداشت دنیکه مقابل بود اما قصد جنگ نیبا ا. ستادیمقابلش ا حماد

 .دانست یمشکل محل 

اونم راغبه، اما  ،يخوا یرها رو م یگفت. بهت اعتماد کردم بایتقر. روز اومدم بشناسمت هی! گوش کن سورن -

 یکه ازش دم م یشده عشق ریسر ز مونهیپ ریز یکه ثابت کن یگفتم باهاتم به شرط. مانع بزرگ هیبابام شده 

ذره دلم بهت قرص شده به  هی یوقت. يخوا یرها رو واسه خاطر خودش م یگفت. کاسه نباشه میکاسه و ن یزن

سخت بود اما داشت . آوردم لیدل. با پدرم صحبت کردم. کردم تتیحما. که مقابلت باشم اومدم کنارت نیا يجا

که گفت سخت تر و  يکرد و نه ا يهمون حرف اولش پافشار يدوباره رو هویدونم چرا  ینم یشد ول یقانع م

 ... یولفرصت بده  هیخواستم بهت . تر شد سفت

نبود؟ چون  يبازار یفول نداشتم؟ چون بابام حاج یچرا حماد؟ چون حساب بانک. نذاشت. نخواست. نداد یول -

 ...نداره؟ چون  ریبود و نبودش توف گنیاز اوناس که م کی

 :دیبار حماد حرف او را قطع کرد و تند توپ نیا

شده  فیرد يبهونه ها نیبود ا یهر چ یبود، ول یسر چ یهمه سرسخت نیا دمیهموقتم نف چیدونم و ه ینم -

 نبوده، نه؟ لیدال نیا یدون یم یمطمئنم خودت بهتر از هر ک. تو نبود

 .زد یم يگریمقصر جلوه دادن د يراه برا کیداشت به هزار و . و آشفته سورن تکرار شد یعصب پوزخند

 خوبه؟ دم،یپرسم و جوابتو م یاگه حاج آقا به خوابم اومد ازش م -

 .رفت کشیدرهم شد و نزد شتریحماد ب يها اخم

 ...کوتاهه و  ایپدرم دستش از دن -

 .دیخفه غر یو چشم در چشم حماد با بغض دیچرخ سورن

 .دارهیکه به من و دخترش کرد فعال پا یظلم یول -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ١٧٩ 

 :را جمع کرد و محکم گفت شیچشم ها حماد

 . هیراض شیرها از زندگ -

 یحال چشمانش دوباره پنبه م دیسیر یهر چه م. سورن، حال بدش را رو کرد يرنگ چهره و چشم ها رییتغ

اما سورن  دیبگو يزیخواست چ. دیرنگ شده او را د یحماد مشت سفت شده و انگشتان ب. رو برگرداند. کرد

 :گفت ظیدوباره نگاهش کرد و با غ

که  یکنار کس. شما هیشب یکیکنار  هیراض. حتما هست هیراض دیگیخوبه، چون شما م یلیخ! خوبه ش؟یزندگ -

اونم تو صنف . تهران يها يبازار نیاز سرشناس تر یکیپسر . خانِ ابهر لیکنار سه. دیشما واسش لقمه گرفت

معامله به  شیتو تمام عمر و تجربه کار یحاج شتر؟یب نیاز ا یبهتر؟ چ نیاز ا یچ. شیالملل نیاز جنس ب! فرش

 داشت؟ يسود پر نیا

اما فقط  رد،یاش را بگ قهیاالن  نیاو که انگار منتظر بود هم یو عصب هیپر کنا يزل زد به چشم ها حماد

 .هنوز هم کنترل شده بود یدر اوج ناراحت شیصدا. انگشت مقابلش تکان داد

خبر  یب! معامله آخرشم سر رها شد جونش. تینه خواهر من کاال بود، نه پدر من اهل معامله دوران جاهل -

تو  نویفقط ا. ده ینم رییرو تغ يزیتو، چ نیاشتباه با توه هینبش قبر . نزن يخبر یپس تو هم خودتو به ب ستمین

 .خود رها خواست لویمغزت فرو کن که سه

 :برد و با جسارت گفت شیپ یسرش را کم سورن

 .به من برگرده دیرها با یکنم ول یو رو م ریرو ز ایدن يالزم باشه تموم قبرستونا -

 .زد يشخندیمکث ن يبا لحظه ا حماد

 قدر بود؟ نیعشق و تب جنونت هم يادعا -

 .بود و هست قتیحق. ادعا نبود -

 .کم نداره یتو اون زندگ يزیچ. برسه شیبه خوشبخت لیپس بذار رها کنار سه -

 .عشقو کم داره. منو کم داره. چرا داره -

وقت  چیه. کنه نتیگزیو قلب رها شک دارم که تونست انقدر راحت جا یگذشته ت تو زندگ گاهیهنوز به جا -

. دیکه به شوهرش داره داد کش یمقابل من از عشق ینگاه نکرد و از دوست داشتن تو نگفت، ول یتو چشم کس

 .تونست آرومش کنه، اون بود يپدر یکه تو اوج غم ب یتنها کس دنید

 .تونه انقدر راحت کمرنگم کنه، چون گذشته رها با من بوده ینم. دهیهست بعد از من رس یهر ک لیسه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ١٨٠ 

 بعد دم از گذشته با رها بزن، خب؟. نسبت خوب فکر کن نیبه ا نیبرو بش. االن شوهرشه یول -

 .ستادیمحکم سورن ا يبرگردد اما با صدا خواست

 .رهیطالق بگ -

و  ستادیکه سورن پشت به او ا دیپسر مانده بود چه بگو نیا يتاز کهی در. نگاهش کرد یساکت و عصب حماد

 :افزود

 !نیهم. خوام باشه یکرده، فقط م یزندگ گهیمرد د هیچند ماه کنار  ستیواسم مهم ن یحت -

 :شد و گفت رهیخ مرخشیو به ن ستادیکنار سورن ا. رفت شیمکث پ هیبا چند ثان حماد

 .که پدرم حق داشت نیا. من داشت يبرا جهینت هیمالقات  نیا -

 :نکرد و حماد محکم تر گفت جادینگاهش ا یو حت ستادنیدر ا يرییباز دست مشت کرد اما تغ سورن

رها رد  یآرامش و زندگ يلومتریاز شعاع چند ک. ستیدر کار ن يمرتبه بعد. اومدم سورن شیبار دوستانه پ نیا -

رفاقت  يکه البته به ادعا لیاگه با رفاقت سه یحت. زنم یرو م زایچ از یلیخ دیبه قصد زلزله به پا کردن ق یبش

 ایکنه، به ساحل در یطوفان سرکش. نگاه نکن ایبه آرامش در. شیزندگ شهیبه ر یبزن شهیتا ت يریم شیپ يدار

 .حرف آخرم بود نیا. کنه یهم رحم نم

که دم  يزیچ نیبرگشت و اول. در حال انفجار بود تیسورن از حرص و عصبان. رفت رونیمعطل نکرد و ب گرید

خرد  يناهنجار يو با صدا ختیر نییپا يا شهیش يهمه طبقه ها. دیکوب نیتریو شهیدستش بود را محکم به ش

 دیاشتباه چقدر با کیمگر به خاطر . داشت یعشق دست از سرش بر نم نیا. ختیر یرها فرو نم ادیشد، اما 

شد، اما  یم نییاش تند تند باال و پا نهیقفسه س. و سرش خم شد دیچسب زیم يوداد؟ کف دستش ر یتاوان م

 .شد ینم جادیو خواستن دوباره رها ا مشیبر تصم یگذشت خلل یهر چه م

عادت  کیروزها تکرارش  نیرا که ا يانداخت و پس از روشن کردنش، شماره ا یرا داخل گوش ياعتبار خط

 یم یباران نرم. پارك نشست مکتین يرو. قبل از فشردن دکمه سبز رنگ به ساعتش نگاه کرد. بود، گرفت

مکت بود که بارها ین نیهم. پارك خورد سیخ يدر فضا یکنج لبش نشست و نگاهش چرخ یلبخند تلخ. دیبار

ام مدت رابطه شان به خود آن قدر مقدس که در طول تم یعشق. شاهد پا گرفتن و تندتر شدن تب عشقش بود

 هیقدر شب بیرق کی. آمد انیمرد به م کیلمسش کند و حاال چقدر راحت حرف از  یاجازه نداد سر انگشت

. چشمانش را بست د؟ید؟ چرا انگشتانش لرزیلرز یپشتش م رهیچرا ت. با نسبت همسر. لیخود سه! نه! لیسه

او که آمد رعد  يصدا. بوق آزاد سر به فلک زد نیتپش قلبش دوباره با اول. را لمس کرد و دکمه را فشرد یگوش
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اش در  یخال يجا. انگار هنوز او کنارش نشسته بود. آسمان را روشن کرد يلحظه ا يبرا يو برق نه چندان قو

 :گفت یقیهم رفت و با نفس عم يدوباره رو شیاپلک ه. باز پر شد الشیخ

 !سالم عشقِ من -

 .مدت در هم شکست نیبار در طول ا نیهزارم يبرا. محض رها پشت خط آزارش داد سکوت

 رها؟ يد یچرا جواب نم -

 .یاشتباه گرفت -

 رهیخ تیخال يبه جا کمتیهمون ن ياالن رو نیهم. رمیگ یرو اشتباه نم یکه تو روش نشست یمکتیمن ن -

 !زمینرو عز راههیپس به ب. شدم

 .دیفه او را شنخ يصدا

 ؟يخوا یم یچ -

 !تو رو. خواستم شیکه سه سال پ يزیهمون چ -

 ...وجود نداره که یمن -

 .دیچیرعد و برق آسمان پ يدادش در صدا يصدا

 .یزنه، پس هست یقلبم هنوز م. شنوم یصداتو م. نمتیب یم. یزن یباهام حرف م يدار! یهست -

 .آمد هیموج گر انیشکسته رها م يصدا

اون رها مرد سورن، چون االن هم . مال توئه، حق توئه يکرد یکه تو فکر م یآره هستم اما نه اون عشق -

 رونیب ؟يو باز اصرار به بودن اون آدم مرده دار یفهم یم نویا! ست، هم قلبش گهیمرد د هیاسمش متعلق به 

دست . رو نکن رویقبرو ز نیشده؟ ا هیجنازه تجز هیداره جز  یداره جز تعفن؟ چ یجسد از قبرش چ هی دنیکش

 !من یدست بردار از زندگ. بردار از عذاب دادن من

قرار و  یباران ب یک. باران شالق وار تنش را هدف گرفت. دیچرخ یمثل فرفره دور خودش م. قرار برخاست یب

 .دوباره چنگ زد به بند اصرار و التماس. دنشینفس کش یدرد داشت، حت زیمثل او؟ همه چ دیتند خروش

 .تو فقط بخواه. گرده سر جاش یبر م. شهیتازه م یهمه چ. شهیزنده م يتو بخوا -

 .کرد یم هیهنوز گر رها

 و؟یآخه چ -

 .عشقمونو -
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 .رها به سورن جسارت تاختن بر احساسش را داد سکوت

 ینم. نذارم آب تو دلت تکون بخوره دمیقول م. میریبا هم م. ستیتو اون جا ن يجا. رونیب ایب یاز اون زندگ -

 !نه نگو عشق من. فقط باز باش آروم دلم. پات ریکشم ز یرو م ایدن. فتهیذارم گوشه چشم غم بهت ب

 .اش هم آرام شده بود هیانگار گر. رها آرام شد يصدا

 بهت اعتماد کنم؟ يبه چه اعتبار -

 :گفتبا تمام احساسش . جان گرفت. ذوق کرد سورن

 .رمیکه برات بم ییتا جا. دل منو به چشمات بسته يپا استیدن ایکه تا دن یهمون محبت -

آره سورن؟  ؟یو جون بابامو گرفت يکه به خاطرش هزار تا دروغ سر هم کرد یهمون محبت؟ همون محبت -

بزنم؟ به خاطرش  مویعشق و زندگ دیشناسه ق ینم یکه حد و مرز و حرمت ییمن به اعتبار همون محبت کذا

 آره؟! لیدست نخورده سه یبچسبونم به زندگ انتیداغ خ

 :افزود هیرها با گر. انگار مرد. الل شد. خفه شد سورن

قلبمو . کردم هیگر. سادمیمقابل بابام وا. که به خاطرت دست و پا زدم ییواسه روزا. سوزه واسه خودم یدلم م -

. يکرد یپشتمو خال. یمحبت دروغت، بابامو گرفت يکه با ادعا ییبه خاطر تو ؟یتلف کردم اما به خاطر چ

 ؟یپدرم کن یبود دوست داشتنت که ب نیا ؟یدوستم داشت

 .ردیحنجره اش را به کار گ یصوت يانگار به زحمت توانست تارها. سورن گرفته بود يصدا

. بودم یعصبان. بشه يجور نیخواستم ا ینم. ضهیدونستم بابات مر یبه جون خودت قسم نم. گوش بده رها -

. به بابات زنگ زدم که اون همه فشار خفه م نکنه. یگیفکر کردم هنوز دروغ م. مردم یداشتم م. بودم وونهید

 ...که 

 یم ؟یزنده ش کن یتون یداره؟ م يا دهیچه فا ؟يشد لشیکه عزرائ نیمرگ بابامو؟ ا ؟یکن یم هیتوج ویچ -

 ؟یشبک رونیحس عذابو از قلب من ب نیا یتون

 .نفس کم آورد سورن

 .زمیبذار با خوشبخت کردنت جبران کنم عز -

 .یبکن یتون یاون قدر که تصورشم نم. من خوشبختم -

 .رسمش نبود. یجام گذاشت. رها يجا زد -
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 نویا. اشتباه محض بود هیمن و تو  نیحس ب. ستین ینکن، چون اشکال هندس يآور ادیرسم عشقو تو بهم  -

 .تاوانشم من دادم. یکه تو رفت دمیهمون موقع فهم

 .یقمار کردم که تو بمون میبا زندگ. رفتم که تو رو داشته باشم -

 .قمار من بودم نیاما باختت تو ا -

 :چنگ زد و آشفته و ملتمس گفت شیبه موها سورن

تونم  یکه نم يزیدونم حماقت کردم و تنها چ یبه خدا م. دونم اشتباه کردم یم. نکن با من يجور نیا! رها -

 ... یول هیجبران کنم مرگ حاج

 ...که  يمجبور یعنی. یبهتره اسم منم از دفترچه خاطرات ذهنت خط بزن -

 .طاقتش تمام شده بود! خروشان ،یعصب. زد داد

 مجبورم کرده ازت بگذرم، هان؟ یک -

 !من... شرع، قانون  -

 !رهـــا -

 .به من زنگ نزن سورن گهید -

 .کشم یمن ازت دست نم -

خم شد و همان جا وسط پارك  شیزانوها. باران تندتر شده بود. گم شد یآخرش در بوق ممتد گوش جمله

باران تندتر . معلق شد شیدست ها انیسرش م. یخال يو جا مکتیهمان ن. رها بود يسرش جا يباال. نشست

 .کرد رحمش یب نیهم دیعشق و شا یرحم یکرد بر ب هیگر. غرورش شکست. بغضش شکست. شد

 ابونیخ نیتو خلوت هم ادیم ادمیبارون، خاطره هامون،  ریز

 شم یعوض نم يبود گفته

 گفت یکجاست اون که م حاال

 !شمیزندگ من

*** 

آن  ریز. پرت کرد يهر تکه از لباسش را گوشه ا. به سمت حمام رفت میپرت کرد و مستق زیم يرا رو لشیوسا

 .زد یبود که آب هم آتش م نیشکست هم تیخاص دیشا. باران سرد تنش داغ کرده بود
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آب بر سرش . بعد آرام گرفت یچند لحظه لرز به تنش انداخت، اما اندک ختیکه بر سر و تنش فرو ر يسرد آب

 ياش را رها و حرف ها یرانیو و شتریکه ر يزلزله ا. که داشت ییآوار آرزوها. اما انگار آوار بود ختیر یم

از  یلیمثل خ دیلرز شیانوهاز. دیاش رس نهیس کیچانه اش تا نزد. دسرش خم ش. کرد نییکشنده اش تع

 يبت غرور و اشکش برا. دیلرز شیکرد و شانه ها هیحمام تک يها یبه کاش شیکف دست ها. گرید يروزها

 .هجوم آب گم شد انیداغ اشک م يقطره ها. شب نحس شکست نیبار در ا نیدوم

خواست  یدلش نه آب م. رمق بود یتنش خسته و ب. برق ها را هم روشن نکرد یحت. کاناپه ولو شد يحوله رو با

 یرا چرخاند و چون پتک ایامشبش دن یرحم یکه ب ییرها. دیکش یم ادینفر را فر کیدلش فقط حضور . و نه غذا

 پس چرا نمرد بدون او؟ . دیبر فرق سر خودش و احساسش کوب

مثل دود . او و هوا را پر کرد هیدود ر يحلقه ها. انش را بستو چشم دیدراز کش. را برداشت گارشیس پاکت

 يتا رو قهیشق ياز رو یفیبود که انگشتان ظر يداریخواب و ب انیم. که همه قلبش را مبتال به تاوان کرد یبغض

. دیو دخترك را به آغوش کش گرفتمچش را . شد زیخ میو ن دیباال پر شیجفت پلک ها. چانه اش سر خورد

 :شانه و گردنش فرو رفت و با حرارت زمزمه کرد انیم اریاخت یسرش ب

 !رها -

سورن به خودش . دیاشکش فرو چک يرا با بغض تماشا کرد و قطره ها شیچشم ها. دختر جوان عقب رفت سر

خش دار او حالش را  يصدا. را چنگ زد شیموها یظیدختر جوان را پس زد و با اَه غل. شد زاریب ایاز همه دن. آمد

 .دتر کردب

 ...که  یزن هی دنیخواب د -

 .به سمت او هجوم برد ظشیپر غ يچشم ها و صدا. نشست خیس

 .پس ساکت شو. فرستم جهنم بعد خودمو یاول تو رو م یحرف اضافه بزن -

جدا  اریو  ییروزها همراز همه تنها نیا. ستادیبه دست لب پنجره ا گاریو باز س دیلباس پوش. اتاقش رفت به

از همه جا وامانده تر و درمانده تر او بود . حضور او را در چهار چوب در حس کرد. بود گارهایس نیاش هم ینشدن

 زانیدو دستش آو انیسرش باز م. ستعقب عقب رفت و لب تخت نش. خراب بود یلیاما حال دلش خ د،یشا

 .او باالخره آمد يگذشت که صدا قهیچند دق. شد

 سورن؟ یکن یم يجور نیچرا ا -

 !داغون. دهیداغونم سپ -
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 .آورد نییمچش را گرفت و دستش را پا. کنارش نشست دهیسپ

 .دیشما قسمت هم نبود. بکنه شویتو رو خدا بذار زندگ -

 نیهزارم يبرا. دهان باز کند و در شکافش فرو رود نیبه دختر جوان انداخت تا دلش بخواهد زم ینگاه چنان

 .اش چنگ زد نهیکهنه به س یبار بغض

 ؟ینگام نکن يجور نیقسمت بدم که ا یبه چ -

 .که بتونه رها رو به من برگردونه يزیبه اون چ -

 .ستادیکالفه مقابلش ا دهیسپ

 !تو؟ شوهر کرده یفهم یچرا نم -

. دیقدم عقب کش کی ینیناخواسته دست مقابل صورتش گذاشت و با ه دهیسپ. ستادیا یناگهان یبا جست سورن

صورت او پخش  ياش رو یعصب ينفس ها. و محکم فشار داد دیرا کش شیبازو. سورن فاصله را جبران کرد

 .شد

و اال . دهیسپ رهیبشه رو برعکس بخون که طالق بگ لیتا زن سه يگوشش خوند ریرو که ز يهمون ورد -

 ...کنم و اول از همه تو رو  یم اهیروزگار همه رو س

 .با حرص باال رفت شیصدا و دیدستش را پس کش دهیسپ

 .تو ازدواج و انتخاب رها نداشتم یمن نقش گمیبار هزارمه که م يبرا. مزخرفاتو نیبس کن ا -

هان؟  ،يده الل شده بود یکنه و چراجوابمو نم یکار م یرها چ دمیپرس یپس چرا اون موقع که دائم ازت م -

از عمد شماره ش رو . بهم یاز عمد نگفت. ذاشتم یبودم که نم دهیاگه زودتر فهم. شده اروی نیرها سه ماهه زنِ ا

 هان؟ ،یانداخت روفاصله  نیپس چرا ا ینداشت یتو نقش.برداشتم تیتا از گوش ينداد

 .عقبش زد هیبا گر دهیسپ

 چند بار؟ ؟یپرس یچند بار م ؟يدیچند بار عذاب م -

 .اش زد و پشت به او خواهش کرد یشانیمحکم به پ سورن

 .برو! یبه همه چ يبرو که گند زد. دهیسپبرو  -

 یزندگ. حالش از خودش به هم خورد. سر به پنجره مه گرفته چسباند. دیو دلش با هم شعله کش گاریآتش س باز

اش را به پشت او  هیدختر جوان دور کمرش قفل شد و صورت پر گر يدست ها یخصوصا وقت. را لعنت کرد

 :دیچسباند و با تضرع نال
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 !من زنتم. تا نکن سورن يجور نیابا من  -

. او نگاه کرد انگریسرخ و عص يو به چشم ها دیبا ترس عقب کش دهیسپ. فرود آمد شهیمحکمش بر تن ش مشت

 :گفت یکوبنده و ترسناک يبا صدا. و آشوب یهمه آشفتگ نیاز ا دیترس

 نبود نچسبون؟ نمونیوقت ب چیکه ه ینسبت نیبه ا ویچند بار گفتم اون قرارداد لعنت -

 :دیخسته اش باال کش يصدا. دیاز بغض و حرص لرز دهیسپ يها لب

 ...گواهشم اون . سورن خان يکه خودت نقضش کرد يقرارداد -

 .واسه دور نگه داشتن من از رها شد تیزیبود که کل برنامه ر نیا ریغ ؟ینبود، کله ام داغ بود، تو چ میمن حال -

 .صدا یب يتلخ تر از هق هق ها يخنده ا. گرفت خنده اش یاز شدت بدبخت دهیسپ

 نهیباباش به س گمیبه رها م. کنم یبا خبر م فمیهمه رو از نقشه کث رمیم. باشه سورن. باشه دم؟یمن نقشه کش -

. عقد کرده شویمیعشقش دوست صم دیچون فهم. من از راه به درش کردم دیعشقش دست رد زد، چون فهم

بذار بفهمه نه من . تو داشته باشه يصدا دنیبه شن یتو صورت من نگاه کنه، نه رغبت گهیبذار بفهمه که نه د

 .شویآشفته کردن زندگ اقتیپاکشو دارم، نه تو ل یدوست اقتیل

. شد دهیکوب واریو تنش محکم به د دهیکه از پشت سر کش دینکش هیبرگرداند، اما به چند ثان ظیرا با غ صورتش

 :گفت يخفه ا يصورتش رفت و باصدا يتو سورن. آه از نهادش برخاست

 ...و اال  یگ ینم یچیتو به رها ه -

 :حرفش گفت انیآمد، اما م یاش نفسش داشت بند م نهیس يفشار مشت سفت شده او رو از

 نمیا م؟یکش یم! نه ایاز منم بدبخت تر آدم هست  ست؟ین اهیمگه االن س ؟یکن یم اهیروزگارمو س ؟یو اال چ -

اصال . زودتر بهتر یهر چ. پس کشتن منم واست راحته ،یراحت بچه مو بکش یتونست یوقت. ستین دیازت بع

 .خسته شدم. راحتم کن سورن. کردم یکنم که خودکش یو امضا م سمینو یم

. دیپشت سر او کوب واریکف دستش را به د یچارگیسورن با ب. اش گم شد هیهق هق گر انیآخرش م کلمات

رفت  گرید يبه سو ییسورن مثل پانل ساعت از سو. را بغل زد شینشست و پاها نیزم يرو دهیسپ. عقب رفت

. باالخره خسته شد. رفتگ یم جهیچقدر راه رفت، اما داشت سرگ دینفهم. دیو دست به سر و کله آشفته اش کش

 :و کالفه گفت ستادیا دهیمقابل سپ

 .رمیم یمن خودم دارم م! دهیجونِ مادرت بس کن سپ -
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مقابلش نشست و صورت  يسورن درمانده با دستمال کاغذ. دیکش سشیصورت خ يکف دستش را رو دهیسپ

 ...را پاك کرد سشیخ

 !کردن من دختر وونهیواسه د يرو انتخاب کرد یبد شب -

 .دیشد و دست او را چسب ریشده اش درگ ریسراز يدوباره با اشک ها دهیسپ

 ... يسرم آورد ییهر بال و يکه بود یهر چ! به خدا دوستت دارم سورن -

 :آرام گفت. و برخاست دیدستش را عقب کش سورن

 نبود، بود؟ یقرارمون دلبستگ -

 قرارمون نقض بند و تبصره و کشتن ثمره اش نبود، بود؟ -

که فقط سر  ینطفه اشتباه هی! به حالت داشت جز دردسر؟ یبودن اون بچه چه نفع ده؟یسپ يگرد یم یچ یپِ -

 !بسهوس بسته شد و 

 .موضوع کهنه شده بود نیچند ماه و بر سر ا نیدر ا دهیسپ بغض

 .یگرفت میکه واسه بودن و رفتنش تصم يتو خدا نبود -

 شیجا پ نیقرار نبود تا ا! بحث مزخرفو نیکش نده ا يو اعتقاد دار یپرست یم یتو رو به هر چ! بس کن -

خودت و  زونیموند هم آو یاگه اون بچه م یحت! نیهم. و من اعتماد خاندانتو یخواست یتو اسم منو م. میبر

 !حاالم تمومش کن. ستمین یموندنو منم کنارت  شهیعقد باطل م نیا یدون یو م یدونست یم. شد یت م ندهیآ

 :او گفت يدر رنگ هزار رنگ سبز چشم ها رهیو خ ستادیمقابلش ا دهیسپ

خودم . روح داشت. کرد، نبض داشت، قلب داشت یاز هوس بود سه ماه بامن زندگ یگیکه تو م ياون نطفه ا -

 یشد، چرخ شد و مرد ول یگوشت قربون یچون تو نخواست یحسش کردم ول. دمیگوپس گوپس قلبشو شن يصدا

... 

 .دست بلند کرد تا او ساکت شود سورن

اون شب  يدیتو که د یدونم، ول یکردم، م انتیبه رها خ. دونم یکردم، م تیخر. دونم یبهت بد کردم، م -

. کردم هیکه قبل از تو خودم گر يدید. ششیشدم همون سورن سه ماه پ ینبود اگه بود که م یعیحال من طب

اون  یبسته بود ول کشتنمبه اجبار کنارت نشستم چون عذاب کمر به  گهید یحت. شدم مونیخودم مث سگ پش

 م؟یهم باش زونیعمر آو هیاشتباه  هیسر  ياما توقع دار میمرد یم یاگه از شدت ناراحت یاتفاق افتاد حت

 ؟يبر یم يچه سود یعمر خودتو سرگردون رها کن هی -
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 .کردم ینم یحماقت نیرها خونِ تن من شده بود و اال همچ یدون یتو م -

 .يرها رو دوست ندار! سورن یگیدروغ م -

 .با خشم نگاهش کرد سورن

 .رمیم یعاشق تو شدم و دارم از نبودن رها م! نه -

 هی زهیکه رها جا نهیدست و پا زدنتم فقط واسه ا. یش کیبه من نزد یو اال محال بود بتون يفقط ادعا دار -

 .برنده بودم شهیمن هم یو بگ یدست بلندش کن يرو یتون یم شیقماره برات، که اگه ببر

با تو هم به خاطر ازدواجم  یدون یخودت خوب م. يمسخره تو بود يباز نیکارگردان ا. خودتو به حماقت نزن -

 .رها بود

 : وامانده از همه جا گفت دهیسپ

 ...تو  یول میخواستم به هم کمک کن یمن فقط م یول! آره -

 .با انگشت چشمانش را فشار داد سورن

 ؟یفراموش کن ویاون شب لعنت یش یچند بار بگم غلط کردم تا راض -

 .کنم یحاللت م شهیاون موقع واسه هم. یرها ش یزندگ الیخ یخوام ب یفقط م -

 :را، اما با جسارت دوباره گفت دهیکل صورت سورن را گرفت و درد تمام قلب سپ پوزخند

 .برسه شیبرو و بذار به زندگ ،ياگه دوسش دار! هیعشق و آرامش چ یمعن دهیاون تازه فهم -

 .با من یرسه چون حقشه، ول یم یبه خوشبخت -

 .اما حس بد کالمش را منتقل کرد ستینگاهش از چ زیت غیت دیسورن نفهم. نگاهش کرد قیعم دهیسپ

 نداشت؟ يکه تو کرد یاز ناحق یقلب شکسته من، حق -

 منظور؟ -

دلشو مثل تنش تو  شهیو ر ارهیتا ته مونده عشق تو رو باال ب گمیبه رها م ویقبلش همه چ یسورن، ول رمیم -

 .محکم تر کنه لیآغوش سه

 :دیمشت فشرد و غر. خونِ خون بود. راب شددو جام سرخ ش هیسورن شب يها چشم

 !دهیخفه شو سپ -

 .دیبغض خند انیم دهیسپ
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نوك انگشت  یوقت دنیهمه عالم و آدم فهم. خوب کار کشته است لیسه ،یستیبلد ن دنیتو ناز کش یهر چ -

 يشبا یاون قدر به تنش معتادش کرده که حت. شهیکنه سر تا پا حسه و گذشتن ازش محال م یزنشو لمس م

... 

در قفس  رینعره ش هیسورن شب يصدا. فتدیب نیزم يکه به صورتش خورد باعث شد نامتعادل رو ینیسنگ ضربه

 .بود

 یصورتش م يرو شیاشک ها. تخت را گرفت و سر بلند کرد هیپا دهیسپ. گفتم خفه شو تاخفه ت نکردم -

 .کرد یم يو غم با دلش سرسره باز دیغلت

 نهیکرد که بتونه راحت سر بذار رو س یاون قدر غرق عشقش م. از تنش جدا نشد مردن باباشم يشبا یحت -

 .بره ادشیتا تو رو . شو بخوابه

گفتند را  یکه م یجهنم. سوخت یم دهیدل سپ. نفس بود یب. کبود بود. آب نگه داشته بود ریسورن را ز انگار

 :دیاش بلند شد و داد کش هیگر يصدا. اوردیتاب ن. حس االنشان جهنم بود نیهم. زود تجربه کرد

بود که تنم با هوس  یتو کمتر از منه دم دست اقتیو عاشق، اما ل هینبود که مرد واقع لیرها کمتر از سه اقتیل -

هم کمته سورن، چون  يریرها بم یو عشق واقع یخوشبخت دنیاز سوختن د. شد انتیشبت آلوده خ کی

 .یخالص اهیس ،یپست ،ينامرد

ها دور خودش چرخ  وانهیسورن مثل د. زد رونیبلندش از خانه ب يها هیگر انیچنگ انداخت و م مانتو شالش به

 واریآن قدر نه را بلند داد زد که انگار د! نه! لیرها و عشق سه. لیبا سه یرها و خوشبخت. لیرها و سه. خورد

کرد تا از فرصت بهره  شیستاد و با ذوق تماشایخانه ا يکجا قایدق طانیش. ختیقلبش فرو ر وارهید. دیخانه لرز

 !برد و وارد قلبش شد

 :دیو غر دییبه هم سا دندان

 .که شده یمتیبه هر ق! یمالِ من. رها یمال ِ من -

لعنت  يشد، اما سورن به جا یکیدست دور گردنش انداخت و تنشان  طانیش. دیرا کف دستش کوب سرش

 :دیکردن او بلند داد کش

 .دهیسپ لعنت به تو -

 .گفته بود کیاو دعوتش را لب. دیخند طانیش

 .به سحر نگاه کرد یگفت و شاک یخورد، آخ شیکه به پهلو يسقلمه ا با
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 !پهلوم سوراخ شد خب -

 :زد یسحرچشمک

 ده؟یدختر؟ تو فکر خواستگار جد ییکجا -

 .خصوصا کله تاسش. دلمو برده يآره بدجور -

 تا حاال؟ يدینشن! پنیکچال خوش ت -

 .پهیخوش ت يادیز گهید شونیمنتها ا. دمیهم د دم،یهم شن -

 :و گفت دیخند سحر

 .یشیتو چشات، خوشگل تر م فتادیبرق کله اش م وونهید -

 .دیبا تعجب ابرو در هم کش اناید

 ه؟یمنظور ت چ -

 .با خباثت ابرو باال انداخت سحر

 .یفهم یبعدا م ياگه بله بد -

 .خنده اش گرفت اناید

 !دختره پررو. پس چلچراغ چشم تو هم واسه همونه -

 نه؟ ای يحاال جواب داد. بر منکرش لعنت -

 .دیانگشت لب فنجانش کش اناید

 !نه هنوز -

 ؟یکن یش م سهیمقا لیبا سه -

 :را جلو داد و گفت شیسحر لب ها. دیبار بلندتر خند نیا اناید

 ؟يخند یوا چرا م -

 !شن با هم اسیکن تا قابل ق دایپ دیو وح لیسه نیوجه اشتراك ب هیآخه تو  -

 .از همه لحاظ سرتره لیالبد سه -

 .بهتره، اونم عاقل بودنشه دیخصلت وح هیاتفاقا  -

 ؟یعنیبده  لیسه یعاشق. قربون دل پرت -

 :به سحر نگاه کرد و گفت دیترد با
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 ...که  لیسه یعاشق نیترسم از ا یم -

چرا که محال بود او بتواند . باز کند شیدهایسحر را به ترد يض بود پااشتباه مح. حرفش را قطع کرد بزنگاه

 .نداشت تا کمکش کند يبود که تنها بود و همراز نیا انیجر نیا يبد. زبانش را نگه دارد و شر به پا نشود

 انا؟ید یکه چ -

 .شه مونیکه من شوهر کنم پش -

، اما سحر جا به جا شد و با حرص پنهان شده کرد یجمله را گفت و خودش خنده کوتاه نیا یلحن مضحک با

 :گفت شیدر صدا

ماچش  تیوسط جمع لیکم مونده سه. و جادو جنبل سر هم کرد دیاز راه رس هویانگار رها . اناید یالیخوش خ -

 !کنه و قربون صدقه ش بره

 ؟يخودت مگه ناموس ندار. به تو چه. خب بکنه -

 .گمیشانسشو م. گمشو تو هم -

 يبه سبحان دارو یتون یاست م گهیمساله د هیحاال اگه بحث سر . غازه شهیهم هیاز نظر تو مرغ همسا -

 .يبد یتیتقو

 .دیاو را شن یلب ریو زهر مار ز دینگاه چپ چپ سحر بلند خند با

بدبخت تو راه  يمچ خودت و سبحانو چند بار سارا. تنده ششونیاوال که تازه عروس و دومادن و آت! حسودجان -

آدم  رهیراه م. که رها تو ذاتشه ش،یو دلبر يزنه و عشوگر ایثان. تازه تو دوران عقدتون. پله و پستو مستو گرفت

فقط سر به سر سبحان نذار و . ستیبد ن يریبگ ادیخرده ازش  هی. شوهرشه گهیاون که د. رهیچشش دنبالش م

 دیکلمه شب تأک يرو قایدق. ارمیکه شب حالتو جا م ادیاز اون طرف سالن چشم و ابرو ب يجور نیقهر کن که ا

 سر ندوانش بنده خدا رو. داشت

 .رهیگ یهم برسه حق الزحمه خودشو م یکیزیاون بنده خدا کارش با من به برخورد ف! نترس جونم -

 ست؟ین ،گهیبچه حقشه د هیهمه تالش  نیخب بعد ا. يحق الزحمه رو خوب اومد -

 !زوده -

 ها؟ هینبود بگه نقطه ضعفه مردا چ یکس اناید یفردا پس فردا بچه بغل اومد خونه، نگ -

 !دختر يانگار تا حاال ده تا شوهر کرد یزن یحرف م نیهمچ -
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 خیجز تکرار تار يو کار شهیکه عمرمون تموم م هیخودش تجربه کنه تا بفهمه درستش چ یقرار باشه هر آدم -

 .منم کم کم برم. نمونده یسیپ سیپ یتا لباش همون شکل گهیم یسبحان چ نیحاالم پاشو برو بب. ده یرخ نم

 .خب میبر ایکجا؟ تو هم ب -

 یم امیبعد م ستیمهم ن. دادم یمو بهش م هیو هد دمید یاما دوست داشتم رها رو م ه،یخانوادگ یمهمون -

 .نمشیب

 .میدختر عمو جان؟ جا واسه تو هم دار هیچه کار -

سحر پشت چشم نازك کرد و رو . او جا خوردند و با تعجب نگاهش کردند دنیدفعه د کیاز  انایو د سحر

را به او داد و در  شیبرخاست و جا. آمد که به خنده اش انداخت اناید يبرا ییسبحان چشم و ابرو. برگرداند

 :همان حال هم گفت

 ... یدارم ول نیخودم ماش. شما ندارم یخال يبه جا ازین -

 .برمت رستوران یکردن خودم م رونتیاگه ب. نداره یول -

 .يهنر کرد اریدل عروس عمومو به دست ب. شکشیرستوران بردن من پ -

 .زنه یکه دل منو پس م شونهیا یبه دست آوردم، ول یبا بدخت شیچهار سال پ شونویدل ا -

 :گفت ظیبا غ سحر

 . شروع نکن سبحان -

 :انداخت و گفت شیدست دورشانه ها سبحان

 .گهید میکن یتمومش م. چشم -

بودند بحث بچه دار شدن آن ها چند ماه است باال گرفته  دهیهمه فهم گرید. از دست او گفت ییخدا يوا سحر

 يبرا اناید. زدند به اعصاب هم یشد و م یم يهم سبحان کفر یرفت و گاه یبار نم ریز یلیاما سحر به دال

 :آرام نگه داشتن فضا گفت

اگه شد  رمیتماس با خونه بگ هیمن برم . دیحلش کن دیمگه خودتون نخوا ستین یحل نشدن یمشکل چیه -

 .امیباهاتون ب

. کرد یحرفش را کوتاه و خداحافظ. تعجب کرد لیسه دنیکرد که با د یرفت و صحبت م یراه م اطیح داخل

 .کرد یلبخند زد و احوال پرس دنشیبا د لیسه

 ؟ییجا نیتو که ا -
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 ؟یکن یشما چه م. طبقه باالتر هیخونه خودمم . خونه بابامه خانم -

 .که نبود نمیاومدم رها رو بب -

 :تعجب گفت یبا کم لیسه

 رها رو؟ -

 .اهشیعوض کردن لباس س يقدم شم برا شیو ادب پ یآره؟ جرمه؟ دوست داشتم به رسم دوست -

 .لبخند زد لیسه

 .شهیخوشحال م نتتیبب. اون جا ایب. کار نیهم ياتفاقا امشب همه اون جا دعوتن برا. يلطف کرد -

 .شهیم یچ نمیحاال بب. داد شنهادیاتفاقا سبحان هم پ -

 .میاالن با من بر ایاصال ب. خودتو لوس نکن گهید -

 ؟يریمگه م -

 ؟يایم. به رها برسونم لهیوس هیزودتر  دیبا! آره -

 .سر تکان داد اناید

 .بردارم فمویپس اجازه بده ک. باشه -

 .منتظرم نیتو ماش. برو -

**** 

به . اما گرم برخورد کرد و خوش آمد گفت د،یته دلش جوش يحس بد. جا خورد لیهمراه سه اناید دنیاز د رها

بعد  یقیدقا. را آورده بود ازشیمورد ن لیتمام وسا لیخدا رو شکر سه.را عوض کرد شیلباس ها. اتاقش رفت

 :و گفت ستادیا. دیرا د انایرفت که ندا و د رونیرتب تر بم

 کجا؟ -

 :گفت ندا

 .جون تو اتاق من راحت تر لباس مناسب بپوشه انایگفتم د -

 :گذاشت و گفت اناید يبازو يدست رو. اصال حواسش نبود. لب به دندان گرفت رها

 .مامان شیندا جان تو برو پ. من بود فهیوظ! شرمنده -

 :گفت ییوشروبا خ اناید

 .کنه رها ینم یفرق -
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 :با لبخند گفت رها

 .یخودم ژهیتو مهمون و. يدار اریاخت -

 :او داخل کمد گفت يمانتو ختنیرها در حال آو. تشکر کرد و همراهش وارد اتاق شد اناید

 .انایتعارف نکن د يدار اجیاحت يزیاگه چ -

 :اتاق سابق او که انگار دست نخورده بود، گفت يدر حال تماشا اناید

 .ایدار یاتاق خوشگل. ممنون -

حق بچه هاتونه بدونن پدر و مادرشون چه  گهیم. ما رو با همون دکور دوران تجرد نگه داشته يمامانم اتاقا -

استثنائا اتاقا  میالبته اگه مهمون داشته باش. اتاق حمادم بعد از ازدواجش دست نخورده موند. داشتن يا قهیسل

 .شهیقابل استفاده م

 .ابرو باال انداخت اناید

 .بچه هاتون داره ينقشه ها برا یلیکارش معلومه خ نیاز ا. ينگر هیچه مامان مهربون و آت -

 !س گهید زیچ هینوه  گهیم. نهیاسیعاشق . آره -

 یکس گهید شهیم دایتو خونه ما سر و کله برادرزادم که پ. اتفاق نیتر نیریگفتن نوه مغز بادومه و ش میاز قد -

تو  يبابت اومدن کوچولو یو تحول رییدفعه بعد اومدم تغ... شاایا. نداره یفرق میریو بم میبمون. نهیب یما رو نم

 .نمیبب

ا با مرگ پدر و نمانده بود، ام لیاو و سه انیم يدرست بود که فاصله ا. کرد خیدل رها غنج رفت اما خودش  ته

 يبار فاصله ا نیآمد تجربه اش به همان شب و صبح ختم شد و دوباره و ا شیپ شیکه برا ياحوال بد

 هیکوتاه ساك هد یبا مکث اناید. ختیافکارش را دور ر اناید يشد که تا امروز ادامه داشت با صدا جادیناخواسته ا

 :را برداشت و آرام گفت

 .سرتون مستدام يرو شهیمادرتم هم هیروح پدرت غرق آرامش باشه و سا دوارمیام -

 :بسته را باال گرفت انایتشکر کرد و د رها

از تنتون  شهیهم يبرا اهیلباس س نیا... شاایاما ا ست،ین یرفتن نیتو دلتون زنده است و از ب ادشونیمطمئنم  -

 .ادیدر ب

 یول! بود، چه رسد به مرگ پدر امدهیدلش هنوز با خودش هم کنار ن. بغض داشت شیگلو. بسته را گرفت رها

 .حفظ ظاهر حداقل خوب بود
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 .يشرمندم کرد. به زحمت نبودم یراض -

دادن مزاحم  شنهادیکه بچه ها پ نمتیاومدم بب. بهانه مهمون شمان نیبه هم نایدونستم عمو ا یراستش نم -

 .دماوم لیشد که با سه نیا. شما بشم

هم  لینبود و آمدنش با سه نیدر ب یپس قرار و مدار خاص. و مجددا تشکر کرد دیکش یرها نفس راحت ناخودآگاه

 :دوباره گفت اناینزده بود که د یهنوز حرف. به خاطر خودش بود

 ؟یکن یدوستانه داشته باشم قبول م شنهادیخواهش و پ هی -

 !جانم، بگو -

با هم  يایفردا م. يدیحتما اسمشو شن. تهرانه يشگرایآرا نیاز بهتر یکینرفته؟ مامانش  ادتیسانازو که  -

 م؟یبر

 :با لبخند افزود انایمستاصل نگاهش کرد که د رها

. تازه دوماده ها. ما الزمه یعاشق و طفلک يو تحول واسه پسر عمو رییتغ هی یول ست،ین یشک! یتو خوشگل -

 نه؟

 .خنده اش گرفت رها

 .يکرد رمیغافلگ یحساب. انایدست تو داز  -

 !پس حله -

 اناید. رفت رونیب یکوتاه یمهمان ها که آمد رها با عذرخواه یاحوال پرس يصدا. سر تکان داد تیبا رضا رها

پاره و  يپر از کاغذها. افتاد زیم ریبرود که چشمش به سطل کوچک ز رونیهم شالش را مرتب کرد و خواست ب

مچاله شده  ياز کاغذها کی يکنجکاو رمنظور و فقط از س یب. دفتر خاطرات بود هیقاب شب هیمچاله شده کنار 

. تکانش داد لیآخرش به انضمام نام سه. تمام شد زیسرش خورد و همه چ ينام سورن مثل پتک تو. را برداشت

 . پس اشتباه نکرده بود

**** 

 .را باز کرد امیپ دهیشماره سپ دنیدر آورد و با د فشیرا از ک لشیموبا

 ؟یخوب. سالم -

 :جوابش نوشت در

 .زنم یبهت زنگ م گهیساعت د هی. ممنون. سالم -
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 .زود جواب آمد یلیخ

 م؟یکه با هم استارت بزن یهست يهنوز تو فکر گالر. ستیالزم ن -

ور شد مجب دهیکه سپ یاز زمان یعنی. نزده بودند یمورد حرف نیدر ا گریوقت بود که د یلیخ! يگالر. کرد تعجب

 :دیرها با لبخند پرس. هنوز جواب نداده بود که مادر ساناز به طرفش رفت. دائما در سفر باشد

 باالخره تموم شد؟ -

 .مبارك باشه! چقدر هم خوشرنگ شده! آره -

 یکم. ستادیا نهیرا شست و خشک کرد، مقابل آ شیموها شگاهیآرا ارانیاز دست یکیبعد که به کمک  قهیدق چند

گفتند به صورت گرد و  یم گرانیاز آن چه که د شتریکوتاه و روشن ب يموها. تعجب کرد اما لبخند به لبش آمد

 .دیساناز را از پشت سرش شن يهمان موقع صدا. آمد یاش م یپوست گندم

 !رها يشد ایعروسک خارج هیشب. چه خوشگل شد نیا! اوهو -

 .کردم یفقط کاش موهامو کوتاه نم -

 .دید شیرا در چشم ها نیلبخندش کمرنگ بود، اما رها برق تحس. آمد کینزد اناید

 .شهیغصه نخور موهات دوباره بلند م. الزم بود! گهید يهمه جوره شوك بد لیبه سه يخوا یم -

نگاهش کرد  اناید دند،یچراغ قرمز که رس نیپشت اول. به سمت خانه راه افتادند اناید نیبعد داخل ماش قهیدق چند

 :و گفت

 م؟یذره با هم حرف بزن هی -

 .نگاهش کرد رها

 .میحرف بزن -

 :مکث گفت یانگشت گوشه لبش گذاشت و با کم اناید

 کننده است؟ رهیخ یلیخ تییبایتا حاال چند نفر بهت گفتن ز -

 .حرف او را به حساب تعارف گذاشت و لبخند زد رها

 .يدیه نفس مهم اعتماد ب هیبه بق ،یتو خودت خوشگل -

 .کردم سهیتو ماستمو ک دنیبذار اعتراف کنم که بعد از د یاعتماد به نفس من خوبه ول! آره خب -

 .دیبار آرام خند نیا رها

 ؟یچ یعنی -
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 :نگاهش کرد و آرام گفت اناید

رفت و گرفت، اعتماد به نفسم از دست  دهیتو، دو سال بودن با منو ناد دنیبا دو بار د لیهمون موقع که سه -

 دیشا. ستین يگرینخواستن د زیهمه چ دمیکم کم به خودم اومدم و د یکم دارم، ول ییزایچ هیحتما  دمیفهم

 .واقعا جفت مناسبش نبودم

سکوت . پشت سرش حرکت کرد نیگفت و با بوق ماش یلب متأسفم ریز. سر تکان داد اناید. رها محو شد لبخند

 :گفت انایبود تا دوباره د ریهر کس با حال خودش درگ. هر دو را آزار داد انشانیم نیسنگ

 .نداشتم يمنظور! ناراحت نشو رها -

 ؟یپس چرا گفت -

  .رو پنهون کنه و حتما از رابطه تموم شده ما باهات حرف زده يزیکه چ ستین یآدم لیچون مطمئنم سه -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

  ؟یکن یم شیادآوریدونم تو چرا  یاما نم. آره، گفته -

 :گرفت و گفت ینفس اناید. آرام رها کامال مشهود بود يو خشم در صدا يدلخور

 .خوام باهات دوست باشم یکه م نیبذار به حساب ا -

 .اوردیخودش ن ياما به رو دیرها را د پوزخند

 د؟یازدواج عجله کرد يقدر برا نیا لیسواله که چرا تو و سه هی شهیبرام هم -

 .میهمو از دست بد میدیفکر کن ترس -

 .گفت ینم نویا تونیتظاهرت تو شب عروس -

 ؟یدوست داشتن االنم چ يادعا -

 .لبخند زد اناید

 .هیرینظ یمرد ب. تعجب داشت يجا یبست یدل نم لیاگه به سه -

 . دیفهم یاز منظور او نم يزیخورد و چ یخون رها را م خون،

 ؟یمنظورتو بگ هیحاش یب شهیم -
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 نیعشق ا هی ریمثل تو؟ واقعا گ يبوده؟ اونم دختر تیواقعا مرد اول زندگ لیفکر کردم که سه نیبه ا شهیهم -

 ؟يفتادین یشیسمج و آت يپسرا

 زه؟یکجاش تعجب برانگ -

 .يشد لیتو مجبور به ازدواج با سه گهیکه حسم م نیا -

 :برآشفت و گفت رها

 .ما به خودمون مربوط باشه یخصوص یکنم زندگ یفکر م -

 .کرد ازت بپرسم کمیتحر يکامال حق با توئه اما باور کن فقط کنجکاو -

 کنه؟ یبه حال تو م یچه فرق. يدیبر فرض که به جواب رس -

 .متوقف کرد ابانیخ هیرا در حاش نیراهنما زد و ماش اناید

 م؟یقهوه بخور هی میبر -

 .کرد یشد و او دعوت به قهوه م یم وانهیداشت د رها

 .زودتر برم به فکر شام باشم دیبا. ممنون -

 .سپس خم شد و دست سرد او را گرفت. نگاهش کرد یکم اناید

 لیتو و سه! منم دوستتم یخوام بدون یفقط م. حرفا ندارم نیاز گفتن ا یبه جون مامانمم قصد و غرض! رها -

هزار رنگه که  يآدما دور و برت پر از. مراقب باش یتونه باشه، ول یمنکرش نم یو کس دیتیبا هم خوشبخ یلیخ

اگه پس و  یول يرو دستشون بد هونهب نیممکنه خودتم ا. تون شهیبزنن به ر شهیبهونه ان تا ت هیمنتظر 

 یفقط م. هیمرد باهوش لیسه. يبند یرو م یاحتمال يدشمنا نیرسما دست ا یاز شوهرت نداشته باش یپنهون

ممکنه خطرناك باشه معطل نکن و  یدون یو م یفتهست که تا حاال بهش نگ يزیبهت بگم اگه چ نویخواستم ا

 يهم اعتبار ندهیآ یسست باشه به تحکم خوشبخت یپ نیاگه ا. هشون ندهیساخت آ ریگذشته آدما ز. بهش بگو

 .ستین

 :نگاه کرد و آرام گفت اناید يبه چشم ها رها

داشتن و  يمطمئن باش برا. لهیو سه میمنو پر کرده و سر پا نگه داشته زندگ یکه االن همه زندگ يزیتنها چ -

 .دمیالزم باشه انجام م يحفظش هر کار

 .پشتتون به هم گرمه يجور نیا نمیب یم یباور کن خوشحالم وقت -
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مغزش  يکرد افکار موذ یمقابل خانه که متوقف شد رها سع. و دوباره راه افتاد دیعقب کش اناینزد و د یحرف رها

 .کرد لبخند بزند یسع. داد ینم نهیو ک یدشمن ياو بو يحرف ها. را کنار زند

 .شامو با ما بخور. اناید يدیزحمت کش یلیخ -

 .در پنهان کردنش داشت یانگار دلخور بود و سع. او مکث کرد يدر چشم ها اناید

 .امشب به فکر عشقت باش. گهیشب د هیباشه  -

 :گوشه لبش را به دندان گرفت و گفت رها

 ... یبابت برخوردم متاسفم ول -

اون حرفا رو زدم، اما باور کن  یخاص تیتو بود ممکن بود فکر کنه من به ن يهم جا یهر ک. فهمم یم -

بازم اگه . هیزنم فقط از سر دوست یم یاگرم حرف! نیهم زه،یعز يپسر عمو هیمن  ياالن فقط برا لیسه

 .خوام یدلخورت کردم معذرت م

 .لبخند زد و دستش را فشرد رها

 ؟یباهاشون هماهنگ کن شهیم. میروز با بچه ها دور هم باش هیدوست دارم  -

 ن؟یبهتر از ا یچ! حتما -

 .یممنون بابت همه چ -

 به حرفام فکرکن، باشه؟ -

 .نگاه کرد انایشدن مکث کرد و به د ادهیسر تکان داد اما قبل از پ رها

 .فراموشش کرد شهیشه، اما م یپاك نم یگذشته از زندگ -

 .الزمه يادآوری یگاه. هوس نکنه کتاب سرنوشتو ورق بزنه یکه کس یبه شرط -

 لشیموبا يصدا. شده بود یبیعج يباز. و سر تکان داد دیکش یقینفس عم اناید. کرد یلبخند زد و خداحافظ رها

مثَل در  کی. لعنت فرستاد طانیکرد و بر ش جکتیشماره آشنا ر کی دنیبا د. شد یبلند م ادیروزها ز نیا

 .ذهنش رژه رفت

 ".اگر خدا خواهد ر،یعدو شود سبب خ"

**** 
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 نیبار بود چن نیاول. بود یراض رییهمه تغ نیاز ا. ستادیا نهیمقابل آ د،یرنگش را پوش یسرخاب راهنیپ یوقت

 شیدفعه او همه زندگ کیچطور . لبخند به لبش آمد. ساخت یم لیخودش و البته استقبال از سه يبرا يظاهر

 !شد

او . کرد یدر گوشش صدا م اناید يزنگ حرف ها. افکارش را مرور کرد. بر هم گذاشت يرا لحظه ا شیها پلک

را  مشیکند و تصم یکیزد، اما باعث شد رها دل و عقلش را  شیگذشته مرموزش را به رو يبا هر منظور

. ته پر اشتباه را فراموش کردهگفت در گذشته اش چه پنهان مانده است و االن همه آن گذش یم دیبا. ردیبگ

 .گفت یم دیسخت بود اما با

از خود اتاق را ترك  نانیدور خود زد و با اطم یمرتب چرخ یبا سر و وضع. چشمانش را باز کرد یقینفس عم با

 "یجانم". جواب داد "جانم"با  شهیدو بوق آزاد خورد تا مثل هم. را گرفت لیتلفن را برداشت و شماره سه. کرد

 .شد یم خالصه يمختصر "بله"به  گرانیقط مخصوص رها بود و در رابطه با دکه ف

 .امشب يکرد رید ؟ییکجا. یسالم، خسته نباش -

 .کم سمج بود هیارباب رجوع داشتم که  هی. زمیتو راهم عز -

 ؟یرس یم گهید قهیتا چند دق یعنی -

 ؟يدار اجیاحت يزیچطور؟ چ! آره -

 .ایزودتر ب. خوام غذا رو آماده کنم یم! نه -

. آورد رونیب خچالیرا از  ایرها به آشپزخانه رفت و ظرف آماده الزان. گفت و تماس قطع شد یچشم لیسه

. دیاش را شن یگوش امکیپ يهمان موقع صدا. گرم شود یفر را روشن کرد تا کم. به ساعت انداخت ینگاه

 يرا رو یگوش. ودخودش ب. حدسش درست بود. کرد پاسخ دهدداد و فراموش  امیظهر پ دهیآمد سپ ادشی

 .دیمتن ها را پشت هم د. گذاشت و قفلش را باز کرد نتیکاب

 "؟یکجا رفت"

 "شد؟ یچ"

 "؟يد یپس چرا جواب نم"

 شهیشماره او را گرفت و طبق عادت هم. کرده بود لهیپ شیمثل همان دو سال پ دهیباز سپ. دیباال پر شیابروها

. شد جکتیکه تماس ر دیگوشواره اش را در الله گوش چرخاند اما در کمال تعجب د گرشیاش با دست د

 "؟يداد ینم ابتو چرا جو. تونم باهاش حرف بزنم یخراب شده نم میگوش"آمد  امیهمان موقع پ
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 "!بودم شگاهیآرا. نتونستم"جوابش نوشت  در

 "؟یواسه چ شگاهیآرا"

 ".اومدم رفتم خوشگل شدم و ؟یفضول"

 یخوش م یپس حساب"بعد جواب آمد  یکم "ده؟یسپ يشد یچ"دوباره نوشت . امدین یجواب. صبر کرد یکم

 "گذره، نه؟

دوباره با . داد هیتک نتیبه کاب. به سمت شانه راستش خم کرد یگردنش را کم. را با تعجب جلو داد شیها لب

 ستادهیکه ا یخبر نداشت در آن حالت "ت خوبه؟حال"کرد  پیتا گرشیگوشواره اش ور رفت و با ناخن دست د

 .اش مانده اند رهیجفت چشم مبهوت خ کی

 "؟یهست. مناسبه یلیکردم که خ دایواحد کوچولو پ هی! آره"آمد  دهیو جواب سپ یگوش يبعد دوباره صدا یکم

 يزیهنوز چ. شده است ییهوا دهیچرا دوباره سپ دیفهم ینم. بود شیقصه مال دو سال پ نیا. شد شتریب تعجبش

آن . ثابت ماند لیشده سه خکوبیسر بلند کرد و نگاهش در نگاه م. را حس کرد ینگاه ینیننوشته بود که سنگ

زد و  یپلک لیسه. و سالم کرد ستادیصاف ا. آمده است یاو ک دیبود که اصال نفهم یبا گوش يقدر سرگرم باز

 .جلو رفت

 چه خبر بوده؟ نجایا -

 :به خودش گفت یرا به دندان گرفت و با نگاهگوشه لبش  رها

 !؟يصدا اومد یتو چقدر ب یعنی... فقط . یچیه -

او مکث  راهنیپ يرو. زد یهم نم یحرف چیه. بار برانداز کرد نیچندم يسر او را برا ياز نوك پا تا مو لیسه

 یمردانه، اما سر در نم زهیکردن غر داریقلقلک دادن و ب يبرا یبود و البته پر خوب فشیمتناسب اندام ظر. کرد

جلوه کند  تیاش بود که در آن لحظه کم اهم دهکند؟ هر چند که آن قدر برازن یتن رها چه م راهنیپ نیآورد ا

 .ندیرا بب شییبایو فقط ز

 !لیسه -

. دزدن اندام او را کنار زد و به چهره اش نگاه کر دینگاهش به زحمت وسوسه د. آمد رونیحالت سکون ب از

 یهم خوان شیکوتاه شده با رنگ روشن چشم ها يموها نیچقدر رنگ تازه ا. رها دلواپس بود يچشم ها

 :گفت شیچشم ها به رهیخ. را با انگشت تاب داد شیاز موها يو تکه ا ستادیکامال مقابل او ا. داشت

 من رنگ و لعاب داده فکر قلب منو نکرده؟ يکوچولو يکه انقدر به پر یاون -
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دستان . شد یکیگرم او  يدهد اما نفسش با هرم نفس ها رونیب یاز سر آسودگ یآمد نفس. رها راحت شد الیخ

 يدر خلسه ا. را بست شیچشم ها. تنش گرم شد. باال رفت يتپش قلبش تصاعد. دینوازش گر او در برش کش

شت و نفسش هم تمام گذ یو پر احساس بود که اگر ساعت ها م فیاو لط يآن قدر عشق باز. فرو رفت نیریش

 .شد یقدم نم شیپ انشیپا يشد برا یم

رها که  يچشم ها. ندیایشد تا به خودشان ب يرها تلنگر یگوش امکیپ ياز دستشان در رفته بود که صدا زمان

 .دیسر عقب برد و محکم در آغوشش کش شیگلبرگ لب ها يکوتاه رو يهم با بوسه ا لیباز شد سه

 :و آرام گفت دیاو کش يموها انیدست م رها

 چرا موهات نم داره؟ -

 تو با خودت؟ يکار کرد یچ. کرد رمیآشپزخونه غافلگ يعروسک تو دنیبارون امشب مثل د -

 .نگاهش کرد رها

 .ومدهیفکر کردم خوشت ن -

 .او انداخت و سرش را خم کرد يرا در چشم ها گوششینگاه باز لیسه

 کنم؟ يمحکم کار يدوست دار -

 .تخیرها گر يها چشم

 ؟یلباساتو عوض کن يرینم -

اصال . دیکش یقیگونه داغش گذاشت و نفس عم يدست رو. گفت که رها به خنده افتاد یظیچشم غل لیسه 

 .فوران کند ازشیتلنگر بود تا ن کیمنتظر  لیرا نداشت، اما انگار سه یعکس العمل زود هنگام نیتوقع چن

 يبو. کم باشد يزیاصال دوست نداشت امشب چ. آماده کردغذا را هم  زیم. را داخل فر گذاشت ایالزان ظرف

. خنک شود تا برش زدنش راحت تر شود یآورد و گذاشت کم رونیظرف را ب. فضا را پر کرده بود ایخوش الزان

خواست امشب فقط  یم. کند لنتشیداد سا حیترج. داده بود امیپ دهیدوباره سپ. اش افتاد یچشمش به گوش

 .سخت نبود ادیز گرانیشب کنار گذاشتن د کی! باشد و بس شیایهمه دن لیخانه و سه نیهم

او پشت گردنش  يحرکت لب ها. او که از پشت سر دور کمرش حلقه شد، لبخندش تازه شد يها دست

 سهیامشب انگار در شب چشمانش ر. او چرخ خورد نهیس يو با گذاشتن دست رو دیشانه باال کش. قلقلکش داد

 .بسته بودند

 .شهیلوس م د،یرو بوس یپشت گردن کس دینبا گهیمانم مما -
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 .دیلب او کش يبا لبخند انگشت رو لیسه

 .تماشات کنه یذاره آدم حساب یسرخ نم بیس نیآخه مزه ا -

 .ببرد رها نگهش داشت شیتر رفت و تا خواست سر پ نییپا اقینگاهش با اشت باز

 .کرد خیغذا  -

 !کنه، نترس یآدمو کور نم ياشتها بیگاز از س هی -

 .کنه یم رتیس! چرا دنشیبلع -

 ه؟یمشکل. خوام یمن امشب اصال آب و غذا نم -

 .را جمع کرد شیلب ها تیبا معصوم رها

 .دمیزحمت کش یکل -

 :او گفت يو با اشاره به سر تا پا دیلبش کش يزبان رو لیسه

 .کرده کیاتفاقا اشتهامم بد جور تحر. دست شمام درد نکنه! بله -

رها ظرف . نشست زیپشت م. برداشت طنتیو دست از ش دیخند لیرها معترض نامش را صدا کرد سه یوقت

 :داخل بشقاب او بود که گفت ایاز الزان یدر حال گذاشتن برش. گذاشت و کنارش نشست زیم يرا رو ایالزان

 دته؟یمالِ خر راهنیپ نیا یراست -

 .اناسید هیهد! نه -

رها سر از حالت . بود راهنیهمان پ. پس اشتباه نکرده بود. شد و به او نگاه کرد کیبه هم نزد لیسه يابروها

 :دیو کنجکاو پرس اوردینگاهش در ن

 ومده؟یشده؟ نکنه خوشت ن يزیچ -

 .فورا تکرار شد لیسه لبخند

 .دستشم درد نکنه! ادیخوشگله، هم بهت م یلیاتفاقا هم خ -

 :و افزود دیخند

تو خونه منه تشنه  هیخوشگله ک يپر نیا! توبه ایگفتم خدا. دمیسوپر مدل ناز د هیدم تو آشپزخونه، اول که اوم -

 !لبه؟

 .را گرد کرد شیچشم ها رها

 ...من  یعنی...  لیسه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٢٠٤ 

 !يشد يگریچه ج یدون یخب نم -

با خنده او خنده اش گرفت و به تکه بزرگ . بود دهیرا تا حاال ند لیسکه سه يرو نیا. دیرها در هوا خشک دست

که امشب قرار بود گفته شود  ينگفته ا يخوشحال بود اما ته دلش از حرف ها. شد نگاه کرد دهیکه بلع ییایالزان

 .دیلرز یم

دستش را گرفت  لیرا جمع کند سه زیگفت و تاخواست م یرها نوش جان. برخاست زیبا تشکر از پشت م لیسه

 :و گفت

 .کنم یباشه بعد خودم کمکت م -

 .امیمنم االن م. منیبرو داخل نش. ارمیکه درست کردمو ب یحداقل بذار دسر شکالت -

 !دونمو تو ها یمن م نجایا یبچسب -

 ؟يخور یم ییچا یراست! برو. باشه -

 .ایخودت زود ب. باشه واسه بعد. ده یبا دسر که مزه نم -

از  یکی دنیمشغول د. نشست لیاش رفت و کنار سه ییرایپذ لیوسا بعد با قهیگفت و چند دق يباشه ا رها

از قصد . نگاهش کرد یچشم ریز لیسه. نزد یاما حرف د،یپسند یوقت رها نم چیها بود که ه یسیپل لمیهمان ف

 .تشکر از رها گرفت و مشغول شد اظرف دسر را ب. نشستن نباشد یلیبه خ لیگذاشته بود تا او ما لمیف نیا يرو

 .زد و شروع کرد ایتفکر دل به در یدر حال مزه کردن دسر و کم رها

 ... لیسه گمیم -

به شماره کرد و  ینگاه. برخاست یکوتاه یبا عذر خواه لیسه. تلفن او زنگ خورد و مانع حرف زدنش شد اما

مان شب را در ه دنشیطرف قصد د دیمکالمه کوتاه و مختصر او فهم نیرها از ب. انگار مجبور شد جواب دهد

به بعد موکول کرد و تماس را  یکوتاه یبار با عذر خواه نیا لیآمده بود، اما سه شیکه بارها پ ییدارهاید. دارد

 .رها نگاهش کرد. ستادیسرش ا يکنار رها بازگشت و باال. قطع کرد

 ؟ینیش یچرا نم -

 ؟يدسرتو خورد -

 ...آره، خب چرا  -

. شد جانیرها دوباره پر از استرس و ه. دیرا خاموش کرد و او را در آغوش کش ونیزیحرفش تلو انیاو م اما

 :تخت که قرار گرفت، آرام گفت يرو. شدنشان یکیدرست مثل شب 
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 م؟یحرف بزن شهیم -

که رها  دیکش نییبند لباس او را آرام پا. به سمتش خم شد. دیکش رونیرا از تن ب شرتشینگاهش کرد و ت لیسه

 .دستش را گرفت

 شه؟یم -

 :و آرام گفت دینرم بوس. دیرس شیلب ها يتا رو دیرا از سر شانه او باال کش شیبوسه ها لیسه

 ؟یترس ینکنه بابت مرتبه قبل م -

 ... ینه، ول -

 .او دوخت يپر التهاب و مشتاقش را به چشم ها يچشم ها. لبش گذاشت يانگشت رو لیسه

 یاگه بازم فرصت م. باشه یواسم مهمه راض یخوام ول یم یچ یدون یم. رمیم شهینه مثل هم یاگه بگ -

 خب؟. بعد يبذارش برا هیا گهید زیاگه چ یبگو ول يخوا

را دور گردن او  شیدست ها. داد رونینفس پر لرزشش را ب. هنوز منتظر جوابش بود لینگاهش کرد اما سه فقط

 .آرام زمزمه کرد. جمله صادر کرد نیباتریاجازه را با ز نیقشنگ تر. شد رهیخ شیحلقه کرد و به چشم ها

 "!دوستت دارم یلیخ" -

 کیهر بوسه . تنش، روحش را تا اوج قله آرزو پر داد ینیسنگ. او صادر شد يحکم عشق و جنون برا! نیهم

نهال زود  نیا شهیر. محکم بر خواهش دل دییتا کینبض تازه در نطفه تازه بسته شده عشق بود و هر نوازش 

 .درخت کهنسال رشد کرد کیبه اندازه 

 ریاشکش چکه چکه داخل بالش ز يقطره ها. چرا بغض دارد دیفهم ینم. سر شانه اش باال آمد يتا رو پتو

 :گوشش گفت ریز یآرام يبا صدا. کرد یاو هنوز نرم، نوازشش م يدست ها. سرش فرو رفت

 ؟يشد تیاذ یلیخ -

صورتش خم  يو از پشت سر رو دیتنه اش را باالتر کش مین. شل شد یاو کمحلقه دست . گفت يخفه ا "نه"

 شهیتر از هم شیب شیصدا. او را آرام کند دیدانست چطور با یم. لمس کرد شیگونه اش را با لب ها. شد

 .احساس داشت

 .خوامت یو ثابت کنم چقدر م رمیتا برات بم ریبم یخواد االن بگ یدلم م -

رد اشکش را با  لیسه. پر ستاره اش نگاه کرد يو روشن اتاق به چشم ها کیتار انیو م دیچرخ یرها کم سر

 :انگشت نوازش کرد و گفت
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 ...اگه  ه؟یاشکا واسه چ نیا -

 .آرام و گرفته بود شیبه آرامش بود اما صدا دنیرس يپناه برا نیجا بهتر نیا. حرف او در آغوش فرو رفت انیم

 .اشتن توشکرانه است واسه د هیفقط  -

 .من هستم فقط بخند عمرم یتا وقت -

چند ماه  نیانگار هنوز دلشان با ا. و عاشقانه گفتن دنیاز بوس شیشد و نه لب ها یدست او از نوازش خسته م نه

 . عشق داشت يگرما. به هم فقط از تب هوس نبود دنیرس نیا. صاف نشده بود يفاصله اجبار

 :لبخند زد و گفت لیسه. گرفت فاصله یشانه اش گذاشت و کم يرو دست

 صیچه حر يبود دهیتا حاال ند يآدم عقده ا. گلوم خیبود ب دهیعقده چسب هیمدت مث  نیا. زمیببخش عز -

 شه؟یم

 .کاش همه عقده ها و کمبودها مال تو و احساست باشه -

 .فرشته خوشگلم ینیب یخودت بد م يدوباره قلقلکم بد -

 لیسه. او زد و خواست بلند شود که رها دستش را گرفت قهیشق يبوسه اش را رو نیآخر لیلبخند زد و سه رها

 .با خنده برگشت و نگاهش کرد

 .نگران توام. ادهینفسم ز یمن واسه خدمت رسان -

 :گفت يرها جد اما

 .میبعد حرف بزن یگفت -

 !رها ادهیفرصت ز -

 .مهمه یلیخ! نه -

 .سپس او را هم بلند کرد. نگاهش کرد و برخاست یکم لیسه

 .میزن یبعد حرف م میریگ یدوش م هی -

 .او سپرد يرا بست و باز خود را به دست ها شیچشم ها. نکرد یمخالفت رها

**** 

 تییسکویب ینیبا س لیسه. را بغل کرد شیبه شوفاژ نشست و بازوها دهیکاناپه چسب يرو. گرفته بود يبد ضعف

آرام دست . داشت یفیلرزش خف. انداخت شینگاهش کرد و دست دور شانه ها. و نسکافه آمد و کنارش نشست

 :و گفت دیپشتش کش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٢٠٧ 

 .يشد يجور نیباز که تو ا -

 .شمیخوب م ست،ین يزیچ -

 حالت باشه؟ نیتو قراره هر بار ا -

 .دونم ینم -

 دکتر؟ میبر -

 !خوبم! نه -

 ؟یبببرمت تو اتاق بخوا يخوا یم -

 :با استرس نگاهش کرد و گفت رها

 م؟یمگه قرار نبود حرف بزن -

 .چشمان ملتهبش ثابت ماند يرو تیدر چهره او دور زد و در نها لیسه نگاه

 و انقدر مهمه؟ یکن یکه مدام تکرار م یبگ يخوا یم یمگه چ -

قفل  شیپا يپنجه ها ریرا درون شکمش جمع کرد و انگشتان دستش را ز شیپاها. انداخت نییسرش را پا رها

 :فشرد و آرام گفت شیزانوها انیچانه اش را به فاصله کم م. کرد

 ... یول... بود  یعنی. یدون یهست که تو نم ییزایچ هی -

حاال که وقت . توانش را نداشت گریکرده بود خودش را آرام نگه دارد، د یهر چه تا حاال سع. سخت بود گفتنش

 یم دهیاز دو سو کش. در کارش مانده بود. شد یهر چه بود امشب تمام م دینه، با یزد ول یعمل بود داشت جا م

اش را  یشانیپ. شد یم مانیاما باز پش ردو کار را به حماد بسپا ستین یچیه دیخواست بگو یدلش م یگاه. شد

 :گفت متینشست و با مال شیبازو يرو لیفشرد که دست سه شیبه زانو

 .بذار باشه بعد رها -

 !نه -

 زم؟یکرده عز رتیقدر درگ نیا یآخه چ -

 :رفته گفت لیتحل ییرا محکم فشرد و با صدا شیپا يهمان حالت پنجه ها در

 !ترس از دست دادن تو -

 .شد رهیاش خ یشرج يسر او را بلند کرد و به چشم ها لیسه

 ... شیمرگه و دوم شیاول. عشق من رهیتونه تو رو از من بگ یم زیدو تا چ -
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 :آرام افزود. زد یمضطرب او نگاه کرد که دو دو م يبه چشم ها يا هیچند ثان یمکث با

 !نترس يزیکشم از چ یپس تا من نفس م. شناسه ینم انتویفرشته من که اصال خ! انتیخ -

 .دیلرز شیاو را گرفت و لب ها دست

 .باهاش آشنا شدم رازیبه ش ییسفر دانشجو هیتو  شیسه سال پ -

شد و  يزیت غیت شیابروها نیشد و خط ب شتریچشمانش ب یرگیخ. شد کیبه هم نزد یکم لیسه يابروها

 .رها آب دهانش را قورت داد و دوباره شروع کرد. اش فرو رفت نهیس انیم ییدرست جا

واسه . محکم بابام دیخصوصا تو قالب عقا. نداشت ییمرد جوون جا هیبا  یتو چهارچوب خانواده من، دوست -

 ...و  ارمیشد دووم ب یکه بهم م یینتونستم در مقابل ابراز محبتا یلیرفتم اما خ یطفره م نیهم

 کیدر . شد و رها به قلبش چنگ زد یاو کنارش خال يجا. از دور تنش شل شد و رها وا داد لیسه دست

 .جمله از ذهن هر دو گذشت کیلحظه، 

 ".سرم اومد دم،یترس یکه م يزیباالخره از چ"

دو رگه از استرس و  ییبه زحمت و با صدا. کرد یسکوت داشت خفه اش م نیا. اوردیدوام ب نتوانست یلیخ رها

 :گفت جانیه

 ...من ! لیسه -

 :گفت نییپا ییپشت به او کنار پنجره پناه گرفت و با صدا. او باال آمد و حکم سکوت رها صادر شد دست

 .نکن فیداستان تعر. تا تهش رفتم -

 یفیاز ضعف و استرس لرزش خف شیپاها. مبل را گرفت و بلند شد يدسته . شُلش را جمع کرد يدست و پا رها

 :رفت و با بغض گفت شیپ یقدم. بود بیعج يو قلبش زلزله ا نهیداشت اما درون س

 . بذار بگم -

 ؟یگیچرا االن م -

 !لیسه -

 ؟ینگفت تیکه اومدم خواستگار يچرا روز -

 منیبزرگ کنج نش یبه سمت دکور مثلث. گشت يزیبا چشم به دنبال چ لیسکوت او سه یکرد و در پ سکوت

 یسمفون هیشب ییفندك طال میمال کیتق بسته و موز يصدا. را برداشت اهیس يرفت و از طبقه اول بسته ا

 .زد و به سمت رها برگشت رونیاش ب ینیاز ب يخط دنباله دار خاکستر. مرگ بود
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 شهیت یزنم که دختر حاج یهمه جا جار م يبودم؟ فکر کرد ییآبرو یمگه من آدم ب ؟يبود یحاج يفکر آبرو -

 بعد خونه خدا؟ تام،یکه اول خرج سفرش شد مامن و خونه ا ياعتقادات پدر يزده به پا

 يقطره ها. چانه اش برد ریو دست ز دیمقابلش رس یاو ک دینفهم. انداخت ریداد و سرش را ز هیتک یصندل به

کنترل  يخواست داد بکشد اما فقط کالفه نگاهش کرد و با همان صدا یانگار م لیسه. دیرو چکاشک رها ف

 :شده گفت

 ؟ینگفت مونیچرا شب عروس -

 :رمق گفت ینداد و ب تیاما اهم خت،یاو پشت دستش ر گاریخاکستر س. دیچسب لیدست سه به

 .بودم دهیترس -

 .زهر داشت هیزد محو شد اما لحنش مثل مار غاش گارشیکه به س یبا پک محکم لیسه پوزخند

 ...شرفه و  یمتجاوز ب هیکه تو همون شب اولش دامادش فکر کنه  یازدواج دنیحتما واسه از هم پاش -

 :طاقت گفت یب

 ... یگفتم ول یهمون موقع بهت م دیبا. لیمن اشتباه کردم سه -

مدام  لیدرون سه يزیه دسته مبل چنگ زد، اما چو ب دینگاهش کرد که ناخواسته سر عقب کش یچنان خشم با

 "!آرام... آرام مرد "گفت  یم

 .زنه یگفتن االنت فقط حالمو از خودم به هم م! کنه رها یهات االن درد منو دوا نم یول -

 يمدام رو شیدست ها. چهره اش جمع شد. کرد ینم شیو رفتار رها رها یآن شب لعنت. جمع کرد چهره

. کرد شیبا ترس صدا. رفت شیرها باز به خودش جرأت داد و پ. لب مبل نشست. شد یم نییصورتش باال و پا

 :دومش را هم تا ته خاکستر کرد و گرفته گفت گاریآن که سر بلند کند س یب لیسه

 .يحرفاتو زد. برو بخواب رها -

 .دیرا هم آتش زد که رها آن را از دستش کش يروشنش، بعد گاریته س با

 .یکن یلعنت نیا ریبهتره تا خودتو اس یمن خفه ام کن دنیواسه ند -

 .را چنگ زد و برخاست شیدوباره موها. گرفت یآرام و قرار نم لیسه

بکشم، نم پس  دهیزبون سپ ریرفتم از ز. داره يراز هیشده به تو  شنهادیانتخاب ظاهرا پ نیحدس زدم که ا -

 یزدم و نم یم يو کور ياالن خودمو به کر نیتا هم خواست یکه دلم م ییحرفا. چشات پر حرف بود ینداد ول
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با همه وجودم  یکه وقت نیا. کرد یباباتو سرخ کرد، منم داغ م يکه اون شب چشا ییهمون حرفا دم،یشن

 ...تو  الِیفکر و خ. خواستمت، لمست کردم

رفت  یم یر خاموشرو به انفجا. هضمش سخت بود. قرار بود یب. رفت یمدام راه م. نتوانست ادامه دهد گرید

 .زده بود تیخودش را به خر. ردینبود موجش رها را بگ دیکه بع

 نیساکت بود و ا یول! گفت نه یکاش باز دروغ م! گفت نه یاش م هیگر انیکاش م. کرد یم هیصدا گر یب رها

 یم ریخانه کم کم نفس گ يانگار هوا. اش کند یمتالش ادیفر کیخواست با  یبود که دلش م یسکوت نیبدتر

. بود دهیفا یاما ب دیکش نییرا پا شرتشیت قهی. عرق کرده بود. به نفس نفس افتاده بود. شد یکم م ژنیاکس. شد

بختک قصد خفه  نیبرود اما ا دیشا. استغفار گفت. اش چنبره زده بود نهیس يخانه مثل بختک رو نیا يهوا

تا  دیدو یکه م يخانه ا. زد رونیداد و از خانه ب حیرفتن را به ماندن ترج. اوردیعاقبت طاقت ن. کردنش را داشت

 یم یاش با مرگ شوخ یبود که با بستن راه تنفس طنتیپر از ش يدخمه ا هیشب حاال ردیبه آن رسد و آرامش گ

 .کرد

او  دهیساکت خانه و قلب ترس يدر فضا يبسته شدن در انعکاس بد ياما صدا دیتا پشت در دنبالش دو رها

مهلت  لیبود که سه يدلش پر از اقرار. را بغل کرد شیو زانوها ختیفرو ر نیزم يمثل آوار رو. کرد جادیا

 يبه جا شیاشک ها. روح است یکالبد ب کیکه او جان است و نباشد رها فقط  نیاقرار به ا. گفتنش را نداد

 .کرده بود زیدل سر ر نیاما تازه ا ختیآسا فرو ر لیحرف دلش س

ساعت زمان . سر بلند کرد. دیچیگلبانگ اذان در گوش جسم و جانش پ يصدا. مان گم شده بودز جیساعت گ در

 یسوخت و حس م یم شیچشم ها. کرد یتمام بدنش درد م. به خودش داد یتکان! دید یکجا گم شد که نم

تلو تلو . و بلند شد گرفتدر  رهیدست به دستگ. آزار دهنده بود شیگز گز دست و پا. ورم کرده شیکرد پلک ها

گفتند؟ الکل چند  یدانشگاه چه م يبچه ها یراست. که الکل خونشان باال بود ییدرست مثل آدم ها. خورد یم

درصدش هم آن قدر باال بود . خونش به غصه بود یآلودگ. کرد؟ دست به سرش گرفت یم یدرصد طرف را افق

 .دید یسرش م يمرگ را رو هیکه سا

. کرد یاز دل شکسته قبول م. کرد یخدا قبول م. اما سر سجاده اش ولو شد! نه ایفت درست وضو گر دینفهم

 طونیحتما ش يشد دیهر موقع از خدا نا ام"گوشش بود  زیجمله مادر آو نینداشت اما ا ستادنیقوت ا شیپاها

 طنتشیقد ش يو قامت ببند یستیسر سجاده با. ستیبا يفور يدید کینزد طونویش هیسا یوقت! بغلت کرده

سجده که . گفتن به درگاه حقو نشنوه کیلب يذاره تا صدا یگوش هاش م يفقط دست رو. رسه یبهت نم
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کر و کور . بکشه که نشنوه غیبذار اون ج. ذکرتو بلند بگو. رهیگ یبلند کردنت درد م يشد بدنش از تقال یطوالن

 ".بود یاگه تن خودت رو به ناتوان یو فلجش کن حت

بابا  حیتسب هیشب. چرخاند شیدست ها انیرا م حشیتسب. گوشه چادر قطره اشکش را گرفت با. را داد سالمش

 .آورد و گفت متبرك کربالست شیساعت بعد از قول دادنش برا کی لیکه سه یحیهمان تسب. بود

. گرفت یاز سر م يقرار یگذشت دلش ب یاز ذهنش هم م لیاسم سه. دیکش شیدو دستش را به چشم ها کف

در و  یشهر ب نیا يگوش نداد؟ کجا یحت لیپس چرا سه. را محکم کند شیزندگ شهیخواست با صداقت ر یم

اما خسته بود از  استزهر  یبه تلخ قتیبود حق دهیشن! را نشنود قتیداد تا حق حیرا به خانه امنش ترج کریپ

 .که طعم زهرمار و ترس داشت یکاذب دروغ ینیریش

. توان نشستن هم نداشت گرید. تر شد نیتنش سنگ. آمد یباران هنوز م يداشد اما ص یکم کم روشن م هوا

رو هم  یکی یکی حیتسب يجانماز گذاشت و دانه ها يرخش را رو مین. دیسجاده اش دراز کش يهمان جا رو

چشمش خسته و بسته شد  کهآن قدر . اشکش ذکر گفت يبار با قطره ها کیو  حیبار با هر دانه تسب کی. افتاد

 .اما دلش هنوز پشت در نشسته و منتظر بود

**** 

 !يثمر در حال انفجار بود و دلش از دلخور یمزخرف و ب يها الیاز شدت فکر و خ مغزش

آمده و  ادهیتا کجا پ. افتاد دانیم انیچشمش به ساعت بزرگ م. که قطع شد، انگار توان او هم تمام شد باران

 زیپشت م دیبا گرید یگرفتند و او هم تا ساعت یم ها کم کم رفت و آمد روزانه را از سر مبود؟ آد دهینفهم

 .کرد یم وبه د کهیرفت و با مردم  یفروشگاه راه م انیم اینشست  یمزخرفش م

را گرفت و با گفتن دربست  ینیمقابل ماش. برگردد ادهیداد پ یاجازه م شینه حوصله بود و نه درد کف پاها گرید

 .گفت یدشت صبحش شکر م نینشست که خدا را به خاطر اول ير راننده اکنا

قلبش را از  گرید يدوست داشت بازگردد اما بند. سرش آوار شد يرو زیداخل خانه که گذاشت، باز همه چ قدم

 دشیچادر سف ریرها ز. را فشار داد شیمحکم گلو یانگار کس. ستادیا دیکه رس منینش انیم. دیسمت مقابل کش

بدنش حساس است حتما عواقبش  تدانس یکه م تیتنش بود اما در آن وضع ریسجاده ز. در خود جمع شده بود

 ازیدور بودن از او ن یداد، اما به کم یطور ضعف نشان م نیشد که ا یم زاریاز خودش ب. مقصر بود. دید یرا م

 .مام تالشش تا حاال عبث بودهر چند ت. از دلبرش را در خودش هضم کند يداشت تا دلخور ازین. داشت
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رد  يجزء به جزء صورت او را از نظر گذراند و نگاهش رو. زانو نشست يرفت و مقابلش رو شیصدا پ یب

 یرا هم نم شیچرا. عشق حرام بود نیو لذت با ا یانگار خوش. دیکش یآه. خشک شده اشک او ثابت ماند

 يهمان لحظه در آغوشش جا خوش کرده، ضربه ا ایکرد دن یکه حس م یدرست در اوج احساس، زمان. دیفهم

 . شود داریخورد که ب یمحکم بر فرق سرش م

 وانهیزد، د یفکر آن مرد مجهول که باز به ذهنش م. سر تکان داد... رها حق داشت که  دیشا. و کالفه بود جیگ

 ...شده بود در بستر عشقش و  يواریاو د بیبود که بداند حضور غا یکاف نیهم. شد یم

 یهم درد در نخاعش م شدیندیب يگریکه رها در آغوشش به د نیاز فکر ا. را محکم فشار داد شیها قهیشق

چادر را از سرش برداشت . تن رها خم شد يبرخاست و رو. کرد یمرموز ذهنش را خفه م يصدا نیا دیبا. دیچیپ

بغض او هنوز هم . دیو نفسش لرز نهیخورد و قفسه س یرها تکان. دیکش رونیاز سرش ب اطیو مقنعه را با احت

اصال . نشود داریدعا کرد ب. بلند کرد نیزم يهم فشار داد و او را از رو يچشمانش را محکم رو. تمام نشده بود

و دستش  دیرها به پهلو چرخ. تخت گذاشت ياو را رو. توان رو به رو شدن با او را نداشت تیموقع نیدر ا

اش  نهیپتو را به س تیگشت اما در نها یبه آغوش او م دنیرس يبرا یراهانگار دنبال . در اطرافش خورد یچرخ

موها  نیاگر ا شبید. چنگ زد شیبار به موها نیهزارم يو برا دیتن او کش يپتو را رو گریگوشه د لیسه. فشرد

. را در آورد و به حمام رفت شیهاهمان جا لباس . دیکش یم رونیزد و آن را ب یبه قلبش چنگ م دینبود شا

اش  یسند پاک. رها پاك بود. شک نداشت يزیبه چ. شد ریبه قلبش سراز یبیچشمش که به وان افتاد، حال عج

 یم دهیکه به هر بهانه دزد دید یم ییاز شرم چشم ها. دانست یاش نم یاش از باکرگ یرا مثل جد و آباد سنت

پوشاند تا  یم یرا با هر حجاب دشکه خو یزمان. فتدیملتهب او ن يشدن تنشان به چشم ها یکی انیشد تا م

 !شد و بس یکه تنها حجابش آغوش خودش م یزمان یحت. نکند ياندامش باز يرو لینگاه سه

با شرم گفت . آرام گفت. کم گفت. کرد یم یهزار بار زمزمه او را در ذهنش بک و پل. آب گرفت ریرا ز سرش

هم تکرار شده باشد،  يگریمرد د يبرا يزمزمه روز نیاگر ا! نبود؟ نه یکاف نیا. دارداقرار کرد که دوستش  یول

 ...پس 

 .دهایها و ترد یول نیلعنت به ا. دیکنارش کوب يا شهیش واریرا مشت کرد و به د دستش

از حال بد و دل  یاش حاک دهیخواب ِ خواب بود اما رنگ پر. تکان هم نخورده بود. به رها نگاه کرد. آمد رونیب

ثمر  یباز دستش ب... بغلش کند اما . کند دارشیب. برد تا صورت نازش را لمس کند شیدست پ. مضطربش بود

با حضور . آمد یبا خودش کنار م داقلح دیبا. بهانه کرده و خطا کند یدست، عاشق نیا دیترس یم. عقب رفت
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 شانیپر يداشت، اما بارها ازین ییبه چند روز تنها. ختیگونه به همش ر نینامش ا هیکه رفته بود و سا يمرد

 کرد؟ یمقابلش چه م

را  شیلباس ها. چشم بست. داد یخودش جوالن م يبرا يبود و هر فکر يذهنش مثل بازار مکاره ا یآشفتگ

به ذهنش  يگریفکر د. به خانه پدرش برود و تنها بماند يبهتر بود رها چند روز دیشا. رفت رونیبرداشت و ب

 .دینرس

**** 

 :برگشت و گفت لیبه سمت سه ياراد ریغ یو با حرکت دیزنگ در از جا پر يصدا با

 ل؟یسه ياومد -

با بغض خم شد و بالش او را ! شب قبل بود و بس یختگیهمان به هم ر! بود و دست نخورده یاو خال يجا اما

 .دیبوس

 دهیفا یمرده و زنده رها ب ینباش یبدون دیبا. يحرفامو تا آخر بشنو دیبا. يریام بگ دهیذارم ند ینم! زدلمیعز -

 !س

. زنگ در آمد يدوباره صدا. را به بالش او چسباند و عطر به جا مانده اش را با تمام وجود استشمام کرد صورتش

 .را ببرد دیرفته کل ادشیبود و  لیسه دیشا. به دور و اطرافش انداخت و بلند شد ینگاه

سالمش را جواب داد . و وا رفت دیسارا را د یبا ذوق در را باز کرد ول. دیت در دوداشت اما به سم یفیدرد خف دل

. رفت اما او تشکر کرد و وارد شد یکاش سارا م. را نداشت ییجز تنها يزیحوصله چ. و به داخل دعوتش کرد

 :دیو پرس اوردیعاقبت هم طاقت ن. شد ینگاه سارا به صورت او طوالن

 ؟يخواب بود -

به  ینگاه. بود که قابل لمس بود ادیآن قدر ز شیپلک ها ریورم ز! يوا. دیدست کش شیبه چشم ها ياراد ریغ

 .کرد لبخند بزند یو سع دیگوشه لبش را جو. خوشبختانه تاپ و شلوارکش آبرومند بود. خودش کرد

 .دمیخواب رید شبید! راستش آره -

 :گفت یمبل با لبخند پت و پهن يدر حال نشستن رو سارا

 .دهیطفلک درست نخواب. صبح انقدر کسل بود لیپس بگو چرا سه -
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اش با  ییایشب رو. سارا گذشت زیآم طنتیش هیاز کنا. شد یدلش گرفتار تلخ. امدیکه اصال خانه ن لیسه! لیسه

و مغزش به  دیسجاده گوشه سالن خشک ينگاهش رو. دفعه مکث کرد کی... کابوس نام سورن تمام شده بود و 

 .رفت شیداریظه بدنبال لح

و  جیآمده بود، اما رها گ لیسه. گرفت یواقع یقلبش دوباره تپش. شد ریباره در تنش سراز کیگرم به  یموج

 یشک باال م یاگر سارا نبود ب. دلش ذوق کرد. است دهیآغوشش را فقط خواب ند دیخواب اصال نفهم يخسته 

به  لیسه تیبازگشت و اهم نیهم. بار از ته دل لبخند زد نیکرد و ا يکرد، اما خوددار یو خدا را شکر م دیپر

 !نشانه خوب بود، نبود؟ کیخواب او  يجا

 :حال جمع کردن سجاده اش گفت در

 نه؟ ایخورده  يزیدونم چ ینم. صبح اصال متوجه رفتنش نشدم -

 .خواسته یصبحانه نم. هیکاف ینگهش داشت داریب شبیکه د نیهم -

. مرتب کردن سر و وضعش به اتاق رفت يکرد و برا یکوتاه یعذرخواه. ط لبخند زدو رها فق دیخند زیر سارا

 :دیکه آمد از سارا پرس رونیب

 ؟يخور یم ییچا -

 .دستت درد نکنه -

 .دیسارا را شن يبه آشپزخانه رفت و از همان جا صدا رها

 باشه؟. میبر رونیبا هم ب ادیم ریشب دوباره د لیاگه سه گمیم. دیبرم خر خوامیراستش بعد از ظهر م -

 دیکش یآه. شد یم داریکاش ب. کرد و باز دلش گرفت لیتبد نیقیمرتب و سماور خنک حدسش را به  آشپزخانه

 :سارا وارد آشپزخانه شد و گفت. ساز را به برق زد يو چا

 ؟يایرها؟ م ینگفت -

 :خودش آمد و لبخند زد به

 .گهیروز د هیو اال باشه واسه  ستین یحرف ادیم ریفت داگه گ. رمیتماس بگ لیباشه اما بذار با سه -

 :بلند نشست و گفت هیپا یصندل يرو سارا

 .ننیهم دهیجد يسرشون گرمه طرحا یوقت شهیهم. ادیم ریدونم د یم -

 زنن؟ یم دیمگه طرح جد -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٢١٥ 

شروع  شونیبدن، بررس لیخوبشون کار تحو ياز طراحا گهید يو چند تا انایازاون موقعاست که د! گهیآره د -

 .شهیم

و نگران  جیگ. خواست ینبود که چه م ادشیباز مانده و  نتیدر کاب. در گوش رها صدا کرد انایخطر با نام د زنگ

 :دفعه با ذوق گفت کیکرد که سارا  یبه داخل قفسه نگاه م

 ؟يرها شکالت هشتاد درصد دار! جونم -

آن را دست سارا . رفته بود نتیبسته سراغ کاب نیبرداشتن هم يبرا دیشا. و بسته را برداشت دیکش یقیعم نفس

 :داد و گفت

 .نییببر پا. يدونم دوست دار یم -

 ... یدستت درد نکنه ول -

 .نییپا ارمیرفت ب یم ادمینگهش داشتم واسه تو، منتها . میما دوست ندار -

 .تشکر کرد و همان موقع بسته را باز کرد سارا

 شد حاال؟ یچ -

 مهمه؟ دتیخر -

 .دور شکالت، نگاهش کرد رهیدر حال باز کردن زرورق ت سارا

 چشمت زدن؟ ياسپند دود نکرد يبه قول خاله خوشگل شد ؟يشد ضینکنه مر ؟یحال یب ه؟یچ -

 .حوصله ام یخورده ب هیفقط ! نه بابا -

از سه شنبه دوباره وقتم  یکنه، ول یطول بکشه مامان غرولند نم دمونیتا هر وقتم خر. آخه فردا کالس ندارم -

. ادیسحرم دوباره با سبحان کل کل کرده و بگمم نم. که سرش شلوغه انامید. تا پنج شنبه شهیبا کالسام پر م

 .گفتم توبار اول به  نیتره ا کیام به تو نزد قهیدونم سل یالبته چون م

 .گذاشت زیم يو رو ختیرا ر ییچا. خواست او را هم دلخور کند ینداشت اما نم حیخسته رها حوصله توض ذهن

 خوبه؟. هم باشه لیکه سه میبذار جمعه بر ياگه دوست دار -

 !گهید ياگه نبود هم تو قولشو داد -

 .گفت يلبخند زد و باشه ا رها

**** 

 شد؟ یچ -
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 .کنه یپس رفت م رهیم شیپ یهر چ یانگار فالح. ناقصه بابا -

 .طرحش خوشگله یول -

 .کار کنه بگو روش. انایبده به د -

 .لیخوره سه یبر م یبه فالح -

 :گفت یپرت کرد و عصب زیم يرا رو خودکار

 .خواد هم به سالمت ینم. درست کار کنه! به درك -

را  شیها قهیخود سر تکان داد و شق يجا یب يها تیکالفه از عصبان لیسه. هاج و واج نگاهش کرد سبحان

 .در حال انفجار بود الیخ و فکر و یخواب یسرش از شدت ب. محکم فشار داد

 .گذاشت و به سمت او خم شد زیم يطرح را رو سبحان

 چته تو امروز؟ -

 :به سبحان انداخت و گفت ینگاه مین

 .کنه یخورده سرم درد م هی! یچیه -

 ؟یمحبت یب ای یخواب یاز ب -

 :برادرش گذشت و گفت طنتیاز ش کالفه

 ؟يتو بند و بساطت قرص دار -

 ؟يخور یهست، م یآب شنگول یول! نه -

 !سبحان -

کردن  جکتیر میبا تصم. چند لحظه معطل کرد. شماره رها بود. زنگ خورد لیسه یو گوش دیخند سبحان

! برعکس یو گاه دیپر یسر منطق م ياحساس رو یگاه. را برداشت اما برعکس عمل کرد یتماس گوش

 .ختیر یاعصابش را به هم م نیهم

 !بله -

 .خود دل خوش کرد یرها ب. ر نبوددر کا "یجانم"

 !یخسته نباش. سالم -

 ؟يکار دار! ممنون -
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 یاز خوشبخت. گفت ندهیکه رفت و مقابل رها نشست و از آ ییتر از روزها بهیغر. بود بهیغر. کالفه بود لحنش

 یدل و ذهنش در پ. دیند. دیرها آن روز نشن. کرد یم نیزد با احساسش تضم یاش نم نهیکه اگر دست رد به س

 شیاش بغض به صدا بهیلحن سرد و غر داو بسته بو يحاال که نفسش به جانم ها... بود اما حاال  گرید یحال

 :آرام گفت. داد یم

 باشه؟ م،یحرف بزن دیبا. ایشب زود ب لیسه...  یول! نه -

 ؟يندار يفعال کار. امیاگه شد م -

و  دیقلب رها به ترد. بلند باال وارد شد يریبا ظهر بخ انایرد و دضربه کوتاه به در خو کیهمان فاصله هم  در

 یهم به تنش لرز م اناید هیاز سا طیشرا نیاست اما در ا ادیروزها مالقاتشان ز نیسارا گفته بود ا. تپش افتاد

را  یکرد و گوش یفقط خداحافظ "پس منتظرتم" گفترا داد و در جواب رها که  انایکوتاه پاسخ د لیسه. افتاد

گفته باشد دوباره به  يزیکه چ نیا يبرا. را نداشت انایحوصله نگاه فضول سبحان و کنجکاو د. انداخت زیم يرو

 :سبحان گفت

 ؟يشد سبحان؟ قرص دار یچ -

 .رهیاز بچه ها بره برات بگ کی گمیاالن م -

 .مداخله کرد اناید

 ل؟یسه یقرص واسه چ -

 :با خنده گفت سبحان

 .ستیبلد ن يزن دار. آخه بچه هنوز آماتوره. تو سرش دهیمحکم کوب يزیچ هیا با ره شبیفکر کنم د -

 يرا داشت که با غفلتش ضربه ا يخورده و مبتد يحس آدم باز. بود نیبه مسخره گفت اما واقعا هم سبحان

 :زد و گفت يشخندین. محکم نوش جان کرد

 !داداش ادهیتجربه ت ز -

 :با خنده گفت شهیوار البته مثل هم هیکنا سبحان

 .غصه نخور شه،یتجربه به مرور کسب م -

 :گفت یبا تعلل کوتاه اناید. گفت و سر تکان داد ییبابا يا لیسه

 ؟يخور یم. کنه من مسکن دارم یاگه سرت درد م -

 .زد یلبخند کم جان لیسه
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 !دستت درد نکنه -

را نگاه  اناید یرکیز ریسبحان ز. رفت لیو به سمت سه ختیآب ر یوانیل. در آورد فشیبسته قرص را از ک اناید

 يسبحان رو. اوردیخود ن يو چپ چپ نگاهش کرد اما به رو دیفهم لیسه. لب گفت ریهم ز يزیکرد و چ یم

 .زد و برخاست شیزانو

 .اناید ادیبهت م -

 .ابرو باال انداخت ثانهیبا تعجب نگاهش کرد و سبحان خب اناید

 .گمیرو م یخدمت شیپ -

 :رفتن گفت نیچشم گرد کرد که سبحان همان دم فلنگ را بست و ح اناید

 .کارت داره دختر عمو سییر نیبش -

 :نشست و با خنده گفت لیسه کینزد یصندل نیاول يرو اناید. رفت رونیو ب دیخند انهیموذ

 !شه یوقت بزرگ نم چیسبحان ه گهیسحر حق داره م -

 .دیکار را وسط کش يپانداد و  ينظر. دیانگار حرف او را نشن لیسه

 .اناید یبا تمرکز و دقت روش کار کن دیطرحه که با هی -

 ؟یهمون که اون روز تو خونه تون گفت -

شخص  یحت ای انایسپردنش به د يبرا یبود اما االن زمان مناسب فشیآن طرح داخل ک. مکث کرد یکم لیسه

 :گفت نیبنابرا. نبود يگرید

 یکل. ستیاصال مرتب ن یزده ول یطرح تو چشم. هماهنگ شو یبا فالح. باشه واسه بعد. هیاون شخص! نه -

 .کم ناقصه هی. داره يکار زهیر

 ...خب بگو خودش  -

 .مهمه یلیطرح خ يکار زهیر. رهیبگ ادیتو کمکش کن . هیخودش مبتد -

 .خدا کنه بهش برنخوره فقط. باشه -

 .خوره ینم -

 !نمایببمشتاقم طرح خودتم زودتر  -

 چطور؟ -

 .زنم یدر موردش م ییحدسا هیآخه  -
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 :با پوزخند برخاست و گفت لیسه

 !یزن یخوب حدس م دایجد -

 .کرد شیتنگ شده تماشا یداد و با چشمان هیبه عقب تک اناید

 .یزن یم هیکنا دایتو هم جد -

 .ها را ورق زد یانداخت و طراح زیتنش را لب م ینیسنگ لیسه

 .کنم یتشکر م يطور نیمنم ا ،یکن یتو، تو لفافه لطف م. ستین هیکنا -

 ؟یبابت چ -

 .اومد یبه رها م یلیخ. ت هیهد -

که  نیاستفاده کند و بدتر از آن ا راهنیاز آن پ يزود نیکرد رها به ا یاصال فکرش را نم. خشکش زد اناید

 ایدانست از حسد است  ینمکه  ییگرما. گرمش شد. شد ریبه قلبش سراز يحس بد. آورد شیبه رو لیسه

 !بهت

 :و گفت ختیگر انایچشمان د. و آزار دهنده بود رهیخ لیسه نگاه

 .خوشحالم تو هم خوشت اومده -

 اد؟یخوشم م یدونست ینم یعنی -

. بود ياز آن فرار انایآورد که د یم شیرا به رو یپروا شده بود و علنا داشت موضوع یب لیسه. برخاست اناید

 :و گفت ستادیمقابلش ا

 ...پس  ل،یشناسمت که فرق طعنه و تشکرتو بفهمم سه یانقدر م -

 :پرت کرد و گفت زیم يحرف او کارتابل را رو انیم لیسه

نکن که همه  يکار هی. تار موئه هی یکیبه بار ممیو دشمن یدوست نیفاصله ب یبدون دیبا میشناس یاگه م -

 یفرق م انایگفتم د شهیهم! دور و برم يزنا هیشب یعام هیزن شب هی یبش. خوبم ازت دود شه بره هوا تیذهن

 مونیخوام پش یخودم هولش دادم سمت تو، نم. نذار مانع ارتباطت با رها شم. پس نذار فکرم خراب شه. کنه

 خب؟. شم

 بندازم؟ شیآت تیخوام تو زندگ یم يفکر کرد -

تو  يمن سطل زباله خاطره ها یزندگ. دور زیبر يرابطه سوخته دار هیو خاطره از  يادگاری یهر چ یول! نه -

 .ستین
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 .لیتو به من بود سه هیهد هیشب رهنیاون پ -

 :با تمسخر و حرص گفت لیسه

 شناسم؟ ینم دمیرو که خودم خر يزیمن چ یعنی! یچه شباهت -

 .دمیتهران خر يپاساژا نیاز هم یکی يمن اونو از تو. ذهنت خرابه -

و  دیکشورش تول يکه تو هیهمون گهیسرت کاله رفته چون مارك اصل داخل لباس م یپس حساب ؟يجد -

ممکنه واسه خودت ! جمع کن شتریبه بعد حواستو ب نیاز ا. شهیصادر م يا گهید غیمشابهش با تبل. شهیعرضه م

 .یدردسر درست کن هیو بق

 :در هم شد و گفت اناید يها اخم

 !لیسه يریتند م يدار -

 .بره یمرتبه بعد ترمزم کال م یول دمیرو کش ياالن ترمز اضطرار !اشتباه نکن -

 :با حرص گفت. گران تمام شده بود شیبرا. لب به هم فشرد اناید

 یو اال م تهیاونم خودخواه. کس بهت نگفته چیتا حاال ه دیکه شا يبد و پر رنگ دار یلیخ يبارزه  هی -

 !گذره یم یتو دل نو عروست چ يدیفهم

که از چله رها  يریشد، اما ت مانیکه گفت پش یبالفاصله از مزخرف انایرنگ عوض کرد و د لیسه يها چشم

 یب انایناغافل د ریت نیرود و ا یفرو م یهم نداشته باشد، باالخره در هدف یهدف. گردد یشد به کمان باز نم

ماندن نبود اما  يجا. رفت بعق یشد، قدم ینگاه او که طوالن. را نشان گرفت لیسه رتیهدف تعصب و غ

تعارف تو صورتش  یب. دیو او را عقب کش دیچیدور مچش پ لیسه يکه از آن جا فرار کند پنجه قو نیاز ا شیپ

 :رفت و خشن و محکم گفت

مبهم  يدنبال نقطه ها گهید. مثل تو بخواد ازش فتنه بسازه یکیکه  میمن و زنم پس و پنهون از هم ندار -

 ؟يشد رفهمیش. من نباش یزندگ

 :گفت يبا ترس و دلخور. بود دهیرا هرگز ند لیسه يرو نیا

 .ستمیاهل آشوب درست کردن ن یدون یخودت م. نداشتم يمنظور... من  -

 !بتیغر بیعج يکارا نیچه برسه به تو و ا انا،یبه چشمام شک دارم د -

 .رفت زیکرد و پشت به او به سمت م شیرها سپس

 .خداحافظ -
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 ...دس زدم که به خدا من فقط ح لیسه -

 بهیغر چیه. و قلب منه یبوده رفته و االن رها جاش تو زندگ یگذشته هر طاعون. حدساتو واسه خودت نگه دار -

 .نشدم مونیحرف بدتر بهت نگفتم و پش هیحاالم برو تا . ما نداره نیب ییهم خون هم باشه جا یحت يا

 شیخواست وجهه اش پ ینم. بود مانیپش. برداشت زیم يخم شد و طرح ها را از رو یبا مکث کوتاه اناید

و خواسته قلبش به رها  گرانیبود که برخالف تذکر د نیهم دیشا. مهم بود شیفکر او برا. خراب شود لیسه

 :آرام گفت. ستادیدر را گرفت و ا رهیتا پشت در رفت اما دستگ. شد کینزد

رابطه مو باهاتون در حد  شهیرها مشکل ساز م ایشدن من به تو  کینزد یکن یاگه فکر م! لیمتاسفم سه -

 دمیوقت ازت نپرس چیه. اقرار تلخ داشته باشم هیاما بذار ! کار طهیتو ح یکنم، حت یساده کمرنگ م لیفام کی

که به احساس من فکر  نیبدون ا رش،یز يمتاسفم زد هیو بعدم با  يداد يچرا دو سال تمام من و احساسمو باز

 یم. رابطه ساده نبود هیاز اولشم واسه من  یبده ول جهیآخرش نت دیکه شا یرابطه معمول هی يگفته بود. یکن

واسم باورش سخت . ختیبه هم ر یهمه چ هوی. نشد یمن فقط منتظر اشاره تو بودم ول یدونست یدونمم که م

. احساسبدون  یول يسقف بر هی ریبا من ز یتون یم یگفت. يشد قعاش یو گفت يبود که تو چشمم زل زد

تونستم  یم. یستیدادن ن ياهل باز. یگ یدونستم دروغ نم یباورش سخت بود اما من هضمش کردم، چون م

 یخوشبخت. اما ساکت موندم چون انتخابت برام مهم بود یستیبا دیحرفت با يتو معذورات بندازمت و بگم پا

که به  نیبعد از ا. کردنم یبچگ يار به پاتو بذ یدونم چرا ول ینم. راهنیشرمنده بابت اون پ. مهاالنتم برام مه

 ...مونده که  ادتی نمیخواستم بب یم. شدم مونیرها دادمش پش

 :و افزود دیکش یآه

 يخوا یکه تو تا جون تو تنته زنتو م دمیحداقل من فهم. داشته باش مانیموضوع ا هیبه  یاصال ولش کن، ول -

. و عشقت باش تیمراقب خودتو زندگ. کنم یدعا م شترتونیسعادت ب يامروز تا ابد فقط برا نیپس از هم

 .خداحافظ

بدهکار بود اما  انایبه د. سر دردش شروع شد. نگاه کرد یبرگشت و به اتاق خال لیشد سه دهیاتاق که هم کوب در

جز رها نبود  یبود در قلبش تا به آن لحظه کس نیفرقش ا. داد یرها پس م يپنهان کار نیبد تاوانش را با ا

 ...او  یول

 یدارد؟ نم هیدو پهلو است و کنا انایکرد جمالت آخر د یچرا فکر م. دستانش گذاشت يو سرش را رو نشست

. کرد یرا تجربه م ییچند روز تنها دیبا یکرد، ول یبود حفظش م یمتیبه هر ق. خواست رها را از دست بدهد
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 يبهانه برا نیقرارداد با کاشان بهتر. در ذهنش خورد يتلنگر. ریکو هیشب ییجا دیشا. شهر نیدور از آن خانه و ا

نشده  وانهیشد تا د یم ییتنها یراه دیامشب با نیهم. را برداشت و شماره سبحان را گرفت یگوش. رفتنش بود

 .است

**** 

 کرد مثل شب قبل مرتب یسع. دیرس یبهتر به نظر م شیآرا یاش با کم ختهیو صورت به هم ر دهیپر رنگ

 نهیبه خودش در آ. و عطر زد دیبا وسواس لباس پوش. حال دل و چشمانش مشهود بود یختگیباشد اما به هم ر

سر تکان داد تا دوباره افکار . تظاهر امشب درهم بشکند نیخوب بود اما هراس داشت ا زیظاهر همه چ. نگاه کرد

همه جا مرتب بود اما باز . ه اطراف نگاه کردب. نه بود. به ساعت نگاه کرد. رفت رونیب. اش نکند وانهیمزخرف د

 یانتظار و حرکت حلزون نیا. کرد یبار به ساعت نگاه م کی قهیهر پنج دق. افتاد لیبا دستمال به جان وسا

مشغول درست . شد یم وانهیکرد و اال د یخودش را سرگرم م دیبا. بستاندساعت کم مانده بود جانش را هم 

به . کرد یاما اصال دردش را هم حس نم دیآن قدر تند و با استرس بود که دستش را بر. کردن ساالد شد

تا  دیچرخ یبهانه دور خودش م کیبه  قهیهر دق. دیپسند یم لیسه. طعمش خوب بود. آلو سر زد مهیخورش ق

 دیگذاشت اما نبا دنیتپ يقلبش بنا. در آمد باز شدن يساعت، ده شب را اعالم کرد و همزمان صدا نگد يصدا

 یرفت، ول رونیپا تند کرد و ب. رفت یخاموش م يانگار به نبرد دیکش شیها هیبه ر یقینفس عم. آورد یکم م

گرفت و دل رها بغض  پاسخسالم کرد و کوتاه . دیبار یم شیاز سر و رو یآشفتگ. رمقش رفت لیسه دنیبا د

 هیذهنش به تکاپو و توج يبه سمت اتاق خواب که رفت صدا لیسه. شد غیکه منتظرش بود و در یکرد از نگاه

 ؟یبابا چ يحرفا. نرفته ادتیحرف مامان که . بهش حق بده. دلخوره رها! خب رفت لباس عوض کنه". افتاد

مردش کور  يکم سو شه چشا ایکنه  غیاز مرد در وخونه است اگه خودش ییگفت زن روشنا ینم شهیمگه هم

از  شتریو عشقت ب لیسه. یتالش کن شتریب دیبا. خودتو حفظ کن فته؟یب یچال اهیو ممکنه تو هر س شهیم

 یخواست؟ شده بود درد ب یچه از جانش م یبغض لعنت نیا! اَه.به آشپزخانه بازگشت  "!تو ارزش داره يریدلگ

در  يگفت چا یم. آمد یان خوشش نماز فنج. ختیمخصوص او ر وانیرا آماده کرد و داخل ل يچا. درمان

. بود و بس لیمخصوص سه وانیل نیکند و از آن به بعد ا کیرا تحر ياست که فقط تشنه ا یفنجان مثل آب

خاطر  نیبه هم دیشا! یطعم سادگ. داد یم یطعم کودک. محبوب هر دو بود يشکالت آناتا هم از شکالت ها

را برداشت و  ینیس. دیکش قیباز نفس عم یآورد، ول یاز دلشوره و وسواس داشت باال م. انتخابش کرد بود که

وارد . گذاشت و به سمت اتاق رفت منیوسط نش زیم يرا رو ینیس. بود امدهین رونیهنوز ب لیسه. رفت رونیب
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 شهیلباس؟ او که هم نیچرا ا .ستادیبا تعجب ا. دیپوش یرا م شیچهارخانه سورمه ا راهنیپ لیاتاق که شد سه

متوجه اش  نیهم يپشت به او داشت برا لیسه. کوتاه داشت نیآست تاینها ای يحلقه ا نیآست دنیعادت به پوش

در حال باال . نزد یچند لحظه کوتاه نگاهش کرد اما حرف. به سمت او برگشت شیدر حال بستن دکمه ها. نشد

 :سکوت خسته شد و آرام گفت نیا زبه سمت کمد رفت که رها ا شیها نیزدن آست

 .شهیسرد م. برات ختمیر ییچا -

رها جا . تخت انداخت يآورد و رو رونیاز کمد ب یکوچک یساك دست. کرد یکارش تشکر کوتاه نیح لیسه

 :آرام گفت لیسه دیبگو يزیاز آن که چ شیخورد؟ اما پ یساك به چه دردش م نیا. خورد

 .سونمت خونه مادرتحاضر شو بر. سفر رمیچند روز م -

 :جلو رفت و با بهت گفت رها

 ؟یسفر؟ کجا؟ با ک -

 .دمیم حیبعد واست توض -

کرد؟  یبغض مدام رشد م نیچرا ا. گرفت، نگاه کرد یم يکه کنارش جا حتاجیما یبه دو دست لباس و باق رها

 !بود؟ يقدر قو نیکود کدام غم ا

 :گرفته گفت ییصدا با

 ؟يذار یتنهام م يتو االن دار ؟يدیم حیبعد توض -

 :او شد اما خودش را حفظ کرد و گفت يبغض چشم ها وانهیدلش د. و نگاهش کرد دیدست از کار کش لیسه

 !مجبورم -

 ؟یواسه چ -

 !کارم -

 ل؟یمن سه دنیند ایکار  -

 .خواست تند باشد ینم. آمد یدوباره داشت صبرش سر م. را بست شیچشم ها لیسه

 ...حاضر شو سر راه برسونمت . دمیم حیگفتم سر فرصت برات توض. نکن رها لهیپ -

 .رم یجا نم چیمن ه -

 ؟یخونه که چ یتنها بمون يخوا یم -

 .امیمنم م يمونم، هر جا بر یتو خونه نم -
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 !شه ینم -

 !امیم شه،یم -

 :و کالفه گفت یعصب لیسه

 .مثل بچه ها لج نکن -

 :دستش را گرفت و با بغض گفت. به چشمانش زل زد. ستادیا کشینزد رها

 بچه شدم؟ یگیبعد م ،يبدون من بر مونویسفر زندگ نیاول يخوایم -

کوتاه، چون  يلحظه ا يشد، اما فقط برا مانیکوتاه پش يلحظه ا يبرا. دیکالم او دلش لرز تیمعصوم از

 :و گفت دیدستش را پس کش

 !هیگفتم که کار -

 اومد؟ شیپ هویکه  هیچه سفر کار نیآخه ا -

 .ادیم شیپ -

 !لیسه -

 .دیدفعه از کوره در رفت و داد کش کی

-  نکن رها لهیپ گمیم... د. 

 .دیقطره اشک از گوشه پلک رها چک نیاول

 کار کنم؟ یمن بدون تو چ -

 :و گفت دیرا کش فشیک پیز. فتدیرا به کار بست نگاهش به او ن شیتمام سع لیسه

 .برو یهر جا راحت -

اش  نهیو به س دیاز زمان مقابلش رس يکتش را برداشت و راه افتاد که رها در کسر. ستادیو ا دیرا کش ساکش

 .دیچسب

 . تو رو خدا نرو -

 :و آرام گفت دیکش شیموها يدست رو. آشفته ساکش را رها کرد و او را بغل گرفت لیسه

 .امیم. رمیکه بم رمینم -

 .تماس کردپروا ال یب رها

 . يترسم بر یم. يخوام بر ینم -
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 .گفتم که حاضر شو -

 .حرفش آمد انیم رها

 . لیدلم قرصه سه یفقط تو باش -

 .دیکش سشیگونه خ يدست رو لیسه

 .نکن هیگر. واجبه -

 .کارت نباشم يتو دست و پا دمیقول م! منم ببر ه؟یسفرت کار یگ یمگه نم. باشه -

 .شد یم وانهیداشت د. چنگ زد شیبه موها لیسه

 .امیزود م. ستین شتریدو سه روز ب. شه ینم -

را  زهایچ یلیرفتن او خ نیا یکرد در پ یحس م. آمد یاز حرفش کوتاه نم يترفند چیاو با ه. زد ایدل به در رها

 .دهد یاز دست م

 ... شبید... بمون بذار حرفمو بزنم  -

شب قبل، با  یبه همان آرام لیسه. ختیادامه حرفش اشک ر يلبش ساکتش کرد و رها به جا ياو رو انگشت

 :شب قبل گفت یبه آشفتگ ینگاه

چند . در موردش بشنوم يزیخوام چ ینم گهیاما د ست،ین شبیفقط موضوع د. زاستیچ یلیسفر خ نیا لیدل -

 .فکر کنم زایچ یلیدارم تا به خ اجیاحت ییروز به تنها

 و عشقمون؟ یبه زندگ یکه پشت پا بزن نیبه ا ؟یبه چ -

 :گفت یبه سخت. حرکت ماند یدر چشمانش ب لیسه نگاه

 نیا. ختهیدلم به هم ر یتهش اون قدر تلخ شد که همه چ...  یشد، ول نیریبرام ش یلیعشق خ نیعشق؟ ا -

 .تظاهر باشه هی یهمه چ دیکه شا

 :نگاهش کرد يبا ناباور رها

 ...مثل تو که ... دروغ نگفتم، فقط نگفتم ... من  -

بود؟ به اندازه تفاوت حالمون،  یکیحال من و تو  نیبب. فکر کن میکه با هم داشت ییبه روزا نیرها خوب بش -

 . پر رنگ گذشته فرق داشته يحسمون به آدما

 .دیمن که گفتم ببخش -

 .خوام ینم نویمنم ا. شه یحل نم دیببخش هیبا  زایچ یلیخ -
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 کار کنم؟ یپس چ -

 !نیهم. مدت دور باش هی -

 :شکسته گفت ییکنارش رد شد که باز رها با صدا از

 !يدوستم دار نایاز ا شتریکردم ب یفکر م -

! یسادگ نیبه هم. تر حرکت کرد عیبار سر نینگاهش هم نکرد و ا یاما حت د،یبگو يزیباز مکث کرد چ لیسه

 .رفت

زده ثابت ماند و ذهن و دلش  خی يچا وانیل يچشمش رو. مبل نشست نیاول يرو. عقب عقب رفت یکم رها

 رونیبه سرعت چادرش را برداشت و ب. ندیباز نتوانست بنش. قرار شد یدلش ب. دیدو لیسه يحرف ها یدر پ

 يجار شیاشک ها. رفت رونیب هک دیاو را د نیاز پنجره ماش یاز ته دل خدا را صدا کرد تا به او برسد ول. دیدو

 .پله نشست يشد و همان جا رو

**** 

. مقابل چشمش بود زیم يرو يچا ینیهنوز س. خورد یدور تنش گره خورده و گهواره وار تکان م شیها دست

مثل خوره  ییچراها. رها تکان نخورد یروز شروع شد ول. هوا روشن بود. بود دهیچیغذا در خانه پ یسوختگ يبو

 .خورد یمغزش را م

ازدواج را قبول کرد؟ چرا سورن  نیآمد؟ چرا ا لیآمد؟ چرا بابا مخالفت کرد؟ چرا سه شیسورن سر راه زندگ چرا

را گفت؟ چرا  قتیترکشان کرد؟ چرا حق یقدر ناگهان نیشد؟ چرا بابا ا لیرا از سر گرفت؟ چرا عاشق سه شیادعا

 !چرا... چرا ... چرا . رفت شیپ یتا مرز فروپاش زیرفت؟ چرا همه چ لیسه

 يرا رو لیسه يصدا یجیگ انیم. بود جیرها گ یتلفن زنگ خورد، ول. بود جیدانست و گ یهمه را م جواب

 .دیشن ریغامگیپ

من به هم  هیاما دلِ دلخور و پر گال يدونم دلخور شد یم. تلفنو جواب نده یاگه خونه هم هست. سالم رها"

ازت  يدور نیا نیواسه هم. سر جنگ داره. خونه یحال دل و عقلم نم .که بتونم آرومش کنم هیتر از اون ختهیر

خوام برگردم  یکنه، چون نم جادیا یتسس ممیخوام صداتم تو تصم یکنم، چون نم یتلفنمو خاموش م. الزم بود

 ".خداحافظ. مراقب خودت باش. و برگردم رمیدرست بگ میتصم هی دیبا. و آزارت بدم

 :زمزمه کرد يو دلخور یرمق یافتاد و با ب شیزانوها يسر رها رو. دیچیبوق ممتد در سالن پ يصدا

  ؟یدل من چ ؟یپس من چ! انصاف یخودخواه، ب -
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 . باز راه گرفت شیها اشک

**** 

و چهار ساعت تنها خوراکش غصه  ستیب نیدر ا. تکان خوردن نداشت يبود اما نا داریشد که ب یم یساعت کی

. کرد یرا نگاه م وارید يرو يساکت عکس ها. نبود يخبر لیما هنوز از سها! بود و آبش، اشک شور چشمانش

 !نیهم. با گله و بغض

 دهیسپ امیرا برداشت اما باز پ یگوش لیتماس سه يایو رو الیبه خ. داد یم امیخبر از آمدن پ زیم يرو تلفنش

بار تلفنش با شماره  نیا. دیسرش کش يرا کنارش پرت کرد و پتو را رو یرا باز کند گوش امیبدون آن که پ. بود

 :حوصله نداشت اما جواب داد. زنگ خورد دهیسپ يتلفن منزل پدر

 !دهیسالم سپ -

 .بود دهیمادر سپ يصدا یول

 خاله؟ شوهرت خوبه؟ یخوب! سالم رها جان -

اش  یحوالبا تمام ناخوش ا. و بس دیپرس یتماس گرفته بود؟ اصوال حالش را از دخترش م دهیشده مادر سپ چه

 :گفت دیترد یبا کم یزن پس از مکث کوتاه. دیمودبانه تشکر کرد و حالشان را پرس

 جا خاله؟ نیا يایب یتون یم -

 :دیشد و پرس نگران

 شده؟ يزیچ -

 یم هیتو خودشه و مدام گر یلیذره بهتر شده اما خ هیتازه . تب داشت. ستیخوش ن دهیچند روزه حال سپ -

 ؟يایم. چشه یبفهم دیشا ایب. یباز تو دوستش. قربونت برم خاله یاله. زنه یحرفم نم. کنه

باره به دلش چنگ زد، باعث شد نه  کیکه  یزن و دلنگران يکه حال خودش بد بود اما التماس صدا نیا با

 .تلفن را که قطع کرد، برخاست. دینگو

**** 

 یبا بغض کم دهیسپ. کرد شیبهت تماشا با دهیبه گود نشسته سپ يو چشم ها دهیچهره رنگ پر دنید با

 .دیلرز شینگاهش کرد و لب ها

 تو؟ يکجا بود -

 :گفت يسردش را گرفت و با ناباور يدست ها رها
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 ه؟یچه حال و روز نیشده؟ ا یچ -

خبر از همه جا  یرها ب. شانه اش گذاشت يرا دور گردن او انداخت و سر رو شیدست ها. زد هیگر ریز دهیسپ

 رونیب دیبه بهانه خر دهیمادر سپ. مبل نشستند يبعد کنار هم رو قهیچند دق. کرد آرامش کند یبغلش کرد و سع

 .رفت و در واقع خواست دخترها راحت باشند

 :گرفته گفت ییو با صدا دیپلک مرطوب و ملتهبش کش ریدستمال ز دهیسپ

 !بده یلیحالم خ. ببخش رها -

 :آرام گفت رها

 شده؟ یچ یبگ يخوا ینم -

 .يومدین یسراغم ول يایزودتر ب دیمنتظر بودم شا. گمیچرا، م -

 .دیحلقه اش را در انگشتش چرخاند و آه کش رها

 .ستینبود و ن یچیکه حواسم به ه ختمیاون قدر به هم ر -

 :دستانش را محکم فشار داد و نگران گفت دهیسپ بالفاصله

 شده؟ یچرا؟ چ -

 :و با بغض گفت دیمعصوم لب برچ یمثل کودک رها

 .اونم گذاشت و رفت. گفتم لیبه سه -

 یب دهیسپ. دیاشک از گوشه پلک رها چک. برد ادیانگار غصه از . باز از بهت نگاهش کرد مهین یبا دهان دهیسپ

 :طاقت گفت

 که گذاشت رفت؟ کجا رفت؟ یچ یعنی -

 .تلفنشو خاموش کرده روزمیاز د. نگفت! دونم ینم -

رها فورا . آمد امکیباز زنگ پ. غصه و اشک ها او بود نیمقصر تمام ا دیشا. بزرگ تر شد دهیسپ يگلو ضبغ

 :دینگاه کرد که او پرس دهیبه سپ. بهتش برد. را باز کرد امیو پ دیدستش را عقب کش

 رها؟ هیچ -

 ده؟یکو سپ تیگوش -

 .عوض شد دهینگاه سپ حالت

 ؟یواسه چ م؟یگوش -
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 فرستاده؟ یک امویپ نیپس ا ستم؟یتو ن شیمگه من االن پ -

 .خواند يناباور انیرا م امیرا از دست رها قاپ زد و پ یگوش بایتقر دهیسپ

 "م؟ینیجا همو بب نیا يایامروز م. که گفتم هیآدرس خونه ا نیا"

 ده؟یپس چرا بهتت زده سپ -

 :گفت یانگشتانش فشرد و به سخت انیرا م یگوش. کوتاه نگاهش کرد دهیسپ

 ...االن  یکردم گم کردم ول یفکرم -

 :گفت عیمکثش رها سر با

 ؟يداد یم امیکه بهم پ يچند روز تو نبود نیا یعنی -

 :دیرها وارفته عقب نشست و پرس! سر خورد و سر تکان داد که نه دهیاز گوشه پلک سپ اشک

 ...که  هیک نیپس ا -

 !سورنه رها -

 .نامعلوم دوخت ينگاهش را به نقطه ا دهیکرد و سپ شیمطلق تماشا یدر سکوت رها

بهت گفتم؟ گفتم رها  یچ دمشیهمون دفعه اول که د ت؟یاومد خواستگار لیکه سه ییتو همون روزا ادتهی -

. از سر دلت گذشته یبهش بگو چ یسر و ته سورن نپرونش، ول یبه خاطر عشق ب. پسر واقعا دوست داره نیا

 رها؟ ادتهی. ستیباشه و ن یخواست یبوده که م یکیبگو 

 یفهمم چه ربط یتکرارش نکن، اما نم گهیتو د. روزها حماقتم چوب شده و تو سرم خورده نیا یبه حد کاف -

 کنه؟ یکار م یتو دست اون چ یگوش! دست سورنه یگیتو که م یداره به گوش

از اون دو تا اشتباه بزرگ تر  شتریپ یلیخ. نبود لیگرفتن سه دهیاما قبلش بدون اشتباه تو فقط ناد گمیبهت م -

 .يخور یچوبشو م يکه حاال دار يکرد

 ده؟یسپ یگیم يدار یچ -

 .نگاهش کرد سیخ يبا چشم ها دهیسپ

 .رها رمیفردا دارم م -

 .دیفهم یاو ربطش را نم یعنی. شود یم انیربط به هم ب یب دهیسپ يقدر حرف ها نیدانست چرا ا ینم

 کجا؟ -

 !رانیاز ا ریهر جا غ. عمه ام شیپ یدب دمیشا. کانادا -
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 چرا؟ -

 .تاب او را نداشت یطاقت نگاه ب. انداخت ریو سر به ز دیاز شرم چک دهیسپ اشک

 .یباشم که تو هست یطاق آسمون ریتونم ز ینم گهیچون د -

 لیکه مثل س یسمج ياشک ها دهیسپ. اول قصه بود نیمجسمه اما تازه ا کیمثل . ماتش برد. دیخشک رها

 .روان بود را با کف دست کنار زد و برخاست

 يکمتر از خواهرم نبود. دوستت داشتم. که رابطه ت با سورن شروع شد، نگاهم بهت عوض شد رازیش ياز تو -

اون روز . خوره یمثل خوره مغزو م فتهیبه جون آدم که ب! شناسه یحسادت مگه دوست داشتن و نسبت م یول

کور . عوض شد یتو افتاد همه چ هچشمش که ب ینگاهم کرد و اومد، ول. دیندمو دلبخ. دیمنو د رهیسورن نگاه خ

 شیکه پا پ دیکردم منو د یمدام با خودم تکرار م. شدم یداشتم منفجر م! و بس دیفقط تو رو د. دیند. شد

 نیشناختمت که اهل ا یم. يداد ینم تیشد که بهش اهم یگذاشت پس چرا رها رو انتخاب کرد؟ دلم خنک م

آخرشم مجبور  ست،یرها که پا بده ن. کوبه بذار بکوبه یآقا داره آب تو هاون م نیگفتم حاال که ا. يفرقه ها نبود

انگار تو هم منتظر تلنگر . شهیکنم و دلم خنک م یم خشی ياون موقع است که من سنگ رو. منو بخواد شهیم

تونستم  یشدم ول یم یاز درون داشتم متالش. يبهش ندارم، قبولش کرد یحس چیمن گفتم ه یوقت. يبود

! سورن عاشق شد و تو وابسته. تر شد قیرابطه تون برخالف ظاهر تنوع پسند سورن و محکم تو عم. تظاهر کنم

 .یواشکی يها هیتو گر یالبافیو خ هیدل دلبسته که کارش فقط تماشا شده بود و گر هیمن موندم و 

 :دفعه گفت کی رها

 ...تو  ده؟یسپ هیحرفا چ نیا -

 :با تضرع و التماس گفت دهیسپ

 .کنم یخواهش م. فقط گوش بده. ساعت مهلت بده رها هیتو رو خدا  -

. بود زیبدتر از همه چ دهیسپ دنیداد و نگاه دزد یدلش گواه بدتر م. زند یقلبش بد م. لبش را گاز گرفت رها

 توریمان يرو ینشست و عروسک شن وتریکامپ زیدورتر پشت م یسر در گم او کم ياز نگاه ها زیگر يبرا دهیسپ

را محکم در تنش  شیناخن ها کو دوخته شده عروس فیتوجه به بافت ظر یفشرد و ب شیدست ها انیرا م

 .رفت یحاال که شروع کرده بود تا انتها م. فرو کرد

شب . شه، که سورنو فراموش کنه خفه گهیزدم تو سر دلم که د دیکن یتر به رابطه تون فکر م يجد دمید یوقت

 ادیدفعه  کیشه اما  رهیبهم چ یدوست يایشمردم تا رو یهاتو م یهاتو، مهربون یتا صبح و صبح تا شب خوب
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 نیبه خدا تو فکر ا یول! که بودم یشدم همون احمق یباز م. امیبه همه دن دیکش یاومد و گند م یسورن م

حرف بزنه و  يتر شد و سورن رفت تا بابات واسه خواستگار يجد یهمه چ. شما فاصله بندازم نینبودم که ب

 ده،یبا خودم گفتم سپ. کرد زیرفاقتم سرر گید دمیکه د تونویختگیبه هم ر "!نه"کالم و محکم گفت  کی. نشد

شد  یبراش، چ یداشت يخواهر يادعا. و چند سالته نیچند دوسترها  یول تیهوا اومد وسط زندگ یسورن ب

حق  یدونست یم شهیفکر کن که هم یدرك، خودت به درك، دلت به درك، به خوشبخت پس؟ سورن به

بابات  دیعقا یدونستم تعصباتش به خشک یم. دادم بره سراغ حماد شنهادیبه سورن زنگ زدم و پ! رهاست

 يهر کار يبرا. تر شد کیبه من نزد یکم هیبعد از اون بود که سورن . دونستم ممکنه کمکتون کنه یم. ستین

تا تونست  دیمدت طول کش هی. شما به هم باشم دنیتونم شاهراه رس یکرد م یفکر م. گرفت یتماس م

 یم يتو رو دوست داره و به خاطرت هر کار. داره ندهیآ. کرده است لیکه تحص نیا. حمادو جلب کنه نانیاطم

 .گرفتن یگذشته شو فاکتور م يطنتاینکات مثبتش کم نبود اگه ش... و  گهیم یعل ایخودشه و  يپا يرو. کنه

در واقع داشت . نداره تیاصال براش اهم یترسه و اال بحث مال یبابات فقط م دمیفهم لدای يبار از حرفا هی

اومد و خسته  یرفت و م یاون م. رو اما سکوت کردم هیقض نیتونستم به سورن بگم ا یم. زد یسورنو محک م

 .همراهتون شده بود بایادم تقرو حم يکرد یتو خواستگاراتو رد م. شد ینم

به مراسم . شما دور شدم یکم از جنجال زندگ هی. پدر بزرگم فوت کرد دیشما خبر رس يکشمکش ها نیهم تو

بالفاصله بعد  نیواسه هم. جز کانادا بودن گهید يبچه ها کشورا هیبزرگم بق يجز عمو. دمیپدر بزرگ رس نیتدف

برخالف تصور ما همه اموال . که شد هبابا بزرگ باز بش تیهمه خواستن وص يو سه روز عزادار نیاز مراسم تدف

که قانونا  یدر صورت. شده بود نییپسر ارث تع کیمن هم اندازه سهم  يبرا یحت. شده بود مینوه ها تقس ونیم

به  یصورتکه اموال در  نیشرط داشت اونم ا نایالبته ا. از بابا بزرگ فوت کرده بود شیحقم نبود، چون پدرم پ

عمومم . از شش تا نوه فقط من مجرد بودم. عموم بود يبرا يخوب بهانه ا. میباش ردهکه ازدواج ک شهینام زده م

 یعنیسال وقت دارم  انیزودتر بده من فقط تا پا یرو هر چ هیسهم االرث بق دیتحت فشارم گذاشت که چون با

تو چهار ماه  عمومکردم و  یبه چهار سال بعدشم فکر نم دیمن شا. خنده دار بود. تنها چهار ماه تا ازدواج کنم

ثروت گذشت؟  اردیلیشد از چند م یاولش گفتم به درك اما مگه م. رانیبرگشتم ا. یشوهر کن دیگفت با یم

همه سال ثروت  نیا. گفت به درك اگرم نشد یم. حرف زدم یبا مامانم کل. کرد یطمعش داشت خفه ام م

دنبال راه . پول و طمعش فلج کننده است رقاما واقعا ب! حاالم روش ؟ينکرد ینبود زندگ يخاندان بزرگ پدر

فقط . یمشکلتو حل کن يازدواج سور هیبا  یبتون دیداد شا شنهادیچاره بودم که عمه ام باهام تماس گرفت و پ
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ت بره  هیسرما چهارم کی یحت. بده شنهادیپول هنگفت به طرف پ هیگفت . یکن دایآدم مطمئن پ هی هیکاف

با طرفتم قرار بذار تمام پول و موقع فسخ عقد . انجام بده و خالص يعقد سور. بهتره تا همه اش از دستت بره

شد که اگه  یحرفاش تو سرم اکو م. عمه بود که اسم سورن تو ذهنم جرقه زد يحرفا ونیدرست م. يبهش بد

 تمطرف فرص هیاز . تا دو هفته شب و روز نداشتم. محکم واسه مخالفت نداشت يداشت بابات بهونه ا هیسرما

از  شتریب یلیحاضر بودم خ! حس گرم هی. زد یته دلم قُل م یبیطرفم حس عج هیشد و از  یکم کم تموم م

اگه قبولم بکنه به خاطر توئه، اما تو  ینداره و حت دهیدونستم فا یم. عمه مو به سورن بدم و قبول کنه شنهادیپ

مدت کوتاه از طمع ثروت خاندان  هی سهوا یطمع داشتن سورن حت. اون برحه عقلمو پاك از دست داده بودم

قبول  عیدارم و اونم سر یاتیکار ح هیگفتم . زدم و باهاش تماس گرفتم ایباالخره دل به در. بود شتریبزرگمم ب

 .مینیکافه همو بب يکرد تا تو

 یپق هویاولش هاج و واج نگام کرد بعد . بهش گفتم باهام ازدواج کنه یو تته پته و بدبخت هیحاش یکافه با کل تو

 یکردن و من داشتم از خجالت تمسخر خنده سورن و نگاه مردم م یمردم با تعجب نگامون م. خنده ریزد ز

نگاه  يبه بعد به جا نیبهتره از ا" گفتو  تو چشام زل زد. شد يدفعه جد هیخوب خنده هاشو کرد  یوقت. مردم

 "!چقدر بده انتیخ یادبت کرد و بدون دیشا. یسر به صفحه حوادث بزن هی يبر يو هند یفارس يلمایکردن ف

تا چند روز با خودم . رمیخواست بم یاون قدر حالم بد شد که دلم م. ولم کرد و رفت طیشرا نیبعدم تو بدتر

 یول شتر،یگفتم من فقط ازش کمک خواستم نه ب یم. کردم یبود نثار حماقتم م راهیبد و ب یهر چ. بودم ریدرگ

دور  یاز هر چ گنیراست م. واسه اشتباهم بود لیدل نیمسخره تر هیتوج نیا. هیا گهید زیدونستم دردم چ یم

 لشیذهنمو تحو يهمون دروغا نیع. باز سماجت کردم و باهاش تماس گرفتم. یشیجذبش م شتریب یبمون

 هیسوم از اون همه سرما کیکردم بتونه مقابل طمع  یفکرشو نم. از تو کافه شتریبدتر و ب. کرد برام یقاط. مداد

شدم، چه برسه  ریده از خودمم س ینم یو امثال منِ دم دست ایتو رو به دن يتار مو هیگفت  یاما وقت اره،یدووم ب

 یم يکه به هر ترفند یه کردم واسه ذلت دلیگر. عمرمو کردم هیگر نیقطع که کرد بلندتر. به اون اموال

 !ثروت باد آورده چند ماه از تو بگذره هیرو همراهش کنه که حاضر نبود واسه به دست آوردن  يخواست مرد

 هیکنارش . از داشتن اون همه ثروت که آرزوم بود. یواه يها الیاز فکر و خ یحت.افتادم یهمه چ يتکاپو از

. حک کنم يبهتر يتونستم اسما یمن م. دست شعورم دادم که اسم سورنو از مغز و قلبم پاك کنه پاك کن هم

 ...از اسم سورن اما  ریغ یاسم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٢٣٣ 

. پرت کرد زیم يعروسک را رو. ختیر رونینازك پارچه عروسک را پاره کرد و شن ها ب هیال زشیت ناخن

نگاه و سکوت پر بهتش در حال له شدن بود،  ینیسنگ ریز. رها را نداشت رهیخ يجرات نگاه کردن به چشم ها

 .گور برد هراز را با خود ب نیا گریخواست د یافتاد، نم یاگر قلبش از تپش هم م یاما حت

کامال . ازش نداشتم يتو هم بودم خبر شیپ گهید. گذشت میکه با هم حرف زد يبار نیسه هفته از آخر دو

دوست نداشتم . دیلرز یدلم م. دیلرز یدست و پام م. بهم زنگ زد که خودش نیشده بود تا ا یموضوع برام منتف

 هی. زد یتند حرف م. جواب دادم ؟شد مقابل اون همه کشش دووم آورد یمگه م یول ادیدوباره اسمش تو مغزم ب

ساعت بعدش  هی. مینیجا همو بب هیتا اومدم حرف بزنم گفت . شه مونیپش دیترس یانگار م. زد ینفس حرف م

خواست  یاصال دلش نم یدونم چش شده بود ول ینم. میدیهمو د میرفت یبا هم م شهیکه هم یتو همون پارک

. بفهمه دیکس نبا چیه. بفهمه دیکنه رها نبا یم يهر کار گفتفقط . شد که قبول کرد یازش بپرسم چرا و چ

قرار بود . میو قرار بود بهش متعهد باش میستدون یکه فقط خودمون م يبا مفاد. قرارداد نانوشته مون امضا شد

هر موقع هم کارمون . از هم یتوقع چیداشته باشه بدون ه تیشه که مثال رابطه مون سند يجار غهیص هیفقط 

خودتو  يدار! راه انداخت که دختر خجالت بکش دادیداد و ب. به مامانم گفتم. قرارداد نقض شه نیا شدتموم 

پسر قابل  نیاصال از کجا معلوم ا. ارزه یکه اندازه سر ناخنت نم یثروت هیواسه  یکن یبدبخت م یدست یدست

 تیمجبور بود رضا یعنی. کردم شیباالخره راض یبحثا، ول نیاز ا یو کل نمشیمن بب ستیچرا قرار ن. اعتماده

. دستاش لرزش داشت. بود دهیرنگش پر! ادمهیکه با سورن رفتم محضرو خوب  يروز. نداشت يچاره ا. بده

دونستم همه  یو م فتهیزد که چشمش به چشم من ن یم واریبه در و د. کرد یخشک م شویشونیمدام عرق پ

راه  دادیداد و ب یبهش گفتم ول. شدم مونیواقعا پش. شدم مونیاز همون جا پش. ها به خاطر توئه یآشفتگ نیا

 .کرد یکارو نم نیکاش ا يه کرد و نشوند سر جام که امنو خف. رهیم شیکه کرده پ یانداخت که تا ته غلط

قلبم تحت فشار . افتاده بودم ریتو قفس گ. میو رفت میزمان ممکن مقدمات سفرو آماده کرد نیعرض کوتاه تر در

. من دور زدنت بود لیدل یبه خاطر تو قبول کرد ول دیسورن شا. دیکوب یمغزم م يتازه داشت اسم تو رو. بود

رفت  یهمون فاصله هم چشام دنبالش م اکردم، اما ب یبود که مثل سورن فاصله مونو کامل حفظ م نیواسه هم

 یلیخ میبود بهیکه دو تا غر یرفتارش با زمان. هر چند که همه راه ها رو به روم بسته بود. تلنگر بودم هیو منتظر 

. کرد یتموم شه، اما عموم باور نم مسخره يباز نیدرست شه و ا یکردم زودتر همه چ یدعا م. سردتر شده بود

عقد دائم  دینداره و با تیبرام سند غهیگفت ص. گفت اصال از کجا معلوم نقشه نباشه که بود یم. دنبال بهونه بود

کردم وسط  یفکر م. ستیدر کار ن یدوختن سهیخودشون بمونه تا بدونن واقعا ک شیپ یبعدشم سورن مدت. دیکن
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اومدم اعتراض  من ینبود چون وقت یفکر کردم شوکه است ول. نشد یشه ول نهوویعموم سورن د يهمون حرفا

 یرودرواس یب. هتل میبرگشت "!قبوله"کالم و محکم گفت  کیکنم راحت دستمو گرفت و منو نشوند سر جام و 

سر وقت  یمثل بمب ساعت هوی یرها بفهمه، ول دیبره با شیپ يجور نیرو به روش و گفتم اگه قراره ا سادمیوا

. ازش دمیترس. کرده بود یقاط. پول بهم برسه نیاز ا هم الیر هیذاره  یمنفجر شد که اگه رها بفهمه نم نشیمع

همون جا دنبال کاراش رفت و چشم رو هم . خفه شدم یبودم ول دهیروشو ند نیا. شده بود ینیب شیقابل پ ریغ

قرار شد سورن بمونه و من . هتل مینذاشت برگرد گهیبعد از اون عموم د. میسفارت و عقد کرد مینذاشته رفت

سرد  نکهیبا ا. حاضر نشد تو اتاق بمونه یسورن حت. بدتر بود یکیاز اون  مونیکیحال . بود يشب بد. برگردم

. بسته نشده جفتمون بود ياون و چشا گاریشده س یخال يها مونم پاکتا یگواه همه تلخ. بود رفت تو تراس

همون شب سورن . میرفت رونیتر ب قیفاصله عم هیگذشته کنار هم و با  يتر از تمام روزا بهیصبح هم غر

باز التماسش کردم . بدتر بود شهیحال تو از هم. برگشتم! گفت نه! بهتره. گفتم بذار به رها بگم. خواست برگردم

حالم ازخودم به . شدم یم نهووید دمید یم تویهر بار تو و آشفتگ. بذار بهت بگم، باز محکم تر از قبل گفت نه

خواست ادامه ش بده  یم یمتیسورن گذاشتم و اون به هر ق يپا شیبود که من پ یراه نیا یخورد، ول یهم م

من  هیسوم اموال و ارث کیاز  شتریب یلیخ يانگار بودن با من و اون ازدواج سور. دلخواهش برسه جهیو به نت

 .رهیسال موندنشو بپذ کی شنهادیو قبول کنه و پعموم شنهادیبراش ارزش داشت که حاضر شد پ

از  دیو تمج نینظر عمو جلب کرد که تو هر مکالمه تحس يدونم چطور یمدت ممکن نم نیکوتاه تر یط

سورن درست جوابمو . اون جا شهیواسه هم میو اصرار داشت من و مادرمم بر دیبار یحرفاش در مورد سورن م

سه ماه گذشت و . کنهترك  تشویسر هم حاضر نبود موقع هی یداشت که حت يدونم برنامه ا یم یداد، ول ینم

 نیا. اومدن به سرش نزنه يکه هوا چوندمیبود مامانمو پ یبا هر بدبخت. عموم دعوت کرد دوباره برم اون جا

 .با خانواده تو داشت یکیچون رابطه نزد ندش،یشرط سورن بود که مامانم اصال نب

برخوردش تو فرودگاه اون قدر برام . باهام عوض شده بود یلیرفتارش خ. جا خوردم سورن دنیرفتم از د یوقت

که  نیبه محض تنها شدنمون اول سراغ تو رو گرفت و ا یکردم، ول یفقط نگاش م قهیبود که تا چند دق بیعج

. اما قبول نکرد میبرگرد میتون یبمونه و م ستیمجبور ن گهیبهش گفتم د. دشیفهم ینم! نه ای يدیفهم يزیچ

 یدست عیشرکت واسطه فرش و صنا هیاونام  دمیتازه اون جا بود فهم. رهیبگ ادیچم و خم کار عمومو  دیگفت با

که قولشو  یتونست با پول یم تایسورن نها. خوره یبه چه دردش م دمیبازم نفهم یکنن، ول یرو اداره م رانیاز ا
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شه تا  کیخواد با عموم شر یم دمیم کم وسعتش بده، اما بعد فهمراه بندازه و ک کیفروشگاه کوچ هیگرفته بود 

 .از اسمش استفاده کنه

م همون جا باشه و از سودش استفاده  هیداد که اجازه بدم سرما شنهادیسهمم و داد و پ طیتو همون شرا عموم

و در  میبت کردبا هم صح. دادم یطبق قرارمون به سورن م دیسوم پولو با کیتونستم چون حداقل  ینم. کنم

 یکه کس نیبدون ا میاستفاده کن هیرماس نیکنار هم از ا میتون ینداره و م یاجیگفت فعال احت دمید رتیکمال ح

خنده اش  ؟یبهت گفتم پس رها چ ونیم یوقت. زن و شوهر من و تو وجود نداره نیو گفت ب دیخند. بفهمه

 بمونینص ياجبار قیتوف نیفعال که ا یکنم واسه داشتن اونه ول یم يگفت هر کار قهیتموم شد، اما بعد چند دق

چشمم رفت و  يتو مدام جلو ریتصو. تنم از حرفاش به گز گز افتاده بود. هیبقمثل  میکنار هم باش میتون یشده م

دونستم اگرم  یخواد، م یدونستم منو نم یم. ام یدونستم موقت یم. اما من دوسش داشتم... کرد اما  یآمد م

جسمم  هذاره ب یراحت بود که عشق تو نم نیاز ا المیحداقل خ. همراهش شدم یهدفه، ول هیبخواد واسه خاطر 

برد تا خودشو  یاستفاده رو م تیدم دستش بود نها یداشت از هر چ. سورن برام ناشناخته شده بود. صدمه بزنه

مچ  یآورد، ول یکمتر اسمتو م گهید. عشقش، فقط باال بره یبذاره، حت يهر شونه ا يحاضر بود پا رو. باال بکشه

انگار تا اون دستش بود خودشو متعهد . کرد ینم ازرو تو خوابم از دستش ب يدیکه روز تولدش براش خر يبند

 ... شب که  هیدونست تا  یتر م

نه ظاهر غلط . ده بودمبه خودم شک کر. دیدزد ینگاشو ازم م. رفت یمدام راه م. کالفه بود. دونم چش بود ینم

 ینم. دمیرفت حموم خسته بودم و خواب یوقت... ازش داشتم اما اون  يدرست کرده بودم نه خواسته ا يانداز

 ... دونم چقدر گذشت که 

زد که  یدهنش و حالت چشاش داد م يبو یبودم مشروب بخوره ول دهیند. آوردم یداشتم شاخ در م. بود مست

به  یراض یرو حل کنه ول یدونم خودشو خفه کرده بود چ ینم. زد یب حرف مل ریز. ستیتو حال خودش ن

 یرو بخواد نم يزیچ هی ردم هی یوقت. کنه، اما نشد یگوشم زمزمه م ریرو ز گهیاسم د هینبودم که  يرابطه ا

روح و جسمم مثل قلبم به تاراج رفت و . اگه مست باشه یحت یبهونه کنه زنش یخصوصا وقت ،یشه مانعش بش

 .شدم میغارت نبودم، چون خودم خواستم و تسل نیجز خودم مقصر ا یکس

سورن و . خبر بود یگوشش گذشت و ب ریچه در ز. اش به خس خس افتاده بود نهیس. آمد یباال نم نفسش

 .هنوز ادامه داشت دهیسپ يکابوس بود، اما حرف ها دیشا. خواب بود دیشا! دهیسپ
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اون  يچشما. گاریس یو نفس اون از دود سم دینفس من از هق هق بر. کردم اون راه رفت هیصبحش من گر -

لب آوردم به  ریاسم تو رو ز هیگر نیب یوقت. میهمه بدبخت نیمن از ا يزد و چشما یدو دو م یمونیاز پش

به  ياعتراف کرد برا. هکنه که خرد شده باش یم هیگر یمرد از جنس سورن وقت هی. دمیچشمام شکستنشو د

تونست ادامه  ینم. بود مونیواقعا پش. بود مونیکه االن دارم وسوسه شد اما پش یو ثروت تیدست آوردن موقع

ازم  يجور نیاون قدر ضعف نشون داده بودم که تونست ا. بود اهیس اهیس ایدن. حالم بد بود. رونیبده و رفت ب

مطمئنم اون شبم اگه خودشو با الکل خفه . کنه يکه نتونست نقش باز يبراش انقدر مهم بود استفاده کنه اما تو

 .بشه کیتونست بهم نزد یکرد نم ینم

فراموش  ویطبق قرارمون حق سورنو بهش دادم و گفتم همه چ. از عموم خواستم سهممو بده. نوبت من بود حاال

. فقط گفت متاسفم. فقط تشکر کرد. باطل الیخ یبدونه اما زه خودشو مسئول دیشا. ته دلم بود دینور ام هی. کنه

 !نیهم

چون ! محضر و تموم میکه فقط قرار باشه بر ادیسورن ب یجدا شدن و وقت يمن برم دنبال کارا میکرد توافق

 یعذاب هیبودن با سورن برام . گرفتم که زودتر کارو تموم کنه لمیوک هی. میدیرس جهیزود به نت یلیبود خ یتوافق

گفتن . ببرم يعدم باردار شیآزما دیبا گفتدادگاه  یبه هم خورد وقت یاما همه چ ست،یداشت که قابل گفتن ن

 ...و  ستمیباعث شد بگم مطمئن ن یدونم چه حس یاما نم ست،ین یکنم مشکل دییخودم تا

 .شب هوس و اشتباه من و سورن شد هی جهیشد که نت يبچه ا يبعد کابوس

 :دینال. تمام بدنش به رعشه افتاده بود. ند شداز جا بل رها

 . تمومش کن. دهیسپ گهیتمومش کن د -

 .بغض و شرم دستانش را گرفت که رها به ضرب پسش زد انیم دهیسپ

 ...و خودتون  دیداد يهمه مدت منو باز نیا -

 ...من . شه يجور نیخواستم ا یمن نم. مونمیرها به خدا پش -

که محکم مقابل  دیفهم نویحتما بابامم هم ؟يمن آورد یبه سر زندگ یبا سکوت احمقانه ات چ یدون یتو م -

  ده؟یآره سپ. و از دستم رفت ختیاون آشغال صداش اومد به هم ر یکه وقت. ستادیحماقتم ا

حنجره اش خش  یصوت يبکشد که تمام تارها غیخواست آن قدر ج یرها دلش م. کرد هیدر سکوت گر دهیسپ

 .مرد یانگار داشت م. آمد یدر نم شیارد، اما اصال صدابرد

 د؟یبابام از کجا فهم د؟یاز کجا فهم -
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 نیخواستم اون بچه از ب یمن نم. شد ادیتنشمون ز. زود خودشو رسوند تهران هیماجرا چ دیفهم یسورن وقت -

که  میاومد رونیب کینیکه کار تموم شد از کل نیهمون روز بعد از ا. کرد میبود راض يبا هر ترفند یبره ول

تر بود  دهیکه رنگش از من بدحال پر ینو سور میاومد رونیکه ازش ب یحال بد من و مطب. میدیباباتو د یاتفاق

 یحت. از نظرم تموم شد یهمه چ یکنه، ول یکار م یدونستم اون جا چ ینم. سند واسه حدس بابات بود نیبهتر

 یسورن با اون حالم ولم کرد و رفت اما وقت. در سکوت فقط نگاهمون کرد و برگشت. به راهشم ادامه نداد

 دمیگرفتم و رفتم و اصال ند نیماش "!کدومتون چیه. نشه داتونیدور بر رها پ" دیجمله شن هی دیمقابل بابات رس

اصال . شد برگرده دو سه روز بعدشم مجبور. بد بود یلیاومد خونه حالش خ یوقت. بابات و سورن گذشت نیب یچ

داشتم . پاشو سفت کنه يبود جا دهییچس یکرد ول یکار م یدونم اون جا چ ینم. رفته بود ادشیموضوع طالقو 

و  هیگر ریزدم ز دم،یلطافت رفتارشو د یوقت یسخت بود ول. بابات شیرفتم پ. نمینتونستم ساکت بش. مردم یم

بار  نیو مثل همون روز و ا رونیپرتم کنه ب یکردم با اردنگ یفکر م. کردم فیبراش تعر ازیتا پ ریاز س ویهمه چ

رها رو  يو فقط گفت هوا دیه پدر دست به سرم کشیمثل  یول يایسراغ رها ب يحق ندار گهیداد بزنه که د

اون جا بود که . هست ازت دور نگه دارم يداشته باش که سرنوشتش مثل خودت نشه، که سورنو با هر ترفند

واسه . کنه یبا سورن فرق م یلیخ دمیفهم دمیکه د لمیسه. نیشده که تو بحث و جدل دایپ یمنا لیسه دمیفهم

دادم شماره تو  شنهادیبهت پ. رفتم تا بتونم نگهش دارم. زدم سورن دور بمونه شیآتبود خودمو به آب و  نیهم

 یب. يکردم تا تو ازدواج کرد یبود دورش م يبه هر نحو. ازش ندارم يبه سورن گفتم خبر یول یعوض کن

 . بود میکه کرد برداشتن شماره تو از گوش يکار نیاومد اول یکه وقت نیخبر از ا

 .رها بود که قصه را ادامه داد دوباره

مثل من . يکرد يدوست دلسوزو باز هیمثل تو که نقش ِ . عاشق دلخسته هینقش ِ . کرد يمثل قبل نقش باز -

 . دستتون شدم چهیکردم و باز يمعنا رو بازاحمق به تمام  هیکه نقش 

اشک از سر کدام  يقطره ها نیا! هاله ناشناخته و ترسناك کی. مانده بود اهیس هیسا کیحاال فقط  یدوست از

 یحلقه لعنت نیا دیبا. خودش انداخت يجلوتر رفت و دست به گلو د؟یچک یم دهیصورت سپ يمحابا رو یغم ب

 :گفت یچارگیبا ب. زد یرا کنار م

سر سوزن  هی یذره محبت نسبت به من تو دلت نبود؟ حت هی ؟یگرفت یفراموش ؟يکور شد ؟یدوسش داشت -

رفتم  یم يدید یم. رها، از سر راه عشقم گمشو کنار یگفت یکلمه م هی ؟یبکن يکار نیباهام چن ادیکه دلت ن

 من از دستم رفت؟ یف زندگهم نص یبود که هم تو باخت يچه قمار ده؟یبود سپ يچه قمار نیا! نه ای
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 .باال رفت شیلرزان او را گرفت و صدا يها شانه

که بابام مرد؟ که  ؟ینگفت یچیو ه يوسط؟ که ساکت شد یمنو گذاشت یتو مشتت بود که زندگ یچ. با توام -

 !رفت؟ لیسه

 :گفت یو شرمندگ هیگر انیم دهیسپ

مثل خر  یشدم، ول مونیهمون موقع که رفتم کانادا پش! شه رها يجور نیخواستم ا یبه خاك بابام قسم نم -

باشه که بچسب به  وونهیقدر د نیا. باشه لهیقدر بد پ نیکردم سورن ا یفکرشو نم. کرده بودم ریتو گل گ

کار قرار نبود  نیخدا عاقبت ا به. عوض شه اما نشد زایچ یلیکردم بعد از ازدواجت بفهمه خ یفکر م. تیزندگ

 !بشه نیا

خفقان آور  يماندن در آن فضا شتریب. برود رونیو شالش چنگ زد که ب فیبه ک. سر تکان داد و عقب رفت رها

ساله  نیچند یو هوس را از بطن پاك دوست ایو ر یپست اهیهمه قصه س نیا دنیطاقت شن. گرفت یجانش را م

 یسوراخ کند و متالش راخواست پوست سرش  یمغزش گلوله شده بود و انگار از شدت فشار م. اش نداشت

 .خودش را مقابل او رساند و با تمام وجود التماسش کرد دهیاز آن که به در برسد سپ شیپ. شود

و  مونمیبود که چقدر پش انیبه خدا بابات در جر یول يحق دار یاگه منو بکش یحت. يحق دار. غلط کردم رها -

 . کنارت باشم گهیذاشت د یاال نم

در و  ای دهیدر گوشت و تن سپ انتیو خ يهمه ظلم و بد عهد نیبه جبران ا شیرا مشت کرد تا ناخن ها شدست

. وجود خودش را هم آتش نزند یعمر دوست کیرا بست تا تا خاکستر شدن  شیچشم ها. فرو نرود وارید

اش خس  نهیس وخش داشت  شیصدا. کشد یآخرش را م يمرده که نفس ها کیمثل . آمد یدر نم شیصدا

 .بلند بود يادیبود ز ختهیدلش ر يپا دهیسپ يکه حرف ها یزمیه يصدا. کرد یخس م

 دیشا. کنم ینم نتینترس نفر. بکن تویراحت زندگ الیبرو با خ. رمیبرو کنار بذار برم بم! دهیبرو کنار سپ -

 .يلطفو تو بهم کرد نیناخواسته بزرگ تر

 نیرها من زودتر از نفر دن؟یدارم که بهونه ش کنم واسه نفس کش یدارم که ببازم؟ چ یمن چ ؟یکدوم زندگ -

تقاص . سورن مردم يدست و پا ریهمون شب که آرزوم بود ز ،يدیهمون موقع که تو آه کش. شدن تقاص دادم

 شتر؟یب نیاز ا

 يعزا يبرا هیگر. کرد هیگر. اش چنگ زد نهیبه س. دیکه دلش لرز نیآن قدر سنگ. دیآه کش. نگاهش کرد رها

 .کم بود یلیخ انشانیم یهمه وابستگ نیا
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از دوست داشتنت بگذرم؟ اگه تموم  يعمر خاطره بگذرم؟ چطور هیاز  يچطور ده؟یازت بگذرم سپ يچطور -

. يمحرمم بود ،يدوستم بود ،يخواهرم بود. رمیتونم خاطرتو پاك کنم مگه بم یدفتر خاطرات عالمم جر بدم نم

 رم؟یبگ یاز ک مویدرد و دل کنم؟ سراغ کودک یاعتماد کنم؟ با ک یبه ک گهید .يبود میخوب بچگ يخاطره ها

. و خفه م کنه چهیو دور تنم بپ ادیکش ب ستین دیبع. خودمم بترسم هیاز سا دیبه بعد با نیچطور دلت اومد؟ از ا

نکنه اونم . زانو بزنم نیزم يترسم رو یم. زهیسرم نر يهوا رو یترسم به طاق آسمون نگاه کنم که ب یم

 .آدماشو ببلعه

باز ! یکودک يرفت؟ شعرها یاز آن آشفته بازار چه ها در ذهنش رژه م. اش را فشارداد یشانیکف دو دستش پ با

چو  گرند؟یکدی يآدم اعضا یبن ایباران  نیباز باران بود و غصه، باران بود و دروغ، آوار بود ا! نه. باران با ترانه

 گریآدم د یبن. آمد ینم ادشیشعرها درست  یحت. دش ایرو! ها؟ نه نیچه بود ا! رد روزگاربه درد آو يعضو

سرطان دروغ . بماند ينمانده بود که عضو یتن. خودشان دشمن قسم خورده هم شدند. نداشتند طانیبه ش يازین

 .را برداشته بود تیآدم يادیبن يعفونت کل سلول ها. تیتن بشر يچنگ انداخت رو انتیو خ

به . آورد یم مانیا ایدن نیبه دروغ بودن ا دیشا. دیبار یباران اشک و چشم نم نیکاش ا. ستادیا یزمان م کاش

به جهنم رفت و  میارزش از بهشت رانده شد مستق یب يبر سر وسوسه ا یآورد همان دم که آدم یم مانیا نیا

را  ایشد دن یکاش م. اش را فشار داد یشانیپ ".نجاتم بده ایخدا"زمزمه کرد . کرد هیگر. نشد نیگرفتار برزخ زم

 .از وسط جر داد و دورش انداخت

شد که تا عمر دارم  يتو رگ هام ابد یبغض هی"پشت سرش جا ماند  شیصدا. جلوتر از خودش رفت شیپاها

برود  رونیهنم بتا زودتر از آن ج دیدو یم. دیدو یم "!بغض سقف آسمونم خراب شه کمه نیا يبرا. قلبم بسوزه

فشار قبر . قبر کیمثل  ستدر. شد یتر و تنگ تر م کیآن خانه لحظه به لحظه تار. گشت ینفس بر م دیشا

 یو هر خاک يقبر شود؟ مگر نگفتند هر جا برو یبزرگ نیبه ا ایشد دن یبود، نه؟ مگر نم نیگفتند هم یکه م

. خودش بود يهم تاوان حماقت ها ایگور دن نیا! گورت شود منزلت اعمالت است و قبرت ساخته دست خودت

در را  يبدنه فلز يدکمه رو. هم مکث نکرد يلحظه ا ماا دیکه دنبالش دو دیرا شن دهیترس خورده سپ يصدا

 ...فشرد اما 

 .بود ایروز رو کیکه  ییو نگاهش به چشم ها دیچسب نیبه زم شیچهار چوب در پا انیم درست

بهار و طراوت  يبایز يبه روزها يکرد شباهت وافر یبود و فکر م رینظ یکه ب ییخوش رنگ مردمک ها سبز

 .آب بود يلجن کنار جو یدارد اما االن به گنداب و زشت
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. رفت و آهسته گفت رها، اما اجازه نداد نامش از زبان او کامل ادا شود شیپ یقدم. نگاهش کرد يبا ناباور سورن

 .دیاز دست و انگشتانش به صورت او چسب یآن قدر محکم بود که حس کرد بخش یلیضربه س

ضربه را لمس نکرد فقط ساکت و صامت و  يجا یحت. عقب پرت شد یقدم بایآن قدر شوك شد که تقر سورن

 .رها به هم فشرده شد و با نفرت در چشمانش زل زد يلب ها. نگاهش کرد رهیخ

 نیشاه هی هیفقط از دور شب. يو کرکس بوداما ت نهیشاه شهیاوج هم يبلند پرواز تو يکردم پرنده ها یفکر م -

 . یستیکه الشخورم ن نمیب یحاال م یول يبود

 نیرحمانه تن به تن او زم یقدر باران ب نیچرا ا. و پر باران کرد اهیس ابانیدر خ دنیزد و شروع به دو کنارش

 یآتش م شیآدم ها نیزم نیبر ا دیبا دیهم قهرکرده بود؟ شا دیخورش. بود کیچقدر همه جا تار! دیکوب یم

 دیکجا شن. رحمند یگونه ب نیخودشان ا یوقت یکنیشرمت را تحمل م یب يچطور بنده ها ایخدا! نه باران دیبار

 یم. همه دروغ را ندارند نیطاقت ا. ستندیاحمق و ساده ات صبور ن يبنده ها ایخدا "خدا دارد؟ يعجب صبر"

 !؟یده ادشانی يصبور یخواه یم ای يریتاب شدنشان جانشان را بگ یشود به محض ب

 نیاز ا. شد شتریب شیسرعت قدم ها. دیشن یدر آب باران را در پشت سرش م ییشدن پاها دهیکوب يصدا

 هیسا یاهیتن به س یفرع ابانیکوچه به خ چیدر پ. دیترس یپشت سرش م هیاز سا. دیترس یقدم ها م يصدا

 شیپشت سر مانتو زا یدست. دیدو یپشت سرش م طانیانگار ش. تا رعد و برق هم نشانش ندهد دیدرختان کش

 یو حت ایدن نیا يکجا چیبه نظرش ه يروز. شناخت یرا م یعطر لعنت نیا. شد دهیستبر کوب یو به تن دیرا کش

 .داد یتعفن م يعطر را نداشت اما االن بو نیبهشت ا

 .داد زد. شتاب برگشت و با تمام قدرت هلش داد با

 !یدست به من نزن عوض -

 .را مقابل او نگه داشت شیدست ها سورن

 .به حرف من گوش بده. باشه، اما گوش کن رها -

 :و با بغض گفت دیقدم عقب کش رها

که . مرگ کنم يآرزو شهیصداتم باعث م دنیکه شن ادیاون قدر ازت بدم م یعنی ؟یچ یعنینفرت  یفهم یم -

اعتماد کردم . به تو اعتماد کردم یعوض يایدن نیشم، چون منِ احمق تو ا زاریب ایاز کل دن شهیباعث م دنتید

عذاب وجدان  گهید. کشم ینم دموبه خاطر محبت خداست که خو. ببرم اما خدا دوستم داشت شیپ مویکه زندگ

نتظر م دیکه با ییحاال تو. دونم یشکستن دل تو نم جهینت لویهر اخم سه گهید. ستمیمنتظر تاوان ن گهید. ندارم
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که  یشکن یحاال مطمئنم تو چنان م دم؛یروز تاوان شکستن دلتو م هیکردم  یاگه تا امشب فکر م. یتاوان باش

 .رهیگ یآروم م ایدل دن

 .و راهش را سد کرد دیاما سورن چرخ برگشت

 ه،یحرفا نقشه است، باز نیرها ا. ياز دستم بر دمیترس ینذاشتم بگه چون م. نگفتم بهت چون دوستت دارم -

 .کردم واسه داشتن تو بود يمن هر کار. نرو یتنه به قاض هی. باور نکن

تو اگه  ؟یبه خاطر من بچه شو کشت ؟يرو بدبخت کرد دهیبه خاطر من سپ. به هم نزن نیاز ا شتریحالمو ب -

 .يکرد ینم يبا اون و احساسش باز ،یشناخت یاگه محبت م ،يآدم بود

 .شد کینزد یقدم سورن

 ... یخواستم قبول کنم، ول ینم. بود دهیخود سپ نهادشیبه خدا پ -

 .دیبرس تونیو به زندگ دیحاال دست از سر من بردار. اون بود باشه شنهادیپ. بسه سورن -

 :داد زد سورن

 میحساب بانک یهر چ. وسوسه پولش بود یازش سوء استفاده هم کردم ول! آره من مقصرم. یچرت نگو لعنت -

خال  يدیچسب یرفت. اومد یرفت بابات زودتر کوتاه م یباالتر م میو کار یوجهه اجتماع یهر چ. شد یپر تر م

 تن آدما رو بکنم نردبون تا بهت برسم؟  دیشا يرسه؟ فکر نکرد یدستم بهت نم يآسمون و فکر نکرد

 :گفت مانیشد و پش آرام

 ...تا  ختمیخرخره کثافت تو حلقم رتا . با فکر تو نشد. نشد رها. ادامه ندادم باهاش. شدم مونیمن پش یول -

 .خفه شو! خفه شو سورن -

من خطا کردم  ستن؟یآدما خطا کارن، ن. يبزرگ شد يتو که تو خونواده معتقد. یتو بگ یباشه هر چ. باشه -

 . خوام جبران کنم یم یول

که مرد  ییجا. مهچون دل و عقل و عشق من تو خون رونیفکر منو از سرت بنداز ب. دهیبا سپ یجبران کن، ول -

 !بهیغر ينه تو، نه با تو. خودمه

 . موقعا گذاشتنش نیواسه هم. ریطالق بگ. یکن یتظاهر به خوشبخت یستیتو مجبور ن. نداره رها یبیع -

 :گفت نانیاو زل زد و با اطم يبه چشم ها رها

دارم،  یهمه چ لیبا سه. کنم ینم یمن تظاهر به خوشبخت. رنیتونن عشقمو ازم بگ ینم رنیاگه جونمم بگ -

 !یهمه چ
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 روز دستاتو من گرفتم؟ هیاگه بفهمه  یحت -

 .که بخوام پنهانت کنم یاون قدر ارزش نداشت. دونه یم ویهمه چ. من پس و پنهون از شوهرم ندارم -

 شیقدم رها عقب رفت که دست سورن به بازو. تمام معادالتش غلط از آب در آمده بود. باز جا خورد سورن

به . کم مانده بود از ترس سکته کند. هم در جوارش بود یدو مغازه فرو رفت که درخت نیب یدر فرو رفتگ. دیچسب

 يبرا یبود که دو سال حت يهمان مرد. سورن بود يکدام رو گرید نیا. دیپشت سرش رس یسرد و سنگ وارید

از ضربان . کرد انشانیم حائل مرفت دو دستش را محک شیصورت او که پ. گرفت یگرفتن دستش هم اجازه م

بود که انگار قصد سوراخ کردنش را  دهیچسب واریسرش آن قدر محکم به د. دستش دچار تهوع شد ریقلب او ز

 فیکث. رحم بود یب. او دوخت نیپر آتش و خشمگ يارا به چشم ه سشیترس خورده و خ يچشم ها. داشت

 :گفت يرفته ا لیتحل يبا صدا. دیفهم یحد نم نیبود و تا ا

 یهر غلط ؟يدار یچرا دست بر نم ؟يخوا یازم م یچ. زن شوهر دارم هیمن  ؟يدار رتیغ ؟يمرد ؟یآدم -

 تو مشتتم؟ یاراده کن يفکر کرد. من عروسکم يو فکر کرد يدلت خواسته کرد

که از  قتیمثل اسم رف شهیاز شناسنامه و مغزت پاك م ارویاسم اون . رها یمال من ،يو شد یهست یهر چ -

 .شناسنامه من پاك شد

 .گمشو کنار. يبر یآرزوشو به گور م -

 :داد زد هیتر رفت که رها با گر کیسورن نزد صورت

 .گمشو. دست به من نزن سورن -

 .شدند یلیس نیصورت رها سوزاننده تر يرو شیبود که زمان حرف زدن حرارت نفس ها کیآن قدر نزد سورن

 نیو زنِ ا يمقابل اشتباه من، تو هم اشتباه کرد. يایباهام م. رها یکن یکه گفتم م يبه زبون خوش کار -

 .میشیحساب م یب يریطالق بگ یوقت. يپسره شد

 .من عاشق اشتباهم شدم نهیفرقش ا -

در  شتریب. آغوش حرام کیبرو برگشت پشت سر بن بود و رو به رو  یکرد کنارش بزند اما در آن زندان ب تقال

زود دست او  یلیو داد بود، اما خ غیسابقه فقط ج یمحض و باران ب یکیتنها حربه اش در آن تار. فرو رفت وارید

 .و خفه اش کرد دیبه دهانش چسب

 یبه جون خودت قسم اگه مجبورم کن یول ،يا سهیقد هیبرام . تو دراز شه رها میخوام دستم به حر ینم -

اسمش . هیتاوانش چ ستیواسم مهم ن. یفتیکه به پام ب ارمیسرت م ییبال. که تو ذهنتم شمیم یطونیهمون ش
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شرف که  یب هیبه عنوان  ننز یباهات داره، که وسط مالء عام دارم م یچه نسبت ارویاون . یهست یک. هیچ

مهم . تیشونیچسبم به پ یو م شمیدارم برم داغ م ياگه پا یول ،یرانیا يمردا رتیدست دراز کرده به ناموس غ

 یرو به پات م ایدن. میو با هم بر ریطالق بگ. پس درست عقلتو به کار بنداز. یمتیبه هر ق یکه مال من باش نهیا

از ما بهترون  هیخواستنت نسوختم که سهم  شیسه سال تو آت. رمیاز سر بگ امویمجبورم نکن کثافت کار. زمیر

 ؟يدیفهم. یش

 :داد زد بلند

 ثابتش کنم؟ ایخوامت  یتا کجا م يدیفهم -

خواست؟ به چه  یگفت؟ چه م یچه م. شده بود یشک روان یب. بود وانهیسورن د. دیلرز یم هیاز ترس و گر رها

حماد . پدر بود هیسا هیشب. شد کیمرد آشنا نزد کی هیاوهامش سرگردان بود که سا انیکرد؟ م یم دشیتهد

به . سورن برگشت "حمـــــاد" زد غیرها شد ج با تمام قوا گوشت مقابل دهانش را به دندان گرفت و تا. بود

 نیزم يآن قدر محکم که رها هم رو. شد دهیکش یسورن به شدت به سمت. نفس رها آزاد شد دهینکش هیثان

کرد  یشک معطل م یب. بود یو مشت و لگد و باران در هم قاط ادیداد و فر يصدا. عقب رفت هیبا گر. افتاد

 یبهت م يهم بر ایتا ته دن" دیکوبنده سورن را شن يصدا دنشیدو انیم. کرد دنیشروع به دو. مرد یم یکی

ترمز  غیج يصدا. دیدو ابانیمحابا وسط خ یب ".يریاگه بم یحت. یتو مال ِ من. یکن یذارم زندگ ینم. رسم رها

انگار  نیسرش در اثر اصابت با زم. بخورد نیو پر آب باعث شد زم سیخ نیزم يها رو کیشدن الست دهیو کش

 .را گرفت شیبازو یدست. سوراخ شد

 بابا؟ یخانم؟ دخترم؟ خوب -

 :و التماس گفت هیبا گر. دستش را گرفت. نگاه کرد انسالیمرد م به

 !کشن یدو نفر االن همو م. ییباال ابونیخ دیتو رو خدا بر -

 :و داد زد دیآسفالت کوب يتاب کف دستانش را رو یرها ب. که دورش جمع شدند با تعجب نگاه کردند یمردم

 .دیکمک کن. کشن یبه قرآن همو م! تو رو خدا -

. دیکش واریرا کنار د فشیرا گرفت و تن نح شیبازو ریز یزن. دندیدو. که او اشاره کرد یابانیبه سمت خ يتعداد

ر گلو د هیجز بغض و گر يزیچ. نکرد شیبود اما تهوع رها یمعده اش خال. دست به تنه اش گرفت یپشت درخت

چقدر گذشت تا  دینفهم. ستدیپا با يتوانست رو ینم یآمد اما حت یم ینگران زن يصدا. فقط عق زد. نداشت

و ترس خورده اش در نگاه داغ و نگران و سرخ حماد قفل  سیچشمان خ. و بلند شد دیچیدور کمرش پ یدست
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 شهیش. جر خورده اش قهی يداشت تا رو انیخون جر یاش سرخ ینیبود و از گوشه لب و ب یصورتش زخم. شد

آدم ها با  ریبه نگاه متح الیخ یب. ایبه تمام دن الیخ یو ب دیمحکمش چسب نهیبه س. بغضش هزار تکه شد

 یحرمت ها چه دوخت نیا يبر پاره ها! بس بود؟ یشرم یهمه ب نیا يبرا هیگر نیا یعنی. کرد هیبلند گر يصدا

اگر شرم داشت و طماع نبود  یآدم. شدن بود ینیقانون زم نیا! چینزند؟ ه چشم ياش تو هیبخ يزد که جا دیبا

 .شد یکج نم نیزم هکه راهش ب

ها  دهیشن جیهنوز گ. دیدو یهنوز چشمش به دنبال قطرات باران م. برنداشت شهیمتوقف شد اما سر از ش نیماش

 یرحم یو ب یشرم یهمه ب نیو هنوز باور ا دیچک یاشکش م يهنوز قطره ها. بود شیپ یساعت يها دهیو د

 .سخت بود

که  ییصدا. گرفته بود یآرام و نرم حماد امشب کم شهیهم يصدا. صورتش سر خورد يانگشت نوازشگر رو دو

باشد و قلب ها را با حس بم  ییحنجره طال کیتوانست  یم. هنر بسازند کیخواستند از آن  یم شیخواهرها

حاال آن صدا امشب سکوت . هدنکرد تا ادامه د يپدر گفت نه اصرار یتا اوج ببرد و فقط وقت شیصدا فیاما لط

او و قلب رها  يخش را در صدا نیاش زخم خورد و ا یصوت يآن قدر که انگار تارها. کوچه را با نعره پاره کرد

 !ره کرد؟را تکه پا شیشگیحماد حرمت آرامش هم ادیفر يچه کرد با خانواده اش که صدا. دیکش

 !منو نگاه کن! رها -

 .در گوشت دست ها فرو کرد شتریرا ب شیچسباند و ناخن ها شهیبه ش شتریرا ب سرش

 .با توام رها -

 .کرد یچیشکسته ق ییدنباله دارش را باالخره با صدا سکوت

 صورت تو که انگار به تن من خورده؟ ينگاه کنم؟ به زخما یبه چ -

 .دیت و صورت او را به سمت خود کشچانه اش را گرف. خم شد حماد

 !نگام کن دلم آروم شه -

 یکه در کابوسش هم فکر نم يچهره ا دنیباز اشک با د. پشت مردمک مه گرفته و سوزناکش به او نگاه کرد از

 .دیپلک او کش ریحماد با دستمال ز. شره کرد ند،یکرد بب

پاره کرده  کهیاون الدنگو ت نایاگه زودتر از ا .رفت کم بود یم میبرادر رتیغ يامشب سرمم پا! سرت يفدا -

 .دیکش یبودم، کار به امشب نم

 سر و جون تو پس بده؟ دیتاوان اشتباه منو چرا با -
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من هنوز . نکن هیگر يجور نیرها تو رو به روح بابا ا! یزمیعز. یناموسم. یچون خواهرم. چون برادرتم -

 . نیماش شهیبا سر رفتم تو ش يدید هوی. ام وونهید

 :التماس کرد هیبا گر. پسش داد اهیسنگ س کیآغوش گرم پدر را گرفت و  شیآخ که حماقت ها! روح بابا! بابا

 .رمیم یم. ترکه یروح بابا رو قسم نده حماد و اال دلم م -

ا موقع شب ب نیتا بدونم ا. تا بتونم داد بزنم سرت. یش یتا خال. یکن تا سبک ش هیاون قدر گر! خب یلیخ -

شرف جا  یدست اون ب ریز یکنار دل شوهرت باش دیبا یچرا وقت ؟يکرد یکار م یچ زیهمه چ یاون مردك ب

 ؟يموند

. بود میحج يادیدل کوچکش ز يهمه غصه برا نیا! رتریشد و بغضش نفس گ یتر م نیو سنگ نیسنگ دلش

نبود . دیکش یم غیج شیدردها انیپر صدا م يدرد. دردناك بود يادیروحش ز نهیآ يرو یهمه خط خط نیا

آغوش او بود کجا  مشنشسته بود، حاال که دلش در به در آرا لیسه يچرا حماد جا. بدتر بود زیاز همه چ لیسه

 .همه درد خطرناك بود نیا. همه بغض سهمش از عشق بود نیگشت؟ چرا ا یدنبالش م

 یول دیجوش یمغزش م. دیکش یقلبش هوار م. کرد یم هیصدا گر یب. پوشاند شیرا با دست ها صورتش

 دیکه با ییغصه ها. بود شیغصه ها ختنیر رونیب يصدا همه تالشش برا یب هیگر نیا. آمد یدر نم شیصدا

 !هم بود؟ يعتمادا یو ب انتیبه اسم خ یسم يبرا يپادزهر. آورد تا مسمومش نکند یباال م غیبا داد و ج

 .دیکامل به طرفش چرخ. کرده باشد یز هم اشتباهکرد رها با یباور نم. چنگ زد شیتاب به موها یب حماد

! ياومد رونیو ب یموقع شب راه گرفت نیکجاست که تو ا لیتو؟ سه يکار کرد یقسمت بدم؟ چ یرها به چ -

 .يزد معلوم نبود االن سر از کجا در آورده بود یبه من زنگ نم دهیکه اگه سپ

اش سکوت  هیگر يو صدا دیکه سنگ قبر پدر را د يمثل روز. شکست شیصدا در گلو دهیآمدن نام سپ با

شد و  بشیخاك شده نص یدوست يشده رو نیو نفر اهیسنگ قبر س کیحاال هم . گورستان را در هم شکست

 !بس

! حماد. تونم بفهمم ینم. فهمم یرو نم زایچ یلیمن خ. خواست یم یدونم سورن اون جا چ یمن اصال نم -

 .ورن با هم بودنو س دهیسال آخر سپ هی نیتمام ا

 .دیرها را گرفت و او را به سمت خود کش يبازو! چه؟ یعنی. شوك شد. خشک شد حماد

 ؟یچ یعنی -
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 يدوست همه عمر من، خواهر من، محرم ِ من شده بود محرم مرد یعنی. من بدبختم یعنی. من احمقم یعنی -

 !ساله زنِ سورنه هی دهیسپ! حماد. سادمیکه من به خاطرش مقابل بابام وا

 دهیشن نیا. آمد یجور در نم. و لرزان رها خشک شده بود سیرنگ و خ یب يناباور حماد به لب ها يها چشم

رو به باد  یشمع هیکه شب یسورن د،یچرخ یکه دائم مثل پروانه دور رها م يا دهیسپ. آمد یها جور نم دهیها با د

باالخره لب . آمد یشمع و پروانه کنار هم جور در نم نیا کرد، یم یرها تظاهر به سوختن و خاموش ياز دور

 .تکان خورد شیها

 گفته؟ یک ؟یدون یاز کجا م -

 .گفت ویامشب همه چ! دهیخود سپ -

حماد پرخشم و ناباور مشت گره کرده اش را . حماد داد لیخالصه کرد و تحو یدر جمالت دیو د دیآن چه شن هر

 :دیو غر دیفرمان کوب يرو

اون دختر ساده چرا حماقت کرد و . منِ ساده رو بگو که دنبال حل مشکل مثل آدم رفتم جلو! گریشرف باز یب -

 . فهمم ینگران بابا رو حاال م يچشما يمعنا. فهمم یساکت موند؟ حاال م

درست بود که . درست بود که حسش به سورن تمام شد. بود ییبود پس حال رها تماشا ختهیهم به هم ر حماد

آن . دیخورد و نفهم يمدت هاست باز ردیبود که بپذ نیاما سنگ د،یفهم یگذرا را م یعشق و حس يزه معناتا

که  يخور یرو دست م یناز کسا شهیهم". جمله در مغزش بزرگ و ثبت شد نیا. شیها نیتر کیهم از نزد

رنگ که قابل  یب ایطلق م اهیبود؟ س یاعتماد چه رنگ گریاصال د. محض بود قتیحق "!ياعتماد کرده ا شتریب

 .و لمس نبود دنید

 :دست رها را گرفت و گفت. کرد افکار نا به سامانش را منسجم کند یسع حماد

 .ینباخت ویزیرها تو چ! به درك -

 هویمن  يبابام که مثل کوه محکم بود از ترس آبرو. دهیآبروشدنم ترس یبابا خودش بهم گفت از ب. چرا باختم -

 يرو تو دهیبابامو تو خاك سرد و سپ. خودم خاك کردم زامویمن دو تا از عز. رو از دست دادم دهیسپ. ختیفرو ر

 .رهیکنم تا دلم آروم بگ يبراشون عزادار یتا ک. نفرتم

 .توانست آرامش کند یکاش م. خورد یحماد م نهیبوکسور به س کیمحکم  يرها مثل مشت ها يها هیگر
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کردن حق همه  یمثل زندگ. رفتن بابا تلخ اما حق بود. رهیگ یاجازه نم. زنه یمرگ در نم. دلم زیعز! رها -

روح بابا پر از  یتو آروم و خوشبخت باش. افته یم فته،یکه قراره ب یخودتو سرزنش نکن چون اتفاق. ماست

 .شهیآرامش م

 حماد؟ یچ نمینب گهیآرامشو د ياگه رو -

 ده؟یچرا؟ به خاطر پشت پا و حماقت سپ -

 ؟یاگه برنگرده چ. همه قلبمه لیگوشه قلبم بود که کنده شد اما سه هیاون  -

 .بدتر یکیاز  یکیشود؟  دهیبر مغز داغ کرده حماد کوب یبود امشب چند ضربه متوال قرار

 کجاست؟ لیسه -

 .موندم یکاش بازم ساکت م...  یبگو و گفتم، ول یگفت. سسته يپنهون کار یپ يرو تیزندگ یگفت -

آمد  یتر از آن م یمنطق لیبه نظرش سه. را فشار داد شیحماد با دو انگشت پلک ها. خ تر از قبلتل. کرد هیگر

 .عشقش بزند يو ادعا یپشت پا به زندگ عیقدر سر نیطور و ا نیکه ا

 ه؟یحرفش چ -

 .تنهام یلیدونم خ یفقط حاال م. نذاشت کامل بگم! یچیه -

 .شهیدرست م. دوستت داره لیسه. شهیدرست م -

 کار کنم؟ یچ ییهمه غصه و تنها نیاگه نشد من با ا -

 .اش گذاشت نهیس يحماد کف دستش را رو و

 !پدرت، برادرت، دوستت. شمیخودم همه کست م -

دنباله دارش حماد خم شد و سر او را  هیبا گر. کرد یرا پر نم لیسه يکس جا چیه. توانست باشد یعشق نم اما

 :آرام کنار گوشش زمزمه کرد. اش چسباند نهیبه س

 .گرده یبر م -

**** 

بس  شیهمه عمر و شرمندگ يدانستن او برا. داد حیرا در خانه خودش ترج ییماند و تنها جهینت یحماد ب اصرار

 کیخانه تار. توانست  یکه م ییحداقل تا جا. جنجال باز کند نیخانواده را به ا هیبق يخواست پا ینم گرید. بود

 يرا داشت تا حداقل جا دهیفا نیا یکیتار. دکر یچراغ ها را هم روشن نم یحت. کرد یم یقلبش را ته یو خال

که  یبا هر قطره آب. دوش رفت ریرا داخل سبد پرت کرد و ز شیهمه لباس ها. او را به رخش نکشد یخال
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 هیگر. دلش کُشنده بود يشانه ها يهمه فشار رو نیا. در هم جمع شد شتریب. خط خورد شتریدلش ب ختیر

 .باخت یباختن ها، باز نم نیا يدر انتها شکا... آن قدر تا سبک شود اما . کرد

سر  زیشد و همه چ یم داریب دیشا. خواست چشم ببندد یدلش فقط م. دیلباس را برداشت و پوش نیدست تر دم

از  يکور سو نور. ب تمام استش ازدهیساعت گفت  کیت کیت. آمد یکیت يگشت اما صدا یبر م شیجا

از تنش بود نه لباس  بار نیا دیشا لیعطر سه يبو. دیبه سالن دو. دیو از جا پر دیسر کش دشیدل ناام يپستوها

 کیعطر تن او آن قدر نزد! بود اما نه دهیخواب د دیشا. ستادیا شیسالن سوت و کور سر جا دنیاما با د! شیها

باز اشکش راه گرفت و . شد یم هیتنب شتریب دیبا دیشا. با آن حال بعد رفت لیسه. شد یم وانهیبود که داشت د

 :دیلرز شیصدا

 .ایتو رو خدا ب! لیسه گهیبسمه د -

 یسوخت و م یم. ملتهبش گذاشت يچشم ها يدست رو. و برق ها روشن شد دیرا شن يزیافتادن چ يصدا

 !چه بود؟ ایرو تیخاص. دیلرز

 يچشم ها. دیگونه اش کش يدست رو لیسه. نبود الیخ. چشم باز کرد. را گرفت شیگرم او مچ ها يها دست

نفس فاصله را  کی. دیقطره اشک از گوشه چشم رها چک. دروغ نبود. بود یسرخش پر از التهاب و دلتنگ

هنوز پر احساس  شگوش ریگرفته او ز يصدا. دست دور گردنش انداخت و در آغوش تنگش فرو رفت. برداشت

 .بود شیهمه آرزو نیبود و ا

 !بدون تو هزار شب شد عمر من يشب دور کی نیهم -

که بعد از مدت ها به آب  يمثل تشنه ا. دیعطر تن و حضورش را بلع. شانه و گردنش فرو برد انیرا م صورتش

 یدندان چنگ و چیکور که با ه يگره ا. باره پاره کرد و باز گره زد کیفاصله بند عشق را  نیانگار ا. است دهیرس

 .شد یهم باز نم

 .صورت او دور زد ياجزا يرو شیچشم ها. گرفت شیدست ها انیو صورت او را م دیسر عقب کش لیسه

هزار بار  میروز و ن کی نیکه تو ا يکار کرد یچ میبا دل و زندگ یدون یم ؟یچ یعنیکبوتر جلد  یدون یم -

 مردم و زنده شدم؟

 .دیرها پشت هم غلت يها اشک

 ...اگه ...  لیسه ياومد یاگه نم -
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. شه یدلم تنگ نم یتو نباش. کشه یاز تو منو م گهیفاصله د هیبود اما حاال مطمئنم  رینفس گ. سخت بود -

 .شهیتموم م ایدن

 ؟يدیبخش -

 .دمیبهت بخش مویهمه زندگ! آره -

 ...حرفام هنوز  -

 .اش گذاشت یشانیپ يرو یشانیچشم بست و پ. را دور صورت او محکم کرد شیدست ها لیسه

مهم . ستیبرام مهم ن یاون گذشته لعنت. خوام یفقط تو رو م. خوام یفقط آرامش م. رها دمیسه شبه نخواب -

 .اون قدر که بتونم تمام اون گذشته رو از ذهنت پاك کنم. ياالنه که منو بخوا

اما انگشتانش نوازش گونه اش را آزار داد،  دهیاو کف دست خراش شیته ر يزیت. دیصورت او کش يدست رو رها

 :سر خورد و گفت

 . یندمیگذشته و آ. یمیوقته همه زندگ یلیخ -

 کیفاصله را باز به . رنگ رها منعکس شد ییکهربا ينگاهش در چشم ها بیحال عج. چشم باز کرد لیسه

 :نفس رساند و آرام و پر خواهش زمزمه کرد

 .امخو یم نویفقط هم! آرومِ جونم یآرومم کن یتونیم -

. لمس کرد یجزء به جزء صورت او را با حرارت و محبت و دلتنگ شیلب ها. دیباالتر کش یخودش را کم رها

 یکی يبه سر و صدا افتادند، اما تازه معنا شیاو دور تنش آن قدر محکم شد که انگار استخوان ها يدست ها

 .دیفهم یشدن روح را م

 شیب یبه جزر و مدش بود و اال مرداب ایدر ییبایز. بود شیکمان انتها نیهمان رنگ دنیبار جهینت نیتر قشنگ

 .بود یدل و دلتنگ يشدن ها نییباال و پا نیو عشق به هم یزندگ ییبایز. نبود

**** 

تن کوفته و پر دردش . آن قدر مغز و قلبش داغ بود که سرما را حس نکند. نکرد ییاعتنا. سرد بود. خانه شد وارد

. چه بگذرد. کرد چه باشد ینم یکرد؟ واقعا فرق یم یچه فرق گرید. درد گرفت شتریتنش ب. مبل رها کرد يرا رو

چه از . بود کیمرگ نزد. لبش نشست هگوش یلبخند تلخ! يخواب ابد کی. خواست یدلش خواب م! چه شود

 !بهتر نیا
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فرشته مرگ را  دنیرس يکه آرزو ییجا. جا بود نیگفتند هم یآخر خط که م. هم گذاشت يرا رو شیها چشم

 .يشو یآمد خود دست به کار م یو اگر نم یکن

 یبه مغز خطور م یمردن فقط زمان ياعتقاد داشت آرزو. رفت یاو رفت، جان هم م یوقت. در کار نبود یدنیترس

 ي حاال همه. خورد یبه هم م شیها دنیکند که از ضعف خود حالت به هم بخورد و حاال حالش از نفس کش

روزگار لجش را در  شهیکه هم ییاز جا. ردیم یدانست امشب نم یتصاحب رها، مرگ بود، اما م يبه جا شیآرزو

چقدر خوب که حداقل . آن کوچه ها جا گذاشت نیامشب که روحش را در ب نیهم. ردیم یآورد امشب نم یم

 .شب آخر بو بکشد نیتوانست عطر تنش را ا

. رها به تار و پودش رخنه کرده بود میعطر متفاوت و مال. گرفت ینیمقابل ب و دیکش رونیرا از تن ب راهنشیپ

 .منتقل شد شیبار تجربه به سلول ها کی نیکه در هم یتن يمثل گرما

. رفت ریگ غامیپ يبار رو نیسکوت بود و دوباره زنگ تلفن بلند شد و ا. قطع شد! تک زنگ. تلفن آمد يصدا

 .دیچیخانه پ یسرد و خال يآشنا در فضا یبا بغض دهیسپ يآشنا يصدا

 یبتون دیشد تا شا یخفه م شهیهم يخواست صدام برا یدونم دلت م یم! سورن يشنو یدونم صدامو م یم -

 یلیخ. دوست داره لویرها سه. باشم و دروغ بگم فیکث نیاز ا شترینتونستم ب. نتونستم. اما نشد یبه هدفت برس

باور کن ! سورن. زد یشب نبودش داشت پر و بال م هیاون قدر که واسه . اشتاز اون که تو رو دوست د شتریب

 یدوست داره، کمکت م شویکنه که زندگ یتظاهر م ایکنه  یکردم رها هنوز بهت فکر م یدرصد فکر م هیاگه 

رها حفظ شوهرش و  يدونم االن همه آرزو یزدم اما م یم یتمام قول و قرارام با حاج ریبه خدا ز. کردم

با . هر دومون به هم. میمن و تو بد کرد. فقط گوش کن. نکش داد. رو نشکن يزیچ. تلفنو قطع نکن. شهیزندگ

. برو. بردار شیسر خوشبخت يتو از رو هیسا. برسه شیبذار اون به زندگ. میدیم میحاال تاوانشم دار. هم به رها

. ششیپ يکه عمو دوست داره برگرد یدون یم. ا رفتنم کم کنمتا خجالتمو ب رمیمثل من که دارم م! آواره شو

به  دیشا. عمو بذار کمکت کنه شیبرگرد پ. رم یوقتم سراغشون نم چیندارم و ه یکه من دل خوش یدون یم

تظاهر ! سورن یستیتو بد ن. آرامش به خودتم برگرده دیبرنگرد شا. اما تو رو خدا سراغ رها نرو يدیرس زایچ یلیخ

 .شظلم نما نبا شتریکنم ب یخواهش م! تمومش کن گهید. يبه بد بودن کرد

 .داد یسابقه فقط گوش م یو ب نیسنگ یسورن در سکوت. کند یم هیمعلوم بود گر. کرد مکث

 ینم. بود اهیس نینفر هی هیاما واسه من شب ته،یخاص یوقتا ب یوقتا معجزه است و گاه یگاه! بهیعشق عج -

 ریقلبم تسخ. دیروحم پر کش. داد یهولم م یدست هی. دونستم اشتباهه، تکرارش کردم یکه م نیم چرا با ادون
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چون  رمیم. اما هنوز دوستت دارم... محضه اما  یدونم تکرار اشتباه و حماقت خود زن یم. شد یمغزم خال. شد

تموم . کنه یو کمکم م رهیگ یم يبه باز ادتویدونم زمان  یکنم چون م یفراموشت م. يدونم حقم نبود یم

حرفامو با خودت  یبتون دیشا. خراب ترش نکن. مراقب خودت باش. بگم خداحافظ هیکاف. اگه خودم بخوام شهیم

باشه حق من و تو بود که از وسوسه و طمع  نیچه قدر هم سنگ هرشکست . یبرس جهیو به نت یتکرار کن

 .مینامشروعش باز کرد عشقمونم وسط معرکه يو پا میدست بکش مینتونست

 دهیسپ. انگار شماره پرواز اعالم شد. دیرس یبهتر به گوش م دهیاطراف سپ یشلوغ يحاال صدا. سکوت کرد باز

 :نفس پر لرزش را رها کرد و زمزمه وار گفت

 .خداحافظ. دوباره نباشم یبره و مجبور به سالم ادمیاسمت  شهیهم يکاش برا -

 ...بوق ... بوق ...  بوق

 يکرد برا یم یعاشق يهم ادعا دهیسپ. عاشق اشتباهش. رها باز عاشق شده بود. تلخ تر تکرار شد ندشلبخ

 دنیبه لرز. شیساعت پ نیبه چند. باز برگشت سر خانه اولش. خودش هم اشتباه کرده بود دیپس شا. اشتباهش

 !از عشق، از ترس و نفرت دستش تند شد، اما نه ریکه ز ییبه هرم نفس ها. دنشیبه ترس. رها در آغوشش

دوستت دارم ها را پشت . دیرا شن شیدروغ ها. دیرا شن شیشود؟ فقط دادها یباور نکرد بدون او تمام م چرا

با رها در ذهنش تکرار شد اما نتوانست آن  دهیسپ يحرف ها. زد یم یگوش انداخت و حاال دم از عشق اشتباه

دوست  شتریمردن را ب هیهمان سا. نداشت شیبرا يریاما توف گفت یراست م دیشا. ها را به خورد مغزش دهد

 .داشت

. بخار پوست تنش را سوزاند. دیآب داغ را تا انتها کش. پرت کرد و به سمت حمام رفت يرا گوشه ا راهنشیپ

. عرضه بود یب يکار آدم ها یخودکش. بار خودش را تماشا کرد نیآخر يبرا دیشا. دیکش نهیکف دستش را به آ

 .مرد تا به هدفش برسد یکشت و م یم. اعتقاد یو ب فیضع يآدم هاکار 

دانست به  یبود که م یاز عشق يادگاری نیزخم ها آخر نیا. دیداغونش پاش ریو تصو نهیمشت آب به آ چند

 !رسد اما به جنون چرا ینفرت نم

دستش را مقابل . دیلرز یدستش نم! مگر مردن ترس داشت، نه. دیترس ینم. لبخند زد. را برداشت غیت باکس

 يرا رو شیو لب ها دیاز سر جنون خند. دیخند. زد یم یدندان رها به خون مردگ يجا. گرفت شیچشم ها

 .شد یاو داشت به گور برده م دنیبوس يآرزو. دیکش یخون مردگ
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و در زد  یبه چشم م شتریب یشد اما آن سرخ رهیخ شیو خم سبز رگ ها چیبه پ. سرخش را باز کرد يها چشم

تند شد  شینفس ها. اش را به تکاپو انداخت نهیس یدرد و سوختگ. زخم فرو رفت يدر جا غیاز ت یمین هیثان کی

را  يبعد غیمصمم تر ت. شد رهیخ ختیر رونیانگشتانش ب يکه از ال به ال یاما لب باز نکرد و به خون سرخ

 .يشتریبا عمق ب کیشد و هر  دهیضربه ها پشت هم کش. سوخت شتریو ب دیکش

 شیچشم ها. سرش خم شد. از نفس افتاد. ختیسرش ر يآب شرشر رو. تا شد شیزانوها. سوخت. دیکش درد

 :زمزمه کرد. لبخند زد. تار شد

 !که تو ذهنت نقش بست عشق ِ من شمیم یطونیهمون ش يباور نکرد -

 .تازه شروع قصه استکه  دیدر گوشش نعره کش یکی. شد یداشت منجمد م ایدن. بسته شد چشمانش

**** 

 

 :دوم بخش

 نییپا لیتعط ياز روزها یلیطبق بعد از ظهر خ ایرفته است  رونیگمان برد که حتما ب د،یاو را درخانه ند یوقت

 .کرد ایشب مواد کتلت را مه يرا عوض کرد و برا شیبه سرعت لباس ها. مشغول ورزش است

درب ظرف مواد را گذاشت تا . گذشت یاز زمان آمدنش م یساعت کیکه تمام شد و به ساعت نگاه کرد  کارش

وقت اعتراض  چیکه ه نیبا ا. کتلت را ترد دوست داشت. شکمو بود. بعد مشغول سرخ کردن شود دیایب لیسه

 . هم لذت ببرد مرویاز خوردن ن یکرد تا او حت یبه نوع غذا نداشت اما رها تمام تالشش را م یخاص

آمد  یکه م یمیمال یقیموس ياز صدا. چند بوق خورد تا جواب داد. ش را گرفترا برداشت و شماره ا تلفن

 :دیفورا سالم کرد و پرس. داخل باشگاه است دیفهم

 ل؟یسه ینییپا -

 ؟ياومد یک! آره -

 . شهیم یساعت هی -

 .امیم گهید قهیچند دق -

آب پرتقال برداشت و بعد از مرتب کردن ظاهرش  یوانیل. اوردیرا قطع کرد اما طاقت ن یگفت و گوش يا باشه

 :از پشت سرش گفت لیسه. به اطراف انداخت یوارد سالن شد و نگاه. رفت نییپا

 فرشته خوشگله؟ يچطور -
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 .لبخند زد و به طرفش رفت. نشسته است یکشش ياز دستگاه ها یکی ریکه ز دیبرگشت و او را د فورا

 .یخسته نباش -

 ذشت؟خوش گ. یسالمت باش -

 .داد هیگذاشت و به دستگاه تک ییسکو يآب پرتقال را رو رها

 .جاست نیکردم سبحان ا یفکر م. یشما خال يجا -

 . به گمانم رفته باشه. بود -

همزمان با گرفتن  لیسه. را برداشت و به طرفش گرفت وانیرها ل. زد و دستگاه را رها کرد یچرخ مین سپس

 :به لب او زد و گفت یبوسه کوتاه. خودش نشاند يپا يدست او را هم گرفت و رو وانیل

 .مزه داد شتریاالن ب نیا -

 .دیخودش را عقب کش یکم رها

 .تو بخور وهیآب م. باشه -

 عرق گرفتم؟ يبو ه؟یچ -

 .زشته ادیم یکی هوی. ستیاون مهم ن -

 .بعدم باهات کار دارم. ادینم یکس -

 کار؟ یچ -

 .باشگاه و استخر اشاره کرد انیچشم و ابرو به در مبا  وهیآب م دنیدر حال نوش لیسه

 ؟يمگه صبح شنا نکرد -

 .داره گهیحال د هیبا تو  -

 :کرد و گفت یفیاخم ظر رها

 . جا منطقه ممنوعه است نیاصال ا -

 :گفت طنتیرا کنارش گذاشت و با ش یخال وانیل لیسه

 .گهید يکه اومد دیخار یتنت م. ياین نییپا یخواست یم -

 .یو دلتنگ یخوب جهینت نمیا -

دختر بچه در آغوشش ولو  کیدرست مثل . محکم تر نگهش داشت و مهارش کرد لیخواست بلند شود سه تا

 .اش زد ینیآرام به ب يصورتش خم شد و ضربه ا يرو لیسه. شد
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 کجا؟ -

 ؟یکن یباور نم. يبه خدا عرق کرد -

 .ستیمهم ن یچرا، خودت گفت -

 .حوصله دوش گرفتن نداشتم -

 .به کتفش زد يکه رها با حرص ضربه ا دیخند لیسه

 .مغز منحرفتو درست کن! پررو -

 م؟یبر. ییمخصوصا دو تا. دوش گرفتنم خوبه -

داشتند  یهم تازگ يهمه مدت برا نیاو بلند شد؟ هنوز بعد از ا يدست و پا ریشد از ز یکنارش زد اما مگر م رها

 نیگذر زمان در احساسشان گم شده بود تا ا. توانستد از حضور و وسوسه با هم بودن بگذرند یکدام نم چیکه ه

 .سبحان آمد يکه صدا

 ؟ییجا نیهنوز ا! لیسه -

انگار رها را داخل کوره . رفت رونیاز باشگاه ب يتند "دیببخش"رها خودش را کنار بکشد، سبحان با گفتن  تا

. و خنده او حرصش گرفت یالیخ یب دنیبا د. فورا کنارش زد و بلند شد. دیخند یم لیانداخته بودند، اما سه

 .زد یم رونیهم حرارت ب شیانگار از گوش ها

 .ادیم یکی هوی گمیبهت صد بار م! لینخند سه -

 .ستیمعلوم ن يزیاصال از پشت اون دستگاه بزرگ چ. بابا دیند يزیچ -

 .در رفت يفور نیواسه هم. یگیآره راست م -

 .ارمیجا از دلت در م نیا ایب. صد دفعه هم من مچشو گرفتم. قربونت برم يخور ی چرا حرص محاال -

 :به سمت در رفت و با حرص گفت رها

 .به خدا ییپررو یلیخ -

و  وانیل لیسه. دیو به حالت دو از پله ها باال دو ستادینا گریاش کرد اما د یحرص شتریب لیخنده سه يصدا

 .دیدر سر کش يحوله را برداشت تا برود که سبحان از ال به ال

 نه؟ ایتو  امیاوضاع در امن و امانه ب -

 .برگشت و نگاهش کرد لیسه

 .ستایبد ن یدر بزن هی -
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 :راحت شد تنها هستند جلوتر رفت و گفت الشیکه خ یبه دور تا دور باشگاه و زمان یبا نگاه سبحان

 نمیبب. که کال کر کننده است ستمیس یکیحاال اون . يدیشن یزدم نم یدرم م ستمیس يصدا نیبا ا! دیببخش -

 داداش ِمن؟ دیشما مگه اتاق خواب ندار

 .دیخند لیسه

 حاال؟ یکار داشت یچ! به تو چه -

 .میبعدا در موردش حرف بزن هیاگه اوضاع خطر گمیم -

 .سبحان تا روتو کم نکردم حرفتو بزن -

 .ها نشست یاز صندل یکی يرو. دیخند سبحان

 .پسره زنگ زد نیرفتم ا یداشتم م -

 کدوم پسره؟ -

 !یاتیح -

 !خب -

 .جواب بدم یواال من موندم چ. خب نداره -

 .گهیخودشو ثابت کرده د. موندن نداره -

 ؟یموافق یعنی -

 .میبند یقراردادشو م هیکه برم ترک نیقبل از ا. آره ینه با همه سهامش ول -

 . ستمین نیکم خوش ب هیمن  ل،یاما سه -

ضرر کنه ما  یقرار باشه کس. میباهاش وارد شراکت ش میخوا ینوپاست که مام م یمدع هی. نداره ینکته منف -

 .میستین

 ؟یاگه کاله بردار باشه چ -

 .مطمئنه شیهمه چ. کرد یکاله بردار بود شرکتشو ثبت نم -

 گه؟یپس حله د -

 .ستمین گهیماه د هیچون من برم تا  مش،ینیدوباره زنگ زد صبح قرار بذار بب! آره -

 ن؟یساله عسله ا! نیچه خبره بابا؟ حاال خوبه ماه عسلتونو رفت -

 .میریگ ینداشته باشه جشن م یگردم اگه رها به خاطر سالگرد پدرش مشکل یبر م! رینه خ -
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 !نداز به جون ِ مندوباره سحرو ن. لیول کن تو رو قرآن سه -

 کار دارم؟ یبه تو چ -

 .گرفتن یکنه به مهمون یم لهیاوضاع و احوالش پ نیاالن دوباره سحر با ا -

 .براش ریخب بگ -

 .هم پدرمو در آورده يجور نیهم. کنه یم مانیاون وقت دو ماه جلوتر زا -

 .یخواست یخودت بچه م -

 .ردم بهش اصرار کنمک یغلط م نه،یدونستم بچه ا یبله، اما اگه م -

 .به شانه او زد یو دست دیخند لیسه

 .يتو که بلد. ببرش سفر بذار براش راحت ترم بگذره. ستیبد ن یدرکش کن. اوضاعش حساس تره -

 .مزاحم نباشم يبرو بابا کار دار ایب. خر نکن منو -

 .و دست هم را فشردند دندیبار با هم خند نیا

به سمت اتاق . نبود يخبر. دیداخل آشپزخانه سر کش. دینشن یمحض ورود به خانه بلند رها را صدا زد اما جواب به

اما  دیرا کش رهیبه سمت حمام رفت و دستگ. گل کرد طنتشیش. لبخند به لبش آمد. دیآب را شن يرفت و صدا

 ".طلبت رها خانم"لب گفت  ریز. دیباال پر شیابرو. قفل بود

 يبزرگ و قد يتابلو ياتاق چرخ خورد و رو يچشمش در فضا. دیایب رونینشست و منتظر ماند تا او بتخت  لب

نشوند، اما باز  یچشمانش بردارد تا خاطرات تلخ تداع شیتابلو را از پ نیخواست ا یدلش م یگاه. ثابت ماند

بودن آن شب  رینظ یمنکر ب ستتوان ینم. قشنگ بود شیها یشب ازدواجشان با تمام تلخ. شد یم مانیپش

. برد یم نیرنجش ها را از ب یتمام تلخ انشانیحالوت عشق م. وجود نداشت دیترد يبرا يزیچ. لبخند زد. شود

شک  یب یرفت ول ینم نیاز ب دیشا. ها را هم کمرنگ کند یسوختگ نیبدتر هیکر يتوانست جا یگذر زمان م

زخم کهنه  ياگر رو. گذر زمان کامال هم فراموش شود یو ط دنشو دهیوجود داشت که آن زخم د ییها ییبایز

نظر که  نیتفاوت داشت اما از ا دیبود شا يعاد یزندگ نیحاال ا. نکنند مسلما عفونت نخواهد کرد يرا دستکار

 .نخست را سر ببرد يداشت تا بغض روزها انیجر یمحبت یزندگ نیدر ا

 تخت؟ يرو یلباسا نشست نیبا ا! لیسه يوا -

 .صورتش قورتش دهد يرو سیخ يخواست در آن تن پوش قرمز و با موها یدلش م. و نگاهش کرد برگشت

 .دوست داشتم -
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 .رفت شیآرا زیو به سمت م دیکش نییکاله حوله را از سرش پا رها

 !ظالم -

 .یاون تو درو قفل نکن يریم یتا تو باش -

 .نگاهش کرد یبا حالت خاص نهیاز داخل آ رها

 !ها يشد يجور هیامشب  -

 .ستادیبرخاست و پشت سرش ا لیسه

 .دلمون کمتر تنگ شه سمیبنو يخوام واست اضافه کار یم -

 .برگشت و متعجب نگاهش کرد رها

 شده؟ يزیچ -

 .رو لغو کردن هیزنگ زد گفت تور ترک ییمایراستش شرکت هواپ! آره -

 چرا؟ -

 .که من مجبورم برم یدون یم یدرست جوابمو نداد ول. دونم ینم -

 :داد و گفت هیتک زیگرفته به م یبا حال رها

 ؟يریم یتو ک. خبر دادن ریپس چقدر د -

 .جور کردم طیبل هی یبا بدخت. همون دوشنبه -

 دوباره؟ یستیچند روز ن -

 !هفته هی -

 کشه؟ یچقدر طول م يجلسه کار هیمگه ! هفته؟ هی -

 !میساعت و ن کی تاینها. ساعت هی -

 :داد و گفت ياو را به انگشت باز يمو سیحلقه خ. نبود لیسه الیخ نیاصال ع. نگاهش کرد يبا دلخور رها

 !مجبورم. نگاه نکن يجور نیا -

 ؟یش چ هیبق. يدو روز مجبور تایروز نها هی -

 نه؟ گه،یخوام د یباالخره استراحتم م -

الله گوشش را با لب . تر شد کینزد یکم لیسه. نزد یحرف. او نگاه کرد طنتیبراق و پر ش يبه چشم ها رها

 :حالت دار کنار گوشش گفت یداد و با لحن يباز شیها
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 تور برگزار شه و ببرمت، خوبه؟ گهیهفته د دمیقول م یباش یاگه دختر خوب -

زنانه او را از راه به در کند،  يگرفته بود با حربه ها ادی. نگاهش کرد یو با لبخند خاص دیسر عقب کش رها

 .برد یم شیکارش را پ لینود درصد سه انشانیم يند که در دوئل هاهرچ

 .ير یدفعه اول و اال خودتم نم نیاما هم يبر یمنو م -

 چرا اون وقت؟ -

 .باشم یخوام دختر خوب یچون م -

عقب رفت  یدست او که دور گردنش افتاد با بدجنس. دیکش شیدست پشت گردن او برد و باز سرش را پ لیسه

 .زد یو چشمک

 .يگرو نگه دار یتون یاز حق خودم نم یالحساب خدمتت باشه تا بدون یعل -

 :کنارش زد و گفت. و حرصش گرفت دیخوب رها پر حس

 !به من چه اصال. ماه بمون هیهفته  هی يبه جا -

 .خوشگلم رهیگ یدختر خوب از عشقش باج نم -

 :تخت انداخت و گفت يرا رو شیلباس ها رها

 ایمثل بعض! آدمم. ستمیشما ن یدر ضمن من حساب بانک. خودت بود شنهادیپ. التماس کرده باشم ادینم ادمی -

 .ستمیهم اهل سوء استفاده ن

 شتریب لیلغو شدنش به جهنم، نبودن سه. سفر برنامه داشت نیا يبرا یکل. ترش کرد یعصب لیسه خنده

 .بود یآمده راض شیوضع پ نیداد اما انگار او از ا یآزارش م

 لباس بپوشم؟ رونیب يبر شهیم -

 .از اون لباس خوشگالتم بپوش یکی. شما به کارت برس منم در خدمت هستم -

 ست؟ین يا گهیامر د -

 .رمیگازشون بگ دنیبوس يکنم به جا یاون وقت هوس م ندازهیحرص نخور لپات گل م -

 .تخت برداشت يرا از رو شیلب به هم فشرد و لباس ها رها

 !نه ایافتادن  ینداشتن بازم به فکر زن گرفتن م زهیدونم مردا اگه غر ینم -

 شیپ قیبرخالف دقا دینگاهش کرد فهم یوقت. و نگهش داشت دیرا کش شیبازو لیبرود که سه رونیب خواست

 .اخم آلود است يو تا حدود يجد
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به ازدواج و  يازیرختخواب ن قبال هم بهت گفتم واسه پر کردن. کنن یم يریجفت گ زهیواسه غر وونایفقط ح -

حرفتو تکرار نکن که ممکنه خل شم،  نیا گهید. کنه یتلفن و چند تا چک پول درشت حلش م هی. ستیتعهد ن

 خب؟

 :آرام گفت. جا خورد رها

 .نداشتم يمنظور -

 :گفت تیکرد و با همان جد شیرها لیسه

 .رمیگ یدوش م رمیلباستو بپوش من م. معلومه -

 يدانست او جدا یم. مکث کرد یرها کم. رفت رونیبرگشت و ب لشیموبا يسمت حمام رفت اما با صدا به

 کیثابت کرده بود که نزد. است زاریب انشانیو ربط دادن رابطه به جز حس م دنیکش شیاز پ شیها طنتیش

 .عشق است اما باز مرض داشت يشدنش فقط از رو

اصال طاقت دلخور . را انتخاب کرد یراهنیپ شیلباس ها انیو از متخت انداخت  يرا دوباره رو شیها لباس

 .شدن او را نداشت

 .دنبالت امیپس فردا صبح م یفردا قرار دارم ول! باشه -

 !ینش مونیپش ؟یفکر کن شتریب يخوا ینم یمطمئن -

 .مطمئنم! نه -

 .يقدر مطمئن بود نیکاش از قبل ا -

 .نمتیب یبعد م. اناید الیخ یب -

 .شم یمزاحمت نم. يحوصله ندار یلیباشه انگار خ -

 .سالم برسون به همه. یتو مراحم -

 .دیرها از پشت سر دور گردنش حلقه شد و محکم گونه اش را بوس يکرد که دست ها یخداحافظ

 !لیسه دیببخش -

 .با اخم سر برگرداند و نگاهش کرد لیسه

 !دیببخش ن؟یهم -

 .يخب حرصمو در آورد -

 !حرفت متنفرم نیاز ا یدون یم ؟یبگ نویا ادیقراره هر دفعه حرصت در م -
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 کار کنم؟ یچ یگیحاال م. اشتباه شد -

نگاه کرد سپس به سمت اتاق  شیبه سر تا پا یکاناپه برخاست و کم ياز رو. حلقه دست او را باز کرد لیسه

 :گفت نیرفت و در همان ح

 .لباستم عوض کن نیبرو ا. یچیه -

 "!يا نهیک"لب گفت  ریشد و ز زانیو لوچه رها آو لب

 :برگشت و گفت. دیانگار شن لیسه

 .داد یطعم آلبالو م. ارهین ادتیرژ قرمزه . رو بپوش دیبرو اون قرمز و سف. یخودت -

که طرفش  نیاز زور حرص صندلش را برداشت اما قبل از ا دیکه خند لیسه. اول با تعجب نگاهش کرد رها

 .خنده فلنگ را بستپرت کند با 

 لیخودش است اما متعلق به سه یفکر کرد گوش. آمد یگوش امیپ يحال سرخ کردن کتلت ها بود که صدا در

در کار او  یعادت به فضول. شد کیبه هم نزد یکم شیصفحه چشمک زن ابروها يرو انایاسم ک دنیبا د. بود

 .را باز کند امیکرد پ بشیترغ ینداشت اما حس

 "!لیسه دیفهم یکاش رها م"

 .کرد پیانگشتانش ناخوداگاه تا. باز ماند دنیقلبش از تپ يلحظه ا يکرد برا احساس

 "و؟یچ"

 .زود جواب آمد یلیخ

 ".گمیقرارمونو م. يچه عجب زود جواب داد"

کرد آرام  یداشت اما سع يبد يکلمه قرار خاطره ها نیاز ا! آن ها باشد نیتوانست ب یم يچه قرار "قرار؟"

 :و نوشتباشد 

 ".گمیحاال م"

 !گهیفهمه د یو م ادیپس دوشنبه باهامون م -

ترسناك  يتکه ها نیبود که با ا یها؟ چه پازل طیاش؟ کنسل شدن بل يخبر یچه خبر بود؟ قرار؟ سفر؟ ب ایخدا

 شود؟ لیقرار بود تکم

 دنیبا شن. کرد یاش تند حرکت م نهیقفسه س. را شیقلبش گوش ها يمشامش را آزرد و صدا یسوختگ يبو

حواس تابه داغ را  یب. گذاشت شیرا سر جا یها را زد و گوش امیتمام پ تیلیدکمه د عیسر لیسه يصدا
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چشمش حلقه  راشک د. تا عمق دلش سوخت. ظرف را نگه داشت يتابه شوکه لحظه ا یاز شدت داغ. برداشت

کف پوش  يسوخته و پخش و پال رو يدستش را گرفت و کنار کتلت ها. زد و تابه را وسط آشپزخانه رها کرد

 . نشست

 جا؟ نیچه خبره ا -

 یاما فقط ب دیپرس یخواست خودش از او م یسوال را دلش م نیا. شد ریکه آمد اشکش سراز لیسه يصدا

 .فورا کنارش نشست و دستش را گرفت لیسه. همه آشوب لعنت فرستاد نیکرد و بر ا هیصدا گر

 .که کباب شده. يکار کرد یچ. آخ آخ -

 هیتوج يداشت برا یبهانه خوب. شد یآب گرفت، اما از سوزشش کم نم ریش ریدستش را ز. زد و برخاست پسش

 يها امیباره چه شده پ کی يکرد یاعتنا نم انایبه د روزیکرد بپرسد تو که تا د یاصال جرات نم. شیاشک ها

. بود و قرار بود با هم بروند غلغو شدن تور هم درو دیاصال شا. يگذار یم انهیمختلف و قرار مالقات مخف

 يهمزمان صدا. آب را بست و دست او را گرفت ریش لیسه. قرار بود با هم باشند اما چرا. درست بود! دوشنبه

 :و گفت دیدستش را پس کش یعصب یبا حالت. دیمثل ناقوس مرگ بر سر رها کوب یگوش امیپ

 .جواب بده تویبرو گوش. ستیمهم ن -

 .با تعجب نگاهش کرد لیسه

 ...چته رها؟ بذار پماد  -

 .دارم دنیپماد مال هیعرضه . ستمیچالق ن -

 يرو. نداد و دنبال او رفت یتیاهم. به وضع آشپزخانه انداخت ینگاه لیسه. رفت رونیو از آشپزخانه ب گفت

مبل  يکنارش رو. شدند دیآن قدر فشار داده بود که انگشتان سف یدستش را از شدت سوختگ. مبل نشسته بود

 :نشست و آرام گفت

 ؟يهنوز دلخور. کردم یباهات شوخ -

 مگه مهمه؟ -

 ؟یچ -

 :و بغض گفت يبا دلخور رها

 .یچیه -
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پماد را از . دیبوس یکی یکیدستش را گرفت و انگشتان ملتهبش را . دیاو را به سمت خود کش لیشد که سه بلند

 .کارش که تمام شد محکم بغلش کرد. دیکش اطیدستش با احت يبرداشت و رو زیم يرو

 ! عشق ِمن ستیحواست به خودت ن -

 ؟یچرا نگفت -

 و؟یچ -

 .را کنار زد شیو اشک ها دیسرش را عقب کش رها

 !که دوشنبه سفر سر جاشه نیا -

 .مکث کرد يشد اما لحظه ا کیبه هم نزد لیسه يابروها

 .به خدا یشیموقع ها بچه م هیرها  ؟يخودتو سوزوند يزد نیواسه ا -

 :برخاست و گفت رها

 .یستیفقط تو ن. کنن یهمه منو احمق فرض م -

 ؟یچ یعنی. نمیبب نیبش -

 .برو شهیواسه هم یاگه رفت یعنی -

 .و برخاست دیباال پر لیسه يابرو

 جون؟ برم؟ کجا اون وقت؟ -

 ؟يکه منو از سر خودت باز کرد يبر یدوشنبه قراره با ک! سر قبر من -

 .از شدت خشم و تعجب برق زد لیسه يها چشم

 ؟یگیچرا مزخرف م -

 .دیآتش باال پر يمثل اسپند رو رها

 ...اصال ... من  گم؟یمن؟ من مزخرف م -

 .پس يشد؟ چرا به تته پته افتاد یهان؟ چ -

 .دیاز گوشه چشم رها چک اشک

 ...رازو  هیکردم و  یاشتباه هیمن  ل؟یسه يمزخرفو ادامه بد يباز نیا يخوایم یتا ک -

 کننده؟ وونهیبه اون موضوع د يشده که ربطش داد یباز چ -

 :پروا گفت یزل زد و ب شیدر چشم ها رها
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از دستت رفته  نتینازن يکه دختر عمو یمونیحاالم اگه پش. کردم یاما باور نم ،یگذشت یکه ب دمیو د دمیشن -

 ...تا  رونیب یپرت کن تیاز زندگ يدستمال کاغذ هیمنو مثل  ادیظاهرا اونم بدش نم. نشده رید

صورتش را با خشونت . کرد ریاو گ يدست ها انیو م افتین زیگر يبرا یعقب رفت اما مجال لیتک قدم سه با

 :و گفت دیبه سمت خود کش

 ... یم چه مرگته ولدون ینم. رها یفهم ینم دایحرف دهنتو جد -

 ...که  يفکر کرد ؟یچرا نگفت -

 ؟یکن یم يجور نیکنم تو چرا ا یکردم خواستم باهات شوخ یاشتباه هیبابا من  -

بود  نیفرقش ا... اش داده بودند و حاال  يو سورن بد باز دهیسپ. بود دهیقصه در ذهن رها سر کش کیانگار  اما

 . شوهرش بود لیسه

 .ستادیرفت و مقابلش ا شیقبل پ يا قهیعکس پس زدن دق بر

 ...و  يخوا یمنو نم گهیاگه د. تو رو خدا راستشو بگو! لیسه -

 .با بهت و خشم نگاهش کرد لیسه. دیچک اشکش

 ؟يشد وونهید -

 .يخوام بر ینم گهید. يبر ییخوام بدون من جا ینم! آره -

 .دینگاهش کرد و سپس نرم در آغوشش کش یکم لیسه

 زم؟یعز يشک دار یبدون تو کجا برم؟ به چ. یمیتو همه زندگ -

 :گفت هیگر انیاو فشرد و م نهیسرش را به س رها

 . یش ریترسم ازش س یکه م یبه عشق -

 .کنه رها یساکتت نم یتو دهن چیه اد،یسر مزخرف گفتنت در ب -

 .نگاه کرد سشیخ ياو را باال گرفت و به چشم ها سر

 ه؟حاال درست بگو چت -

 ؟يهنوزم دوسش دار...  اناید -

 نیرها بود که باعث شد در تمام ا يدر عمق چشم ها یحس هی. را بر هم گذاشت شیپلک ها يلحظه ا لیسه

. دیطلسم شده است اما باالخره او پرس نیباعث شکستن ا زیدانست چه چ ینم. سوالش بماند نیمدت منتظر ا
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تخت  ياو را رو. فتو به سمت اتاق ر دیپس در آغوشش کشس یساکت و طوالن. نگاهش کرد. چشم باز کرد

 .و نگهش داشت دیفهم لیتا رها خواست خودش را کنار بکشد سه. دیگذاشت و کنارش دراز کش

 ؟يریجواب سوالتو بگ يخوا یمگه نم -

 :بغض گفت با

 !نه يجور نیا -

و  دیدست کش لیکه دور گردنش افتاد سه شیدست ها. شود میاصرار کرد تا او مجبور شد تسل لیسه اما

 . نبود يانگار از اولم دنبال رابطه ا. نگاهش کرد

 یول. کنه کمینداشتم که بخواد تحر یاصال حس. شم کشیبار نتونستم نزد کینامزد بودم اما  انایسه سال با د -

هر روز که . ياول برام تازه ااما هنوز مثل روز  یساله زنم هی. وا بدم شهیوقتا راه رفتنتم باعث م یتو، گاه

از دو بار که خودتم  ریغ یول ،يکنارم بود ستمت،خوا یچهار ماه م ؟یفهم یرو م نایا. خوامت یم شتریب گذرهیم

 یدنبال خودش م ویمخت هفت ماهه چ نیا انا؟ید یگیباز م ه؟یحسم چ يدیرها نفهم. بهت دست نزدم یخواست

  ؟يکشه و االن زبون باز کرد

کار  نیکرده؟ پس ا یدلش را خط خط دهیکه کار سپ نیاست؟ ا دهیکه زخم خورده و ترس نیداد؟ ا یجواب م چه

 .آمد یهم بر م انایاز د

 ...احمق فرض شدم و  يادیکنم ز یخودمم که حس م. یستیمقصر تو ن. شه یدلم صاف نم! لیسه نمیبدب -

 چرا؟ تو جواب سوال منو بده که چرا؟ -

 .کرد يلباسش باز ریرا پشت گوشش زد و با گوشه حر شیموها. تخت نشست يو رو دیرا دزد نگاهش

بفهمم؟  دیکه من نبا نتونهیب يچه قرار. سفر دیداد که دوشنبه قراره با هم بر امیپ اناید يامشب که حموم بود -

 ...من  لیسه

 .او را به سمت خود برگرداند لیصورتش گذاشت اما سه يرا رو دستش

 .ستین يزیچ نیچن! کدوم قرار و مدار؟ -

 .را حذف نکرده بود تا حرفش را ثابت کند یلعنت يها امیآن پ کاش

 پس؟ يچرا ساکت شد -

 .خودش گفت -

 به تو گفت؟ -
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 .داد امیتو پ یبه گوش! نه -

 :که رها گفت اوردیرا ب یبلند شد گوش لیسه

 .پاکشون کردم -

 :و افزود دینگاه دزدنگاهش کرد و رها باز  هانهیسف لیسه

 ...نکنه  لیسه. بفهمم دینبا ویمن چ -

 نکنه زنم شده باشه، نه؟ -

 .نیبا هم نامزد بود. دوست داشته -

 .تخت ولو شد يفرستاد و رو رونیب نهیاز س یقینفس عم لیسه

 بود؟ نیتمام داد و هوارات واسه ا -

 !لیسه -

 .دیو خشم به سمتش چرخ يدلخور با

 نیا. يداد یحرف نزدم؟ خودت که گوش م انایمگه من سر شب با د ؟یگیچرت م یفهم یخودت م ه؟یچ -

 !هیقرارم کار

 بفهمم؟ دیپس چرا من نبا -

 "!به هم ختیر یهمه چ. گندت بزنن "لب گفت  ریو ز دیدست به صورتش کش لیسه

 .با التماس به طرفش رفت رها

 .تو رو خدا بگو لیسه -

 :کنارش نشست و گفت. اش را آورد یبلند شد و گوش. دبه صورت ملتهبش نگاه کر لیسه

 نوشته بود؟ یچ قایدق -

 .آمده بود انایاز د امیپ کی. را باز کرد امیصفحه پ لیهر چه را رد و بدل شد گفت و سه رها

 تونم باهات حرف بزنم؟ یم لیسه -

 .زد که زود هم جواب داد کریاسپ يشماره او را گرفت و رو لیسه

 .يجواب داد رید. سالم -

 :داشت گفت یبه رها که چشم از صورتش بر نم یبا نگاه لیسه

 قراره ما واسه رفتن به قم چند شنبه بود؟ نمیبب. کار داشتم -
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 قم؟. خورد یتکان رها

 !دوشنبه گه،یپس فردا د یگفت -

 ستم؟یبح عازم نمگه من دوشنبه ص. است کشنبهیپس فردا . دهیم راژیبعد اعتماد به نفستم تو آسمون هفتم و -

 :با مکث گفت اناید

هم  يزیچ هیخواستم سفارش بدم  یم. يریبود دوشنبه م ادممیاتفاقا . روزامو گم کردم. اشتباه شد. دیببخش -

 .ياریبرام ب

 :سر تکان داد و گفت. دید یپر رنگ را م یبغض هیباز سا. رها نگاه کرد يبه چشم ها لیسه

 .خودش نظر بده بهتره. ادیرها هم باهامون م یراست. باشه -

 .کنه یبهتر کار م نهیاصال مرجان چهره خود طرفو بب. من که از اول گفتم -

 .گمیخب بهش م یشه ول ریخواستم غافلگ یم -

 :گفت یبا مکث کوتاه و لحن خاص اناید

 .خوام بفهمه ینم یگیماهه محکم م هی ؟يداد دهیعق رییتغ هویچرا  -

 .کنه رییتغ شهیم. بود مینظر شخص -

 ؟يندار يکار. کنه یم رییتغ یاساس شهیتو هم ينظرا -

نداشت و مشکل را به  گریاو را د يحوصله ادا لیدلخور است، اما سه لیجواب دادن سه یبود از چکش معلوم

 .بعد موکول کرد

 .خداحافظ. سالم برسون! نه -

صورتش را به سمت . سش را پاره کندکم مانده بود با ناخنش گوشه لبا. شد رهیرا قطع کرد و به رها خ یگوش

 :و گفت دیخود کش

 ؟یمونده نفهم يا گهید زیچ -

 .دیکش شیموها يدست رو لیسه. طاقت در آغوشش رفت یب رها

. ادیخوشت م دنشیدونم از د یم. دست باف بزنن شمیطرحه که گفتم با ابر هی. از تو پنهان ندارم يزیمن چ -

 یخواستم طرح ب یمنم م. زنه یکار نم یواسه هرکس. کرد دایتو قم پ انایرو د یخانم هیتا  دمیچند تا کارو د

من  یول ادیاولم اون گفت بگو رها خودش ب از. میبر انایقرار شد با د نیهم يبرا. رهینظ یباشه و بافت ب رینظ

 . با هم باشه که نشد تیریبا غافلگ هیهد نیدوست داشتم ا
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 .دیببخش -

طرف مرض  ای. رها ستین ادیاز دوست داشتن ز ياعتماد یب. تو از صد تا فحش بدتره يگفتنا دیببخش نیا -

بهونه است واسه  هیدنبال  ای ،يکرد انتیخ ای يدید انتیخ ای یعنی ستین لیدل یافته که ب یشکبه جونش م

 .ختنیفرار کردن و به هم ر

 .دیلرز شیصدا. زد یدو دو م شیچشم ها. سر بلند کرد يفور رها

 خوام تو رو از دست بدم؟ یفقط نم من -

اونم  يکرد یآشوبو به پا نم نیا یتو اگه به من شک نداشت ؟یمشکوك کن یکه منم به همه چ يجور نیا -

جا  نیخواستم تو ا یآخه اگه اونو م ؟يدوسش دار یگیم. ستیهم ازش معلوم ن یچیکه ه یامیسر چهار تا پ

 ؟يکرد یکار م یچ

 یروان شناس م کیمراجعه به  دیشا. است نیدانست بدب یم. گفتن نداشت يبرا یحرف. انداخت نییرا پا سرش

خودش را کنار . نگفت يزیچ. را هم از دست دهد لیسه نانینبود اطم دیاوصاف بع نیبا ا. توانست کمکش کند

 یفکر مثل خوره مغزش را م کیاجازه داد او خوب فکر کند فقط . نگفت يزیچ گریهم د لیسه. دیو خواب دیکش

به گذشته اش داشته باشد و  یموضوع ربط نیخواست ا یو اصال دلش نم ختیباره به هم ر کیرها . خورد

خواست که بفهمد و  یوقت دلش نم چیو باز ه ستیتا بپرسد ک دیکش یدر ذهنش سر م یکه هنوز گاه يمرد

 لیسه نیا گریدر مقابل رها د. نشان دهد یلعملا ساش چه عک ياال معلوم نبود با تمام عقل و منطق ظاهر

 یآمد ب یعشق که وسط م يپا. رفتیپذ تیو مسئول دیکنار کش يو ادار ينبود که برادر بزرگش در امور کار

 .مرد بود نیمنطق تر

 .دیرها به طرفش چرخ دیدراز که کش. بازگشت یآب وانیو بعد از خوردن ل برخاست

 !لیکنم سه یم تتیاذ یلیخ -

 ؟يتازه کشف کرد. يبود نیاز اول هم -

 :گفت دیمکث کرد و با ترد یکم

 م؟یبچه دار ش -

 .مرتبه سر چرخاند کی لیسه

 ؟یچ -

 :او گذاشت و گفت نهیس يرا رو سرش
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 .خواد یدلم بچه م -

 :با خنده بلندش کرد و گفت لیسه

 .رمیفکر تجاوز توکلت نباشه که در م -

 .گفتم يجد -

 .يدار یمنو گرسنه نگه م ونیشب در م هیهم  يجور نیهم. يتو خودت بچه ا -

 .لیسه -

 .نگاهش کرد يجد لیسه

 حرفشم نزن، خب؟ -

 .دیو مصر پرس نشست

 چرا؟ -

 .فتهیب مونیکنه فقط گره تو زندگ یمحکم م ویزندگ ادیکنن بچه بن یکه فکر م ایلیخواد مثل خ یدلم نم -

 .میندار یما که مشکل -

 .نگاهش کرد و بعد پوزخند زد هانهیسف لیسه

 .میندار یکف دست و انگشتاتو نگاه کن بعد بگو مشکل -

 .ادیم شیسوء تفاهم پ -

 .میرس یهر موقع تنشامون تموم شد به بچه هم م. میباشه اما هنوز فرصت دار -

 :گفت يزد و جد مهیتنش خ يفورا رو لیسه. تخت افتاد يگفت و رو "یاَه" رها

 .یدوباره قهر کن -

- یگیقهر کردم؟ فقط زور م یمن ک. 

 !الزمه یشیدختر بچه تخس م هیو  يایمظلوم و خانم من در م يکه از جلد رها یمواقع هی -

 :و افزود دیخند

مثل پلنگ  یمواقع هیملوس و  یشیبه وقتش مثل پ! بهم بده آخه يدختر نیچقدر زحمت بکشم که خدا همچ -

 .خورم یهم مثل گربه شرك به من نگاه نکن که گولتو نم يجور نیا! خشن

- ؟یخب ک 
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منو از راه به در  يادیبخواد و تو ز هویکه خدا  نیمگه ا. راحت شد مشکالتمون تموم شده المیهر موقع خ -

 .یکن

. از شدت درد دوباره اشک به چشمش آمد. آخش بلند شد يخورد صدا لیسه يمحکمش که به بازو مشت

 :تکان داد و گفت يسر لیسه

 .خواد یخودشو داشته باشه، بچه هم م يهوا دیبا یکیهنوز  -

 .گهیتو بود د ریتقص -

 .دیخم شد و گونه اش را بوس لیسه

 ارم؟یاز دلت در ب -

 .یفقط به فکر خودت. رینه خ -

 .تخت بلند شد يشانه باال انداخت و از رو لیسه

شام . من گشنمه یول ،یکه خودت نخواست یگرکیجببرمت  يکه خورد یخواستم به جبران حرص یم -

 .بهمن دونیم یگرکیج رمیم. خوام یرستورانم نم

 .مونده خاشونیاالن فقط س -

 .دیرا پوش راهنشیپ لیسه

 .هست یهمه چ شهیواسه من هم -

 .حواسش به رها هم بود. دیدست کش شیبه موها نهیرا بست و در آ کمربندش

 .بزن پیخرده ت هی -

 .رفتم انامیدنبال د دیشا -

 .که پشتش خورد به خنده اش انداخت یبالش

 .يخودت ناز کرد. ایخب اول که گفتم تو ب -

 !خان لیخوره سه یزنم بهت بر م یبعد تا حرف م -

 ؟يندار يحاال کار. دلم زیکنه عز یبا متلک فرق م یشوخ -

 :را گرفت و با حرص گفت نگاهش

 .به سالمت! رینه خ -
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 يانگار واقعا رفت چون صدا. گذشت قهیگردد اما چند دق یرها فکر کرد بر م. کرد ید و خداحافظلبخند ز لیسه

را جمع کرد و با حرص و بلند  شیلب ها. نبود یکس. دیو داخل سالن دو دیاز جا پر. دیبسته شدن در را هم شن

  "!نامرد"گفت 

به رفتنش شک  يآغوش آشنا بود که محال بود لحظه ا نیآن قدر ا. فرو رفت یکه در آغوش دینکش هیثان به

 .کند

 .لحظه از بند چشات رها شم هی يذار یکه نم يمعرفت تر یتو از منِ نامرد ب -

 .براق او نگاه کرد يو به چشم ها برگشت

 .یکنم که بدون من نفسم نکش یاون قدر محکمش م. يبند و خودت دستم داد نیا -

 .کشم یشک نکن که نم -

 .را پشت گوشش زد شیعقب رفت و موها یکم

 !شه رفت اون جا ینم شتریب گهیساعت د هیحاالم بدو برو حاضرشو که تا  -

 بام؟ میبعدش بر -

 .دیو به سمت اتاق دو دیرها محکم گونه اش را بوس. بست دییرا به نشانه تا شیچشم ها لیسه

**** 

 نیداغ بود اما تن و تب او داغ تر از ا. تاب خورد اهیسنگ س يسرخ رنگ نوشته  یدر فرو رفتگ انگشتانش

 یتجربه مردن را هر کس. مرگ خوب بود. لبخند زد. سوخت یآفتاب تابستان م میتابش مستق ریبود که ز یسنگ

 يزانو زد و حاال باال مقابلشحاضر بود  ينگاه کرد که روز یبه اسم. زانو نشست يرو. آورد یبه دست نم

 :درست کنار عکس زمزمه کرد. کرد کیصورتش را به سنگ نزد. شسته بودحاکم ن کی هیسرش شب

 چطوره؟. یبه بعد قراره تو همرازم باش نیمنتظرم بمون، چون از ا. شروع شد يباز -

 :عقب رفت و بلندتر گفت یکم. سنگ زد يرو انگشت

گفتم . باختم نذار يو پاشدنم شیگفته بودم ک. شم یمات نم یسادگ نیچطوره حاج رضا؟ بهت گفته بودم به ا -

 .که واسه من نجوشه، سر سگ توش بجوشه یگید

 .دیسنگ کوب يکف دستش را رو. شدن بود یتازه اول خال. داشت عقده

لرزه؟ پا به گور  یتنت م. عذاب بکش. شدم یمجسم نم سیبه ابل لیتو نبود، منِ عاشق تبد یاگه خودخواه -

 یکردتم، تو دو قدم زیعز یحاال که تو دو قدم. دمیشن ینعره زدنتو االن م يآخ که کاش صدا ؟یکوب یم
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شبم  هیمعشوقه  ،یحاج نشه تیاشتباه حال. خان، قراره بشه معشوقه م لیدخترت، عروس حاج صادق، زنِ سه

عشق و  یحالم از هر چ. يکرد میعقده ا. یتو نذاشت یباشه ول میخواستم زنِ زندگ یم! و بس نیهم. شهیم

 .حال کردم شتریچرا؟ چون با نامرد بودن ب یدون یم. رو یو مردونگ يآوردم باال مرد. بود به هم خورد یاشقع

 .زل زد یعکس سنگ يبرد و به مردمک چشم ها نییباز سرش را پا. کرد کیستریه يا خنده

مثل  ياسم عابد و زاهد یخصوصا وقت. جانهیپر از ه! دهیم فیک! هیگناه و لذت قشنگ تر از عاشق يآخه باز -

وقت سوء تفاهم نشه  هی! نه. لکه ننگت شه زتیاسم دختر عز تیبندگ دیکنار لوح سپ یوقت. تو وسط باشه

 کیاشتباه کوچ هیفقط قراره . ادخو یخودش م. ادیخودش م يرها با پا. در کار باشه يجبر ستیقرار ن! یحاج

 !رخ بده

 "!اشتباه"را مشت کرد و پشت هم تکرار کرد  دستش

عربده  یکیدرونش  يدر هزار تو. دیسنگ کوب يمشت رو. در وجودش سر برداشت يدرد. اش جمع شد خنده

 "!انتقام"زد  یبلندتر نعره م يگریو د "خفه شو" دیکش یم

 :پچ پچ وار گفت. کنار عکس ییدرست جا. تر شد کیبه سنگ نزد سرش

بار واسه  هیکه  نیا يآرزو. هنوز آرزشو دارم. عشقمهآره هنوز ! دخترتو، عشقمو! یجا حاج نیهم ارمشیم -

ذارم که مثل  یم شیشونیپ يرو یداغ. یبرم حاج یآبروشو م. خوابم باشه ریتعب. تو خلوت من باشه. خودم باشه

به  یوقت دمیقول م. یتو منو انداخت که ییجا بندازنش درست مثل جا هی. رونیپرتش کنن ب شونیزباله از زندگ

لحظه قراره  نیچون از امروز، از ا دمیباره که مردونه قول م نیواسه آخر! قولِ قول. شینیبب ارمشیروزم افتاد ب

 یدون یقسم که م! خورم یقسم م. کل خاندانت يقراره شعله بکشم به آبرو. شم طونیهم دست و هم جنس ش

مثل من  یکیکه . هم جنس من و تو قسم خورد که بشه دشمن. بندهیپا هشب طانیکه ش يزیهمون چ! ه؟یچ

خوام بدونه جنس آتش و  یم. خوام جواب درساشو پس بدم یم. طانیش دیشدم مر. یشدم حاج. دشیبشم مر

 .مجسم طانیاراده کردم که بشم ش. کننده تره، چون من اراده دارم رانیخاك به مراتب و

 نهیک میوزن حج نیانگار ا. دیلرز شیپاها ریز نیانگار زم. ستادیا. دیو عقب کش دیسنگ کوب يدستش را رو کف

تلفنش را در . پوزخند زد. مات بود، اما التماس داشت یدرون قاب سنگ ریتصو. بود ادیز نیزم يرو ستادنیا يبرا

را  ییآشنا يصدا. دیچیو بوق آزاد در گوشش پ دشماره ز يرو. آشنا پوزخندش را پر رنگ تر کرد يشماره ا. آورد

 طانیآتش ش. تب داشت. سوخت یم نیزد، اما زم یقهقه م حانهیوق طانیش. رش را به کار بستو تمام هن دیشن

 .بود دنیدر حال شعله کش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٢٧٢ 

**** 

زد، اما  شیشانه اش را گرفت و آرام صدا. خواب ِ خواب بود. دیگذاشت و به سمت رها چرخ زیم يرا رو یگوش

 یاگر معطل م. باز به ساعت نگاه کرد. کش و قوس به تنش داد ینشست و کم لیسه. دیبه پتو چسب شتریرها ب

 .دیو شانه اش را بوس دیکش نییپاتن رها  ياز رو یپتو را کم. هوا آزار دهنده يشد و گرما یم ریکردند د

 !رهیخانمم؟ رها جان؟ پاشو د -

 .دیاشت و پوشبرد یعسل يرا از رو شرتشیبا لبخند ت لیسه. رها باز شد و نگاهش کرد يپلک ها يال

 .ریوقت اون ز هی یخفه نش! یمتعال یصبح عال -

 .خواب بود جیهنوز گ. شد زیخ مین رها

 ساعت چنده مگه؟. ریصبح به خ -

 !ها یشیم داریسر وقت ب! هفت -

 :کنار زد و گفت شیپتو را از رو رها

 ! گهید نهیبخوابم هم يذار ینم یوقت -

 :با خنده گفت لیسه

 .يزنگ نزده بود تا لنگ ظهر کنار دل خودم خواب بود اناید -

 :خنده اش گرفت رها

 .موند یو اال کارت لنگ م! زمیخوبه دختر عمو جونت هست عز -

 .شهیمعلق م یزندگ یشما نباش. فتهیبا اون که همه کارا راه نم -

 .بستم یو اال کمر به قتلت م ادیکه خوابم م فیح -

 .کار بنداز تویساز يامروز استثنائا چا! دل ضعفه دارم يبدجورفعال صبحانه آماده کن که  -

بعدشم نترس، سماو رو بعد از نماز صبح ! آخر یترک یم. جان لیبذار چشمات باز شه بعد بگو گرسنمه سه -

 .کن و لباساتو بپوش ویتو هم ش نمیچ یم زویتا م. یضعف نکن یشعله کم گذاشتم از گرسنگ يرو

 .دیگه داشت و محکم بوسبا خنده او را ن لیسه

 .عشق گنیبه تو م -

 .بود يرینظ یصبح ب. دندیرا در آورد و با هم خند شیادا رها
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را  شیرها ابروها. او زد يگرفت و به لب ها یلقمه کوچک لیسه. زد یچرت م باینشسته بود و تقر زیپشت م رها

 .دیباال کش

 هوم؟ -

 !دخترم؟ زشته هیهوم چ -

 :چانه اش برداشت و گفت ریدستش را از ز رها

 خوبه؟. بله بابا جون -

 .باز کن دهنتو -

 .دیسرش را عقب کش رها

 .ندارم لیم -

 .دست پشت سرش گذاشت و لقمه را به زور داخل دهان او چپاند لیسه

 .نمیبخور بب. مگه دست خودته -

 :لقمه را فرو داد و گفت لیم یب رها

 .نشه ریر که دتو زود باش بخو. خورم یباشه من بعدا م -

 .پاشو حاضر شو. بخور يزیچ هیتو راه ! خب یلیخ -

 .امیمن نم -

 :راه ماند و با تعجب گفت انیم لیسه لقمه

 ؟یچ یعنی ؟ياینم -

 .شترهیمزه شم ب. نمیب یمن کارتو بعدا آماده شد م. دیخودتون بر یعنی -

 .و برخاست دیرا هم سر کش شیجرعه چا نیآخر. لقمه اش را خورد لیسه

 .پاشو که من حوصله دردسر دوباره ندارم. خوشگلم يو دادهات پروند غیمزه شو با ج -

 .ازم سر نزنه یاشتباه نیچن گهید دمیمن قول م -

اگه . چرا عاشق تو شدم ياریبامبول در م شهیم يزیچ هی گهیدوباره دو روز د. میپاشو بر. اعتبارت خرابه -

 ...و  رمیرو بگ انایبرم د مونمیپش

 .ادایبدت هم نم نیانگار همچ -

 .کردم یهوس زن دومم م دیزد شا یاز تو م گهینمونه د هی یحاج -
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 ... يپررو -

 .اش زد یشانیبه پ یشانیخم شد و پ. رها گذاشت یدست پشت صندل لیسه

تونستم  یمن که نم. موند یرو دست بابات م نیشد یدو تا م. دونه لوس من فقط واسه خودمه هی یکیآخه  -

 ... جهیدر نت. بشه گهید یکی بیهلو نص هیداشت  یچشمم بر نم. رمیدو تا خواهرو با هم بگ

 ! لیکشمت سه یم جهیدر نت -

 .دیاو را بوس ینیو نوك ب دیخند لیسه

 .ده یبدون تو مزه نم میپاشو بر -

 نیواسه هم يریکه م نمتیب یو نم یکن ینم دارمیحدس زدم ب یول امیخواستم بگم نم یم شبیباور کن د -

 .نگفتم

 .تر شه یعیطب ریتا تصو نهیخوام دختره خودتو بب یم -

 .رونیب میبه سارام قول دادم که امروز با هم بر شبید. ببر گهیچند تا عکس د -

 :و گفت ستادیا لیسه

 .بهیکارات عج. از دست تو -

 .گرفتم ادیاز تو  -

 ؟ياینم یمطمئن -

 .آره -

 :تن با خنده گفترف رونیدر حال ب لیسه

 .هویدعواتون نشه . ها يشد کیتو ج کیبا سارا ج یلیخ یراست -

 :دنبالش به اتاق رفت و گفت رها

 چرا دعوامون شه؟ -

 !دیجنبه ا یچون جفتتون لوس و ب -

 .دیکش شیبازو يبا اخم کف دستش را رو رها

 .یخودت -

 .شه یکه دعواتون نم نیباش یخوب يخب اگه دخترا. نیاخمشو بب -

 ؟یگیم يجور نیباره ا نیمگه واسه اول. ستیاخمم واسه حرف تو ن -
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 .ادیپس خوابت م -

 ؟يریم یک. اونم هست -

 .در حال بستن بند ساعتش به طرف او برگشت لیسه

 .دونم و تو ها یمن م دیببخش یاون وقت بگ. رها یقشرق تازه درست نکن هیفردا دوباره  ؟ياینم یمطمئن -

 .که دلواپسم نشم ایفقط زود ب. دمیقول م. باشه بابا -

 ؟يحاال چرا انقدر کالفه ا. چشم -

 . شمیم تیدارم اذ. سازه یبه پوستم نم دهیشامپو جد نیفکر کنم ا -

 .ریشامپو هم بگ هیباشه  ادتی. يبهتر شد دیشا ریدوش بگ هیبرو  -

آمد که همزمان تلفنش زنگ  رونیحوله به تن ب. دیشد بالفاصله داخل حمام چپ یراه لیبعد که سه قهیدق چند

تماس  یموقع صبح سابقه نداشت کس نیا. از هشت گذشته بود قهیچند دق. با تعجب به ساعت نگاه کرد. خورد

 یتوق. جواب نداد تا قطع شد. دناشناس بو يخط اعتبار کی. نگاه کرد یو به گوش دیچهره در هم کش. ردیبگ

را  یگوش. نداشت یناشناس خاطره خوب يشماره ها نیاز ا. را به هم فشرد شیدوباره تلفن زنگ خورد لب ها

 يپس جا. گرفت یکار واجب داشت به شماره خونه تماس م یبه حتم اگر کس. دیخاموش کرد و لباس پوش

به بالش . پتو رفت ریز. شد شترشیب یباعث خمودگ سشیو تن خ یکم خواب. خبر ماندن نبود یو ب ینگران

پلک  یوقت. لبخندش پر رنگ تر شد. دیو بالش را بوس دیخودش را جلو کش یکم. لبخند زد. نگاه کرد لیسه

 .دیچرخ یآرامش او م يفقط برا نیتحت کنترلش بود و زم ایبا آرامش بسته شد انگار همه دن شیها

*** 

 حاال؟ يریبگ یخب قراره چ -

 .دونم ینم -

 .سارا نگاه کرد با تعجب به رها

 جا؟ نیا ياومد میپس چرا مستق -

 .در اطراف زد یچرخ شیبه ساعتش انداخت و چشم ها ینگاه سارا

و  دیریشمام که فردا م. خواست باهات حرف بزنم یوقته دلم م یلیراستش هم حوصله ام سر رفته بود، هم خ -

 .خب شهیدلم تنگ م. دیبرگرد یک ستیمعلوم ن

 .دکر یخنده آرام رها
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 .دونستم یو نم یچقدر دوستم داشت -

 .آرام به کتفش زد يضربه ا سارا

 یو راحت تیمیکه با تو احساس صم يوقت به اندازه ا چیه. يزیبرام عز یلیخ یدون یم. بدجنس نشو رها -

 .يبود امیواسه لوس باز یشنونده خوب شهیکس نداشتم چون هم چیکردم با ه

 :با محبت نگاهش کرد و افزود. را گرفت دستش

 .يخواهرم شد. یستیفقط زن داداشم ن گهید یدون یخودت م -

 .با لبخند دستش را فشرد رها

 .منم دوستت دارم -

 م؟یکافه حرف بزن میبر -

 شه حرف زد؟ یخونه نم -

 .شب شده ادیتا ب لمیسه. میگرد یبر م گهیدو ساعت د یکیحاال  -

از . پاتوقشان شده بود رفتند بایکه تقر يبه کافه ا. سارا با ذوق تشکر کرد. موافقت کرد سر تکان داد و رها

 .نشست یصندل يرو یشیبرگشت و با آخ. بدهد کیسارا رفت تا سفارش قهوه و ک. شلوغ تر بود شهیهم

 .جا نیدن از بس شلوغه ا یکوفتم بهمون نم میلباس قرمزا بمون نیقرار باشه منتظر ا -

 .داد هیتک یبه پشت صندل یبا خنده کوتاه رها

 .ییمثل داداشت شکمو -

 .اضافه نداره یگرم چرب هی! نره ادتی. هستم لمیمثل داداشم خوش است -

 .کنه یهم م ياوهو چه طرفدار -

 .شنیبه قول سحر اونا زودتر حامله م. جلو ادیشکماشون م رنیگ یتا زن م يدیآخه مردا رو ند -

 .خنده اش را مهار کرد تا جلب توجه نکند رها

 .کنه یدائم ورزش م لیخب سه. زبون تو سارا نیاز دست ا -

 .جا بود نیقدش بلند نبود االن شکمش ا. ستیسبحان اصال اهل ورزش ن. جلز و ولز سحرو در آورده نمیهم -

 .دیتر جلوتر از شکمش را نشان داد و خند مین یدست با

 ؟يخند یخوره تو م یسحر حرص م. سارا يدار یچه جنس خراب -

 .بود نیهم شمیاز بچگ. سحر کال حرص خورش ملسه -
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 ؟یکن بتیجا غ نیا ياومد -

 .حرف دارم باهات بزنم یکل! نه -

 .خب بگو -

 زیم يرا رو لشیموبا. انگار سر در گم بود. در اطراف زد یچهره رها، چرخ يکوتاه رو یسارا با مکث يها چشم

 .چرخاند و باز به رها نگاه کرد

 .شه ازت بپرسم یگلوم مونده که روم نم خیسوال ب هی -

 :دوستانه گفت یبا لحن رها

 .بپرس. راحت باش سارا -

 :دیپرس اطیو با احت دییبراقش را به هم سا يلب ها سارا

 نه؟ ،یدوسش نداشت ،يانتخاب کرد لویسه یتو وقت -

 :گفت عیشد سارا سرلبخندش که کمرنگ . جا خورد رها

 .تو رو خدا ناراحت نشو. رها دیببخش -

 .کند ایکرد لبخندش را اح یو سع دیکش یقینفس عم. زد یپلک رها

 .که االن عاشقشم نهیمهم ا -

 .دیکش ینفس راحت سارا

 .خوام بدونم یعاشق شدنتو م نیهم لیمن دل یول ست،ین یکه شک نیدر ا -

 .خنده اش گرفت رها

 ؟يگرد یدنبال آزمون م یعاشق ش يهوس کرد -

 .با خواهش دستش را گرفت سارا

کدوم از دور  چیه نیکه ب يرابطه ا. فراتره یزن و شوهر معمول هیاز  لیتو و سه نیکنم رابطه ب یرها، فکر م -

 .يدوست دار لویانقدر سه يچطور! يدیعشق رس نیبه ا يکنم بگو چطور یخواهش م. دمیهام ند يو بر

 ایکنم دن یکنم که فکر م یم یاون قدر احساس خوشبخت. شمیکنارش آروم م. دوستم داره. چون مهربونه -

روز به . بودم گهیزن د هی ينخوردم که کاش جا نویوقت حسرت ا چیه. فقط خلق شده تا من ازش لذت ببرم

 بازم بگم؟. شهیم شتریحس ب نیروزم ا

 تجربه کرد؟ یکیهمه حسو با  نیشه قبل از ازدواج ا ینم یعنی -
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که فقط مختص زن و  ییایدن هی. ياریسر از اسرارش در نم یکه تا بهش وارد نش هییایدن هی ییزناشو یزندگ -

 .نه ای یشیدونم متوجه منظورم م ینم. مرده

 :انداخت و گفت نییسرش را پا سارا

 .شهیم شتریب یهست که باعث وابستگ يزیچ هیباالخره . خب آره -

 .ستین دهیم راژیکه تو مخ منحرف تو و يزیفقط اون چ -

که بهش دل بستم  یکنم کنار آدم یحس م یاز تجربه هاتو ندارم، ول یلیدونم چون خ ینم یعنی. دونم یم -

 .ارمیرو با هم به دست ب نایتونم همه ا یم

 :سارا به او نگاه کرد و آرام گفت. خورد يا کهی رها

 !از اول همه آرزوم بوده رها شدم که انگار یکیعاشق  -

خم شد و دست او را . دیکش یقیرها نفس عم. انداخت نییو سرش را پا دیرها خجالت کش ي رهینگاه خ از

 .گرفت

 .زود اعتماد نکن یبا دلت بجنگ ول یتون یاگه م یحت. بهش دل نبند سارا ینشناخت ویتا کس -

 :و گفت دیحلقه او کش يانگشت رو سارا

 .نه ایواقعا دوستم داره  یتو از حرفاش بفهم دیشا. يایامروز ازت خواستم باهام ب نیواسه هم -

کرد افکار درهم و  یسع. بسته که در کار خودش وامانده بود لیدخ يدختر هم به امامزاده ا نیا. پوزخند زد رها

که  ییتجربه ها. استفاده کند شیگشت را انسجام بخشد و از تجربه ها یکه داشت به گذشته بر م شانشیپر

خورد،  یغرور و احساسش نم شهیشتا سنگ به  یسرشکسته و دل شکسته شد و کس. بود امدهیساده به دست ن

 .کننده و مخرب است رانیضربه تا چقدر و نیبعد ا جهیتاوان سرگ دیفهم ینم دیشا

سبحان در  ای لیکنم به سه یم نهادشیموشک فرستادن به فضا سارا، اما پ هیاعتماد کردن واسه من شده شب -

من اصال  یشناسن، ول یهم جنس خودشونو بهتر م. اونا مردن. خجالتو بذار کنار و به پدر بگو یحت. بذار ونیم

 . ستمین یآدم شناس خوب

. سارا سر در گم نگاهش کرد. و عقب نشست دیکش یآه. شد ینم گرانیاگر بود، مدت ها عروسک دست د که

 :زد و دوباره گفت یرها پلک

اول مطمئن . کشتت یم راههیمعقولش که به ب رینکن به خواستن غ نانیکنه، اطم یوقتا اشتباه م یلیدل خ -

 .مطمئنه يکه دار يو همسفر يریکه م یشو راه
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 ...جواب مثبت داد  لیبه سه یشناخت خاص یمثل تو که ب یکیاما  -

گم  یمن نم. کردن دشییاونا تا. شناختنش یبابام و حماد م یشناختم ول یمن نم لویسه. اشتباه نکن سارا -

بار اشتباه  هیاگه . يدختر هیتو . کن نانیاول از عقلت مطمئن شو بعد به دلت اطم یدروغ و اشتباهه، ول یدلدادگ

 .کنه یم ینیسنگ تیزندگ ياشتباهت رو هیعمر سا هی یکن

 مونییچند ماه که از آشنا نیتو ا. هیخوب یلیکنم پسر خ یفکر م ؟یدون یم. حرفا فکر کردم رها نیبه ا یلیخ -

ترسم به  یاقدام کنه، اما من م يخواستگار يراستش اصرار داره برا. بار هم دستمو نگرفته کی یگذره حت یم

 .بابا بگم

اندازه تجربه پدرت  يدییتا چیه. کنن دشییو تا رنیقرار بگ انیبذار خانواده در جر. خوبه یلیکه خ نیا -

 !شک نکن. ستیکننده ن نیضمت

 :تعلل گفت یو با کم دیلبش را جو سارا

 .رونمیدونه من با تو امروز ب یم -

 .و عقب نشست دیسارا ابرو در هم کش. نگاهش کرد يبا لبخند محو و معنا دار رها

 .ادیزنم ن یخب االن زنگ م. رها گهینگاه نکن د يجور نیا -

 .نمیاحتماال خوشبختو بب يآقا نیچرا؟ اتفاقا مشتاق شدم ا -

 حاال چرا احتماال خوشبخت؟ -

 .شهیکه شد کامال خوشبخت م یرسم... شاایا. رابطه نخورده نیا يرو یینها دییآخه هنوز مهر تا -

 :به ساعت کرد و گفت ینگاه. شکفت یسارا از خوشحال صورت

 .اوردنیکه سفارشو ن نامیا -

 .برو سه تاش کن يخوا یم -

 .و تلفنش را برداشت دیخند سارا

 .ارنیزنگ بزنم تا سفارشم ب هی رونیبرم ب -

 .زد یچشمک طنتیبا ش رها

 .آنتنش پره. من زنگ بزن یبا گوش يخوا یم -

 .انداخت نیاش چ ینیرا جلو داد و به ب شیلب ها سارا

 .شهیجا صدا قطع و وصل م نیرها جون ا -
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 .قلبته يگناالیس شهیکه قطع و وصل م یاون -

 :دست او زد و با خنده گفت يرو يضربه ا. سارا گل انداخت يها گونه

 .امیزود م -

که مبادا  نینگران ا. سارا بود ینگران سادگ. زد یدلش شور م. رها رفت يخنده هم از لب ها. سارا رفت یوقت

را  اتشیتوانست تجرب یگشت، اما م یوقت به عقب باز نم چیزمان ه. را تکرار کند شیچند سال پ يرها يخطا

پدر هنوز  یخال يجا. کرد یدر روحش حس م يخالء بد. سارا قرار دهد تا مثل خودش باخت ندهد اریدر اخت

گذاشت و کف دستش را به  زیم يآرنجش را رو. دیآه کش. بود یخال دهیسپ يجا. اول تازه بود يمثل روزها

هر چند . شد یوقت هم پر نم چیود و هب یبا انتخاب اشتباه دلش حاال خال زهایچ یلیخ يجا. اش فشرد یشانیپ

نتوانست آرام . تجربه کرد و داشت یو عشقش را در زندگ لیهس لیبد یحضور ب هیشب بیعج يکه معجزه ا

 لیاو بخ يصدا دنیشن يرا داد، اما حتما برا ياخطار تمام شدن شارژ باتر یگوش. را گرفت لیشماره سه. بماند

 .اش باز گرداند نهیس يایاو امواج آرامش را به در يدو بوق خورد و صدا. گرفت عیشماره را سر. شد ینم

 !جانم -

 .دیتازه به کالبدش دم یجان "جانم"نیا با

 ؟ییکجا. زمیسالم عز -

 .میهست راه افتاد یساعت مین -

 .شد یپس چقدر طوالن -

 .کوتاه تشکر کردو رها  دیچ زیم يرو يمختصر یرا با عذرخواه سیخدمت سرو شیموقع پ همان

 ؟یرونیب. دیطول کش نیواسه هم. طرح عوض شد ياز قسمتا یبعض -

 .رفت دستشو بشوره قهیسارام چند دق. شاپ یکاف میاومد. امیگفتم که با سارا م! آره -

 .میصبح پرواز دار. خودتو خسته نکن یلیخ -

 ل؟یسه. چشم -

 !جانم -

 :چشم بست و زمزمه کرد یمکث کوتاه با

 .یبکن یتون یکه فکرشو نم ياون قدر. دوستت دارم یلیخ -

 .را شیو صدا و لحن پر معنا دیرا شن لیسه قیعم دنینفس کش يصدا
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 .پشت فرمونم خانم. دونم یم -

 ".دستم بهت برسه رها" ستیحرفش چ یدانست معن یم یخوب به

 :و آرام تر گفت دیخند

 .مواظب باش. بوس خوشگل طلبت هی -

 !فعال خداحافظ. زمیحتما عز -

 رهیانداخت و فنجان ت فشیآن را داخل ک. هم خاموش شد یگوش. را قطع کرد حالش خوب بود یگوش یوقت

نبود، اما از خوردنش  شهیهر چند که طعمش مثل هم. خوشش وسوسه کننده بود يبو. رنگ قهوه را برداشت

 :دیرها با تعجب پرس. گرفته بود یانگار کم. بود که سارا برگشت کیدر حال ناخنک زدن به ک. لذت برد

 شد؟ یچ -

 :درهم گفت يبا چهره ا سارا

 .ادیتونه ب یکرده که نم دایپ یکه مشکل نیمثل ا -

 .میپس زودتر بخور بر. بوده یحتما حکمت. نداره یاشکال -

هنوز به . که حساب کردند و راه افتادند دیطول نکش یلیخ. سر تکان داد و فقط قهوه اش را خورد لیم یب سارا

اگر به . مقابل چشمش آمد و رفت اهیس يلحظه پرده ا کی يبودند که رها احساس کرد برا دهینرس نگیدر پارک

 .را گرفت شیبازو یسارا با نگران. بود یگرفت سقوطش حتم یموقع دست سارا را نم

 رها؟ یخوب -

 .را به هم فشرد شیبار پلک ها چند

 .رهیم جیدونم چرا سرم گ ینم -

 .ارمیب نویمن برم زود ماش نیجا بش نیهم. نگیپارک يایخواد ب یخب نم -

 شترینتوانست ب. شد شتریب بشیعج یو خمودگ یجیاحساس گ. دیدو نگیتشکر کرد و سارا به سمت پارک فقط

اما مثل  ند،یبنش واریشده کنج د هیتعب يسکو يتا رو دیخودش را کنار کش یکم یبا بدبخت. ستدیبا شیپاها يرو

 شیمحکم بازوها یدست. کستش شیباره جان از تنش پر کشد تمام توانش از کف رفت و زانوها کیکه  یکس

کامل  یاهیتار شد و در س زینتوانست سر برگرداند و همه چ یآمد اما حت یگنگ يصدا. نخورد نیرا گرفت تا زم

 .فرو رفت

**** 
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باعث شد احساس کند در اتاق خواب خانه خودش است،  هیاول یجیگ. را باز کرد شیپلک ها یبیعج یحس یب با

هنوز لباس . دیاز سرش پر یمست. شد زیخ مین. شد ارتریهوش دیرنگ را د يسرمه ا یقلت زد و رو تخت یاما وقت

. نداشت یتیاصال اهم بهیغر يو فضا تاقباز بود که در مقابل آن ا شیمانتو يتنش بود، اما دکمه ها رونیب يها

دست به . داشت يضعف بد. و بلند شد دیکش شیموها يرا کنار زد و شالش را رو شیپال پخش و يموها

تمام . کرد یکتک خورده بود و تمام تنش درد م یانگار حساب! بود یچه وضع نیا. کنار تخت گرفت یعسل

 :رفت و صدا زد شتریپ یقدم. افتیباز اتاق باز  مهیدر ن دنیبا د اتوانش ر. توانش را به کار بست و چند قدم رفت

 !سارا -

 یمرد مقابلش قدم یناگهان دنیدر را کامل باز کرد و وارد شد تا رها شوکه از د یبه در، شخص دنیقبل از رس اما

قدم را به  نیتا سورن اول دیزد و تمام تنش لرز خی يا هیثان يمغزش برا. بخورد نیتعادل زم یپس کشد و ب

 .مدآ رونیب شیاز گلو يخفه ا غیو ج دیطرفش برداشت خودش را عقب کش

 .ایجلو ن -

رها با ترس و بغض نگاهش کرد . فرو رفت شیداغ در چشم ها یخیو نگاهش مثل س ستادیا شیسر جا سورن

 .ادیداره سرم م ییچه بال ایخدا. و فقط زمزمه کرد

و  بیعج يهنوز حرف ها. روز آخر را فراموش نکرده بود يریهنوز درگ. مانده بود از شدت ترس سکته کند کم

 یسورن ب. را جمع کرد و عقب نشست شیدست و پا. بود ادشیکه داغ تمام احساسش گذاشت را  یینگاه ها

 :آرام گفت رد،یاو بگ شانیترس خورده و پر يآن که نگاه از چشم ها

 .ندارم تیباور کن کار! آروم باش -

 :و ترس و خشم گفت دو رگه از بغض ییصدا با

 ؟يخوا یم یجا چ نیتو ا -

 .کج شد يسورن با پوزخند لب

 .یاالن تو اتاق خوابِ خونه من گمیمحض اطالعت م -

 ای دید یکابوس م. دیفهم ینم. چرخ خورد بهیغر ينگاه ناباورش در فضا. دندیسرش کوب یباتوم برق انگار

. دیلرز یم شیدست ها. کرد کیرا گرفت و به هم نزد شیمانتو يلبه ها. بود؟ باز به خودش نگاه کرد قتیحق

 ...بود و  شستهحال و روز ن نیاو، در خانه او، با ا يمقابل چشم ها. دیلرز یتمام تنش م
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را  بانشیبود که گر یو بدبخت يچه باز نیا ایخدا! داشت بدهد؟ یچه جواب دیفهم یم لیکه اگر سه يوا

 .پسش زد یعصب یرها با حالت. را گرفت شیزانو نشست و گوشه مانتو يسورن مقابلش رو! گرفت؟

 ؟يخوا یاز جونم م یچ -

 ... ایخواهد  یآورد چه م یسر در نم. شده بود نحلیال يمعما کی هیسورن شب نگاه

 ؟یروان يسرم آورد ییچه بال -

 :و با همان لحن آرام گفت دیدستش را عقب کش سورن

 .بهت ندارم يمن کار. هیجا اتفاق نیخب؟ بودنت ا. گمیبهت م یو داد نکن غیج -

 :شد و گفت کشینزد یسورن کم. افتاد هیبه گر رها

 ...و  يبذار کمکت کنم دکمه هاتو ببند. لرزه یدستات م -

 !یبذار برم لعنت. فقط بذار برم -

 .باال رفت شیبلند شد و صدا یعصب سورن

 ؟یکن یم يجور نیچرا ا. ندارم تیکار گمیم -

وسط خونه تم؟ مگه خونه ت  یاتفاق یگیرفته؟ بعد م ادتیرفته؟ کاراتو  ادتیآخرت  يحرفا ؟يندار میکار -

 مجازه ازش رد شه؟ یپارك ملته که هر ک

 .گذاشت و به سمتش خم شد شیزانو يدست رو سورن

کسم  چیه. يبود ابونیهوش وسط خ یب. چند نفر دورت جمع شده بودن. دمتیپاساژ قرار داشتم که د يتو -

کردم خوب بود؟  یولت م ابونیوسط خ. زنگ زدم جواب نداد لمیبه سه. خاموش بود لتمیموبا. همرات نبود

لباستم واسه  يها کمهد. يو فقط ضعف کرد ستین یچیدکتر خبر کردم که گفت ه هی يجا و فور نیآوردمت ا

 .باز بود نیهم

 :و با خشم گفت ستادیا

 .خانم ابهر ستمیپست ن یکن یاون قدرام که فکر م -

خوب بود تا جان  يخوش باور. قوت به تن رها بازگشت یانگار کم. دیو محکم کش ظیرا با غ "خانم ابهر"

داشت از زور بغض و شرم و عذاب . لرزان بست یرا با دست یکنده شده بود اما باق شیاز دکمه ها یکی. ردیبگ

 الشیتنش بود تا خ وریپل کریپدر و  یتاپ ب کی يبه جانازك  يمانتو نیا ریکاش زمستان بود و ز. مرد یم

 ...باشد اما  فتادهیاز بدنش ن يحداقل نگاه او به نقطه ا. راحت باشد
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 :سورن آرام گفت. گشت فشیبا چشم دنبال ک. تندتر شد شیها اشک

 .همه سر سوختن و باختنم يحرفا و کارامو بذار پا. بودم یمن اون شب عصبان! رها -

راز حاال لو  نیا دینبا. کردنش را پوشاند يتمام نقش باز يقلبش رو ياز پستوها یرها نگاهش کرد حس یوقت

 .رفت اما حسش را پس زد و باز در قالب خود فرو رفت یم

با چنگ و دندون  دمید یکه گفتم دوستت دارم، اما وقت. پات هستم ریقسمتش که گفتم طالق بگ هیجز  -

بابام  یحت. ارمیرو از دست دادم که تو رو به دست ب زایچ یلیخ. سخت بود. شدم التیخ یب ت،یبه زندگ يدیچسب

 یکه ناخواسته باعث مرگ حاج شتباهمتاوان ا يدردشو گذاشتم پا یول رمیتابوتشو بگ ریز امیمرد و نتونستم ب

 .شهیکه تازه داره کهنه م یمیقد يکردم بسپارمت دست همون خاطره ها یسع. شدم

به . دیرا به کابوس کش شیزندگ يهمه  "سیخ يایرو" نیا. شد رهیرها خ سیخ يبه چشم ها. کرد مکث

 :گفت یتلخ

 باشه؟. ببخش منو -

 .دیرها لرز يها لب

 !نیهم. بردار سورن میفقط دست از سر زندگ -

 .زد یتلخ لبخند

 .کنم یدارم ازدواج م -

 :گفت یبه سخت. شد که قابل درك نبود یش خالته دل. در سرش رژه رفت دهیخورد و اسم سپ یتکان رها

 حالش خوبه؟ دهیسپ -

 .کرد ینم دایگشت که پ یم يزیدنبال چ! نه. دو چشم او در گردش افتاد نیسورن ب نگاه

اما اون  نمیقرار بذاره تا بتونم تو رو بب هیهمون شب بود که اومدم ازش بخوام  دمشیکه د يبار نیآخر -

 .شد يجور

 .اشکش را کنار زد رها

 ؟یکن يباز يچطور دلت اومد باهاش اون جور. دوستت داشت دهیسپ -

 .ستادیرفت و مقابلش ا شیپ یقدم سورن

 یم. خوام یدونست تو رو م یم. ما اتفاق افتاد مقصر خودش بود نیب یهر چ. نکردم رها يمن با اون باز -

 ...دونست و تن به اشتباه داد و اال 
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 ؟یکن یازدواج م دهیاز سپ ریغ یکیبا  يتو دار یعنی -

 که با اون همه دور زدناش عاشقش بشم؟ یپس توقع داشت -

 !یلیخ. سورن يو نامرد یانصاف یب یلیخ -

 .نداره ییدونست رابطه م باهاش معنا یخودش م -

 :پا تند کرد برود که سورن گفت. سر تکان داد رها

رسوندتت  یکیحالت بد بوده و  یخونه بگ یتون یم. رسه یآژانسم االن م. هیکنار جا کفش زیم يرو فتیک -

 .گمیبه خاطر خودت م. ياز من نبر یبهتره اسم. کینیکل

 .مکث کرد و به سمتش برگشت رها

 ؟يدار لیبا سه يچه رابطه ا -

 .داد هیبه کانتر تک نهیدست به س سورن

 ؟یدونست ینم. شونمیکار دیجد کیشر -

 .کان دادرفت و سر ت وا

 ل؟یچرا با خانواده سه -

که تو گذشته  یکس دیفهم یم لیهم به تو نداره چون اگه سه یربط! نیهم. چون مطمئنن و اسم و رسم دار -

 .داد یخوش نشون نم يزنش بوده، منم، رو

. دیدو رونینگفت و از آن قفس ب يزیچ گرید. داد یرا درس م طانیش استشیانگار با س. بود دهیفهم پس

قصه  نیکاش ا. نگاه او را پشت سرش حس کرد. مکث سوار شد یب. ستادیا شیهمزمان آژانس هم مقابل پا

 .شد یجا تمام م نیهم

 یخط خط انیرها کف دستش م يرنگ و براق مانتو يدکمه سرمه ا. و مشتش را باز کرد دیرا به هم کوب در

 يپر کرد يمشتمو بد جور"ش کج شد و گفت لب. دیدرخش یم یشده از آن شب لعنت ادگاری يها هیبخ يها

 ".زمیعز

لبخندش ! شیدو ساعت پ یکیبود و اتفاق  ختهیتخت به هم ر دیکه چشمش د ییتنها جا. سمت اتاق رفت به

بالش  يکف دستش را رو. که نشسته بود ییدرست همان جا. تخت نشست يبا زانو رو. کم کم محو شد

 ا،یرو کی وسکاب دیشا. بود رینظ یعطر تنش ب. ر مشامش پر بوداو هنوز د يعطر موها. گذاشت و خم شد
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باز ! لعنت به تو سورن"زد  ادیو فر دیمرتبه مشت به تاج تخت کوب کی. اتفاق بود نیا ياسم برا نیقشنگ تر

 ".يکرد تیخر

 .و لذت سرگردان بود یمانیحس پش انیم. را در بالش فرو کرد سرش

*** 

مچ دستش را  عیسبحان سر. دیخودش را عقب کش. شد نهیبه س نهیس یپلکان را که باز کرد با شخص يورود در

 :دینگرانش را هم شن يهمزمان صدا. گرفت تا از پله کوتاه پشت سرش سر نخورد

 تو دختر؟ ییکجا -

 :خفه گفت ییصدا با

 ...راستش ... من  -

 :فتبلند گ يو با صدا دیاو را با خود داخل کش سبحان

 .رها اومد. دیریبگ لیتماس با سه هیبچه ها  -

 .دیدر آغوشش کش هیآمدند و قبل از همه سارا بود که با گر رونیهمه ب دینکش قهیدو دق به

 ؟یکجا رفت. میکرد یسکته م میداشت! رها يوا -

سبحان به . دستپاچه اش کرد یختگیهمه به هم ر نیهمه و ا یناگهان دنید. مانده بود چه جواب دهد رها

 :مددش آمد و تشر زد

 .دهیرنگ و روش پر. ولش کن! سارا -

 .نگاهشان کرد یبا نگران رها

 ومده؟ین لیسه -

 :و طعنه گفت يبا دلخور نیمیس

 !من زِِیعز يداد یخبر م هیو حداقل  يکرد یکم مراعات م هی يبود لیبه فکرسه -

 گفت؟ یم دیحق داشتند اما چه با. ش از خجالت سوختصورت. گوشه لبش را به دندان گرفت رها

 .در کار نبود یغرض. خوام یعذر م -

 :معترض به لحن مادرش گفت سارا

 .شده یمن که گفتم مامان چ -

 .لب گفت و سر تکان داد ریز ياستغفار نیمیس
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 .واست فتادهین یخدا رو شکر اتفاق. داخل دیایب. دیستیجا نا نیا. خب یلیخ -

 :به رها سر تکان داد و گفت یسبحان با نگاه. خودش زودتر از همه به سمت سالن برگشت و

 .ومدهیجا ن یلیانگار حالش خ اریبراش ب وهیآبم ایآب قند  وانیل هیسارا تو هم برو . برو تو رها -

که سارا  نیز او قبل ا دیبا شرم خودش را کنار کش. کردن به او و نگاه پر اخم سحر شد هیتازه متوجه تک رها

 :برود گفت

 .باال رمینگرانتون کردم اما م دیببخش -

 :فقط خودش گفت. بزند، سبحان اشاره کرد سکوت کند یسارا خواست حرف تا

 .بعد برو ادیب لیحداقل صبر کن تا سه -

 نهیس يرو نیوارد خانه که شد انگار وزنه سنگ. به سمت پله ها رفت يمختصر دیرها مخالفت کرد و با ببخش اما

رفت و خودش را  یبه قبرستان م دیافتاد صاف با یم یاگر اتفاق. به جانش افتاد يدلشوره بد. شد شتریاش ب

مبل نشست و  يرو. داشت یفیهنوز تنش لرزش خف. پرت کرد يرا گوشه ا شیمانتو. کرد یزنده به گور م

انگار منتظر . شناخت یش را خوب ما یوحش يکه سورن آرام بود اما چشم ها نیبا ا. را بغل گرفت شیزانوها

 ...توانست که یخواست م یچه بود؟ اگر م يآن همه تظاهر برا یاعالن جنگ بود تا حمله کند، ول کی

هر . نداشت شیبه زندگ يواقعا سر عقل آمده بود و کار دیشا. را محکم فشار داد و سر تکان داد شیها قهیشق

 کیبازگشت  لیکه االن سالم به خانه سه نیبود، اما هم محض هم با دلهره همراه یالیخوش خ نیچند ا

و زمان از خاطر ببرد کجا  نیمز یچند ساعت را با چند سال از عمرش عوض کند، ول نیحاضر بود ا. معجزه بود

 .دفن شود ادشیبوده و 

دلشوره و ترس باعث شده بود نتواند . را انداخت و به در نگاه کرد شیپاها. باز شدن در به خودش آمد يصدا با

چشمش به او افتاد و ساکت  "رها"و تا صدا زد  ستادیخانه ا انیم لیسه. شد رهیخ لیتکان بخورد و فقط به سه

سپس به . دیگفت که رها اصال نشن يزیلب چ ریو ز دیصورتش کش يمکث دو دستش را رو هیبا چند ثان. شد

 :نگاهش کرد و آرام و گرفته گفت یکم. نشست شیانداخت، مقابل پا نییرها که سر پا. رفتطرفش 

 !به من نگاه کن رها -

 .زبانش را هم باز کرد د،یکه از چشم رها چک یاشک قطره

 ...فقط  ل،یشد سه یدونم چ یبه خدا نم -

 !نیهم. يفقط بگو کجا بود. نکن هیگر -
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 .لبش را گاز گرفت تا اشکش دوباره نچکد. که آشفته بازار بودبه عکس چشمانش . آرام بود شیصدا

 .کینیکمکم کرد و رسوندم کل یکی. که حالم بد شد ارهیب نویسارا رفت ماش -

 تا جون به سر نشم؟ يبه من خبر بد یتلفن نبود که بتون هیاون خراب شده  ياون وقت تو -

 .بلند شد و کنارش نشست لیسه. پر نگاهش کرد ییچشم ها با

 مرد بردتت؟ هینشد تو رو ببره که به سارا گفتن  دایزن پ هیآخه  -

 :زل زد و گفت لیبه سه. رنگ تر شد یاش ب دهیرنگ پر. دینتپ يلحظه ا يرها برا قلب

 !لیسه دمیبه خدا نفهم -

و به  دیمحکم در آغوشش کش. رها سر رفت يو چشم ها دیگونه سرد او کش يبا پشت دست رو لیسه

از فشار نفس  یمیحجم عظ ریانگار ز. دیلرز یم شیصدا. امدیدر ن شیدردش آمد اما صدا. چنگ زد شیموها

 .به شماره افتاده بود شیها

 ... و  بهیمرد غر هی ابون،یحال بدت، وسط خ. تو سرم اومد رها الیهزار جور فکر و خ -

 .او را محکم به سمت خود چرخاند صورت

 !شهیم لمیبه تو آخر عزرائ میهمه دلهره من و وابستگ نیا -

 شیدست ها. دیآن قدر محکم که دل رها لرز. از ته دل خدا را شکر کرد. دهانش را قورت داد و چشم بست آب

حجم آغوش او  خواست در یته دلش بود که م یترس. دیرا دور کمر او حلقه کرد و سخت به آغوشش چسب

 .داشتند یدلهره ها دست از سرش بر م نیا دیشا. گُمش کند. پنهانش کند

 .دیدستش را کش لینگاه کرد و بلند شد که سه دهایو خر لیوسا به

 بهت نگفت؟ يزیدکتر اون جا چ -

 .تکان داد سر

 !نه -

 چند ساعت نگهت داشته؟ یپس واسه چ -

 .دونم ینم -

 .بود ختنیاو نگاه کرد که دائم در گر ياسر خم کرد و به چشم ه لیسه

 دکتر، خب؟ میریصبح م -

 .رها به سمتش برگشت يها چشم
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 م؟یر یمگه نم -

 .نتتیمتخصص بب هی دیبا. ادیتا حالت جا ب گهیچند روز د مشیندازیم -

 .ستیمهم ن. بوده یدونم واسه چ یخودم م -

 . دمیم صیمن تشخ گهید نویا -

غروبم . بخورم يزیباور کن امروز فقط وقت نکردم از صبح چ. دمیچکاب کامل م هی میو برگرد میبر! لیسه -

اصال . فتهیسفر عقب ب نینذار دوباره ا یول. واسه همون حالم بد شد م،یخورد جاتیلواشک و ترش یبا سارا کل

 .شمال میچند روز بر! اون جا هم نه

 .حد و مرزش یب یو کالفگ یاز خستگ یبزرگبود و لحنش گواه  قراریچشمانش ب. نگاهش کرد یطوالن لیسه

 ؟يا ختهیبه هم ر یلیخ یدون یم -

 ینم. یکه فقط تو باش ییجا. کس دورمون نباشه چیجا که ه هی. خواد یذره آرامش م هیدلم . خسته ام! آره -

 ل؟یشه سه

 ؟یگ یبهم نم لشویدل -

 یخواد و فقط نق م یم یدونه چ یبچه که خودشم نم هیمثل . رهیگ یدلم بهونه م. خواد ینم لیدل یخستگ -

 .زنه

 .دیدست کش شیلبخند زد و به موها لیسه

 !یمثل بچه نه، تو خود خودش -

 :دست او را گرفت و گفت رها

 ...بچه بشه  هیاگه سرم گرم  -

 يسر تو گرم کارا. اول بفهم چته بعد دنبال درمونش باش. ستیتو با خودت ن يها يریدرگ يبچه دوا! رها -

 .کن گهید

 .بدتر شده یکه دانشگاهم تموم شده همه چ یآخه؟ از موقع يچه کار -

 ؟ينبود يمگه دنبال زدن گالر -

 یهر چند آن قدر دلخور بود که نم. بازگشتنش را کرد يته دلش آرزو. افتاد دهیسپ ادیکه آمد  يگالر اسم

 .خواست یم شترینشان خواهد داد، اما دلش بودنش را ب یچه واکنش ندیدانست اگر دوباره او را بب

 هان؟ ه؟ینظرت چ -
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 :نگاه کرد و گفت لیسه به

 .تنها؟ حوصله شو ندارم -

 اد؟یبچه حوصله ت سر جاش م هیبا  -

 :تمنا نگاهش کرد و گفت با

 .آره -

 . میبزن مفصل در موردش حرف گهیسال د دمیقول م -

 :بغض گفت با

 مثل خودت آرومم کنه؟ یستیتو ن یباشه که وقت یکی يخوا یچرا نم -

تنبهت . آماده کن لتویبرو وسا ،يریبهونه نگ شتریکه ب نیحاالم واسه ا. یمنو مطمئن کن دیچون اول خودت با -

 .باشه واسه بعد از برگشتمون

اما حس . و زمان راحت تر بود تا عوض کردن نظر او نیآورد دوختن زم ینه م یوقت لیسه. دیکش یآه رها

 .لبخند زد و سر خم کرد. قدر آرام شد نیانگار قرار بود به بستر آرامش بخزد که ا. سفر داشت نیبه ا یخوب

 !یتو بگ یهر چ. باشه -

**** 

 :دست سبحان را فشرد و گفت لیشماره پرواز اعالم شد، سه یوقت

 .دیبرگرد دیهمه راه با نین ااال د،یایب ستیگفتم الزم ن -

 !اریمن ب "سوسن خانمِ"چمدون عروسک واسه  هی ه،یکرا يمنتها به جا. میفکر کن ما آژانس بود -

دختر کش بود که هنوز سه چهار هفته  يا هیاسم عار. گفتن سبحان خنده شان گرفت "سوسن خانم"لفظ  از

گفتن  "سوسن خانم"در قبال  بیعج یحر هم با وسواسالبته س. نداشت یبود و اسم یآمدنش باق ایتا به دن يا

 :زد و با خنده گفت شیبه بازو يضربه ا لیسه. داد یسبحان واکنش نشان م

 !تو یضیمگه مر. کم سحرو آزار بده برادر من -

 :را ادامه داد لیحرف سه سارا

 .رهیگ یبچه ش از زور فشار سحر کج و کوله شد، درس عبرت م یوقت -

 .دیخند یالیخ یبا ب سبحان

 .نره ادتیعروسک واسه عسل بابا  لیسه. کوفت و زهرمار گرفتن که حله شیخدا رو شکر هزار جور آزما -
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 .بود تیهم تو اولو یگفت ینم -

 :گفت یرها زد و با بدجنس يبرا یچشمک سبحان

 .چوندیو حمادو پ میایفقط اجازه داد من و سارا ب نمیواسه هم! رفته رها ادشی نویسیای -

 :گفت لیو سه دیخند رها

 !برو شر به پا نکن سبحان -

 !یچه سعادت! به به -

سورن آن قدر حواس همه را پرت  یخدا رو شکر حضور ناگهان. آشنا قلب رها از تپش افتاد يصدا نیآمدن ا با

 ینم. رها گره خورد نهیگره خورد، نفس هم در س لیدستش که در دست سه. به او نداشته باشند یکرد که توجه

 یاو از سر اتفاق باشد، اما دلش م دنمحال بود باز بو. ندیکنار هم بچ نانهیهمه اتفاق را خوشب نیتوانست ا

افکارش  جِیگ. دانست فقط دروغ است یوانمود کند که م یبه دروغ. محض بزند یخواست خودش را به حماقت

از عرق سارا دستش را  سیشود که دست خ یبدل م رد و ییآن ها چه حرف ها نیب دیشن یبود و اصال نم

شد و او  کیبه هم نزد شیابروها. داشت یبیسارا برق عج نچشما. خورد و به سمت او برگشت یتکان. گرفت

 ریمس یوقت. انگار الل شده بود. بپرسد یخورد تا سوال یزبانش تکان نم. ستیمنظورش چ دیفهم ینم. لبخند زد

گرفتار شده  شیها نیاز کاب یکیتند شد که داخل  یچرخ و فلک هیشب ایرگشت، دننگاه سارا به سمت سورن ب

سورن آن قدر در قالب نقش تازه اش خوب فرو رفته بود که باورش سخت بود همان مرد جوان  قابلبود اما در م

شب  ي هیبه ثان هیاش، ثان یهر چند در جوش و خروش درون. رهاست يپر تب و تاب گذشته  شهیو عاشق پ

هر چند . بود یآفتابساحل  کی یبه آرام شیبه لب ها دهیو لبخند چسب بندهیکرد، اما ظاهر فر یم یقبل را تداع

 .مجاورش پنهان بود يدر بطن آب ها یوحشتناک یکه سونام

 . نگاه کرد لیکرد و به سه یبا رها احوال پرس یاسترس چیو بدون ه راحت

البته . يدونستم امروز مسافر ینم. شما ختم شد یاتفاق دنیدم که به داز دوستان اومده بو یکیبدرقه  يبرا -

 .رمیگ یم کیبه فال ن دنتونمید

 .باال رفت لیسه يابرو

 چطور؟ -

 .میکن یبعدا در موردش صحبت م -

 :سبحان نگاه کرد و افزود به
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 .البته اگه افتخار بدن. قرارت داد انیسبحان خان در جر دیشا -

 .داد یخوش نشان م يداشت که رو نانیاطم لیآمد، اما به سه یبشر خوشش نم نیهنوز از ا سبحان

 .دهیبرن تا پروازشون نپر دیالبته داداش و خانمش زودتر با! در خدمتتم -

 .عقب رفت و دستش را باال گرفت سورن

 .خوش بگذره. خوام یعذر م -

 کیورن نگاه کند، اما برق نگاه سارا مثل رها جرات نکرد به س. تشکر کردند یبا لبخند و رها با بدبخت لیسه

 یمفصل م یبا سارا صحبت دیبا! فقط درحد وهم باشد و بس اتشیکاش همه ذهن. شد دهیقلبش کش يرو غیت

نگاه سورن و لبخند . دادند کانبه سمت همراهانشان برگشتند و دست ت ستادندیا یپلکان برق يرو یوقت. کرد

نگاهش کرد به  یوقت. گرفت لیسه يذست به بازو. و برگشت دیگاه دزدن يفور. مرموزش حالش را بدتر کرد

آن . دیترس یگاه م هیتک نیا ختنیاز فرو ر. ترش کرد کیدست او دور کمرش حلقه شد و نزد. اجبار لبخند زد

 .ندیب یم شیسورن در چشم ها دنیکش نارک يکرد تمام ادعا یکه حس م يا شهیهم با ت

 :با تعجب نگاهش کرد لیسه. تلفنش زنگ خورد مایهواپ یصندل يمحض نشستن رو به

 چرا تلفنت روشنه؟ -

دادند نفس راحت بکشد و حس  یشماره ها که اجازه نم نیلعنت به ا! شماره ناشناس کیباز . را در آورد یگوش

 :آرام گفت. رسد یبه سورن م شانیکرد باز انتها یم

 .خاموش کنم رفت ادمیزدم که  یحرف م نایداشتم با مامان ا -

دستش را  لیسه. انداخت فشیرا داخل ک یبه تماس دهد، تلفن را خاموش کرد و گوش یآن که جواب یب سپس

 .دیرا در هم کش شیاخم ها. گرفت

 !یخیباز که تو  -

 :دهانش را قورت داد و گفت آب

 .از ارتفاع وحشت دارم -

 :گوشش آرام گفت ریز. دیانداخت و او را به سمت خود کش شیدست دور شانه ها لیسه

 .نترس چون سقوطت محاله یارتفاع چیاز ه يکرد هیو بهم تک ستادمیتا من ا -

 ...تو نباشه و  يروز دستا هیاما اگه  -

 .شک نکن نیبه ا. وجود نداره ینام لیاون روز سه -
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 يبود، اما از تکان گسل ها ستادهیا یقله خوشبخت يرو. شانه او گذاشت يرا بست و سرش را رو شیها چشم

کرد و  یلرزه ها عادت م شیپس و پ نیبه ا دیکمربند زلزله بود و با يرو شیانگار زندگ. دیترس یم نیریز

 یمهم و اساس شیبودن برا اواندازه با  زیچ چیکرد تا ثابت کند ه یمحکم تر م لیسه یوجودش را در زندگ

. دیکش یفکر نفس راحت نیبا ا. دوباره سورن دنیدر مورد د یحت. زد یبا حماد حرف م دیدوباره با دیشا. ستین

 یلیخواست که خ یم یبه آرامش دنیفعال دلش رس. سفر نیشد، اما بعد از ا یم اورشی شهیحماد حتما مثل هم

 .گشت یوقت بود به دنبالش م

ها ناخودآگاه لبخند به  ییبایز نیتمام ا. کرد یکه در برابرش بود نگاه م يرینظ یتراس به منظر سرسبز و ب از

تر  یها دوست داشتن نیاز تمام ا لیحضور سه. برد یبکر فرو م یآورد و روح متالطمش را در آرامش یلب م

خوب بود که در  زیآن قدر همه چ. کرد یرا در چهره و رفتار مهربان او درك م یزندگ گریخوش د يتازه رو. بود

صبح تا بعد از ظهر را به گردش در شهر و مکان . کرد یرا حس نم هفته گذر زمان و شب و روز کی نیطول ا

سوپر  يبا وجود استخرها. زدند یهتل قدم م يبایو ز یگذراندند و غروب در ساحل اختصاص یم یستیتور يها

نشان نداد و به محض  یلیتما چیه لیشده، سه کیتفک يانتخاب فضا یحت والرج و امکانات فوق العاده هتل 

 شتریخاطر ب نیبه هم. شهر استفاده کنند يدهد فقط از امکانات گردشکر یم حیگفت ترج دریتول شنهادیپ

 .کردن بود دیگشتن و خر حشانیتفر

 .گونه اش نشست، لبخند به لبش آمد و به عقب برگشت يکه رو یبوسه نرم با

 ؟یکجا رفت -

 م؟یشام بخور میبر. یفهم یبعد م! خوب يجا هی -

را از داخل کمد برداشت تا  شیلباس ها. بود يکوچک اما مجهز تییسو. داخل اتاق برگشتتکان داد و به  سر

 :دیدر همان حال هم پرس. بپوشد

 ؟یکن یتو لباساتو عوض نم -

 .ادیخوابم م. کم خسته ام هی! نه -

 !يداریتا دو، سه ب یول یگیم نویتو هر شب هم -

 .شب برعکس شه. امیقرار شد روز من از خجالت تو در ب -

 گذاشته؟ يقرار نیچن یک -

 .گاه تنش کرد هیو آرنجش را تک دیتخت به پهلو خواب يرو لیسه
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 ه؟یحرف. تو فرض کن من با خودم -

 .و کوتاهش را برداشت تا بپوشد دیسف يمانتو رها

 !مسلمه که نه ت؟یتو زورگوئ -

 .مانتو رو نپوش نیا ایعوض کن تاپتو  ایلطفا . مانتو تابلوئه ریتاپ قرمزت ز نیا! خانمم -

 :مقاومت مانتو را در آورد و گفت یب رها

 کنه با مانتو و شلوار؟ یبه من نگاه م یآشفته بازار ک نیتو ا -

 .یکن یجلب توجه م شتریاتفاقا تو ب -

 ... یعنی. جان لیدستت درد نکنه سه -

 :رنگ او گفت یمانتو آب يدر حال بستن دکمه ها. دینشست و او را به سمت خودش کش لیسه

 .فتهیآدما بهت ب نیاز ا یکیخواد گوشه نگاه  یدلم نم! یکه تو فقط مال خودم نیا یعنی -

 :را پشت گوشش زد و آرام گفت شیموها. نشاند شیپاها يدور کمرش انداخت و او را رو دست

 هان؟. رها يخوا ینم نیاز ا ریتو که غ -

 ل؟یسه يشد وونهید! معلومه که نه -

 ...و  یاستفاده کن نییپا يخواد از فضاها یکوچولو حس کردم دلت م هیآخه  -

 .نشم ریبزرگ کرد که جو گ یاعتقادات يسر هیبابام منو با  -

 :با لبخند گفت لیسه

 خوامت؟ یم شتریخواهم که روز به روز ب ادهیز -

با اخم  لیسه. کوتاه و تند به لبش زد و بلند شد يرفت که رها بوسه ا شیسرش پ. آرام رها دلش را برد خنده

 :گفت

 ؟یزن یچرا مثل جوجه نوك م -

 .دیکش شیموها يرا مرتب بست و شالش را رو شیموها

 .فتمیپس م یچون دارم از گرسنگ -

 :بلند شد و گفت لیسه

 !؟يدقت کرد. اشتهات باز شده رها دایجد -

 .گهیکنه د یآدمو باز م يخود به خود اشتها پ،یخوش ت يآقا هیاونم با  یخوب، خوش گذرون يآب و هوا -
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 .دلم زیمن از همه لحاظ گفتم عز -

 .را باال انداخت شیابرو لیسه. با خنده نگاهش کرد رها

 قربون صدقه اشتهاتم برم؟ يخوا یم -

 در آغوش او فشرده شد، سرش را عقب یوقت. را دور گردن او انداخت شیبه طرفش برگشت و دست ها رها

 :و گفت دیکش

 .لیشکمم در اومده سه يبه خدا صدا -

 :شال او را مرتب کرد و گفت لیسه

 .برو ایب. رسم یبعدا به حسابت م -

 :گفت طنتیکه باز شد رها با ش در

 .حاال که من روتو کم کردم -

 .دیبرق زد و به طرفش رفت که رها با خنده به سمت آسانسور دو لیسه يها چشم

**** 

 از غذا؟ ومدیخوشت ن -

 .از نوشابه اش خورد ینگاه کرد و کم لیسه به

 .کرد رمیزود س. بود نیسنگ یچرا ول -

 .میپس پاشو بر -

برنامه  نییپا يدو سه بار در سالن ها يهفته ا ایگو. ستیعجله او چ لیدانست دل یم. نکرد و برخاست یمخالفت

 یرفتند که کس یم لیبه سمت سه. بود شهیشد و از قضا آن شب هم شلوغ تر از هم یمختلف برگذار م يها

بلند و فر با قدم  يو موها تفاوتم يبا ظاهر یمرد جوان. با تعجب برگشتند. را به اسم کوچک صدا کرد لیسه

 .دقت خنده اش گرفت یبا کم لیسه. آمد یتند به طرفشان م ییها

 !وونهیواسه خودش درست کرده پسره د یچه سر و وضع نیبب -

. را در آغوش گرفت و خوش و بش کردند لیسه متیبا صم. آمد شیمرد جوان پ. که آشناست دیفهم رها

چرب زبان و  يکه با مرد دیدر همان چند برخورد کوتاه رها فهم. کرد یمعرف يمادر يشهروز را نوه عمو ل،یسه

زد تا باالخره  یدور م رهاصورت و اندام  يرو زگریآنال کیچشمانش مثل . طرف است ایح یب يالبته تا حدود

 :مالحظه گفت یو ب دیشهروز بلند خند. گوشش گفت ریز يزیچ لیسه
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 .یخب حق داشت! لیسه يچوندینبود دختر عمو رو پ خودیب -

سپس رو به رها . دینثارش کرد که او قاه قاه خند یظیغل "خفه شو"لب  ریچپ چپ نگاهش کرد و ز لیسه

 :گفت

 . بودم رها خانم داریمشتاق د -

 :گفت لیسه. لبخند زد و تشکر کرد رها

 . جشن خب ياومد ینوك پا م هی -

مگه حمومه که زنونه مردونه . اریدر ن يگفتم امل باز یه. ذارم یجدا نم يمن پامو تو جشنا یدون یتو که م -

 !دیش کرد

 ...شهروز  -

 یخواهد که م یدن مگپ ز یدو مرد جوان دلشان کم دیانگار فهم. تعجب خنده اش هم گرفته بود انیم رها

از شهروز به سمت آسانسور  یکوتاه یگرفت و با عذر خواه لیکارت را از سه نیبنابرا. ندارد ییدانست او جا

 .دیمحکم پشت شهروز کوب لیبه محض بسته شدن در سه. رفت

 تو پسر؟ یگیم يور يچرا انقدر در ؟يببند یتون یدهنتو نم -

 تو آب نمک؟ يابونده بودرو خو انایدونست د ینم! خاك تو سرت -

 !به تو چه آخه. دونست یفرض کن نه که م -

 !برنامه ش فوله. دیایب. جا نیبرنامه داره ا گهیساعت د هیبرو باال ! الیخ یرو ب نایا -

 .میستیکه اهل دنس منس ن یدون یم -

 .کرد ینچ نچ شهروز

 آخه؟ دیقراره آدم ش یشما ک -

 .يهر موقع تو شد -

 ؟یهتل واسه چ نیتو ا يپس اومد -

 !شه ایبند و بار یاز ب شتریب ازاشیدونستم امت یقبال هم اومده بودم م. تور بود يشنهادیهتل پ -

 نه؟ ایاز سبحان چه خبر؟ بابا شد باالخره ! ياز بس خر. برو بابا -

 .ادیم ایجوجه شم دن گهیدو هفته د یکی! آره! خوبه -

 .پس باالخره سوار سحر شد -
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 ؟ییجا نیا یاز ک ؟یگیقدر چرت و پرت م نیچرا ا. و شهروزخفه ش -

 . رانیگردم ا یبر م گهیماه د یهست، ول یهشت، نه ماه -

 .خسته ت کرد يزیچ هیچه عجب  -

 .شم الیخ یرو فعال ب ییهلو نیتونم همچ یمنم نم. خواد برگرده یآهو م. خسته نشدم -

 :با تعجب گفت لیسه

 ه؟یآهو ک -

 !داداش دمونیشهر، ز نییپا يبه قول بچه ها -

 .دیخند لیسه

 .رهیگ یتو و تعهد؟ نگو خنده م م -

 .شهیم یچ نمیکنه تا بب یفعال که همه جوره ساپورتم م. واسه خودش هیخانم دکتر. هفت ماهه باهاشم شیش -

 .دیآدامسش را جو یالیخ یکه شهروز با ب دیرا باال کش شیبا تاسف سر تکان داد و لب ها لیسه

 .نه ای میکنم با هم تفاهم دار یفکر کن دارم فکر م -

 .ترم نینگم سنگ یچیه -

 ؟يایم. دارم یمهمون هی. بگم نویا دمتیحاال که د -

 !نه -

 .گهیچه سفتم م! زهر مارو نه -

 منه؟ يتو جا يایآخه مهمون -

 مگه بد گذشت بهت؟ يبار اومد هی -

 .پشتش زد يخنده ضربه ا انیم لیسه. فتدیو کم مانده بود از خنده پس ب گفت

 .نزنم يتا من باشم لب به زهر مار! خفه شو -

 ؟ينخورد گهید يجد -

 .آت و آشغاال نیو اال منو چه به ا دیاون شب تو و سبحان اغفالم کرد -

زن  یکن یجونِ تو مست که م. رات بندازم که الکل هشتاد درصدم برات آب خنک باشه رانیا امیب دمیقول م -

 .جلو دستت باشه دینبا

 .ببند شهروز -
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و بعد شام  ایسر شب ب. میندار يهم خاك تو سر یلیخ. دارم یچهارشنبه مهمون یحاال خارج از شوخ. خب بابا -

 .برو

 .شهیم یچ نمیحاال بب -

 ست؟ یشماره ت همون قبل. نداره نمیحاال بب -

 ... یآره ول -

 .يکالسم دار يها لیفام نهیزنت بب ایب. نداره یول -

 .رهیگ یم لیچه خودشم تحو -

توپ هم کنسرت داره  ياز خواننده ها یکیهم  گهیکه اول هفته د میقرار بذار ایب یمگه؟ راست گمیدروغ م -

بذار خوش بگذرونه . ایتو هم با خانمت ب امیم میوحش يمن با آهو. کنه یجور م طیبرات بل قامیاز رف یکی. ایآنتال

 .بابا

 ؟یگیکنسرت دوشنبه رو م -

 !آره -

 .رزرو کردم طیخودم بل -

 .حواست هست ها. دمت گرم -

 .نمتیب یحاال م. خب یلیخ -

 خب؟ ا،یکنم، ب یجمع م ویفسق و فجور مهمون -

 به من حاال؟ يداد ریچرا گ -

 .درست درمونم دارم لیخوام به اراذل اوباش بگم فام یم -

 .با خنده سر تکان داد لیسه

 . امیزنگ بزن آدرس بهم بده م. خوب یلیخ -

 .هم سالم برسون ییبه فرشته باال! ول يا -

 .برو گمشو شهروز -

 .و دستش را فشرد دیخند شهروز

**** 

 :گفت صالیلب تخت نشست و با است کالفه
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 !لیسه يکاش قولِ رفتن نداده بود -

 .گذاشت و کنارش نشست یصندل يکتش را رو لیسه

 ندارم فقط بگو چته؟ يارمنم اصر يدوست ندار -

 :و گفت دیکش شیبازو يدستش را رو کف

 .کنه یکه ولم نم هیچه مرض گهید نیدونم ا ینم. التهاب داره یلیپوستم خ -

 یگفت نبود، فقط کم یکه م یاز التهاب ياثر. به پوست او با دقت نگاه کرد. شد کیبه هم نزد لیسه يابروها

  .خودش بود و بس ياز فشار دست ها یناش يقرمز

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .پوستت يرو ستیکه معلوم ن يزیچ. به خاطر آب و هواست دیشا -

 :بلند شد و گفت رها

 .بهتر شدم دیشا رمیدوش بگ هیبرم . کنه یم تمیاذ یلیخ شیکه هست از چند روز پ یهر چ. دونم ینم -

 .میر یاگه نشد نم. نکن تیخودتو اذ -

برد، بلکه  یبار بود به آب سرد پناه م نیدوم يامروز برا. مام رفتداد و به سمت ح لشیتحو یزورک يلبخند رها

دو  نیشد، اما ا یم تیاذ یقبل هم کم يروزها. صبح کالفه شده بود روزیاز د. فتدیاز تنش ب یخارش لعنت نیا

 .از دست داد را شیشد تا اشکش در آمد و باالخره تاب خود دار تیروز آن قدر اذ

**** 

 :را فشرد و گفت لیدست سه شهروز

 .شدم یم دیداشتم ناام. دیخوش اومد -

 ما هست؟ يجا یمطمئن -

 .دیخند شهروز

 .کنم یم تیبچه ها خواستن شلوغ کنن خودم راه. و جو آروم تهیال کیفعال موز! آره بابا -
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ار و دور تا دور ب. سالن مدور بود کی. کرد شانییراهنما ضیعر يراهرو کی يدر انتها یبه سمت سالن سپس

هم  یلیانگار شهروز خ. نگاه همه بود ررسیهم در ت ییرایپذ لیوسا. مستقر بود یقیرقص و موس جیوسط است

 .نبود یخاص ینگفته بود و واقعا مهمان راهیب

 .گردم یبر م گهید قهیچند دق. من برم دنبال آهو. لطفا دیکن ییرایاز خودتون پذ -

 :پراکنده گرفت و گفت تینگاهش را از جمع لیسه

 .برو به کارت برس. ممنون. باشه -

 :گفت يکه رفت، رها فور شهروز

 م؟یستیجا قراره دائم با نیا لیسه يوا -

 :با لبخند گفت لیسه

 ؟يخسته شد يزود نیبه ا -

 ؟یش یپات باشه خسته نم یتو اگه کفش پاشنه ده سانت -

 !من زِیخب نپوش عز -

 :با اخم گفت رها

 کفشا انتخابشون کرد؟ نیا دیموقع خر یک -

 !هیچ یبدون صندل يزایم نیپرسم داستان ا یصبر کن شهروز اومد ازش م قهیدو دق یول! من -

 :به دور تا دور سالن گفت یبا نگاه رها

 .هست یکنار بارها صندل -

 یو صندل زیم دنیسرش به عقب برگشت و با د. ستیاون اطراف ن یدرست و حساب یلیاما آدم خ دمیمنم د -

 :کوتاه تر لبخند زد و گفت يها

 .دارن یگفتم مردمو سر پا نگه نم. دییبفرما -

 .دیخند لیگفت که سه یشیرها نشست و آخ. رفتند زیم نیسمت اول به

 !يتنبل شد یلیخ -

 .گرسنمم شده -

 ،يخور یم درسته مگوسفند سر ببرم و گوشتشو کباب کن هیکنم اگه االن  یکه فکر م یگیم یبا چنان غلظت -

 .يدیفقط غذا رو نشون معده ت م یول
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 .گهید نهیمنم هم تیظرف -

 .يمشکوك شد. و اشتهات کمه رهیگ یفقط دلت بهونه م دایجد! رینه خ -

 اون وقت؟ یبه چ -

 .منم راحت شه الیکه خ يچکاب کامل بر هی دیبا! به معده ت مشکوکم -

 .یمشکوک یبه همه چ شهیتو هم -

 بده دوستت دارم؟ -

 ؟ینداشته باش یکن یجرات م -

 :داخل دهانش گذاشت و با لبخند گفت يحبه انگور لیسه

 !روتو کم کن بچه -

شد، اما معلوم بود  یم دهیجمع د انیهم م یرانیا ریغ يتعداد. از موز داخل دهانش گذاشت يو تکه ا دیخند رها

دور هم جمع شدنشان  نیبود، اما هم ریمغا رانیفرهنگ داخل اظاهرشان با  دیشا. هستند یرانیا همانانیاکثر م

خون  يکه با بو یآب و خاک. را نداشت ودشانخ اریآسمان شهر و د شانیبرا ایدن يجا چیاز آن بود که ه یحاک

 یخاکستر از آتش گذشته وطن را به مشام م يخاطرات گذشتگان بو یتداع یگاه. دیدور خود کش تیحصار امن

 ییهستند و اگر جا یرانیمعرفت باشند، اما ا یوفا و ب یب یکم دیشا دیگفت نسل جد یم شهیبابا هم. رساند

فرو  يفقط کاش به جا. کنند یخرد م ندهیکنند با مشت دندان در دهان گو فظعرب تل جیفارسشان را خل جیخل

روزها انگار حرف  نیود که البته امعرفت ش تیساختند تا ترب یدر ذهن جوان، فرهنگش را م تیذهن کیکردن 

 .بود دهیشن یبابا را کس

 .زمیعز يتو فکر -

 .تعصب بزنه ياگه خودشو به کور یحت. هیرانیهر جا باشه ا یرانیگفت ا یبابا افتادم که م ياز حرفا یبعض ادی -

 ؟يافتاد یحاج يحرفا ادیشد  یچ -

با هم خوش  کیبه بهونه کوچ یکنن و حت یم دایگردن همو پ یم ایرانیا ایدن يجا و هر جا نیکه ا نیا -

 . بگذرونن

 .با طال نوشت و قاب گرفت دیحرفا رو با یبعض. بله -

 :را مقابلش گذاشت و گفت یجام سرخ سپس

 .خنک شه گرتیبخور ج نویحاال ا -
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 .که او مقابلش گذاشت جا خورد یمشکوک السیاز لحن کالمش، هم از گ هم

 ه؟یچ نیا -

 .سرش را خم کرد یبا لبخند کم لیسه

 .یکن یبخور که ضرر نم. یبه قول سبحان آب شنگول -

 .شد یاز آن گشادتر نم شیها چشم

 !لیسه -

 .يدرصد فکر کن من مشروب بدم بخور هیتو . است بابا وهیآبم. جونم -

 .دیخند لینگاهش کرد که سه دیبا ترد رها

 راحت شه؟ التیرم که خاول خودم بخو يخوا یم. نگاه نکن يجور نیا -

 ؟يخور یمگه تو م. فقط تعجب کردم! نه -

 .یباش دهیفهم دیبا گهیتو که د. ستمیکال اهلش ن یدو بار امتحان کردم ول یکیقبال  -

 .را باال انداخت شیو ابرو دیانگشت لب جام کش رها

 !يا هیال هیال ازیمثل پ. تونم تو رو بشناسم یواال من تا آخر عمرم نم -

 .خنده زد ریز لیسه

گلم، عشقم، بعد  یشیکنم، تو م یاحساسات خرجت م یفکر کن من کل. عاشقانه ت منو کشته رها هاتیتشب -

 "!ازمیپ" ؟یدر مواقع احساس یگیم یشما چ

 :و گفت دیخند رها

 .يگرد یتو هم که فقط دنبال سوژه م -

گذشت که شهروز همراه  گرید یکم. ا خورداش ر وهیاز آب م يدوباره سر تکان داد و جرعه ا يبا خنده ا لیسه

اش به  یو مشک ییطال راهنیدر پ شیبایاندام فوق العاده ز زیاز هر چ شتریب. شد کینزد يدختر بلوند و قد بلند

 !باینقص و ز یب. آمد یچشم م

را در هم  شیو اخم ها دیدر دلش جوش یحس. نگاهش به همراه شهروز بود ریمس. نگاه کرد لیبه سه ناخودآگاه

 .گفت و نگاهش کرد یآخ لیسه. دیاو کوب يبا حرص نوك کفشش را محکم به ساق پا. دیکش

 !پا بودها، نه تنه درخت زمیعز -

 :دیپرس يبا اخم و طلبکار رها
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 ؟یکن یکجا رو نگاه م -

 .دوست دختر شهروزو -

 !لیسه -

اندامش  یباشه ول ییایدر يپر. اندامشونهکنه  یکه شهروز باهاش دوستاشو انتخاب م یاز اصول یکیباور کن  -

 .کنه یتاپ نباشه نگاشونم نم

 داره؟ یخب به تو چه ربط -

 :با خنده گفت لیسه

 .ستیدرست ن. االن اومدن. گمیبعد بهت م انشویجر -

آهو . خودش انجام داد وهیشهروز مراسم معارفه را به ش. برخاست دنشانیو به محض رس دینپرس یسوال گرید

سرعت هنوز سخت  نیا هیرها انس گرفتن  يشناسد، اما برا یانگار سال هاست رها را م. بود یدختر خونگرم

پروا بود  یب شینگاه ها. استباشد سرخوش  زیاز آن که ه شتریشهروز ب دیکه گذشت فهم یفقط در ساعت. بود

 .هم به دعوتش نه نگفت لیخاطر بود که سه نیبه هم دیشا. نبود فیاما کث

از . دیامانش را بر یبعد آن التهاب لعنت. از چند تکه جوجه بخورد شتریکه داشت نتوانست ب یبیوجود ضعف عج با

زود از خوردن دست . توانست انجام دهد یهم نم يکار چیه. عرق کرده بود شیشدت عذاب کف دست ها

 :دیپرس لیظرف را کنار زد و بلند شد که سه. دیکش

 کجا؟ -

 .ییدستشو -

 .امیباهات م -

 .غذاتو بخور ل،یسه ستیالزم ن -

انگار شهروز سفارش کرده بود . شد کیهمان موقع آهو هم نزد. به حرفش نداد و برخاست یتیاهم لیسه اما

 .داشت ینیو دلنش فیظر يصدا. شد یاز رها غافل نم تشینگذارد که با تمام مشغول شیتنها

 رها جان؟ يخوا یم يزیچ -

 کجاست؟ یبهداشت سیسرو یبگ شمیفقط ممنون م! نه -

 :لبخند گفت با

 .لیآقا سه دیکن لیشما غذاتونو م. کنم یم تییخودم راهنما -
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 ...آخه  -

 .دیاو را هم کش ينشست و بازو لیرها کنار سه يجا شهروز

 .رها رو داره يآهو هوا. کارت دارم قهیدق هی نیبش -

 :و گفت دیخند لینگاه سه با

 .رها خانم دیببخش -

 .به ناچار نشست و رها همراه آهو رفت لیسه

مشت آب سرد به صورتش هم بپاشد اما  نیخواست چند یدلش م. آب سرد گرفت ریداغش را ز يها دست

بود؟ با نگاه دنبال دستمال گشت که آهو به رل دستمال ها اشاره کرد و  يچه درد گرید نیا ایخدا. شد ینم

 :گفت

 ؟یچقدر ملتهب زم؟یعز یخوب -

 .به طرفش رفت و با دقت نگاهش کرد یآهو قدم. فقط تشکر کرد. بدتر بود هیزد که از گر يمسخره ا لبخند

 ؟یکم استراحت کن هیباال  میبر يخوا یم -

 باال؟ -

 .جاست نیخونه م طبقه سوم هم! آره -

دلخور  لیسه دیترس یو گردنش بپاشد، اما م آب به سر یو کم دیتوانست صورتش را بشو یحداقل م. بود خوب

 .شود

 .بذارم ونیدر م لیاجازه بده با سه. ممنون -

 .ریباال تماس بگ میبر -

 .آهو دکمه طبقه سوم را زد و با لبخند نگاهش کرد. مخالفت نکرد و همراه او به سمت آسانسور رفت گرید

 د؟یتازه ازدواج کرد -

 !سالگرد اوله گهیدو هفته د -

 !يزود ازدواج کرد. یدو و سه باش ستیاز ب شتریکنم ب یفکر نم -

 .به قول مامانم قسمت بود -

 د؟یدوست بود -

 .میازدواج کرد یسنت یلیخ! نه -
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 .برود رونیبه او تعارف کرد ب. دندیو همزمان به طبقه سوم رس دیآهو باال پر يابرو

 .ادیاصال بهتون نم. جالبه -

 ؟یچ -

 . نیهمو دوست دار ادیبه نظر م یلیخ -

 به؟یعج -

 .و منسوخ شده است یمیقد یلیخ یازدواج سنت گهید ینه ول -

آهو اتاق . نگاهش کرد صالیوارد خانه کوچک او که شد با است. آهو را نداشت دیچک و چانه زدن با عقا حوصله

 :خواب را نشانش داد و گفت

 .کم رو تخت دراز بکش هیبرو اون جا  -

 .آب به سر و صورتم بزنم یکم هیخوام  یشه ماگه ب. ممنون -

 .هییگوشه سالن، در سمت چپ دستشو -

. اما انگار بدتر شد د،یبا حرص به سر و صورتش پاش دیآب را که د. رفت سیتشکر کرد و به سمت سرو فقط

کاش . گرفت یاش م هیداشت گر. شود یم شتریخورد و فقط عطشش ب یکه آب شور و گرم م يمثل تشنه ا

 .که آهو به در زد دیچیپ یدل و روده اش داشت به هم م. بود امدهیاصال ن

 .خوره یزنگ م لتیموبا! رها جان -

شماره . متعجب آهو گذشت يکرد و از مقابل چشم ها یکوتاه یعذرخواه. آمد رونیب سیسر و صورت خ با

 .بود لیسه

 !جانم -

 رها؟ یکجا رفت -

 .امین ماال. خونه آهو جان هستم -

 شده؟ يزیاون جا چرا؟ چ -

 .کم حالم بد بود، آهو لطف کرد اجازه داد تو اتاقش استراحت کنم هی! نه -

 رها؟ یمطمئن -

 !جا نیا ایب يخوا یآره، م -

 طبقه چندم؟. باشه -
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 .به آهو نگاه کرد رها

 باال؟ ادیاجازه هست ب -

 !زمیحتما عز -

 .به سمتش گرفت يقطع که کرد آهو حوله ا. تکرار کرد لیسه يتشکر کرد و شماره طبقه و واحد را برا رها

 ؟يحالت تهوع دار -

 :آهو کنارش نشست و گفت. دیمبل نشست و کف دستش را به شکمش کش يرو. سر تکان داد یچارگیبا ب رها

 .تو خونه باشه که به دردت بخوره ییدارو دیشا هیبگو مشکلت چ. خونم رها یم یمن دارم پزشک -

 .و نگاهش کرد دیکش یقیعم نفس

 .کنه یبعدم خارش جون به لبم م شم،یاولش داغ م. بد به پوستم افتاده یلیالتهاب خ هیچند روزه  -

 .کم مرطوبه هیجا  نیا. کرده تتیآب و هوا اذ دیشا -

 .بال دچار نشدم نیباره که به ا نیاول! دونم ینم -

 .يبهتر شد دیشا. ارمیاالن برات م. دارم تیضد حساسمن قرص  -

رها بالفاصله شالش را . و شهروز با هم بودند لیسه. زنگ در به آن سمت رفت يو برخاست اما با صدا گفت

او  یشهروز هم در پ. گفت و به سمت اتاق رفت يآهو خوش آمد. و جمع و جورتر نشست دیکش شیموها يرو

 :به سر و صورت نم دارش متعجب گفت یبا نگاه. دبه سمت رها آم لیرفت و سه

 باز شروع شد؟ -

 .در هم فرو رفت لیسه ياخم ها. تکان داد سر

 .دکتر میپاشو بر -

 م؟یکن دایدکتر از کجا پ ل؟یجا سه نیا -

 م؟یکرد ریگ ابونیمگه وسط ب -

 موقع شب؟ نیا ب؟یآخه تو کشور غر -

 .بلند شو. هست مارستانیباالخره ب -

 :آمد و گفت رونیقرص ب يبا بسته ا آهو

قرصم بخوره، اگه بهتر نشد من  نیکم استراحت کنه، ا هی دیاجازه بد! خان لیکم حساس شده سه هیاحتماال  -

 .کنم یکار م مارستانیتو ب
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 .به قرص نگاه کرد دیبا ترد لیسه

 هست؟ یچ -

پزشک  هیاگر نه که  شه،یشه برطرف مبا تیاگه حساس. همون هیشب يزیچ هی! ن؟یکه حتما خورد نیزیتریس -

 .کنه تشیزیو دیحتما با

 .مداخله کرد شهروز

 .خونه یم یگفتم که پزشک! لیبه آهو اعتماد کن سه -

نزد و رها  یبه ناچار حرف. بار الف نزده بود نیا ایاما گو د،یگو یفکر کرده بود شهروز چرت و پرت م لیسه

که با  دیانگار آهو فهم. بهتر است اما ضعف داشت یکه گذشت احساس کرد کم قهیچند دق. قرص را خورد

 .لبخند نگاهش کرد

 .يبخور ارمیم يزیچ هیاالن  -

 .نگاه کرد لیزود قطع کرد و به سه. دندیپرس یرا م بتشیغ لیدل. شهروز زنگ زد لیموقع موبا همان

 .خانما راحت باشن میبر ایب -

 :گفت آهو

 .میایو م شهیرها آماده م گهید قهیچند دق. دینگران نباش -

 .منتظرم رها رونیب. هتل میبهتره کم کم برگرد -

 :زد، اما شهروز معترض گفت یلبخند کمرنگ رها

 !لیسه يزود نیچه خبره به ا -

 .اون جا راحت تره. ستیحالش خوب ن -

 :بزند آهو گفت یشهروز خواست حرف تا

 .ستین یخوب تیرها واقعا تو موقع. اصرار نکن شهروز -

 .دیرا باال کش شیلب ها شهروز

 .همون جا دیایآهو ب. نییپا میبر شهیپس تا خانمت آماده م! خب یلیخ -

اش خورد و با  وهیاز آبم یرها کم. دیاجازه مخالفت نداد و او را با غرولند به دنبال خودش کش لیبه سه گهید

 :خجالت گفت

 .دیببخش. شب تو هم خراب شد آهو جان -
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 ؟يبهتر. ستیطور ن نیاصال ا -

 .ممنون! آره -

 .میدست به سر و صورتت بکش که بر هی يخوا یخب م. خوبه -

 .ستیالزم ن -

 :مکث کنارش نشست و گفت یبا کم آهو

 ازت بپرسم؟ یسوال خصوص هی -

 .کنم یخواهش م -

 ؟یستیحامله ن -

 :گفت تیبرق سه فاز به تنش وصل شد، اما فورا و با قاطع انگار

 !نه -

 .خنده زد ریدفعه آهو ز کی

 !یظیچه نه غل -

 .خب مطمئنم -

 !خودت نازا؟ ای مهیدختر خوب؟ شوهرت عق یاز کجا انقدر مطمئن -

 .میخوا یفعال بچه نم... خب  یکدوم ول چیه -

 .يرو دار يباردار یآمادگ حداقل ای يباردار میعال. اما من بهت مشکوکم -

 ؟یچطور مگه؟ چه عالئم -

 .هینوع عالئم باردار هیپوستت،  لیدل یالتهاب و خارش ب نیا -

 .دیبا تعجب نگاهش کرد که آهو خند رها

 .نوعشه هی نمیا. ستین ییاشتها یفقط حالت تهوع و ب یعالئم حاملگ. نگاه نکن يجور نیا -

 .نگاهش کرد یجیبا گ رها

 .شه ینم... آخه  -

 .دیراهه رو انتخاب کرد نیاعتبارتر یکه ب یعیحتما راه کار طب -

 .دوست نداره دارو مصرف کنم لیسه -

 ؟یدونست یم. دست شوهرته ها ارتیاخت یلیخ -
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 .کنم احترامه یمن فکر م -

 .خوره یبر نم ییتست بده، به جا هیحاال  -

 .ستیموضوع ن نیمطمئنم ا یول -

 .اهش کرد و با لبخند برخاستنگ یکم آهو

 .گردم یصبر کن االن بر م -

 .رها متعجب نگاه کرد. آمد یو آب دیشکل سف لیبسته مستط کیبعد با  قهیو دو دق رفت

 ه؟یچ نیا -

 ارم؟یب. خون هم دارم تیک یحت. نه ایکنم  یمن اشتباه م یفهم یم قهیدر عرض دو سه دق! چک یبیب -

 .بود یجالب یشوخ. خنده اش گرفت رها

 آهو؟ يدار يحاال چه اصرار -

 .يتو راه دار ین ین هی گهیحسم م. دونم ینم -

 ره، چطور ممکنه؟ یبار نم ریوجه ز چیبه ه لیسه یآخه وقت -

 !فهمن یو خودشون نم رهیمردام سرشون کاله م یمواقع هی -

 .دیدستش گذاشت و خندآهو بسته را در . بسته مکث کرد ينگاهش رو. به جان رها افتاد دیترد حس

 .هیجواب منف تایبرو نها. انقدر ناز نکن -

 .هیمن مطمئنم منف -

 .حاال برو -

 .رفت سیبه آهو نگاه کرد و به سمت سرو دیترد با

هم فقط دو  ظیآن مه غل انیم. از مه معلق بود يدره ا انیانگار م. باور نداشت دید یآن چه را که م شیها چشم

 .خط سرخ معلوم بود

شک . اشتباه شده بود. دیرا کش فونیانداخت و س ییکه به لرزش دچار بود، بسته را داخل دستشو ییدست ها با

انگار قلبش قصد . خورد یقلبش به شدت تکان م جانیاش از جهش و ه نهیقفسه س. نداشت که اشتباه شده

 :دیآمد و پرس شیآهو فورا پ. رفت رونیب عیسر. داشت دنیپر رونیب

 شد؟ یچ -
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دختر اعتماد کرد؟ قرار  نیچرا به ا. پر شد شیو چشم ها دیپر شیدفعه به گلو کیچرا  یبغض لعنت نیا دینفهم

 .دیلرز شیدست او را گرفت و صدا...  ینکند، ول نانیاطم یدوست چیبه ه گریبود د

 اشتباه شده آهو، نه؟ -

 .پس حدسم درست بود -

 .رفته بود لیمثل جانش تحل شیصدا. صورتش گذاشت يو رو دیرا پس کش دستش

 .شه ینم. امکان نداره -

 .مبل نشاند يرا گرفت و او را رو شیبازو آهو

 .نداره يکه کار نیا. بندازش يخوا یمن؟ نم زِیعز يدیقدر ترس نیچرا ا -

 !زد یبچه مشکل داشت و او حرف از سقط م نیکال با وجود ا. دیفهم یحرف آهو را نم رها

 ره اشتباه شده باشه؟فقط بگو امکان دا -

 .تست اعتماد دارن نیهشتاد درصد به ا بایخب آره اما تقر -

 .شهیپس م -

 ؟یمطمئن ش يخوا یم -

 .به آهو نگاه کرد اما سر تکان داد دیترد با

 ؟يچطور. آره -

 :کنار رها نشست و گفت. بسته کوچک و سرنگ آمد کیبعد با  یقیدقا. بلند شد و به سمت اتاق رفت آهو

تو خونه  شهیهم نیواسه هم. دارم ادیتماسا ز نیاز ا. از دوستام باهام تماس گرفت که مشکوکه یکی روزید -

صد  نانیاگه فقط پنج روز از عمر نطفه گذشته باشه، با اطم. تستو مخصوص اون آوردم نیچک دارم اما ا یبیب

 .دهیدر صد نشون م

. را با تحکم گفته بود نیا. خواست یبچه نم لیسه. دیشناخودآگاه رها دستش را عقب ک. رها را گرفت خِی دست

 !خورد؟ یقصه از کجا آب م نیپس ا

 ؟یمطمئن ش يخوا یم یمگه نگفت -

سوزش فرو رفتن سوزن در رگش . آهو لبخند زد و دوباره دستش را گرفت. نگاهش کرد صالیو است یچارگیب با

 .ادیکم بود، اما تاالپ و تلوپ قلبش ز

 !اشتباه محض باشد و بس؟ کی زیط همه چآرزو کرد فق چرا
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سرخ رنگ خون آغشته  يدر ابعاد کوچک را به قطره ها ينوار کیو بار زیو نوك ت دیاهرم سرنگ را کش آهو

 خیاز  یمکعب انیانگار م. آمد ینفسش داشت بند م. بود خکوبیرنگ م دینوار سف يرها رو يچشم ها. کرد

 .تکرار شد ینوار حرکت کرد و باز دو خط متوال يخط سرخ رو. ساعت گذشت کی هیهر ثان. گرفتار بود

 !بزرگ يناباور کی! به ترس ختهیبهت آم کی! نیسکوت سنگ کی. دورش را گرفت سکوت

 .را بزند اتشیداس عمل کند و شاهرگ ح هیکرد که شب یعالمت سؤال آن قدر داشت درونش رشد م کی

 ؟یخوب! رها جان -

و بعد به  دیکرد به سمت آهو چرخ یم دییدرونش را تا بیکه باز تحول عج يش از نوارخشک شده ا نگاه

 .خورد یتلفنش که زنگ م

 .نییپا يریم گهید قهیجوابشو بده و بگو ده دق -

 .وار از حرف آهو اطاعت کرد کیاتومات

 خانمم؟ يایچرا نم -

 .امیچند تا سوال از آهو دارم بعد م يدیاجازه م -

 .دکتر میبر ياگه بهتر نشد -

 .امیم گهید قهیچند دق. خوبم! نه -

 .منتظرم. خب یلیخ -

 :را که قطع کرد، آهو گفت تلفن

خودتو خالص  یتون یراحت م یلیبا چند تا قرص خ. یکن تیخودتو اذ ستیالزم ن يخوا یاگه بچه نم نیبب -

 .نداره يانقدر خودخور. کنم هیتونم برات ته یمن م. یکن

 پس چطور ممکنه؟. گفت نه یمحکم م لیسه یخواستم ول یمن م. شه ینم. شه آهو ینم... خه آ -

 یب نانیاطم نیناخواسته شون از هم ياز زنا و باردار یلیخ ،يشد ریطور غافلگ نیکه ا یستین یزن نیتو اول -

 یم حیبراش توض یهر چ. دوست داشتم که شوهرش فوق العاده شکاك بود هیمن . مرد به خودش بوده يجا

 شیعاقبت هم آزما. رفت ینم بار رینطفه بشه، ز جادیممکنه باعث ا ییمحترم هر رابطه زناشو يکه آقا میداد

شوهر تو که مرد . ستین یکه تو مغز خراب اونه همه علم پزشک يزیداد تا تو کله اش بره اون ج يان ا يد

کنه که بچه دار شدن حتما  یکامال قانعش م دینپزشک متخصص مراجعه ک هیبا هم به . ادیبه نظر م یمنطق

 ؟یمتوجه منظورم هست. ستیرابطه کامل ن کیبسته به 
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 .سر تکان داد و بلند شد. آهو نباشد يبود، اما نه آن قدر که متوجه حرف ها جیگ هنوز

 .برم دیبا گهیمن د -

 .هم به دنبالش برخاست آهو

 یبفهمه، من م لیسه يو دوست ندار يخوا یاگه بچه رو نم یحت. از من بر اومد روم حساب کن یهر کمک -

 !خب؟. تونم کمکت کنم

در آسانسور که بسته شد، رها با . رفت رونیشالش داد و همراه آهو ب ریآشفته اش را ز يموها. تکان داد سر

 :آمد گفت یکه به زور از حنجره اش در م ییصدا

 .خودمون بمونه نیلطفا ب -

 .لبخند زد آهو

 .يریبگ یمیتصم یخواست دیداشته باش شا تیشماره تلفن منم تو گوش. راحت باشه لتایخ -

همراه خودش  يهم رو یکال سیکرد و م ویس یداخل گوش عیآهو شماره را سر. تلفنش را دست او داد رها

هم  به شیاو ابروها دنیبا د لیسه. بودند ستادهیو شهروز همان جا ا لیدر آسانسور که باز شد سه. انداخت

 :لبخند زد و به رها گفت يآهو در کمال خونسرد. شد و نگاهش گذرا به سمت آهو برگشت کینزد

 .کنه تتیزیمتخصص و هیقرص بخور تا  هی یتحمل کن یتون ینم يدیو د يشد تیاگه بازم اذ -

دست او را فشرد . به لب آورد یزورک يرها لبخند. ستیزن جوان چ نیا میدانست تصم یحاال م نیاز هم انگار

 .کردند یخداحافظ. حرفش است يکه هنوز رو نیا یعنیفشار اندك دست آهو . و تشکر کرد

 :دیپرس راهنشیپ يدر حال باز کردن دکمه ها لیسه

 خونه آهو چه خبر بود؟ -

 !یچیه -

 ؟يکند یدل نم یچیبه خاطر ه -

کرد  یفکر م نیمدام به ا. را در آغوش گرفت و در خودش جمع شد یبالش. نزد یو حرف دیتخت دراز کش يرو

خنگ ! کردنش بود اما نه ریغافلگ يبرا شیتمام نه گفتن ها دیاصال شا! ستیبشنود واکنشش چ لیکه اگر سه

 .که نبود

 :را بست و آرام گفت شیچشم ها. او از پشت سر دور اندامش حلقه شد و در آغوشش فرو رفت يها دست

 !لیسه ادیم مخواب -
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 .دمینشن -

صورت او را به سمت خود  لیگذشت که سه یکم. سکوت کرد. سر به سر گذاشتن با او را نداشت حوصله

 :دیچرخاند و آرام پرس

 چته؟ -

 :با تحکم گفت. دیاو چسب زیدر گر يبه چشم ها لیسرش را تکان داد، اما نگاه سه فقط

 !یخودت بگو تا مجبورت نکردم اعتراف کن. تو چشات هست يزیچ هی -

 :حوصله کنارش زد و گفت یب

 .ادیگفتم که خوابم م -

 .دینکرد و دراز کش ياصرار گرینگاهش کرد، اما د یکم لیسه

 .دونم و تو یاون وقت من م. امشب چته یگیباالخره م -

. زد یدلش شور م. را بست شیچشم ها. بند لباسش را بست و پشت به او باز بالش را بغل کرد. نکرد اعتنا

به غصه و  ختهیآم یحس. رو به سقوط يدر اوج باشد و لحظه ا يکه لحظه ا یمثل کس. بود یحالش ناگفتن

 .لبخند

چه . مادر بودن داشته باشدزن که تجربه  کیفقط . لدای ایتوانست حرف بزند  یحداقل مادر بود تا م کاش

 دیکش یآه! و ناغافل بیطور عج نیآن هم ا. افتاد یم یاتفاق مهم نیجا و دور از همه چن نیا دیبا. بود یشانس

 .و سرش را در بالش پنهان کرد

 .دیآرامش را شن يصدا. زنگ خورد لینگذشته بود که تلفن سه یلیخ

 سارا؟ يچطور -

- ... 

 !یجات خال .اونم خوبه. زمیعز یمرس -

 :گرفت جانیه یکم شیصدا يا هیچند ثان یمکث با

 ؟یک ؟يجد -

 .بود یخبر خوب دنیاز شن یحاک لیلبخند سه. به طرفش برگشت يبا کنجکاو رها

 .فعال خداحافظ. رمیگ یخودم باهاشون تماس م! نه. نمیب یبذار م. خب یلیخ -

 :دیتماس قطع شد، رها آرام پرس یوقت
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 شده؟ یچ -

 :گفت لشیو در حال ور رفتن با موبا دیخودش را باال کش یبه او کم ینگاه میبا ن لیسه

 ؟يشد داریب -

 :لب گفت ریحوصله چشم بست و رو برگرداند و ز یرها ب. کالمش واضح بود طعنه

 !خب نگو -

 :مکث گفت یبا کم لیسه

 .ام بذارهبر نستایقراره عکسشم تو ا. اومده ایسارا گفت سوسن خانمِ سبحان به دن -

شکم تختش  يانگشتانش ناخودآگاه رو. تازه در وجودش نبض گرفت یحس. گرم و تند از دل رها گذشت یموج

 .تازه شد اما غصه دار نبود شیبغض دوباره در گلو. را در مشت فشرد راهنشیسر خورد و پ

 !چه سرخه! اوه، اوه -

با تعجب نگاهش کرد، اما رها فقط به  لیسه. دیکش لیرا از دست سه یناخواسته گوش ینشست و با حرکت رها

انگشتان مشت . واضح تر شد ریو تصو دیصفحه کش يزده اش را رو خیانگشت . شد رهیکوچک نوزاد خ ریتصو

 :و زمزمه کرد دیبوس ار ریاراده تصو یب. فشرد یخود م انیشده کودك کنار صورتش انگار قلب او را م

 .خدا رو شکر -

 !رها -

 .اش چسباند نهیرا به س ینگاه کرد و گوش لیلبخند به سهبغض و  با

 .نمشیخواد بب یدلم م یلیخ. میگشت یکاش بر م -

 .مشکوك براندازش کرد یبا حالت لیسه

 تو؟ یخوب. میگرد یبر م گهیهفته د -

 .برامون بفرسته رهیازش بگ لممیبه سارا بگو ف. آره -

 .خنده اش گرفت لیسه

 داره؟ دنیپول سرخ د نیا -

 :گفت رینظ یب ینگاه کرد و با حس ریدوباره به تصو رها

 چه نازه؟ نیبب ل؟یپول سرخ سه یفرشته کوچولو بگ نیبه ا ادیچطور دلت م -

 !زشته یلیخ. ترشه یبمونه رو دست سحر م یشکل نیبه نظر من که ا -
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 :معترض گفت رها

 .مثل قرآن حرمت داره. روزه است هینوزاد ! لیسه -

 .دیبالش را به حالت قبل برگرداند و دراز کش. کنارش گذاشت زیم يرا گرفت و رو یا خنده گوشب لیسه

 .کار دستت نداده ادیو احساسات ز يبخواب تا خواب زده نشد ریبگ -

 .همان طور نشسته بالش را در آغوشش فشار داد رها

 ؟يتو بچه دوست ندار -

 .باز شروع کرد... ال اله اال ا -

 و؟یچ -

 .او زد یشانیچند ضربه آرام با انگشت به پ. دیپهلو چرخ يرو لیسه

 .خوام یحاال حاالها مزاحم نم. کن یفعال از بچه خال نویا -

 :گفت یچهره اش جمع شد و با ناراحت. زند ینبض م کیباز حس کرد در وجودش . رها تکان خورد قلب

 ه؟یمزاحم چ. بچه نعمته -

 ه؟یچه اصرار. خوام ینعمتش نم نیمن فعال از ا. دست خدا درد نکنه -

 .خوام ینم یگیکه م ستیدست من و تو ن -

 ه؟یپس دست ک -

 .خدا -

 نگفته؟. خدا گفته از تو حرکت، از من برکت یول! بر منکرش لعنت -

. بود يگریکه در بطن او خبر د یقدر مطمئن بود؟ در صورت نیچرا ا. کرد یدلش را خال لیتحکم کالم سه نیا

 لیبزند موبا یشد، اما تا آمد حرف یگفت دل خودش هم سبک م یاگر م دیشا. کرد يشرویپ شیوتا گل یحرف

 .نگاهش را از او گرفت و تلفن را جواب داد لیسه. دیگفت و دراز کش یاَه. دوباره زنگ خورد لیسه

 ؟يپدر چطور يآقا! به به -

 ؟يبرگرد يخوا یتو نم. قربونت -

 .دیخند لیسه

 .میپرواز دار گهیچهارشنبه د! چرا -

 .بمون گهیماه د هی. یخسته نباش -
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 دلت واسم تنگ شده؟ -

 !خب يومدیزودتر م گمیم -

 .است گهیاما پرواز تور هفته د نه،یاتفاقا رها هم دوست داره زودتر سوسن خانم زشتتو بب -

 .دنیخواستگاراش از حاال صف کش! هه هه هه -

 انقدر زشته؟ چرا نیا ؟يکار کرد یداداش چ! البد کورن -

 عمو؟ گنیبه تو هم م! لیسه یاز احساسات منفجر نش -

 هی... شاایسرش باشه و ا يتون باال هیسا. کنم یم یشوخ. خون و ناموس اومد وسط يپا گهید. جانم يا -

 .خانم دکتر غرغرو شه مثل خود سحر

 !یگشت یکاش زودتر بر م لیسه گمیم. ارمیحالتو جا م نمتیبب -

 اومده؟ شیپ یچرا؟ مشکل -

 :دور و برش بشنود گفت یخواست کس یکه انگار نم یمکث، با لحن یبا کم سبحان

 .واسه سارا خواستگار اومده -

 .دیخند لیسه

 .خب به من چه -

 .خنده یهمه ش م! مرگ -

 کار کنم؟ یخب چ -

 !سورنه -

 .شد زیخ میبند آمد و ن لیسه خنده

 ؟یک -

 .یاتیسورن ح. سورن بابا -

 .داد گرشیرا دست د یشست و گوشتخت ن لب

 ؟یک ؟یچ یعنی -

. انگار تو برنامه ش بوده با تو حرف بزنه. تو محوطه فرودگاه با من حرف زد دیشد یهمون روز که شما راه -

. حرفاس نیپرروتر از ا یمحترمانه زدم تو پوزش، ول. وقته رابطه دارن با هم یلیخ گهیالبته شواهد و قرائن م

 .محترم حرف زده يا حاج باباب میرفته مستق
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 !خب؟ -

 .يشنو یم يزیچ هی گمیم يزیچ هی! لیزرنگه سه یلیخ -

 .اصل قصه رو بگو. نباف سبحان سمونیآسمون و ر -

 باشه؟ یاتفاق نایهمه ا شهیتو باورت م. نقص زده یطرح ب هیانگار نشسته با خودش  -

 ه؟یمنظورت چ -

 رها کنارته؟ -

 چطور؟! آره خب -

 .میزن یدر موردش مفصل حرف م یباشه برگشت -

و  دهیشن شانیمکالمه ها انیآنکه بداند رها ناخودآگاه اسم سورن را م یب. بلند شد و داخل بالکن رفت لیسه

 .باعث اشتباهش شده است نیهم

 !بگو. رونیاومدم ب -

دن تا مثال شمام تو جشن موقت خون تیمحرم هیواسه رفت و آمدشونم . موافقت کرده شونیبابا با نامزد -

 .دیباش

در خود جمع  یخنک ساحل باعث شد کم يلباس تنش نبود و هوا. داد هیتک یسنگ واریبا تعجب به د لیسه

 .شود

 ؟یو حرف خاص قیتحق چیبدون ه ؟يزود نیبه ا -

 :با حرص گفت سبحان

شم  یپسره ندارم، گفت نیبه ا یبهت گفتم حس خوب. ره یکس نم چیکه حرف تو گوش ه نهیمن ا یبدبخت -

در  نویهم گهیجور د هیبابا هم . دهییکه تونسته چند ماهه ره چند ساله بره خودش مهر تا نیهم. خوبه شیاقتصاد

 . شده یپسره چشم رنگ نیا يالاز سارا خاطرخواه قد و با شتریب. یچیمادرمونم که ه. گهیمورد دخترش م

 .به خانواده داره یاکت با سورن پول وسطه چه ربطتو شر. کنه یفرق م یدمال و اموال با زندگ -

 یلیحاال خ د؟یکیچرا شما باهاش شر ست،ین نانیپسره اگه قابل اطم نیا گهیبه حاج بابات بگو که م ایب نویا -

 .ایزودتر ب یفقط اگه تونست. خوام تو سفر اعصابتو خرد کنم یهم هست که نم گهید يزایچ

 :گرفت و گفت ینفس. دیاش کش یشانیدست به پ لیسه

 .باشه يواقعا پسر به درد بخور دیدوره کوتاه نامزد بمونن شا هی. فتادهین یحاالم اتفاق! خب یلیخ -
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 .رفته سارا خانم داغمون نکنه نیمراقب باشم که دل و د یچهار چشم دیحاال با. شما ینیخوش ب نیداد از ا -

 .مراعات کن ،يپدر شد! سبحان -

 ؟يندار يفعال کار. بخرم لهیخورده وس هی نییسرم اومدم پا ریخ. ادیداره م سارا. باشه بابا -

 یاسمش چ یراست. سوسن خانمتم ببوس. سالم بهش برسون. میزنم با سحر صحبت کن یصبح زنگ م! نه -

 شد؟

 !مربا گمیعسل، من م گهیسحر م -

 .خنده اش گرفت لیسه

 .برادرِ من يخورد یحرص م شیپ قهیدو دق -

 .ازم رمیبگ یرو سنگ قبرم کول ادیب دیعسلم با دهینکنم که به چهل نرس یط یالیخ یب -

 ..فعال خداحافظ. ببوسش. مزخرف نگو -

 :دینشست و پرس دنشیرها با د. به داخل بازگشت عیرا قطع کرد و سر یگوش

 ل؟یشده سه يزیچ -

 .نگاهش کرد و سر باال انداخت لیسه

 .بخواب ریبگ. ستیمهم ن -

 :دیزد و پرس ایدل به در دیترد یبا کم رها

 د؟یپسره دار نیبا ا یشما چه شراکت -

 کدوم پسره؟ -

 .زد یاحساس کردم سبحان از اون حرف م. مشیدیهمون که تو فرودگاهم د -

 .را ماساژ داد شیو با دو انگشت پشت پلک ها دیدراز کش لیسه

 .میشد کیما هم باهاش شر. کنه یم تیبه اسم قمصر داره ازش حما يشرکت برون مرز هی. تازه کاره -

 ن؟یبهش اعتماد کرد یچه حساب يرو -

 .گرفت يافتاد و نگاهش قلب رها را به باز نییپا لیسه دست

 ؟ياعتماد به سورن حساس شد يکه رو یدون یم یتو در مورد کار ما چ -

 .اصال منو چه به اظهار نظر. حساس نشدم -

 .و خودش هم صاف نشست دیرا کش شیبازو لیخواست در برود سه تا
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 .ازشون ادیخوشم نم چیکه ه دهیم راژیتو ذهنم و ییزایچ هیوقته  یلیاتفاقا خ -

 ؟یچ -

 .من نگاه کن رها يتو چشما -

 :گفت لیبا استرس نگاهش کرد و سه رها

- ؟یشناس یم یسورنو از ک 

 .مانع شد لیبزند، سه یرها خواست حرف تا

 آره؟ ش،یشناخت یم ادیکه تو مراسم ختم پدرت ب نیقبل از ا -

موج  نیا ریکه از ز نیمگر ا افت،ی ینجات نم يبرا یرا داشت که راه یقیحال غر لیسه رینگاه نفس گ ریز

 :زمزمه کرد یو با بدبخت دیدست به صورتش کش. رها شود نیسهمگ

 !آره -

 :ع گفتمانده توانش را گرفت و با تضر یباق لیسه یتند و عصب نگاه

 ؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا -

 بود؟ ینگفتنت چ لیدل -

 :گفت یرا گاز گرفت و به سخت لبش

 ... یعنی... خب  -

 .درست حرف بزن. من و من نکن رها -

 ...حمادم  یحت. شناختش یبابام م -

 ش؟یشناس یتو از کجا م -

 :و گفت دیکه راه نجاتش شد را کش يبند نیاراده به اول یب رها

 .بود دهینامزد سپ -

 .کرد رییتغ لیسه يدفعه حالت چهره و چشم ها کی

 ؟یچ -

 :اندازد گفت یراز باز هم راز خودش را عقب م نیافتادن ا رونیکه ب نیخبر از ا یب رها

 .قبل از رفتنش بهم گفت دهیمن خبر نداشتم تا سپ. مدت با هم محرم بودن هی -

 !خب -
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 .آب دهانش را قورت داد و سر تکان داد رها

 ویشده و بعدم همه چ کیگفت به خاطر پول بهش نزد یم دهیسپ یدونم، ول یاز رابطه شون نم يادیز زیچ -

 ...اون روز تو فرودگاه  یعنی. بهش داره یحس هیاحساس کردم سارا . به هم زده

. دیشن یزد که رها نم یلب با خودش حرف م ریز. بلند شد و شروع به قدم زدن کرد که رها ساکت شد لیسه

 .و دست او را گرفت دیجلو کش یرها خودش را کم

 ییدر مورد سارا و اون پشت پا یاز شراکت با شما داره ول یدونم چه هدف ینم. لیسه ستمین نیبهش خوش ب -

 ...مبادا که . زد، نگرانم کرده دهیکه به سپ

گفت  یم. بود نیسبحان به رابطه شون بدب. کرده ياز سارا خواستگار میکه ما نبود يدو سه هفته ا نیتو ا -

 .شده يتا محرم شدن موقتشون جد هیقض. شناسن یهست همو م یاحتماال چند وقت

سورن در ذهنش اکو  يصدا. برود ادشیهم  دنیکم مانده بود نفس کش. دیاو چسب يرها به لب ها يها چشم

را  زیغفلت و دور بودنشان شده بود که همه چ نیحتما منتظر ا. نگفت با سارا یول "خوام ازدواج کنم یم"شد 

پازل را کامل کنار  نینتوانست ا صالا! يوا... آن حال بدش و سر در آوردنش از خانه او  دیاصال شا. تمام کند

ممنوع  ورودش را به ذهنش. را خط زد اهشیس اتیتمام ذهن. دیدر پشتش ترس طانیش ریاز تصو. ندیهم بچ

 .اتفاق باشد کیکاش همه . کرد

 .و به رها نگاه کرد دیکالفه دست به صورتش کش لیسه

 .هیبفهمم داستان چ دیبا. میفردا برگرد دیبا -

خواست که به  یم گارینخ س کیدلش . ستادیچنگ زد و دست به کمر پشت به رها مقابل بالکن ا شیموها به

 .کند سفر کامل ترکش نیرها قول داده بود در ا

 .داد راحت تنفس کند یاش نشسته بود و اجازه نم نهیس يرو یانگار کس. کرد یرها خس خس م نهیس

اش را بدهد؟  یقرار بود تاوان اشتباه و خام یبود؟ تا ک یچه تاوان نیبود؟ ا یمیچه عذاب ال نیا! و سارا سورن

 يخواست عمر یچطور م. بود نیمرگ سنگ هیاسم سورن هم مثل سا. آمد یاش بر م نهینفس ذره ذره از س

چرخ  يرا فقط ال شیکه چوب ها درحم بو یقدر ب نیروزگار ا یعنی! تفاوت باشد یو ب ندیمقابل چشمش بنش

 او بگذارد؟ یو خوشبخت یزندگ

باز . رفت یم ییآشنا یتنش رو به داغ. خم شد نییسرش پا. فرو برد شیموها يرا از دو طرف ال شیها دست

صدا شکست و  یبغضش ب. دیپوستش کش يکف دستانش را رو. ب پوستش را سوزن سوزن کردحس التها
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و به  ندینتوانست بنش امابود،  نیتلق دیشا. کرد حاال دل و روده اش هم به تکاپو افتاده و لج کرده اند یاحساس م

 .دیدو سیسمت سرو

. آمد یبود و باال نم دهیدلش چسب خیب یگذشته لعنت نیحال بد هم مثل ا نیا. دیمشت آب به صورتش پاش چند

 .دیرا شن لیبلند سه يچند ضربه محکم به در خورد و صدا

 چت شده؟. رها نمیدرو باز کن بب -

 شیپ يباز به جا دیشا. چه رد و بدل شد لیسبحان و سه نیب دیفهم یکاش م. دیتند تند چک شیها اشک

از ته دلش خدا را صدا کرد و باز . داشتند زیقصد ست زیچ گفت، اما انگار همه یرا م قتیهمه حق دهیانداختن سپ

 .به در آمد لیضربه محکم سه يصدا

 !رها ویلعنت نیباز کن ا -

. در را فشرد رهیو دستگ دیخودش را کنار در کش. را محکم فشار داد شیچشم ها. دیبه صورتش آب پاش دوباره

 .نگاهش کرد یعصب لیسه

 ه؟یچه سر و وضع نیا -

 :حال گفت یرا کنار زد و ب دستش

 .تو رو خدا ولم کن! لیحالم بده سه -

 ؟یزن یچرا درست حرف نم چونن؟یخوان منو بپ یروزا همه م نیچرا ا -

 :رفته گفت لیتحل ییتخت نشست و با صدا لب

 کنه؟ یم شویرو بدبخت کرد و حاال راحت داره زندگ دهیکه سپ یعوض هی يبگم آخه؟ از نامرد یچ -

تو . شنیخوشبخت تر از قبل هم م. کنن یو دوباره ازدواج م شنیهزار نفر تو مملکت دارن از هم جدا م يروز -

 ست؟یراحت تر از سورن ن یدون یکجاست؟ تو م دهیاصال االن سپ ؟یواسه همه تب کن دیبا

 :برآشفت و گفت رها

 ؟یزن یم نهیتو چرا سنگ اونو به س -

 رو نگفته، هان؟ دهیاز سپ شییجدا یواقع لیاز کجا معلوم سورن به سارا دل -

 !ممکن بود سورن راستش را گفته باشد؟. دفعه ساکت شد و به صورت برافروخته او زل زد کی رها

 ؟يجوابمو نداد -

 ؟یاگه اصال نگفته باشه چ -
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ز ا یرو پنهان کنه؟ مطمئن باش بفهمم قصد و غرض یبزرگ نیاون قدر احمقه که بخواد موضوع به ا یعنی -

 .بذاره از مملکت بره دیبا. بره نییآب خوش از گلوش پا هیذارم  یشدن به سارا داشته باشه نم کینزد

 یخارش لعنت. شدن بود یهمه فشار در حال متالش نیسرش از ا. اش فشرد یشانیکف دستش را به پ رها

. را خورد یکی يلند شد و فورب. قرص ها افتاد ادی. بکشاندش یوانگیپوستش هم انگار قرار بود تا مرز جنون و د

گردنش  ریپتو را تا ز. بود فتهحاال لرز هم گر. دیتخت دراز کش يکرد تا رها رو یطور نگاهش م نیهم لیسه

 .تخت نشست و به طرفش خم شد گریکالفه در سمت د لیسه. و صورتش را به بالش فشرد دیکش

 رها؟ یخوب -

 .بغض نگاهش کرد با

 !نه -

 :صورتش کنار زد و آرام تر گفت ياو را از رو سیخ يموها لیسه

 !خب. بد بودنشون باشه ایخوب  يقضاوت برا گرانیمشکالت د ستیقرار ن. شهیمعلوم م یهمه چ میبرگرد -

 .را بست شیرا تکان داد و چشم ها سرش

 .بهت بگم يزیچ هیخوام  یم -

 !خب بگو -

 .ید زودتر بفهمخوا یدلم م یلیباشه که خ ادتیفقط . تونم یاالن نم -

 .و او را بغل کرد دیکنارش دراز کش لیسه

 .بگو رها -

 ... یول يدونم چطور ینم -

 در مورد ساراست؟ -

 .افتاده یاتفاق هی یعنی. خودمون... نه  -

 .نکن تیفعال خودتو اذ ادهیفرصت ز. خب یلیخ -

 .او زد يموها يرو يو بوسه ا دیکش یقیعم نفس

واقعا سارا از  دیشا. جا بمونم نیتونم ا ینم گهید. نه ایکنم  يتونم کار یم نمیبب رونیب رمیمن م. تو بخواب -

 .خبر نداره یچیه
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قدر عمر  نیچرا ا. را در همان سه هفته نگه دارد ایشد دن یکاش م. هم فشار داد يرا محکم رو شیپلک ها رها

. زد و بالش را محکم بغل کرد یرها غلت .رفت رونیبعد ب قهیبلند شد و چند دق لیکوتاه بود؟ سه شیها یخوش

 يمعجزه ا دیجان نداشت اما شا زکه هنو ینبض. زد یدر تمام وجودش م شیچند ساعته پ يباز نبض آشنا

 .بود شیزندگ يناشناخته برا

**** 

. زد یزل م يطور نیا لیبار نبود سه نیاول. رفت یم نییخورد شده پا يقلوه سنگ ها هیشب شیدر گلو کیک

باز شود و بعد  شیرا خورد تا راه گلو ياز چا يجرعه ا. زد ینم یتفاوت که حرف نیبا ا. انگار منتظر و طلبکاربود

 .به زبان آمد لیباالخره سه. عقب رفت

 .میبعد از ظهر پرواز دار. جا کامل بخور نیصبحانه تو ا نیآخر -

 .ندارم لیم. دونم یم -

 .نگاهش کرد وانیل ياش را خورد و از باال وهیاز آب م يجرعه ا لیسه

 .شنوم یخب پس م -

 .ختیر نییپا يهر دلش

 و؟یچ -

 .یو نگفت یبگ یخواست یم شبیکه د یهمون -

 .انداخت نییرا پا نگاهش

 .ستیمهم ن -

 يخاطره ا نیباتریز. توانست تجربه کند یزن م کیکه  یحس نیقشنگ تر. شیاتفاق زندگ نیمهم تر دیشا! بود

 یب يطلبکار و تا حدود يوسط رستوران و مقابل چشم ها. حال نیاما نه با ا ندیکه با واکنش همسرش بب

 .حوصله او

 .شد لیبه سمت او متما یگذاشت و کم زیم يرا رو وانیل لیسه

 .بود که نه حال تو به جا بود و نه حوصله من نینکردم واسه ا لهیبهت پ شبیاگه د -

کودکش را نخواهد و  لیکه سه نیا. داد یآزارش م یپوست ریترس مبهم و ز کی. گذاشت دنیتپ يدلش بنا باز

به . ردیبگ یترسناک میخودخواه او دهد و تصم یآمده هم دست به دست ذات کم شیپ بیاوضاع و احوال غر

 :خاطر آرام و محتاط گفت نیهم
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 ...که  ستیاون قدر مهم ن -

 .هست بگو یهر چ -

 .دیکفرش در آمد و سرش را عقب کش. ند شده بودبل ییدنده زورگو از

 .شدم مونیاصال پش -

 ایحرفتو بشنوم  رمیگ یم مینه حاال که من تصم. يکرد یجا رو م نیفکر ا دیبا یکه لب باز کن نیقبل از ا -

 .نه

 ...اصالً . لیسه ییزورگو یلیخ -

 ؟يدیسال نفهم هی نیتو ا یعنی. متنفرم مهیحوصله از حرف نصفه ن یب يمنِ زورگو -

 يو فشار حرصت رو وارید نیرسه، قراره من بشم کوتاه تر ینم ییهر وقت دستت به جا دمیاز اون فهم شتریب -

 .شه یسرم خال

 ؟ياالن مثال لج کرد -

 :بلند شد و گفت رها

جا  نیو اال االن ا يذاره چه برسه لجباز ینظر من هم نم يبرا ییتو اون قدر محکمه که جا يمایتصم! نه -

 ...و  ستادمیا ینم

پا تند کرد و به سمت آسانسور . حرفش را خورد یبه هم لبش را گاز گرفت و باق لیسه يشدن ابروها کینزد با

را بر  شیآرام زنِ جوان پاها يکرد اما صدا یکوتاه یعذرخواه. تنه زد یرفت که ناخواسته و محکم به شخص

 .جا نگه داشت

 !شه رها یباورم نم -

درست در  نجا،یا. کرد یو ذهنش تصور م یآشفته بازار زندگ نیا انیبود که م یبیاتفاق عج نیآخر هدیسپ دنید

قطع شدن . يو با آن همه دلخور ییو جدا يبعد از هشت، نه ماه دور! یقدر اتفاق نیروز اقامتشان و ا نیآخر

پر  شیچشم ها. کرد و جوش آمد لدر دلش قُل قُ یحس. در جان و عمرش داشت یکه رگ و پِ یدوست يصله 

 "!دهیسپ"مات مقابلش شکست و زمزمه کرد  ریتصو د،یکه چک دهیاشک از گوشه چشم سپ. شد

 یتلخ جوان يها يآور ادیبر تمام  یخاطرات کودک. ها يبر تمام دلخور یو دلتنگ یحب دوست. افتاد نییاو پا سر

 نیدلش توقع ا يها یتاب یکنار همه ب دهیگار سپان. ردیبرود و محکم در آغوشش بگ شیشد تا رها پ رهیچ
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بعد دستانش محکم دور گردن او حلقه  ماکرد، ا ریبهت گ انیم هیچند ثان يرا نداشت که برا یو دلتنگ یمهربان

 .اند در آغوش هم فرو رفتند ستادهیتوجه به آن که کجا ا یشد و ب

 :گفت يو طلبکار يبا اخم، دلخور. زودتر عقب رفت رها

 !معرفت یب -

 :گرفته زمزمه کرد یو با دل دیدست به صورت او کش دهیسپ

 .دلم واست تنگ شده بود. شد رها یو بغل کردن دوباره ت آرزو م دنیداشت د -

 نشد؟ داتیو پ یرفت نیواسه هم -

شد و  یدلم آروم م. دمیالو گفتن و نفس هاتو شن يصدا. چشماتو نداشتم، اما چند بار زنگ زدم دنید يرو -

 .کردم یقطع م

 .با بغض سر تکان داد رها

 ؟يشعورت بود یپس اون مزاحم احمق خود ب -

 .کند شیتا اشک کمتر رسوا دیرا داخل دهانش کش شیلب ها دهیسپ

 ...آخه . دورت بگردم رها -

 پس؟ يکجا موند! دهیسپ -

 .مشغول بود یبا گروه یمرد جوان. هر دو به سمت صدا برگشت نگاه

 .صبر کن قهیچند دق. نیرام امیاالن م -

 یکم شیاو سالم کرد ابروها یرا با ظاهر متفاوتش نشناخت، اما وقت دهیانگار ابتدا سپ. دیهم رس لیزمان سه هم

را در  یداد ساعت شنهادیپ لیکردند و سه یکوتاه یاحوال پرس. کرد لبخند بزند یسع یشد ول کیبه هم نزد

رها . منتظرش است رونیگفت ب اهشقبول کرد و به همر یباخوشحال دهیسپ. با هم باشند رونیباز ب يفضا

 .اوردیبود که دنبال او آمد تا حالش را جا ب یدارد و اال آن قدر عصب یهدف لیسه دیفهم

 :دیپرس ينشستند، رها فور تا

 ده؟یسپ ينکنه ازدواج کرد -

 .زد یلبخند تلخ دهیسپ

گروه از دوستاش اومد که منم به زور خودش و اصرار عمه  هیچند روزه با  حیتفر هی. پسر عممه نیرام -

 ...همراهش آورد و اال 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٣٢٦ 

 .سر نخ سخن را دست گرفت لیکرد که سه مکث

 شه؟یم. خانم دهیتونه باشه سپ یمحض با انتخاب دوم که نم یبر عدم خوشبخت لیشکست دل کی -

. شود دهیوارد بحث با سپ حیو صر عیقدر سر نیکرد ا یفکر نم. نگاه کرد لیرها با تعجب به سه. جا خورد دهیسپ

را  لیدست سه. وستیهم به جمعشان پ نیشد و رام دهیچ زیم يدر همان فاصله سفارش مختصرشان هم رو

عقل خود را به کار انداخت  شبه چهره رها و تعجب يبا گذر دهیسپ. کردند يکوتاه فشرد و خوش و بش مختصر

 .دوستش نزند یبه زندگ يباز گند تازه ا بود دواریام. رفت شیپ اتشیو با حدس

 تویتجربه تلخ و موندگار که ذهن هی شهیهمون م. کنند یاشتباه م یتجربگ یوقتا آدما از سر ب یخب گاه -

برعکس . شه یپاك نم یشکست هم راحت از زندگ کی یتلخ. کنه یم یمنف یتا مدت ینسبت به همه چ

 .ها که انگار از اول نبوده یخوش

 .را باال داد و لبخند زد شیابرو لیسه

 .حق با شماست -

 .مداخله کرد نیرام

قرار ! يو ازش جدا شد یخب با اون پسر تفاهم نداشت ده؟یتازه شد سپ متیقد يدوستا دنیبا د تیباز ناراحت -

 .یکن نشیگزیکه تا آخر عمر حسرت و غصه رو جا ستین

 :با اخم و تشر گفت دهیسپ

 !نیرام -

 :کرد و گفت لیتنا به لحن معترض او رو به رها و سهاع یب نیرام

بد . يچهل روز عزادار تاًیکنن و نها یم هیبار گر هیکه مرد  یواسه آدم! بهش بگو رها خانم یشما که دوستش -

 برسه؟ شیاون پسرو مرده فرض کنه و به زندگ گمیم

رها هم در . کرده بود و قدرت تکلم نداشت ریگ نیشرم از رها و حرص بابت مداخله احمقانه رام نیب دهیسپ

 ایفرصت مه کیفرصت، فقط  کیکاش . بازگو کرده بود لیسه يبرا مهیکه نصفه و ن یانیاسترس رو شدن جر

 یآن وقت تازه م. شود مدلهره ها تما نیکند و ا فیتعر شیکم و کاست برا یشد تا خودش ماجرا را ب یم

تا مدت ها مهرش را  لیاگر سه یحت. دیایب رونیمشش را گرفته بود بآرا يکه رو یمه يتوانست از پس پرده 

 زیکه باز همه چ. ندیکه باز نخواهد باشد و بشنود و بب نیدانست ترکش نخواهد کرد، مگر ا یکرد باز م یم غیدر
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شدن به سارا انگار سخت تر و کُشنده  کیکه سورن حاال با نزد يباز. ماند یم یاحمقانه باق يباز کی هیشب

 .ترش هم کرده بود

 .دیایبه حرف ب لیدو دختر باعث شد سه یطوالن سکوت

 هیازش  شهیگذره اما م یم یهودگیاگه تجربه درس عبرت نباشه که تمام عمر به بطالت و ب. حق با شماست -

عجله در انتخاب و عدم تفاهم تو نسل ما باعث . شد دهیگذشته ساخت و ازش باال کش رانهیو يپله محکم رو

که  نیمگر ا رنیگ یم میتر تصم انهآگاه شونیاز زوجا بوده، اما مطمئنا دو طرف در انتخاب بعد یلیانفصال خ

 .وسط باشه ایو ر انتیقابل گذشت مثل خ ریغ يعلت ها يپا

 :افزود دهیبه سپ رو

 گرید یلیمسا يالبته اگر پا. يسر و سامون بد تویخودتو زندگ یونمشکل شما از نوع اول باشه و بت دوارمیام -

 .شهیحتما با اراده خودت حل م. ریبوده از گذر زمان کمک بگ انیهم در م

 میانگار تصم. فتدیبه شک ن دهیکرد تا سپ ینم ياشاره ا یحت. مانده بود لیرفتار و کالم سه استیدر س رها

از او حرف هم  ا،یدن یالیخ یبه روال ب دهیکردن جمالت و هم زمان با سوق دادن سپ شیداشت با پس و پ

 انیکردن م ریده االن در حال سیدانست سپ یهم م ییاز سو. انفصالش با سورن را بفهمد یواقع لیبکشد و دل

 لید که باز دلگفته شو یعذاب حرف نیاز سر باز کردن ا يکرده و ممکنه است برا ریباتالق اشتباهات گذشته گ

 :خاطر مداخله کرد و گفت نیبه هم. شود اتریسورن مه يبه عدم تفاهم بچسبد و فرصت برا ییجدا نیا

 يبرا لشیبه حرف زدن در مورد گذشته ش نداره، اما حتما دل یلیشده که م تیاون قدر اذ دهیسپ! جان لیسه -

 .شکستو با خودش به دوش بکشه ینیازدواج اون قدر محکم بوده که سنگ نیگذشتن ا

 :چون لبخند زد و گفت! و بس دیمدل نگاهش را فقط خود رها فهم نیالبته حالت ا. شد زیت لیسه نگاه

 .خانم دهیخوام اگه باعث آزارت شدم سپ یعذر م! بله -

 .لبخند زد دهیسپ

از حد به طرف  شیتماد باشتباه منم اع. خوره یهر کس چوب حماقت خودشو م. ستین یبه عذرخواه يازین -

ساعت  کیو رها رو فقط  دیخواهش کنم محبتو در حقم تموم کن شهیم. ممنون از لطف برادرانه تون. مقابلم بود

 د؟یبهم قرض بد

 .میفرودگاه باش دیساعت هفت با گهیتونه باش ما باشه اما د یتا عصر رها م. دیدار اریاخت -

 .به رها نگاه کرد يرفت و با ناباور دهیاز لب سپ لبخند
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 واقعا من انقدر بدشانسم؟ -

 :لب زمزمه کرد ریرها ز و

 .هامو خراب کرد یخوش شهیکه هم یاهیلعنت به اسم س -

**** 

 هیگر يبود و تازه نفس برا یانگار رو به خفگ. دیمکث رها را در آغوش کش یب دهیوارد اتاق شدند سپ یوقت

اشک رها هم . کرد یشت هم قربان صدقه اش رفت و عذرخواهو پ ختیمحابا اشک ر یکرد که ب دایکردن پ

 .بود نثارش کرد راهیو هر چه بد و ب دیاو کوب يبا مشت به بازو. درآمد

 .مبل نشست يدست او را گرفت و رو. عقب رفت رها

 .دهیسپ میحرف بزن دیبا -

 نه؟ ایاما اول تو بگو خاله شدم  میزن یم -

گرد  ییبا چشم ها دهیسپ. را در قلبش شناخت و لبخند زد رینظ یب یحس باز بیبغض و آن حال عج انیم رها

 .و دوباره به طرفش هجوم برد دیکش یفیخف غیشده ج

- ست؟یمعلوم ن يزیچند وقته؟ چرا چ ؟یک 

 !خبره یب لمیسه. هم اشتباه شده باشه دیاصال شا. دونم ینم یچیهنوز ه. دمیتازه خودمم فهم -

 .منم شک کردم نیواسه هم. زنه یداد م. هیحال هیبه قول مامانم چشات . نزن خودیحرف ب -

بازم احمق شدم . به هم گره خورده که نشد يجور هی طیبگم اما شرا لینفر به خود سه نیخواست اول یدلم م -

 .هیکه دلم هنوز بابت حماقتات خط خط ییتو. یکه از رازم براش گفتم تو هست ينفر نیو اول

 .دوست واست بودم اما رها باور کن نیو احمق تر نیدترمن ب -

 .توش يدیو جفت پا پر يدیهر چند که حقته، چون چاهو د يدیتاوان پس م يخوام بشنوم که هنوز دار ینم

 !کممه یسرکوفت بهم بزن یهر چ. دونم یم -

 ؟يازش خبر دار -

بودم اتفاق اون شب اون قدر براش گرون تموم بشه که  دواریام. داشته باشم يخبر گهینخواستم که د -

 .داشته باشه یرتیغ نیدونم همچ یم دیکنه، اما بع یخودکش

 .کنه یداره ازدواج م -
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 دهیهزار بار شکسته شده سپ يخورده ها يصدا. شکست شیدر چشم ها يزیچ. عوض شد دهینگاه سپ حالت

 :حرص گفت با. بود که آه از نهاد رها بلند شد ادیآن قدر ز

 ؟يکه دوسش دار یهنوز اون قدر احمق -

 .دیبچکد با حرص و بغض دستش همان جا، جا ماند و خشک دهیکه رفت تا از گوشه پلک سپ یاشک قطره

 ...اون آدمه که  ؟یبزن يحرف بهتر ندار -

 ؟يو جدا شد يدونه تو ازدواج کرد یاز کجا م لیسه یبپرس يخوا ینم -

 معماست رها؟ -

 یشما رو به صورت کل ییخراب کردن وجهه سورن قصه جدا يمجبور شدم برا یعنیمن بهش گفتم ! نه -

 .کرده نیزدن کم شیکه تو هر سوراخ آماده ن هیدونستم اون مار ینم گهید. کنم فیبراش تعر

 ه؟یمنظورت چ -

 .لیخواهر سه ياومده خواستگار -

 .خشکش زد دهیسپ باز

با سارا و خواستنش  شییشه آشنا یباورم نم. م نشسته نهیس ير ترس مثل بختک روانگا دمیکه شن روزیاز د -

 ...شده و  کیتو کار شر لیاز اون طرفم با سه. باشه یاتفاق

 ...انداخته بود و  رتیگ ابونیجونور وسط خ نیا ینگفت لیاون وقت تو هنوز به سه -

 ...بگم که صاف شاهرگشو بزنه و خودم بدخت شم؟ آخه  -

 :داد زد دهیسپ

 ینشست یمنتظر چ ؟يموش و گربه مسخره ادامه بد يباز نیبه ا يخوا یم یتا ک! آخه و مرض! آخه و درد -

اون چهار نعل  هینفهمه سورن ک لیهم که سه یتا وقت. معلومه که با برنامه اومده جلو ال؟یآخه احمقِ خوش خ

 .تازه نفهم یم

 :فشار داد و درمانده گفت شیلب ها يانگشتش را رو رها

رو بشنوه  یحرف هینخواد  یوقت. بهیو غر بیهست که عج ییخصلت ها هی لیسه يها یکنار تمام خوب -

. اما طفره رفته که نشنوه هیمدت بارها خواستم بهش بگم آدم تو گذشته من ک نیتو ا! زنه یم يخودشو به کر

 .نهک یفرق م یلیئنم واسه من خبه حالش داره اما مطم یدونم ندونستنش چه فرق ینم

 :رها را گرفت و با تحکم گفت يدست ها دهیسپ
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 يزیهزارم اون چ کی. رها یکن ادیجرات و جسارت و مقاوتتو ز دیبا اد،یم شیداره پ يجور نیحاال که اون ا -

دل و عقل  يپا. که حقشه بگذره يزیکه محاله از توهم چ يا نهیآدم ک هی! يدیتو ند دمیکه من از سورن د

مطمئن باش . شهیبا تو بسته م یندگاز قبل به عشق و ز شتریب یکه بهش بست یکیوزنه کوچ نیاالن با ا لیسه

خودشو به  لیبذار سه. رونیکنه ب یپرتش م تونیو از زندگ رهیگ یدمشو م وونیح هیمثل  هیاگر بفهمه سورن ک

. يتو دار یواسه از دست دادن نداره ول يزیسورن چ! اره.. حنجره تو پاره کن تا بشنوه. تو داد بکش. بزنه يکر

 ! هو آبروت یزنونگ نشمیمهم تر

نگران  يبه چشم ها. آمد ادشیاو  يباز حرف ها. تکرار شد ییباز خاطره آن شب کذا. رها مور مور شد تن

 .خالص را زد رینگاه کرد و او ت دهیسپ

! بخون رها تویباز شد، فاتحه زندگ لیبدون دونستن سه تونیاگه سورن پاش به زندگ ،يدیاگه از گفتن ترس -

کردن عقده تصاحب نکردن روحت، جسمتو به  یخال يآدم پاك باخته ممکنه برا! ترس، مرگ مسلمِ آبروته نیا

 کیکه روح نداره مثل  یجسم. انهوجد یشرفه، ب یروح ب یآدم ب! که روح نداره بترس یاز آدم! کثافت بکشه

 قیقا يپاروها! همت کن. بکشه نییو با خودش پا یکیاراده رو داره که  رانگریط هنوز قدرت وفق. آبه يمرده رو

 ریرفتن خودش، ز نیاز ب يبه بها ینذار اون خودشو حت! مکث، با تمام وجودت یب ع،یسر. حرکت بده تویزندگ

رحم سوء تفاهم همه  یب انوسیچون وسط اق ،یشیهم محکوم به مرگ م وبرسه و سوراخش کنه و اال ت قیقا

 .نجنبوندتت طانیبجنب رها تا روح ش. کمکت کنه ستین یدست. کنن یو غرق شدنتو تماشا م ستنیا یم

 يحاال برا نیگذشته اش حاضر بود هم يبه جبران خطاها. سکوت کرد دهیسپ. نامعلوم زل زد يبه نقطه ا رها

نامش به  ادیاو با  يها یه هنوز هم با تمام پستک یلعنت به دل. زدیکه حق رها بود خون سورن را هم بر يزیچ

 .افتاد یتکاپو م

**** 

 :چمدان ها را کنج اتاق گذاشت و گفت لیسه. مبل نشست يرو یبا خستگ. اتاق را زد برق

 .میمهمون نییکم استراحت کن که شام پا هی -

ناگفته ماندن حرف  لشیدل نینرفتن رها، اما مهم تر يبود برا یپر رنگ لیجمع خانواده دل انیسورن م حضور

 .ردیبگ میبداند تا بعد تصم لیخواست سه یبود که دلش م ییها

 ام؟یمن ن شهیم -

 :آن که نگاهش کند با تحکم گفت یب لیسه
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 !نه -

 .لیسه -

 .نداره یعاقبت خوب. ذارن یسر به سر آدم زورگو و مستبد نم -

 .يصبح منظورمو اشتباه برداشت کرد -

و اسباب خنده  رهیچرتت نگ نییتو هم استراحت کن که پا رم،یخوام دوش بگ یاالن م. میزن یبعد حرف م -

 .مینش هیبق

 !يا نهیک -

تخت به پهلو  يمبل گذاشت و رو يرها مانتو و شالش را رو. نگفت و به سمت حمام رفت يزیچ گرید لیسه

. خواست یدلش حرف زدن م. شکمش در هم قفل شد يدو دستش هم رو. را جمع کرد شیزانوها. دیدراز کش

چند کمرنگ و ترس  هرلبخند به لبش آمد . دستانش از هم باز شد. بود راههیهمه ب نیا نیدنبال راه چاره ب

. چشمانش را بست. کند داینجات پ راههیشد تا از ب ینامرئ یکمرنگ دست دیام نیهم. بود دیخورده، اما خودش ام

 یخراب يجلو دیبا. مبدل شود نیسهمگ یهم به طوفان مینس نیداد ا یاجازه م دیدر کار نبود، اما نبا یآرامش

 .هم مجبور به سکوتش کند زبا لیداد سه یاجازه نم. گرفت یرا م شتریب

 .تخت نشست يرها رو د،یآمد و لباس پوش رونیکه از حمام ب لیسه

 ؟یبخواب يخوا یتو نم -

 :حوصله گفت یبه طرفش انداخت و ب ینگاه کوتاه لیسه

 !نه -

 .یکن یمدتو زهر مارم م نیا یرفتارت خوش نیبا ا -

 !گذره یا پس با من بهت خوش م -

 .ستادیبلند شد و مقابلش ا رها

 .من يبوده برا نیبهتر یهمه چ شهیبا تو هم -

 :مکث آرام گفت یبا کم لیسه

 .حالم از خودم به هم بخوره شهیوقتا حرفات باعث م یبعض -

رو که تا گلوم اومده  یحرف. تو هم باعث شده من همه اعتماد به نفسمو مقابلت از دست بدم يرفتارا یبعض -

 ...با دلشوره باشه و  رمیکه بخوام بگ یمیهر تصم. قورت بدم
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 تا حاال کدوم حرمتتو شکستم که انقدر وحشتناك شدم؟ -

آروم و کنترل شده  يبا صدا. یضربه رو بزن نیکه با سکوت و نگاهت بدتر نینه ا لیسه يزد یکاش داد م -

 .کردم و نشد یتمومش م دیکه با یمثل همون حرف. يبنداز رمیگ دیباتالق ترد يتو شهیت هم

 .زد و عقب رفت شیموها انیم یچنگ لیسه

 کرد؟ یبه حالِ تو م یچه فرق شهیکه فقط کابوس شب و روزم م یدونستن و ندونستن اسم -

 .را با انگشت فشار داد شیکالفه رو برگرداند و چشم ها لیسه. ساکت نگاهش کرد رها

که شده  نهیواسه ا. کنم هنوز تو فکرته رها یحس م ،یحرف از اون آدم ممنوعه بزن یکن یاصرار م یوقت -

 .خوام که بشنوم ینقطه ضعفم و نم

تا . تا نلرزند ستادیش ااراده ا يزانوها ياما با تمام قوا رو د،یلرز یم شیصدا. تمام جسارتش را جمع کرد رها

 .دیبگو

 نیتو ا یبسمه هر چ. ذاره راحت کنارت باشم یکه نم ییخوام بگم چون خسته شدم از دلشوره ها یاما من م -

 کیحاال اون آدم تو  دیشا يبود دهیاگه همون موقع شن. سال با دلهره چشم باز کردم و با ترس خوابم برد هی

 هیکه نکنه  چدمیپ یاز ترس به خودم م رخب یو نه من ب يموند یتو غافل منه . ستادیا ینم مونیزندگ یقدم

 .مشت دروغ به خورد ذهنت بره

 .تر رفت کیدر هم گره خورده به سمتش برگشت و نزد ییبا ابروها لیسه

 ه؟یمنظورت چ! مون؟یزندگ یقدم کیتو  -

زد، اما حاال که از چراغ قرمز  یآدم رو به موت کند م هینبضش شب. بود یاش زندان نهیقفس س انیرها م قلب

مجبور به توقفش  یمانع چیرفت تا ه یم شیفشرد و پ یپدال دل و زبان م يرا رو شیپا دیترس گذشت با

 :گفت یخشکش را با زبان تر کرد و به سخت يلب ها. را بست شیچشم ها. نکند

 .شناختن سورن بود لیاونم دل. نه يسر هیداشت و  قتیاز حرفام حق يسر هی شبید -

را عقب  دیزد، اما رها وسوسه ترد یاش تند م قهینبض شق. کرده بود رییهم تغ لیرنگ چهره سه. باز کرد چشم

 .پرت کرد و حرف آخر را زد

 !گذشته منه اهیآدم س... سورن همون  -

نشود، لب تخت نشست  نیکه پخش زم نیا يبرا. رها تمام شد يو قوت پاها دیبه چهره رها چسب لیسه نگاه

رها  يدر گلو یگلوله نامرئ کی هیشب يزیچ. شد ینگاهش هم عوض نم ریمس یحت. بود ستادهیهنوز ا لیاما سه
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به . شد یم شتریگلوله ب نیحجم ا د،یکش یسکوت را به دوش م نیا يشتریهر چه زمان ب. شد یم نییباال و پا

 نیا دیشا. سکوت وهم آور را بشکند نیا لیسه دیشا. کرد ادیرا فر صدا نام خدا یاش چنگ انداخت و ب قهی

که  نیاز ا دیترس. بودند ستادهیو زمان لج کرده و پا بر جا سفت ا نیتمام شود، اما انگار زم يداریب کیکابوس با 

 هیتک کیدر به در  يدیو دار ترس و دلشوره و ناام ریدلش درگ. اش برداشته شود یزندگ میحر ينگاه خدا از رو

 نیبود اما ا رینفس گ یو آشفتگ يقرار یب. چشمانش در اتاق چرخ خورد. قدرت ماوراء بود کیاسم و  کیگاه، 

در  رماد يباز صدا. ثابت ماند نهیکوچک کنار آ يتابلو يمرتبه نگاهش رو کی. بدتر بود زیسکوت از هر چ

 هی ،ییوقتا هی. نه ت اسم بزرگ خدا رو قرار بدههر گوشه خو یتون یتا اون جا که م". گوشش زنگ خورد

اون موقع چشم بچرخون دور تا دور . کس یدلت شلوغه و خودت ب یگاه. دورت شلوغه و دلت تنها ییجاها

سرت نشسته حواسش  يکه باال یاون. تا قوت قلبت باشه. پر کنه اتویدل و دن ییتنها... تا اسم جالله ا متیحر

دست . مضاعف گرفت ییرویانگار تنش ن "!هم هست ییاگه اون موقع حواست نباشه که خدا یحت. به تو هست

 یوقت پرت نم چیبود که حواسش ه یفرشته کوچک معجزه همان نیا. شکمش سر خورد يرو گرشیآزاد د

و  مکعب سخت نیا دیبا. آرام دفع کند یش را با موجیزندگ انوسیخفته در اق یسونام نیتوانست ا یپس م. شد

 :گفت یمات زده نگاه کرد و با بغض و بدبخت لیبه سه. آمد یم رونیشکست و ب یسکوت را م یسنگ

 .لیبگو سه يزیچ هی -

. را محکم فشار داد شیها قهیرا بست و شق شیچشم ها. رها شد ياش با آخ بلند نهیدر س لیجا مانده سه نفس

مسخره  ایانگار دن. خورد یباز چرخ. کرد یجمله رها در سرش رفت و آمد م. بود جیگ جِیگ. دور خودش زد یچرخ

پوزخند مادر و سکوت . شد یسبحان هم پشت سرش تداع يحرف ها. آمد یسارا هم م يصدا. کرد یاش م

 .محض پدر

 :و التماس کرد دیلباسش را کش. رها با ترس بلند شد. دوباره بازدمش با آخ همراه شد

 یول ،يکردم بشنو یمجبورت م دیگفتم، با یزودتر م دیدونم منِ احمق با یم. بگو يزیچ هیو خدا تو ر لیسه -

 ...به خدا 

 .را محکم به هم فشرد شیاش گذاشت و چشم ها ینیانگشت مقابل ب لیسه

 .نگو رها یچیه! سیه -

 .رها باال رفت يباز شد و صدا لیسرخ سه يچشم ها. دیرا کش راهنشیبا حرص پ رها
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 ؟يهمون روز حرف بزنم؟ چرا گوش نکرد یچرا نگم؟ چرا ساکت شم؟ چرا نذاشت. خفه شدم یبـَسه هر چ -

 ینم گهید. تنم خیب دهیسرطان چسب هیمثل . وهم شده، ترس شده! چراها خوره جونم شده نیساله ا هی لیسه

خواهش  هی جا،یب تخابان هی. داشتم اهیگذشته س هیمن . یسکوت لعنت نیتو ا رمیم یتونم خفه شم چون م

 میحق دارم خودم تصم. شدم هدفم شد تا ثابت کنم بزرگ شدم یازش دور م دیحس که چون با هی! کودکانه

. محکم شد، قسم خوردم فقط با تو باشم میتو، تو زندگ يپا يجا یمرگ باشه، اما وقت ممیاگه تصم یحت رمیبگ

من که  یزندگ يهمه  ياما شد يعشق کرد يتو ادعا مدیبه خودم اومدم د یعشق تو باشم، ول. مالِ تو باشم

. کنه ریبزنه و همه وجودمو درگ یساکت موند تا ناخنک به اون غده سرطان نیکه ا. يترسم از دستم بر یم

 ست؟ین! بسه. مردم از دلهره و آشوب و ترس

 .باالتر رفت شیکرد و صدا هیگر

 ست؟ین یهمه زجر کاف نیا ست؟یبـَس ن -

. کرد یاش انگار داشت پوستش را پاره م یشانیرگ پ. منقبض شده بود لیتن و صورت سه يها چهیماه تمام

 .و کبود شد یلین ،یسکه رنگ کیمثل 

 :اوزل زد يراکنارزد وبازبه چشمها شیبا پشت دست اشک ها. گرفت ینفس رها

 ...فقط  ار،یسرم ب یخواست ییهر بال -

 دیاما با د،یسش بند آمد و ترس همه تنش را به ارتعاش کشکه دور صورتش محکم شد، نف لیسه يها دست

 .زد یحرف آخرش را هم م

 .هم کنار تو و بچه م باشم رمیفقط بذار اگه قراره بم -

با . خورد جیباز گ. آمد شیعقب رفت اما نرفته دوباره پ یقدم! و ناغافل دیشد. تکان خورد. دیپر لیسه يها پلک

 !کدام بچه؟ "بچه"نام کوچک بود  کیپتک محکم که فقط  کی

 کدوم بچه؟ -

 یرها آخ. را چنگ زد شیبازو لیسه. اش بند آمد و به سکسکه افتاد هیگر. دیرها عقب کش ل،یشوك داد سه از

 :دیگفت و نال

 .تو رو خدا بذار...  لیسه -

 هان؟ م؟یما بچه دار ؟يمنو خر فرض کرد ؟يکدوم بچه؟ کدوم باز ؟یتو رو خدا چ -
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توانست درست  یاصال نم. سکسکه اش بدتر شد. دیپر شعله او ترس ياز چهره کبود و چشم ها. بود دهیترس

 .تکلم کند و کلمات را به هم بچسباند

 .گرفت... تست ... اون ازم . دمیفهم... آهو ... خونه ... روز ... اون . ستین...  يباز -

کم . افتاده بود ریمحکم او گ يدست ها انیتوپ نرم م کیسرش مثل . شد کیبه صورت او نزد لیسه سر

 .فتدیمانده بود از شدت درد و ترس پس ب

 .کنم یخواهش م. حالمو بدتر نکن رها -

 .اش کرد چارهیسکسکه و هق هق ب. بغضش دوباره شکست. داد یم ییالتماس چه معنا نیا ادشیفر انیم

 ...منم ... خب ...  شیتو نخوا... اگه  -

 .فشار دستش هم به سر او کمتر شد. دفعه آرام شد کی يقابل باور ریبه طرز غ لیسه يصدا

 نه؟ ؟یگیدروغ م -

 .دیسر باال کش رها

 .بود... مثبت ... جوابش ... هر دو بار . دو بار تست دادم...  یول. شد یباورم نم -

رها . و به طرفش برگشتمانتو و شالش را برداشت . رفت شیکرد و به سمت لباس ها شیمرتبه رها کی لیسه

 :رها با ترس و لرز گفت. دیدست او را کش لیعقب رفت اما سه

 ؟یکن یکار م یچ -

 .یداده باش میبه حالت اگه باز يوا. به حالت اگه دروغ باشه رها يوا! بپوش -

 :رفت و گفت عقب

 .امینم -

 :داد زد لیسه

 .لباستو بپوش ایب. یکن یم خودیب -

 .امینم یتا نگ ؟یکن... کار  یچ...  يخوا یم...  امینم -

. تا شد شیو زانوها دیچیدر فقراتش پ يدرد بد. خورد زیکه کمرش محکم به م دیباز عقب کش لیقدم بلند سه با

صورتش را باال . ندیزانو بنش يمقابلش رو يا هیچند ثان یهم وارد شد تا پس از مکث لیانگار شوك به سه

 :گفت هیرها با گر. گرفت

 ... لیسه یمزاحمه؟ ول ش؟یبکش يواخ یم -
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 .راست بگو رها -

. که امکان داره دهیم حیمتخصص کامل توض هی شیپ دیآهو گفت بر. گمیبه روح بابام قسم راست م. به خدا -

 .بچه رو داده نیکه خدا خواسته و ا

 .نه ایآورد  یحروف پراکنده سر در م نیاز ا لیسه دیفهم یاصال نم. اش کرده بود چارهیو سکسکه ب هیگر

سرش به . هم نبود يبهت و ناباور. آتش از خشم نبود نیبه جلز و ولز افتاده بود، اما ا لیسه يچشم ها زمیه

و خواست عقب برود،  دیرها اول ترس. و محکم در آغوشش گرفت دیاو را به سمت خود کش. تکان خورد نیطرف

خودش  يسر خورد در جا شت داغش با نوازپوس يدست او دور شکمش حلقه شد و انگشتانش رو یاما وقت

دست او دور اندام و  یوقت. زد یبود و سکسکه اش هنوز م يصدا هنوز جار یب شیاشک ها. خشک شد

 .دیرا هم آرام کنار گوشش شن شیشکمش سفت شد، صدا

 !شه؟یتموم م ایرو کیکابوس با  کیقصه ها آخر  يکجا -

 .زل زد شیبه چشم ها. دیرها را به سمت خود کش صورت

 !تونه مثل تو آرومم کنه یجمله م هیبا  یکنن؟ ک یجمله عاقل و مجنون نما م هیبا  ایدن يکجا -

بارش قلبش را  نیا هیگر. مکث دور گردنش حلقه شد و در آغوش تب دارش فرو رفت یرها ب يها دست

 .طوفان را گرفت کی يکه جا یآرامش. بود یآرامش ناگهان نیو بهت ا ياز زخم نبود، از ناباور. داد یخراش نم

 کنه یداره صدات که دردمو کم م یآرامش

 کنه یخوبم م يتو، بدجور يبگو حرفا يزیچ

 کنم یعشقمو ثابت م! طرف من باش، من تو

 کنم یبار برگردم عقب، باز انتخابت م صد

 ستمیجا ن نیمن ا یوقت ،یبرو ول يخوا یم اگه

 ستمیا یخونه باشم شک نکن، بازم جلوت وا م من

 که منم يجور نیکن که عاشقت، اونم ا قبول

 زنم یچنگ م يزینگه داشتنت، به هر چ واسه

 امهیکه تو دن یاز هر چ رمیباره از چشمامه، دلگ یکه م یبارون

 داغونم يجور نیا یوقت شهیهم

 دونم یم ،یکن یرو به راهم م تو
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 یکن ینگاهم م يدار ،یحالت هیبا  يجور هی

 یکن ی، تو رو به راهم مبشم نمیبدتر از ا که

 سرکشه یلیمنو، قلب من خ یشناس یم یخوب تو

 جمله آروم بشه، آروم بشه هیکه با  یکن یکار م یچ

**** 

آرامش  يمعنا شده است که معنا یزمان و مکان ب يدانست در لحظه ا یفقط م. از دستش در رفته بود زمان

معجزه . شد شیکه انتظار گردباد داشت و آغوش او پناه همه دلهره ها یقیدرست همان دقا. مطلق را درك کرد

و ناشناخته درونش با  رینظ یب سح. کم بود یواژه خوشبخت. بود، نه؟ واژه آرامش کم بود نیگفتند هم یکه م

 یاز اشک ب شیبار بود پلک ها نیاول. چشمانش را باز کرد. دیکش یقینفس عم. کرد ینم يبرابر يواژه ا چیه

بود که چشمه جوشان احساسش مدام قل  ادیز اقیو اشت يناباور نیآن قدر عمق ا. سوخت یشوق م يبرا انیپا

 انیم قینگاهش به خط عم. بسته بود لیسه يچشم ها. رفتباال گ یسرش را کم. رفت یزد و سر م یم

 شیدور تنش محکم شد اما پلک ها لیسه يدست ها. دیصورتش کش يآرام انگشت رو. کرد ریاو گ يابروها

 .باال نرفت

 ؟يداریهنوز ب -

 يبوسه ا. آمد نییپا لیسر سه. زد شیآرام صدا. از تن رها گذشت یموج منف کیآرام و گرفته اش مثل  يصدا

 .او زد و سرش را بغل گرفت یشانیپ ينرم و کوتاه رو

 .میبذار فعال آروم باش -

و  دنیخواست باز او چشم بسته به دنبال ند ینم. ه آرامش بسته بودتظاهر ب يرا هم برا شیچشم ها انگار

 :و گفت دیسرش را عقب کش. برود يکور

 گفتنه؟ چرا فعال؟ سیجور ه هی نمیا -

 :گفت لیدر سکوت گذشت تا سه یکم. دیاو چسب شانیباز شد و به نگاه پر لیسه يچشم ها باالخره

 رها؟ یمطمئن -

 .آهو گفت -

 دهیعق رییداد که تغ یحس خوب هینباشه هم . بره نیهم از ب دیذره ترد هی نیبده تا ا شیآزما هی میریصبح م -

 .بدم یاساس
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 .نه دو بار. آقا شهیبار اشتباه م هی -

 .زد يلبخند محو لیسه

 !م؟یدیاز دست اراده ما در رفت که خودمون نفهم یزبل ک يجوجو -

 .تو رو کم کنه يشد رو دایپ یکیخوشم اومد  -

 .امروز جوجه همون خانمه. خانمه رومو کم کرد هی شیوقته پ یلیخ -

 ه؟یخانمه چ -

 بگم عشقم؟ يعادت کرد -

 .ینگفت. ترك عادت موجب مرضه -

 خانمه؟ ویچ -

و  چیو نگاهش در پ دینرم او کش يموها يدست رو. پر رنگ تر کرد یلبخندش را کم لیتا نگاهش کرد سه رها

 .کرد ریحالت گرفته اش گ يتاب مو

 همه کسم؟ ویچ -

 .بود دهیبه مغزش رس یاساس ژنیانگار اکس. دیکش یقیعم نفس

 مطمئنم؟ یاز چ ینگفت -

برگردد، اما پاك کردن صورت مساله در حجم  يواد نیخواست به ا یانگار اصال دلش نم. دیپر لیسه لبخند

 .دیگنج یبود نم رشیکه درگ یمیعظ

 ست؟ین یاز سر وابستگ ست؟یموندنت کنارم از سر عادت ن یه؟ مطمئننمونده که ناگفته باش يزیچ یمطمئن -

 .نگاهش کرد يبا ناباور رها

 ؟یگیم يدار یچ -

 .خواهش نگاهش کرد با

 .دارم اجیبه صداقتت احت. راستشو بگو رها -

 . يشد وونهید -

 .بالش تکان خورد يزد و سرش رو یپلک لیسه
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 یتو اوج صعود رو به سقوط بر م. یو بدبخت یخوشبخت نیب. کردم رها ریجهنم و بهشت گ نیب. دونم ینم -

 شمیراه پس و پ. نقطه سرگردون موندم هی يتو. گرده سر جاش یباز بر م یول دهیآرزو بهم بال م هیگردم و باز 

 !نمدو یچنگ بندازم و بپرم نم یبه چ! اعتبارن یب واریهر دو د. بن بسته

 :دیپرس یتبغضش را پس زد و با بدبخ رها

رو به روتم اعتماد به منه  وارید. پشتت اعتبارت و خانواده تن که ممکنه سرکوفت انتخاب اشتباهتو بزنن وارید -

 ...که 

 :او پنهان کرد و گفت نهیسرش را در س. انگار دلش خراش برداشت. داغش کرد لیو برنده نگاه سه زیت برق

 نیاز ا یبتون دیکن شا میزندان. رهیتش بده تا دور تا دورمو بگوسع. رو به روتو مقابل من سد کن واریاون د -

 .کنم ینم یبه خدا اعتراض. یکن دایبرزخ نجات پ

 :دیو غر دیپر حرص او کنار الله گوشش چسب يها لب

 . خوام یبه جهنم کردن روزگار تو نم ویبهشت چیمن ه. خفه شو رها -

 به بودن و رفتن شدم؟ دیچرا دچار ترد ؟يآرامشو رو سرم خراب کرد نیپس چرا ا -

کرده او مثل  خیتنش مقابل دست  يلباس گرما ریاز ز. قلبش گذاشت يسرد شده رها را گرفت و رو دست

 .آتش بود

 ...جاست؟ اما حاال  نیقلبم گذاشتم و گفتم جات ا يروز دستتو رو هی ادتهی -

 :عجله کرد و با ترس گفت. زد یم انیدر م یکیقلب رها . و او را مقابل خود نشاند نشست

 روزهات؟ نینکنه شدم عادت ا -

 یم یجسد باق هیروح که از تن بره فقط  یکرد ول اشیمجدد دوباره اح وندیبشه با پ دیشا فتهیقلب اگه از کار ب -

که گذشت تکرارت باعث شد اون قدر بزرگ  ییروزا نیتو ا! و دفن شدنه یجسد که محکوم به تباه هی. مونه

 .پس حرف از نبودن من و عادت شدن خودت نزن یکن ریتا همه روحمو تسخ یش

 :گرفت و گفت ینفس. به تن رها برگشت يهر کلمه اش جان تازه ا با

 ...که  یپرس یرو م يزیپس چرا چ -

 .سرم خراب شه يام رو انهیآش هویخوام  ینم -

 ...من  لیسه -
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کنج  يها رینگاهش با تصو. گاه تنش شد هیگذاشت و دستانش تک نیزم يرا رو شیپاها. تخت نشست لب

 . کرد يباز وارید

 .ره یوقت از ذهن من نم چیه نیا. رها یخواست یتو منو نم -

 .يپس نگو بهم اعتماد دار -

 !گذشته که روسرمون افتاده، نه هیبه تو آره، اما به سا -

 .شهیمنصرف م قتیحق دنیسارا با شن -

 :جمع شد یچهره اش کم. شد یرها طوالن يبه چشم ها لیسه نگاه

 يروز هیکه تو دلشه بگذره چون  یاز محبت یکه خواهرتو مجبور کن نیدرد آورتره؟ ا یاز مرگ چ یدون یم -

... 

که در تمام قلب و مغزش  يآن قدر قو يشتریزلزله با ر کی. زد اما درونش زلزله بود یآرام حرف م لیسه

 . اوردیخود ب يخواست به رو یهمه فشار را نم نی، اما اکند جادیگسل درد ا

 :با مکث او گفت رها

 ...اما من . نمونده براش یاز گذشته باق یچیکرد ه یادعا م. دمید یمن قبل از سفرمون سورنو اتفاق! لیسه -

 .با شرم و بغض حرفش را عوض کرد. فرو رفت شیداغ در چشم ها خیمثل س لیسه نگاه

 .بود یاقباور کن اتف -

 د؟یکرد باتونیگذشته ز ادیاتفاق هم  نیتو ا -

 کیانقدر کوچ ایکردم دن یاصال فکرشم نم دهیبه تفاهم رس دهیمنم فکر کردم با سپ. کنه یگفت داره ازدواج م -

 .رنیباشه که با سارا سر راه هم قرار بگ

 نه؟ ،يبه خاطر پنهان نگه داشتن رابطه اش قطع رابطه کرد دهیبا سپ -

 .خودش بود نه به خاطر قطع رابطه با من میازش دلخور بودم که چرا راستشو نگفته، اما رفتنش تصم! نه -

 ؟يچقدر دوستم دار -

 :هم لحنش، هم نگاهش ساده جواب داد. و محکم بود يجد. جا خورد لیربط سه یسوال ب از

 .یکه فکرشو بکن يزیاز اون چ شتریب -

 .دیکش یقینفس عم لیسه

 ؟يا هیپا. میبکش یکم سخت هیبه خاطر هم  میجبور شم دیشا -
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 !لیسه يکرد جمیگ -

و اال  مونیسر زندگ مینیش یرابطه تموم شه که م نیشد که ا یراض. لوس و کله خره. زنم یبا سارا حرف م -

 .کنم یبراش م يا گهید يفکرا

 ؟يآخه چه فکر -

 . دمیم حیبعد برات توض -

 :دیآرام پرس. آمد رونیرها از فکر ب. دیرا پوش رونشیب يشد و لباس ها بلند

 ؟يریکجا م -

 .رمیغذا بگ يبرا يزیچ هی -

 :گفت لیموقع تلفن خانه زنگ خورد تا رها خواست جواب دهد سه همان

 .تو جواب نده نهییاگه شماره پا -

کرد، اما تلفن را خودش  تیرا اذ لیپر بغضش سه يچشم ها. را به طرفش گرفت یشماره گوش دنیبا د رها

 :جواب داد

 .مینیب یحاله، باشه صبح همو م یکم ب هیرها . سارا جان يدیزحمت کش -

 :به رها گفت یمکث کرد و دوباره با نگاه يا لحظه

 .ریفعال شب بخ. باال دیایب ستینه الزم ن. گمیم لشویفردا دل -

 :آرام گفت. را قطع کرد و به سمت رها خم شد یگوش

 باشه؟. حالم بده. درکم کنامشب  -

 .را قورت داد بغضش

 .نکردم یمن اعتراض -

 یدائم م رونیب ادیب يجور نیا. کن نه سر جوجه ام یدق دلتو سر خودم خال. حرص نخور یاعتراض کن ول -

 . خواد هوار بکشه

 . دیاو کش قهی اهینوار س يزد و دست رو یلبخند کمرنگ رها

 .یکردم دوسش داشته باش یفکر نم -
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اگه . عشقم به اون اندازه محبت هر دو مونه. معلوم بود یسکسکه ات گفت ریواگ ریهاگ ونیکه م یاز مزخرفات -

کنم گره دلم به تو رو محکم  یاما حاال حس م ندازهیکردم گره به مشکالتمون م یگفتم نه، چون حس م یم

 .خداست یقیحق هیتر کرده، چون هد

 .ستادیکه صاف ا دیانگار او هم فهم. به آرامش لحنش نبود لیسه يچشم ها. رها کمرنگ تر شد لبخند

 .طول بکشه دیشا. امیبذار دهنت تا من ب يزیچ هی -

 .رفت رونیکرد و ب یخداحافظ. خواهد یم ییدلم تنها دیو بگو ستدیبا نتوانست

 یو کفش آهن ادهیپ يپا یگاه. نعره زدن يخراش برا یحنجره ب کیخواهد و  یم ابانیب کیمرد،  کی یگاه

 يزن بودن تا فقط برا کی يخواهد و جا یحسرت خوردن م یگاه. انتها یو ب کیتار ابانیخ کیخواهد و  یم

چاه را . ید کوه به شانه بکشیبه تقاص مرد بودن با یگاه. کند یتلنبار شده خال يساعت دل را از بغض ها کی

تقاص مرد  یگاه. نشود دهیکش رتشیمحکم غ شهیمحرمت شود تا خط به ش ییو تنها یمامن درد و دل کن

 . شود دق کردن یبودن م

**** 

 نمونده خانم دکتر؟ یباق دیترد يبرا ییجا دیمطمئن -

نگاه کرد و دوباره با  لیزده و مشتاق سه جانیچشم با لبخند به چهره ه ياز باال. بود یسال انیزن م بایتقر دکتر

 :ژست خاصش مشغول نوشتن نسخه شد و گفت

 کرده؟  رتونیغافلگ یحساب ای دیمنتظر بچه بود یلیخ -

 .آمد لیبه لب سه لبخند

 .میممنون لطف خدا باش هیاز بق شتریب دیکرد با رمونیغافلگ یلیکنم چون خ یفکر م -

 :نسخه را مهر کرد و گفت نییپا دکتر

 .کننده است نییکه من گرفتم صد در صد تع یتست گمیم التونیراحت شدن خ يضمنا برا. دیشک نکن -

 :رو به رها افزود سپس

سونو رو به دفعه بعد  نیواسه هم. سه تا چهار هفته است نیب تیت سن باردار انهیماه خیتار نیبا توجه به آخر -

. يقلبشو بشنو يهم احتماال صدا ،ینیبب زتویخوشگل و سحرآم يایخدا هم لوب دیکه به ام میکن یموکول م

 یدر مورد التهاب پوستت همون قرص. وسالم غافل نش يو غذاها نی از پروتئاما اصال ستیبد ن تیاوضاع جسم

البته قبلش حتما . از نسخه دوم استفاده کن يشد ییاشتها یب ایکنه، اگر دچار تهوع  یم تیکفا يخور یکه م
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دچار  نتینکرده جن ییانجام بشه که خدا دیبا شیاز هفته هشتم به بعد هم چند تا آزما. ریباهام تماس بگ

 .نباشه یمشکل

 ... یممکنه مشکل یعنی -

 شاتیآزما نیبا ا. کنه یکمک م یعلم پزشک شرفتیو سالمه اما پ حیخدا که طفل شما صح دیبه ام. زمینه عز -

و سابقه  شاوندیشما که نسبت خو. و دلشوره ها کمتر شه یاز سالمت چهره کودکتم مطمئن باش یو سونوها حت

 .مسائل نباش نیاز حاال نگران ا. درصدش رو به صفره د،یهم نداشت ماریب

 :ها سمتش گذاشت و گفت نسخه

 یکم نیریش یسخت نیبا هم باشن تا پدرها هم از ا يکنم تو دوران کنترل بارور یم هیبه همه زوج ها توص -

 یرو تجربه م يتر نیریمرد کنار همسرش باشه، زن دوران ش. دیداشت یالبته شما شروع خوب. باخبر باشن شتریب

 .کنه

. رها تشکر کرد و نسخه ها را برداشت. جان گرفت شتریرد و بدل شد و لبخندشان ب لیرها و سه انیم ینگاه

 :نشستند رها گفت نیبعد که داخل ماش قهیچند دق

 ...اگه بچه  لیسه -

برنامه درست کن به واسه خودت  نینش یالک. آگاه کنه ماراشویشه همه ب فهیو وظ گهیم اتشویدکتر حدس نیبب -

 .جوجه من استرس وارد شه

 .یخواست یخوبه جوجه نم -

 ؟یبذارم کج و کوله ش کن دیبا. خواستم یچون نم -

 !لیوا سه -

 :با خنده گفت لیسه

. مقدسه که واسه آرامشم نازل شده هیآ هی هیبچه واسه من شب نیا. رها مرگ من حواست باشه! لیجون سه -

. یخودتو داشته باش ياول هوا نهیو حواست بهش هست، اما شرط حفظش ا شیخوا یاز من م شتریدونم ب یم

 نیکن و آرامشت، بعد به ا فکراول به خودت . مرموز تر و ترسناك تره یراثیم يماریاز هر ب جایب الیفکر و خ

 باشه؟. که به جفتتون دارم فکر کن یاون ته مهاشم به من و عشق! زبل خان

اش شده بود اخم و تخم چند روزه  ینیآخر خوش ب. دیرو د شیکرد و چه پ یفکر م چه. فقط نگاهش کرد رها

 .زد که خودش هم مومنش بود یحرف م ياما حاال از اعجاز ل،یسه
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 .کنما یلقمه چپت م هیگرسنمه . نگاه نکن مامان کوچولو يجور نیا -

را فاکتور  لینگاه متظاهر سه ریز يها یاگر خط خط. داشت انیجر نشانیب یآرامش قشنگ. دیخند. زد یپلک رها

 .در مشتش بود یاالن خوشبخت نیکرد هم یرا رها م ندهیکرد، اگر گذشته و آ یگرفت، اگر به سارا فکر نم یم

 حواست هست؟. ها يانواع و اقسام اسم و لقبو به من و بچه م داد -

 م؟یکباب توپ بزن کیدربند  میبر. خوامتون یاز بس م -

 .میکبابه؟ ناهار خونه ماماناالن؟ چه وقت  -

 .خواد یبچه م دلش کباب م. برمت یم -

 اون وقت؟ يدیتو از کجا فهم -

 .در گوشم گفت -

 .میخور یبا هم م شهیخواد که هم یمخصوص م يگرایدلش از اون ج. گفت گهید زیچ هیاما در گوش من  -

 میاش بعد بر زهیسراغ جا میاول بر .داره شمیخوشگلم پ زهیجا هی نیبه خاطر هم. اس قهیاز بس خوش سل -

 .سراغ هوسش

با سرعت  کینیکل واریو پشت به د نهیاز پس آ يا هیسا. رها سر چرخاند کمربند را بکشد. را چرخاند چییسو

قبوالند  یبه خود م دیبا. کرد یترك م دیرا با شییایخولیافکار مال. چشم بست. ختیر نییپا يدلش هر. گذشت

 يگفتند برا یرا خواند که م يکادی انلب و  ریز. لبخند زد. کمربند را بست. ستیاش ن یدر پِ يا هیسا چیه

 .شد یپِل يرینظ یآهنگ ب. تمام که شد دستش به سمت پخش رفت. کند یبه آرامش معجزه م دنیرس

 منه شیدونه پ هیدونه، اون  هی ایدن آورده

 ده دست همه یفرشته هاشو که نم خدا

 شدم یم یمن عاشق ک شم،یپ ياومد ینم تو

 ممنون توام ایدن هیخاطر اومدنت  به

 کرد، تو رو سپرد دست خودم یمهربون خدا

 عاشقت شدم دمیگرفتم و فهم دستتو

**** 

 :با خنده گفت لدایحرف بزند تا باالخره  یداد کس یو داد ندا اجازه نم غیو صدا و ج سر

 .ادایم ایبچه چند ماه زودتر به دن نیکارات ا نیندا با ا -
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 :با ذوق گفت. و جمع کرد دیرا به هم کوب شیدست ها ندا

 رها؟ هیحاال حدس نزدن چ. من فداش بشم یاله -

 :گذاشت و با لبخند گفت زیم يرو وهیمادر ظرف م. دندیدفعه با هم خند هی

 .ستیمهم ن نایا. ادیب ایسالمت به دن... شاایا -

 .خرس توپ به بغل را برداشت و لبخندش پر رنگ تر شد عروسک

 نیا دیشا. انگارخودش با انگشت نشون داده يکه اول واسه بچه بخر یگفت هر چ یمادر بزرگتون م -

 .عروسک خوشگلت پسر باشه رها

 یوقت. شد رهیخ شیخرس را مقابلش گرفت و به صورت بزرگ و با مزه قهوه ا. به لب رها آمد یقیع لبخند

با همان . مقابلش آمد لیپسر بچه با چهره سه کیعروسک تصور کرد، تصور  نیبا ا يکودکش را مشغول باز

ذوق و . دیذهنش سر کش يااز پستوه "سپهر"اسم ! تر و قشنگ تر کینزد نیآرزو از ا. اهینافذ و س يچشم ها

به  ییبایهمه ز نیا نیشد ب یمگر م. داد یآزارش نم گریکه گرفتارش بود، د یالتهاب. شوق تنش را گرم کرد

 . گرفت رادیناخنک آزارش ا

 دختر خوب؟ ییکجا -

 .لحن پر خنده مادر نگاهش کرد با

 .شمیم ریکه منتظر و توقع معجزه ندارم، غافلگ ییدرست جا. کنم یهمه لطف خدا فکر م نیبه ا -

 .زمیعز نهیهم یزندگ تیخاص -

 :که هم حسرت داشت و هم شوق زمزمه کرد يبا لبخند. دینرم عروسک کش شیپول يدست رو. کرد یمکث

 !خوشحاله رها یلیحتما االن حاج بابات خ -

تکرار  ر،یسخت و نفس گ يآن روزها یتداع. بود کیسالگرد پدر نزد. کمرنگ شد شانیلب ها يرو لبخند

 یهنوز نم. شتریرها ب يبرا دیو شا دیکش یم شانیها یتمام خوش يرو یمیپدر هاله ضخ یکابوس مرگ ناگهان

 :کرده گفت غندا ب. رفتن پدر است یامر را در خود هضم کند که اشتباهش عامل اصل نیتوانست ا

 .داد یم ینیریاومد همه بازارو ش ایدن نیاسیکه  یاگه بود حتما مثل موقع -

به ندا کرد که  يمادر نگاه سرزنش بار. نگاهش به رو به رو ثابت بود. کرد ریرها گ يسنگ در گلو هیشب يزیچ

 :لب گفت ریو ز دیاو لب برچ

 !دیببخش -
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 :اش گفت یذات یندا انداخت و با مهربان يدست دور شانه ها لدای

 .زمیکنه عز نید يکه ادا شهیهم اون قدر خوشحال م شییمطمئن باش دا -

 .دیکش شیدست به چشم ها يفور ندا

 . رمیخوام ازش مشتولوق بگ یم. گمیخودم به حماد م -

 .زد و نگاهشان کرد يلبخند اره

 ؟يمدت زبونتو نگه دار هی شهیحاال نم -

 !مگه خالف شرعه! وا -

 .دیبلند خند لدایرها گرد شد و مادر لبش را محکم گاز گرفت، اما  يها چشم

 .یش یبزرگ نم. از دست تو ندا -

 .حق داره زودتر بدونه شییدا. گمیخب مگه دروغ م. بابا دینکن يجور نیا -

 :دخترها گذاشت و گفت يدرون بشقاب ها وهیم مادر

 !بزرگ شدن نه به سنه نه به قلمبه حرف زدن دختر. بزرگ شدم یبگ ینیبعد نش. خب ندا خانم یلیخ -

 حله؟ د،یبگم ببخش -

 .دندیتکان داد و دخترها خند يسر مادر

 رها جان؟ ادیم یک لیسه -

گرسنه . میبچه سبحان نرفت دنیبده، هنوز د. گرفت یسفارش پالك عسلو م دیبا. گهیدو ساعت د یکیگفت  -

 تونه؟

 .ادیب دیحمادم با. میهمه خورد نیا! نه -

 .ادیحماد که پنج شنبه ها زودتر م -

 چطور؟! آره -

 .کار کوچولو باهاش دارم هی -

 .دیاز جا پر نیاسیآمد و همان موقع  نیخاموش شدن ماش ينگذشته بود که صدا یلیخ

 .گمیاالن بهش م. بابا اومد عمه. بابا اومد -

 :با تعجب گفت رها

 و؟یچ -
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 :زد غیج اطیو داخل ح دیبه طرف در دو نیاسیبلند شد  لدای تا

 .آورده از مسافرت ین یعمه ن. ییسالم بابا -

بندش  میرا با لبخند ن شیزده از گوش ها رونیخانه، رها حرارت ب يدر فضا لدایخنده ندا و  کیشل يصدا با

 :پشت سر عروسک فرو کرد و گفت

 .دنیهام فهم هیمن، همسا يبه آبرو خونشیشب نیبا ا -

بلند شد برود که  لدای. را عوض کند شیکوتاه با رها به خانه خودش رفت تا لباس ها یپس از خوش و بش حماد

 :رها مچ دستش را گرفت

 .کار کوچولو با حماد دارم هیمن برم باال؟  يدیاجازه م -

 :با لبخند گفت لدای

 کارت کنم؟ یچ. گهید يخواهر شوهر -

 .دیخند لدایدر آورد که  شیبرا یشکلک رها

 .پاشو برو، روتو کم کن -

 :که رها بلند شود، مادر برخاست و گفت نیاز ا قبل

 .از گرما هالکه االن. بچه م درست کنم ببر رها يشربت برا هیبذار  -

 :گفت ندا

 .سالشه مامان خانم یس. گار سه سالشهبچه م ان گهیم نیهمچ -

 .او زد يبه بازو يضربه ا رها

 ؟يکرد يباز تو حسود -

 .است گهید زیچ هیباز فرزند ذکور  ممیما بترک -

 :بلند گفت ياز داخل آشپزخانه با صدا مادر

 رسه؟ یاز راه م میشربت هم دستش ند هی. کم غُر بزن ندا -

 .ستین يزیشربت به دست که چ. میستیا یم شونیما جان بر کف مقابل ا -

 :با خنده گفت لدای

 .خونه گل سر سبده يراحت که ته تغار التیخ. کن خواهر شوهر يکم به شوهر من حسود -

 .غرغرو ياز اون گل درشتا! آره واال -
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 .ندا با خنده تند تند ابرو باال انداخت. آمد رونیشربت ب ینیبا س مادر

 .يساالر يته تغار گنیم نیبه ا -

 .آلبالو را اول مقابل ندا گذاشت وانیشربت ل مادر

 .بچه م نپره ياول تو بخور تو گلو -

 .اش را جمع کرد افهیق ندا

 .ببر بده بچه ت بخوره. اصال نخواستم -

 .ها چونمیپ یگوشتو م. ایقدر ادا و اطوار ن نیندا ا -

 .برداشت یرا با ژست خاص وانیبه گردنش داد و ل يقر ندا

 .خورم یم يدیحاال زحمت کش! چه بد اخالق! وا -

 يشربت را برا وانیدر همان فاصله ندا تا ل. گذاشت و بلند شد یدست شیشربت آلبالو را داخل پ گرید وانیل رها

 .دیپر شیپا يرو نیاسیکرد،  کینزد شیخوردن به لب ها

 .خوام یمنم م! عمه -

 .هست عمه جون ینیتو س -

 .خوام یقرمز م. هیاونا نارنج -

 .ریبگ. دست عمه رهاس. اوناها -

 .اون مالِ بابامه -

 .داد نیاسیرا دست  وانیندا با خنده ل. خنده شان به هوا رفت کیشل

 .مالِ تو نمیا ایب. تو روح اون بابات گل و بلبل -

 :رها با لبخند گفت. دیگونه عمه اش را محکم بوس نیاسی

 .شربت آلبالو بود تریل هیاز  ماچ آبدار گواراتر نیبه خدا ا -

 .بلند شد غشیرحمانه آبکش کرد که ج یرا ب نیاسیصورت  ندا

 .صورتم کنده شد عمه -

 .کنه فیحاالم به عمه رها بده ک نیدونه از ا هیبرو . داد یچه حال یدون ینم. عمه گریآخ ج -

 :تشر زد مادر

 .رهیگ یم ادی. با بچه درست حرف بزن ندا -
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 گفتم مگه؟ یچ. رهیخب بگ -

 :تکان داد و گفت يسر مادر

- دختر؟ یشیتو عاقل م یک 

 :را ببوسد، ادامه داد نیاسیبه رها که خم شد  رو

 .خم نشو مادر ادیتو هم ز -

 :بلند گفت ندا

 .دیمنو نکشت يبرو اون شربتو بده داداشت تا امروز از حسود -

 :به سمت در رفت و گفت رها

 .درست کن خودتو! ندا يکنه واقعا حسود یر منشناسدت فک یحاال هر ک -

 .خورن یبچه هاتون سهممو م دیکنم نادرستم؟ خودتونم نباش یاز حقم دفاع م -

 .آمد و آن را مقابل ندا گذاشت رونیب یشربت خوش رنگ وانیاز آشپزخانه با ل لدایموقع  همان

 .نیاسی یغر غرو و دوست داشتن کهیعمه کوچ يشربت مخصوص برا نمیا -

 :با لبخند گفت ندا

 .میاز زن داداش دار میخوبه از خواهر و برادر خودمون شانس نداشت -

 .گفت و به سمت رها برگشت یآخ. به سرش خورد ییدمپا یموقع همان

 رها؟ يمرض دار -

 .یگیاز بس مزخرف م. دلم خنک شد -

 .يشد یشما خم نم. تو سرم دمیکوب یشدم با صندل خودم م یخم م یگفت یم -

پله ها را تند . آمد یخنده شان هنوز م يدر را که بست صدا. رفت رونینثارش کرد و ب ییبا خنده خفه شو رها

 شیاو ابرو دنیبا د. تا حماد در را باز کرد دیطول کش قهیدو سه دق. گرفت و زنگ را زد یپشت در نفس. باال رفت

 .دیباال پر

 .لداسیفکر کردم ! رها خانم! به به -

 و؟ت امیب -

 .در را کامل باز کرد و کنار رفت حماد

 ؟يدیچرا زحمت کش. نییاومدم پا یداشتم م. دییبفرما. يدار اریاخت -
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 :را دستش داد و گفت وانیل رها

 !نوش جان ؟یچه زحمت -

 :از شربت را خورد و با خنده گفت يجرعه ا حماد

 .آه و ناله پشت سرشه یمعلومه کل! چه گواراس! به به -

 .مبل نشست يبا خنده رو رها

 .زنه یکپک م فتهیاز کار ب هیثان هیکال زبون تو دهنش . یشناس یندا رو که م -

 .ندا جبران کرده ،يبه قول بابا هرچقدر تو مظلوم و آروم بود -

 .رها کمرنگ شد لبخند

 ؟يدار يسالگرد برنامه ا يبرا -

گذاشت و  یدست شیداخل پ زیم يرا رو وانیل. دیشربتش را سر کش یاو نشست و باق کیمبل نزد يرو حماد

 :گفت

 .دیچسب یلیخ. دستت درد نکنه -

 :که رها گفت ادامه داد ینوش جان با

و در  نیمجلس سنگ هیاصرار داشت . با عمو حرف زدم شبینداشته باشم؟ د شهیمگه م. برنامه که حتما دارم -

 .گفتم امشب با شمام حرف بزنم. خور برگزار شه

 .یگرفت مویتصم نیدرست تر تتیبا درا شهیچون هم م،یاریما نه نم يریبگ یمیباش تو هر تصممطمئن  -

 .پر سپاس از اعتماد او تشکر کرد یلبخند زد و با نگاه حماد

 اد؟یم یک لیسه -

 چطور؟. ناهار يبرا -

 .خونه است نیداماد ا یو به من کمک برسونه؟ ناسالمت ارهیخرده به مغزش فشار ب هی دینبا -

 مرددت کرده، نه؟ يزیچ هی یول! حتما -

 يمارایرو به ب نهیبود هز نیمن ا دهیعق. میستیموافق ن ادیز یلیو پاش خ ختیبا ر. راستش با مامان حرف زدم -

 هی شبیاما خب عمو د شه،یمجلس آبرومند که حتما برگزار م هیمامانم موافقه، البته کنار . میمحک اختصاص بد

 .باشم داشته لیمشورتم با سه هیگفتم  نیواسه هم. که مردد شدم زد ییحرفا
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 یمیبازم هر تصم. اومد یجور مواقع جور در نم نیاخالق بابا و عمو تو ا شهیهم. درسته متیبه نظر منم تصم -

 .ریبه صالحه بگ یدون یم

 ...در مورد حق و حقوق و  -

 .خجالت بکش حماد -

حق تو و ندا . دمیکنم و نون زن و بچه مو م ینره من دارم تو پاساژ بابا کار م ادتی نویکشم اما ا یاونو که م -

حساب جدا باز کردم  هیمامان و ندا  يبرا. که گردن منه ینیاما خب د ستین راثیحرف ارث و م. و مامانم توشه

. ره شو بهم بدهحساب باز کن شما هی. مونده دستمساله  هیکنم، اما سهم تو  یم زیشونو وار انهیو سود ماه

 .ریتو بگ هیحداقل سود سرما

 .يدیرونق اون جا زحمت کش يبه تو که اندازه عمرت برا دمیمن حقمو بخش -

ضمنا گفتم . راحت تره المیخ يطور نیا یقانونا دو برابر شمام حق گرفتم ازش، ول. قربونت برم مفت که نبوده -

 نیاگه همه موافق بودن که فعال هم. میزن یدر مورد سهم مفصل حرف م مینیش یبعدا م. ته هیفقط سود سرما

 ...طور بمونه که هست، اگرم نه که 

به روح بابا من قدر چشام بهت . گهیشناسمت د یم. جداس حماد میحرفا فقط مال منه که زندگ نیتمام ا -

هر جورم که صالح . کارتو بکن. يدو اال تا حاال خودتو نشون داده بو یستیدونم حق خور ن یاعتماد دارم و م

 خوبه؟ دم،یشه شماره حسابمو بهت م راحت التمیکه خ نیواسه ا. فتهیبابا از رونق و سکه ب هینذار سرما یدون یم

 .لبخند زد حماد

 ن؟ییپا میحاال بر! فهم زیدختر خوب و چ گنیبه تو م -

 :با اخم گفت رها

 حرفا اومدم باال؟ نیمن واسه ا يفکر کرد -

 ؟یپس چ -

 !واقعا که حماد -

 .يمامان شد گهیخجالت بکش د. خب حاال قهر نکن -

 .حماد صورتش گل انداخت نیریو لحن ش قیلبخند عم با

 .به ندا شیبه خودت رفته، اما زبونشو فضول نیاسیصورت  -
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سقف  ریستون محکم ز هیچقدر خوشحالم که هر روز  یدون یم ؟یکه به من نگ يانصاف بود یانقدر ب -

 خوره؟ یم تیزندگ

 .قرصه تتیبه بودن و حما يدلم بدجور ست،یکه بابا ن یاز موقع! حماد -

 شده؟ يزیچ. رمیبرم بم دیباشه که با نیاز ا ریغ -

 :گرفت و گفت ینفس رها

 .شده دایباز سر و کله سورن پ -

 .حماد چفت هم شد يمحض آمدن نام سورن ابروها به

 ...نکنه دوباره  -

 .دمشیو مزاحمم شد همون شب بود اما قبل از مسافرتمون دوباره د دمشیکه د يبار نیآخر! نه -

 کجا؟ -

 :و مردد گفت دیچیانگشتان سردش را در هم پ رها

 نگم؟ شهیم -

 !نه -

 !تو خونه ش -

و خشم با هم به صورتش هجوم برد و به سمت رها خم  رتیبهت و غ. کرد رییدفعه حالت چهره حماد تغ کی

 .بود دهیند گریحماد را د يرو نیا. از حرکت او عقب برود ياراد ریغ یا حرکتشد تا ب

-  تو خونه ش؟ تو خونه اون مردك... 

 :گفت عیسر رها

 ...من نبود اما  ریبه خدا تقص -

 :منعطف شد و گفت گرید ينگاهش تنگ شده به نقطه ا. دستش را مقابل او باال گرفت تا سکوت کند حماد

 ؟يشد و در به در دنبالت بود با اون بود یم وونهیداشت د لیهمون شب که سه -

 .ستادیانگار ضربان قلبش ا. اش بود، تنش مور مور شد یرحم یو ب یبرندگ تشیلحن عماد که خاص از

 ...که ...  يفکر کرد یتو در مورد من چ -

 .دیبلند حماد از جا پر يصدا با

 !جوابمو بده -
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 .شرد و برخاستلب به هم ف رها

 .دارم یچه توقع لیاز سه گهید. بدم ویکیجواب تو  يجور نیبهتره تا بخوام ا رمیبم -

 .ستادیا شیحماد رو به رو دیچرخ تا

 .رها نیبرو بش -

 که حالم از خودم به هم بخوره؟ که خودم به خودم شک کنم؟ یکن خمیتوب يجور هیبشه؟  یکه چ -

. يذار ینم رونیدر ب نیپاتو از ا يکرد یکار م یشده و اون جا چ یچ یتا مثل بچه آدم نگفت نمیاسیبه جون  -

 ؟يدیفهم. بزنه شیپشت درو آت ادیاگه اون شوهر بدبختت ب یحت

 !حماد -

 .جواب! مرد -

 .زد شین شیبه گلو بغض

 ... هیبعد تو مثل  رمیاومدم ازت کمک بگ -

 ...من  يجلو چشما ابون،یکه وسط خ يبود یعوض هیبفهمه تو خونه  لیسه یفهم یتو م -

 .و پشت به او کرد دیبه صورتش کش دست

 بکوبم از دست تو؟  واریآخه سرمو به کدوم د. بگم من به تو یرها چ! ایخدا -

 .اش زد قهیبه طرفش برگشت و انگشتش را محکم کنار شق یعصب یحالت با

 .حاال باز بغض کن! گهیپاك نشد د یتو اون شب لعنت نیاز ا -

 رفته؟ ادمیمن  يفکر کرد -

 کار؟ یخونه اون کثافت چ یرفت ينرفته پا شد ادتیاگه  -

 .باال رفت یرها کم يصدا

 .اون جام دمیچشم باز کردم د. سر از اون جا در آوردم يچطور دمیاصال نفهم. حال من خوب نبود -

 :افزود عیرس. نفس رها را بند آورد د،یکه از چهره حماد پر یرنگ

 .سادمیجا سالم وا نیمطمئنم که االن ا. به خدا انگشتشم بهم نخورد! صبر کن -

 .شد ریشکست و اشکش سراز بغضش

 ...خواستم نظرت نسبت بهم عوض شه اما  ینم. خواستم بگم ینم -

 .یتساده گرف ویانقدر همه چ یدونم واسه چ ینم. رو هم خوب شناختم یاون عوض. شناسم یمن تو رو م -
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 .و حرف بزنم نمیحق بده نتونم راحت بش. ساده نگرفتم اما بهم حق بده حماد -

 .رفت یو راه م دیکش یمدام دست به صورتش م حماد

 !حماد -

 .لطافت نداشت شهیهر چند که نسبت به هم. تر باشد میکرد لحنش مال یسع. ستادیا شیرو به رو حماد

کشه، بعد تو انقدر راحت بهش  یزنه و هلهله م یکف م طونیدلم، واسه اون آدم ش زیآخه خواهرِ من، عز -

 ؟یچرا همون شب نگفت ؟ياعتماد کرد

 .رونیب امیذاشت از خونه ش ب یداشت که نم ياما اگه قصد... بودم، اما دهیترس. نتونستم -

 تو اون خراب شده؟ یرفت يتو اصال چطور -

 .دتمید ابونیگفت حالم بد بوده و تو خ یخودش م -

 :گفت يبا لحن ترس خورده ا حماد

 نه؟ ،ينبود ارمیهوش -

 .او بود يمحکم حرف و نگاه ها يبوکس مشت ها سهیدلش ک. لبش را محکم گاز گرفت رها

 .ذات سورن بد نبود حماد -

را  مشینبض شاهرگ ضخ یرها به خوب. زد یم یبه سرخ یگاه صالیحماد از زور حرص و خشم و است رنگ

 .زند یم يکه به تند دید یم

 ؟يدینفهم یاون شب لعنت نویا. عقده کرده. تو چه کنم؟ بدم نبوده، شده يهمه خوش باور نیموندم با ا -

 .کرد یبابت همه اون اتفاقا عذرخواه -

 .ادیم شیپ. نداره خب یاشکال یگفت یم -

 .ستادیمقابلش ا به سمت او رفت و. نتوانست تحمل کند گرید رها

تو هم . يحق دار. بارو اشتباه کردم نیحماد، اما انگار ا يروزام تنهام نذار نیاومدم ازت بخوام تو کشمکش ا -

کم عذاب ! ؟ياومد جز خوش باور یازم بر م يکردم؟ چه کار یکار م یمن چ یگیاما م يدار رتیغ. يمرد

خودمو سپردم دست خدا تا محافظ . نمبود رخ بده فکر ککه ممکن  يفاجعه ا نیبه بدتر نمیکه حاال بش دمینکش

انداختم  یرو م یاز اون به ک ریکنه؟ غ تمیتونست حما یم یو بزرگ تر از خدا ک شتریب. خودمو آبروم باشه

کنه، منو تا مرز  یآروم تو رو بلند کرده و رگ گردنتو داره پاره م شهیهم يکه صدا يزیکردم؟ اون چ یاعتماد م

خواد آرامشم  یدلم نم. بکنم مویخوام زندگ یمن فقط م. فرضم نکن احمقپس ! الشیبره، فقط خ یمرگ م
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اتفاقا داره خارج از اراده من  نیاما باور کن تمام ا! دوش تو يرو يبار هیببخش که شدم . زهیدوباره به هم بر

فقط تمام توانمو . نتمچرخو یخواد م یم یدست روزگار که هر سمت يشب باز مهیعروسک خ هیشدم . فتهیم

که دوباره محکوم به اشتباه  دمیتنها راه چاره مو صداقت د. نتونه برقصونتم شییآبرو یجمع کردم به ساز ب

 ... جز دلخوش کردن به تو اما  دینرس رمیبه ذهن درگ یچیه. سکوت نشم

 .دیبرگشت که حماد دستش را کش يدیرا با کف دستش کنار زد و با ببخش اشکش

 .نمیصبر کن بب -

 .به سمتش برگشت رها

 ... گهید. کنم یخودم حلش م -

حال بدت  نیپشت ا يدرصد تصور کن برنامه ا هی. پس دلخور نشو رها. اسمم هست هیباز سا رممیمن بم -

 .بوده باشه

 .از صبحش حالم رو به راه نبود. چطور ممکنه؟ من با سارا بودم -

 ؟یباالخره لب از لب باز کن يشد شده که مجبور یحاال چ. خب یلیخ -

 ...و  یمشکالتم ش ریدرگ شتریخوام ب ینم -

 .پره تمیظرف یبه حد کاف. رها به خاطر خدا طفره نرو -

 .مبل نشست يآب دهانش را قورت داد و رو رها

 .کنه یبوده تموم شده و داره ازدواج م یهمون روز گفت هر چ -

 .کند لیاهش حرفش را تکمساکت ماند تا رها بعد از مکث کوت حماد

 .با سارا نامزد شدن میکه ما نبود یمدت نیاما تو ا ه،یاریهمه بد ب نیپشت ا یدونم چ ینم -

 .خورد یاز شدت شوك تکان حماد

 ل؟یخواهرِ سه -

از  ریغ. بدونه دیکه با یهر چ. گفتم لیبه سه ویهمه چ ستادهیا میزندگ کیانقدر نزد دمیفهم یوقت! آره -

بچه دار  میدار دیفهم یوقت. سکته کنه دمیکه ترس ختیاون قدر به هم ر. نشد که بگم یعنی. اون شبو يماجرا

از . فهمم یاز چشماش م! حالش بده حماد. کنه یکه تظاهر م يکم آروم شد، اما نه به اندازه ا هیانگار  میشیم

شروع به کار  یدونم از ک ینماصال . کردن يگذار هیشرکت با هم سرما هیتو  ،یطرفم غافل از همه چ هی

 ! کردن
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 .داد هیتک واریو به د دیسر درگم دست پشت گردنش کش حماد

 ...اسم اتفاق روشه اما . ستین یاتفاق نایا. جلو ادیپسره داره با برنامه م نیا -

 .با التماس نگاهش کرد. بلند شد و به سمت حماد رفت. دیبار لزر نیهزارم يرها برا يو صدا قلب

جا براش  چیاعتبار و آبرو ه! من به درك. بفهمن لیخوام خانواده سه ینم. خراب شه حماد میخوام زندگ ینم -

 ...اگه ... مونه اگه  ینم

 .دیگرفت و او را به سمت خود کش یحماد نفس. شد ریسراز شیادامه دهد و اشک ها نتوانست

 ! نکن هیگر. خب یلیخ -

 .لهیتو سر سه ییفکرا هی -

 ؟ینگفته چ -

 . حماد گهیتونم د یمن نم. بهش بگو ویهمه چ. اما باهاش حرف بزن! نه -

 .رمیوجدانم م یسراغ اون ب. زنم یباهاش حرف م رمیم گهیدو روز د یکیکم آروم تر شه،  هیبذار جو ! باشه -

 :از برادرش فاصله گرفت و با ترس گفت رها

 ...اون . اونو ولش کن حماد -

 نه؟ ایتو کلش بوده که تو رو برده خونه ش  یبفهمم اون شب چ دیولش کنم؟ با ویچ -

 .بگه اوهیممکنه لج کنه  -

 ! روشن شه دیهرچقدرم ترسناك باشه با قتیحق -

 ...و  فتهیاگه بهونه دستش ب -

 دیشده با کیتو به سارا نزد یبفهمه اگه به خاطر خراب کردن زندگ دیکنه، منتها با یبکنه م یبخواد غلط -

 . گم کنه گورشو

 .کرد و از ذهن خودش گذشت مکث

 .سادهیتا کجا پات وا لیمطمئن شم سه دیفقط با -

 .کرد لبخند بزند یو سع دیبه صورت خواهرش کش یحماد دست. تلفن هم آمد يحماد گفتن رها صدا با

 .نهییاحتماال تلفن از پا. به صورتت بزن یآب هیبرو . رهیگ یهم آبغوره م يفور -

 .رفت ییسر تکان داد و به سمت دستشوحرف  یب رها

**** 
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 .گذاشت، خودش هم فورا کنارش نشست لیسبحان، عسل را در آغوش سه یوقت

 !ارزه یچون م يقورتش بد یتون یم ابتیبدون ترس از د. عسل منو نیبب -

را  ندهیپرش چند ماهه به آ کیدلش . به حال سبحان غبطه خورد. دیبا لبخند پشت دست کودك را بوس لیسه

که مدت ها به  يزیکه اسمش هم معجزه کرد، پس حتما با تولدش همان چ یخواست و لحظه تولد کودک

 !محض یآرامش و خوشبخت. آورد یدنبالش بودند را با خود م

 . خدا حفظش کنه -

 :و افزود دیخند

 .اومد خصوصا مربا آلبالو یبهش م شتریهمون مربا ب یول -

 :با اخم و لبخند گفت سحر

 .میرس یم ریبعد به کره و پن ل،یخودتم بشه سه بینص... شاایا -

 :برگشت و گفت هیبه چهره رها به سمت بق يو نگاهش پس از گذر دیخند شیمثل لب ها لیسه يها چشم

 .دیریالبته شما اسم دردونه منو هلو در نظر بگ. شهیمعلوم م گهیچند ماه د -

و  یطور ناگهان نیا لیانگار توقع نداشت سه! خود رها یحتچند لحظه همه از شدت شوك ساکت شدند  يبرا

 .سبحان قبل از همه به خودش آمد. مقدمه خبر پدر شدنش را بدهد یب

 .سر و صدا یچه ب. خبر یچه ب! مبارکه! به به -

 :او را به سمت آغوش پدرش باز گرداند و گفت لیچرخاند که عاقبت سه یمدام دهانش را به طرف او م عسل

 .انگار اشتباه گرفته. بده به مامانش شونویا. میبعد خبر بد میریاول اجازه بگ دیبا میدونست ینم! دیببخش -

 :در همان حال با لبخند گفت. بلند شد و کودکش را گرفت سبحان

به ماچ  هیحاال تا تنور خبر داغه . واسه بابا شدن گفتم میواسطه کرد رازمیکه ما خواجه حافظ ش ییاز اون جا -

 .ادیبچه بده تا خودش ب يعمو

 .جمله به دل رها ضربه زد کیظاهر شاد و سرخوش همه  انیگفتند، اما م کیو تبر دندیخند همه

 زم؟یعز يعجله نکرد یلیخ -

. کرد به اجبار حفظ شده است، شوقش رنگ باخت یکه رها از اول هم حس م يو لبخند نیمیلحن آرام س با

 يها یکه پر از خط خط يجمله ا نینسبت به خانواده خودش داشت، نه ا یحت يشتریتوقع استقبال و شوق ب

 :کرد خودش را حفظ کند و گفت یسع. شماتت و هشدار بود
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 .خواست خدا بود -

 نیدرست نبود به ا. گذره یاز زمان ازدواج و شناختتون نم یلیخ. بهتر بود يبود یمراقب م شتریکم ب هی -

 .از شهب تونیبچه به زندگ يپا يزود

کرد تا االن  یفکر م. رها يها يخالص بود به خوش باور ریمثل ت لیتر شدن جمالت و منظور مادر سه واضح

هنوز او را فقط  ش،یزن برخالف ظاهر محافظه کار و خوش رو نیا ایشده است، اما گو یحضورش اثبات و قطع

 يبرا. نتوانست حفظ ظاهر کند گرید یا حتره. طعنه ها نبود نیا يبرا یلیو اال دل! دانست و بس یم بهیغر کی

. رابطه نکند فقط نگاهش را به انگشتانش دوخت نیدر ا نیرا بدتر از ا زینزند و همه چ یکه حرف نامربوط نیا

 ریز يها یبا وجود تمام نا آرام یحت دیدرخش یم شیرو به رو لینگاه سه. دیدرخش یحلقه اش در دستش م

انگار . هر چند که سخت بود. ردیبگ دهیرا ناد یو طعنه کالم يسرد تاقوت قلبش بود  نیهم. شانیزندگ یپوست

نه ظاهر . خیضربه به م کیزد و  یضربه به نعل م کی. داشت یخاص استیس. تند رفته دیهم فهم نیمیس

 متیدست عروسش گذاشت و با مال يدست رو. خورده بود شهیکه پر از ش یکرد نه باطن یخوبش را رها م

 :فتگ

زن باردار . مراقب خودت باش شتریبه بعدم ب نیاز ا. کنه یمن و شما کم نم یاز خوشحال يزیبه هر حال چ -

از خودش محافظت کنه تا بارشو  دیهمه جوره با. که انگار خودشم صاحب ماله یمون یم يامانت دار هیمثل 

 امیخودم م یتلفن بزن هی یخواست يزیبه بعد چ نیاز ا. پاتم نییمنم که پا. مردم راحت شه الیبذاره و خ نیزم

 .خوشگل ما نه ماه باهاته يبه هر حال زحمت حمل نوه . نکن یرودرواس یچیتو ه. باال

 یخشک و خال يتکان خورد و توانست تشکر یزدن لبخند به کار برد، اما فقط لبش کم يتمام زورش را برا رها

. به پچ پچشان شد لیمتوجه نگاه کنجکاو سه. دیرا پس کش راحت شد و دستش الشیهم انگار خ نیمیس. کند

 :لبخند زد و گفت

 تو پسرم؟ یکن ینگاه م ویچ -

کودکشان ذوق داشت که  يآن قدر برا. ستین جایحالت رها ب رییتغ نیدانست ا یم. تکان داد يسر لیسه

 نیصحبت در ا يکرد، اما جا یمادر محتاط تر و نگران ترش م يبرخوردها نیهم. حداقل لبخندش را حفظ کند

 یاضطراب نیکوچک تر دچارخواهد رها  یحداقل مقابل رها نبود تا به مادرش گوشزد کند دلش نم. باره نبود

 .نباشد گرانید يها دهیعق يکشمکش ها يبرا ییبودند تا جا شانیآشفتگ ریدرگ یبه حد کاف. شود

 :دیرا کنار گذاشت و پرس یدل دو
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 پس سارا کو؟ -

 :گفت یبا لحن خاص. آمده بود رونیکه با سحر رفته بود تا کودکش را بخواباند ب یکه تازه از اتاق سبحان

 .ارنیم فیشام تشر يالبته برا! با نامزدش -

. کرد یم تیشد و حال خوبش را دچار پازا یرها ارسال م یاحساس يها گنالیپشت هم به س یمنف يها موج

تصور رو به رو شدن با سورن . کرد یم يواقعا با اعصاب و روانش باز. امواج کمتر از زلزله نبود نیخش خش ا

از  يدیبه عنوان عضو جد همآن . بوده انشانیدانست چه م یم لیسخت بود، حاال که سه شیبرا ییبه تنها

محکم حلقه اش را در . کرد تیصورتش قلبش را اذ يرو لینگاه سه ینیسنگ. قابل هضم بود ریخانواده واقعا غ

را  یبهشت چیه. کرد دایمبارزه پ يبرا زهینگاهشان که درهم قفل شد انگار انگ. انگشتش فشار داد و سر بلند کرد

سنگ محک زدن عشق و هوس و  نیهم دیشا لیبا سه یبهشت خوشبخت. دخواستن یبها م. دادند یبه بهانه نم

 !یقیکمرنگ اما حق. لبخند زدناخواسته . اش بود ندهیگذشته و آ انینشستن م

 :رو به پدر و مادرش کرد و گفت. دیکش یاز سر آسودگ ینفس لیسه

 .بشیو غر بیانتخاب عج نیبا ا میبگ کیکه بهش تبر میدیهنوز سارا رو ند -

 .دیومدیکه ن میمنتظر موند یکل شبید! پسرم ياز بس محبت دار -

 .دیخواهرمون بر ما ببخش یناگهان ينامزد نیما از ا يخبر یبه جبران ب -

 :اش با لبخند گفت وهیدر حال پوست گرفتن م نیمیس

 .نگرفتن یهنوز جشن. نا به جاست تونیدلخور -

 م؟یدلخور ش دیفقط واسه دعوت نشدن به جشن با بهیغر هیپس مثل  -

 بابا جان؟ یزن یم هیچرا کنا. معلومه که نه -

 :به پدرش نگاه کرد و گفت لیسه

 د؟یعجله کرد يریگ میچرا انقدر تو تصم -

 :قبل از پدر گفت سبحان

 اما کو گوش شنوا؟ د،ینر شیعقل سارا خانم پ یبه صرف خواستن دل ب يمنم گفتم فور -

 :دلخور گفت یبا چشم ها و لحن نیمیس

 .ستین یاالن وقت مناسب. میکن یباشه بعد در موردش صحبت م -
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 یم شیطوق دور گلو کیشده و مثل  رشیگ بانیگر شیساعت پ کیکه از  ياحساس بد. ختیرها فرو ر قلب

 نهیسحر که به بهانه کودکش در اتاق بود، تنها گز. دیفهم یم یرا به خوب شیجمله و معنا نیا. شد شتریب دیچیپ

 يا بهیحاضر هم جز او غر حالدر ! بود و بس بهیغر کیبه زمان بعد حضور  یبحث خانوادگ کیانتقال  يبرا

نفس برش نکرده است که انگار  رینفس گ يفضا نیگشت تا ا یم يدنبال راه فرار. خانواده نبود نیا انیم

 .آمد رونیبه اتاق ها ب یمنته يرخ داد و سحر از راهرو يمعجزه ا

 .لباسشو عوض کنم دیبا. امیتنها از پس عسل برنم ؟يایب شهیم! سبحان -

رفت و  یهمه خوش شانس نیک نخواست، اما در دل قربان صدقه اکه تعجب کرد چرا از خاله اش کم نیا با

 .از سبحان برخاست شیپ

 .کنار اون خانم خوشگله باشم شتریکمکت؟ دوست دارم ب امیاجازه هست من ب -

 :گفت لیلبخند و استقبال سحر که مواجه شد، سه با

 ؟یبلند نکن يزیچ -

 :به طعنه گفت سحر

 .بدم لتیتحو یهلو ران يبه جا. جا کنم تخت عسلو جا به خوامیاتفاقا م -

 .لبخند زد لیسه

 !متلک به مربات بگو سحر خانم -

 :و تعارف نشست و گفت زیخ میو سبحان به حالت ن دیخند سحر

 ام؟یب يخوا یم -

 :دست پشت سحر گذاشت و گفت رها

 .شهیجبران م يجور نیا. بذاره و خودش استراحت کنه ارتونیشب عسلتونو دربست در اخت دهیسحر قول م -

 :گفت سحر

 .شه یچشمش باز نم يبچه حنجره شم پاره کنه، ال نیوسط خر و پفش ا! آره -

 :گفت يبا خونسرد سبحان

 . گهید ادیخاله گفت شب م -

 .تکان داد و به سمت راهرو برگشت يسر سحر

 .اومدن بچه فقط تماشا از راه دوره ایمردا بعد از به دن يپدر -
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 :بلند گفت يبا صدا سبحان

 .کنه مال خودمه يو اال بخنده و باز میستیا یفقط دور م يدر مواقع ضرور -

 :با خنده گفت لیسه

 .یمرد حساب یشینابود م. کارو نینکن ا -

 :سپس آرام گفت. آمد تا در اتاق بسته شد ییچشم و ابرو سبحان

. شهیگرد باز م لهیچشاش مث ت شهیدوازده که م. کنه نه تهران یم یبچه به وقت لس آنجلس زندگ نیبابا ا -

 یحاج بابا جان با اُردنگ نیهم رتممیچرت بگ هیاون جا . خوام برم سر کار خبرم یصبحشم م ادیخب خوابم م

 .رونیپرتم کرده ب

 :صادق با خنده گفت حاج

 .برگشت گهید لیهس. چند روز خونه بمون. عسل بانوت هواتو دارم يفعال به خاطر گل رو -

 .دیرا باال گرفت و به عقب چسب شیدست ها سبحان

 .پوشک عوض کردنشم با من گهیروز بمونم م هی. یقربونت حاج -

 !بزرگ شو پسر... ال اله اال ا... و  یحاج -

 !جون یحاج میکیباز کوچ میهم بزرگ ش یهر چ -

 :رو به مادر گفت سپس

 بود حاال؟ یسر چ یخب بحث خصوص -

 :نگاه کرد و گفت لیدرهم سه يبه اخم ها نیمیس

 .ها لهیدل یسکوت و اخمت ب -

 :کنترل شده اما دلخور گفت ییبا صدا لیسه

 .بود نمونیب بهیغر یعنی م،یکن یبعدا صحبت م دیگیم یوقت -

 :حق به جانب گفت نیمیس

 .بره رونیخانواده ب یاز چهارچوب اصل ستیبحثا درست ن ینره بعض ادتونیخوبه  -

 است، نه؟ بهیو عروستون غر شنیحساب م یاون وقت خاله و زن عمو جزء چهار چوب اصل -

شدن تو رو  یعصب لیدل. جمعو ترك کنن دیبا یهستن که خودشون درك کنن ک میمن انقدر فه يعروسا -

 به عروسم نکردم؟ یاحترام یفهمم، چون ب ینم
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 .يدیبا رها رو بر تیمیتو لفافه سر صم شهیام همبدتره و شم دنیکش ریوقتا حرف در لفافه از شمش یگاه -

 .ندارم یشک نیدر ا. لیرها عاقل تر از توئه سه -

 !مامان -

 جایپس بحث ب. محترمشم حفظ کرده گاهیشناسه و جا یاون خودش حد و مرزشو م! من زِیمامان نداره عز -

 .درست نکن

 :گفت سبحان

 یب. مونده نحلینتونست حلش کنه و همچنان ال نمیشتیان! لیسه هیبحث عروس و مادرشوهر که تکرار -

 . الشیخ

 :با طعنه و پوزخند گفت لیسه

 ؟یاون وقت بحث داماد و مادر زن چ -

 :سبحان با خنده و تمسخر گفت باز

 !هیو بام ایدر حد زولب ینیریاست ش یبحث گهید نیا -

 .صادق باالخره سکوتش را شکست و به دو پسرش نگاه کرد حاج

 ست؟یبراش ن یلیدل یوقت هیمخالفت شما دو تا پسر با سورن چ انیجر -

 :گفت يفور نیمیس

 ل؟یسه یمگه تو هم مخالف -

 .دخالت کرد سبحان

 .جون نیمیس دیدونست یم يفلفل دلمه ا تیحرف منو قبال در حد خاص -

 . بسه سبحان یلودگ -

 .دهیپسند دهیخصوصا در مورد جناب ند ؟ینیب یم یشما تو چهره من شوخ -

 :صادق گفت حاج

 .ادیفقط ازش خوشم نم یتو از روز اول گفت. تا بشه روش حساب باز کرد دیاریب یمنطق لیدل هی -

 .را در هم قفل کرد شیشد و دست ها لیبه جلو متما یکم لیسه

 بار ازدواج ناموفق داشته؟ هی دیدون یشما م -

 ت؟گرف دهیناد شهیرو م یمهم نیمگه مسأله به ا! آره -
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 !پس گفته -

با سارا گفته و  ییاز روز اول آشنا ویو صداقتش همه چ تشیاثبات حسن ن يشناسنامه شو عوض کرده اما برا -

 .باشن انیاصرار کرده همه در جر

 .گذشته اند زیقدر ساده از کنار همه چ نیچطور ا دیفهم ینم. را مهار کند تشیکرد عصبان یسع لیسه

 ن؟یدیپرس شوییجدا لیاون وقت دل -

 ؟یدون یم لشویتو دل -

 .دمیمن از شما پرس -

بوده که عالقه جزئشون نبوده،  ییمحاسبه ها هی يانتخابش از اول رو گهیخودش م. نامزدش خارج از کشوره -

 گه؟یخب، د! شدن مونیمدت پش هیبعد از  نمیواسه هم

 .و دوباره صاف نشست دیلب باال کش لیسه

 .میخبر یبود و ما خودمون ب نانیدو روز شناخته شده قابل اطم آدم نیچقدر ا. خوبه یلیخ -

 .يبا ما باز کرد ییآدمو خود تو به آشنا نیا يپا. لیطعنه نزن سه -

 واسه ساراست؟ یمناسب کهیمن گفتم ت -

 نه؟ ،يدار نانیبهش اطم یعنی ،یکن یامضا م ینیبه اون سنگ یباهاش شراکت یوقت -

 .فسخ قرارداد باطل کنم نهیخوام شراکتمو با تاوان هز ینه، چون م -

 :دیپرس يسه با تعجب نگاهش کردند و سبحان فور هر

 خان؟ لیجا سه نیا جمیمن هو. نمیصبر کن بب -

 :به او کرد و گفت ینگاه لیسه

عقلش واسه کار خوبه، اما من  گمیتو ادامه بده چون هنوز م یاگه خواست. هیموضوع شخص. شرمنده ام داداش -

 !شهیبرام م یشراکت مانع بزرگ نیبرنامه دارم که ا يسر هی

 ه؟یبرنامه چ نیحاال ا! حتما. شمیهم طرف حسابش م ییتنها ادیازش خوشم م یلیخ -

 !االن موضوع مهم تر از کارمونه. میکن یباشه بعد صحبت م -

 :با اخم گفت نیمیس

 از ساراست؟ شیها به خاطر خواستگار يعدم اعتماد و باز نیتمام ا -
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 دیبا یحساس یلیمسائل خ نیا يشما که رو. است دهیتازه از راه رس بهیغر هیچون . قابل اعتماده رینه، چون غ -

 !اما انگار قصه برعکسه د،یریسخت بگ شتریب هیدختر احساسات هیدر مورد سارا که 

هزاران هزار . بشه دیکه باعث ترد ستیاش مرموز ناما اون قدرم خواسته  ستین یبودنش شک بهیدر غر -

همه  نیمگه کم گفتم از نظرم ا! خود تو شیکی. یشناخت و قرابت خاص چیبدون ه رهیگ یوصلت صورت م

 .ياما کار خودتو کرد ست،یعجله واسه انتخاب همسر به جا و صالح ن

رو به سبحان دست بلند کرد و  لیسه. و اعتراض سبحان در امتداد لحن تند مادرشان بود لیدرهم سه چهره

 :گفت

 !اجازه بده سبحان -

 :رو به مادر افزود سپس

 جواب مثبت به سورن انتخاب منه؟ لیواقعا دل -

. تو بشه يبرا یو ناشناخته بودنش تونست زنِ خوب یبگیبود که اگه رها با تمام غر نیسر ا اسیق. نداره یربط -

 تونه؟ یخواهرت باشه، نم يبرا یتونه مرد خوب یپس سورنم م

 چیساکت بمونم، اما توقع ه دمیم حیو کورکورانه است، ترج یاگه استداللتون انقدر سطح. خوام یمعذرت م -

 .گمیبه خودشم م نویا دیمطمئن باش. دیسارا نداشته باش يرو از طرف من برا يبرادر

 :گفت نیمیس. مصمم به مادر و پدرش چشم دوخت را انداخت و دستش

 ل؟یدل یانتخاب کنه، اونم ب ویکیتو و مرد محبوبش  نیسارا ب يتوقع دار -

 ییاونم سارا نه؟یهاشو بب بیسورن بگذره و ع يظاهر يازایبه نظر شما سارا اون قدر عاقل هست که از امت -

سارا ! مادر من. کرد یم هینشست گر یهنوز م شیبعد از هفده سالگ ندرالشیس لمیکه واسه خاطر خراب شدن ف

گرفت که شما  یقرار نم ریدخترونش و اال انقدر زود تحت تاث يحسا يپا ریکرده گذاشته ز يعقلشو بسته بند

 !زود هنگام کنه میتصم هیبا  یرو هم مجبور به همراه

 .دیپدر بود که سر نخ بحث را به سمت خود کش باز

 .بشناسن شترید شدن که همو بنامز -

خودش، و  نیخواسته سارا رو محکم تر کرده تو زم خیفقط م ينامزد نیا دیدون یخودتونم خوب م! نه پدرِ من -

 .وجود داره یرسم ریارتباط غ نیمدت هاست ا دیاال خودتون هم اشاره کرد

 :گفت نیمیپدر که در هم چفت شد، س يها اخم
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 .میقبل از ادواج باهاشون مخالفت کن ییبه خاطر آشنا ستین یموجه لیدل -

مقدار  هی. میدون یدرست نم لشویازدواج ناموفق داشته و مام دل هیسورن ! مامان ستمیمنم انقدر کوته فکر ن -

انقدر زود و بدون  دیشما نبا. گرفته میشده و زود تصم یسارا احساسات گمیفقط م. کنه یصبر مشکلو حل م

 .دیاومد یرابطه شون کنار م نشد یگذشته سورن با رسم تیحداقل اطالع مناسب از وضع ای یشناخت کاف

 :داد و گفت هیعقب تک نیمیس

اما تو خودت در عرض  لیسه. تازوند، قابل تأمل تر بود یناشناخته بودن سورن م نیاگر سبحان انقدر در زم -

بعد از اونم چون  نه؟یا ریغ. يبه هم زد انایبا د تویکه نامزد یخواستن رها قرار گرفت ریدو هفته چنان تحت تاث

به هم و  يچسبوند ویدر عرض دو ماه همه چ ادیگفت از نامزد بودن دختر خوشش نم امرزیحاج رضا خدا ب

 . یگرفت یعروس

 .برخورد لیاز قبل به سه شتریب

خودم مدت ها تحت نظرش . کرد دشییخودش تأ. شناختش یسال بود م ستیبابا ب. رها دخترحاج رضا بود -

از  شتریاول ظاهرش توجهمو جلب کرد، اما ب دیشا. بزرگ شده ییو با آبرو نیمطمئن بودم تو خانواده متد. داشتم

اگه هزار بار عقب برگردم بازم  االمح. گدار به آب نزنم یمطمئن بودم که ب ياون قدر. اون نجابتش جذبم کرد

ممکنه  یبا هر محبت! سارا چشم و گوش بسته است، دختره. کنه یفرق مکنم، اما قصه سورن  یانتخابش م

 یدو ساله سورنو م کیمن نزد. ستیبراش مهم ن گرانید دییشناخت و تا گهید. احساسش خفه کنه ریخودشو ز

دونم  یاصال نم. داره یخوب يکنه چه خصلت ها یدونم جز مغزش که تو بازار خوب کار م یشناسم، اما هنوز نم

سارا هم . دیصبر کن. و مخالفم دیعجله نکن گمیم نهیواسه ا. هست ياهل چه فرقه ا. هستن یو مادرش کپدر 

 !آقا نیخودشو ثابت کنه ا دیحداقل بذار. فتهیسال رفت و آمد کنترل شده از عشق پس نم هیبا 

 :با سکوت مادر،حاج صادق گفت. گفت ظیو غل دهیرا کش "آقا"

 نیا ریدر غ. طور باعث مخالفتت شده بگو نیکه ا یدون یازش م يزیاگه چ! لیشناسم سه یمن تو رو م -

 .عقب انداختن مراسم آورد يبرا یشه بهونه الک یصورت نم

 .لب به هم فشرد لیسه

جواب پس بدم و  دیکه من هنوز بابت انتخابم با ییتحت کنترل بودن، تا جا شتریتو خانواده ما پسرها ب. خوبه -

 دارم که بگم؟ یبگم بابا؟ چ یچ... اما سارا 

 :را ادامه داد لیحرف سه سبحان
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ناز دونه ات در و گوهر هدر  يچشا یاز شدت ناراحت ينامزد نیدر ا یزمان ریتاخ هیبابت  دیترس یاگه شما م -

 حله؟. ارمیحاضرم داوطلب بشم و ضرر کنم و خودم اشکشو درب ده،یم

 :با اخم گفت نیمیس

 .به صرف دختر بودنش زور بشنوه ستیقرار ن! سبحان -

 .بره به سالمت دیکلهم بدبختش کن يریگ میمنطق در تصم یب يپس به صرف تظاهر آزاد -

 !سبحان! وا -

انتخاب احمقانه  نیا يرو دیربط و با ربط صحه بذار یاگه قرار باشه انقدر ب. گمیم يجد. نداره الیوا و واو -

مثل . کنم یتکرار م لویاومد، حرف سه یو از اولشم نم ادیازش خوشم نم وجه چیدختر نازدونه تون که من به ه

فس مخ بنده . سوراخ شده وپمیزدم و تو زورمو یکنم، چون به حد کاف یمراسمو نگاه م یباق نمیش یم هییغر هی

 یکننده است که م نییسارا تع ياگرم قهر و باز د،یبد ياثر بیترت هیاگه نظرمون مهم بود که . در اومده است

 یخود زن گهید. میزن یخواهرمون دست م یو تو عروس یاز خوش میکن یباز م شمونویعقب و به ظاهر ن مینیش

 !نیهم. والسالم. میقرم وسط مجلس بد هی شیدهن مردم بسته شه شب عروس میکن

آشفته بازار ذهن خودش  ریگهم  لیسه. در فکر بودند قایانگار پدر و مادر عم. برقرار شد يا قهیچند دق یسکوت

در خانواده  شیپا يکند و جا تیباز سورن بتواند جلب توجه و رضا یهم ممکن بود بعد از مدت ریتفاس نیبا ا. بود

 هیکه سبحان هم در جبهه عل نیا. ند و دم نزندیزنش بنش یمیعشق قد يمحال بود بتواند رو به رو. محکم شود

 یرفت و وقت یم شیکرد تا عرش پ یم تیمساله حما کیاز  یشد، چون وقت دینور ام کیسورن بود، خودش 

با  دید یم دیکرد، اما باز هم بع ینم شیزد و رها یم نشیرا ثابت کند به زم یخواست خالف موضوع یم

از  ریغ. کنند یاو چشم پوش یدارند از ناراحت شیسارا و خواسته ها يپدر و خصوصا مادر رو بیعج تیحساس

کم  یمنف اتیزد همه ذهن ینم یکه اگر رها حرف ییتا جا. داشت یرن ظاهر فوق العاده ممتاز و موجهسو ن،یا

فقط سبحان  انیم نیدر ا. کند تشیحما يخواستگار نیدر ا ینبود حت دیو بع ختیر یجانش را در مورد او دور م

باد کند و  رتشیکرد بلکه رگ غ یبه سورن نداشت و به انواع و اقسام القاب مفتخرش م یروز اول نظر خوش از

 یدلش م. موفق داشت يفرود شانیدور پرت شود، اما بلند شد و صاف وسط زندگ يبه نقطه ا کشانیاز نزد

 نیا يبپرسد تا معنا يتکرار والس کیکه باز  نیا شیمخالفت او را بپرسد، اما از اضطراب و تشو لیخواست دل

! ریو نفس گ ییهمه سرباال. گرفتار بود يو خم بد چیپ انیم. داد حیرجرا بفهمد، سکوت را ت یعدم اعتماد ناگهان

 شیداشتن رها و کودکش و آرامش زندگ يداد برا یم حیشد ترج یم یقصه قطع نیبال پرواز نداشت اما اگر ا
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 یرفتن م هیماند و پا یسخت بود رفتن و از صفر شروع کردن، اما اگر رها سر قولش م. راه دوم را انتخاب کند

 يدل آشوبه قلبش را به تپش ها نیکرد تا کمتر ا یرفتن هموار م يقبل از تولد کودکشان راه را برا یشد، حت

کرد و هم چنان  یکم نم نحلیال يمعما نیاز ا يزیهر چند که پاك کردن صورت مسأله چ. مبتال کند انهیوحش

 .از همه بود و شهیهم يبرا يراه، دور نیماند، اما بهتر یم يریگ جهیقابل نت ریغ

 یقیسبحان نفس عم. همه رد و بدل شد نیب ینگاه. دیرا در هم کوب انشانیم نیسکوت سنگ فونیآ يصدا

را فشرد و برگشت که نگاهش  يسبحان دکمه ورود. دنبالش حرکت کرد لیچشم سه. و از جا بلند شد دیکش

زد  شیبرا یه طور نامحسوس چشمکشد و ب کیبه هم نزد یکم شیابروها. آشفته برادر را شکار کرد يچشم ها

سبحان نگاه مشکوکش را . زد و فقط سر باال انداخت يا مهیلبخند نصفه ن لیاما سه "چه خبر است؟" یعنیکه 

 :را در مشتش فشرد و گفت حشیحاج صادق آرام تسب. کنترل کرد و به استقبال مهمان ها رفت

 .دیفعال ظاهرتونو حفظ کن. میکن یمساله صحبت م نیدر مورد ا شتریبعدا ب -

 رونیبود که ب دهیرا شن فونیآ يرها انگار صدا. کمرنگ اما معنادار به لب آورد و سکوت کرد يپوزخند لیسه

کوتاه به رها لبخند زد، اما با برگشتن  یبا نگاه لیسه. رفت و کنارش نشست لیبه سمت سه میمستق. آمد

 ریغ یرها با حرکت. شد دهیسبحان با سارا و سورن شن یساحوال پر يصدا. لبخندش هم محو شد شیچشم ها

. خواست فرار کند یدلش م. او که در هم شد دلش به تقال افتاد ياخم ها. گرفت لیسه يدست به بازو ياراد

کرد قدرت نشستن در آن جمع را ندارد، اما پنجه محکم او که انگشتانش را در خود فشرد، باعث  یاحساس م

 يآب دهانش را قورت داد و با صدا. نترس يزیاز چ! ام ندهما. من هستم یعنی نیا. ردیگقوت قلب ب یشد کم

 ينگاه ها ریحجم نفس گ ریافسار نگاهش را به دست گرفت تا ز. برخاست لیکه آمد، همزمان با سه یسالم

در آغوش  مانهیسارا را که صم. به سمت سورن سر نخورد ينشود و از سر کنجکاو ختهیگس لیملتهب سه

فکرش را  یچه کس. ردیاش نگ هیگر یهمه بدبخت نیلبخند زد تا از ا. شد شتریب یمهجو يگرفت، حجم نگاه ها

 یکم. خانواده بشوند کیو دو عضو  ردیگونه مقابل سورن قرار بگ نیکرد بعد از آن همه کشمکش، حاال ا یم

 لخونسرد سورن و احوا يصدا. گفت کیعقب رفت و به سارا تبر یتندتر از حد معمول شد؛ وقت شینفس ها

به  گرید لیسه یهمه ترس بابت چه بود وقت نیا. کوتاهش باعث شد حالش از خودش به هم بخورد یپرس

شک رابطه اش  یسورن باشد که ب دیکرد قاعداتا با یرفتار م یکه نا آرام و عصب یکس. صداقتش شک نداشت

امتحان به در  نیدر دلش بارها خدا را صدا زد تا سر سالمت از ا. را با او پنهان نگه داشت بود، اما برعکس بود

 :آرام کنار گوشش گفت لیخودش بود که سه يدر حال و هوا. ببرد
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 زم؟یعز یخوب -

کرد  ینش را قورت داد و سعآب دها. بود ریآشفته و نگرانش با لحن آرامش مغا يچشم ها. نگاهش کرد عیسر

 .لبخند بزند

 ! آره -

نگاه کرد که  لیدوباره به سه. به سمت سارا و سورن برگشت که با عسل مشغول بودند يلحظه ا يبرا نگاهش

 .کرد یهنوز نگاهش م

 تو؟ ینگران -

 .زد یلبخند کمرنگ لیسه

 .میبر ینیبش یتون یاگه نم. ستیجز تو مهم ن یچیجا ه نیا. آره، نگران توام -

 .لبخند زد. از وجودش گذشت یآن جهنم دلواپس انیم یخوب حس

 نتونم؟ یواسه چ -

 .میکن یخونه مفصل صحبت م میبر. بشه جایب يها ینگران ریخوام ذهنت درگ ینم -

 !باشه -

 .گذاشت شیپا يکنار رها نشست و دست رو سارا

 خوش گذشت؟ -

توانست  یپس حداقل م "خواهد یکه آرامش محضش را م نیا"را از نگاهش خواند  لیجمله سه نیآخر

 .را به گور ببرد شیهم هست آرزو یآشوب دنیمحکم باشد تا اگر سورن منتظر د. او باشد يمحافظ آبرو

 .بود یعال. یشما خال يجا -

خودش را  دیدوئل خاموش نبا نیدر ا. را رساتر کرد شیاست پس صدا زیسورن ت يتوانست بفهمد گوش ها یم

 .گرفته بود يروزیاش را زودتر از پ زهیجا. انداخت یاز تک و تا م

 !سارا يکرد ریدفعه همه رو غافلگ هی -

 .دیخند سارا

 .فتهیاتفاق ب عیانقدر سر یکردم همه چ یخودمم فکرشو نم. اومد شیپ -

 ؟یگرفت میزود تصم یلیخ یکن یفکر نم -

 .سورنو شناختم یبه حد کاف! نه -
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را که در موردش  ییها دینسبت تمام نقطه ترد نیا. دهد رونیآه ب يمحکم سارا باعث شد نفسش را به جا لحن

 دهیسورن در حق سپ ياگر از نامرد دیشا. کرد یرا سخت تر م زیهمه چ نیبرده بود و ا نیکرد از ب یصحبت م

 :دیبگو مانهیك کند و صمکرد لحنش را از وسواس پا یداشت اما حاال سع يخبر نداشت، االن حال بهتر

 .دیبه خودتون فرصت بد! عجله نکن یلیبازم خ -

 .لبخند زد سارا

 .حواسم هست. نگران نباش -

نگاهش به نگاه براق سورن  هیچند ثان يعسل سر چرخاند که برا هیگر يصدا دنیبا شن. نگفت يزیچ گرید رها

. دینگاهش را دزد يفور ؟یخوشحال ایخط و نشان بود  هیبرق نگاه شب نیا. ختیر نییپا يدلش هر. کرد ریگ

 .ستیچ یدانست حواسش االن پ یم. نگاه کند لیبرگردد به سه دیترس یم

. نکشد ادیرحمانه مقابل دهانش را گرفته تا فر یبزرگ برپاست و مصلحت ب یدانست االن درونش جنگ یم

کند، اما  ینم یفرق شیکند بود و نبود سورن برا خواست ثابت یم. داد حیکه ماندن را ترج نیبود از ا مانیپش

 .کرد یاوضاع سخت تر از آن بود که فکرش را م

 .سارا از افکارش فاصله گرفت و دوباره نگاهش کرد يصدا با

 جانم؟ -

 شش؟یپ میبر. خوره یم ریچه خوشگل ش یدون ینم. سحر دوباره عسلو برد تو اتاق -

 .شد؟ با لبخند موافقت کرد و همراه سارا برخاست یبهترم م نیاز ا شنهادیپ

 خب چه خبر؟ -

 .دیجو یراه داشت خرخره اش را م. به سورن پوزخند زد یبا نگاه خاص لیسه

 .شماست شیخبرا که پ -

 .دیخند دیق یب سورن

 شه؟یکنم اخماتون باز م یعذر خواه -

 .میصحبت کن دیمفصل با! نه -

 ! حتما -

 .دفتر ایصبح حتما ب -

 .يوقته قدم رنجه نکرد یلیشما خ. من که هر روز اون جام -
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 .ومدنین يبرا ياریکه بهونه ن یخالصه گفتم بدون -

 .شد يسورن جد چهره

 .لیرسه سه یبه مشامم نم یخوب يبوها -

 .مداخله کرد سبحان

 .حاال دست راستم اومده یول ومدمیاز پست برن ییمن تنها ؟يدیداماد کُشون رو شن هیقض -

 .زد ییلبخند پهن و دندان نما سورن

 .شهیحل م -

 .لب غرولند کرد ریز سبحان

 .لیپات سه نییپا نمیش یم يرو سر ببر اروی نیاعتماد به نفس ا -

آمد  رونیهمان موقع سارا با ذوق ب. لبخند بزند یاز آن بود که حت رتریدرگ. به سبحان انداخت ینگاه مین لیسه

 :و گفت

 .مبارك باشه داداش! لیسه يوا -

 :گفت یرو درواس یگرد شد و سبحان ب لیسه يها چشم

 .يگوش نکرد. ها ستیحاج بابا گفتم االن وقت شوهر دادن دخترت ن -

 :با اخم گفت سارا

 .داداشمم بابا شده یکیخب خوشحال شدم که سحر گفت اون ! ذوق یب -

 .شد یبزرگ نمدختر  نیا. خنده اش گرفت سبحان

 .یخوشحال يادیز دیشد فهم یم يدیکش یهوار هم نم -

 .صادق مداخله کرد حاج

 .دوست داره یلیبچه هاتونو خ دیدیدر عوض فهم -

 .ارنیبود بلکه بچه هامون شانس ب یبا خودمون که دشمن خون -

 :نشست و گفت لیکنار سه سارا

 .یتو که دائم با من در حال جنگ -

 :خواهرش انداخت و گفت يدست دور شانه ها. در حفظ ظاهر موفق بود شهیحوصله نداشت اما هم لیسه

 .يذره به حرف گوش بد هی ستیبد ن یممنون، ول یلیخ -
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 ؟یچه حرف -

 !حاال -

 نه؟ ایخان  لیبگم بهتون سه کیاجازه دارم منم تبر -

 .لبخند زد یزورک. داشت دنیکش وارید يحکم ناخن رو لیسه يبود، اما برا نیو دلنش رایسورن گ يصدا

 .يلطف دار -

مقابل  نیاست و هم یخوب گریدانست باز یم. بود یگشت، اما انگار خنث یاو م يدر چشم ها یحالت خاص دنبال

 .دیکش یم ینیبزرگ بدب وارید شیها يخوش باور

دق مقابلش  نهیآ کیسورن بود که مثل  یسو حضور هضم نشدن کیاز . داد نییلقمه غذا را با زور آب پا چند

 گرید يشد و از سو یاز حد او دچار دلهره م شیب يهمه آرامش و خونسرد نینشست و از ا یم الیخ یب

به دل او  بیعج درد کیکه مثل  یسکوت. ردیعادت را از او بگ نیتوانست ا یکاش م! لیسه نیسکوت سنگ

بود  یآدم کاف کیکشتن  يبرا. شد ینم ریقدر دلش درگ نیکرد ا یم دادیاگر داد و ب دیشا. دیکش یخنج م

 ریرا ز لیآرام سه يکرد که صدا یم يباز شیبا غذا. کرد یعمل م انوریمثل س. ردیمقابلش روزه سکوت بگ

 :دیگوشش شن

 .گفته باشم. ادیمن از جوجه الغر خوشم نم ؟يخور یچرا نم -

آن که چشم از  یب لیسه. شد قیتزر شیبه رگ ها يقو یانگار آرام بخش دیکه کرد لبخندش را که د نگاهش

 .او بردارد با ابرو به بشقابش اشاره کرد رهینگاه خ

 !بخور -

 .را کوتاه کرد و به سمت ظرف غذا نگاه کرد نگاهش

 .تونم ینم. ندارم لیم -

 :تر آمد و آرام تر گفت کینزد لیسه سر

 خودم قاشق قاشق بذارم دهنت عشقم؟ يدوست دار -

تا از  دیایب شیپ یاز چه راه. دیچه بگو. دانست چه کند یانگار او خوب م. کرد دنیرها محکم شروع به کوب قلب

 :لبخند به لبش آمد و گفت. برق زد شیچشم ها. بکشد رونشیب یدلواپس راههیب

 .مرغ سرخ شده گوشه بشقابتو دوست دارم کهیاون ت یول زمینه عز -

 .دیخند لیسه
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 د و مرز نداره، نه؟سوء استفاده هم ح -

 .دیآرام سبحان را شن يصدا. تکه مرغ را برداشت و گوشه ظرف او گذاشت لیتر شد و سه قیرها عم لبخند

 .شهیملت چشو گوششون باز م دیوسط جمع کم عاشقانه رفتار کن. دیاز اون بچه تون خجالت بکش -

 .به سبحان نگاه کرد و او شانه باال انداخت لیسه

خصوصا نشه از دل . بار کن یباقال ارویبعد خر ب کنهیهوس م یکی هوی. گهیدرك کن د طویشرا هان؟ بابا خب -

 ...طرف درآورد و 

 !غذاتو بخور داداش نییچشاتو بنداز پا -

 .حواسم به مهمونامه. شمارم ینترس لقمه هاتو نم -

 یمثال آرام حرف م. رها لبش را گاز گرفت تا نخندد. هم خنده اش گرفت لیسه دیسر لج و تمسخر که خند از

کرد، اما سبحان  یچرا که سحر هم باز داشت چپ چپ نگاهش م. دندیزدند اما انگار همه مکالمه دو برادر را شن

ه باز نگا. دیلبخند بر لبش خشک ندکه سرچرخا نیهم. آورد یخودش نم يبه رو يدر کمال خونسرد شهیمثل هم

آرامش  لیهر چه سه. شد یبه حال یباز دلش حال. کرد یلبخند محوش را درك نم یمعن. کرد رشیسورن غافلگ

مشغول  شینگاهش را گرفت و با غذا دینکش هیبه ثان. فرستاد یکرد و به هوا م ینگاه او دود م کی دیبخش یم

همه  نیا. تر شد قیلبخند او عم دیهم به سورن غافل ماند و ند لیهس میاز نگاه هشدار دهنده و مستق. شد

. دید یمالقات آخر را در رفتارش نم یاز آن آشفتگ يذره ا یحت. گرفت یرا از قلبش م تیآرامش او حس امن

 .خوب رها را غارت کرده بود يتمام حس ها. آرام بود. خونسرد بود. مطمئن بود

رفتن آماده شود و او هم از خدا خواسته برخاست  يآرام از رها خواست برا لینشده بود که سه ازدهیهنوز  ساعت

نبود و سرش به  الشیخ نیع. گذرا به سمت سورن انداخت ینگاه لیسه. حاضر شدن به اتاق رفت يو برا

پوزخند . کسبه بود تیراز موفق ودر مورد بازار و معادالت  شانیانگار موضوع گفتگو. صحبت با پدر گرم بود

شراکت شد و اال محال بود دم به  نیاطالعات ناب سورن و هوشش گرفتار ا نیخودش هم با هم. زد یکمرنگ

 یکاش م. شان کاله نرود دهید ایبار سر پدر دن نیپس ممکن بود حنجره دو پسر هم پاره شود و ا. تله دهد

تش پر رونیب شانیو از وسط زندگ ردیاش را بگ قهی. سورن برود تسم میرا کنار بگذارد و مستق دیتوانست ترد

 ...کند اما 
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 یعاشق. شد ینم زیعشق همه چ. نرفت شیخامش بود پ االتیبه روال آن چه که در خ زیچ چیه. دیکش یآه

تا  دیدو یو دنبالشان م دیکش یعقل هم پاشنه پا م دیبا. نبود یدل کاف دنیچشم و پسند دنید. کردن ساده نبود

 .نبود زیجا همکرد، اما مکث  یسره شدن کار دل سرعت عقل را کم م کی. خطا نکنند شتریب

. دفاع کند شیتا از حرمت دل و زندگ دیجنگ یم دیتا رها کبوتر جلد دلش شد و حاال با تمام قوا با دیکش بتیمص

حفظ حرمت و اثباتش سخت . عشق نبود کی تینقطه وصال نها. کردن را ثابت کند یتا عاشق. تا حفظش کند

 .بات حرمت عشقاث يواد. بود يرینفس گ يواد. تر بود

 .دیرها آماده آمد سبحان ابرو در هم کش یوقت

 رها؟ يچرا حاضر شد -

 .برخاست دیبگو يزیکه رها چ نیقبل از ا لیسه

 .شرکت و فروشگاه امیب دیصبحم با. میبود رونیامروزم از صبح ب. ومدهیراه از تنمون در ن یهنوز خستگ -

 .کنه ینم ختیتوب سییر. خب فردا رو هم استراحت کن -

 .دیخند یحوصلگ یلحن شوخ سبحان با ب به

 .واقعا خسته ام یول م،یبزرگم هست سیارادتمند رئ -

که دستش را بکشد او پنجه اش را قفل کرد و  نیهمه کوتاه دست داد و با سورن کوتاه تر از همه، اما قبل از ا با

 .نگهش داشت

 .میردا اجیصحبت مفصل احت هیکنم به  یفکر م. صبح منتظرتم -

 .نمتیب یم. حتما! آره -

از  یجمع یو با خداحافظ دیدستش را کش. کرد و سر تکان داد يلبخند سورن فقط تظاهر به زدن لبخند مقابل

 .رفتند رونیخونه ب

**** 

 نم؟یباالخره خونه تو بب امیمن ب ستیقرار ن -

 :کوتاه به سارا انداخت و گفت ینگاه

 ؟يعجله دار -

 !نیهم نم،یفقط دوست دارم زودتر فضاشو بب -
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البته . شینیبرمت بب یآپارتمان کوچولوئه که بعد از عقد م هی. رسه یحاج آقا که نم ییالیبه خونه لوکس و و -

 .رمیگ یازدواجمون خونه بزرگ تر م کینزد

 يعطر تن و نفس ها که یبه خاطر همان اتاق. گاه آن خانه را از دست نخواهد داد چیدانست که ه یم خودش

که کارت  ییها وانهید. کشند ینم ریها را به زنج وانهیدانست که فقط د یم. جنون داشت. بود دهیچیرها درش پ

شده بود وحشتناك  نیو خونش عج وستکه حکم انتقام با گوشت و پ وانهید. قرمز داشتند فقط خطرناك نبودند

 .ترسناك است وانهید کیدانست  یخودش م. بود

 .گهید مینیبب میروز بر هیاال چرا بعد از عقد؟ خب ح -

 .یراحت باشه مال خودم المیبعد از عقد که خ گمیم -

 .میحاالم به هم محرم -

نه  یروز اول که فقط در حد گرفتن دست دخترم و رفت و آمد باهاش محرم دیبرام خط و نشون کش یحاج -

 .گهید زیچ

 .یکن یتو هم چقدر مراعات م -

 .از سر عشقه گهیاون د -

 .عجب -

 ؟يشک دار. میپسر خوب -

 .يشد يجور هیروزا  نیکنم ا یحس م ینه ول -

 ؟يچه جور -

 شده؟ يزیچ. يکردم تو فکر یامروز مدام حس م. دونم ینم -

 .شهیحل م. نکن ریفکر تو درگ -

 .دمیپس درست فهم -

 .حاد نشه یلیخ دوارمیآره اما ام -

 .کمربندش را شل کرد تا راحت تر باشد یمک. دیکامال به طرفش چرخ سارا

 !هیخب به منم بگو مشکل چ -

 .دنده را عوض کرد و با لبخند نگاهش کرد سورن

 !خواستن توئه... مشکل که  -
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 .جا خورد سارا

 ه؟یمنظورت چ -

 .من آماده کن هیبرادرات عل يریخودتو واسه جبهه گ -

 چرا؟ -

 .تر شد قیچپ سورن باال رفت و لبخندش عم يابرو گوشه

 .گمیم یچ یفهم یم یکن يادآوریتو ذهنت حرفا و نگاهاشونو . زمیخوب فکر کن عز -

 .نشست شیمعترض سر جا سارا

 .رمیگ یم میتصم میاز اولم بهت گفتم من خودم واسه زندگ. دوباره شروع نکن سورن -

 ...که  یازدواج ناموفق. البته حق دارن -

 شه؟یم. موضوع حرصم نده نینقدر با تکرار اا -

 .خانواده ت حق دارن ساده ازش نگذرن هیمنه و بق یزندگ تیواقع -

 .به مامانمم گفتم نویا. رنیحق ندارن حق انتخابو از من بگ یول -

 .شه یحل نم یچیو ه چهیپ یدر هم م یو برخورد کودکانه تو همه چ وهیش نیبا ا -

 م و دلم بها بدم کودکانه است؟که به انتخاب خود نیا -

حق به  یهر چ. کودکانه است يببر شیکارتو پ يبخوا يکه با لجباز نیا. نکن ظیزود غ. نه خانم خوشگله -

هم  یرفتارت کن یو قاط استیکه خودشو اثبات کنه اما اگه س شهیتو هم مصمم تر م هیجبهه عل یجانب تر باش

 .يبر یم شیصلح برقراره، هم کارتو پ

. کارش و نشان دادن خودش مقابل پدرشان گفته بود شبردیپ يحماد برا ياشاره کرد که روز يبه نکته ا درست

نفس پر . اعصابش را يرا نشان دهد نه سماجت رو تشیکند حسن ن یاحترام بگذارد و سع. که لج نکند نیا

 .باز از قلب و ذهنش گذشت. فوت کرد رونیحرصش را ب

 "!حاج رضا يبچه هاتم پس بد تیب تربجوا دیحاال حاالها با"

 :نگاه کرد و گفت مرخشیبه ن سارا

 .بده حیواضح تر توض. فهمم سورن ینم -

 !مخالفتشو بروز بده دتریشد دیشا یمثل سبحان حت لمیممکنه سه -

 .کنه چون همه با ازدواج خودشو رها مخالف بودن یدرکم م شتریب لیاتفاقا سه -
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 چرا؟ -

خرده کشمکش داشتن با  هیبعدشم . منصرف شد دیرها رو که د یخب قرار بود با دختر عموم ازدواج کنه، ول -

عقد و  دیو با ادیخوششون نم یطوالن يرها گفت از نامزد يمدت صبر کنن اما بابا هیکه  نیسر ا نایمامان ا

. با هم خوشبختن و همو دوست دارن االنم واقعا. کار خودشو کرد لیخب البته آخرم سه. با هم باشه یعروس

 .مام مثل اونا باشه یخواد زندگ یدلم م یلیخ

فقط  يکه روز یخوشبخت. شود گرانید يالگو شیآن قدر که زندگ. خوشبخت است. راست گفته بود رها پس

 یکه سهم خودش م یبه کودک یزده بود حت خونیشب زیبه همه چ لیدانست و حاال سه یحق خودش م

 يتا برا ترف یبه خورد ذهنش نم. مغزش هنگ کرد هیچند ثان يبرا. کند يپدر شیخواست برا یم دانست و او

خون انتقام باز . دیکش یآخرش را م يرا زد که نفس ها یگردن وجدان. ها بردارد يباز نیاو دست از ا یخوشبخت

احساسش باز مغزش را مثل آن  روسیتا و دیسر تکان داد و دست پشت گردنش کش. دیجوش شیدر رگ ها

از عشقش  یمین. حاج رضا رفته بود يتصاحب آبرو ياز راه را برا یمین. ندازدیاز کار ن یساعت يبرا ییشب کذا

آمد،  یخود م يرها با پا ای. رفت یبود پس تا تهش م دهیبه روح و جسم رها سر بر يشدن و نامرد کیرا با نزد

دلش . اش کرد وانهیآن تخت جا مانده بود د يرا که از تنش رو يز عطربا. کرد همراهش شود یمجبورش م ای

 ...کرد و  یم مانشیکاش چهره معصوم رها پش. دیآه کش. پوزخند زد طانیش. استشب پر گناه را خو کی یتداع

 سورن؟ ییکجا -

 .لبخند زد و به سارا نگاه کرد عیسر

 .زمیکنار تو عز -

 ؟یچ گهیخب د -

 یبتونم پدر و مادرتو راض نهیمهم ا. نده تیاهم یلیخ يدیدر مورد من شن یبهتره اما اگه بازم حرف يجور نیا -

 .نگه دارم

 .اونا که مثل خودم عاشقت شدن -

 .شک نکن. پدر و مادرته راثیقلب مهربون تو م -

شدن به خواسته اش باز  کینزد يبودن سارا راه را برا یو احساسات یسادگ نیهم! از حدش شیب یساده لوح و

 يآماده باش تا برا! رتیخوش غ. را هم به کامِ مرگ بفرستد لیممکن بود سه یکه حت ییبا آبرو يباز. کرد
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 یاصل ابانیاز خ. شد یم نیریزبانش ش ریانتقام داشت تازه ز يمزه . یکن يپدر یدان یکه حق خود م یکودک

 .دیکه رد شد سارا خند

 .خوبه یلیخ ادیقدر از کوچه دوم خوشت م نیاگه من بدونم تو چرا ا -

 .دوسش دارم نیواسه هم. کهیخلوت و تار -

 یرها روشن م يامشب چراغ خاموش پشت آن پنجره با چشم ها دیشا. و ذهن سورن به تکاپو افتاد دیخند سارا

 .شد

 .شد و به طرفش رفت ادهیپ سارا

 .تو میبر ایب. ستیوقت ن رید یلیخ -

 :و گفت سارا را فشرد دست

 .شب بهتر هی يباشه برا. برم بهتره -

 :و آرام گفت ستادیا کشینزد سارا

 .يخواد بر یباور کن اصال دلم نم -

 .دیدست به گونه او کش سورن

 .داشته باشمت شهیکنم تا واسه هم یم يکم صبور هیخواد تنها برگردم خونه، اما  یمنم دلم نم -

با هم رعد  شیقلب و چشم ها. دیتر شدنش چشمانش به سمت آن پنجره خاموش چرخ کیلبخند سارا و نزد با

 رونینفسش با حرص و عطش ب. دیدست دور کمر سارا انداخت و او را به آغوش کش. تر شد قیلبخندش عم. زد

 :گوشش گفت ریآمد و ز

 .دوستت دارم -

بود که باز  دهیچشم پشت پنجره چسبجفت  کیسورن هنوز به  يجمله اش را تکرار کرد اما چشم ها دخترك

 .پنهان شد

**** 

موج  کینگاه و لبخند سورن مثل . را در هم فرو کرد و از پنجره فاصله گرفت شیدست ها. را انداخت پرده

که با ترس  ینفرت. گرفت جز نفرت یاز معاشقه اش با سارا نم یحس چیه. بود ینیب شیپ رقابلیغ. بود رانگریو

سراغ پنجره  نیشدن ماش اموشخ يصدا دنیداشت به محض شن یلیچه دل. بود یش عصباناز خود. همراه بود

از  دیکند و شا دایهمه آرامش سورن را پ نیا لیبود تا دل يدنبال بهانه ا! داد آن ها باشند؟ یاحتمال م یبرود وقت
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دهد و از جبهه  دهیعق رییقدر تغ نیکوتاه ا یآدم در مدت کیباور سخت بود که . کند دایهمه دلهره نجات پ نیا

به  عیباز شدن در سر يبا صدا. بودنش را ثابت کرده بود وانهیکه د یآن هم سورن. کند ینیخود عقب نش

 لیحضور سه. بودند دهیشد که در راه بازگشت از منزل سبحان خر یلیوسا ییآشپزخانه رفت و مشغول جا به جا

 .کرد ینگاهش مداده بود و  هیبه کانتر تک. را حس کرد و برگشت

 .دهیچقدر طول کش دیخر سهیجا به جا کردن دو تا ک -

 :را داخل قفسه گذاشت و گفت یماکاران بسته

 کرده؟ دایمشکل پ نیماش. حوصله کار کردن نداشتم. االن اومدم آشپزخونه نیهم -

 .چه مرگش شده نمیولش کردم اومدم تا فردا ببرمش بب. نداشتم ویزیمنم مثل تو حوصله سر و کله زدن با چ -

 ؟يخور یم ییچا -

 .بذار واسه بعد. که خراب شه ستین یمواد فاسد شدن. شو الیخ یرو هم فعال ب نایا. آره دستت درد نکنه -

 . امیبرو منم االن م -

 رونیب يچا ینیبعد رها با س یقیدقا. آمد ونیزیتلو يبالفاصله صدا. رفت منینزد و به نش یحرف گرید لیسه

صحبت  یکم يبود برا یبهانه خوب دیشا. نشست لیلبخند زد و کنارسه یونیزیمهمان برنامه تلو دنیرفت و با د

 .نزند يکه به آرامششان خدشه ا یدر مورد موضوع

 .خواننده رو دعوت کنن نیخواستن ا یوقت بود م یلیخ -

 .شد سریم داریپس د -

 .ادیسال کمش نم اصال به سن و. داره يقشنگ و پخته ا يصدا. لیطعنه نزن سه -

 :را برداشت و گفت شیچا وانیل لیسه

 .استعداده هی گهیکه د نیا. ادیبه سن و سال آدما نم زایچ یلیخ -

 .دیرا شن لیسه يتا فنجانش را برداشت صدا. معلوم بود شیاز رفتار و حرف ها یحوصلگ یب

 ست؟یخودت که انقدر پر رنگ ن ییچا -

 .بود زیهر حال حواسش به همه چ در

 .کمرنگه! نه -

 .يدار یدکترت گفت کم خون. بخور يقهوه و کاکائو رو هم هوس کرد. کال کمش کن -

 .اونو که همه خانوما دارن -
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 .تو خاصه طیشرا -

 .لیسه یحساس یلیخ -

 بده به فکرتم؟ -

 به قول خودت جوجه ت؟ ای یبه فکر من -

 :با لبخند نگاهش کرد و گفت لیسه

شد و اال جوجه ام  دایزبل خان هم سر و کله ش پ نیکه ا يتو بود. که دندون اومدلب بود  ایمیبه قول قد -

 کجا بود؟

 ؟ "سپهر" میاگه پسر شد اسمشو بذار! لیسه -

 .خوام یمن زنِ دخترزا نم. ورِ دل مامان جونت يریم میاگه پسر شد؟ پسر نشد مستق -

از حالت چهره او  لیسه. دیاو چسب يبه چهره جد شیباز ماند و چشم ها مهیچنان جا خورد که دهانش ن رها

 .دینتوانست خودش را کنترل کند و آرام خند

 ؟يشد یشکل نیچرا ا. نیبب افشویق -

 :گرفت و گفت ینفس رها

 ؟یکه نگفت يجد -

 کنه؟ یم یهام شوخ فهیمگه مرد جماعت با ضع -

 !لیسه! اَه -

 .دیگرفت و محکم سرش را بوساش بغل  یاو را با دست خال. دیجان دارتر خند لیسه

 .وونهیذارم د یسر به سرت م -

 ؟ينکنه واقعا دختر دوست ندار -

 یهر چ. پسر بودن هم نظر بدم ایتونم در مورد دختر  یاگه من عرضه داشته باشم سر ناخنشو درست کنم، م -

 قبال بهت نگفتم؟ نویا. هیزندگ هیکه باشه آ

 :و گفت دیکش ينفس آسوده ا رها

 .که جا خوردم یگفت يانقدر جد -

 .دیکش یدستش را از دور بدن او برداشت و آه لیسه

 .واسه نگه داشتنش یخواد و البته عرضه حساب یم اقتیدختر داشتن ل! بابا يا -
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 ه؟ینظرت چ ینگفت -

 .دیرا باال کش شیلب ها لیسه

 حاال چرا سپهر؟! قشنگه -

 .ادیخب به اسم تو م -

 ؟یکن یفکر م "ستاره"حتما اگه دخترم باشه به ! يقانع کننده ا حیچه توج -

 !خب قشنگه -

 . خودتم واسش اسم انتخاب کن ،یکش یخودت زحمت حملشو م -

 .رها در هم شد يها اخم

 ! ذوق یب -

 :رها آرام گفت يبه چشم ها یطوالن یبا نگاه لیسه

 !رها یانصاف یب -

 :دست او را گرفت و گفت رها

 .نمتیبب يجور نیخواد ا یاما دلم نمدونم  یم -

 :رها آب دهانش را فرو داد و گفت. شد رهیخ ونیزیتکان داد و به صفحه تلو يسر لیسه

 من با سارا حرف بزنم؟ يدیاجازه م -

 ؟یبگ يخوایم یچ -

 .کنم منصرفش کنم یم یسع -

 با خورد کردن غرورِ من؟ -

...  ایطعنه بود . بود هیکنا. سرکوفت بود نیاول نیا. چهره اش جمع شد! درد هیشد شب دهیرها کوب نهیبه س یحس

 .زد مهیخ شیقلب و گلو ياختاپوس رو کیبغض مثل 

 ...خواستگار بود که  هیاون فقط . نبوده یکن یکه تو فکر م یفراتر از اون يزیبه خدا چ یول لیسه يحق دار -

 نه؟یا ریغ. يبود گفت االن تو خونه اش یکه اگه بابات نه نم -

که تا آخر عمرم به  یحس. رو فقط با تو تجربه کردم یبچه قسم من عشق واقع نیاما به جونِ هم. ستین! نه -

 ؟يچرا به من شک دار ؟یکن یچرا باور نم. بابامم ونیخاطرش مد

 .انقدر تکرار نکن. ستمیباشم به تو ن نیبه همه عالم و آدم بدب -
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 .صاف نشست و صورت او را به سمت خود برگرداند رها

و حرف  ینشست یشد، اگه تو انتخاب من باهات مخالف نبودن هم االن انقدر آروم م یاگه غرورت خورد نم -

 ...و  رونیب يکرد یپرتم م تیاز زندگ ای لیسه يزد یم

 !مزخرف نگو رها -

 .خورد یهمه ضعف به هم م نیاز احالش . نشود ریلبش را محکم گاز گرفت تا اشکش سراز رها

 ...و  شهیغرورت خورد م یکن یبذار با سارا حرف بزنم فکر م گمیم یداره که وقت یلیپس چه دل -

 :حرفش گفت انیم یکالفه و عصب لیسه

همه ! یزمیهمه چ! یعشقم ،یرها؟ تو زنم یواقعا ساده گرفت ای یکن ینگاه م یقدر سطح نیا ،یبه همه چ -

انگشت اتهام نشونه . دست بذارن رو نقطه ضعفش هیمرد کاف هیواسه کشتن . يدونن نقطه ضعفم شد یم

 .سمت ناموسش رنیبگ

 :آشفته گفت رها

 کار کردم؟ یکدوم اتهام؟ مگه من چ -

 ...بفهمه تو گذشته تو  هیکاف. و احمقه یدختر بچه احساسات هیسارا  -

کوتاه دوباره به رها و صورت سرخش نگاه  یبا مکث. لب گفت ریز يچنگ زد و با حرص استغفار شیموها به

 :گفت يبا لحن آرام تر. کرد

 .کارا رو به من بسپار هیبق. حواست به خودت باشه يهمه . مشکل نکن نیا ریتو خودتو درگ! زمیعز! رها جان -

اهر کردنات دل آشوبه همه تظ نیاز ا. تو دنیبزنم و عادت کنم به سر درگم د يتونم خودمو به کور یمن نم -

 .رمیگ یم

 .بره شیپ يجور نیا ستیقرار ن -

 بچرخه؟ شیمدار تشو يرو شهیما هم یقراره زندگ ،یسارا رو منصرف کن یاگه نتون -

 .میریم! نه -

 :دیبا تعجب پرس رها

 کجا؟ م؟یریم -

 :آرام گفت لیسه

 .فتهیکس ن چیجا که چشممون به ه هی -
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 .فتهیکس ن چیجا که چشممون به ه هی -

 .و بغض سر تکان داد يبا ناباور رها

 شه؟یمگه م م؟یکجا بر ؟یگیم يدار یچ -

باالخره تاب مقاومتش تمام . دیرفت، رها خودش را کنار کش شیپ دنشیدر آغوش کش يبرا لیسه يدست ها تا

 .صورتش راه گرفت يرو شیشد و اشک ها

 .تو سرته؟ تو رو خدا به منم بگو یچ -

 نگفتم رها؟ . میبگذر زایچ یلیبه خاطر هم از خ میمجبور ش دیبهت گفتم که شا شبمید. یندون ستیقرار ن -

. صورتش قل خورد يتاب رو یتنها واکنشش دو قطره اشک بود که ب. مطلق فقط نگاهش کرد یدر سکوت رها

 :گرفت و دوباره گفت ینفس لیسه

واسه  دیبا. نقطه وصلمون کنه نیکه به ا یور، هر چخانواده، کش یعنی. هامون یهمه وابستگ یعنی زایچ یلیخ -

 ... ای میاز هم بگذر ایهم 

 .دیرها لرز يلب ها لیرها شدن جمله سه با

 چرا؟ -

 ریبردارم و از ز مویزندگ د،یترد یخوام قبل از قرار گرفتن تو دو راه یم. لحظه بگذرم هیتونم از تو  یچون نم -

 .بسته فرار کنم میکه کمر به نابود يگذشته ا هیسا

 :اش فشرد و گفت نهیسر او را به س. دیند یبار مقاومت نیا. دیرا به سمت خودش کش رها

خونه و خانواده  نیاگه قرار باشه سورن وارد ا. جا بودن و موندن از تحمل من خارجه نیدونم سخته اما ا یم -

 .شهیمن سخت م دنیبشه موندن و نفس کش

 :او فشرد و آرام تر گفت يا به موهار شیلب ها. را بست شیها چشم

. دارم ياحساس بد. تفاوت باشم و دم نزنم یتونم ب ینم. کنم یخوام زندگ یداشتن تو م يبرا. درکم کن رها -

 ...بره  شیپ يجور نیا. اتفاق شومم هیمدام منتظر 

. نبود یاعتراف قشنگ. زنند یم ششینفس ها هم ن. بود نیفضا سنگ. فرستاد رونیرا ب قشینفس عم. نداد ادامه

. ردیبگ میتا بهتر بتواند درکش کند و تصم دیفهم یاو را م يها يریو خود درگ یخودخواه نیفرق ب دیرها با

 دیبخش یرها جان به تنش نم یو دلگرم یجز همراه زیچ چیکس و ه چیه. کرد یقامتش را تا م نیبار سنگ نیا

 .کرد یو آرامش نم
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 در گمم، دلواپسم سر

 !هوامو درك کن لوحا

 بار هی نینکن، هم سکوت

 عادتتو ترك کن نیا

 کن، آروم بشم يکار هی

  ستین يدیتو ام ریغ به

 نیمن فقط هم يدردا

 ستین يدیکه شن ییزایچ

و صورت او را  دیسرش را عقب کش. آورد یکم م یرحم یحجوم ب نیا رینفسش داشت ز. شد یطوالن سکوت

شد و زمزمه  کیبه هم نزد یکم شیابروها. قلبش تکان خورد. بود سیخ سِیچشم ها و صورتش خ. باال گرفت

 :کرد

 ! رها -

بعد  دیترک یدلم داشت م. کرد یم هیداشت گر دمونید یمامان وقت م،یفقط سه چهار هفته نبود! لیسخته سه -

 ... يچطور

 ... یفهمم ول یباور کن م. زمیدونم عز یم -

 :او را کنار زد و دوباره گفت ياتعلل اشک ه هیبا چند ثان. کرد مکث

 ؟یکن یم هیکه مرده نداره چرا گر يسر قبر. ستین ياجبار يتو نخوا. فکراتو بکن -

 ... یدوست دارم ول مونویزندگ. من تو رو دوست دارم -

رفتن  نیاما اگه قرار باشه ا م،یخوام آرامش داشته باش یکه م نهیاگه حرف از رفتن زدم واسه ا. گوش بده رها -

تو مبهمه  يهنوز برا ییزایچ هی. رونیب زمیفکرشم از سرم بر دمیم حیاز آرامشش با عذاب همراه باشه ترج شتریب

من به اون آدم مطمئن . یستیباهاش آشنا ن یلیخانوادمه که تو هنوز خ دیعقا نشمیکمتر. من روشنه يبرا یول

 یعشق و عاشق جیاالن گ. شناسم یچون سارا رو م هیلاگر واقعا هم سارا رو بخواد بازم ته دلم خا یحت. ستمین

تمام کمبودا و نقطه ضعفا رو . حرفا گفته شه یلیاختالف ممکنه خ نیهم بذارن با اول یزندگ يپا تو. مزخرفشه

اختالفا  نیخوام ا ینم... و  ادیب انیاز تو به م یاسم هیاون وقت کاف. کوبه یطرف مقابلش م رمثل باتوم تو س

 .کنه دایمن و تو پ یبه زندگ یربط
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 .داد هیمبل تک يصاف نشست و سرش را به باال. را رها کرد نفسش

 یبه همه چ. هات، به گذشته ت، به انتخاب درست و اشتباه یبه دل بستگ. فکر کن یبه همه چ. فکر کن رها -

 یاون قدر م. کنم لیبهت تحم مویبخوام خودخواه ستمین یمطمئن باش منم آدم. ریبگ میفکر کن بعد تصم

 .هر جور که بهم بگذره. خواستنت بمونم يخوامت که تا نبضم بزنه پا

که  یو عشق یزندگ يبه آبرو. فکر کن شتریبه غرور من ب دیدر قلبش ماند بگو. شد و به سمت اتاق رفت بلند

 يم کوته فکرهاو فقط با نشان شدن توسط انگشت اتها یگناه یب نیدر ع دهایبازار شام ترد انیم دیترس یم

 .شود دهیدور و بر سر بر

برق اتاق . نکند نیخانه غمزده شان را سنگ يفضا نیاز ا شتریگذاشت تا بغضش ب شیلب ها يدست رو رها

 یم ییتنها. منتظرش نماند. شکست یسال همراه کی نیطلسم ا. امدین رونیب گرید لیسه. خواب خاموش شد

. دیانگشتانش چک يرو نداشک تند ت يقطره ها. به هم چسباند و به آشپزخانه رفت شتریرا ب شیلب ها. خواست

را  یدو راه یچه کس. گذاشت شیدست ها ينشست و سرش را رو زیپشت م. توانست گول بزند یخودش را نم

دور تن و قلبش آن قدر  یو غم مثل افع دیرا مثل هم ساخت؟ که حاال ترد راههیراه و ب یخلق کرد؟ چه کس

 انیم. را به عقب باز گرداند و از نو ساخت زمانشد  یکاش م. سخت بود. اوردیکه نفس هم کم ب چدیمحکم بپ

نوع خود  کی. هم نبود یکس ریاز سر اشتباه که تقص ییزخم ها. بود یگذشته هر چه بود زخم و تلخ يها رانهیو

هنوز هم . تنش نگذاشت بفهمد چه با تن و روحش خواهد کرد یو داغ یو جوان یبود و افسوس که خام یزن

 دهایترد نیدانست ا یاگر م دیشا. دارد یرا بر م شیاگر باز شوند عفونت تن آبرو هازخم  يجا نیدانست ا ینم

 .گذاشت یرا کنار م

اما نه اندازه آزار دهنده بود  رونیاز ب افتهینور انعکاس . از چهار چوب اتاق به سمت تخت برگشت لیسه نگاه

رها  دیشا. به جنون بود دنیبهتر از رس ییشب تنها کی دیشا. دیپتو را کنار زد و دراز کش. رها کنارش یخال يجا

 یم یکه رو به کند زن یکرد چه در قلب یمشد و درکش  یگرفت و حواسش جمع اطراف م یقرار م ریتحت تاث

 .کدام را تا صبح تنها نگذاشت چیو اضطراب از فرداها ه ییتنها. را بست شیچشم ها. گذرد یرفت، م

 ایکنار ب میمن بمون، با زندگ کنار

 !ام، کجام یدونم ک یروزا، نم نیکه ا یمن

 سرم ادیب نیشدم، نذار بدتر از ا خسته

 !گناه ترم یمن از تو ب ،يگناه تر یاز من ب تو
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**** 

پتو در خودش  ریگوشه تخت، ز. به سمت رها سر خورد شیبه خودش انداخت و باز چشم ها نهیآخر را در آ نگاه

. داد خودش را به خواب بزند حیبود، اما ترج داریو ب اریزد کامال هش شیبه اتاق آمد و صدا یوقت. مچاله شده بود

که  يدست و پا زد اما تا لحظه ا يداریبخواب و  انیتا خود صبح م. را نداشت يکشش بحث تازه ا گرید

دانست  یخودش هم نم. دیکش یقینفس عم. نداد رییرا هم تغ دنشیاست، حالت دراز کش داریاو بمطمئن بود 

 !نه ایحق دارد 

دانست  یکرد به خواسته اش تن دهد اما م یمجبورش م یحت ایآورد  یبه رها فشار م شتریتوانست ب یم اگر

 .تواند یکه نم

سر و  نیکمتر جادیبا ا شیپ قهیمثل چند دق. خورد یآن قدر خسته بود که تکان هم نم. را از او گرفت نگاهش

 .آرام رها متوقفش کرد يرا برداشت تا برود اما صدا لشیممکن وسا يصدا

 ؟يریم يدار -

 .و لبخند زد برگشت

 !آره. ریصبح به خ -

 :آشفته اش برد و گفت يموها انیدست م. پتو را کنار زد و لب تخت نشست رها

 ؟يصبحانه خورد -

 .تو هم فعال بخواب. رمندا لیم -

 ؟يخودمو بزنم به خواب؟ با کدومش راحت تر ایبخوابم  -

در سکوت  یکم. لب نگه داشته بود، محو شد يبه زحمت رو یحوصلگ یآن همه ب انیم لیرا که سه يلبخند

 :نگاهش کرد و بعد گفت

 خب؟. بدترش نکن. شده ختهیبه هم ر یروزامون به حد کاف -

 .بلند شد و به طرفش رفت رها

 شه؟یهات حل م یبگم چشم سردرگم -

 میکنار هم حل کن میتون یم ویما همه چ! بود نه اجبار شنهادیمن فقط در حد همون پ شبید شنهادیپ! رها -

 .ستیمقابل من نا يپس با دلخور. زمیعز

 ؟ينکرد دایمگه راه حل پ -
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 !شده ریاالن د. میزن یگردم حرف م یبر م -

 .نشه رتیکه امروز د یخودتو به خواب نزن شبید یخواست یم -

زد اما طرف مقابلش را با  یدعوا حرف م یآرام و ب. بود ستادهیدنده مقابلش ا کیلجباز و  يهمان رها دوباره

 .کرد یم يرویمجبور به پ وهیش نیهم

 برم؟ يذار یم د،حله؟یبگم ببخش -

 ؟يشد مونیپش -

 ؟یاز چ -

 .رفتن -

 .میاما گفتم در صورت اجبار بر! نه -

 باشه؟ م،یبعد بر ادیب ایجا به دن نیبذار بچه مون هم... فقط  لیسه ریبگ یخواست یمیهر تصم -

 .یو عذاب بکش یبش يمجبور به کار ستیقرار ن. ستیمعلوم ن یچیهنوز ه. رها یگفتم فکر کن -

تا فکر نکنه مجبور  شمیبغض خفه م ریزنه و من ز یکشم که آرامشم خودشو به خواب م یعذابو اون موقع م -

 .يچشاتو ببند مونیتظاهر به آروم بودن و خوشبخت يعذاب اون موقع است که تو برا. میبه کار

 .رفت شیپر رنگ تر شد و تا مرز شکستن پ شیدر نگاه و صدا بغض

 ؟يبند یبودم که چشاتو روم م تیمن اشتباه زندگ -

 .تر کرد کیگذاشت و او را به خودش نزد زیم يرا رو لشیوسا لیسه

 .هزار بار خواستنتو تکرار کردم که حاال مثل نفس شده برام ياون قدر که روز! اشتباه قشنگ هیاما  ،يبود -

 .اش چسباند نهیرا دور کمر او انداخت و سرش را محکم به س شیدست ها رها

 .به حال خودم نذار گهیمنو د یول لیهامو ببخش سه یها و بدقلق يهمه بد -

 .یفقط خواستم خوب فکر کن -

دوم پس  یمن دنبالت م يهر جا بر ایجا تا ته دن نیبه فکر کردنم دارم؟ از هم اجیبودن با تو احت يمگه برا -

 .کارتو تکرار نکن نیا گهیبه صالحه انجام بده فقط د یدون یم يهر کار

 :و گفت دیاو کش يموها يدست رو لیسه

 .الزمه ییتنهاوقتا  یگاه -
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شناسم و دلهره و ترس  یخودمم خودمو نم یستین یکه اون قدر وابسته و دلبسته ت شدم تا وقت ینه واسه من -

 .رهیگ یم امویکل دن

فقط . کجام دمیو نفهم سادهیوا میوسط زندگ جیبوده که خودمم گ نیتنهات گذاشتم واسه ا ییجاها هیاگه  -

 .رهیکنه تا آشفته بازار ذهنم آروم بگ یآرومم م ییو تنها يچند ساعت دور

 .و نگاهش کرد دیسر عقب کش رها

 خورم؟ یم يپس من به چه درد -

دارم با خودم خلوت  اجیاحت. شمیخسته م. ارمیکم م ییجاها هی. اما رها منم آدمم! یزمیبودن و انگ لیتو دل -

 .کنم

 .ستین یعادت خوب -

 .کنم اصالحش کنم یم یسع. دونم یم -

 :گفت یو با احساس قشنگ دیه صورت او کشب دست

 یم یسع. و عشق یوونگید يکردم بذار پا تیهر چقدر تو رو اذ. زمیشازده بهم فرصت بده عز نیتا اومدن ا -

 .بشم تا قبل از اومدنش یخوب يکنم بابا

 م؟یتحمل کن یتا ک ؟یپس منو دلم چ -

 :فاصله از او نگه داشت و گفت نیرا با کمتر صورتش

 . رها میوقته ما شد یلیمن و تو خ -

 .توقع دارم شتریب یکن یکه ادعاشو م ییما نیمن از ا -

 تا کجا؟ چقدر؟ -

 .آب تو دلم تکون بخوره يذار یو نم يستادیکه ا ییجا نیتا هم -

 .نهیتالشم هم يهمه  -

 .یخوام بمون یم -

 .لبخند زد لیسه

 ! دلم زیسوءاستفاده نکن عز -

 .برو یبذار دلم آروم شه بعد هر جا خواست. ه باشامروزم خون هی -

 ؟یبذارم؟ تالف یچ نویاسم ا -
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 .يخودت عادتم داد -

 تا ظهر بمونم بعد برم خوبه؟ -

 .لبخند رها دلش آرام شد با

 .شک ندارم گهید. رها ادیخوشت م وونهیاز آدم د -

. يشد یگاهم نم هیتک. یباعث آرامشم باش يجور نیو ا يستادیا یخواستن من نم يکه پا ياگه عاقل بود -

 .ادیخواد رو به روم در ب یکه م یحاال هر چ. ستمیا یپشت و پناهم که محکم باشه، محکمم م

را از  يفرستاد و دلش عشقباز رونیب نهیاز س یقیبازدم عم. براق رها زل زد يفقط به چشم ها هیچند ثان يبرا

. شیها یوانگیتر، عشق بود و د یقیو ناب تر، حق شتریب یما احساسا جانیمثل روز اول با همان ه. سر گرفت

 .کنار هم مشقشنگ بود حس جنون و آرا. جنون ساده رد شد نیشد از کنار ا یمگر م

 .شماره حماد تعجب کرد دنیبا د. را برداشت یو گوش دیرها را بوس یشانیزنگ خوردن تلفنش آرام پ با

 ؟يچطور. سالم -

 چه خبر؟. قربونت -

 شده؟ يزیچ. یسالمت -

 ؟ییکجا نمیخواستم بب یفقط م! نه -

 .کم کار دارم هی. امیظهر م. خونه ام -

 کیرها را مثل  يخنده اش گرفت و موها. کرد یبه رها کرد که کنجکاوانه نگاهش م یخنده حماد نگاه با

 :و گفت ختیکودك به هم ر

 . میمام اطاعت کرد امر فرمودن،. گهیخواهرته د ریتقص -

 .رفت رونیصبحانه آماده کنم ب رمیبا گفتن م. راحت شد که حماد است الشیخ رها

 .االن که بهونه هم داره. تفاهمه بابا -

 .بهونه و با بهونه من درخدمتشم یب -

 .دیآسوده کش ینفس حماد

 .نمتیخوام بب یم. زنگ به من بزن هی رونیب يهر موقع اومد گمیم. یزنده باش -

 م؟یناهار با هم باش. حتما -

 ...رستوران ! خوبه -
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 .اون جا رمیم. شرکت ایب -

 .نمتیب یپس م. باشه -

 !فعال. شازده تم محکم ببوس. سالم برسون. قربونت -

**** 

تر  عیو سر دیسرعت بخش شیبه کارها. کرده بود رید. دیحماد را د نیشد، ماش یشرکت م نگیوارد پارک یوقت

با . شده گوشه و کنار سالن بود هیتعب ينمونه کارها دنیوارد شرکت که شد حماد مشغول د. وارد آسانسور شد

 یحماد به ساعت مچ ،يمختصر یدست هم را فشردند و بعد از احوال پرس. سالمش با لبخند برگشت يصدا

 :اش اشاره کرد و گفت

 !خب یذاشت یعصر قرار م -

 :دیکشاش  یشانیدست به پ لیسه

 .یشناس یخواهرتو که م! شرمنده -

 :سالن راه افتاد و گفت يبه سمت اتاق سمت چپ در انتها لیدست سه تیبا هدا حماد

 .کم مظلوم تر بود هیقبال . گمیشناسمش م یچون م -

 .شهیم میکنه، آدم تسل یو داد نم غیچون ج -

 .سرت تو دست خودته ینیب یو فقط م يایکه به خودت م يجور. بره یگفت رها با چشاش سر م یبابام م -

 :لبخند زد و آرام گفت لیسه

 .بودن یمیو فه ریحاج رضا مرد با تدب -

 .نشست زیبه م کیمبل نزد نیاول يو رو دیکش یآه حماد

 .افتاد یاتفاقا نم یلیخ دیبود و اال شا يکم خود را هیفقط  -

نگفت که  يزیچ. دیکش یم ادیبزرگ فر قتیحق کیلحن آرام او  انیم. شد یبه صورت حماد طوالن لیسه نگاه

 :حماد با لبخند افزود

و جز حسرت  میدیدر حق ما کرد که تازه بعد از رفتنش فهم ییمحبتا هیکرد و اال  یفکر م یکم سنت هی -

 .ومدیازمون بر ن يخوردن کار

کوتاه باز  یحماد پس از مکث. حاج رضا کرد يمغفرت برا يو کوتاه فقط آرزو دیدست کش شیموها انیم لیسه

 :گفت
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 گذره؟ یخب چه خبر؟ خوش م -

 .شماست شیخبرا که پ -

 !رهینگران نباش، خ -

 سفارش بدم؟ یغذا چ. شده یروزا با هم قاط نیو شر ما ا ریخ -

 .کرد يادآوری شیپ قهیزنگ زد دو دق لدای. نبود ادمیخونه مادر زن جان دعوتم و . زحمت نکش -

 .ادیخانما که بدشون نم. موکولش کن به شب -

 .حواله اش کرد یبا خنده چشمک حماد

 !جنست خرابه ها -

 .ابرو باال داد لیسه

 .گم یدروغ که نم. هیزندگ يالزمه  -

 !نهینکن که حسابمون بعدش با کرام الکاتب ریدرگ زیعز ي لهیقب نیما رو با ا یبر منکرش لعنت ول -

 .گفت "ییبابا يا" یبار با خنده کوتاه نیا لیسه

 ؟يخور یکه م ییچا -

 .شه گذشت ینم یکی نیبازم از ا یکرد ول ییرایپذ زیعز یرحمت يکه آقا نیبا ا -

 يهم گرفت که آقا نیسراغ سورن را در همان ح لیسه. شد دهیچ زیم يرو يچا سیبعد سرو قهیدق چند

 :دستش زد و گفت ریرا بعد از اتمام کارش ز نهیس یمیرح

. گرده یگفت بعد از ناهار بر م. منتظر شما بود اما فکر کنم با خانمش قرار داشت و رفت شیپ قهیتا چهل دق -

 .اوردنین فیبرادرتونم که کال تشر

 :و گفت ستادیکه برود باز ا نیقبل از ا یرحمت يآقا. تشکر کرد لیسه

 .صحبت کردن یاتیح يبا آقا اومدن و يهمکار يامروز چند تا خانم برا یراست -

 چطور؟. بودم انیدر جر -

 .از پس کارتون بر اومد دیشا د؟یباهاش کن یصحبت هی ادیخواستم بدونم امکان داره دختر منم ب قتشیحق -

 ست؟یمگه دخترت دانشجو ن -

 ...اما خب ! چرا -

 :گفت لیمکث مرد، سه با
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 .نباشم گهیامکان داره من د! يجا هنوز پا در هواست مشد نیا -

 کی يبرا یاز سر آسودگ یگذشت تازه نفس یسه ماه که از افتتاح شرکت م نیدر ا. دیبه چهره مرد دو ینگران

 .بود دهیکار خوب کش

 !تو رو خدا دیشه؟ نگ لیممکنه شرکت تعط یعنیچرا؟  -

دخترتون  يکنم برا یم یضمنا سع. دمیقول م. یمون ینم کاریاگرم شرکت منحل شه شما ب. دینگران نباش -

 نزنه، خوبه؟ يکنم که به درسش هم لطمه ا دایوقت پ مهیکار ن هیهم 

 .مداخله کرد حماد

 ه؟یچه رشته ا يدخترتون دانشجو -

 .مونه ینم ادمیواال اسمش . شهیدکترش م. کار کنه شگاهیتونه تو آزما یبعدا م -

 خونه؟ یم يولوژیب کروینکنه م -

 .فکر کنم -

 .شم بخوره ندهیمشغول شه که به درد آ شگاهیآزما هیحداقل تو . خوره یجا که به دردش نم نیخب کار ا -

 .خواد یدر و اون در زد اما آشنا م نیا یلیواال خ -

کنم بهتون خبر  یامروز باهاش صحبت م. برادر خانمم پزشکه حتما آشنا داره. کنم يکار هیمن بتونم  دیشا -

 .دمیم

 .مرد برق افتاد يها چشم

 .شمیعمر دعاگوتون م هیاگه درست شه  -

 .رمیگ یو تا شب تماس م رمیگ یم لیشماره تونو از سه. شهیکه م... شاایا -

 .امرزهیخدا پدر و مادرتونو ب -

 :گفت شیدر حال مزه کردن چا لیسه. باالخره رفت یرحمت يلبخند زد و آقا حماد

 .سرد شد تییچا ،یرفت ریدنبال کار خ -

 .و سر باال انداخت دیشرا نو يچا حماد

 .نرفته شماره شو بده ادمیحاال تا . خوبه -

را به طرفش برگرداند و  تییسکویسپس ظرف ب. او ارسال کرد ياش برداشت و برا یشماره را از گوش لیسه

 :گفت
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 .طول بکشه دیناهار شا يتا بر -

 .اون جا یبفرست ریامروز ما رو س يتو قصد کرد -

 .نکن که غذا هم سفارش بدم و بندازمت تو دردسر يکار هی -

 .ها را برداشت تییسکویاز ب یکیو  دیخند حماد

 .نه ای يدیم تیرضا نمیبب -

 :گذاشت و گفت زیم يحماد فنجان را رو. را خورد شیچا یداد و باق هیبا لبخند به پشت تک لیسه

 ؟یکن ینم يکنجکاو -

 .از چه قراره هیاتفاقا بدجور کنجکاوم بدونم قض -

 .البته گذشته رهاست... و  تونیخصوص یکم مربوط به زندگ هی -

را به اشتباه  یممکن بود هر کس لیظاهر خونسرد سه. حق با رها بود. مکث کرد لیحالت نگاه سه رییتغ با

 .دیکش یحال بدش را داد م شیاما چشم ها ندازد،یب

 ... یول لیرابطه مقصرم سه نیمنم در ا دیشا -

 .تکان داد يچشم بست و سر لیسه

 .نمونده که رها نگفته باشه حماد یحرف -

 ؟يبشنو يزیخواد چ یدلت نم یعنی -

دونم رها باهات صحبت کرده و نگرانه اما  یم. تو خلوت خودم حلش کنم دمیم حیکارم اشتباهه اما ترج -

 .جاست یب شینگران

 :و گفت دیبه طرفش چرخ حماد

که  یمنو با آدم. کنم یخب درکت م یمنم برادرشم ول. ذارم یخودمو جات م یوقت يطفره بد دمیبهت حق م -

 !نکن یکیکنه،  یو تماشا م ستادهیاز دور ا

 نیدر ا. شد رهیخ نییو خلوت پا یخال ابانیبه خ يا شهیش يارهایش نیپشت پنجره پناه برد و از ما ب لیسه

 :شد، حماد دوباره گفت یسکوتش که طوالن. ساعت از روز رفت و آمد کم شده بود

 ؟یبه حرفام گوش کن يخوا ینم -

 .را رها کرد و به سمت او برگشت پرده

 .دونم یم یبه حد کاف -
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 .يدردسر بشنو یازش ب یتون یتونه بگه، نه تو م یم ویمطمئنم نه رها همه چ -

 !کنه؟ فیمرور خاطرات گذشته انقدر مهمه که بخواد مو به مو برام تعر -

 !حرف امروزه. دور زیبرگذشته رو  -

 .شد کیبه هم نزد لیسه يابروها

 ه؟یمنظورت چ -

 .جا به جا شد و به مبل مقابلش اشاره کرد یکم حماد

 .نیبش ایب -

 :لب مبل نشست و گفت لیسه

 .حماد فقط طفره نرو -

 همون سورنه؟ یاتیح ياز آقا يمشد نیمنظور ا نمیرم اما بگو بب ینم -

 اب پس بدم؟قراره سوال و جو! آره -

 چیآدم اشتباهه چون سورن ه نیبازم شراکت با ا يریصورتشم در نظر بگ نیتر نانهیخوشب يبخوا یول! نه -

 .کنه خودشو یمثل آفتاب پرست هزار رنگ م. ستین دهیکه نشون م يزیوقت اون چ

براش  یماتینداره، هر چند که تصم میبه زندگ یندارم اما کارم ربط یصفرم حرف یکه تو آدم شناس نیدر ا -

 .دارم

 باشه؟ تیزندگ يخطر بزرگ برا هیممکنه  یاگه بازم بدون یحت -

 :گفت یعصب یبه جلو خم شد و با لحن یکم لیسه

 .اصل مطلبو بگو. حماد چونیانقدر حرفو نپ -

 .رهاست یزندگ یآدم از نظر من هنوز پ نیکه ا نهیاصل مطلب ا -

 گریواکنشش به حرف حماد بود، اما باز مثل هر وقت د نیاش اول قهینبض تند شق. برگشت لیچهره سه رنگ

 .سرخ تماشاگر شد ییو با چشم ها دیبه هم چسب شیلب ها

 .گذاشت و جلوتر رفت شیزانوها يدست رو حماد

 .باشه که بخواد ياتفاقا از سر برنامه ا نیممکنه تمام ا -

 .مقابل حماد باال آمد لیسه دست

 .داشته باشه یتونه ربط یپس نم. شناختم یرها م دنیمن سورنو قبل از د -
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 اون موقع هم بحث شراکتش با تو بود؟ -

 .آره شنهادیدر حد پ -

  ؟یازدواجش با خواهرت چ -

 :افزود لیسه یسکوت و سر درگم با

 .کرد یم یعاشق يادعا یکرد، زن داشت و کل يهم که از رها خواستگار یسورن موقع -

نفس  یافتاده بود که حت ریگ بیعج یبرهوت انیم. برخاست قراریچنگ انداخت و ب شیموها انیم لیهس

 :و گفت دیحماد باز به سمت قدم رو رفتن او چرخ. شد یم يبند رهیهم داشت ج دنشیکش

 . میحرف بزن یمنطق نیبش -

 به نظرت؟ شهیاالن م ؟یمنطق -

 ... یول لیسخته سه -

 .ستیحرفا ن نیا رفتنیواسه پذ یلیکرده دل فیبوده که رها تعر يزیاگه سورن اون چ -

 ...اما سورن از خانواده من زخم خورده و ! حق با توئه -

 و خانواده اش داره؟ لیبه سه یچه ربط. از خانواده تو زخم خوردم -

نگاه . شوکه شدندبحثشان و البته آن لحن محکم و قامت استوار هر دو  انیسورن در اتاق و م یحضور ناگهان با

 :به لب آورد و گفت يزیلبخند تمسخر آم. چهره بهت زده آن دو زد انیم یسورن چرخ

تکرار  شتریب یشیاسم من از هر قوم و خو دمیشدم اما د تونیاجازه وارد مسائل و بحث خانوادگ یب دیببخش -

 .شهیم

 :مکث رو به حماد افزود یتر و ب يجد

 هوم؟ د،یخواستگار بودم و شما نه گفت هیبوده که من فقط  نیا ریغ ؟ینک یکوه درست م يدار یتو از چ -

خورد  یو تا م دیچسب یاش را م قهینبود باز مثل دفعه آخر  لیاگر سه. دیاز جا بلند شد و به سمت او چرخ حماد

 .نشده بود یهنوز خال. کرد یمشت و لگد حواله اش م

 !تو رو نشناسه، من خوب شناختمت سورن یهر ک -

 یصفر مقابل ارقام بانک یهر چ. هیحساب بانک تونیآدم شناس اریالبته مع. دیهست یکال آدم شناس قابل! آره -

 .شترهیطرف ب تیباشه، آدم شتریب

 :ادامه داد لیرو به سه و
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ذاشتن پاتم از  یمث من نم! نه ایدادن  یتو خونه شون رات م ينبود يبازار یحاج هیاگه پسر  یکن یفکر م -

 !شدن یکیمقدس خونه شون هم رد شه، چه برسه به خونه  میمرز حر

 .دندان به هم فشرد لیسه

تاوان اشتباه شراکت با تو رو . کنم رشیکه بخوام خودمو درگ نیچه برسه به ا ست،ین دنمیمزخرفاتت قابل شن -

بکش و شرتو  رونیسارا ب یپاتو از زندگ زیفقط قبل از هر چ ستیمربوط ن یو به کس دمیهم خودم تنها پس م

 !کم کن

 .با پدر و مادرت طرفم تایمن و ساراست و نها یخصوص یزندگ گهید نیا -

 به تو اعتماد کردن؟ یاونا به حساب ک یکنیفکر م -

به خورد ذهنت و متوهم برادر زنت  ضیکه عقل مر ییاز نقشه ها! هیدونم ترست از چ یبه حساب تو اما نم -

 همه مدت واسه گذشته ش بلرزه؟ نیهنوز بعد از ا دیدل زنت که شا ایداده 

 یخال يفضا زیواژگون شدن وحشتناك م يکرد و صدا ریگ لیسورن در دست سه ي قهیحماد به خود بجنبد  تا

با . دیرا گرفت و او را عقب کش لیخشم سه يقبل از دست حماد، دست سبحان بود که رو. اتاق را پر کرد

 :بلند گفت يصدا

 !لیچته تو؟ آروم سه -

 :دیدست سبحان را کنار زد و با خشم غر. او به عقب پرت شد بایسورن جدا شد، تقر قهیاز  لیدست سه یوقت

 !رونیگمشو ب -

 :اش را صاف کرد و گفت قهی يبا خونسرد سورن

 ودم؟از کجا گم شم؟ از شرکت خ یبگ قایدق شهیم -

 .ستادیدوباره به سمتش رفت که سبحان مقابلش ا لیسه

 .لیسر جات سه سایوا. زنه برادر من یسوت نم طونیآدم واسه ش -

 .دیداد و انگشت به سمت سورن کش رونینفس حبس شده اش را با حرص ب لیسه

 . کنم یو خونواده م باز کردم،خودمم پاتو قلم م یخودم پاتو به زندگ -

 .دیرا باال کش شید و ابروهاپوزخند ز سورن

 ؟يجواب بد یچرا قراره چ دیپرس یکیاون وقت ! جالبه -

 :گفت یعصب حماد
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 ...شرتو کم کن و اال . زبونتو غالف کن سورن -

تا حداقل روش  فتمیب یاز کار و زندگ دیچرا با دیبد حیمن توض يخب برا. رهیبگ ویدامن کس ستیقرار ن يشر -

 ه؟یمنطق ریحرفم غ. فکر کنم

 :زل زد و افزود لیسه يبه چشم ها میمستق

 ...بوده و  يعالقه ا هی رمیکنه؟ گ ینم یمگه رها االن با تو زندگ ل؟یهان سه -

 .اریاسم زن منو ن. خفه شو تا گردنتو نشکستم -

بود و  ستادهیهاج و واج ا یرحمت يآقا. وسط سالن پرت کرد بایو او را تقر دیسورن را کش يبازو حماد

 ریشد ز یداشت خفه م. فرار کند طیچنگ انداخت تا زودتر از آن مح لشیبه وسا لیسه. کرد یم شانیاتماش

 :و قبل از عکس العمل او گفت دیرا کش شیقبل از رفتن سورن بازو! سبحان نینگاه سنگ

 .میبذار کارمونو بکن! لیتو ندارم سه یبه زندگ يمن کار -

 :و با خشم گفت دیدستش را پس کش لیسه

 .ارهیمث تو رو ب یکنم اگه اسم آشغال یسارا رو تو دهنش خورد م يدندونا -

 .و مقابلش پرت کرد دیاز دسته چکش کش ییامضا دیسف چک

 .نمیخوام بب یتم نم هیفقط سا. و ضرر نکرده تو جبران کن سیتو بنو نیا یهرچقدر خواست -

 ...که  يفکر کرد یسادگ نیبه هم -

 :سورن برداشت و گفت يبرگ چک را از مقابل پا سبحان

ماهه بود که فکر کنم چند روز  هیهم با سارا  تتیمحرم. یاتیجناب ح یفکرشو بکن یساده تر از اون که بتون -

حساب کتابتم . داشتن پسراش بگذره ریاز خ دهیآدم تازه از راه رس هیکه واسه  ستین یپدرمونم آدم! ازش مونده

 .ینزن بیبه ج يادیکنم که ز یخودم جفت و جور م

 .گذاشت و به کتفش زد لیسه راهنیپ بیچک را تا کرد و در ج برگ

 .حل شد یهمه چ. ذره به مغزت هوا بخوره داداش هیبرو  -

 :گفت لیرو به سه. رفت یم يرنگ چهره سورن بود که رو به کبود حاال

 .یشیم مونیپش! فکر کن. لیبه نفعت نباشه سه دیشا تیاز سر عصبان متیتصم -

انداخت و تا خواست قدم  لیبه سه یحماد نگاه کوتاه. زد رونیبه سمت هر سه از دفتر ب یعصب یبا نگاه سپس

 .دیرا کش شیتند کند سبحان بازو
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 .کنه یمشکلو حل نم تیعصبان -

 .ندارم شیکار. نزده بمونه سبحان دیهست نبا ییحرفا هی -

حماد پا تند کرد و به . زد شیتکان داد و صدا يسبحان سر. زد رونیرا فشرد و از در ب شیها قهیشق لیسه

و در را باز  دیکش نیآمد که خودش را مقابل ماش یباال م بیاز ش نیماش نگیمقابل در پارک. دیدنبال سورن دو

 :دیو غر آمد رونیسورن منتظر تلنگر ب. کرد

 ...بزن تا  يمرد. مشتم هیمنتظرم . کارم باهات تموم نشده حماد -

دست از سر . آخر باشه تا نفسش قطع شه يتونه ضربه کار یکشه، اما چاره اش م یفقط زوزه م یبزن وونویح -

 .خالصتو خودم نزدم ریرها برداره تا ت یزندگ

 :و گفت دیکش رونیسرش را ب آماده حرکت. نشست نیدستش را پس زد و داخل ماش سورن

 .یپسر حاج يهم زد يگندو بد جور نیا. شیوقت پ یلیاونم نه االن، خ. خالص زده منم ریکه ت یاون -

! خالص؟ ریکدام ت. زد یم شیقلبش داخل گلو. پرتش کرد يگوشه ا نیحماد پا جلو گذاشت سرعت ماش تا

. شد یداشت خفه م. اش چنگ انداخت قهیبه ... و سورن و  ياریهوش مهین. رها در سرش اکو شد يحرف ها

 .مدسبحان آ يگشت که صدا لشیهجوم برد و دنبال موبا بشیبه سمت ج شیوار دست ها وانهید

 که؟یحماد؟ کجا رفت اون مرت هیچ -

و  دیکش شیموها انیدست م. شد مانیخواست بزند پش یکه م یاز حرف ل،یبه چهره کبود سه یبا نگاه حماد

 .خم شد یکم

 ...که بود  یرها هر چ! لیسه -

 . به من گفته بود ویرها از همون اول همه چ -

کتفش را . شیشد برا یآور مرگ م ادیبغض . مرد بود. غم داشت شیصدا. خسته بود شیچشم ها. کرد نگاهش

 :فشرد و گفت

 ...دونم گفته فقط  یم -

زن من مثل برگ گل پاك بوده و . بکنم مویبذار زندگ. شهیعذاب م هیکمتر هم بخوره، کمتر ما یگند هر چ هی -

اگه آدم بود . اون بود يکردم، واسه خاطر ضعف خودم و نامرد رونیخواهرمم ب یاز زندگ ویعوض نیاگر ا. هست

 .برو و نگران نباش. شدم یخفه م
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و  ظیپس غم غلدر  شیدو دو زدن مردمک ها. نه شیکنترل داشت اما چشم ها شهیمثل هم. آرام بود شیصدا

 !نه یغرور زخم

 .به سبحان نگاه کرد و با اشاره او عقب رفت و لبخند زد حماد

 .مراقب شازده ت و خواهر منم باش. برو به سالمت. خدا رو شکر -

از عمرش کم  ینفس کیگاز فشرد اما با هر چرخش الست يکش آمد و پا رو یفقط پلک زد و لبش کم لیسه

 .آورد یقصه را در م نیته ا دیخودش با. حرف زد لیشد به سه ینم گرید. شد

**** 

 یهم م یآشفته بازار ذهنش چطور رانندگ انیدانست م یخودش هم نم. افکارش بود هیمقابل در حاش ریمس

 یسکوت عذاب آور را م نیکرد و ا یخودش را جمع و جور م دیبا. سبحان بود یاز همه بدتر حضور ناگهان. کند

پشت سر اعتراضش را  نیماش هبوق کر کننده رانند يبدون زدن راهنما وارد دور برگردان شد که صدا. شکست

با خم شدن سبحان به طرفش تعجب . دیشن یهوارشم را هم م يصدا دیبود شا یکی رشانیاگر مس. دیکش ادیفر

 .دیگردنش کش ریسبحان صاف نشست و دست ز. نگفت يزیروشن شد چ نیفن ماش دید یوقت یکرد ول

 .از گرما میمرد. هوا دست از سرمون برداره نیخواد ا یم یک -

 :گفت یآرام يکرد و با صدا شتریها ب شهیدرجه فن را با باال رفتن ش لیسه

 .حواسم به کولر نبود -

 هست آخه؟ یتو حواست به چ -

وقت از  چیبود که ه یسرکوفت به انتخاب نیو محترمانه تر نیاول نیاگر قرار بود همه بفهمند ا. نداد یجواب

 .و عذاب ها یتلخ نیبا تمام ا یشد، حت ینم مانیداشتنش پش

 :شدن سکوت، سبحان دوباره گفت یطوالن با

 .میبکش کنار حرف بزن -

 شه حرف زد؟ ینم ریتو مس -

 .گمیم یچ یفهم یسرخت بنداز، م افهینگاه به ق هی -

 . بگو سبحان یبگ يخوا یم یهر چ -

 :و کالفه گفت دیدست به صورتش کش سبحان
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وقتا از کرده ت  هی شهیباعث م نمیهم! تاز کهی. لیسه يتاز کهی. پا داره هیمرغت  شهیهم... الاله اال ا -

 .یش مونیپش

 :به برادرش گفت یعصب یبا نگاه لیسه

 ...در مورد رها  يسبحان اجازه ندار -

 .کن ظیبذار من حرف بزنم بعد غ. لیببند سه -

 .دیبا تمام حرص عقب کش بایرا تقر شیموها لیسه

 !بذارش واسه بعد. ختمیبه هم ر -

 یکه زن تو بشه، دختر حاج رضا بوده با کل نیبدبخت؟ رها قبل از ا یسکته کن يبشنو گهید زیچ هیکه  -

گردن همه شونو بردار  ریشمش. به تور خودش خورده يجور نیهم ا یکی! خوشگلم بوده. خواستگار دراز و کوتاه

 راه حل؟ نیخوبه ا. راحت شه التیاز دم بزن خ

 ؟یدون یتو از کجا م -

 يباهاش انگشت رو میاون قدر دهنم قرص بود که واسه پس زدن سورن و مخالفت اصل یبه تو چه؟ ول -

بود که  نیواسه ا ،یانیخودت تا کجا در جر نمیو بب يایتا ب دمیکش کیاگرم امروز کش. و ناموس تو نذارم رتیغ

متلک مادر و  بلیبشه س مطفل معصو يعمر رها هیو  یخونوادگ زیوسط م يزیبر ویهمه چ يبا خل باز ينر

 .نمونیخواهر ظاهر ب

. نکن وونمیسبحان د... نکنه . یباش دهیهست که تو راحت نفهم یدونم اون قدر خصوص یکه من م ییزایچ -

 ؟یدون یتو از کجا م

 .بهم گفت اناید -

. داد یرخ م یبود، قطعا تصادف وحشتناک یترمز زد که اگر در ساعات شلوغ يچنان رو لیسه انابیخ وسط

 :سبحان داد زد

 !لیچه وضعشه سه نیا -

 لیپشت سر آمد، اما سه نیداد راننده ماش يسمت چپ خورد و صدا شهیهم به ش یموقع ضربه محکم همان

و  یاعصاب یو دار ب ریگ نینبود در ا دیبع. دیپر نییکمربندش را باز کرد و پا عیسبحان سر. تکان هم نخورد

را که از بخت بد بدقلق بود  هبود رانند یبا هر بدبخت. هم شوند یابانیخ يریدرگ کیگرفتار  ل،یسه یآشفتگ

 :گفت یهل داد و عصب گریرا به طرف د لیدر سمت راننده را باز کرد و سه. نشاند نشیکرد و داخل ماش یراض
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 .نمیبببکش اون ور  -

 .خورد و به سبحان نگاه کرد که او داد زد یتکان لیسه

 !کنن االن یم ضیملت جد و آبادمون مستف. برو داداش. لیبرو اون ور سه -

 هیرا راه انداخت و در حاش نیپشت فرمان نشست و ماش عیو سبحان سر دیبه زحمت خود را کنار کش لیسه

 :برگشت و با خشم گفت لیکامل به سمت سه. توقف کرد ابانیخ

 چه مرگته تو؟  -

 دونه؟ یم یک گهید -

 .گرفت تا آرام باشد ینفس. دیرفته بود که به زحمت سبحان شن لیآن قدر تحل لیسه يصدا

 !خواد بفهمه، به درك یکه م یهر ک -

شد و  کیبه هم نزد شیموها يانگشتانش ال. گذاشت قهیشق يرا رو شیچشم بست و کف دست ها لیسه

کردند بدون  یدرك م یچقدر راحت تمام دار و ندارش را حوال! به درك. افتاد ریدستش گ انیمثل توپ م سرش

 .افتاد لیو دست سه دیرا کش شیسبحان بازو. که درك کنند نیا

 لیکه اون اوا نیمثل ا. صداش بهش شک کرده بوده قیاز طر. هیمطمئن نبود سورن ک. یمرد حساب نیمنو بب -

. ناشناسه هیهنوزم سورن  انایواسه د. خواسته هر جور شده برش گردونه یرها بوده و م یپا پ يورازدواجتون بدج

 ! ن وسط اشتباهات پشت هم تکرار نشهیدستمون باشه ا یفقط خواست گوش ده،ینم پس نداد از کجا صداشو شن

 .دفعه باال رفت کیسرش  دنیبا چرخ لیسه يصدا

 به تو گفته؟ یرخواهیاون وقت از سر خ. منو خر فرض نکن سبحان -

 هیفقط دنبال ! رسونه جز خودش؟ یهم م یبه کس ریعاشق بشه مگه خ یزن جماعت وقت! مسلمه که نه -

 !افسار قطوره بندازه گردن عشقش

 :سبحان آرام گفت. کرد ییلب با خود زمزمه ها ریو ز دیصورتش را مال لیسه

بود که  یتیدختر با درا. رشیز يراحت زد یلیخ یول يبهش متعهد بود ییجورا هی. لیسه يبد تا کرد انایبا د -

 میبه تو مستق. دور زیمزخرفو بر يپس فکرا. دیرس یعقلش له کرد و اال دستت به رها نم يپا ریاحساسشو ز

مثل کش  یهم از رها جدا ش گهیدونم اگه ده سال د ینم دیهر چند من بع. خودشو داشت لینگفت، چون دال

 ...گرده طرفت اما  یرها شده بر م

 . بسه سبحان -
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 :و محکم گفت يجد یبا لحن سبحان

 نیاگه قرار باشه ا یول يکه تو راه دار هیاالن مادر بچه ا. هیرها دختر خوب. زنم یدارم حرف م يمن جد یول -

و اون  رهیم یکنه و م یسکته م تونیکی ایاره، د جهیدو تا نت دیبه خودتون زهر مار کن ویمدام همه چ يجور

آروم  یروزمرگ هیعمرتون به  یحداقل باق دیاش. دیبزن تونویزندگ هیبچه و بق نیا دیق دیبا ای شه،یخل م یکی

 يو به رو تونیسر زندگ دینیو مثل بچه آدم بش دیبوده و هستو بزن یهر چ دیق نه،یشم ا گهیراه د. دیمبتال ش

طرف بذار،  هیعشقو . فکراتو عاقالنه بکن نیحاال برو بش. سارام با من. رفت یاومد و خان یخان دیاریخودتون ن

ضلع  هی ای یظرافت حفظ کن نیبا هم یتون یمثلث رو م نیا نیبب. طرف هیطرف، عقلم  هیو یآرامش و خوشبخت

و با  لیاشتباه بوده سه متیواقعا تصم دیشا. ریبگ میبعد تصم شه،یکه رو سرت خراب م شهیم نیاون قدر سنگ

و رها برات  یفتیکه از تب و تاب عشق تند ب گهیده سال د دیشا. دیخور یتالطم ها به درد هم نم نیوجود ا

از بدبخت  شهیپس تا هنوز اون بچه جون نداره و م. تونیبشه سرکوفت و ضربه به تن زندگ نایتر شه ا يعاد

کنه اگه روزاشو با سوءظن به مادرش  یم نتیهمون بچه نفر چون فردا روز ا،یکرد به خودت ب يریشدنش جلوگ

 ،يبچه تو از دست بد يخوا یو نم ي، زنتو دوست داريدوست دار تویاگرم که واقعا زندگ. یو مرافهه جهنم کن

 ستین دیو شرش کم شه و اال بع یخودش بشون يسورنو سر جا یتا بتون ایها کنار ب يبلند یپست نیبا همه ا

 .خوب فکر کن. فکر کن لیسه. از دستت خسته شه یول یفظ کنرها رو هم ح

 ینم دیشا. گفت یراست م دیشا. داشتن رها نشکست يسبحان برا دیمقابل ترد یحت لیدنباله دار سه سکوت

 ... دیشا. کند تیریتوانست عشق و عقل را با هم مد

 .سبحان دستش را گرفت. شود ادهیرا باز کرد تا پ نیو در ماش دیکش ینفس

 کجا؟ -

 :آن که نگاهش کند، گفت یب

 .رمیبگ میتصم. قدم بزنم. خوام فکر کنم یم -

که هر  ينامعلوم، با افکار يریدر مس. به راه افتاد بیدست در ج ابانیدر گوشه خ لیسه. کرد شیرها سبحان

 .داد یدست و پنجه نشانش م دیجور با کیروز 

**** 

لحن و چهره و  يادآوریبا . کرد ینگاه م رهیدود خ يخاکستر يبود و به حلقه ها زانیبل آوم ياز باال سرش

سوخت از  یم. گرفت یآمد گر م یم ادشیرفتار سبحان و حماد  یشد اما وقت یدلش خنک م لیرفتار سه
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سکانس  نینشست تا آخر یجا نم نیداشت، امروز ا يو پشتوانه ا یحام نیاگر او هم چن دیشا! حسادت، از نفرت

 ینیرا نقش بر آب کرده بود و مجبور به بازب شیآن ها تمام نقشه ها يها يبرادر. سدیاش را بنو ویسنار

 ...خواست اتفاق افتاد اما آن بچه  یتکان نخورد و آن چه که م شیهر چند اصل مطلب از جا. بود شیکارها

 یرها آتش يحرف ها. فشار داد اهشیس يگاریا در جاسر گارشیفرستاد و ته س رونیرا با حرص ب قشیعم نفس

. او یبا سهم زندگ. از او ریآن هم با غ! یخوشبخت... خوشبخت . نداشت یبه جانش انداخته بود که قصد خاموش

 زیاشتباه همه چ کیو حاال با  شتقدم بردا لیزودتر از سه. دانست یکه زودتر متعلق به خود م ییبا حق ها

 ...الزم بود تا آن بچه رشد کند و بعد  يفقط چند ماه صبور. داد یاجازه نم گریشد، اما د یاو م بیداشت نص

گرفت و مثل  شیرا به هم چسباند و به سمت عکس رو به رو یانیدو انگشت سبابه و م. دیبلند خند. دیخند

 :ها گفت وانهید

 ! خالص -

بست و به آن دو سه ساعت  قیعم ینفسچشمانش را با . دیو سورن خند دیکنار عکس چرخ يسرمه ا دکمه

بار  نیاول يکنده شد و برا بشیحرص و هوس عج انیرها م يدکمه از مانتو نیا یوقت. فکر کرد ییطال

 ...چشمش به تن او افتاد و 

. چنگ انداخت شیموها انیکالفه م. دیکش رونیرا از تن ب شرتشیچشم باز کرد و ت. انگار آتش گرفت. شد داغ

تر شد و هر شب که  صیداشتن و تصاحب رها حر ياز آن روز به بعد برا. توانست تجربه کند یرا م یجنون واقع

 .کرده بود ریو هوس گ اهشعشق و نفرت و خو انیخودش هم م گرید. سوخت شتریعقلش ب یگذشت رگ و پ

. نداشت دنیکشسارا قصد پا پس . چند روز نیشده بود در ا وانهید. شد شتریتلفن ب يآشفته اش با صدا حال

اش را  یسبحان آمد و تمام مدارك را مقابل چشمانش به آتش فندك سوزاند فقط لبخند زد و ضرر مال یوقت

 نیبا وجود ا. تر شد قیعم خندشفقط لب د،یرا هم در مورد سارا شن ماتومشیاولت یوقت. راحت قبول کرد یلیخ

 ...از سارا استفاده کند اما  گریتوانست د یمرد نم

بعد تلفن خانه به صدا در آمد و  هیثان یس. ثابت ماند تا خاموش شد یصفحه چشمک زن گوش يرو نگاهش

 .گرفته و خش دار سارا آمد يصدا. رفت ریگ غامیپ يرو

سورن با ... کردم؟ الو  ریگ يمن تو چه مخمصه ا یدون یم ؟يد یسورن؟ چرا جواب تلفنامو نم ییتو کجا -

 ! يخوا یمنو نم گهیو واسه خاطر به هم خوردن شراکتتون د گهینکنه واقعا سبحان راست م. توام

 .افتاد هیسکوتش ادامه دار شد، سارا به گر یوقت
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 يجور نیا یکنم ول یخودمو قانع م یباور کن اگه راستشو بگ. بهم بگو لشویتو رو خدا دل ؟یدروغ گفت یعنی -

 . رمیم یم هوی الیو فکر و خ يخبر یتو ب

دکمه . خورد یبه درد روز مبادا م شیدختر و حماقت ها نیهنوز هم ا. را برداشت یگوش. زد و برخاست لبخند

 .قرمز رنگ را زد و در قالب عاشق خودش فرو رفت

 .زمیسالم عز -

 .تر و پهن تر شد قیکه شد لبخند او عم دیدخترك تشد هیگر

**** 

 

 ...)چندماه بعد(سوم  بخش

 :گرفت و گفت ینفس. تخت کرد يگاه تنش رو هیرا تک گرشیرا در دستش جا به جاکرد و دست د یگوش

 .میریوقت شد حتما م. چشم مامانم -

 .شهیم رید. هشت ماه شد مادر. وقت شد نداره رها گهید -

 !حتما. چشم. بگم قربونت برم یچ -

 .دیمراقب خودتون باش شتریب. ارش نکنمسف گهید! به تو دختر خوبم نیآفر -

 :گفت طنتیبا ش رها

 ؟ینگران کدوممون شتریب. راستشو بگو مامان -

بهتون  لیبازم خدا رو شکر حواس سه. تو دائم نگران جفتتونم يها ییبا وجود سر به هوا. لوس نشو دختر -

 ؟يدکتر دار وقت یحاال چه ساعت. ور دل خودم ياومد یم يکرد یجمع م دیهست و اال با

 .منتظره که برم لیسه. دمیپوش یداشتم پالتومو م يشما زنگ زد -

 . دیسر حتما به فروشگاه ها بزن هینره  ادتیفقط ! مادر؟ برو خدا به همراتون یگ یپس چرا زودتر نم -

 :صدا لب زد یبا لبخند به ساعتش اشاره کرد و ب. وارد اتاق شد لیموقع سه همان

 .شهیم رید -

به  لیکه بلند شود سه نیکرد اما قبل از ا یباالخره از مادر خداحافظ. را باز و بسته کرد و لبخند زد شیها پلک

 . را گرفت شیبازو ریسمتش رفت و ز

 !یفتیتنت در بره به ضرب م ریدستت از ز هوی! چه وضع نشستنه رها نیا -
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 .تخت برداشت يرا از رو شیشد و پالتو بلند

 تو حلقم؟ ادیه مدار یکار کنم وقت یچ -

با خنده . حرکاتش به مرور زمان کند شده بود. کرد شیپالتو نیگرفت و دستش را داخل آست ینفس دوباره

 .او زد يبه بازو يباز پالتو را رها کرد و ضربه ا يبا اخم دکمه ها. خندد یبه او م دیفهم لیآرام سه یول یناگهان

 الك پشت شدم؟ هیشب ؟يخند یم یبه چ -

 .دیبه صورتش دست کش یبا مهربان لیسه

 .يبامزه شد یلیداره آخه؟ رها خ یخوشگل نیالك پشت به ا ایدن يکجا -

 :و گفت دیکش شیموها ياش را رو یپشم شال

 .بامزه و با نمک شده یظاهر و باطن مثل گالب! آره -

 .خودش هم خنده اش گرفت ل،یخنده مجدد سه با

و وزن کم  یبکش اضتیاومدن شازده ر ایبعد از دن دیگفته باشم با یول ستین یدر خوشمزه بودن شما که شک -

 .یکن

اضافه شدم که اونم همه اش  لویفقط نه ک. اضافه وزن دارم لویکه انگار پنجاه ک یوزن کم کن یگیم نیهم چ -

 !جوجه ته ریتقص

 .ادیبذار ب! درست کنم من یآخ که چه جوجه کباب -

 :شکم رها گذاشت و گفت یبرآمدگ يدست رو. کودکش دنید يضعف رفت برا دلش

 .کم کم شهیبابا؟ طاقت من داره طاق م يایم یک -

 :دست او گذاشت و آرام گفت يدست رو رها

 .با مشت و لگد به جون من افتاده. دارهیمشتاق د شونمیانگار ا -

 .گهید نهیهم یشیپدر و پسر م نیواسطه ب یوقت -

 ست نه ماه انتظار بکشم؟خوا یکه من دلم م نینه ا -

 .خودش را تنگ کرد يشد و چشم ها رهیاو خ گوشیباز يبه چشم ها لیسه

 ؟یخواست ینم -

 .دیخند رها

 .میسرت کاله گذاشت ییاون قدر دعا کردم تا دو تا. از خدامم بود -
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 .ارمیسر جفتتون در م شویاون وقت تالف. نکن که از همه طرف تحت فشارم کیمنو تحر -

 اد؟یدلت م -

 .دله نیکشم از دست ا یم یبرو که هر چ ایب -

 :و گفت دیگونه او را محکم بوس رها

 .سفارش پسرم بود که گفت از دل باباش درآرم -

 :و گفت دیدست به صورتش کش لیسه

لپم گل  نمیبب. شهیم ریکه داره د فیح. رها خانم امیاز خجالتت در م یحساب. دیمال یم رهیخوب سر منو ش -

 سفارش آقا سپهر؟ نینشد با ا یمنگول

 .و لبخند زد دیبا دستمال به صورت او کش رها

 !پاك شد -

 :نشست و گفت شیمقابل پا لیرا بپوشد که سه شیها نیرها خم شد پوت. رفتند رونیب

 !صبر کن رها قهیدو دق -

 :شانه او گذاشت و گفت يدست رو رها

 .پوشم یپاشو خودم م -

 :از حالت نگاه او خنده اش گرفت و گفت. سر بلند کرد لیسه

 االن؟ يذوق کرد ای يدیخجالت کش -

 .آخه شمیپررو م يجور نیا -

 !يبود -

 :کرد و گفت نیرا در پوت شیپا رها

 !خودته ریتقص -

 .را بست و بلند شد نیپوت پیز لیسه

 . تو حلقم ادیداره م. اوردمیبچه تو که از خونه بابام ن نیا یگیخب نکنمم م -

 نیبود هم کیبار نزد کی. تمام حواسش به رها بود لیرفتن از پله ها سه نییهنگام پا. دندیبار با هم خند نیا

تمام  یاتفاق دیترس یم. پله ها رفت و آمد کند نیاز همان موقع قدغن کرد رها تنها از ا. پله ها کار دستشان دهد

 یاز دلشوره سر م ییهمه آرامش محض لرزه ها نیا ریته دلش، ز شهیهم. ببرد نیآرامشش را دوباره از ب نیا
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 يهمه . به بار آورد یمانیاشتباه پش نیخواست کوچک تر ینم. کرد یو حال خوشش را ناخوش م دیرس

 شیپ یوانگیسبحان تا مرز د يبعد از آن روز نحس و حرف ها. در رها و کودکش خالصه شده بود شیزندگ

 یرفتن سورن هم ب. توانست یاما با رها نم دیجنگ یم دیبا سواسشبا خودش و و. را گرفت مشیرفت اما تصم

دو بند کوتاه و  یوقت. نداد یتیاما اهم دیکش شیخط و نشان برا یکم. کرد یدردسر تر از آن بود که فکرش را م

هر چند که . زد شهیهم يمزاحمت او را برا دیپس ق. ماند یگره دوباره نم يبرا ییشود، جا یچیگره خورده ق

مجبور  دیبا یعنی. زد یحرف م شیهنوز بعد از چند ماه به زور با برادرها. شد قهر کردن چند ماهه سارا امدشیپ

 یخود حرامش کرده اند و وقت يرا بر سر مسائل اقتصاد یمعتقد بود آن ها خوشبخت. گفت یم يزیشد تا چ یم

 ينکرد هرچند رها را هم در روزها يرییالبته رفتارش با همسر برادرش تغ. تر شد ریکرد دل گ تشانیپدر حما

پله  نیآخر يرو. کرد یشد و در خلوت عذرخواه مانینگذاشت اما بعد پش بینص یکه تحت فشار بود ب ینخست

اما  دیا را بوسکرد و گونه ره یآن ها سالم دنیبا د. آمد رونیباز شد و سارا حاضر ب نییها بودند که در طبقه پا

 .برادرش متوقف شد يگفت که با صدا يو با اجازه ا ردک ینگاه میفقط ن لیبه سه

 .برسونمت ایب ؟يریکجا م -

 .ستین یکیبا شما  رمیمس. ممنون -

 ست؟ین یکی رمونیمس یگیکه م میریکجا م یدون یاز کجا م -

 رونیب نیبعدشم ماش. امروزم دهم اسفنده! گهیدکتر د دیریرها م يچکاپ دوران باردار يشما دهم به دهم برا -

 حاال اجازه هست برم؟. منتظرمه

 :دلخور بود از لحن او اما آرام گفت لیسه

 !به سالمت. مراقب خودت باش -

 نیماش دیکش رونیب نگیرا از پارک نیماش لیسه یوقت. رفت رونیکرد و زودتر از آن ها ب یخی یخداحافظ سارا

که رفتن  دندیرس جهینت نیبا سبحان به ا. و سر تکان داد دیکش یقینفس عم. ذشتکوچه گ چیهم از پ يگرید

سورن از  يباالخره هوا. فتدیب رونیب دهاو از پر یربط دهند بهتر است تا راز زندگ شانیسورن را به مشکالت شغل

آمدن  ایداشت بعد از به دن میتصم لیحال سه نیبا ا. داشت یافتاد و دست از اخم و تخم بر م یسرش م

صادرات را دست  یندگیبروند و امور نما هیاوضاع و احوال به ترک نیدور شدن از ا يرا برا یکودکشان چند سال

سبحان مخالف . خبر نداشت جز حماد و سبحان یهنوز کس لیبه سفارش سه انکرد ام یرها هم مخالفت. ردیبگ
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را  شانیاو مصممش کرد تا کارها قیفکر کند، اما تشو لشیبه دل نخواست. ترش کرد يحماد جد تیبود اما حما

 .زودتر سامان دهد

 ل؟یسه يچرا تو فکر -

 .رها نگاه کرد و لبخند زد به

 !ستیمهم ن -

 بگم؟ یکار کنم؟ چ یچ. میبخر لهیوس میمامان مصره که بر -

 .میخر یخب م -

 ؟يتو انبار میجمع کن ایبمونه  یتو خونه خال میبعد بذار -

 .میریفقط چند سال م. میمونه تا برگرد یجا م نیهم -

 :گفت دیبا ترد رها

 ل؟یسه یعوض کن متویتصم يخوا ینم -

 !نه -

 .بگم نایپس بذار من به مامان ا -

 .گمیاومدن بچه خودم به همه م ایبعد از دن -

 درست شد؟ یپس همه چ -

 :به چهره ناراحت رها انداخت و گفت ینگاه کوتاه لیسه

 ... یرها ول یدونم ناراحت یم -

 م؟یگرد یبر م یفقط مطمئن. گهید میقبال حرفامونو زد! لیولش کن سه -

 .میپسرم برگرد دنیقبل از به سن مدرسه رس دمیقول م. آره -

 .پرسم ینم يزیچ گهید نمیواسه هم. کنم یرو قوالت حساب م شهیمن هم -

 .چسباند شیدست سرد او را گرفت و به لب ها لیسه

 !ممنون خانمم -

**** 

 .کوچولو نمیدستتو بردار بب. دستاشم با خجالت گذاشته رو چشماش! يچه آقا پسر ناز! به به -
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چشمانش با . شد، گم بود یکه از دستگاه پخش م یتند قلب يگوپ گوپ صدا انیتاپ و توپ قلبش م يصدا

باور . دید یواضح کودکش را م ریوتص. دیچرخ یم يو قهوه ا ینارنج يها یخط خط انیم يقراریو ب یفتگیش

چشمانش گذاشته  يوتوانست بند انگشتان تپل و کوچک دستش را که ر یم یحت. بود یحال خوش. بود یقشنگ

مثل . آمد یخورد جان به تنش م یم ریکه تصو یبدنش و تکان کوچک يبا هر گردش دستگاه رو. بود، بشمارد

خواست  یبود که دلش م ادیذوق گرفتن آن دستان کوچک آن قدر ز. دیایب ایخواهد به دن یکه خودش م نیا

حباب  یو مثل ماه دیکش یم ازهیخم ریدر تصو هک یاالن چشم ببندد و باز کند و کودک نیشود و هم يمعجزه ا

 .داد، در آغوشش باشد یم رونیاز دهانش ب

  .دقت کند شتریمهربان دکتر باعث شد ب يصدا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

. گهیا کوچولو دستتو بردار د. پنج تا انگشتش، پاهاش نمیا. رو شکر کامل و سالمهجفتش خدا . نیدستاشو بب -

 . کنن یمامان و بابات دارن با ذوق نگاهت م

نشانه  نیو خاص تر نیباتریز دیبود شا شانیکه به لب ها يلبخند. رد و بدل شد لیرها و سه انیم یکوتاه نگاه

 .بود حداقل در آن ساعات شانیاز آرامش و خوش بخت

مامان و  نیالبته از همچ! چه خوشگلم هست. اسم بابا، مامانش که اومد آقا پسرمون رخ نشون داد! آخ آخ -

انگار . چشماشم بازه. دشینیکنم بهتر بب یخب رو صورتش زوم م. گهیتوقع عروسک داشت د دیهم با ییبابا

شازده پسر ناز و قهرمان  هی گهیدماه  هیراحت تا  التونیخ! صورت خوشگل و گردش نمیا. کنه یداره نگاتون م

 .نداره یذاره که خدا رو شکر تا حاال مشکل یم تونیپا به زندگ

 :بدن رها برداشت و گفت يرا از رو دستگاه

 . بره به خوابش برسه مینکن تشیاذ گهید یلیخ -

ابرو خواست عقب  که رها با اشاره دیایجلوتر ب یخواست کم لیسه. با تشکر دستمال را از دکتر گرفت رها

 :گفت نیبلند شد و در همان ح. ستدیبا

 واقعا خواب بود؟ -

 . عمرشو خوابه شتریبچه تو ماه هشت و نه ب! احتماال آره -
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 ها آماده کنم؟ يداریخودمو واسه شب ب گنیهمه م نهیپس واسه هم -

 .نشست زشیو پشت م دیخند دکتر

. طونهیو ش ركیز یلیخ دمیکه من د يپسر نیا. ادیکنار ب از همون شب اول با کوچولوش دیبا. گهیمادره د -

 .یذاره شمام استراحت کن یو م کنهیدرك م... شاایا

از حس . دستش قرار گرفت يدست او رو. نشست یصندل يرو لیو کنار سه دیکش یو راحت قینفس عم رها

 .دیشد، بال و پر شوقش بازتر شد و آرامش به اوج رس قیکه به تنش تزر یخوب

 :با لبخند نگاهشان کرد و گفت دکتر

 .دیریبگ نییسونو رو هم از پا لمیف دیتون یم گهیساعت د میتا ن -

 :با لبخند تشکر کرد و گفت رها

 ست؟یاومدنش معلوم ن ایبه دن قیدق خیهنوز تار -

 نیفرورد ستمیکنم، اما احتماال پونزدهم تا ب یبرات مشخص م قشویدق خیتار يکه اومد گهیدو هفته د... شاایا -

 !هیحتم

را دستش داد و  يدکتر نسخه ا. لبخندش پر رنگ تر شد! بهتر نیاز ا یچ! گریچهل، چهل و پنج روز د یعنی

آمد در هر ساعت از شبانه روز بود  شیپ شیبرا یکه اگر مشکل نیقبل را تکرار کرد و ا يهمان سفارش ها

 :رها با ذوق گفت. رفتند رونیبرخاستند و ب. تشکر کردند. ردیتماس بگ

 !آماده شه cdتا  میمنتظر بمون -

 :دستش را گرفت و گفت لیسه

 !میفعال بر. رمیگ یگردم م یبر م -

و در  دیدستش را کش لیشالش را شل کرد اما تا خواست حرف بزند سه. گرمش بود. نشست نیماش داخل

 الیخ یتوانست ب یخواست، م یامش را مآر نیخودش هم دلش ا یابتدا جا خورد اما وقت. آغوشش فرو رفت

کنار گوشش آرام و با تمام احساس . گوش و چانه اش گرم و دلچسب بود نیبوسه نرم او ماب. شود تشیموقع

 :گفت

 .معجزه شد نیا ریدرگ میخدا رو شکر که زندگ. خدا رو شکر که دارمت رها -

بهشت . بود ایته آرامش دن. دیچیشده با آرامش محض در مشامش پ نیعطر او عج يبو. دیکش یقینفس عم رها

 خواست چه کند؟ یرا م
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 .دیعقب رفت و دست به صورتش کش لیپرحرف و لذت تا باالخره سه یسکوت. شد يدر سکوت سپر لحظات

 !شدم از ذوق یتا بخوام برسم خونه خفه م -

دست  لیسه. گرفته اند زهیشده بود که جا یتندوست داش يمثل پسر بچه ها لیچهره سه. خنده اش گرفت رها

 .نشست شیو مرتب سر جا دیکش شیموها انیم

 ؟يخند یم یبه چ -

 .که کنارم نشسته یو مهربون پیخوش ت يبابا نیبه ا -

 ؟يخند یکنم، تو م یمن احساسات خرج پسرم م -

 کنم؟ هیاز ذوق گر يدوست دار -

 باشه؟ یشگیخنده رو لبت هم نیبرات بزنم تا ا يفقط بگو چه ساز! نه -

 . هیکاف يکه انقدر آرامش بهم بد نیهم. هیکاف ینیکه تو ساکت رو به روم بش نیهم! یچیه -

 .فرمان قفل کرد و نگاهش کرد يرا رو شیدست ها لیسه

 .خوابه دیشا اله،یخ دیشا گمیوقتا م یبعض. ستین فیدارم که قابل توص یحس هی -

 .يپر یاز خواب م يبخور شونیمشت از ا هیدفعه  هی -

 .دیشکم او کش يو دست رو دیخند لیسه

 . کن تیعشق منو کم اذ! پسر یه -

 .کنه یم یکرد و تالف دارشیخانم دکترم ب. خوشحاله ده،یذوق تو رو د -

دست به . امدین شینشد اما خم به ابرو تیکم اذ. خوش رنگ و ذوق زده او نگاه کرد يبه چشم ها لیسه

 :و گفت دیصورتش کش

 ...اما ... کنه رها  یم تتیدونم اذ یم -

 .دلت بسوزه که من زودتر حسش کردم. یتصورشو کن یتون یکه نم نهیریاون قدر ش -

 :و گفت دیخند. گرفت يرا به باز لیو ذوق کالمش دل سه طنتیش

 .میریخونه که م یتونم بچلونمت، ول یکه االن نم فیح -

 :اش انداخت و گفت شانه يخنده رها، شالش را رو با

 .زمیکه عز ستیوسط تابستون ن. سرده -
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 يبه قول مامان شانس آوردم روزا! گرمم شده یلیخ. یبزن نمیگفتم فن ماش یترسم ازت، و اال م یباور کن م -

 .بود یو اال خفه شدنم حتم فتادیآخر تو تابستون ن

 .تموم شده یتحمل کن گهیذره د هی -

 .جا به جا شد یگرفت و کم ینفس

 ساعت نشد؟ مین گمیم... شاایا -

 :به ساعت انداخت و گفت ینگاه لیسه

 .میریگ یم میایبعد م میاطراف چند تا فروشگاه سر بزن نیهم میبر. شه یکه نم رید. دونم ینم -

 .راه افتاد لینکرد و سه یمخالفت رها

**** 

 .کرد یرا خط خط کشیک ينشست و با کارد رو عقب

 ؟یبگ يخوا یمهنوزم ن -

 و؟یچ -

 :سر خم کرد و حق به جانب گفت مش،ینگاه مستق با

 م؟یچند مرتبه در موردش صحبت کرد -

 :و چاقو را رها کرد و گفت کیک سارا

مدت صبر کنم  هی یگیم نانیکه انقدر با اطم یدون یم یتو چ ه؟یهمه تعلل چ نیبدونم مشکل ا دیمن نبا -

 !شهیمعلوم م یهمه چ

رابطه دوباره مون به سرانجام نرسه چون خانواده ت  دیاز اولم بهت گفتم شا! سارا ستیدر کار ن یتعلل -

 دونیصبر کنم تا دوباره وارد م دمیم حیترج. من حوصله دردسر دوباره رو ندارم. دنیکش واریمقابلم د يبدجور

 .جنگ شم

 :با بغض گفت سارا

 ؟یکنار داشته باش دكیعشق  هیکه منو مثل  نهیحرف آخرت هم. گهید یچیپس ه -

 کار کنم؟ یچ یگیم -

 .را برداشت فشیبلند شد و ک سارا
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دوست  یهمه مدت با ترس و لرز باهات کنار اومدم که بفهم نیا. نیجور از خود راض هیهمه مردا ! یچیه -

 ...دارم اما تو 

هم  لیآرامش خانواده سه ختنیبه هم ر. شد قصد کرد تا لحظه آخر نگهش دارد شیسارا دوباره مهره باز یوقت

 نیهم يبرا. دشمن ترش کرد شهیاز هم رشینظ یب تیسبحان و آن حما یبانیخار پشت! گرشیشده بود هدف د

درهم و  يروزها نیدر ا. کرد یم عمل دیبه موقع با. هنوز وقت شوراندن او نبود. کرد یسارا را حفظ م دیحاال با

 :را گرفت و گفت فشیدسته ک. کوتاه آمد یکم. زمش داشتال یبرهمش اصال حوصله سارا را نداشت ول

 !مثل بچه ها قهر نکن! نیبش -

 .نشست شیدوباره سر جا سارا

 کنه؟ دایقراره پ ییرابطه چه معنا نینه؟ اصال ا ایدارم  ینقش تیمن تو زندگ. حرف آخرتو بزن سورن -

 .ندارم یبشن و اال با پدر و مادرت مشکل یبرادرات راض دیبا -

 یمشکل گهیبعد د. رهیاومدن بچش داره م ایبعد از به دن گهیدو ماه د یکیبره که اونم  یم ادیز لیسه غیت -

 .ستین

 .شد کیبه هم نزد شیابروها! برود؟ کجا؟. خورد یتکان سورن

 ره؟یکجا م -

 .مدت بره هی رانیاومدن بچش از ا ایقصد داره بعد از به دن دمیفهم یدونم اما اتفاق ینم -

 خوره؟ یم يخب موقت رفتنش به چه درد -

 .دونم یچراشو نم. البته هنوز به ما نگفتن. خواد ساکن شه یم یاحتماال چند سال. ستیموقت ن -

. زدند یدورش م گرید ییباز داشتند از سو. دانست یرا خوب م يپنهان کار نیا لیاما سورن دل! طور نیا که

 يقدر پا نیا لیکرد سه یفکرش را هم نم. دیکش یمشت شد و اگر در خلوت خود بود هوار م زیم ریدستش ز

دندان . داد یاجازه نم. و آرامشش هابودن کنار ر يبگذرد فقط برا زیآن قدر که از همه چ. ستدیبا شیرها و زندگ

اره برنامه اش به هم دوب. زدیرا به هم بر ایخواست تمام دن یاز حرص دلش م. هم قفل شده بود يرو شیها

را  یداد خوشبخت یاجازه نم. افتاد یدور تند م يرو دیباز با. آمدن آن بچه شود ایتوانست معطل به دن ینم. خورد

 .هنوز برگ برنده دستش بود. بردارند و از او دور شوند

 !تو فکر یرفت -

 :سر و سامانش را جمع کند و گفت یکرد احوال ب یسع. سارا نگاه کرد به
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 .سفر کوتاه باشه کیدر حد  دیشا -

خب  ینبوده ول یرها هم راض. زدن یبا سبحان حرف م اطیتو ح ؟یمطمئن ش يخوا یم یاز چ! سورن يوا -

 میتصم لیسه یشن ول مونیاصلن پش دمیشا. موضوع نیا شهیوقت پ یلیمال خ. مصممه که بره لیانگار سه

 .گرده یازش بر نم رهیکه بگ

 ییخواب ها. زد لیدر دل به حال خوش سه يپوزخند. داد هیو به عقب تک دیکش شیموها انیدست م سورن

 یپا پس م لیاگر سه دیشا! طوفان محض کی. است یآن زندگ يکابوس برا کیدانست فقط  یبود که م دهید

مهم  گریباشد، د استخو یکه م يحاال به هر نحو. کرد یرها را ترك م دیبا. شدند یها کمتر م یقربان دیکش

 .نبود

 :گرفت و گفت ینفس. لبخند بود کی ریسارا تعب يبرا پوزخندش

 .یفهم یم ویاوصاف احتماال زودتر همه چ نیبا ا -

 ؟یک -

 .دمیقول م. زود یلیخ -

 .و قهوه اشاره کرد کیسورن با لبخند به ک. دیکش ینفس راحت سارا

 .میبخور که بر. حاال اخماتو باز کن -

را کور  شینداشت اما عشق هم چشم ها نانیبه سورن اطم. دیکش یم غیدر گوشش ج يزیچ. لبخند زد سارا

 .ردیبگ میداد درست تصم یکرده بود و اجازه نم

 .خم شد یرا بست و کم نیماش در

 .يزودتر بهت گفتم و راحت شد دیشا. شب بهت زنگ زدم دیشا -

 :با لبخند گفت سارا

 .اگه طردم کنن یحت. سادمیمن همه جوره پات وا -

 نیرا باال داد و به ماش شیپالتو قهیسورن . حرکت کرد نیسارا عقب نشست و ماش. زد و سر تکان داد لبخند

 :را گرفت يرا در آورد و شماره ا لیموبا یگوش. داد هیتک

 .سر وقتت امیروزا آماده باش م نیهم. خواستم بگم کارم جلو افتاده ؟يچطور. سالم -

**** 
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را گرفت و  شیبازو لدایبود که  توریسرش داخل مان بایو تقر دیکوب یرا به هم م شیو هوار دست ها با داد ندا

 :گفت

 .قربونت برم قهیدو دق نیبش. میدیبچه رو چپ و چول د نیا يندا ما همه جا -

 !يدیکشه شما همه جاشو د یخجالت م ادیفردا نفسم م. بچه فقط به خاله اش محرمه يهمه جا -

 :با خنده گفت رها

 .ندا ریزبون به دهن بگ -

 .نهیبب شیزنش قبل از عروس میبد نویا. چه از همه جاشم گرفته نیبب -

 :بزند ندا تند گفت یرا گرد کرد و تا مادرخواست حرف شیچشم ها رها

 .مید یخب نشون نم. دیاز دهنم پر. دیببخش -

 :گفت و افزود یاستغفراله مادر

 !ذره مراعات کن دختر هی -

. و اثر نداشت دیهم شن گریتمام شود صد بار د لمیربع ف کیتا آن  یگفت ول یخب یلیبار خ نیصدم يبرا ندا

 .دیاش را بوس یشانیتمام که شد مادر دست در گردن رها انداخت و پ

 .خداحفظتون کنه واسم. دورت بگردم -

 .دیصورت مادر را متقابل بوس رها

 .ماهم زودتر بگذره فقط مامان هی نیدعا کن ا. خدا نکنه -

 .شهیمثل برق و باد تموم م. گذره مادر یم -

 :گذاشت و گفت نینشسته بود را زم شیپا يکه رو نیاسیبا لبخند  لدای

من از . ستیکدومتون ن چیه هیشب یول شهیم یخوردن یلیخ. رها ادیتپل مپل از کار در ب نیهمچ دمیقول م -

 ! گفتمحاال

 .تاب خورد یصندل يرا جلو داد و رو شیلب ها ندا

 بچه؟  شهیم یک هیوا پس شب -

 :با خنده گفت لدای

 !حمادشه هیدعا کن شب گمیمن م -

 :بار رها حق به جانب گفت نیا
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 هیشب دیبا. گفتن پسر کو ندارد نشان از پدر میاز قد یول ره،ینظ یمعلومه ب. دونه است هی یکیداداشم که  -

 .گهیباباش باشه د

 :به رها زد یچشمک لدای

 !ها کلک يباباشو دوست دار یلیمعلومه خ -

 مگه؟ يشک دار -

 .بر منکرش لعنت -

 :برخاست و گفت مادر

 .گهید دیایب دیپاش. تنها نشسته رونیب لیزشته سه -

 :بلند گفت ندا

 !من لیخودش افتخار نداد مادر داماد ذل اد،یب میما که گفت -

 .ندا زد يبه بازو يه اضرب رها

 !نخوردم نتویاگه مثل خودت مخ شوهر نازن. دهیورپر شهینوبت تو هم م -

 .جمع کرد نینمک یچهره اش را با حالت ندا

 . جون جنبه ندارن لیهمه که مثل سه -

 :بلند شد و گفت لدای

 .بگو که همه هم مثل تو زبون ندارن نمیا -

 خانم؟ لدایشما در آوردم که دلت پره  يبرا يچه خواهر شوهر باز -

 .کبابم دخترم يخواهر شوهرو کرد یگفت! واه واه -

 !لدایکشمت  یم -

 .ستادیچهار چوب در ا انیبا خنده م لدای

 رها؟ ياینم -

 :گفت يگرفت و بلند شد که ندا فور زیدست کنار م رها

 !لوینگیخوام مدام تماشاش کنم ج یم. رها رمیبگ یکپ cdاز  -

 .کشمت یاون وقت م. خراب نشه ندا cdفقط  -

 خانم؟ یکن یپسرمو پخش م ریتصو یاز من اجازه گرفت -
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 :لبخند زد و گفت. کنارش در چهار چوب در جا خورد لیسه دنیبا د رها

 .ننیسونو رو بب میایگفتم که م -

 .گفت و وارد اتاق شد يبا اجازه ا لیسه

 .دونم یها رو نم غویج غیپخشش دست ج لیدل. دمیکه فهم دنشوید -

 .دیندا از جا پر. ابرو به ندا اشاره کرد با

و آب و گل  يبعدشم حق خاله گر. کنم یبعدا حسابمونو با هم صاف م. باشه! لیآقا سه غویج غیج یوا باز گفت -

 رم؟یبگ یاجازه چ. دارم

 م؟یخدا بخواد اجازه که دار. نمیخودم شازده مو بب گهیبار د هیحداقل بذار ! فکر کنم بدهکار شدم ندا -

به  امدهیکودك ن يدر حال قربان صدقه رفتن برا. و دوباره نشست دیو از جا پر دیرا به هم کوب شیدست ها ندا

 :مادر آمد و گفت اورد،یرا ب ریسمت موس هجوم برد و تا خواست تصاو

 .کارت دارم ایمامان ب! ندا جان -

 .کنم مامان بعد تیبذار آقا سپهرو رو -

 .االن کارت دارم -

 .کرد و برخاست يغرغر ندا

 .مینگاه کن لوینگیج نیا ریدل س هیاگه گذاشتن ما . پس رها خودت روشن کن -

 :باال رفته و خنده گفت يبا ابروها لیسه

 ندا؟ یچ -

 :و گفت دیخند ندا

 .منه گرهیج گهیاسم د. لینگیج -

 .کرد يخنده ا لیسه

 !عجب -

 :رفت، مادر قبل از بستن در گفت رونیکه از در ب ندا

 .خودمو صدا کن یهم خواست يزیچ! شهیکم دراز بکش کمرت بهتر م هی! رها جان -

 :و گفت دیتخت دراز کش يرو لیسه. مادر سر تکان داد و لبخند زد و در را بست دیبگو يزیآمد چ تا

 .فرشته گنیبه مادر زن من م! آخ کمرم -
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 .نشست لیهکرد و کنار س یرا پل لمیف رها

 .يدیکش ازهیخم یالبد نشست -

 :شد و دست دور شانه او انداخت و گفت زیخ مین لیسه

 غیج نیهم داره ا ییعجب تخت کوچولو. دراز بکش ایب. دونست هوس کردم تو رو قورت بدم یم! رینه خ -

 .خانم غویج

 :و گفت دیآرام کنارش دراز کش رها

 .شن یسه نفر جا نم یول ستین کیتخت ندا کوچ -

 .دوخت و رها را در آغوش گرفت توریچشم به صفحه مان لیسه

 زبل خان؟ نیکار کرده با دل من ا یچ -

 .که مامانش کرده يهمون کار -

 .دیرا به صورتش کش شیصورت رها خم شد و لب ها يرو لیسه

 .دیبهم بد زهیجا هی دیمنو گرفت نیحداقل دل و د -

 .چشم چرخاند و نگاهش کرد رها

 خوشگل تر که خدا بهت داده؟ نیاز ا هزیجا -

 .ستین نیقشنگ تر از ا یچیه -

 .نگاهش کرد گوششیباز يزد و با چشم ها لبخند

 .از صبح سفارش دلم تو دلم مونده یول -

 ؟یتنتم حساس بودم، چ ياگه از اون زنا بودم که به بو -

 .یستیحاال که حساس ن! شدم جون خودم یم ریپ -

 :با تعجب گفت. او پر از خواهش بود يچشم ها. از لب رها رفت خنده

 !لیزده به سرت سه -

 .دیفشرد و ارام او را بوس شیدست ها انیو صورت او را محکم م دیخند لیسه

 .نینگه داشت يما رو تو خمار يجور نیهم از تو، هم از زبل خانت که ا. ارمیمن از تو جا ب یحال هی -

 :و آرام گفت دیلبش کش يانگشت رو. برد شیسرش را پ لیکه سه دیکش یگاز سر آسود ینفس رها

 .بسه نمیهم. که ازم نگرفته مویهمه چ -
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زمان تا کجا  دیآن قدر آرام بود که خودش هم نفهم. داشت تیشدنش نفسش با او حس خوب آرامش و امن یکی

 . چرا بسته شد شیرفت و چشم ها شیپ

**** 

 .نگهش داشت یکه دست دیگفت و به پهلو چرخ یتکان خوردن شانه اش هوم با

 .گناه داره اون بچه. غلت نزن رها يجور نیا -

 .باز کرد مهیرا ن شیآرام مادر چشم ها يصدا با

 .خوابم برده بود! سالم -

 .بلند شو دست و صورتتو بشور وقت شامه. یهست خواب یدو ساعت. قربونت برم یخسته نباش -

 :به اطرافش انداخت و گفت ینگاه. را پشت گوشش زد شیو موها نشست

 کجاست؟ لیسه -

شد که از خونه مادرش بهش زنگ زدن،  یدونم چ یبعدم نم. رونیاومد ب يدیکه خواب نیبعد از ا قهیچند دق -

 .رفت

 .دیخواب کال از سرش پر. جا خورد رها

 .شده مامان يزینکنه چ ؟یچ یعنیرفت؟  -

 .فقط سفارش تو رو کرد و رفت. نگفت يزیمن که چ واال به -

افتاده بود و اال  یحتما اتفاق. حس بد دلشوره دوباره به جانش چنگ انداخت. را برداشت فشیخم شد و ک رها

 :دیرا برداشت و پرس لشیموبا. کند و برود شیخبر رها یب لیمحال بود که سه

- رفته حاال؟ یک 

 .يدیکه تو خواب نیبعد از ا قهیگفتم که چند دق -

 ییرو به مادر که با چشم ها. شور زد شتریدلش ب. دست زد و بوق آزاد خورد، اما جواب نداد لیشماره سه يرو

 :کرد با التماس گفت یدلواپس نگاهش م

 .چشات نگرانه. شده بگو مامان يزیتو رو خدا اگه چ -

و حال  لیمتعدد سه يسفارش ها. م خوب بوداست اما حفظ ظاهر ه يهر چند معلوم بود ظاهر. لبخند زد مادر

 .زد رونیاو چقدر آشفته از خانه ب دیداد بگو یو روز رها اجازه نم

 .ذاره یخبرت که نم یب. خودش بده يخبر هیبخور تا  يزیچ هیفعال  ایپاشو ب. مامان جان... شاایا رهیخ -
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 .برداشت دیبزنم شا گهیزنگ د هیشما برو  -

 .دتر که بچه ها گرسنشونهزو ایپس ب! خب یلیخ -

 .باشه -

دفعه  کی. دیرا چند بار کف دستش کش یگوش. باز هم جواب نداد. را گرفت لیکه رفت دوباره شماره سه مادر

 دنیبا د. زنگ خورد یکه تماس برقرار شود گوش نیبالفاصله شماره را گرفت اما قبل از ا. به فکر سبحان افتاد

 نیاز ا یخاطره خوب. جواب دهد دیترس. ودب یکد و شماره نشان دهنده تلفن کارت. شماره تلفن ناشناس جا خورد

 :سالم کرد و گفت يغذا فور زیحماد سر م دنیبا د. رفت رونیرا برداشت و ب یگوش. شماره ها نداشت

 .هیک نیجواب بده بب نویا! حماد -

 .دیکش نیاسکر ينگشت روبا تعجب نگاهش کرد و بالفاصله ا حماد

 !بله -

 :باز شد و گفت شیمکث ابروها هیچند ثان با

 شده؟ يزیتو؟ چ ییکجا. واال خودش داد دستم جواب بدم ؟یخوب -

انگار . اما حالت چهره حماد هم انگار عوض شد رد،یرا بگ یدل تو دلش نبود زودتر گوش. است لیسه دیفهم

 .قرار و آشفته سر و دست تکان داد یب. شد دهیمانده آرامشش کوب یاو بر سر باق يبا چشم ها یپتک محکم

 شده خب؟ یچ! دق کردم که من -

 .دست مقابلش باال گرفت و سر تکان داد حماد

. من روشنه یاومد گوش شیپ يکار. قربونت. االن فکر کرده چه خبره. به خودش بگو ایب! لیخب سه یلیخ -

 .فعال خداحافظ

 .را سمت رها گرفت یبا خنده گوش و

 .یکول ریبگ -

 :گفت يرا گرفت و فور یبا ترس گوش. دیکش یم ادیفر یانگار از دلواپس. حماد نبود یشگیخنده، خنده هم نیا

 شده؟ یچ ل؟یسه -

 سالمت کو پس خانم؟ -

 .داد رونیب نهیاز س قیعم یرا باز و بسته کرد و بازدم شیها چشم

 شده؟ یچ! لیهس یمردم از نگران. سالم. دیببخش -
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خونه جا  مویگوش. مارستانیب مشیمامان هول کرد آورد. ذره حال سارا بد شده هی. نگران نباش! بابا یچیه -

 .زنم یبا کارت بهت زنگ م نیواسه هم. گذاشتم

 .مبل گرفت و نشست يدست به دسته . دلش پاره شد بند

 شده؟ یچش شده؟ چ! سارا -

امشب تو اون جا . نگران نباش. البته االن خوبه! خورده یچ رونیب ستیمعلوم ن. بوده تیمسموم گهیدکتر م -

 باشه؟. بمون

 :و دلهره گفت دیترد با

 نه؟ ل،یسه یکن یرو که پنهان نم يزیچ -

 :آرام گفت یبا مکث کوتاه لیسه

 ؟يندار نانیمگه به من اطم -

 ...معلومه که دارم، فقط  -

 . شتیپ امیفردا م. خودتو جوجه من باش تو فقط مراقب. فقط نداره -

 باشه؟. شد يزیبهم زنگ بزن چ لیسه -

 فعال؟ يندار يکار. چشم -

 .مراقب باش! نه -

را  قتیهمه حق لیسه. پنهان بود. اشتباه بود يزیچ کی. نگاه کرد اهشیآورد و به صفحه س نییرا پا یگوش

 .نگفت

**** 

سبحان که  يصدا. رفت رونیبه پشت سرش هم نگاه نکرد و از اورژانس ب یگذاشت حت شیرا که سر جا تلفن

 :و گفت دیسبحان به او رس. ستادیو ا دیرا شن دیدو یدنبالش م

 ؟يریکجا م -

 حالش چطوره؟. ذره قدم بزنم هی اطیتو ح -

 :درهم کنارش راه افتاد و گفت يبا چهره ا سبحان

 .بنشونه یو داد بخواد حرف خودشو به کرس غیکه با ج هیعروسک باز یفکر کرده زندگ! احمق يدختره ! خوبه -

 :سبحان با اخم گفت. نشست یمکتیرفت و لب ن گریبه سمت د لیسه
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 .اصال برو خونه ایتو  میبر ایب. وامونده مکتین نیا خهی -

انگار گرفته  اینهمه د. نبود دایستاره هم در آسمان پ کی. شد رهیرا باال گرفت و به آسمان گرفته شب خ سرش

 :آرام و گرفته گفت. اوهام وحشتناك دست از سرش بردارند نیقرار بود ا یک. بود

 !دختر چه مرگشه نیبفهمم ا دیبا. کنم دلم آشوبه یم يهر کار. کشه برم یپام نم -

 :فرستاد و گفت رونیبا حرص نفسش را ب سبحان

 .خورد یو قهر نم يمشت قرص سر لج و لجباز هیو اال  گهیخواد د یمرگ م -

بود که  ادیمغزش ز ریز الیآن قدر شعله فکر و خ. سرش قالب کرد ریداد و دو دستش را ز هیبه پشت تک لیسه

 .را کمتر حس کند يفلز يها یهوا و صندل يسرما

 .بهش شک دارم سبحان -

 ؟یواسه چ -

 .ادینم یخوب يبوها. هنوز با اون پسره رابطه داره -

 .ستیخود سر نقدر  نیا! نه بابا -

 :به او گفت يا هانهیبا نگاه سف لیسه

 م؟یکن یکار م یجا چ نیسبحان؟ پس ما ا ستیواقعا ن ست؟ین -

 .بود دهیاز همه ترس شتریکه خودش ب يدید. از سر حماقتشه نیا -

 :و گفت دیمثل فنر از جا پر دهینکش هیکنارش نشست اما به ثان سبحان

 .سرما تا مغز استخونم رفت. جا نیا ینشست يچه جور! لیکارت کنه سه یخدا بگم چ -

 :سرش برداشت و گفت ریدستش را از ز. سبحان خنده اش گرفت ياز کارها یو دار آشفتگ ریآن بحبوحه و گ در

 ؟ینشست یواسه چ. سرده یگفت شیپ قهیخودت دو دق -

 !ستیروشن ن رتیز یکُرس نمیپاشو بب -

 .دیحوصله خند یب

 ؟يآورد ریوقت گ! سبحان -

 رفته؟ نیکال حسات از ب ایفلزاس  نیدوباره برف اومده و سوزش هنوز تو تن ا شبید تهیحال یلیخدا وک! نه -

 .گفت و بلند شد ياستغفار لیسه

 راحت شد حاال؟ التیخ -
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 :و گفت دیچیشال گردنش را کامل دور گردنش پ سبحان

شه، تو هم جو  یخواهره عقل نداره، حرف حساب سرش نم. دونم چرا از خواهر و برادر شانس ندارم یمن نم -

 .ستین تیگرما و سرما حال رتتیبگ

قبال هم بارها . توانست باشد ینم لیدل یکار امشب سارا ب. داد رونیب نهیرا از س قشیو عم یبازدم طوالن لیسه

آرزو  لیکه سه يزیچ. را ثابت کند يگرید زیخواست چ یکارش م نیو اعتراض کرده بود اما امشب با ا هیگر

 .کرد در موردش اشتباه کند

 .ینگفت -

 و؟یچ -

 هنوز با اون پسره رابطه داره؟ یگیکه م يدیاز سارا د يزیچ -

شده و هر دفعه نامه  ونیدر م یکیکالساش  هیکه مدت دهیامروز مامان تازه نامه آموزشگاهشو د یوقت -

مربوط  يزیچ یبکنم و به کس مویخوام زندگ یکشه م یاون قدر ساده داد م یوقت. کرده یم دیآموزشگاهو ناپد

عق  يو از صدا ادیدر نم اشکنه و بعد دو ساعت که صد یجر و بحث م یکیتو اتاق و با  رهیم یوقت. ستین

 ... یوقت... تو اتاق  رنیزدنش م

 :و با حرص گفت دیو محکم دستش عقب کش عیا حرکت سرب انیرا م شیموها

ذارتش به  یو خودش هم م دینداشته باش شیکار گهیبه خاطر پاره نشدن حرمتاتون شما د گهیبابامون م یوقت -

شدن به اون  کیدور واسه نزد زهیر یداره م ویکه همه چ نیا ریگرفت؟ غ شهیم يا جهیحال خودش چه نت

 مردك؟

 :ثابت به او گفت یدرهم و نگاه يبا چهره ا سبحان

 ... یبگ يخوا یم یعنی -

 .ستادیگفت و ا ییوا يسبحان ا. چشم بست و سر تکان داد لیسه

 ... کرده باشه  يادیبه خدا غلط ز -

. استفاده رو کرده تینها نیواسه هم. پس زده شدنش گفته بشه یواقع لیذارم دل یدونست من نم یسورن م -

 . گذاشته کف دستش ویپوك همه چ و کیج. سارا هم ساده

 بره خب؟ یم یچه نفع -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٤٢٣ 

از . ترسم یکنه م یچند سالش رد م قیرف هیکه داره به اعتبار  یاز اون همه جنس. ترسم سبحان یاز بابا م -

سارا ساکت مونده به سفارش سورن تا بتونه زهرشو . ترسم یکه همه مونو خواب کرد م یمدت یسکوت طوالن

که حاال  دهیرس ییدستش به جا نسور. عمر زحمت همه رو به باد بده هیمن  یخوام مشکالت زندگ ینم. زهیبر

از پشت سر  طونویآدم دست ش نیا. نداره که سر و صدا بلند شده یاجیبهش احت گهید. کنه یداره سارا رو دك م

 .سه قفله کرده

 .ن جا، جا کرده باشهکردم خودشو او یاما فکر نم دمشیبار تو بند و بساط رفعت د هی -

 .شد و با بهت نگاهش کرد خکوبیدر جا م لیسه

 ؟یگیم يرفعت؟ بعد االن دار -

 !نه ایدارم خودش باشه  دیبه جان عسل فکر کردم اشتباه کردم اما االن ترد -

 :دست پشت سرش گذاشت و زمزمه کرد لیسه

 ! خدا ای -

 :و گفت دیبه سمت سبحان چرخ عیسر

 ه؟ هان؟بار که هنوز نرفت -

 .و منگ نگاهش کرد جیگ سبحان

 .پس فردا صبح یعنی. دوشنبه صبح یخودت گفت! نه -

 :را محکم به هم فشار داد و گفت شیچشم ها لیسه

 .بده تویگوش -

شد و بار منتقل  یاگر صبح م. کرد دایخواست پ یرا که م يرا سمتش گرفت و شماره ا یگوش يفور سبحان

تا تماس وصل . کرد یخانواده بلند م انیآن وقت سرش را چطور م. توانست بکند ینم يکار چیه گریشد د یم

جلوه دادن سفارشات  ناقصانجام دهد  قیتوانست در آن دقا یکه م يتنها کار. شروع به صحبت کرد عیشد سر

که  يبار ریمس رییکه سورن دنبالش بود و البته تغ يزیدرست همان چ. رفت یسوال م ریبود و اال اعتبار پدر ز

 .ردیبگ لیکرمان از دوست سورن تحو ندهیقرار بود نما

**** 

راحت باشد و بخوابند خودش را به  هیبق الیکه خ نیا يبرا. سر شب و دلهره کار خودش را کرده بود خواب

 یم شیهر چه پ. کرد یکمرش باز درد م. بلند شد ستین داریب یکه مطمئن شد کس یخواب زده بود و زمان
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 کی يتمام مدت باردار فتندگ یکه م دیرس یو سحر م لدایتازه داشت به حرف . شد یم شتریدرد هم ب نیرفت ا

هر . دیچیپ شیشالش را دور شانه ها. کرد یانگار طاقت را واقعا طاق م! طرف کیماه آخر هم  نیطرف و ا

و نفس  ستادیداخل تراس ا .رفت رونیآرام در را باز کرد و ب. شد، باز او گرمش بود یچقدر هم که هوا سرد م

بود که اگر نور  کیآن قدر همه جا تار. دیبه دل شب کش را يدیبازدمش خط بلند و ممتد سف. دیکش یقیعم

با . نگاه کرد یو به صفحه گوش دیآه کش. بود يریدلگ یشب زمستان. نداشت صینبود قدرت تشخ لشیموبا

 ینیبا خوش ب وانیپر ل مهیبه ن يخبر یداد در ب حیترج. نگرفت یباز هم تماس گرفته بود اما جواب لیشماره سه

 .لب با کودکش حرف زد ریو ز دیشکمش کش يدست رو. نگاه کند

 "!فتهین يدعا کن اتفاق بد. زمیعز يتو فرشته ا"

. دود شود و به هوا برود شیبس بود تا دلهره ها نیهم. لبخند زد یگفت ول یآخ. خورد يکرد تکان تند احساس

نگاه  یبه ساعت گوش! يزیخوب شدن هر چ يدوباره برا دیعمر ام کیبود با  يتحرك او مساو نیکوچک تر

 .برگشت رشحماد از پشت س يداد که با صدا هیتراس تک واریبه د. از دو گذشته بود. کرد

 .کنه یبرو برگشت صادر م یما رو ب رینشون بده، حکم ت لیو به سه رهیحال ازت بگ نیتو ا یکیعکس  هی -

 .زد یکم جان لبخند

 ؟يداریتو هنوز ب -

 .را بغل گرفت شیو دست ها ستادیکنارش ا حماد

 ...بدو ! برو تو که حوصله چک و چونه زدن با داماد و ندارم ایزود ب -

 . رمیم -

 !االن -

 .تو خونه اعصابم خرد شده. نکن حماد لهیپ -

 شده؟ یچرا دوباره؟ چ -

 :آرام گفت. و گرفته شب نگاه کرد رهیآسمان ت به

 .ازم پنهان کرده ویزیچ هی لیکنم سه یدونم اما حس م ینم -

 .را گرفت شیبه طرفش رفت و بازو حماد

 .برو بخواب ایب. یگیم ونیبچه و هذ نیبه ا ينصف مغزتو داد -

 :و گفت دیپس کش یرا به نرم شیبازو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٤٢٥ 

 .زنه یدلم شور م... واقعا حق با توئه اما  دمیشا -

 . دنیدرسته قورتش م شهیم یاون شازده پسر نمک. زنه یشور م يخود یدلت ب -

 یکاش م. بدتر بود زیاز همه چ نیکرد و ا یسخت زبان باز م. شده بود لیراه سه رویحماد هم پ. دیکش یآه

 چیه ریآشفته ز يآن دو دو زدن مردمک ها. علوم استم شانیکه به چهره بکشند باز چشم ها یدانستند هر نقاب

که قرار بود  یقتیحق نیاز ا دیترس یفقط م. ماند یابر نم ریز یماه چیه. شود یاز مصلحت پنهان نم يا هیال

 .کند رشیدفعه غافلگ کی

 .شدن سکوت و نگاهش، حماد لبخند زد و سر تکان داد یطوالن با

 ؟ینشناخت ه؟یچ -

 ؟یگیبپرسم جون رها راستشو م يزیچ هی! حماد -

 :با اخم گفت حماد

 !من از دروغ متنفرم یدون یم -

 ست؟ین گه،یجور دروغه د هیهم  يپنهان کار -

 .بدم لتینکن مزخرف تحو کیمنو تحر -

 .خبرم یوسط هست که من ب نیا يزیچ هیپس  -

 کنه؟ یم یفرق! یخبر باش یحاال بر فرض محال باشه و تو ب -

 :فتبا حرص گ رها

 .کشه یشما منو م يها يباز نیآخر ا -

 .سمت در برگشت که حماد دستش را گرفت به

 !داده ادیبدم فلک کنن که به تو قهر کردنو  لویسه نیا دیبا -

 مگه بچم قهر کنم؟ -

 .يبچه شد. رها يلوس شد -

 .خوام احمق فرض شم یفقط نم! رینه خ -

 .زد ایو باالخره دل به در دیلب خشکش کش يزبان رو حماد

 .قبل از رفتنت يانجام بد دیکارا با يسر هیبعد  ادیب ایبذار پسرت به دن -

 ؟يچه کار -
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. داد رونیاش ب نهینفس تکه تکه از س. دیانگار دو دست محکم حنجره اش را چسب. نگاهش را از او گرفت حماد

. شد یاز عمرش کم م یمدت دیکش یبازگو کردنش م يکه برا يو بدتر از آن درد تیذهن نیبا هر مرتبه تکرار ا

گرفت و به  ینفس. دردش بود يایگو یبه حد کاف دیترد کیچند ماه به خاطر  یط شیموها انیم دیسپ يتارها

 :گفت یسخت

 .راحت شه شهیهمه واسه هم الیکه خ شیآزما هی دیشا -

 .زل زل نگاهش کرد. دل رها پاره شد بند

 ؟یواسه چ شیآزما -

. مات و معصوم او نگاه کرد يبه چشم ها. بزند یجرأت نداشت حرف. لرزانش تمام تن حماد را لرزاند يصدا

 :گفت. بود ایکار دن نیشاق تر یبار آن همه فشار روان ریکه ز یمتیو با مال دیدست به صورت رها کش

 . ستیهم مهم ن یلیخ. زمینترس عز -

 ...پس چرا  ستیاگه مهم ن -

 :فورا جواب داد. همان شماره سر شب بود هیشب يشماره ا. کاره رها کرد مهیفنش حرفش را نزنگ خوردن تل با

 شد؟ یچ. لیسالم سه -

 !لینه سه اد،یاسم من سر در ذهنت ب يریرسه که هر جا م یم يباالخره روز -

 ! به چهره حماد شیدر دستش خشک شد و چشم ها یگوش

رها  دهیپر يرنگ و رو دنیدر آمد و حماد با د شیلب ها انیز ما يخفه ا "نه"از سر گرفته شده بود؟  يباز

 .را از دستش گرفت یگوش

 !لیالو سه -

تاختن سورن و حرف  يرا برا دانیم هیچند ثان ياز سر شوك که برا یسکوت. خنده بلند سورن حماد ساکت شد با

مرد جوان فرو  نهیرحمانه در س یخنجر بود که ب کیلحن سخره گر او مثل . کرد یخانه براندازش خال يها

 .آمد رونیرفت و ب

 ؟یزودتر بهش بگ يخوا یم ویچ ؟يگرد یم لیدنبال سه ه؟یچ -

به پست هم  یبد موقع. رها جدا شد تا بند را آب ندهد يرنگ و رو ینگران و دلواپس حماد از چهره ب نگاه

 :قبض شده گفتمن یاحساسش را جمع کرد و با فک يدست و پا! بد موقع یلیخ. خوردند

 .و گورت گم شده يفکر کردم مرد -
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 ؟یگشت یواسه فاتحه خوندن دنبال سنگ قبرم م -

 ینم. بود شینگاه مات رها هنوز رو به رو. شد دیپنجه اش را آن قدر محکم مشت کرد که انگشتانش سف حماد

 .آمد نییپا شیصدا. کند سکیتوانست ر

 ... یآرزوم کشتنته سورن ول نیفعال آخر یدون یم -

 .دونم یم ،يکارم دار یول -

 ؟یهست یکدوم جهنم -

 .بهشته هیشب شتریکنم ب یکه دارم برا رها آماده م ییجا -

اش  نهیس دیکش یهمه وقاحت م نیبابت ا يهر نعره ا. کرد یاش داشت پوستش را پاره م قهیو شق یشانیپ رگ

 .شدن بود یاز شدت فشار مغزش در حال متالش. شد ینم یخال

 . دهنتو ببند سورن -

برگ . افتی یقدرت م شتریب. شد یرا صاحب م دانیم شتریکرد، سورن ب یچه حماد تظاهر به آرامش م هر

 .برنده دستش بود

 یحرف م یکه از چ یدون یم. حاج رضا رو يالبته ضامن نارنجک آبرو. دمیفعال ضامنشو کش ،يدار اریاخت -

خالص گفتن  ریت یکه گرفت یباهوش یلیخ! یرفت یمزخرفات نم نیو ا شیزنم و اال دنبال دکتر و پزشک و آزما

 ؟یچ یعنی

آب دهانش را قورت داد و . زده بود خی ایدن. سرد بود. رها را تکان داد يحماد چشم ها نهیتند قفسه س حرکت

حالت بلندگو  يکشمکش کوتاه باعث شد تلفن رو نیو هم دیرا از دست حماد گرفت اما او دستش را کش یگوش

 .ردیقرار گ

 من بخوام امانتمو پس بده؟ ای یگیحاال خودت بهش م -

 نیدست به نرده گرفت تا زم. نشست، اما چشم از چشم سرخ حماد برنداشت نیزم يرها تا شد و رو يزانوها

 :گفت یحماد مقابلش نشست و با نگران. نخورد

 ...رها  -

 :چن گزد و با بغض و نفرت گفت یبه گوش رها

 ...چرا  ؟يدار یبر نم میچرا دست از سر زندگ ؟یعوض يخوا یاز جونم م یچ -

 شه در موردش حرف زد؟ یقشنگ تر نم يبه نظرت حضور. زمیآروم عز -
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 !به تو نداره یربط میزندگ. به تو ندارم یمن ربط -

 .دیاما رها دستش را عقب کش ردیرا بگ یبرد تا گوش شیحال بد و آشفته رها دست پ نیدلواپس ا حماد

که  يسر سارا آورد ییچه بال. باشه یخال نهیتونه از ک ینم. تونه خوب باشه یمثل تو نم يادیمطمئن بودم ش -

 ؟يخبرشو بهم بد يزنگ زد

تو  یعنیبه هدفم پله بلند بود تا منو  هیسارا ! گوشت چه خبره ریز یدون یاون قدر ساده که نم. رها يساده ا -

. شدم کشیبه عشق تو نزد دیفهم. خوامش ینم دیبود که فهم نیپس افتادن امروزشم واسه هم. کنه کینزد

 .میبود نبالشنشد که ما د يزیاون چ! یخواست یکه خودت م يزیچ. برنامه مون لو رفت

بار در  نیضبط شده چند يجمله مثل نوار نیا. ماند رهیو دلواپس حماد خ ینگاهش به چهره عصب. شد ساکت

 "!یخواست یکه خودت م يزیچ". شد یذهنش بک و پل

 زم؟یرفته عز ادتی يکه بهم داد یینکنه قوال -

 .دوباره دستش را گرفت حماد

 .گهیمزخرف م. گهیداره چرت و پرت م. به حرفاش گوش نده رها -

 یناجوانمردانه طوفان م يحمله  ریدر مس يدیمثل ب. دیلرز یم. را به گوشش چسباند یرها دوباره گوش اما

 .ستادیا شیاما محکم سر جا دیلرز

 !یستین یچیتو ه. مشت ادعا هیجز  يندار یچیتو ه. سورن یخراب کن مویذارم زندگ ینم -

 .رهیتو با حق من پا بگ یذارم زندگ ینم یول ستم،ین یچیباشه، ه -

 :و بلند گفت هیگر با

 ؟یچه حق -

 .رمیگ یاون بچه رو ازت م -

حق ! حق... ضربه از کجا بود؟ بچه  نیا. گرفت جهیچرا تا سر بلند کرد سرگ. آسمان چقدر کوتاه بود سقف

 داشت؟ یچه ربط! به هم داشت؟ یچه ربط! سورن

خوب . بچه مال من باشه نیا دیشا. يتو خودت هم مشتاق بود. زنم رها یحرف م یاز چ ومدهین ادتینکنه  -

 ...اومد و  ادتیاون شب بهتر  دیشا. فکر کن

 .اش فشار داد نهیحماد شانه اش را گرفت و سر فرو افتاده او را محکم به س. افتاد نیزم ياز دستش رو یگوش

 کثافت؟ یکن یبلغور م يدار یچ -
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رو بذار خودشم صداشو بشنوه که چه  يد یاون س. يدیتو هم که صداشو شن. گمیم یچ دیخودش فهم -

 .تا مجبور نشدم با خونواده شوهرش وارد معامله بشم ادیبهتره با خودم کنار ب. بهم داده ییقوال

 ...و  يسادیوا ایدن يکجا یدون یم ؟یکن یم يبا نجابت رها باز يکه دار یانقدر کثافت -

 .يافتاد ینم شیکه به فکر آزما یتو اگه به خواهرت شک نداشت. شعار نده حماد خان -

 گرید. مرده کیدرست مثل . سرد بود. مات مات بود. سر او را بلند کرد. کشد یا نفس نمکرد ره یم احساس

چند ضربه آرام به صورتش زد و . از دستش افتاد و صورت او را باال گرفت یگوش. دیسورن را نشن يصدا

دستش را محکم . دیکش يخفه ا غیآن ها ج دنیبا د. شد شیدایپ لدایباال تر که رفت  شیصدا. کرد شیصدا

 :گفت یحماد با خشم و نگران. دیمقابل دهانش گرفت و به طرفشان دو

 .از باال اریمنو ب چییپاشو لباسا و سو -

 شتریزنده نگه داشتن رها تالش ب يدانست تالش برا یچه م. و حماد رها را بلند کرد دیبه سمت خانه دو لدای

حرف از  کیشد،  یم دهیاش سنج یزن با باکرگ کی نجابت یتا وقت. بردنش لب پرتگاه مرگ است يبرا

 .به حرمتش باشد یینها کیتوانست شل ینامحرم هم م

اثبات  يبرا یحت یگاه. بود اتشیشاهرگ ح يبرنده رو غیت کیزن  يروز ازل انگشت اتهام تهمت برا از

 . فهمند یرا م خوب حرف هم یزن و درد و سکوت گاه. گفت سیگرفت و ه ینیانگشت مقابل ب دینجابتش با

**** 

دستش را  یحال یرا ببندد که رها با ب شیپالتو يخواست دکمه ها یو م دیکش شیموها يشال او را رو لدای

 .گرفت

 اد؟یحماد ب یگیم -

 االن؟ -

بغض رها . رفت رونیحرف ب یب لدای. دستش نگاه کرد يها شیبه مدارك و آزما. نگفت يزیخم کرد و چ سر

 شیپالتو يچکه چکه رو شیاشک ها. را بست شیلرزان دکمه ها یبا دست. شد ریسراز شیو اشک ها دیترک

آرامش  يرو دچرا قرار نبو. اشکش تندتر شد يقطره ها. شکمش خشک شد یبرآمدگ ينگاهش رو. دیچک یم

 یحت. یجنبش نیاز کوچک تر غیکرد اما در یم طنتیش کیکاش او . انگار کودکش هم بغض داشت. ندیرا بب

 یبه طفل ب یحت یآن اشتباه لعنت. خورد و باز در خود جمع شد یهنگام سونو هم با چند ضربه دکتر تکان کوچک
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. کرد شیحماد داخل آمد و آرام صدا. لرزانش صورتش را پاك کرد يبا کف دست ها. کرد یگناهش هم رحم نم

 .گذاشت نیرا زم شیلب تخت را گرفت و پا. افتاده بود ریشرم و ترس و درد گ انیم

 .رنیبگو االن ازم بگ. قرار بود بدم یشیچه آزما -

 .رنگ و ترس خورده او کرد و سپس به طرفش رفت یبه چهره ب یطوالن ینگاه حماد

 .ستین يعجله ا -

 ه؟یشیچه آزما یگ یچرا نم -

 .میزن یبعد حرف م میبر ایب -

 !حماد -

 .کنم یخواهش م. لج نکن رها -

 .را در آغوش گرفت شیرفتند رها دست ها رونیکه ب مارستانیاز ب .گرفت و راه افتاد ینفس

 !راحت ترم. خونه خودم رمیمن م -

 .مامان دلواپست بود رها -

 :گفت لدایبه  ینگاه کوتاه با

 .راحت شه خوبم الشیزنم که خ یبهش زنگ م -

دوباره  یوقت. شد یطوالن لدایشدن  ادهیتا پ انشانیسکوت م. نزد اما اول به سمت خانه خودش رفت یحرف حماد

 :کوچه رد شد، رها آرام گفت چیحماد از پ

 دونم؟ یبدونم که نم دیبا یچ -

 :شده گفت يبازساز یینگاهش کرد و با صدا حماد

 . به فکر اون طفل معصومت باش ،یستیبرد رها؟ به فکر خودت ن شیشوك کارتو تا کجا پ هی نیبب -

بلند هم خجالت  يبا صدا هیاز گر. چسباند و دستش را به لبش نیماش شهیسرش را به ش. با صدا شکست بغض

به  یشدن حرمت حت یطعم مرگ و زخم. برادرش يشدن نجابتش مقابل چشم ها یچه رسد به زخم دیکش یم

 :حماد دستش را گرفت و گفت. بود کیزبان هم نزد

 .گهیم ادیچرت ز یاون مردك روان یدون یتو که م. نکن رها هیگر -

 :خش گرفته گفت ییآن که نگاهش کند با صدا یب رها
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از چه قول و قرار و . زنه یحرف م یدونم از چ یهنوز نم. ترسونه یو لحن محکم منو م يهمه خونسرد نیا -

 .يبرنامه ا

 .تاب نگاهش کرد یرها ب. شد یحماد طوالن سکوت

 يمن اصال با اون قول و قرار. گهیدروغ مبه خدا، به روح بابا قسم . ساکت نباش گهیتو د. حماد رمیم یدارم م -

 ...که  دمشیند گهیاصال د. نداشتم

 .دونم خواهرم یم. من زیدونم عز یم -

 ؟یپس چرا ساکت -

رو هم فراموش کن تا به وقتش گردنشو  وونهیاون د يحرفا. ایسکوت کنار ب نیتو هم با ا. بگم بدتره یهر چ -

 .بشکنم

 .دیناز یه سورن جلو بود و به همان قدم مک یاز قدم دیترس یخودش هم م اما

 ؟یزده باشه چ یاگه به سارا حرف ؟یبده چ لیسه لیمزخرفاتو تحو نیاگه ا -

 .چند هفته رو هم تحمل کن نیرها ا -

 به بچه داره؟  یآخه چه ربط. تونم ینم -

 .فعال فراموش کن. ولش کن -

 ...التماس کنم که  -

 :و مضطرب گفت یعصب حماد

 . ستیاالن وقت نبش قبر کردن اشتباهات ن -

 .رها باال رفت يصدا

 ...کار داره؟ مگه من  یبه بچم چ یاون عوض د؟یزن یکار کردم که شما ازش حرف م یکدوم اشتباه؟ من چ -

در  يریتصاو. سرسام آور به چند ماه قبل برگشت یمکث کرد و با سرعت يزمان لحظه ا. مرتبه ساکت شد کی

با بهت و ترس به حماد . حماقت که آن چند ساعت نحس را فراموش کرد ایبود  يخوش باور. فتذهنش رژه ر

 .شد رهیخ

 ... نکنه اون روزو ... اون روز ... حماد بدبخت شدم ...حماد  -

 .حماد مقابل خانه پارك کرد و به سمتش برگشت. صورتش گذاشت يرا رو شیها دست

 م؟یباال حرف بزن میبر -
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سکوت کُشنده . ستندیکال خانه ن ایدانست اهل آن خانه خواب هستند  ینم. شد ادهیپ دهیسست و لرز یبا تن رها

 نیسنگ شیقدم ها. نصف روز گذشت کیشود و به خانه اش برسد انگار  یتا پله ها ط. بر فضا حاکم بود يا

آرامشش . نبود لیسه. دور خانه انداخت ادور ت ینگاه. بود زانیبه بدنش آو ینامرئ يغم و ترس مثل وزنه ا. بود

 :و گفت ستادیسرش ا يحماد باال. مبل نشست يرو. بود ختهیبه هم ر زیباز همه چ. نبود

 .منم هستم. ادیب لیبرو تو اتاقت دراز بکش تا سه -

 .دید یچشمانش درست نم. بلند کرد سر

 . بگم لیکه نتونستم به سه یدون یتو م. من بهت گفتم حماد -

 :نشست و گفت حماد

 ! کن فیشد رها؟ کامل تعر یاون روز چ -

 .دیبه صورتش کش یحماد دست. آمد را گفت یم ادشیآن چه  هر

 مشکوك نبود؟ يزیچ رونیب یمطمئن -

 آخه؟ یچ -

 وه؟یمثل آبم يزیچ هی. یتعارف ،ينذر ،یراتیخ ؟يبهت نداد بخور يزیچ یکس. دونم ینم -

 .میشاپ هم بود یتو کاف. و قهوه نصفه بود که سارام خورد کیک هی! نه -

 :دیکش کیخودش را نزد یسکوت دوباره حماد دست به لب مبل گرفت و کم با

 نقشه داشته برام که سر از خونه اش در آوردم؟! حماد -

 ؟یادعا داره خودت رفت -

 .زد یرنگ پشت سرش طعنه م یب واریچهره رها به د رنگ

 .ود حمادمن حالم بد ب -

 ؟يباهاش حرف زد يپس چطور -

 ...کرد که  یاون فقط عذرخواه. بحثم نبود. بحث بود. میحرف نزد -

 .دیلرز یکودکش م یقلبش حت ش،یتنش، صدا. کرد مکث

 ؟یدون یم یتو چ -

 ؟يدرست گوش بد يدیقول م -

 .درد دوباره در وجودش سر برداشته بود. سر تکان داد فقط
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 .شما دو تاست نیدست منه که مکالمه ب يد یس هی -

 .شهیمال چند ساله پ دیشا -

 ... یدونم، ول ینم -

 .سکوت و مکث دوباره حماد، رها جا به جا شد با

 .حماد تو رو خدا بگو -

 ...که مسته و  یمثل آدم. ستیرها، اما حالت به جا ن شهیمال همون چند ماهه پ -

دوباره ذهنش . دیرها به مبل خشک يچشم ها. گفت و برخاست لب ریز ياستغفار. دیبه صورتش کش دست

. یتخت با آن آشفتگ يپر درد، رو یبا حال بد و تن. چشم باز کرد در اتاق خواب او بود. کرد یداشت فلش بک م

 ...از حالش آشفته تر بود و  شیلباس ها

جمالت سورن در مغزش  نیرفت و ا یم ادشی دنیداشت نفس کش... نفس ... نفس . دیدسته مبل چسب به

 .شد یپررنگ م

خوب . بچه مال من باشه نیا دیشا. يتو خودت هم مشتاق بود. زنم رها یحرف م یاز چ ومدهین ادتینکنه  -

 ...اومد و  ادتیاون شب بهتر  دیشا. فکر کن

نکند او هم . خورد یبود و تکان نم دهیچسب يباز کودکش گوشه ا! دیهاله ترد. دیچیدورش پ اهیهاله س کی

تمام قدرتش را به کار بست تا با . دور بدنش چفت شد شیکه دست ها نیاز ا. داشت ییآبرو یترس از ب

 :بپرسد یبدبخت

 بود؟ DNA ش،یمنظورت از آزما -

 .دیاشک رها از گوشه پلکش چک. با استرس به رها نگاه کرد. ستادیاز قدم رو رفتن باز ا حماد

 آره حماد؟ -

 .نشست شیمقابل پا حماد

 ... فقط . بفهمه لیذارم سه ینم. رها؟ منو نگاه کن -

 شیایشد، اما دن یآرامش ترسناك بر وجودش مستول کی. ختیلبخند و اشکش در هم آم. را بست شیها چشم

درد . داشت جهیسرگ. دیچرخ یمثل فرفره م نیزم. سقف آسمان از سقف خانه هم کوتاه تر بود. دیلرز یداشت م

 .مرگ داشت يآرزو. شتدا

 .حماد دستش را گرفت! درد تازه؟ کی ایبود  شیآبرو. ختیدر وجودش فرو ر يزیانگار چ. شد بلند
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 .خون ساده است شیآزما هی. دستمون پر باشه یبذار قبل از خراب شدن همه چ... رها  -

 .شد شتریب شیاشک ها زشیر

 جهینت. مال خودمه. بچه من فرشته است. زنه یو آرامش م هیحرف از آ. زنه یحرف از معجزه م لیسه -

 .ذارم ینم. بهش بچسبونه یننگ نیذارم همچ ینم. عشقمه

 ...رها  -

 . ادیخوابم م. خسته ام حماد -

باال رفتن . دیخدا را به کمک طلب. گرفت شیدست ها انیسرش را م. ستادیحماد همان جا ا. سمت اتاق رفت به

امتحان  نیا. خورد یم نیجا داشت زم نیرها هم یخواست، ول یتوان م. واستخ ینفس م زیت ییسر باال نیاز ا

 .سخت بود يادیز

**** 

را از  شیپاها. گرفت و نشست شیدست به پهلو. توانست تحمل کند ینم! نه. غلت زد گرید يبه پهلو ییپهلو از

. خورده بود یلیآسمان زمستان هم انگار س. شب ایدانست ظهر است  ینم. به ساعت نگاه کرد. کرد زانیتخت آو

عذاب  خیکه تحت فشار روح و جسم به چهار م یمثل آدم! ابرها يتکاپو ایاش از فشار چرخ گردون بود  یسرخ

شد که به تاج  يفشار در بطنش به حد. که روز و شب و زمانش را گم کرده بود ییمثل رها. شود یم دهیکش

قلبش داشت از . با اضطراب به خودش نگاه کرد. شد زیا هم به جانش سررترس و دلهره ب. تخت چنگ زد

و نفس  میانگار حجم عظ. نشست نیزم يجا کنار تخت رو انبلند شد اما هم یبه سخت. زد یم رونیدهانش ب

 يزبان رو. سوخت یخشکش م يلب ها. سر چرخاند یبا بدبخت. کرد ریزنج نیرا با درد به زم شیپاها يریگ

آباژور را گرفت بلند شود، اما . بود دهیتخت دراز کش يرو لیاما سه "حماد"و خواست صدا بزند  دیلب کش

 بشیشکستن مه يبلند افتاد و همزمان با صدا هیبا فشار دستش آباژور پا. شده بود فههم خ شیصدا. نتوانست

. جسم مچاله شده رها به طرفش رفت دنیبه سمتش سر چرخاند و با د يفور. دیبا هراس از جا پر لیسه

 :با ترس گفت. از عرقش را گرفت سیمقابلش زانو زد و صورت خ

 ؟يرها؟ درد دار هیچ -

 .چنگ انداخت لیسه قهیبه  ینفس یب با

 .رمیم یدارم م -

 .دست دور کمرش انداخت و بلندش کرد لیسه
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 .هیعیدکتر گفت تو ماه آخر درد طب. ستین يزیچ! نترس -

که صورت رها را  یدرد وحشتناک نینه ا. دکتر درد پهلو و کمر را گفت. دیگو یدانست مزخرف م یمهم  خودش

 یخاص طیکه بچه شرا نهیآن هم درست دو روز بعد از معا. کرده بود انیدر م یکیرا  شیرنگ و نفس ها یب

شانه اش  يشال او را رو. دو به رها کمک کرد آماده شو دیبالفاصله لباس پوش. وقت تعلل نداشت. نداشت

 .و دلواپس نگاهش کرد عیسر. دستش را گرفت هیانداخت که رها با گر

 !نترس. جونم -

 ... ینکنه اتفاق! لیزوده سه -

 .او زد یشانیپ يرو يبلند شد و بوسه دلگرم کننده ا عیسر لیسه

 یکی نیحاال ا. اومده ایه دنهمه بچه هفت ماه نیا. ستین يزیچ دمیقول م. کنه یم ییپسرم داره قدرت نما -

 .دونست طاقت باباش تموم شده یم! بهتر! هشت ماهه شده

شد و  ریاشک رها سراز. لنگد یکار م يجا کیدانستند  یم. نگرانشان به هم قفل شد يزد اما چشم ها لبخند

 .در آغوشش گرفت اطیبا احت لیسه

**** 

حماد و مادر . نگاهش را برگرداند ییتند قدم ها يصدا. گشت یرفت و باز م یرا مدام م یخال يراهرو عرض

 .ستادیا لیدلواپس مقابل سه یمادر با چهره و نگاه. زمان ممکن خود را رساندند نیرها در کوتاه تر

 .شده مامان جان؟ االن که وقت درد نبود یچ -

 .سر تکان داد قراریب لیسه

از درد  دمیشدم د داریدفعه ب هی. شیدو ساعت پ خواب بود تا کسرهیاز صبح که حماد رفت . دونم واال ینم -

 .چهیپ یداره به خودش م

 رونیب يرنگ باز شد و پرستار دیدر سف. دیکالفه دست به صورتش کش لیسه. شد سیخ يمادر فور يها چشم

 .تعلل جلو رفت یب لیسه. همراه رها را صدا زد. آمد

 .عمل شه یاورژانس دیبا. دیدنبال پرونده ش باش عیسر -

 لیحماد بالفاصله دست به کتف سه. شد یکی لیفرو افتادن قلب سه يفاطمه زهرا گفتن مادر با صدا ای يصدا

 .زد

 . دنبال کارش رمیجا بمون من م نیهم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٤٣٦ 

 :دیکالفه پرس لیسه. آمد رونیسبز رنگ ب يکه پرستار داخل رفت، دکتر رها با لباس ها یفاصله کوتاه به

 شده خانم دکتر؟ یچ -

 :گفت يو در حال سفارش به سر پرستار ستادیا شنیکنار است دکتر

شوك  ایمگه استرس . فشارش باالست. شیدختر حالش خوب بود تا دو روز پ نیا. از شما بپرسم دیمن با نویا -

 بهش وارد شده؟

 .شد يجور نیدفعه ا کی! نه -

 کرده؟ یکار م یچ مارستانیتو ب روزیپس د -

 :گفت يمادر فور. جا خورد لیسه

 !جان لیسه مارستانیآوردش ب شبیکم درد داشت حماد د هی -

 .تکان داد يسر دکتر

 .نداره یفعال که حال و روز خوب. بگم یچ -

 :با ترس گفت لیسه

 مونن؟ یسالم که م -

 گریکه د یمحبت. زوج جوان بود نیمدت شاهد لحظه به لحظه شوق و عشق ا نیدر ا. مکث کرد يلحظه ا دکتر

 :گرفت و گفت ینفس. کند شتریرا ب ششیتشو امدیدلش ن. دید یکمتر م

 .گذره یم ریکه به خ... شاایا. دیدعا کن -

 یمدام دست به سر و صورتش م لیسه. از سر گرفته شد يقراریکُشنده اضطراب و ب يها هیو رفت و ثان گفت

نگاهش که به آن . مچاله بود آمد اما از شدت درد در خودش یدر نم شیصدا. آوردند رونیرها را آماده ب. دیکش

کنارش  لیفرصت شد سه آسانسورحرف زدن نبود اما تا آمدن  يبرا یفرصت. شدت گرفت شیها افتاد اشک ها

 :گفت هیرها دستش را گرفت و با گر. ستدیبا

 . ستین یمشکل گهیدروغ م. لیدکتر سرشو تکون داد سه -

 .دیاش را بوس یشانیبود، اما خم شد و پ نیهم سنگ لیسه نهیس قفسه

 يایزنم تا با زبل خان قهرمان ب یمن پلکم نم. يریبه خودش فکر کن آروم بگ. خدا هواتو داره عشق من -

 باشه؟. رونیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٤٣٧ 

لحظه  کی يبرا. دیبغض دار مادر چسب يقرارتر و پرشتاب تر شد و نگاه آخرش به چشم ها یرها ب يها اشک

 :لب و پر درد زمزمه کرد ریز. آخر دلواپس بودمثل روز  شیچشم ها. دیپدر را هم پشت سر او د

 ...بابا  -

 .دیجانم گفتنش را شن يچه واضح صدا و

**** 

رنگ چهره اش هم عوض  یاز شدت اضطراب و دلواپس. تعلل نکرد يلحظه ا لیکه عقب رفت سه ییکشو در

 .ستادیتمام قد مقابل دکتر ا. شده بود

 شد؟ یچ -

 .نگران نباش -

خواست نگاهش را بدزدد که . نگاه دکتر هنوز به چهره مرد جوان بود. گفت يچشم بست و خدا رو شکر لیسه

 .دیابرو در هم کش لیسه

 .خانم دکتر -

 .سر تکان داد دکتر

 ... حال رها خوبه اما  -

 .خب -

 . میبراش بکن يکار مینتونست. قطع شده بود شیساعت پ کیبچه حداقل  ژنیاکس! متاسفم -

. دیسرد راهرو چسب واریشد و به د دهیعقب کش شیقدم ها. ختیر لیمحکم بر سر سه يو مثل آوار دیچرخ ایدن

افتاد و نگاهش به  یصندل يرو بایتقر. هم رفت هلیس يانگار رمق از پا. و رفت دیبه صورتش کش یدکتر دست

آن  ریتصو. انش تکرار شدش چشمیپ يو قهوه ا ینارنج يرهایتصو. در متحرك ثابت ماند يخط سبز و قرمز رو

. آمد رونیاش ب نهیاز س يریآه نفس گ... و حاال  دیکش یکه زنده بودن طفل معصومش را به رخ م ییحباب ها

 ...شد اما  یهم با اشک آشنا م شیکاش چشم ها. بغض را شناخت

چشم  قتیحق یتلخ نیماند و به ا یم یکاش همان خواب قشنگ باق. افتاد نییاش فشرده شد و سرش پا شانه

 .گشود ینم

**** 
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تنش را به  یدرد وحشتناک. بار تکان خورد و باال رفت اما قدرت ثابت نگه داشتن نداشت نیچند شیها پلک

را  ییصدا. نفسش را برده بود یسرفه، تهوع و از همه بدتر خالء خاص ،یاحساس خفگ. کرده بود ریتخت زنج

خشکش،  يسرفه ها. زد شدست بلند کرد و کنار. کرد یصورتش هرهر م يرو یسبک یش. دیسرش شن يباال

خواب و  انیم. دیچشمانش باز در حدقه چرخ. واضح تر شد. تر شد کیصدا نزد. کرد یدهانش را تلخ هم م

نفس . کرد ریتنش را تسخ یدلچسب یحس خنک. لبخند زد. دست تکان داد شیبا لبخند برا یکودک يداریب

 . دیخواب. آرام شد شیها

 .سرم را کنترل کرد و به همراهان رها نگاه کرد يشتاب قطره ها پرستار

. دیوصله فشار بد وشیدکمه که به آنژ نیشدنش اگه دوباره درد داشت ا داریفقط به محض ب. حالش خوبه -

 .شهیبالفاصله آروم م

گرفته  ییو با صدابرداشت  واریاش را از د هیتک لیسه. رفت رونیزد و ب یپرستار لبخند مهربان. تشکر کرد مادر

 :گفت

 .امیو ب رمیکم خرت و پرت بگ هیبا اجازه تون من برم  -

 :و گفت دیاو کش يدست به بازو. کتاب کوچک درون دستش را بست و برخاست مادر

 .بهتره یتو کنارش باش. هیداریخواب و ب ونیرها م. رهیحماد بگ گمیبذار م -

! خودش ایاو بود  يزخم ها ياالن وقت مرهم گذاشتن رو .در سکوت به چهره زرد رنگ رها نگاه کرد لیسه

 ریگ یبرزخ وحشتناک انیم. کرده بود ریگ. شد یبا او آماده م یهمراه يبرا ایکرد  یتاب خودش را آرام م یدل ب

 .بدتر بود شهیحالش از هم. کرده بود

 !جان لیسه -

 .دیکش یآه. بغض دار و مرتعش مادر رها چشم چرخاند يصدا با

 . شم یباعث زحمت حماد نم. بله -

  زم؟یعز یچه زحمت -

 .کرد یسر تکان داد و تشکر کوتاه لیسه

 .جان لیشکنه سه یرها م یتو خم ش. ستیمحکم با شهیمثل هم. راحته المیرها رو بسپارم دست تو خ -

 .نشست و سر تکان داد یصندل يرو یبا خستگ لیسه

 .کار کنم اصال یبگم و چ یدونم چ ینم. نداشت یلبچه مشک. خوب بود یهمه چ. باورش سخته -
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. تلنگر و امتحان هیفقط در حد  یاما گاه دهیخودش م. شه رفت یبه جنگ با خدا که نم. خواست خدا بوده -

 يبه جا. مادر دیفرصت دار یلیهنوز خ. داشته تو کارش یحتما حکمت. باشه ایبچه به دن نیصالح ندونسته عمر ا

قضا و قدر  دیشا. دیعذاب بکش مترتا ک دیمرهم دل هم ش. دیهم حرف بزن يبرا دیزیکه تو خودتون بر نیا

 .بوده تونیزندگ

 .زد یلبخند کمرنگ لیسه

 .دیگیطوره که شما م نیحتما هم. کنه یحرفاتون آرومم م -

. رفت رونیتلفن زدن ب و به بهانه دیکش شیبه موها يدست پر مهر. مرد جوان زد يبه رو یلبخند پر بغض مادر

 خی مکتین يرو. ماند رهیباران خ ریز ينگاهش به مرد. دیبار یم يزیباران ر. پشت پنجره پناه گرفت لیسه

از حال بد  یدست کم ادحال حم. را بست شیچشم ها. بود شیدست ها انیزده محوطه نشسته و سرش م

 .خودش نداشت

در  يبا صدا. کرد یرنگ اتاق نگاه م یبود و به سقف ب زانیمبل آو یسرش از پشت. تخت نشسته بود کنار

. برآمد لیآه از نهاد سه. هم دستش بود یسبد گل. وارد شد دیپر از خر سهیحماد با ک. خورد و سر بلند کرد یتکان

صورتش آشفته اما ظاهرش آرام . آمد لگفت و داخ يحماد با اجازه ا. ختیچقدر برنامه داشت و همه به هم ر

 .برخاست و سر تکان داد لیسه. خورد و جلو رفت یچرخ لیرها و سه انیهش منگا. بود

 .رفته ادمی یکال همه چ. يدیزحمت کش -

 نشد؟ داریب. کنم یدرك م -

 !هنوز که نه -

 ینم. دیاش را بوس یشانیخم شد و پ. دلش مچاله شد. به سمت رها برگشت. گذاشت زیم يسبد گل را رو حماد

دانست سورن مثل اجل  یاگر م. نگاه کند شیتواند بعد از به هوش آمدن رها به چشم ها یدانست چطور م

 .شد ینم تمامقدر تلخ  نیا زیهمه چ دیشا. آورد یرا هم نم شیشود اسم آزما یم شیدایمعلق پ

 :آرام گفت لینداشت و خواست برود که سه ستادنیا تاب

 حالش بد شده بود؟ یواسه چ شبید -

 .نگاهش کرد یگبا شرمند حماد

 ... نمیاسیبه جان . لیشرمنده تونم سه -

 :رفت و آرام گفت شیپ لیسه
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 هویفقط برام سوال شده که . یستیتو مقصر ن. دونه و دادن و ندادن نعمت هاش یبه قول مادر خدا خودش م -

 .شد یچ

محکم باش . اما همت کن ستیاوضاع هم وقت گفتنش ن نیاالن تو ا. لیسه یدون یهست که نم ییزایچ هی -

! من کیبعد اخم تو و گردن بار. افته یماجراها پشت هم اتفاق م نیا یرو بهت بگم، چون اگه ندون ییزایچ هیتا 

 .داداش دمیم يبخوا یهر تاوان

 .مدت نیا يدیتو کمتر از سبحان واسه من زحمت نکش. حماد هیحرفا چ نیا -

 .هست ایتا ته دن میشرمندگ یول -

 :گفت دیگرفته و با ترد لیسه. حماد باز عزم رفتن کرد. کت نگاهش کردسا لیسه

 ...که  دیبهش رس ياز سورن خبر -

 :حماد سر تکان داد و فقط گفت. ماند مهینصفه ن لیناله آرام رها، حرف سه يصدا با

 !لیپنهون نمونه سه یچیه دمیقول م -

دست کنار . مکث به طرفش رفت یب لیسه. ناله رها تکرار شد يباز صدا. رفت رونیو ب ستادینا گرید حماد

چشمانش  یحال یب. رها باال رفت نیسنگ يپلک ها. زد شیآرام صدا. صورتش خم شد يسرش گذاشت و رو

اش  نهیس وارهیتاب و پرسر و صدا به د یقلبش ب. انگشتانش مشت شد. دیکش لیتمام احساس سه يرو ریشمش

. ماه ذره ذره بزرگ شدن و جان گرفتن آن بچه را با گوشت و خونش حس نکرده بوداما حداقل چند  دیکوب یم

 کی نیا. رها خم نشود نیغم سنگ يپا ریز شیتا شانه ها ستادیا یمحکم م دیبا. کرد یم يخوددار دیپس با

 .دل و عقلش بود يدستور از سو

 .کرد لبخند بزند یو سع دیاو کش يبه موها دست

 من؟ عشق یخواب یچقدر م -

 :گفت یخشکش را تکان داد و به سخت يلب ها رها

 بچه کجاست؟ -

 .داد بلکه راه نفسش آزاد شود نییآب دهانش را پا. گره خورد لیسه نهیدر س نفس

 .شینیب یبعد م -

 .ارنشیبگو ب -

 .ارنشیهر موقع صالح بدونن م. زمیباشه عز -
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 :و با بغض گفت دیلبش کش يزبان رو رها

 .ارنشیبگو ب قهیدق هیفقط . زنم ینم یحرف گهیراحت شه بعد د المیخ نمشیبب قهیدق هی -

 شیلب ها. خم شد. شد یتر م نیو با هر خواهش رها سنگ هیبه ثان هیبسته بودند ثان لیکه به قلب سه يا وزنه

او زمزمه  ياز چشم ها يفرار ییبا چشم ها لیسه. رها شانه او را گرفت. دیاو چسب یشانیبه پ یو طوالن قیعم

 .کرد

 ...استراحت کن تا  شتریب -

 ل؟یشد سه یبچه ام چ -

با ترس و . نفسش فرو رفت مهیدر روح و جسم ن زیسه شاخه ت کیچشمان سرخش مثل . نگاهش کرد لیسه

 :با التماس گفت. بلند کرد یبغض سرش را کم

 .االن نیهم! لیسه ارنشیبگو االن ب -

شانه او را گرفت تا . چادر زد شیبغض در چشم ها. دیرا کش لیسه يقوا يرمق و ملتمسش همه  یب يصدا

 .کرد ریمشت او گ انیاش م قهیتخت برگردد اما  يرو

 پس؟ یچرا ساکت -

 :آرام و گرفته گفت لیسه

 میاز اول شروع کن ویخدا فرصت بهم داده که دوباره همه چ یعنی. واسه منم درد داره رها اما تو رو هنوز دارم -

 ...و 

 ...داد و  یدست تکان م شیکودك هنوز برا. دیچیدر سرش پ ییصداها. بالشش افتاد يرها رو سر

 .صورتش را محکم نگه داشت لیسه يها دست

 !نیمنو بب... رها  -

 .دیهم لرز لیسه يصدا. دیچرخ شیخشک چشم ها مردمک

 .فرشته ها شد بیقسمت داشتنش نص -

صورتش  يکه رو شیاشک ها. خورد یدر هوا تاب نم گریدستش د. کودك پشت به او رفت. دیرها ترک بغض

. دیچیبلند او پ ينفس ها انیآرامش م ي هیگر يصدا. دیچسب لیپر تالطم سه نهیراه گرفت، سرش به س

 يجا. بود تشمثل همان آ امدهیکودك ن نیحجم غم رفتن ا. سوزاند یفقط م. آتش به حجمش نبود یسوزندگ

 .ماند یتن خاطراتشان م يتا ابد رو یوختگس
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داد اما در مقابل زخم  یدرد آزارش م. دیتخت دراز کش يو آرام رو دیچیحوله پ يرا ال سشیخ يموها

در ظاهر . آرزو که فقط آرزو ماند یکل. برنامه داشت یبرگشتن کل نیا يبرا. آمد یاحساسش به چشم هم نم

 کیو  یآغوش ته کی ك،کود یمادر ب کی ،یتن خال کی قتیحق. نبود نیا قتینکرده بود اما حق رییتغ يزیچ

چانه . به خرس توپ به بغل گوشه اتاق نگاه کرد. که ساده از کف رفت، بود یاحساس يتکاپو يدل دلتنگ برا

درد  نیلعنت به ا. دیباال کش یرا کم شیپاها. دیاش کش یشکم خال يدست رو. شد ریو اشکش سراز دیاش لرز

 .دیکش ادیرا فر یدلتنگ شیصدا یب هیفشرد و گر لشصورتش را به با. چدیدر هم بپ شتریکه اجازه نداد ب

 :گرفته گفت ییو با صدا دیشانه اش، کف دستش را به صورتش کش يمادر رو ينشستن دست آشنا با

 مامان؟ يدیاون عروسکو بهم م -

و  دینرم عروسک کش شیرها دست به پول. گذاشت عروسک را کنارش. و بلند شد دیکش قیعم ینفس مادر

مادر کنارش نشست و دست . ختیصدا اشک ر یصورتش را به صورت عروسک چسباند و ب. محکم بغلش کرد

 .دیاش کش یشانیپ يرو سیخ يموها يرو

 .يخور یرها جان پاشو موهاتو خشک کن سرما م -

 :کند، گفت جادیدر حالتش ا يرییآن که تغ یب

 .ادیخوابم م. شه مامان ینم یچیه -

 :سرخش گفت يبه چشم ها یو با نگاه دیصورت او را به سمت خودش کش مادر

 .نکن با خودت يجور نیا. بوده نیحکمتش هم. رهیگ یخدا قهرش م -

 .دیاشکش باز چک يو قطره ها دیکش یآه

تن بچه م دلمو قرص دونست داش یخودش م. کنه ینگامم نم گهیاصال د. وقته با من قهر کرده یلیخدا خ -

خدام . باهام لج کرده یتونم آرامش داشته باشم ول یکه م نیبه ا. خوبه یکه همه چ نیبه ا. یکرد به زندگ یم

 . باهام لج کرده

 .را از هم باز کرد شیرا رها کرد و دست ها عروسک

و باز نکرده کابوس چشام. همه مدت چشم بستم و باهاش حرف زدم نیا! هیخال میزندگ. هیخال! مامان نیبب -

حقم نبود؟ اگه حقم نبود چرا اصال دادش؟ . خواست تا آروم شه یم يآغوش پر از مادر هیدل پرم . اومد سراغم
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با من؟ چزوندن من؟  يلجباز ه؟یحکمت خدا چ. از دور نشونم داد و تا اومدم لمسش کنم فقط دستشو تکون داد

 ...کار کردم؟ مگه کجا پامو کج گذاشتم؟ مگه  یمگه چ

دلش . دیسرش کش يپرت کرد و پتو را رو یخرس را طرف. زدیبر رونیب شتریرا ب شیمجال نداد دردها هیگر

او  دیاصال نفهم. نداد یجواب هیتکانش داد اما رها جز گر. حرف زد. کرد شیمادر چند بار صدا. دیترک یداشت م

 .رفت ایماند 

. را باز نکرد شیپتو را کنار زد اما چشم ها. شد سیهوا خس. نفس خسته شد. کم آورد شیچشم ها. نشد یخال

از  یبستر خال نیا. درد داشت. شکمش گذاشت يدستش را رو. در خود جمع شد شتریب یکم. تخت تکان خورد

خنجر به  شتریگشت و ب یمدام با هر تکان دنبال کودك م. کمر به قتل منطقش بسته بود بیکودك عج

 يرو لیسه يدست ها. فرو رفت یاز دور بدنش رد شد و د رآغوش گرم یدست. دیکش یاش م یاحساس زخم

. پوست گردنش حرکت کرد يگرمش نوازش گونه رو يو لب ها دیبه هم قفل شده اش چسب يدست ها

 :گرفته گفت يدستش را پس زد و با صدا

 ؟يبر شهیم -

 :دیالله گوشش را بوس ریبا چند لحظه مکث خم شد و کوتاه ز لیسه

 .جاست نیجام هم! نه -

 :بغض گفت با

 .لیسه ستیحالم خوب ن -

 :او را به سمت خود چرخاند و گفت لیسه

 حال من خوبه؟ يفکر کرد -

 !نه -

 خواستمش؟ یاحساس نداشتم؟ نم ستم؟یمن آدم ن ستم؟یمن ناراحت ن يفکر کرد -

 .لبش گذاشت يانگشت رو لیسه دیبگو يزیتا خواست چ. شد ریسراز اشکش دوباره

قسمت نشد . منم بود، اما نشد يبچه . کنم رها هیخواد مثل تو راحت گر یاون قدر دور قلبم تنگه که دلم م -

کن تا راحت  يکار هی ایب یول يدیحال تو بدتره چون باهاش نفس کش. بغلش کنم. نمشیبب. لمسش کنم

 . بگذره

 :را باز کرد و آرام و گرفته گفت شیها دست
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تو هم آروم  دیشا. آروم شدم دیشا. رو لمس کنم که بعد از خدا قرار بود واسطه داشتن اون بچه باشه یبذار تن -

 .يشد

صورتش را باال گرفت و سر و  لیسه. تر رفت کینزد یاو را گرفت و کم يدست ها. دیرها لرز يها لب

 .غرق بوسه کرد شهیتر از هم قیعم یصورتش را با احساس

شه اما بذار کمرنگ  یهر چند که فراموش نم. حل شه میکه به هم داشت یطعم ناب عشق نیب یتلخ نیبذار ا -

غم نبودن اون بچه مثل زهره اما ترس نبودن تو . معجزه است هیمن  يخودش برا نیا. میهنوز همو دار. شه

بذار من، . میسکوت و سقوط بپر اكترسن يدره  نیتا با هم از اکنارم باش  ياگه هنوز دوستم دار. خود مرگه

بذار قلب پره منم . یش یکن تا خال هیبلند گر. نکن هیصدا گر یب. بال شکسته تو باشم و تو جون تازه تن من

 .یدلم آروم تره که تو کنارم هست يجور نیا. رهیتو رو قرض بگ يچشما

آب  لیسه. دیصورت او کش يدست رو. بود یو دلواپس یپر از بغض و دلتنگ. سرخ او نگاه کرد يبه چشم ها رها

 .دهانش را فرو داد و سر خم کرد

 . بغض سنگ بشه نینذار ا. رهیداره تا آروم بگ ازیتلنگر ن هیکه به  یمثل بغض. دارم عشق من اجیبهت احت -

 :ما با تمام احساس زمزمه کردمقطع بود ا نیو سنگ رینفس گ يا هیگر انیم شیصدا

 .دوست دارم شهیاز هم شتریب -

 .او گذاشت و بغلش کرد یشانیپ يرا رو شیشانیپ. بسته شد لیسه يها چشم

 .جونم پات هستم يمن تا پا. حاال راحت چشماتو ببند -

 :دست دور گردنش انداخت و گفت رها

 ؟يدیقول م -

 که دور تو پر بچه کنم؟ نیا -

 .دیخند هیگر انیم رها

 !آره. وونهید -

 یکنم که هوس نکن یاون قدر دور و برتو پر م. دونم و تو یمدت بگذره اون موقع من م هیبذار . معلومه -

 .يریقول بگ گهید

هر چند که . آتش درونش بود يرو یمثل آب شهیحضور او هم. را بست شیاو چسباند و چشم ها نهیسر به س رها

 .کرد یکمکش م دیبار زمان هم با نیا
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 .میآماده رفتن ش دیکم کم با. خونه هم درست شد يکارا -

 :آرام گفت لیسه. در سکوت نگاهش کرد رها

 .میدار طیبل نیآخر فرورد! بگو ،یبگ هیبه بق يخوا یاگه م -

 :دوباره گفت یپس از مکث کوتاه لیسه. کرد دایرها باز ادامه پ سکوت

 !یباز که ساکت -

 بگم؟ یچ -

 ... يندار شویاگه هنوز آمادگ -

 .شود لیاجازه نداد جمله او تکم رها

 .میگفتم کاش زودتر رفته بود یفقط با خودم م -

دل شکسته رها  يبرد تا تکه ها یزمان م. دانست یرا خوب م لشیدل. او نگاه کرد نیغمگ يبه چشم ها لیسه

 :صورت او را نوازش کرد و گفت يروبا پشت انگشتانش . دوباره بخورد وندیکردن روحش پ یزخم یب

از  ویو همه چ میو بر میبذارحسرت ها رو جا بذار. بهش فکر نکن گهید. دور میزیکاش ها رو بر يکه ا میریم -

 .مینو شروع کن

 .نباشه دنیاش سر سالمت به مقصد رس جهیفرار که نت نیترسم از ا یم -

 :و گفت دیابرو در هم کش لیسه

 یبر م. میبرس مونیشگیبه آرامش هم میتا بتون میشیدور م یبنا بر مصلحت مدت. میکن یفرار نم يزیما از چ -

 .میگرد

 یسفر م یآشوب در پ نیاز ا زیگر ياما او فقط برا یکن یمرا همراه خود م الیخ نیتو با ا دیدل رها ماند بگو در

اجازه نداد  یحت. شب راحت پلک بر هم بگذارد کیداد تا  یکه امانش نم ییفرار از دلشوره ها و دلهره ها. گردد

که آن  ییکلمه ها نیاز ا! کاش و حسرت د،یاگر، شا ا،خسته بود از ام. حماد با تمام اصرارش بحث را دنبال کند

بگذارد و مردم با انگشت نشانش  رونیکه پا از در خانه ب نیاز ا. قدر در ذهنش رژه رفت تا توانش تمام شود

 .نفرت ایسر ترحم  از ایحاال . دهند
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توانست  یسارا که تا م هیشب يخصمانه ا يپر ترحم دوست و آشنا و بدتر از آن نگاه ها ينگاه ها هیشب ینگاه

در اتاق  يرفت او خودش را به هر بهانه ا یم نییبه اجبار پا یوقت یحت. داشت یخودش را از رها دور نگاه م

 .فکر کند نهیو ک ین دشمنیا لیخواست به دل یدلش نم. کرد تا با رها رو به رو نشود یحبس م

مانده اش در  یبسوزد و خاکستر باق شهیهم يگوشه قلبش برا کیبود تا  یکه طفلش را از دست داد کاف نیهم

 یحاال راحت م لیاز دست دادن سه الیخ. شعله بکشد و آتش به جانش بزند یکوچک میدوران با هر نس یط

سورن به گوش  زخرفاتکه م نیلحظه تصور ا کی يبرا. کند یرگ هم دستکشتنش با فرشته م يتوانست برا

وحشتناك مغزش را  الیخ نیهر شب و هر روز ا. مردن دست به کار شود يبرسد بس بود تا خودش برا لیسه

توانست  ینم. کرد یخدا و آغوش او بود که اوضاع آشفته اش را جمع م ادیبرد و باز  یم شیپ یدگیتا از هم پاش

 یتهمت هم اراده محکم م نیا دنیشن. شود همراهشبا عشق و منطق  لیو تماشا کند تا باز سه ندیبنش

اسمش هر چه بود، . مبارزه دوباره نمانده باشد يبرا یبودند که توان دهیزجر کش یخواست اما هر دو به حد کاف

آن وقت . به سمتش نشان برود کانیپ نیبود سر ا یکاف ،يگریهر مزخرف د ایو  انتیخ ا،یکلک، دروغ، ر. باشد

مگر . شد یسست م شانیزندگ یتمام رگ پ. افتاد یمردم از نفس م يبار حرف ها ریهم ز ستادیا یم لیاگر سه

احساسش در  يرو. در بر نداشت يا جهینت يکرد و جز نابود یم زشیناگهان ر. داد هیسست تک واریشد به د یم

قطره  کی جهیتوانست نت یدر آغوشش بماند نم دیند قیرا که خدا ال يآن فرشته ا. نداشت دیمورد طفلش ترد

ماند  یم يهمان گره ا امتیبود که قرار بود آرامشان کند و نشد، اما تا ق یرحمت هیهمان آ. از گنداب گناه باشد

 . محکم تر کرد لیرا به سه شیکه بند زندگ

 دوباره؟ ییکجا -

 :گفتو  دیکش یآه. به خودش آمد لیسه يصدا با

 .تو شیجا، پ نیهم -

 . خرده از کارا مونده هیکه  رمیم گهیپس من د. خب یلیخ -

 .خوام برم خونه مامانم یم -

 .میریشب م -

 :کتش گفت دنیبلند شد و در حال پوش لیسه. نزد یحرف رها

 .میقراره بر گمیم هیامشب به بق. نییبرو پا یسیتنها خونه وا یتون یاگه نم -

 :گفت نیرا تحمل کند بنابرا نییتوانست جو پا یوجود سارا نم با
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 .يایمونم خودت ب یمنتظر م! نه -

 .دیسپس به طرفش خم شد و گونه اش را بوس. نگاهش کرد یو کم ستادیا لیسه

 .نرفته ادتی نمیبب. ذره خودتو خوشگل تر کن هیپس  امیتا من ب -

 .دیاراده دست به صورتش کش یب رها

 نه؟ ،یشیم یاز دستم عاص يدار -

 .رمیدارم از دستت در م ینیب یمگه نم. آره -

 .ستادیو او مقابلش ا دیدستش را کش لیسه. انداخت نیینگاهش را پا رها

 .به من نگاه کن رها -

 .آمده اش را با دو انگشت گرفت و پشت گوشش زد رونیاز گل سر ب يدسته موها لیبرگشتن نگاه رها، سه با

 ياون قدر دوستت دارم که هر جور. به خاطر خودت هم هست. نه واسه منِ تنها. يایخوام به خودت ب یم -

 ؟یفهم یحرفامو م. ندارم یبه زندگ یلیاما تا چشمات افسرده است منم م یمن جذاب يبرا یباش

 .لبخند زد لیسه. سر تکان داد رها

 خب؟. ایدن يگور بابا. امشبو بذار مال خودم و خودت باشه هیپس  -

 .زد يا مهید نصفه نلبخن رها

 .خونه مامانم میخواستم شام بر یم -

 :کانتر برداشت و گفت يرا از رو لشیوسا لیسه

شب  یاون وقت اگه خواست. خونه مامانت میریبعدشم م. رونیبرمت ب یو بعد شام م امیم گهیدو ساعت د یکی -

 .بمون

 .تونم بمونم ینم! نه -

 بره، نه؟ یبدون من خوابت نم -

 ؟یپرس یپس چرا م. حال منو یدون یتو که م -

 ؟یاگه گذاشت. کم به دلم حال بدم هیخواستم  -

 !مزه یب -

قبل از باز کردن در مکث کرد و آرام  لیسه. رها تا پشت در همراهش رفت. با خنده به سمت در رفت لیسه

 :گفت
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 باشه؟. گفتم ینره چ ادتی -

. به سالن بازگشت لیبعد از رفتن سه. کرد یو خداحافظ دیش کشدست به صورت لیسه. گفت یآرام "باشه" رها

خانه سخت بود اما  نیاز ا یدل کندن حت. به دور تا دور خانه انداخت ینگاه. مبل انداخت يتن خسته اش را رو

 يکه گذشت حرف ها یکم. کند سترفتنش را س ينتواند پا یدل بستگ چیشد که ه تیمدت اذ نیآن قدر در ا

 يبود به جا يگریهر مرد د دیآن قدر آشفته و نامرتب شده بود که شا. حق داشت. نش تکرار شددر ذه لیسه

توانست  ینم ادیداخل حمام هم ز گرید. بلند شد و به سمت حمام رفت. دیکش ینوازش کردن، سرش هوار م

تخت انداخت و خودش مقابل  يرا رو شیلباس ها. رون آمدیگرفت و حوله به تن ب یدوش کوتاه عیسر. بماند

شماره حماد  دنیبا د. که تلفن زنگ خورد دیلوازمش را کش يرا باز و بسته کرد و کشو شیچشم ها. ستادیا نهیآ

را رها  لشیحال وسا نیبا ا. جوابش را بدهد دیترس یم یهمه پشت و پناهش بود و حاال حت يروز. مکث کرد

 .را کنار گذاشت و جواب داد دینگاه کرد تا باالخره ترد یگوش به یکم. نشست شیآرا زیم یلصند يکرد و رو

 !سالم -

 .دیاو را شن ریآرام و دلگ يصدا

 ؟يمنتتو بکشم تا جوابمم بد دیبا گهیحاال د. معرفت من یسالم خواهر ب -

 .دیپر شیبه گلو بغض

 ...به خدا . ببخش حماد -

 .به خاطر خودته گمیم یاما تو هم درك کن من هر چ زم،یکنم عز یدرکت م -

 .دیچک اشکش

 .از دست بدم لمیخوام سه ینم. بچه من که از دست رفت -

 . بفهمه ومدهین شیذارم تا جواب آزما یمن نم. فتهیاتفاق ب نیا ستیقرار ن -

 . ستین یشیآزما چیبه ه یاجیاحت -

 .را لعنت کرد طانیگفت و ش ياستغفار حماد

 .شگاهیخودت به زور بکشمتون آزما تیرها مجبورم نکن بدون رضا -

 ...بفهمه  لیسه -

 . به حرف من گوش بده بذار مدرك دستت باشه. يخبر ندار يزیرها از چ. ذارم فعال بفهمه ینم گمیبهت م -

 آخه؟ یواسه ثابت کردن چ -
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. دلم زیقبول کن عز. گذاشته يدست رو نقطه بد. شل کنه تویزندگ هیتونه پا ینم یعوض هی يکه ادعاها نیا -

 .سادهیوا تونیتو و زندگ يثابت کرده که همه جوره پا لیسه

 .وسط نبود مونیزندگ میحماد اما تا حاال بحث تهمت به حر سادهیوا -

 .گوش کن رها -

 :و گفت دیکش سشیپشت دستش را به گونه خ رها

 .میریم میما دار گهیماه د هیاون جا، اما حماد تا  میایامشب م -

 :و گفت دیکش یقینفس عم حماد

خوام باز با  ینم. ذارم یقرار باهاش م هیو تا قبل از شب  رمیگ یخودم االن باهاش تماس م. بسپارش به من -

 .فتهیقدم سورن جلو قبال ب هیتعلل ما 

م توانست درست و غلط را از ه ینم گرید. دیجوش یو سرکه م ریدلش مثل س. را قطع کرد و بلند شد یگوش

 .خواست یحماد که بدش را نم. دهد صیتشخ

. را خشک نکرده بود که دوباره تلفن زنگ خورد شیاما هنوز موها دیلباس پوش عیکه به تنش افتاد سر يلرز با

را به خاطر  يتر از آن بود که بخواهد شماره ا جیروزها گ نیبه مغزش فشار آورد اما ا یکم. شماره آشنا بود

 .باالخره جواب داد. نگران شود یلیشماره را نداشت تا خ یبعد از عوض کردن شماره خانه هم هر کس. اوردیب

 !بله -

 نه؟ ،يکه جواب داد یشماره مو شناخت. يکه تو هم دلتنگم شد نیمثل ا -

خواست پنهان  یم یکرد اما او وقت یچند هفته مدام اطرافش را نگاه م نیدر ا. اش حبس شد نهیدر س نفس

درست . شد یم شیدایسر بزنگاه پ. کند دایپ يتوانست رد ینم یکس. شد یو زمان به هم وصل م نیشود زم

روزها به  نیا. کند رامشآرامش را هم ح الیتا خ دیرس یکرد، سورن سر م یکه رها به آرامش فکر م یلحظات

 .کرد یرا راحت م لشیهم کار عزرائ شیصدا. شک داشت تشیآدم

 ؟يچرا ساکت شد -

 :بغض آلود و پرنفرت گفت ییصدا با

 .مرگتو دارم ياون قدر که آرزو. ازت متنفرم سورن -

 :آرام گفت سورن

 ... شهیم سیلرزه و چشمات خ یصدات م یوقت یدون یم. رها يبر ینم ییکار به جا يهمه لجباز نیبا ا -
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به  ؟یاصال آدم. یختیهم ر به مویتمام زندگ ؟يا وونهید ؟یعاقل ؟یهست یسورن؟ ک یهست یتو چ. خفه شو -

 .یستیآدمم ن گهید. یستیخدا ن

 .سورن بازگشت يبه صدا نهیو ک حرص

 میسر زندگ یخواست ییهر بال. قصه با تو برعکس شد. با عشق تو خاك کردم تویآدم. ستمین گهید. ستمینه ن -

 !هیسمت بدبخت میتاوان دور زدن من مستق یبه چاك، ول يو بعد زد يآورد

هم از  رمیبم. کردم خوب کردم ياصال هر کار. یاز هم بپاش مویزندگ یتون ینم. يبر یآرزشو به گور م -

 .شم ینم مونیدرستم پش میتصم

 خاك؟ ریجونتم بره وردست بابات ز لیاگه سه یحت -

 .زد یم شیقلبش در گلو. الل شد رها

 ادته؟ی. یدوست داشت یلیروز خ هیمنم . کنم یرها؟ من که باور نم يشد؟ انقدر دوسش دار یچ -

 :گفت هیگر با

 نیا یتون ینم. یبرسون بیآس لیذارم به سه ینم. گرفتم و نفرت از خاطرات تو ادی لیبا سه یعشقو تو زندگ -

 .یکارو بکن

 . سر آدم واسم مثل آب خوردن راحت شده دنیبر دم،یسر عشق تو رو بر یوقت -

بگم ببخش دست از  ؟يذار یبگم غلط کردم راحتم م ؟يخوا یم میاز جون منو زندگ یچ. بس کن سورن -

 .بکنم مویتو رو خدا بذار زندگ ؟يدار یسرم برم

 .خوام ینم یچیاز خودت ه گهیحاال د. نه رها گهید -

 !گم کن میپس گورتو از زندگ -

 .هشیمال من بوده روشن م گهیم جیکه نتا يو اون بچه ا شیآزما نیجواب ا فیاما قبلش تکل رمیم -

 . نداده بودند یشیهنوز آزما. محال بود. گفت یمزخرف م.. گفت یدروغ م. کرد خیرها  تن

 .به تو ندارم یربط چیمن ه یدون یخوب م. یگیمزخرف م یدون یخودتم خوب م -

 .گذشت نمونیب یچ ادیم ادتیحتما . خوب فکر کن. زمیعز يجا رو اشتباه کرد نیا گهید -

 .شد دتریاش شد هیگر

پوچو که فقط  يادعا هی ؟یباهاش ثابت کن يخوا یم ویچ. دمینفهم یچیاون دو ساعت من تو خونه تو ه -

 .کنه یخودتو نابود م
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. بود ستادهیکجا ا سیاالن ابل. بود طانیخود ش يخنده اش قهقهه . افتاد يدل رها به در به در. دیخند سورن

از جنس خاك که حاضر نشد مقابلش سجده  یهمان مخلوق يبرا. بنده اش يزد برا یکرد و کف م یهلهله م

آن زمان  دیشا. فکندیب تیآدمکه قسم خورد آتش تنش را به جان  يهمان فرشته ا. کند و محکوم به باخت شد

 . خواهد کرد ششیستا طانیکه خود ش یبت. وحشتناك خواهد ساخت یسیدانست آتش و خاك تند ینم

. یگیراست م. خوب منو شناخت یحاج! رها یدون یم. اطره شدن بس بودعمر خ کی يهمون دو ساعت برا -

شناسنامه پر،  هیکرده اش با  زیکه دختر عز دید یدرصد فکر کن بود و م هی. در افتاده که پس افتاد یبا ک دیفهم

 .شهیمیهنوز معشوقه عشق قد

 .آمد یانگار جانش کم کم داشت باال م. کرده بود خیرها  يپا انگشتان

 ...مشت حرف مفت  هیبا ! یرذلِ عوض -

که االن جوابش تو  یشیدوه؟ آزما یم جهیو مهربونت دنبال اثبات نت رتیاگه حرف مفته چرا داداش خوش غ -

 . دست منه

 !نداره يکار شیبرگه آزما هیمثل تو جعل  یواسه آشغال -

 گهید یکپ. نداره یبیع ؟ينداد گوش بد. دست داداشت بود شید یتو رو هم حتما جعل کردم، نه؟ س يصدا -

 دیتا شا يبرش دار يبر دهیند یتا کس یتون یم. از اون بچه و من پشت در خونه ته شیکامل آزما يش با سر

. تنت بود يسرمه ا يمانتو هی. گذشت یکنم چ یبرات تداع ستین ادتیاگه بازم . ادیب ادتیقول و قرارمون 

دکمه ش تو  هی. يگرفتم تو تنت پاره ش کرده بود یخونه اون قدر گرمت بود که اگه دستاتو نمتو  ياومد یوقت

 ...تا  يقدم شد شیتو اتاق بغلت کردم خودت پ یوقت. دست من جا موند

 :زد غیتمام توانش ج با

 !خفه شو -

نمانده  شیدر زانوها یتوان. خورد نیبلند شد و باز زم. دیلرز یتمام تنش م. تلفن را وسط خانه پرت کرد یگوش

 يمانتو دنیبا د. دیکش نییها پا یرا از چوب لباس شیها مانتوها وانهیمثل د. دیخودش را سمت کمد کش. بود

دکمه اولش نبود و . مانتو را برگرداند باالخره. باال رفت اما مانتو چند بار از دستش افتاد شیدست ها يسرمه ا

مانتو از . شده بود دهیبه قصد پاره شدن از دو طرف کش ایگو. کشش سست شده بود دو دکمه بعد انگار در اثر

. شد ینفسش داشت تمام م "!خدا" دیاز ته دل نال. دیصورتش چسب يزده اش رو خی يدستش افتاد و دست ها

 "!داخ"کرد و زمزمه کرد  هیگر
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 انیرا م شیموها. تهوع داشت. حالش رو به جنون بود ،یاز شدت آشفتگ. گرفت شیدست ها انیرا م سرش

به . بود اهیس زیهمه چ. شد ینم دایگشت اما پ یم يبه دنبال خاطره ا. دیگرفت و از دو طرف کش شیپنجه ها

و  شیآزما يبرگه ها. دیپر جادفعه از  کی. وانهیو منگ و د جیگ. دیزانو دور خود چرخ يرو. مغزش فشار آورد

نفس  کیخانه را  يتا در ورود ریتمام مس. دیو به سمت پله ها دو دیبه سرش کش یکجا بود؟ شال يد یآن س

قلب پر تپشش گذاشت و با چشم  يدست رو. سوخت یاش م نهیس. زد یدر را که باز کرد نفس نفس م. دیدو

مقابل دهانش را  هیبا گر. سورن نبود ياز ادعاها یچ نشانیه. بود یکوچه خال. اطراف را نگاه کرد سیخ ییها

رها داخل آمد و نگهبان در . او به طرفش رفت ختهیحال به هم ر دنینگهبان با د. و سورن را لعنت کرد دیچسب

 :دیپرس يبا دلسوز. را بست

 شده دخترم؟ يزیرها خانم چ -

 یرا م شیاواخر اسفند استخوان ها يسرما انیو تن تازه آب خورده اش م سیخ يموها. سمت مرد برگشت به

 :دیخراب پرس یو با حال دیصورتش کش يا روگوشه شالش ر. سوزاند

 د؟یدیبسته نداده؟ ند هیبه شما  یکس... جا  نیا -

 !ناهاشیا. چرا اتفاقا تا زنگ زد من پشت در بودم -

بسته زرد رنگ در دست سارا . کرد دنیشروع به وز يباد تند. دیچسب نیبه زم شیپاها اطیح انیسارا م دنید با

نگهبان . دیچسب شیپر خصم دختر به چشم ها يچهره کبود و چشم ها. رها برسد يباال آمد تا جان به گلو

 .ردیقرار بگ انیدر جر یکسبهتر بود . آن دو کرد و فورا به سمت اتاقش رفت يعاد ریبه حال غ ینگاه

 :گفت يزیرفت و با پوزخند تمسخر آم شیچند قدم پ سارا

 من شد؟ بیکه نص يریازش بگ يقرار بود خودت بر ه؟یچ -

اما قدرت  دیشن یو م دید یم. نشان دهد یتوانست واکنش ینم. که بخواهد نینه ا. کرد یساکت نگاهش م رها

 مهین. افتاد نیزم يبسته به صورت رها خورد و رو. دفعه بسته را به طرفش پرت کرد کیسارا . حرکت نداشت

 ییمهم آبرو. راست و دروغش مهم نبود. فته بودلو ر اتشیآن را باز کرده و محتو یقبل از او کس یعنی. باز بود

افتاده از بسته  رونیب يد یس. برود نیتا از ب دیچرخ یم دهیبرگ خشک کیباد سخت مثل  نیا انیبود که م

 :سارا با بغض و حرص و نفرت گفت. خودش نگه داشت ينگاه رها را رو

شه و  کیگفت نقشه جفتتون بوده تا به من نزد یوقت. فحشش دادم. زدم غیگفت باهات رابطه داره، ج یوقت -

مشت قرص  هی. تا مرز مرگ رفتم اما باور نکردم ارهیبابام کار کنه تا ثروتشو به دست ب نانیاطم يبتونه رو
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گفتم حرف مفته، . يکرد انتیخفه خون گرفتم و باور نکردم تو به داداشم خ. رمیتو حلق خودم، بلکه بم ختمیر

 نیا یوقت...  دمیو د دمیامروز رس ینشم و باز مزخرف نگم اما وقت کیت دور موندم تا تحراز. رها پاکه. چرته

 .شایگوش دادم و اون آزما وید یس

 .سارا باال رفت يصدا

ثابت بشه؟  یکه چ يزد یو خودتو به موش مردگ یرها؟ اون بچه رو کشت یباش فیانقدر کث یچطور تونست -

ذارم  ینم. سمینو یمن م شوینما نیا یانیمنتها سکانس پا. يکرد يخوب نقش باز ؟یمعصوم ؟یکه مظلوم نیا

 . یکن يبا آبرو و عشق داداشم باز شتریب

 :گفت ادیبار با فر نیسارا ا. کرد یم شیو تماشا ستادهیمرده سر پا ا کیمات و مبهوت درست مثل  رها

 یخونه شرم نم نیا يواریبودن تو چهار د از! کرد یمیعشق قد يواست کم گذاشت که دلت هوا یچ لیسه -

خونه  نیبخواد زم فهیح! ریبرو بم ومدهیتا داداشم ن. برو گمشو ؟يکه هنوز زنده ا ؟يستادیکه هنوز صاف ا یکن

. خم نشده شتریب دنتیو با د ومدهین لیگمشو تا سه. تو آلوده بشه فیبه خون کث لیسه يمن و دست ها يپدر

به  نیو زمان از ا نیبرات بسه که زم نیهم. دستش تا شاهرگتو بزنه دمیو اال خودم چاقو م یستیمردن ن قیال

 .بعد لعنتت کنه و آب دهن تو صورتت بندازن

 چته سارا؟ -

بر طبل  یانگار کس. آمد یم ییصدا ایدن نیا رونیاز ب. دیرها لرز يپلک ها. سارا برگشت ن،یمیبلند س يصدا با

 شیآبرو! سیه. دیزن انقدر بلند جار نزن کیدر مورد نجابت . آرام... ساکت  دیماند تا بگوالل . دیکوب یم ییرسوا

. زدند یرا جار م زیرحم چه چ یب يها یجارچ. تاس ینباشد مرگش حتم. یزن است و آبرو و زندگ. دیزیرا نر

جز  يبود که االن وسط معرکه اش طعمه ا یاهیباد سرد بود اما لرزشش از گرد باد س نیا. دیلرز یتنش م

 .رها و حراج کردن عشقش نبود يآبرو

 :گفت هیبا گر سارا

 !نیهم. آشغال نقاب افتاده هی ياز چهره . مامان یچیه -

خواست به طرف  یسارا م. شوکه شده بود. عروس و دخترش چرخ خورد انیم نیمیآشفته و ترس خورده س نگاه

 :و تشر زد دیرا کش شیخشونت بازو با نیمیساختمان برود که س

کن و بعد  یزود مثل بچه آدم از رها عذرخواه. یگیو م ادیتو ذهنت م یتاحاال تو دهنت نزدم که هر حرف مفت -

 .معلوم کنم فتویگمشو برو تو خونه تا تکل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٤٥٤ 

 .دیکوب نیو از زور حرص پا به زم دیدستش را پس کش سارا

 .ستمیکه غلط اضافه کرده من ن یاون. ستمیخجالت بکشه من ن دیکه با یاون -

 :برافروخته داد زد یبا صورت نیمیس

 .خفه شو سارا -

 .خشک شده اش را گرفت يسمت رها رفت و بازوها به

دخترم  ياز دندونا لیسه يآبرو. شم یمن ناراحت نم. رها ادیبرو بزن تو دهنش تا حساب کار دستش ب ایب -

 دیبا يچطور یبا هر کس رهیبگ ادیبذار . نبافه يا اوهیالل شه و هر اون قدر محکم بزن که کال . مهم تره

 .صحبت کنه

. رنگ بود اهیس يد یو س شیآزما يآن برگه ها انینگاهش م. حرکت رها لرزش ناخوداگاه تنش بود تنها

 .محکم تر تکانش داد نیمیس

 .سر الل شه رهیدختره خ نیبگو تا ا يزیچ هی ؟يچرا ساکت شد. با توام دختر -

 :و داد گفت هیبا گر سارا

 .رو برداشته ایتعفنش دن يگند پر رنگش پاك هم بشه بو نیا. نداره بگه يزیچ -

 .دیچیدر گوش رها پ لیبلند سه يصدا. خانه با شتاب باز شد در

 جا؟ نیچه خبره ا -

. شد و کنار رها نشست کشانینزد لیسه. مات نگاهش کرد نیمیس. نشست نیزم يرها تا شد و رو يزانوها

و  یسر بلند کرد و عصب لیسه. صدا نگاهش کرد یرها فقط ب. زده او را به سمت خود برگرداند خیصورت 

 :داد زد یعاص

 سارا؟ ادیم ایچته که صدات تا اون سر دن -

 .بزنه یگرفته خودشو به موش مردگ ادیاز زنت بپرس که خوب  -

 .دیپر لیاز رخ سه رنگ

 ...هم تا حرف دهنتو بف -

 ل؟یسه یبزن يخودتو به کور يخوا یم یتا ک ؟یتا چ -

 .ستادیدختر و پسرش ا انیمادر م ستاد،یصاف ا لیسه تا

 !ولش کن مامان جان. زنه یداره حرف مفت م -
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 .بسته را جمع کرد و باال گرفت سارا

 ایمنم  ستادنهیتمام قد مقابلش ا قیکه ال یاون نینگاه کن بب هیبزن تو دهن من، اما اول  ایب. لیآقا سه ایب -

 .مردم يمجلسا ثیکرده حرف و حد تویکه زندگ یاون

و رو به  دیرا از پشت سر کش راهنشیلب به هم فشرد و به سمت سارا رفت که سبحان پ. جمع شد لیسه چهره

 :سارا بلند گفت

 .زبونتو جمع کن برو تو -

 :داد زد ییپروا یبا ب سارا

 .رم ینم هیفیچه آدم کث نیا دیتا باور نکن. رم ینم -

 :داد زد لیسه

 .آبرو یخفه شو تا خودم گردنتو نشکستم ب. خفه شو سارا -

 ...واسه تو اگه آبرو مهمه  -

 :پرت کرد و گفت لیبسته را سمت سه. ختیآم هیکه از مادرش خورد به گر یحرفش با تو دهن یباق

خونه  نیتو ا ینذار نفس حروم یول شمیکنه من خفه م یکم م تییآبرو یب نیاز ا يزیاگه خفه کردن من چ -

 . و بره ادیب

 .به رها نگاه کرد يبا ناباور. خم شد و بسته را برداشت لیسه. دیسمت خانه دو به

 رها؟ هیچ نایا -

 .و بلندش کرد دیرا کش شیبازو

 ه؟یچ شایآزما نیا -

 .سبحان خواست سد راهش شود. نه رفتو به سمت خا دیاما او دست رها را کش دیرا عقب کش لیسه سبحان

 .بعد برو لیسه گمیم یمن چ نیگوش بده بب -

 .دیسبحان را کنار زد و رها را پشت سر خودش کش. حوصله نداشت يآن قدر پر بود که جا برا لیسه اما

 .دیکش رونیو فورا تلفنش را ب ستادیراه پله ا انیم. سبحان لرزاند يپا ریرا ز نیبه هم خوردن در زم يصدا

 ؟ییالو، حماد کجا -

 شده؟ يزیچ. فروشگاه -

 کجاس؟ زیهمه چ یب کهیمرت نیا -
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 سورن؟ -

 آخر؟ ينکرد دایخبر پ زشیهمه چ یاز خود ب ?گمیپس پدر جدشو م -

 شده حاال؟ یچ. دهینشون م یمگه اون مار خودشو به کس! نه -

 .فرستاده لیکه دستت بود واسه سه یتمام مدارک -

 .دیگفتن حماد شن "خدا ای" انیم یرا از پشت گوش يزیافتادن چ يصدا سبحان

- ؟یک 

بد . شم ینم لیسه فیتنها حر یدون یم ینگهبان به من زنگ زده ول میشانس آورد. من خونه بابامم. امروز -

 !بدو. به پا نشده گهیشر د هیتا  ایپاشو ب. کنه حماد یم یقاط يجور

 .اونجام گهید قهیتا چند دق. اومدم -

آشفته دست . دینشن یرا صدا کرد اما جواب لیچند ضربه آرام به در زد و سه. رفت لیپشت در خانه سه سبحان

 :با حالت دو از پله باال آمد و با اضطراب گفت نیمیس. و به در خانه آن ها نگاه کرد دیبه سر و صورتش کش

 جا؟ نیچه خبره ا -

 :با حرص گفت سبحان

 !ق و زبون نفهمت بپرساز اون دختر احم -

 کار کرده؟ یاصال رها چ ؟یچ یعنی -

 :دنبالش رفت و گفت نیمیس. رفت نییمکث از پله ها پا يبا لحظه ا سبحان

 کجا؟ -

سبحان . اما در قفل بود دیرا کش رهیآن که در بزند دستگ یب. به سمت اتاق سارا رفت میجواب مستق یب سبحان

 :و داد زد دیبا کف دست به در کوب یعصب

 .وامونده رو سارا نیباز کن ا -

 .دیبا مشت به در کوب ردیگ ینم یجواب دید یوقت

 !يم کرد وونهید یبه قرآن به حد کاف. تا نشکستمش باز کن سارا -

 :با پرخاش گفت. کوتاه آمد و در را باز کرد سارا

 .ستمیجواب پس بده من ن دیکه با یاون -

 :و گفتانگشت مقابل چشمش گرفت  سبحان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٤٥٧ 

 .رو بده به من کهیمرت نیآدرس ا. کنم یپاك شه و اال خودم لهت م يکه زد يدعا کن گند -

 ؟یچه آدرس -

 !زود. يکه ازش دار یهر چ. آدرس سورنو -

 :رو برگرداند و گفت سارا

 ...و  نینکرد تشیمگه شماها رد صالح. با اون ندارم يمن کار -

 :گفت غیو با ج آخ سارا در آمد. دیرا کش شیبازو سبحان

 .بهتر ازش خبر داره. ریبرو از زن داداشت بگ. وونهیدستم له شد د -

 :هوار زد سبحان

 يغلط کرد هیقصه چ یدونست ینم یوقت. من دندوناتو تو دهنت خورد کنم نفهم لیسه ينکن به جا يکار هی -

 .حاال مثل بچه آدم جوابمو بده. وسط یخودتو انداخت

سبحان به سقف . از طبقه باال آمد يا لهیشکسته شدن وس يبزند صدا یکه حرف نیاما قبل از ا دیواقعا ترس سارا

 .دندیدو رونیمحکم تو صورت خودش زد و با هم ب نیمیس. نگاه کرد

**** 

. شد یشد که کاش م ینفسش داشت تمام م. شده اتاق نگاه کرد یمتالش نهیبا ترس و لرز به لب تاب و آ رها

را  شیبازو لیاما سه دیعقب کش یاراده کم یبه طرفش رفت ب لیتا سه. از ذهنش پاك شود بلکه آن صداها

از خون و  ییایدر انیمثل مردمک رقصان چشمانش م. دیلرز یآرام بود اما م شیصدا. گرفت و بلندش کرد

دستش به . اشک شد. بغض شد. سرخ کم شد يها رگیاز آن مو یکی انیهر تپش قلبش م. و تعصب رتیغ

 :و فقط با خواهش گفت دیسر پس کش لیسمت صورت او رفت که سه

تو . ذارم زنده بمونه یبه جون خودت قسم نم. دروغه. هیساختگ نایفقط بگو ا. بگو يزیچ هی. حرف بزن رها -

 .فقط بگو دروغه

کرد  شیرها لیسه. آمد ینم رونیب شیلب ها انیاز م يزینامفهوم چ یخورد اما جز اصوات یتکان م شیها لب

 :و داد زد دیاش کوب یشانیبا کف دستش به پ لیسه. تخت افتاد يکه او رو

 رها؟ يپس چرا الل شد -

و به  دیکش يخفه ا غیرها ج. تخت نشست يدفعه با زانو رو کی. شد یم وانهیداشت د. دور خودش زد یچرخ

 :و گفت دیاو را چسب يبازوها لیسه. دیتاج تخت چسب
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 ؟یتو خونه اش رفت -

 ...به خدا ... من ...  لیسه -

 .با التماس نگاهش کرد لیسه

 .بگو -

 .خم شد نییافتاد و سرش پا هیبه گر رها

 ...به خدا  لیسه. من اون حرفا رو نزدم. ستین ادمی یچیه. دونم ینم یچیه -

 .دیسببه لباس او چ هیگر انیم. سر بلند کرد لیسکوت سه با

 ...خواد  یم. خراب کنه  مونویخواد زندگ یم. لیشده سه یدونم چ ینم. به خدا من نرفتم -

 .يپس خودتم به اون بچه شک دار -

 .نگاهش کرد يبا ناباور. اش بند آمد هیگر. دیلرز ایانگار تمام دن دیکه لرز لیسه يصدا

 .لیباور نکن سه. باور نکن! نه -

 .با مشت به تاج تخت زد و تا خواست برود رها با التماس دستش را گرفت لیسه

 .تو رو خدا گوش کن. لینرو سه -

 لیگفت اما انگار سه یآخ. کرد یهنوز بدنش بابت عمل درد م. افتاد نیزم يچنان پسش زد که رها رو لیسه

نداد و خواست  یتیاهم. ن داخل پرت شدسبحا. تا در را باز کرد. دیبه در را تازه شن دنیکوب يصدا. دیاصال نشن

 .دیبرود که حماد دستش را کش

 . گوش بده لیسه -

 :آرام گفت یاما لحن یطوفان یبا نگاه لیسه

 .االن برم دیفقط بذار. آرومِ آروم. آرومم -

 .را گرفت گرشیطرف د سبحان

 ...که  يجور نیا -

 یپرتگاه ب يلبه  شتریرا بشنود که ب یحیتوانست توج ینم. دیدو نییهر دو را پس زد و از پله پا لیسه اما

 هیهم گر امتیتا ق. زد هیگر ریرها تا چشمش به او افتاد بلند ز. حماد به سمت اتاق رفت. داد یهلش م ییآبرو

 .نبود یجمع شدن ختیر نیزم يکه از ظرف نجابتش رو یکرد آب یم
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اول  چیرا در پ نیماش يها کیالست غیج ياما فقط صدا دیسبحان دنبالش دو. دیهم نرس شیبه گرد پا یکس

 .و بس دیکوچه شن

 :زانو مقابل رها نشست و گفت يرو حماد

 .بلند شو ببرمت خونه خودم -

 .آمد یم رونیب شیبه زحمت از گلو شیصدا. و پر ترس رها باال آمد سیخ نگاه

 ندارم؟ یمگه خودم خونه و زندگ ؟یتو واسه چ يخونه  -

 .گرفت یرا به هم فشرد و نفس شیپلک ها حماد

 .گوش بده به من -

کدام از  چیپهلوها و دلش از شدت درد رو به انفجار بود، اما ه. بلند شد نیزم يلب تخت گرفت و از رو دست

ثابت  دیبا. مرد یاگر م یحت. ماند یم دیبا. نبود رینفس گ د،ید لیسه يکه در چشم ها يمقابل درد شیدردها

جان فقط تماشا  یب ییو عشقش را مقابل چشمانش سر ببرند و با دست و پا یگذاشت راحت زندگ ینم. کرد یم

 .ندارد یکرد که او گناه یباور م دیبا. افتاد یم شیبه پا. کرد یماندنش التماس م يبرا لیبه سه. کند

 .گرده یبر م لیسه. امیجا نم چیه -

عقل و  يبذار رو. بهش فرصت داد. حرف زد لیبا سه دیبا. ستین يمشکل ساده ا ؟یستیچرا متوجه ن! رها -

 .ارهیبار ن یمونیکه مثل االن پش میبر شیفرصت پ

هجوم  ریز شیتمام خاطره ها. شد ریاشکش سراز. اتاق نگاه کرد انیو شکسته م ختهیدر هم ر لیبه وسا رها

مرگ سخت است؟ مرگ در  گفتند یچرا م. شد ریسراز شیاشک ها. شد یها داشت دفن م یحرمت شکن نیا

 .معجزه هیشب يزیچ دیشا. بود شیآرزو نیآن لحظات قشنگ تر

عطر به  نیاگر سهمش از عشق هم. دیتخت خز يرو لیسه یشگیهم يلرزان پتو را کنار زد و در جا یدست با

 . مرگ برود شوازیداد خودش به پ یم حیشد، ترج یجا مانده از تن او م

سبحان . نگرفت یزد، اما جواب شیصدا. کند شیگونه رها نیتوانست ا یاما نم دیفهم یحال بد او را م حماد

تکان  يسبحان سر. رفت رونیحماد کالفه و سر درگم ب. حماد را صدا زد رونیداد وارد اتاق نشود و از ب حیترج

 .داد

بلکه برگرده و  بذار رها بمونه. ده یو زمان به هم بچسبه به حرف گوش نم نیاالن زم. شناسم یم لویمن سه -

 .فهمن یزن و شوهرن، زبون همو بهتر م. خودشون با هم حرف بزنن
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 ... طیشرا نیاما تو ا -

نشون بده، االن بود نه دو  يخواست واکنش بدتر یمطمئن باش اگه م. جا بود نیهم لیسه یوونگیآخر د -

 .گهیساعت د

 :و گفتبه اتاق رها انداخت  ینگاه اطیآورد و با احت نییرا پا شیصدا

 .شرف داشته باشه و سراغش بره یاز اون ب یآدرس ایتصادف نکنه  نمیفقط نگران ا -

 :و آشفته گفت دیکش شیموها انیدست م حماد

 .جا بکشه نیکار به ا میذاشت یم دینبا. سبحان میدست، دست کرد -

کشه  یبو م. ستیکه نقص تو کارش ن دهیاون قدر مهره هاشو ماهرانه چ زیهمه چ یاون ب. حاال که شد -

 .کنه یزودتر عمل م شهیداره و هم يچه نقشه ا فیحر

 جا؟ نیچه خبره ا دیبه منم بگ شهیم -

به  یحماد دست. کرد ینگاهشان م یبا اضطراب و ناراحت. برگشت نیمیسبحان و حماد با هم به سمت س سر

 :انداخت اما سبحان گفت نییو سر پا دیصورتش کش

 !شهیء تفاهمه که حل مسو هی -

 فرسته؟ یم رونیآرومِ منو با اون حال از خونه ب شهیهم لیکه سه یچه سوء تفاهم -

 :فرو خورده گفت یبا حرص سبحان

 .دمیم حیفکرتون توض یدر جوار دختر محترم و ب نییپا میبر -

 .بده حیرها خودش توض دمیم حیمن ترج یول -

 :و گفت ستادیبه سمت اتاق رها راه کج کرد حماد مقابلش ا تا

 .کنم یمن خودم براتون رفع شبهه م. ستیحرف زدن ن يبرا یاالن وقت مناسب! کنم خانم ابهر یخواهش م -

 :توجه به حال آشفته و نامناسب مرد جوان گفت یب. لب به هم فشرد يبا حرص و دلخور نیمیس

 .شد یوصلت نم نیا به ینبود که دلم راض خودیب -

 :گفت یعصب سبحان

 شر تازه درست نکرده؟ هیتا حرفاتون  نییپا يخواهش کنم بر شهیمامان م -

هر چند که تا . آبرومون یشونیداغ نشه و بچسبه به پ دوارمیفقط ام. درست کرده گهید یکیشرو که انگار  -

 .میدیاز کف آبرومون حراج شده و نفهم یاالنشم کل نیهم
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 . دیکامل قرار گرفت یهمه چ انیکه در جر نیمامان؟ قضاوتتون باشه بعد از ا یکن یبس م -

و  دیحماد دست پشت گردنش کش. رفت رونیپر خشم به خانه و دو مرد جوان پا تند کرد و ب یبا نگاه نیمیس

 :گفت انهیدلجو یسبحان شانه اش را فشرد و با لحن. انداخت نییباز سر پا

 ...و  ختهیدفعه به هم ر هی اوضاع! شرمنده حماد -

 !حق دارن -

 :و گفت دیکش یقینفس عم سبحان

 !جمیگ جیبه خدا گ. کرد شهیچه م نمیمن برم بب. رها بمون شیخودت پ -

 داینشونه به درد بخور از سورن پ ایآدرس  هیاز خواهرت  یتون یم نیفقط تو بب. ادیب رمیگ یبا خانمم تماس م -

اون . رهیتماس بگ لیترسم با سه یم. فرسته سمتمون یم یک ویشه منتظر موند که گردباد بعد ینم گهید. یکن

 .درست کرد ویزیشه چ ینم گهیموقع د

 .منتظرتم نییپا. خب یلیخ -

 واریبه د. دیگرفته رها نگاه حماد را به سمت خود کش يدر که بسته شد صدا. تشکر کرد و سبحان رفت حماد

 .داده بود هیتک

 !حماد فتهیم نییکه به خاطر من سرت پا دمید یمردم و نم یاش مک -

 .سر او را بغل گرفت و بغض هزار تکه رها باز شکست. به طرفش رفت حماد

 .شهیدرست م. دعا کن رها -

 .دیکن داشیتو رو خدا پ. هم نباشه ایخوام دن ینباشه م لیاگه سه -

 .تر شد نیرها سنگ هیرا بر هم گذاشت و گر شیچشم ها حماد

**** 

را با  نیماش. شد یزمزمه عذاب آور در گوشش تکرار م کیمدام آن مکالمه ضبط شده مثل . خراب بود حالش

تا  شانیاز شروع زندگ ییصحنه ها. فرمان افتاد يسرش رو. و توقف کرد دیکش ابانیخ هینامتعادل به حاش یحالت

و  هیگر یگاه اق،یاشت یگاهپس زده شدن،  یگاه. دیچسب یدر صفحه ذهنش تکه تکه به هم م شیپ یساعت

که امروز  يا بهیغر. بهیغر کیاز حضور  يا هیسا. دنبالش بود هیسا کیاما همه جا . خنده شان با هم یگاه

که رگ  یبود به بطن پاك زندگ دهیکثافت کش. بسته بود یامن خانه اش را به رگبار تهمت و حرمت شکن میحر

 نیا نهیو درست به س دیسر رس نهیاز ک ریت کی. داشت گهشاخت و سر پا ناش را با گوشت و خون س یو پِ
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جان تا . و درشت از کودکش زیر ریتصاو. توانش را نداشت. درد داشت دنشیکش رونیب. اصابت کرد میحر

خون  انیجر. زد یکدام گناهش بود؟ نبضش دل م جهیجان کندن نت نیا. آمد یکرد اما باال نم يشرویپ شیگلو

سرد . گرم بود. قلبش هم در آمد و به ناله افتاد يها انیشر يصد ا.از حد معمول بود دترانگار تن شیدر رگ ها

 یکه ب یو دستان دید یم قیعم يدره  کیفقط . دیفهم یحال خودش را نم. دیفهم یرا نم ایاصال حال دن. بود

 یخفگ ساساح. در وجودش سر برداشت یبیدرد عج. از جنس ناپاك تهمت یدستان. دهند یرحمانه هولش م

. دیچرخ یدور خود م نیزم. بود نیسنگ. بود اهیهوا س. شد ادهیپ. اعتنا نکرد. خورد یاش مدام زنگ م یگوش. کرد

گذاشت از آن جهنم  ینم. کرد ینم شیبود و رها دهیچسب شیپ یداشت اما انگار زمان محکم به ساعت جهیسرگ

ساعت نحس  يرنگ همان چشم ها. رها بود يهارنگ چشم . غروب نگاه کرد رو به دیبه خورش. ردیفاصله بگ

عذاب  شتریب. رها پاك بود. دردش آمد. بغضش گرفت. او هم غروب غم داشت يچشم ها دیخورش. یآشفتگ

 توانست بپرسد از خدا که چرا؟ ینم یحت. دیکش

مثل دو دست محکم دور  ورشیپل قهی. دیاش کش قهیباز دست به . سوخت یاش م نهیس. تر شد نیسنگ هوا

. باد تندتر شد. رها نبود. نگاه کرد. باز زنگ خورد یگوش. گذاشت راحت نفس بکشد یبود و نم دهیچیپ شیگلو

باز زنگ . رها منتظر بود. بود ستادهیزدند و هنوز همان جا ا یناقوس م یدر معبد عشق و پاک. زنگ خورد یگوش

 یشانیپ يرو يعرق سرد. رها نبود یبود وقت بهیغر ایتمام دن. شناخت ینم اسم ها را. بهیشماره غر کیتلفن و 

 کینزد یقار قار گوشخراش کالغ. دیچیپ یشاخسار عور درختان م يباد هوهو کنان ال به ال. اش نشست

لبخند را  نیا يقرار نبود جا. شد یرها خاموش و روشن م ندلبخ. اش سوخت نهیس. باز زنگ خورد یگوش.شد

. نبود يهوا جار. عرق کرد شتریتنش ب. تر شد نیاش سنگ نهیس. بغض کرد. لبخند نزد. دیآه نکش. ردیاشک بگ

جهنم که پر از آتش بود پس چرا در فصل زمستان . به خس خس افتاد شیگلو. توانست درست نفس بکشد ینم

ناسازگار قلب و حاال  يباز تلفن و باز تپش ها. مردم، تهمت، نبودنش يحرف ها! رها ياو! سوخت یداشت م

 .رها آمد هیگر يصدا. دیصفحه لغز يو انگشتش رو دیاش کش نهیدست به س. شیشدن نفس ها انیدر م یکی

 لیسه! دروغه. به خدا همه اش تهمته. اما روتو برنگردون ریجون منو بگ. جوابمو بده. کنم یدارم دق م لیسه -

 . داد بزن. تو رو خدا سکوت نکن... 

 .رفت لیتحل شیصدا. شره کرد شیها قهیو شق یشانیپ يعرق رو. دیاش زبانه کش نهیدر س آتش

 ...هنوز . دوستت دارم رها -
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 یدو دستش به قلب وحش. افتاد نیزم ياز دستش رو یگوش. شد یباره خال کیتوانش به . ادامه دهد نتوانست

دو . اش قاتل جانش بود هیهنوز گر. ماند رهیخ یچشمش به گوش. آمد یرها هنوز م هیگر يصدا. اش چنگ زد

 دیاجازه نداد بگو اشتکه در وجودش سر برد یدرد وحشتناک. شکست. خم شد. شدند کشینزد مهینفر سراس

 دیخند یکرد که دو چشم روشن درونش م ریگ ینیماش نهینگاهش به آ یمن هنوز نمردم، اما وقت! آرام! سیه

 .انصاف نبود. باخت

**** 

 :چهره او شانه اش را گرفت و گفت یحالت ناگهان رییبا ترس از تغ لدای

 شده؟ یچ. رها حرف بزن! رها -

 :گفت يو ناباور هیبا گر رها

 ل؟یسه. جوابمو بده...  لیسه -

. مانده بود چه کند لدای. زد یگفت و مخاطبش را صدا م یالو م... الو  يمرد. دیرا از دستش کش یگوش لدای

 .مرد آمد يصدا. بلندگو زد يرو لدای. ردیرا بگ یبرد گوش شیکه دست پرها . شوکه بود

 یمشکل تنفس. ستیآقا حالش خوب ن نیا. اومده میبا اورژانس تماس گرفت. نکن، گوش بده هیگر... الو خانم  -

 نداره؟ یقلب ای

پس چرا هنوز . اندازه قبر تنگ شد ایدن. دیبه گوشش رس گرید ییایالو گفتن مرد از دن يصدا. رها بند آمد هیگر

 دنیبا د لدای. دید یاو را م يفقط حرکت لب ها. دیشن یاصال نم. جواب نداد. کرد شیصدا لدای. دیکش ینفس م

و همزمان با آوردن  دیانجام داد و به سمت آشپزخانه دو یمکالمه کوتاه. دیاز جا پر مهیحال خراب او سراس

 .را گرفترها شماره حماد  يآب برا وانیل

 ( ... )مارستانیبردنش ب. فقط گفتن از پرسنل اورژانسه. دونم حماد ینم -

**** 

. شناخت یکس را نم چیه. خورد یبه آدم ها م. شد یسر درگم تر م دیدو یهر چه م. بود امتیق يصحرا انگار

. اما مقصدش را گم کرده بود دیدو یداد، م یبه هر طرف که خط قرمز را نشانش م. خورد اما باز بلند شد نیزم

بود با سرسقوط کند که  کینزد. کرد ریگ یبه تخت روان شیپا. فرو رفته بود یظیمه غل انیتمام سالن ها م

 ینگاهش م یسبحان را شناخت که با نگران سیسرخ و خ يچشم ها. و نگهش داشت دیرا کش شیبازو یدست

 .کرد
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 ؟يرها؟ تنها اومد هیچه وضع نیا -

 .سبحان نگاه کرد يبه چشم ها زل زل رها

 سبحان؟ يکرد هیگر -

 .رها آب دهانش را فرو داد. دیکش شیاراده دست به چشم ها یب سبحان

 کجاست؟ لیسه -

به  ياو که مرد بود زانو زد، وا. بود ستادهینا نجایچه بر سرشان گذشت االن سالم ا شیپ یقیدانست دقا یم اگر

 .نمانده بود یباق شیهم برا یزن که توان نیحالو روز ا

 .رها با ترس به صورت او ثابت مانده بود يها چشم

 کجاست؟ لیسه دمیپرس -

 :آرام گفت سبحان

 ...تا  نیبش یاول برو رو صندل -

 :با التماس گفت رها

 کو؟ لیتو رو خدا بگو سه -

 .بوده یحمله قلب گنیم. فعال تو اورژانسه. به منم هنوز درست حرف نزدن. آروم باش. خب یلیخ -

سبحان به طرفش رفت و . دیپشت سرش چسب واریبه د. صورتش گذاشت و عقب رفت يرا رو شیها دست

کرد و  یمات با مرگ دست و پنجه نرم م يپشت آن درها شیتمام زندگ. نشست نیزم يرها رو. کرد شیصدا

و با  تقلبش گذاش يدست رو. شد یمنجمد م شیخاطره ها. بست یم خیزمان داشت . دیکش یاو هنوز نفس م

 :دینال هیگر

 . بسه یازم گرفت یهر چ. بسه. نه گهیبار د نیا! ایخدا -

مکث، تند،  یب. دیبار یم. نبود لیبخ شیآسمان چشم ها. زده اش یخشک يلب ها حیانگشتان شد تسب بند

معنا و . کرد ها، مادر در گوشش زمزمه کرده بود را پشت هم تکرار یکودک ياز ابتدا يهر ذکر! پرسوز و داغ

پدر  يهر چند پشت انتظار برا. دآم ادشیبابا  يدعا کی. کرد یدانست، اما فقط زمزمه م یمفهوم و ربطش را نم

 یمصلحت نم. ببخشد و برگردد لیسه. خدا ببخشد دیشا. آرام شود دیشا. جواب نداد اما باز تکرارش کرد

 شیآن قدر گفت و گفت که لب ها. کرد هیگر. التماس کرد. دیمنت کش. حکمت ها بس بود نیا گرید. خواست

 ایدن. شد یکم کم تار م شیچشم ها. بود چنگ انداخت زانیکه آو یسمانیبه هر ر. حس شد یب شیمثل صدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –چشمات  سیخ يایرو

wWw.98iA.Com ٤٦٥ 

نگاهش از آن . آمد يا هیگر يصدا. کرد یم شیبود و تماشا ستادهیزمان بغ کرده ا. به مسخره اش گرفته بود

انگار . صداها واضح نبود. دیآ یم کیکوبان نزد نهیکه بر سر و س ستیبداند ک دیسرش نچرخ. در مات جدا نشد

گرفت و  واریدست به د یبا بدبخت. در که باز شد انگار به زمان حال پرت شد. بود ختهیهم ر به اینظم همه دن

 :دیپرس عیسبحان سر. بردارد ینتوانست قدم یحت. بلند شد

 شد دکتر؟ یچ -

 .با عجله رد شد دکتر

 .دیفقط دعا کن. یچیفعال ه -

محکم  نیمیس. زمزمه کرد يخفه ا "نه"رها . کرد يلب زمزمه ا ریو ز دیچسب شیدست سبحان به موها دو

 :گفت یمادرش را گرفت و عصب يسبحان بازو. دیصورتش زد و به سمت رها چرخ يتو

 !مامان -

 :داد زد هیبا گر نیمیس

. شیکش یآخرم م. دیبچه من باز شد رنگ آرامش ند یکه پات به زندگ يراحت شد فتنه؟ از روز التیخ -

 یچ گهید. گمشو برو ؟یهات برس يبه دلبر يو بر يبد لمیتحو چیراحت شه و کفن پ التیکار؟ خ یچ يموند

 .کشمت یخودم م ادیب لیسر سه ییاز جونمون؟ بال يخوا یم

. آنجا هستند یچه کسان گرید دیفهم یاصال نم. دیچک یقطره قطره نم گرید. شد يجار وستهیرها پ يها اشک

از . کرد دنیزد شروع به دو شیتا سبحان سر چرخاند و صدا. و چند قدم عقب رفت اوردیتاب ن نیاز ا شیب

رود، اما تا  یدانست کجا م ینم. بود شتریاو ب ي نهیداشت، اما سوز س يهوا سوز بد. دیدو رونیب مارستانیب

 نیتوانست از ا یکاش م. بودند دهیکش شیهم انگشت اتهام به سو وارهایها، در و د ابانیخ. دینفس داشت دو

را هم  شیآسمان که ستاره ها. روشن نبود یچراغ یو خلوت و سرد حت کیتار ابانیآن خ انیم. فرار کند ایدن

 نیاو آخر "دوست دارم" نیانگار قرار بود آخر. درکش از آن لحظات بود اتنه لیصدا و نگاه سه. پنهان کرده بود

در زانوها و کف دستش  يدرد بد. خورد نیزم شیمقابل پا ینیبا ترمز گرفتن ماش. باشد نیخاطره اش از زم

شب پنهان  اهیرنگ س ریخورد تا شرمش را ز ینم وندیبه صبح پ یشب یچیکاش ه. نور آزارش داد. حس کرد

از  يوهم آور یعطر آشنا ول. دیکش وارینور د مقابل یاهیمقابل چشم ملتهبش گرفت که حجم س دست. کند

و روشن آسمان  کیتار انیچهره سورن م. شد دهیباال کش سشینگاه خ! تلخ و گس. دیگذشته به ذهنش سر کش

 يدو قطره اشک رو. اشتانگار جام شوکران در دست د. قاصد مرگ بود هیدر باد شب دهیبلند و رقص يبا آن پالتو
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او را خوب از نظر  دهیو رنگ پر سیچهره خ. پا نشست يآرام و خونسرد مقابلش روسورن . گونه اش سر خورد

 :آرام و شمرده گفت. گذراند

درست حستو . یکن یمردنتو م ياون قدر که آرزو! تلخه! شکستن سخته، نه. میدیباز به هم رس. رها ینیب یم -

. میمثل هم شد. میهمو درك کن میتون یحاال بهتر م. جامون عوض شده. حاال خوب به من نگاه کن دم؟یفهم

 .پشت و پناه یب! کس و کار یب

 :و محکم گفت رانگریکرد و و مکث

 .آبرو و اعتبار یب -

 :هق هق گفت انیو م دیلرز شیشانه ها. گذاشت نیکف دو دستش را زم هیبا گر رها

 !ایخدا -

 .دیتر شن کیسورن را نزد يصدا

 .ون تموم نشدهصداش کن چون هنوز کارم باهات شتریب -

حماد را صدا زد اما تا  هیبا گر. کوچه بلند شد چیاز پ ییآشنا يص دا.عقب هلش داد ردیخواست دستش را بگ تا

رها با . پرت کرد یحماد را طرف نیسرعت ماش. پرت شد نیاو برسد قدرت سورن کارخودش را کرد و داخل ماش

 :فرمان را از دست سورن گرفت و داد زد. برادر هم فاصله گرفت نیزم يو از تن افتاده رو دیکوب شهیبه ش هیگر

 !ینگه دار روان -

 :عقبش زد و خونسرد گفت سورن

 . ادا شه دیکه خوردم با یاول قسم یول! صبح خودتو سر قبر بابات بکش یبه عشقت برس یدوست داشت -

با  يبه باز شتریحکم که دل رها را بم یبا لحن. شد یبند بند تن رها داشت از هم جدا م. ترسناك بود نگاهش

 :گرفت، افزود یترس م

 !منتظره عشق من یحاج -

و  دیکش یدادند همه جا را به آتش م یرا دستش م ایاگر دن! آرامِ آرام. آرام بود. نگاه مات رها فقط لبخند زد با

 .بود ستادهیقسمش محکم ا یقدم کی طانیش. زد یقهقهه م

**** 

 :گفت هیو با گر دیچهار چوب در چسب انیرها با التماس م دست

 ! به خاطر خدا سورن -
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 .و وسط اتاق پرتش کرد دیاو را کش يبازو سورن

بابات آوردم و التماسش کردم؟ آره؟  شیکه اسمشو پ ییهمون خدا ؟يدیقسم م يخدا؟ کدوم خدا رو دار -

 .برات معجزه کنه شیبیتو صداش کن بلکه امداد غ. دست منو که نگرفت ؟یگیهمون خدا رو م

 .بلند کرد و انگشت سمت سقف گرفت سر

 . و انتقام نهیبت ک هیقسم بده که سورن عاشقو کرد  ییبه خدا -

 بود؟ یمن چ ریتقص -

 .دیپرحرص و داد او لرز يقدم بلند سورن، رها دو قدم پس رفت و از صدا با

 لیاسم سه! يکردم و راحت رو برگردوندمن اشتباهت بودم؟ التماست  يدیرفته تو گوشم داد کش ادتی! تو -

 .بهت بدم دمویکه کش ییتمام عذابا رمیهمون شب قسم خوردم که اگر نم. کرد یکیتب و مرگمو 

را گرفت و باز عقب رفت،  شیرها مقابل چشم ها. را گرفت و مقابل چشم ناباور او لباسش پاره شد راهنشیپ قهی

 .و تکانش داد دیپروا مچ دستش را کش یاما سورن ب

 . یخوب نگاه کن دیبا ویکی نیا -

 :گفت هیبا التماس و گر رها

 !وونهیولم کن د -

 :چانه اش زد و با خشونت گفت ریدست ز سورن

خوب نگاه . کردم یهمون شب عشقتو سالخ. برات مردم یکه گفت دمیو همون شب رو قلبم کش غیت يجا نیا -

 .نمونده که به خاطرش دلم برات بسوزه یمحبت. کن

شده از  اهیس يبه چشم ها. خورد یپوست او داشت به هم م يرو يها یخط یخط يتن و جا يرها از بو حال

 .اش نگاه کرد نهیک

 ؟يراحت نشد یازم گرفت زمویدلت خنک نشد؟ همه چ. يدلت خواست سرم آورد ییهر بال -

 یتا کجا م گهید. مونه یم یاش تا زنده ام باق هیکه رد بخ يزد میو زندگزخمو به روح  نیبرابر بدتر از ا هزار

اون  یمنو، ول يبابا ینینه خود بزرگ ب يچوب طمع و حرص خودتو خورد. يریتاوان کار نکرده رو ازم بگ يخوا

 .حداقل بکش منو راحتم کن. نشم پاوقت سر  چیه دیکه شا يدیمن کوب یقدر با همون چوب به تن زندگ

 کیهق هق او مثل . بود ستادهیسرش ا يسورن هنوز باال. را در شکمش جمع کرد شیزانو نشست و پاها يرو

 .درونش اما آن قدر کوچک که پا نگرفته نابود شود یاهیروزن بود به س
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خدمت بدبخت با  شیکه چهارتا تروال گذاشتم کف دست اون پ یاز همون شب. تموم شده یهنوز همه چ! نه -

 وونهیبه خونه ام و دو ساعت تمام فقط نشستم و نگات کردم د دیشده پات رس يا قهوه دست کارقرص که ب هی

و خودمو  یشب که رفت موناز ه. پاره کنم و نشد کهیخواستم لباساتو تو تنت ت یاز شدت حرص م. تر شدم

 .خواب راحت نکردم هیلعنت کردم که چرا ازت گذشتم 

 :سورن با پوزخند گفت. هوا رفته بود يرو شیو پوچ تمام زندگ چیسر ه. نگاهش کرد يبا ناباور رها

چه  يدیبود منتها خودت نفهم یقیاون حق فته؟یکه باعث شد عشقت پس ب یخودت يتو فکر صدا ه؟یچ -

 .یگفت یمزخرفات

 :گفت ینفس یبا ب رها

 ؟یکن یکارا رو م نیچرا با من ا -

 .زانو مقابلش نشست يرو سورن

 نیبه خاطر ا. ستیوسط ن یعشق گهینه به خاطر عشق، د. ارمیتونم به دستت ب یکه ثابت کنم م نیواسه ا -

 ییبر طبل رسوا دنیاتفاقات کوب نیا جهینت نیقشنگ تر. بابات لگد به گور عذاب بزنه يکه تا زنده ام و زنده ا

 .دختر حاج رضاست

 :رحمانه گفت یشد و ب بلند

که  ییبرمت جا یموقع م نیبه عشقت، چون فردا ا يدیو رس رهیدعات بگامشب رو خوب استراحت کن بلکه  -

 .يبر ارویقرار بود با اون 

 :نگاه کرد و افزود شیبه چشم ها یشرم یب با

توکل شهر  دمیشا. برسه در خونه آقا داداشت یواقع يشایبعد از چند ماه جواب آزما دیشا گهیاون موقع د -

 .پخش شد

او  دهیچشم از چشم و چهره رنگ پر. سورن لباسش را عوض کرد و مقابلش نشست. در خود جمع شد شتریب رها

در صورتش فوت کرد تا رها باور کند  گاریآن قدر دود س. آن قدر نگاهش کرد که رها رو به مرگ رفت. برنداشت

 .دیرها رس یغروب زندگ آفتاب که زد انگار. تا آفتاب طلوع کرد. است دهیجهنم رس یواقع يبه معنا شیزندگ

*** 

 .کالفه تلفن را در دستش جا به جا کرد سبحان

 ن؟یخور یم يجواب بدم؟ پس شماها به چه درد یمن چ -
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 گهیخط تلفنه که اونم مسدود شده و آدرسش م هی. سبحان يد یبه آدم نم ینشونه درست و حساب چیآخه ه -

 .رمیکمک بگ گهید يروهایتونم از ن یم یس بفرستعک هیبازم اگه . شناسن یاسمو نم نیبه ا یاصال آدم

 .نبود يزد، اما انگار چاره ا یبار سکته کامل را م نیا دیفهم یم لیسه. دیاش کش یشانیدست به پ سبحان

 گه؟ید یهست يمرکز گاهیتو پا. ارهیبرادرش برات ب گمیم! خب یلیخ -

 .پس زودتر برسون. آره -

 :دیدست پاچه پرس یآمد و با لحن رونیکه قطع شد، مادر ب تلفنش

 د؟یکرد داشیپ -

 :دیغر تیبا حرص و عصبان سبحان

 د؟یمونیبه دختره، اون وقت االن پش یاز دهنت اومد بست یهر چ تیتو عصبان -

 :با بغض گفت نیمیس

 !مرد یبچه م داشت م -

 .کار دارم رونیب رمیمن م. رهیم یاالن اگه بفهمه زنش ناکجا آباده در جا م ره،یاون موقع احتمال داشت بم -

 .میقانعش کن میتون یشه من و بابات نم داریب. نه سبحان -

 :گرد شده گفت ییاز زور حرص بر سر خودش زد و با چشم ها سبحان

 ایکدوم نامرد افتاده  يدست و پا ریناموس برادرم ز نمیبرم بب رم؟یاز دست شما به سرم بگ یپس من چه گل -

 نه؟

 .محکم تو صورت خودش زد نیمیس

 !سبحان. خاك بر سرم -

 :آمد و گفت رونیموقع پرستار از اتاق ب همان

 . رهیگ یسراغ خانمشو م مارتونیب -

با لبخند و . سمت اتاق رفت انیگو... به مادرش بسم ا يگفت و با نگاه شماتت بار "یحضرت عباس ای" سبحان

 .وارد اتاق شد یسرخوش

از پس  یکش یخجالت نم کلتیذاره سر کار؟ از ه یملتو م هیکنه و  یم مهیکار نصفه نآدم  یآخه مرد حساب -

 ؟يایسکته کامل بر نم هی

 .بود اما حالش خوب بود دهیپر شیرنگ و رو. شد زیخ مین لیسه
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 رها کجاست؟. چرت و پرت نگو سبحان -

 !خونه -

 .زنگ بزن باهاش حرف بزنم -

 .ارمشیم رمیخودم االن م. خب یلیخ -

 .به اطرافش انداخت یبا حرص نگاه لیسه

 تلفن نداره؟ هی ست؟ین یخراب شده مگه خصوص نیا -

 .کرد جلوتر برود یجرات نم نیمیس. رفت کشینزد سبحان

 .ادیسرت م ییبال هیدوباره . آروم مادر -

 .سر جام نمیبش ادیب دیبگ. رها تو گوش من بود هیگر يتا صبح صدا شبید! به درك -

 :گفت سبحان

 .گهید ادیگفتم م. ایبچه شد -

 یسکوتش سبحان را دست پاچه کرد تا لبخند مزخرف. سبحان دو دو زد زانیگر يدر چشم ها لیسه يها چشم

 .دهد لشیتحو

 .من برم دنبالش -

 .دیمچ دستش را چسب لیکه برود سه نیقبل از ا اما

 رها کجاست؟ -

 :گفت یبا لحن خاص لیبزند سه یتا آمد حرف سبحان

 !راستشو بگو لیمرگ سه -

 دیپر شتریب لیرنگ سه. دیچرخ ینم یدست او گذاشت اما زبانش به گفتن حرف يدست رو. خورد یتکان سبحان

 :دیو هراسان پرس

 !حالش به هم خورده دهیشن يزیهوا چ ینکنه ب -

 :داد زد لیسه. آب دهانش را قورت داد سبحان

 .انصاف یمنو ب یکشت. با توام سبحان -

 :با تته پته گفت انسبح

 ... یول... جا بود  نیا شبید -
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سبحان را از  یشد و گوش زیخ مین لیاما سه د،یدستش را پس کش يفور. به مددش آمد بیتلفن از غ زنگ

مکث  یاست ب لیدست سه یکه گوش نیخبر از ا یحماد ب. جواب داد عینام حماد سر دنیبا د. دیدستش کش

 :گفت

 میتا ن. اون جا رمیم. منم شکم برده سمت بهشت زهرا. بگو قتیبه رف. دمید شبیسورنو د نیشماره آخر ماش -

 ...تو هم خودتو برسون و  گهیساعت د

 ؟یسورنو واسه چ نیرد ماش -

 :دیهوار کش لیسه. را خفه کرد ل،حمادیمرتعش سه يصدا

 ش؟یدیکجا د شبید ؟یسورنو واسه چ نیرد ماش -

 !لیگوش کن سه -

 ت؟رها کجاس -

 :گفت عیرا گرفت و سر یگوش سبحان

 ...گرفتار شده باشه و  میزن یحدس م. میدیبهش نرس رونیزد ب مارستانیاز ب -

 :زد ادیمتصل به بدنش کنده شد و فر لیسرم و وسا. دیها از جا پر وانهیمثل د لیسه

 ؟یزن یحدس م یگیاون وقت م! دهیسورنو د شبیحماد د! یچرت نگو لعنت -

 :گفت یچارگیچنگ انداخت و با ب شیموها به

 ...شب  هی. شب غافل شدم هی -

 :بعد با تشر گفت. کرد شانیگرد شده تماشا ییاول با چشم ها. شده وارد اتاق شد جادیا ياز سر و صدا يپرستار

 ...شما چرا  ه؟یچه وضع نیا -

 :زد ادیفر لیسه. و نگهش داشت دیسبحان دنبالش دو. رفت رونیپرستار را کنار زد و ب لیسه

 ... رهیسر راهمو بگ یبه خدا هر ک -

 .میلباساتو عوض کن با هم بر رون؟یب يبر يخوا یمسخره م يلباسا نیبا ا -

**** 

اراده و با کشش  یکند، ب یم تشیهدا گرید یکه بند به تنش وصل است و دست يشب باز مهیعروسک خ مثل

 انیم. آرزو از سرش گذشت کیفقط . خشک شده بود شیانگار مردمک چشم ها. شد دهیکش رونیدست او ب

حداقل . بودن بود رسوانام بودن بهتر از  یب. شد ینام و نشان دفن م یکرد و ب یدهان باز م نیگورها زم نیهم
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از جسدش هم  یآدم طاعون زده حت کیشد مثل  یانگشت نما و رسوا م یسوزاند، اما اگر کس یدل م یکس

 ریتقص. او نبود ریتقص. شد رهیبه عکس پدر خ. تا شد شیزانوها. دندیمزار پدر رس سر يباال. کردند یم يدور

 شیها باعث شد کابوس شب ها دنیجا، نگفتن ها، نشن یب يتکرار اشتباهات خودش، ترس ها. کس نبود چیه

 هیسا. سر خودش آمده است ییچه بال دیفهم ینم. آمد لیسر سه ییدانست چه بال ینم. برسد قتیامروز به حق

کف . خم شد. شکست یداشت م شیشانه ها! نیکمرنگ اما سنگ. سرش افتاد يرو بتیمص اهیسورن مثل ابر س

سنگ گذاشت و ساکت فقط  يدستانش را رو. سوخت یم شیها شمچ. سوخت یدلش م. سوخت یدستش م

 :نشست و با تمسخر گفت شیسورن رو به رو. نگاهش کرد

 د؟یدیچند وقته همو ند ؟یحاج بابات حرف بزنبا  يخوا ینم -

 يزیچ. کرد یتر م قیفرو رفته در جانش را عم يها غیهر شکستن ت. شکست ینم. طلسم شده بود سکوتش

اهل  يباشد برا یزندگ! عشق از دست رفته اش؟ ایآبرو  يبرا. دیکش یچه آه م يپس برا. باختن نداشت يبرا

زد و به عکس حاج  يربا ساکت ماندنش سورن پوزخند صدا دا. خواست یاز خدا فقط مرگ م گریاو د. یزندگ

 :شد رهیرضا خ

که با بغض  یمثل وقت. خورد یلیمثل همون روزا که به خاطر من ازت س ؟یچه مظلوم شده حاج ینیب یم -

 .واریخواست با سر برم تو د یاون قدر معصوم گفت که دلم م. کرد فیبرام تعر

 :ه گفتشد و دوبار رهیرها خ به

 .يدیکش رونیام ب نهیقلبمو از س یچنگ انداخت. رها يشد یدفعه وحش هی یول -

 .زانو نشست يرا از هم باز کرد و خودش رو دستانش

 .کس و کار یسورن ب يبعدم راحت گفت گور بابا! مکث یب! هوا یب. عاشق شد هوی -

 .شد سمت رها خم

گفتم نگو درد . لیگفت سه. بازم یگفتم رها م. لیاما گفت سه رمیم یگفتم م. رمیم یدونست براش م یم -

. عرضه شو داشتم ینیفقط آوردمش بب. خودت هیشب یکیدرست . یشد مثل خودت حاج! لیگفت سه. داره

 .که مثبت شد یمنف هی اب. اشتباه هیاونم فقط با . میحاال من و دخترحاج رضا مثل هم. خوب تماشا کن. نشیبب

 .دیکرد و خند یرها مکث شتریسوزاندن ب يبرا

 .کنم یسالم برسون بگو جاشو خوب پر م. بهته دنیدومادتم تو راهه رس یراست -
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سورن . داد یرها داشت جان م. سورن نگاهش کرد. نشست نیزم يکامل رو. کرد یم یاحساس خفگ رها

پدر . رنگ رها عوض شد. نگاهش کرد رهیسورن خ. دینگاه رها را به سمتش کش یسیمغناط يجاذبه ا. لبخند زد

به . شد یتمام م تنفس رها داش. کرد ریینگاهش با توجه او تغ ریمس. بود ستادهیسر سورن ا يدرست باال

 "!بابا"چنگ زد و زمزمه کرد  شیرها به گلو. نگاه پدر هنوز به همان نقطه بود. چنگ زد شیگلو

 .دیخند سورن

 .ارمیسر حالش م. نداره یبیع! زده به سرش ؟یحاج ینیب یم -

. حاج رضا به رها نگاه کرد و باز به نقطه قبل بازگشت. دیسورن بلندترخند "!بابا"و زمزمه کرد  ختیاشک ر رها

 انیبه شر یواقع اتینبض و ح. پر از خاك تازه بود. دیقبر رس يبه گلدان باال. رها رد نگاه پدر را دنبال کرد

مکث بلند شد و به پشت سرش نگاه  یب رنسو. رها نگاهش کرد. دیدخن یحاال سورن هم نم. بازگشت شیها

سورن دندان به هم فشرد . دیقبر عقب کش يسمت او آمد تا بلندش کند، اما رها خودش را رو. نبود يخبر. کرد

زمان ممکن مشت رها پر از خاك شد و تا سورن به خود بجنبد خاك  نیدر کوتاه تر. و به سمتش خم شد

 یاز رانندگ. دیدو نیچنگ زد و به سمت ماش چییرها به سو. فتاداز دستش ا لشیوسا. چشمانش را سوزاند

 ییآبرو یب دیترس یکه م يزیگرفتن نرفت، اما االن از تنها چ قیوقت دنبال تصد چیوحشت داشت و ه شهیهم

سورن به ! با مرگ یحت. تهمت ها زیت ریرفت تا خودش را نجات دهد از ت یبود م یبه هر راه دیبا .بود شترشیب

پدال فشرد و تا بخواهد  يرا رو شیپا انهیرها ناش. دیدو دیرا شن نیروشن شدن ماش يو تا صدا آمدخودش 

رها با . گذشت چیپاز  ییآشنا يها نیماش. انداخت نیخودش را داخل ماش گریحرکت کند، سورن از سمت د

 :گفت هیگر

 !لیسه -

از  یتل. مقابلشان بود یگودال بزرگ. دیدر کشمکش فرمان کامل چرخ. دیکنارش زد اما رها فرمان را کش سورن

. پدال گاز فشرد يرا تا انتها رو شیفرمان را رها کرد و پا هیگر انیرها م. گرید يخاك و کارگر هم در سو

و هوا  نیزم انیم نیبرخورد کرد و ماش لبا سرعت به ت نیماش هیاز ثان ياما در کسر "وونهید" دیسورن داد کش

. افتاد رونیباز شد و ب نیچگونه در ماش دینفهم. دینگران پدر را د يچشم ها. رها فقط خدا را صدا کرد. معلق شد

 ش،یها شهیو شکستن ش نیوحشتناك ماش يچرخش ها انیشد، م یم اهیداشت س ایدر لحظات آخر که دن

 .دیرا د لیسه يها دنیدو
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. ماند رهیخ نیشده از ماش ریسراز عینگاه سبحان به ما. دندیبا هم به سمت آن ها دو ستادیکه از حرکت ا نیماش

آدم وسط بود و دوست و دشمن معنا  کیجان  يپا. دندیبا هم به آن سمت دو. حماد رد نگاهش را دنبال کرد

 :داد زد. شد شیدلش ر. نمانده بود يزیچ شاز چهره ا. باال آمد یسورن را گرفت سر او کم يتا حماد پا. نداشت

 .شهیمنفجر م نیاالن ماش. کرده ریگ. کمک ایسبحان ب -

 ختندیر یعرق م. سبحان به کمکش آمد. بود زانشیکه حماد آو يشد جز همان در یکدام از درها باز نم چیه

 ...بکشند اما  رونیرا بتن رو به مرگ  نیبلکه بتواند هم

. زد یبیلبخند عج. زد یهنوز برق م شیچشم ها. نگاه سرخ حماد متوجه اش شد. دیکش رونیرا ب شیپا سورن

 :گفت یبه سخت. کرد یخرخر م

رمزشم . وقت نتونستم بهش دست بزنم چیمن ه. رهاست یگناه یو ب یسند پاک. هست وترمیتو کامپ لیفا هی -

 .اسم خودشه

خواست کنارش بماند، اما  یحماد م. دیسبحان حماد را عقب کش. دود گرفته بود يبو نیماش. خشکش زد حماد

 :زد ادیسبحان فر

 .یروان شهیاالن منفجر م -

 . آسمان را پر کرد یرنگ اهیو دود س بیمه يمرتبه صدا کیو  دیزحمت حماد را چند متر عقب کش به

**** 

از آن  ینیآرام و دلنش يشود، اما صدا داریخواب خوش ب نیخواست از ا یدلش نم. بود قیعم يدر خلسه ا هنوز

 .دیکش رونشیخلسه ب

 !رها زم؟یخانمم؟ عز -

 یب یچهره مهربان و لبخند او آرامش. را کنار زد شیبه زحمت پلک ها. خسته بود. خشک خشک بود شیها لب

 .ختیرا به جانش ر رینظ

 ؟ياز خواب خسته نشد. عشق من یخسته نباش -

 .دیلبش کش يزبان رو. بود اریهوش یول خسته

 کجاست؟ -

 :با اخم و لبخند گفت لیسه

 .اول من بعد اون زبل خان -
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 .نکرد شیبغض رها یدهانش را قورت داد، ول آب

 سالمه؟ -

 قرار بود نباشه؟ -

 ...که دوباره  دمیترس -

 .لبش گذاشت يانگشت رو لیسه

 .ارنشیکم کم م. گذاشته رو سرش شکموخانم پرستار گفت بخشو . راحت التیخ -

 :زد و افزود لبخند

 .دارم زیسورپرا هیقبلش برات  یول -

حماد و مادر . سر بلند کرد یرها کم. اش زد و عقب رفت یشانیپ يرو يبوسه ا لیسه. منتظر نگاهش کرد رها

شود در آغوش دلتنگ  زیخ میتا آمد ن. آمد شیبه چشم ها ياشک ذوق و ناباور. بودند ستادهیعقب تر ا یکم

 .مادر غرق شد

 :و اشک گفت یمادر را فشرد و با خوشحال دست

- د؟یاومد یک 

 .میدیرس يتو داخل اتاق عمل بود -

 ندا هم اومده؟ -

 .انینامزدش به هم گره خورد و نتونستن ب يکارا. نه نشد -

 .داشتم اجیبهت احت یلیخ. مامان يبه موقع اومد -

 .بسه گهید یگدلتن. اومدم ببرمتون -

 .گذاشت و به رها نگاه کرد لیشانه سه يدست رو. تر شد کینزد یحماد کم. ساکت نگاهش کرد رها

دوباره  دنیرس يسه سال برا. دیبمون یلیاز اولم قرار نبود خ. دل همه تنگتونه. بسه انیخودتون و اطراف هیتنب -

 .دیابیرو در هیحاال بق.هیبه آرامشتون کاف

 :آرام گفت.لبخند زد لیسه. ه کردنگا لیبه سه رها

 داخل؟ ادیاجازه داره ب.دنتهیمشتاق د یلیهم هست که خ گهینفر د هی_

 :دیمنتظر وکنجکاو پرس رها

 ؟یک_
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 :به سمت دررفت وبالبخند گفت مادر

 زم؟یداخل عز ایب_

 یب لیسه.نگاه کرد لیبه سه.درهم شد شیاخم ها.دخترجوان راراحت شناخت رافتادهیسرز.سربلندکرد یکم رها

 يرها آب دهانش رافروداد وصدا.تخت آرام دست رها رافشرد گرید يحماد درسو. فقط منتظر بود یحرف چیه

 :دیمحتاط وکنترل شده برادر راشن

 !چندسال نیتوا دنتونید يبود برا قرارتریازهمه ب_

 :سارا خواست برگردد که رها آرام گفت.دیکش یقینفس عم رها

 !دل خودم واست تنگ شده بوددختره لوسفکرکردم فقط  _

آخ  يصدا.رها رامحکم گرفت وبغلش کرد يشد ودست ها ریسراز شیاشکها.دیمکث به طرفش چرخ یب سارا

 :باخنده گفت لیرها که درآمد سه

 مادربچه امو؟ ینکش_

 :گفت هیجادکرد،باگریا لیکه سه ییتوجه به فضا یوب دیصورت رها رامحکم بوس سارا

 ...میرها،اگه نبخش دمیشب راحت نخواب هیسه ساله _

 م،خب؟یحرفشم نزن_

 يآرام رو شیپلک ها. دیدرخش یم شیچشمها.نگاه کرد لیرها باز به سه.دیفروچک شیواشکها دیلب برچ سارا

رها . قبل از پرستار داخل آمد یتخت روان کوچک. همان موقع در باز شد. دیکش یاز سر آسودگ یهم افتاد و نفس

که به محض قرار گرفتن در  رفتند یهمه قربان صدقه آن فرشته کوچک و نق نقو م. شد زیخ مین يقراریبا ب

 .آغوش مادر آرام گرفت

 :گفت یمادر با مهربان. دیخم شد و پشت دست کودکش را بوس. دیاز گوشه پلکش چک اشک

 م؟یصدا کن یشازده کوچولو خوشگلو چ نیقراره ا -

 :حماد با تعجب گفت. و رها در هم قفل شد لیسه نگاه

 !نکنه هنوز اسم نداره -

را  شیرها چشم ها. بود یآسمان روشن و آب. کودك لبخند زد. با خنده و چشم و ابرو به رها اشاره کرد لیسه

چشم باز . دلش غرق آرامش شد. دست تکان داد شیکودك برا کیپدر کنار . خواست یم هیدییتا کی. بست

 :سر خم کرد و آرام گفت لیبزند سه یکه حرف نیاما قبل از ا د،یکودکش را بو کش گرید بار. کرد
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 اجازه خانم؟ من باباشم بگم؟ -

 .را زمزمه کردند "سپهر"و هم زمان اسم  دیآرام خند رها

 

 

 انیپا

 مهرماه نودوسه کمیو ستیب

 يالنازمحمد
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