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 و احساس ينام خداوند پاك به

 

 خواهم زد يعشق، دوباره من حرف تازه ا به

 خواهم زد يبهانه ا يب يدل، دوباره من طعنه  به

 يگاه مييشود از فصل تنها يكند و گم م يم عبور

 .. خواهد زد يقرعه ا ميكه به سرنوشت خاك يكس

 

 اول فصل

 

 :انيرا

 ! يراشا اون نور المصب رو بنداز رو دستم نه تو چشمم، كورم كرد -

 . داشت در گاوصندوق را باز كند يماهرانه سع يليخ. انداخت انيدست را ينور چراغ قوه را رو عيسر راشا

 :نيرادو

 .االيد ! ستيكه ن يوق بانك مركزگاوصند گه،يد ديزود باش -

 . دييپا يرا م رونيبود و از همان جا ب ستادهيدرگاه اتاق ا يتو

 :با حرص گفت انيرا

 . خواد يوقت م ست،يكه ن يخُم رنگرز! ذره صبر داشته باش برادرِ من هيد ! ن؟يتو رادو ايمن بچه زرنگ گروهم  -

 :راشا

نه  يبه فكر باز كردم قفل در زندان باش ديبا يكن يطور كه تو فس فس م نيجان، داداشِ من، ا انيرا يخواد، ول يگه، وقت م يآره راست م -

 !گاوصندوق

 . لبخند زدند تيهر سه از سر رضا. باز شدنش را داد يدر گاوصندوق مژده  كيت يموقع صدا همان

 . دنديپا شن يصدا رونيب از

 يوقت. شوند يگشتند كه در آن مخف يم يتازه مغزشان به كار افتاد و حاال دنبال سوراخ. بودرد و بدل شد، خشكشان زده  نشانيب عيسر ينگاه

 . هم به دنبالش هيو بق زيم ريز ديخز نيبار به هم برخورد كردند، رادو ستيده، ب

 . ديچيآرام در اتاق پ ييقدم ها يصدا. در اتاق باز شد، نور چراغ قوه فضا را روشن كرد همزمان

 :آهسته گفت راشا

 ! مشكوكه، چراغ قوه دستشه اروي نياوه اوه بچه ها ا -

 :انيرا
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 ! خب باشه، كجاش مشكوكه؟ -

 :نيرادو

 چرا چراغ قوه؟  يتونست المپ رو روشن كنه ول يگه، م يراشا راست م -

 . سه سكوت كردند هر

 :را باال انداخت و آرام تر گفت شيابرو راشا

 ! همكاره؟ يهم از بچه ها اروي نيا يعني -

 . سر تكان داد نيرادو

 :راشا

 ! زنه به چاك كه يداره، م ياونم راحت پوال رو برم ميكه ما در گاوصندوق رو باز كرد يجور نيخب ا -

 :لب با حرص گفت ريز انيرا

 . زِر نزن، بذار تمركز كنم قهيراشا دو دق -

 :راشا

 ...تو كه وسان؟يكيزِر نزن ا يگ يبه من م -

 :نيرادو

 . ــگهيد ديد خفه ش. ديهر دوتاتون زِر نزن -

 :ديخند راشا

  م؟يحاال چه كار كن. شد يچه زِر تو زِر -

 :بر لب زد و پچ پچ كنان گفت يلبخند مرموز انيرا

 . تموم كنه گهيد يكيما رو  ي مهيكار نصفه و ن ميعمرا بذار -

 . رشان را تكان دادندس دييتا يدو نگاهش كردند و به نشانه  هر

 :راشا

 . هيطرف ك دينيو بب ديبا شمارش من از جاتون بلند ش -

 :انيرا

 ! ؟يچه كار كن يخوا ياون وقت تو م -

 :راشا

 . خورم از پشت هواتون رو داشته باشم يمنم قسم م -

 :نيرادو

  ؟ياوك م،يش يبا هم بلند م يهمگ! شه يم يپشتش چ يخور يقسم م دميهر بار د. ستيبه قسم خوردن تو ن يازين -
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 :انيرا

 . يموافقم، اوك -

 :راشا

 ! هم مگه هست؟ يا گهيد يچاره  -

 :نيرادو

 . حاال ك،يخب، سه، دو،  يليخ -

 . آمدند رونيب زيم ريجهش از ز كيسه با  هر

. ستادنديسرش ا يهر سه باال. ختير يم سهينفر تا نصفه كمرش را درون گاوصندوق كرده بود و پول ها را داخل ك كي. درست بود حدسشان

 . داد يكارش را انجام م اليخ يآن مرد هم ب

 . سرش را بلند كرد كه محكم به سقف گاوصندوق خورد. و هول شد ديمرد ترس. شانه اش زد يرو نيرادو

 . دشيسفت چسب. رونيب دياش را گرفت و كش قهياز پشت  انيرا

 :شركت هستند به التماس افتاد يسه پسر جوان، صاحب ها نيكرد ا يكه فكر م مرد

 . برم ديكنم، بذار ينم يدزد گهيغلط كردم، د ن،يآقا تو رو خدا ولم كن -

 :راشا

رو پس  يخورد يهر چ چاره؟يب يرودل نكن يكن يم ييراياز خودت پذ يكه دار يجور نيا! تو شركت؟ يپات رو گذاشت يبه چه حق! كجا؟ -

 . االيرو پس بده،  سهيك نه،يمنظورم ا. بده

 . ديرا از دستش كش سهيك نيرادو

 :نيرادو

 . ولش كن بذار بره -

 :انيرا

 . هينابخشودن يعمل نيچن. نزنه يدست به دزد گهيتا د ميبهش بد يحساب يگوشمال هينه بذار  -

 :راشا

 . خواد يكمشه، مشت و مال هم م يآره منم موافقم، گوشمال -

 . و قولنج گردنش را شكست ديهم دستانش را به هم مال بعد

آب . ديايتواند از پسشان برب ينم يجور چيداشت مطمئن بود ه يزير كليمرد كه ه. داشتند دهيورز يكليسه برادر قد بلند بودند و ه هر

 . تر التماس كرد ظيبار غل نيدهانش را با سر و صدا قورت داد و ا

 . خورم يكنم، قسم م ينم يدزد فتميهم ب اهيبه روز س گهيغلط كردم، گوه خوردم، د. برم ديبذار زتونينه، جون عز -

 :تند گفت راشا
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 . ديبچه ها قسم خورد ولش نكن -

 :نيرادو

 . ور قسم بخورن و از اون ور انگار نه انگار نياز ا ستنيهمه كه مثل تو ن -

 :انيرا

 ! م؟يقبلش جفت دستاش رو بشكن ايبره  ميبذار م؟يچه كارش كن -

 . دستور داد ولش كنند نيحال رادو نيبا ا. دنديرا نفهم نيكدام ا چيبود و ه دهيرنگ از رخ مرد پر. بود كيتار فضا

راند، لگد به طرفش پ كيراشا هم . رونيپرتش كرد ب انيدر را باز كرد و را. كشان كشان مرد را به سمت در برد و راشا هم دنبالش رفت انيرا

 . محكم خورد به پشتش كه او هم با وحشت پا به فرار گذاشت

 :دستانش را به هم زد و گفت راشا

 . از مادر زاده نشده! خواست بزنه به شاه دزد يدزد، م ي كهيمرت -

 :انيرا

 . به چاك ميبزن دينشده با دايسر و كله اش پ گهيد يكيتا . خب كم موعظه كن يليخ -

 .از شركت خارج شدند ييسر و صدا چياز برق افتادن گاوصندوق مطمئن شدند ماهرانه بدون ه يرا برداشتند و وقت سهيك

***** 

انداخت و  زيم يپول ها را رو ي سهيك نيرادو. راشا هم درست كنارش افتاد. مبل پرت كرد يخودش را رو يبا خستگ انيرا. خانه شدند وارد

 . مبل نشست يخودش هم رو

 . پر از پول بود ي سهيبه طرف ك ميهر سه مستق هنگا

 :و گفت انيرا يبا آرنجش زد تو پهلو راشا

  ؟يتو اون جمله رو از كجات گفت يليخدا وك انيرا -

 :انيرا

 ! كدوم جمله؟ -

 :را درآورد شيادا راشا

 . هينابخشودن يعمل نيچن. نزنه يدست به دزد گهيبهش بدم تا د يحساب يگوشمال هي -

 :پوزخند زد انيرا

 . اومد منو گرفت و بعدشم اون چرت رو پروندم يجو هيبابا اون لحظه  يخيب -

 :به هر دو انداخت و گفت ينگاه نيرادو

 . رشميسوال؟ بد جور درگ هيبچه ها  -

 :راشا
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 . دم يبپرس داداش بزرگه، خودم جوابت رو م -

 :نيرادو

  ؟يدزد مير يم يما واسه چ -

 :اشاره كرد و گفت انيبا انگشت به را. داد به مبل هيتك نهيكم نگاهش كرد و بعد هم دست به س هي راشا

 . بپرس يخب سخت بود از بعد! آهان -

 . ديكش انينگاهش را به طرف را نيرادو

 :كالم گفت كي انيرا

 . ميمرض دار -

 :راشا

 . دياز دست داد ازيشما صد امت ست،ين حيخب جواب صح -

 :نفسش را فوت كرد و گفت نيرادو

 . ميگه، ما مرض دار يراست م انينه اتفاقا را -

 :راشا

 ! سال تازه غولِ عذاب وجدان افتاده به جونتون؟ كيبعد از  ه؟يچ. حرفا رو نيا ديبابا جمع كن -

 . و راشا با تعجب نگاهش كردند انيرا. مثبت تكان داد يسرش را به نشانه  نيرادو

 :متفكرانه گفت نيرادو

  ؟يدزد ميرفت يبار ك نياول ادتونهي -

 :راشا

 نيبعد هم بحث ع. دوستش شده يكه از خونه  يا يبه دزد ديحرف رو كش انيرا. شاپ يكاف ميرفته بود شيسال پ كي قايدق. ادمهيآره من  -

 ينه برداشت يبعد تو هم نه گذاشت. آره واال ميوال گفتمنگ نيما هم ع. خودش رو داره ها جانيهم ه يدزد شييخدا يتو هم گفت. كش اومد تزايپ

 . جرمت كيشر ميشد ميولت كن ميتونست ينم ميكش تنبون دنبالت بود نيع شهيما هم كه هم. ميبار امتحانش كن هي دياب يگفت

 :نيرادو

 . يجاناتيجور ه نيعاشق ا يو گفت يداد شنهاديتو خودت پ. كم چرت بگو -

 :راشا

رو  يقيمعلم هنر و موس. كردم يم سيتدر تاريجفت پا لگد زدم به بخت و اقبالم، وگرنه من كه داشتم گ. خب منم خر مغزم رو گاز گرفته بود -

 و خالف؟  يچه به دزد

 :انيرا

 . بودم يو لوازم جانب ليو فروش موبا ديمنم كه تو كار خر. سرمون يتو يفكر رو انداخت نيتو، ا. گه يآره راست م -
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 :نيرادو

 . شه ينم ليكه دل نايرو داشتم، ا ميخب منم باشگاه بدنساز! افتاد گردنِ من زشيخوبه پس همه چ -

 :چانه اش زد و گفت ريدستش را ز راشا

 ! باال؟ ميشه خودمون رو بكش يحاال م. تو گل تا خرخره ميرفت زيعز يخالصه برادرا -

 :انيرا

بعد هم . مينداشت تازه عذاب وجدان هم گرفت جانيه ميديد م،يكرد يسمساره رو خال ارويگاوصندوق اون  مياول كه رفت يدفعه ! چرا نشه؟ -

 . پا شاه دزد و خالص هي ميدل غافل، شد يا ميديد ميتا به خودمون اومد يول م،يكن يتوپ رو خال يشركتا ميبر ميگفت

 :نيرادو

 . تازه ست يريرو هر وقت از آب بگ يماه يول -

 :راشا

 ! ؟يريخوش اقبال رو بگ يِماه نيا يخوا يمگه م يآره خب تازه ست ول -

 :ديلبش رو گز يمتفكرانه نگاهشون كرد و گوشه  نيرادو

  ؟يشماها چ اد،يبدم نم -

 . به هم انداختند يو راشا نگاه انيرا

 :انيرا

 . نه اي مياياز پسش برب ميتون يدونم م ينم يول م،يمن كه از خدامه برگردم سر كار قبل -

 :راشا

  ؟يكرد داريب يوجدان خفته ات رو زد هويشده كه  يچ نيحاال رادو -

 :نيرادو

 . شد داريتلنگر ب هيخودش با . نكردم دارشيمن ب -

 :انيرا

 ! ؟يچه طور يشه بگ يم -

 :نيرادو

 ميباهاش برخورد كرد يجور يو اونم دزد، ول ميما دزد دميكنه د ياون مرد اومد و خواست گاوصندوق رو خال يوقت ،يدزد ميامشب كه رفت -

كم  اروي نيگفتم خب منم از ا. شدم يجور هي دميو خفتش رو كه د يخوار. دزداست يسر دسته  چارهياون ب ميهست يكه انگار ما آدم حساب

رو كه  يكار. ديگفتم ولش كن نيهم يابر. از خودم بدم اومد دميالتماس ها و حقارتش رو كه د. جا خالف كنم نيمنم اومدم ا زدم،ندارم، منم د

وجدان  ييجورا هيما سه تا . ميقماش نبود هياز  يول م،يهر چهار نفر دزد بود. ميخواست انجام بده رو من و شما دو تا تمومش كرد ياون مرد م

. مينداز يگاوصندوقا رو برق م مير يم يسرمون واسه تنوع گاه ريخ يول ميندار يكه مشكل مال نيماها با ا. دونم ينم! اون مرد يول مونهيحال
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 شهيدرسته هم. از اون مرد كم ندارم يزيتلنگر بهم زد كه منم دزدم و چ هياتفاقات امشب . ينه سرگرم هياسمش دزد. شده عادت برامون

  م؟يكنزندان چه كار  ميافتاد يشوخ يشوخ ؟يآخرش كه چ ينتونسته ما رو خفت كنه ول يسيپل چيه و ميحساب شده عمل كرد

 :راشا

 ! ؟يديامشب فهم نيرو هم نايا ياون وقت همه  -

 :نيرادو

 . ديبود كه با تلنگرِ امشب كامل از خواب پر داريب مهيگفتم كه، وجدانم ن. همش رو نه -

 :انيرا

 . كشم كنار يهمتونم، م ي هيمن پا ميكار بكش نيامشب دست از ا نياگه هم. نگهش دار كه منم باهاتم داريپس ب -

 :نيرادو

 . ده يبهم حال نم گهيد شيو سرگرم جانيه. مونيقبل يبه كارا ميبچسب. ميادامه بد دينبا گهيخوام، د يرو م نيمنم هم -

 . گفت ينم يزيدو به راشا نگاه كردند كه ساكت بود و چ هر

 :راشا

 . ستميبه موال، منم ن ديدار وليگم، ا يمنم م ديستين نيگ يشما م. هيوسط و تابعِ بق نيا ميمنم كه ُنخود! بگم؟ يخب، چ -

 :دستش رو جلو آورد و گفت نيرادو

 قول؟  -

 :و گفت نيدست رادو يدستش رو گذاشت رو انيرا

 . قول -

 :هم دستش رو گذاشت و محكم فشرد راشا

 ...خورم كه يمنم قسم م -

 :بلند گفتند انيو را نيرادو

- ا ! 

 :ديخند راشا

 . كردم، منم قول يخب بابا شوخ يليخ -

 :نيرادو

 ! ؟يدور خالف مالف، اوك ديكش يخط قرمز م هيپس، از امشب  -

 :انيرا

 . ام هيمن كه گفتم پا -

 :راشا
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 . ميش يم اليخ يرو ب يفقط دزد ما،يكه بچه مثبت نش نيبه شرط ا -

 :زد و گفت يلبخند مرموز نيرادو

 . ست گهيد زيچ هياون كه بله، البته خالف از نظر ما  -

 :و گفت ديخند انيرا

 . بشم الشيخ يمن كه عمرا اگه ب. ماست يسرگرم نيباحال تر ست،يخالف ن گهيخالف د يگ يكه تو بهش م يگه، اون يراست م نيرادو -

 .دنديسه خند هر

***** 

 :كرد، گفت يم يكه رانندگ ايرو به تان تارا

 عمه خانم؟  يخونه  ميبر هيحاال چه اصرار -

 :ص دنده عوض كرد و جوابش را دادبا حر ايتان

 . باهاتون صحبت كنم يخوام در مورد موضوع مهم يم ديايزنگ زد گفت ب. دونم يمن چه م -

 :پوزخند زد ترالن

 يدونم چ ينم. حتما اجرا بشه شوهر كردنِ ما سه تاست ديكه هم مهمه و هم با يعمه خانم و موضوع مهم؟ از نظر عمه خانم تنها موضوع -

  م؟ينيبب ديرو با يكدوم بدبخت ميازدواج كن ميشه؟ ما نخوا يم بشينص

 :تارا

 . رونيب اميشم م ياول به دوم، پا م يكلمه . ستميحرفا بخونه من كه ن نيبار هم بخواد تو گوشمون از ا نياگر ا. رو بگو نيآره واقعا، هم -

 :ترالن

 . منم مثل تو -

 :ايتان

 . نايامه بدگم باز اد ينم يچيه يه! گهيبسه د -

 :تارا

 . بخوره به پست و اقبالش ادياَت ب ديسوار بر اسب سف يشاهزاده  هيكه  نيا. خواهرِ من ستنيخب همه كه مثل تو ن -

 :ترالن گفت يچپ چپ نگاش كرد، ول ايتان

داشته  يكه به طرف عالقه ا نيتازه من عمرا ازدواج بكنم اونم بدون ا م؟يبگ يمن و تارا چ ،يسر دار ريرو ز يكيتو . گهيگه د يخب راست م -

 . باشم

 :ايتان

پولِ ماست  يجلو واسه  اديهم ب يهر ك. شه ينم دايدوره و زمونه پ نيا يعشق و عالقه تو. يهه، عالقه رو بذار در كوزه آبش رو سر بكش آبج -

 . كه عاشق چشم و ابرومون بشه نينه ا
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 :تارا

رو لگد كرد، بعدش هم با افتخار  چارهيمن، سوسك ب يشعور جلو يب. نرفته ادميچلغوز رو  يهنوز اون پسره . يرو راست گفت نيا يليكخدا و -

همون سوسك فلك زده  نهويع. بلند نشه گهيبزنم فرق سرش د ياساس زِيچ هيخالصه با  ،يكلنگ ،يليخواست با ب يدلم م يآ. گه كُشـتـمــش يم

 . لورده بشه وله 

 :ديخند ترالن

 . يو چرنده ها و خزنده ها و حشرات وونايدونست كه تو طرفدار ح يكرد؟ نم يخدا چه كار م يخب بنده  -

 :چشم نازك كرد و گفت پشت

 . قاتل ي كهياول گند زد، مرت داريهمون د يتو. بده شنهاديبهم پ اديكنه بعد ب قيخواست تحق يم. دونست يبه درك كه نم -

 :و گفت ديخند ايانت

 قاتل؟  يگ يچون زده سوسكه رو كشته بهش م -

 :تارا

  ره؟يگ يبهش تعلق م كيالمپ يكارش مدال طال نيبا ا يپ ن پ، فكر كرد -

 :ترالن

 . ذارم قسر در بره يرسم، نم يبه خدمتش م ييبا دمپا نميمنم سوسك بب يول -

 :داد زد ظيبا غ تارا

 ... يكن نيجك و جونورام حساسما، بهشون توه يمن رو نيبب! يكن يتو غلط م -

 :ايتان

 ندازه؟  يقدر داد و قال راه م نيواسه سوسك هم آدم ا! خب، خودت رو كنترل كن دختر يلـــيخ -

 :تارا

 . واال سوسكا ارزششون از روهان هم باالتره به؟يواسه من ع ست،ين يزيچ ،ينداز يچه طور تو واسه روهان داد و قال راه م -

 :و گفت ديرا در هم كش شياسم روهان اخم ها دنيبا شن ايانت

 . كنه يتمومش كن تارا، موضوعِ من و روهان فرق م گهيد -

 :ترالن

  ه؟يچ متيباالخره تصم. كنه، در هر حال به ما هم مربوطه ياتفاقا فرق نم -

 :ايتان

 . يچيفعال ه -

 . عمه خانم پارك كرده بود يخانه  يرو به رو. داشت نگه

 . شدند ادهيپ يهمگ
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 . و ترالن و تارا بود اياو هم احسان، پدر تان يداشت، كه برادر تن يناتن كيو  يبرادر تن كيتنها . بود ييخانم زن تنها عمه

عمه  يدخترها به عهده  يتش سرپرستكرده بود كه بعد از فو تيوص يقبل از مرگش به صورت لفظ. فوت شده بود يقلب يبر اثر سكته  پدرشان

 . سه دختر را نداشت نيا ينگهدار ييبود كه توانا يعمه خانم زن يخانم باشد، ول

عمه خانم اون ور . رفت ينم يجو كيبه قول تارا آبشان در . جا بمانند نيرا ترك كنند و ا شانيپدر يهم دخترها دوست نداشتند خانه  يطرف از

 . يور جو نيسه نفر هم ا نيا يجو

 . بود يزن ثروتمند اريبس ينداشت، ول يفرزند چيخانم ه عمه

 . بود ستادهيهم كنارش ا يميپرستارش خانم سل. چرخدارش نشسته بود يصندل يبا غرور رو شهيهم مثل

 . به سمت عمه خانم بود مينگاهشان مستق ريمبل نشستند و مس يكنار هم رو بيبه ترت دخترها

 :خانم عمه

 جا، درسته؟  نيا ديايبهتون گفتم ب يچ يواسه  ديدون يخب مطمئنم كه نم -

 :كه او نشنود، گفت يلب به طور ريز تارا

 . ده يتونه گاز م يزنه، بعد تا م ياستارتش رو م يجور نيهم شهيهم. باز شروع شد م؟يدار بيمگه علم غ -

 :لب نامحسوس گفت ريز ايتان

 . تارا ساكت -

 :گفت يو شكسته اما پر غرور و محكم ريپ يز كرد و با صداخانم لب با عمه

نشونه  نيا. ششياومد به خوابم و گفت ساكم رو جمع كنم برم پ. دميخان رو د يخواب محمدعل شبيد. نمونده ياز عمرم باق يزيچ گهيمن د -

 . تونم بكنم يكارا م يليخ اياون دن يبه من وفا نكرد ول ايدن نيا. خسته شدم گهيواسه من، د هيخوب ي

 :لب گفت ريدوباره ز تارا

 . دوخته سهيك اشيحاال هم واسه اون دن! ساعت خواب. نكرده ييبهش وفا ايدن نيا دهيسنش تازه فهم نيبا ا -

 . دوباره تذكر داد ايتان يول ديخند يپوست ريز ترالن

 يهمه ثروت دارد ول نيپر بود كه عمه خانم تنهاست و ا نياز ا دلش يداشت، ول ياحترامش را نگه م شهينداشت و هم يبا عمه خانم خصومت تارا

 . رديگ ينم ريرا در راه خ يا چارهيو ب ريفق چيدست ه

 شهيدنده، مستبد و مغرور بود و هم كيغُد و  يزن. جور كارها نبود نيكال اهل ا. دراز كند ريخ يبود عمه خانم دست به سو دهيند يبه حال كس تا

 . كرد يسه تا خواهر را مجبور به اطاعت از خود م

 . به انجام اوامر عمه خانم نبودند يكدام راض چيدر كل ه. خوردند يتنها حرص م هيبق يگذاشت ول ياحترام م ايتان

 :خانم عمه

 . هيمهم يپدرتون باهاتون حرف بزنم، مسئله  تيجا تا در مورد وص نيا ديايازتون خواستم ب -
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 . نگاهش كردند ينجكاوسه با ك هر

 :خانم عمه

 . گفت كه ذهنم رو به خودش مشغول كرد يزيچ هيبعد از اتمام كار . جا بود، باهاش كار داشتم نيا مونيخانوادگ ليامروز وك -

 :ايتان

 شه؟  يعمه خانم؟ به ما هم مربوط م يچ -

 :با انگشت به هر سه اشاره كرد و گفت. را تكان داد سرش

 . شه يبه شما سه نفر مربوط م قايآره، دق -

 :ترالن

 شده؟  يچ د،يخب بگ -

 :خانم عمه

ازش . ديخبر يشما ازش ب يشده، ول ديهم ق گهيمورد د كيپدرتون  تيوص يامروز بهم گفت كه تو مون،يخانوادگ ليهمون وك ،يبانيش يآقا -

ازش به ما نگفت؟ در جواب سوالم گفت  يزيخونده شد چ تيز كه وصبه ما اطالع داده و اون رو ريقدر د نيكه چرا ا نيو ا هيكه اون چ دميپرس

مربوطه رو انجام بده، بعد از انجام  يكارها يبانيش يمونه تا آقا يم يپدر شما مخف يعني يهانيخود ك ينامه به خواسته  تياز وص سمتق نيكه ا

رو هم گفت كه احتمالش  نيقرار داد و ا انشيخب امروز منو در جر ياون رو به اطالع شماها برسونه، ول ينامه  تيقسمت از وص نيكارها، ا

 . اديهست امروز، فردا سراغ شماها هم ب

 :تارا

 هست؟  يپدر ما چ ينامه  تيوص يقسمت سكرت مونده  نيحاال ا -

 :خانم عمه

 . اليو هي -

 :به هم انداختند و رو به عمه خانم گفتند يسه نگاه هر

 ! ــــال؟يو -

 :گفت تيكان داد و با جدرا ت سرش

 . تعجب نداره. اليآره، و -

 :ايتان

 بوده كه پدرمون نخواد به ما بگه؟  يمگه چ اليو هيآخه عمه خانم،  -

 :خانم عمه

 يسپر الياون و يپدرتون تو يو جوان ينوجوان ،يخاطرات كودك. نبود يمعمول ياليو هيپدرتون  يكنه، برا يفرق م گهيد يالهايبا و اليو نيا -

 نيبسپره، با ا يرو به فراموش اليباعث شد، و يكم كم كار و مشغله و زندگ يزد ول يبهش سر م يگاه. بعد از ازدواج از اون جا اومد يشده، ول
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 . بود ادشيكنه اون رو  تيخواست وص يحال وقت

 :ترالن

 . نبوده كه پدر نخواد به ما بگه يمهم زِيبازم چ د،يگ يطوره كه شما م نياگر ا -

 :كرد و گفت يخانم سكوت كوتاه عمه

 . رو بهتون نگفتم زيمن همه چ يطوره، ول نيدر ظاهر ا -

 :تعجب به او نگاه كردند كه ادامه داد با

 . بزرگواره مايبه اسم ن ياش به نام شخص گهيتنها سه دانگش به نام پدر شماست، سه دانگ د اليو -

 :ايتان

 . از دوستان بابا باشه يكيكنم  يفكر م. بابا چند بار اسمش رو تو خونه به زبون آورده بود يول ست،ين ادمي شيليفام! بزرگوار؟ ماين -

 :خانم عمه

 يعنيشه،  يم ياون هم االن فوت شده، شش ماه. و رفاقت پا بر جا مونده بود يدوست نيا ياز دوران كودك. پدرتون بود يميدرسته، دوست صم -

 . درست سه ماه بعد از فوت پدرتون

 :تارا

 ميخودشون تقس نيسه دانگ ب -كنند و سه دانگ يرو نصف م اليو م،يخبر بود يو چند ساله كه ما هم ازش ب نيرفاقت چند نيو رو حسابِ هم -

 درسته؟ . كنند يم

 :خانم عمه

  د؟يبود دهيبزرگوار رو د مايشما ن. شه گفت درسته يم ييجورا هي -

 :ترالن

البته ما سه تا تنها رفته . پارك يبار هم تو كي. و ُگل از ُگلش شكفت دشيكه بابا د ميبارش تو رستوران بود هي. دو بار -يكيالبته فقط . آره -

 . ميكرد يورزش م ميصبح زود بود و داشت. اون جا ميبود

 :و تارا گفت ايبه تان رو

  ادتونه؟ي -

 :ايتان

 . مينداشت يخانوادگ يباهاش رابطه  يول د،يرس يبه نظر م ينيو مت مرد متشخص. ادمهيآره  -

 :خانم عمه

 . رفت شركتش يم نهيخواست پدرتون رو بب يهر وقت م يحرفا نبود، ول نيرفتن و ا يبزرگوار اهل مهمون ماين. دونم يآره، م -

 :تارا

 چه كاره بود؟  -
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 :خانم عمه

 . فروشگاه لباس داشت، البته االن پسراش فروشگاه رو فروختن هي. شغلش آزاد بود -

 :ترالن

 پسر داشته؟  -

 . نگفت يزيخانم تنها به تكان دادن سر اكتفا كرد و چ عمه

 :ايتان

  شش؟يپ ميخودمون بر ايسراغمون  اديب يبانيش يتا آقا ميمنتظر باش ديما با -

 :كرد يخانم مكث كوتاه عمه

. بره يانجام بشه، به هر حال زمان م ديارث و ورثه با يچون بزرگوار هم فوت شده كارها. ده ياره كارهاش رو انجام مد. بهتره ديصبر كن -

 . شتونيپ اديخودش م

 .كردند يصبر م ديعمه خانم با يبه گفته  يول نند،يرا هر چه زودتر بب اليكنجكاو بودند و. سه سكوت كردند هر

***** 

 . جواب داد. زنگ خورد لشيرا انجام داد و قصد خارج شدن از آن جا را داشت كه موبا شيارهاك. در باشگاه بود نيرادو

 :نيرادو

 بله؟  -

 . سالم عشقم -

 :دلناز نفسش را فوت كرد و گفت يصدا دنيشن با

 . سالم -

  ؟ييكجا زم؟يعز يخوب -

 :حرص درِ باشگاه را بست و قفلش كرد با

 . رم خونه يخوبم، باشگام، دارم م -

 . نيرادو نمتيخوام بب يم -

 :نيرادو

  ؟يواسه چ -

 . خب دلم برات تنگ شده! نداره يواسه چ -

 :زد و گفت پوزخند

 . گشادش كنه يكيدلت تنگ شده؟ خب بده  -

 . خواد يكارِ خودته، دلم فقط تو رو م -
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 :را درآورد شيلب ادا ريرا با فاصله از گوشش نگه داشت و ز يگوش

 . هه، آره جون عمه ات. خواد يقط تو رو مدلم ف -

  ؟يد يچرا جوابم رو نم نيرادو... الو... الو -

 :را به گوشش چسباند و گفت يگوش

  ؟ييكجا -

 :ديخند

 . كه عاشقشم يقيهمون آالچ ريز. زميعز يشگيهمون پارك هم -

 :حوصله گفت يب

 . اون جام گهيساعت د ميخب، تا ن يليخ -

 :با ذوق جواب داد دلناز

 . منتظرتم ا،يزود ب. خوشحال شدم زم،يعز يوا -

 :نيرادو

 . يبا -

 . عشقم يبا -

 . كه چه طور از سر خود بازش كند نيكرد، به ا يتمام راه به دلناز فكر م. شد نيو سوار ماش بشيج يرا گذاشت تو يگوش

 نيبه ا بيراترغ نيكار رادو نيبا ا. فرستاده بود امكيهم پ يزده و چند بار زنگ نيدلناز خودش به رادو. با هم آشنا شده بودند شيسال پ كي

 ،مخالف بود نيرادو. ديكش شيدلناز حرف ازدواج را پ يبعد از مدت يساده، ول يدوست كيتنها . كدام ازدواج نبود چيقصد ه لياوا. كرد يرابطه م

 . گفت عاشقش است يگذاشت و م يم يدلناز سرِ ناسازگار يول

 . ازدواج، نه يساده خوب بود ول يدوست يبرا. ازدواج، او را در نظر داشته باشد يبرا نينبود كه رادو يدختر دلناز

 . رابطه بود نيبر هم زدن ا يدر پ نيشد و هر بار رادو يكش داده م شتريموضوع ب نيبه روز ا روز

 . قصد ازدواج داشت و نه دلناز دختر مورد نظرش بود نيه رادون. دو از هم جدا بود نيراه ا. كرد يرا مشخص م فشيتكل ديبا امروز

 . شد ادهيپارك كرد و پ يرا كنار نشيماش

 

 دوم فصل

 

حواس دلناز به، رو  يهمه . به طرفش رفت. اخم كرد دنشيبا د نيرادو. گذاشتند نشسته بود يبا هم قرار م شهيكه هم يقيهمان آالچ ريز دلناز

 . جوان كنار هم نشسته بودند يدختر و پسر شان،يدرست رو به رو. گاهش را دنبال كردن ريمس نيرادو. به رو بود

 . نگاه كرد نيمبهم به رادو يبا ترس. ديدلناز از جا پر ن،يرادو يبا تك سرفه . به آنها انداخت و به دلناز نگاه كرد يتفاوت يب نگاه

 . ستاديا شيسرعت از جا بلند شد و رو به رو به
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 ! يچه زود اومد. سالم عشقم... سـ -

 :نيرادو

 . خواستم باهات حرف بزنم يم -

 . نيبش. خواستم باهات حرف بزنم يچه خوب، اتفاقا منم م -

 . به اطرافش انداخت ينگاه ميو ن ديكش يقينفس عم نيرادو. دو نشستند هر

 :نيرادو

 . چه قدر خلوته -

 . هيدنج يجا شهيآره، مثل هم -

 . بود دهيپر يانداخت، رنگش هم كم يبه رو به رو م ينگاه مين يگاه. او نبود شيظاهرا حواس دلناز پ يامل به دلناز دوخت، ولرا ك نگاهش

 :نيرادو

 حالت خوبه؟  -

 . خب حرفت رو بزن. هان؟ آره، آره خوبم -

 :نيرادو

 . مينداشته باش يبا هم رابطه ا گهيخوام د يم. گم يجمله م هي يندارم، تو ياديحرف ز -

 :گرد و متعجب گفت يبا چشمان. حواس دلناز به او جمع شد يبار همه  نيا

 ! ن؟يرادو يگفت يتو چ! ؟يچــــ -

 :كامل گفت يبا خونسرد نيرادو

 . ميبا هم داشته باش يخوام رابطه ا ينم گهيگفتم د. جمله ام رو دو بار تكرار كنم اديكه خوشم نم يدون يم -

 ! شده؟ يزيچ! آخه چرا؟ -

 :نيرادو

 يبرا يمدت دوستان خوب هي. ميدلناز، بهتره تمومش كن. ميبر ينم ييراه به جا يدوست يرابطه  نيما با ا. هم بشه ستينشده و قرار ن يزينه، چ -

وضع  تا. ميكه ادامه اش بد نميب ينم يمن لزوم ،يزن يكرده و حرف از ازدواج م رييساده مون تغ يِتو نسبت به دوست ديحاال كه د يول م،يهم بود

 . ميكن يبدتر نشده، تمومش م

 :در چشمان دلناز حلقه بست و گفت اشك

 . تنهام نذار يول م،يخوام ازدواج كن يازت نم گهيباشه، د. تونم فراموشت كنم يمن عاشقت شدم، نم ن،يرادو يول -

 :و گفت ديرا در هم كش شيها اخم

 نياز ا شتريپس ب. هم من يش يم تيهم تو اذ يجور نيا. خوره يطرفه باشه به درد نم كيهم كه  يحس. به تو ندارم دلناز يمن حس يول -

 . كشش نده و تمومش كن
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 ... بـ. يخوام باهات باشم، هر طور كه تو بخوا يم. رميم يگم دوستت دارم، من بدون تو م يدارم بهت م ن؟يرادو يفهم يچرا نم -

 . باعث شد دلناز ساكت شود نيپر از خشم رادو نگاه

 :ديغر

 . هــــان؟ با توام ؟يكرد يبگو چه غلط گهيبار د هيدلناز،  -

 :در همان حالت ادامه داد نيرادو. با ترس نگاهش كرد دلناز

مكن ازت سوء شكل م نيبه بهتر. ميخواستم راهمون رو از هم سوا كن يبودم ازت نم ايكثافت كار نيمن اگر دنبال ا. گم يم يبهت چ نيبب -

 ... به من يشرم يو خودت با ب يجا نشست نيحاال ا ،يگفتم هر يكردم و بهت م يكردم بعد هم ولت م ياستفاده م

 . ديكش شيموها نيب يدست. نداد و با حرص نفسش را فوت كرد ادامه

 :لرزان گفت ييبا صدا دلناز

 . خوام يخوام ولت كنم، نم ينم يزدم، ول يحرف رو م نيا دينبا. اصال غلط كردم ن،يباشه رادو... بـ -

 ! ؟يخودت يدل! جاست نيا يك نيبب! به بـه -

 . كرد يبا وحشت به او نگاه م. ديرنگ از رخ دلناز پر. و دلناز به آن مرد جوان جلب شد نيرادو نگاه

 . جا نيتو ا... تو... تـ -

 . به آنها انداخت ينگاه مشكوك نيرادو

 :ديبه دلناز پرس رو

  ش؟يشناس يمگه م -

 :مرد گفت يكرد ول سكوت

 . مثال دوست پسرشم! چرا نشناسه؟ -

 :دلناز

 . نيخفه شو شرو -

 :پوزخند زد و گفت نيرادو

 . شه ينه چرا خفه شه؟ بذار بگه، موضوع تازه داره جالب م -

 :نيشرو

 ! ه؟يچ يشه بپرسم شما نسبتت با دل يم -

 . زد نيشرو يبا همان پوزخند بر لب از جا بلند شد و آرام به شانه  نيرادو

 :نيرادو

 . هم دوست دختر با وفات نيشما و ا نيا. تخت التيشم، خ يكسش نم چيمن ه -

 . با دست به دلناز اشاره كرد و
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 :به التماس افتاد دلناز

 ...ما. ستين يجد نيموضوع من و شرو. دم يم حيبرات توض نيرادو -

 :گفت تيدستش را باال آورد و با جد نيدورا

دونستم ما به درد هم  ياز اول هم م. خوشحالم راهمون جدا شد. تا تهش رو خوندم ،يبد حيمن توض يرو برا يزيچ ستيالزم ن. ساكت شو -

 . كارمون به ازدواج بكشه ديكه گفتم نبا ميخور ينم

 :زد اديرا گرفت و فر نيرادو ي قهي نيشرو

  ؟يكن يبلغور م هيچ فياراج نيا. كهيرتخفه شو م -

 :اش جدا كرد و بلندتر از او داد زد قهيرا از  نيحركت دستان شرو كيبا  نيرادو

 . ياز خودش بپرس يتون يم. ندارم يشما صنم يِخانم به اصطالح دل نيمن با ا. بكش كنار دستت رو -

 :با خشم گفت. به دلناز نگاه كرد نيشرو

 گه؟  يراست م -

 . شده بود رهيخ نيدر سكوت تنها به رادو دلناز

 :نيشرو

 گه؟  يراست م اروي نيبا تو هستم، ا -

 :با حرص داد زد بايتقر. شانه اش انداخت يبرداشت و رو قيآالچ يصندل يرا از رو فشيك دلناز

 ! اَه. به درك ديهمتون بر -

 . پارك رفت يبلند به طرف در خروج ييرد شد و با قدم ها نشانيهم از ب بعد

 . را گرفت شيبازو نيرد شود كه شرو نيهم خواست از كنار شرو نيرادو

 :نيشرو

 عجله؟  نيكجا با ا! تو يه -

 :نيرادو

 . خوام برم رد كارم يعجله ندارم، م -

 :نيشرو

  ؟يدار يراستش رو بگو، با دلناز چه نسبت. ير يخب، رد كارت هم م يليخ -

 :گفت ظيو با غ ديكش رونيرا ب شيبازو نيرادو

خوام  يكه من م يمن گفتم نه، چون دلناز اون كس يول مياصرار داشت ازدواج كن. ساده يِدوست هي م،يفقط دوست بود. يچيه ؟يفهم يم ،يچيه -

  ؟يفهم شد ريحاال ش ست،ين

 :گفت تيلب با عصبان ريز نيشرو
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. دم يشاپ، نشونش م يكاف ميهم رفته بود شيدو روز پ م،يحرف زد يبا هم تلفن شبيد نيهم! اون با منم دوسته. كثافت يغلط كرده دختره  -

 . هه، فكر كرده. كنم يم شيحال. رو دور بزنه نينشده شرو دايپ يتا حاال دختر

 . ديدو يپارك م يكرد كه به سمت در خروج ينگاه م نيبا پوزخند به شرو نيرادو

***** 

دستانش گرفت  نيسرش را ب. نشست يصندل يسالن پرت كرد و رو يرا گوشه  يساك ورزش يبا خستگ. در را باز كرد و وارد خانه شد نيرادو

 . راشا سرش را بلند كرد يصدا دنيبا شن. فشرد يو كم

 :راشا

 . يفرما شد فيچه عجب تشر. سالم داداش بزرگــه -

 . به طرفشان رفت و كنار آنها نشست نيرادو. سالن نشسته بودند يمبل تو يو راشا رو انيرا

 :نيرادو

  ن؟ياومد يشماها ك -

 :انيرا

 . شه يم يساعت مين هي -

 :راشا

 ... يكارم زود تموم شد، ول نيهم يواسه . قبل رو باهاشون كار كردم يسر يها نيبودن منم همون تمر ومدهيچند تا از شاگردام ن هيامروز  -

 :نيرادو

  ؟يچ يول -

 :راشا

 . ميبعدش هم كامل به هم زد. ميزد يگشت هيو  ميرفت. قرار داشتم هيابا س -

 . دو با تعجب نگاهش كردند هر

 :راشا

 مگه خالف كردم؟  ه؟يچ -

 :انيرا

 . گذره يم تونيشما كه تازه دو هفته از دوست د؟يبه هم زد يآخه واسه چ -

 :راشا

 ...امروز يباشه، ول يدختر نيكردم همچ يكه باهاش دوست شدم فكر نم لياوا. شد يم شيزيچ هيدختره . بابا اليخ يب -

 :نيرادو

  ؟يامروز چ يول! يكن ينصفه ولش م يه گه،يخب تا تهش رو بگو و خالصمون كن د! بابا يا -
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 :راشا

بار به شونه ام دست زد و  چند. اومد يناز و عشوه م يه. شه يم شيزيچ هيامروز  دميد. گهيگم د يصبر كن دارم م ؟ياريتو چرا جوش م -

شر  نيمنم كه گوشم از ا» .دوستت دارم يليرو بدون خ نيفقط ا ،يچيه«: گفت» چته؟«: بهش گفتم. شَستم خبردار شد كه بلــــه. دستم رو گرفت

: راست رفت سر اصل مطلب و گفت هيچون . برداشت كرد گهيد زِيچ هيخودش  شيكه پ نيمثل ا» !؟يچ گهيا، چه خوب، د«: بود، گفتم رو ورا پ

كس خونمون  چياتفاقا ه ،يچيه«: گفت» خونتون مگه چه خبره؟«: بهش گفتم! پونگ نگيچشمام شد قد دو تا توپ پ ديباور كن» ما؟ يخونه  ميبر«

 ».ميراحت تر يجور نيا ست،ين

 :با خنده ادامه داد راشا

 . ديرسما برق از كله ام پر. بهم نداده بود يجانيفوقِ ه يشنهادايپ نيكس از ا چيتا االن ه ديباور كن -

 :سرش و گفت يدونه زد تو هي انيرا

 ... راشا به خدا اگه ؟يكه نكـرد ـتيخر -

 :گفت د،يمال يكه سرش را با كف دست م يحال در

 . ديهمش از تو سرم پر يكه تو زد يضربه ا نياالن با ا. آدم يبزن پسِ كله  ياش رو بگم بعد زرت هيبذار بق! بابا يا -

 :گفت تيبا جد نيرادو

 . راشا ادامه اش رو بگو. ديبس كن -

 :راشا

 . اش رو بگو هيگه بق يكنم، م يم فيانگار واسه اش قصه تعر. ما رو باش يداداش بزرگه  -

 :ايرا

 . ايزنم اسم خودت رو هم فراموش كن يم نيبار همچ نيبزنم؟ ا گهيد يكي اي يگ يراشا م -

 :راشا

 ... رفتـــم خونشـــون و گه،يد يچيه. گم يباشه م -

 :انيرا

 خونشـــون؟  يالوات، رفت يذارم، پسره  يزنده ات نم! راشــــا -

 :بلند شد و گفت شيبا خنده از جا راشا

 . كنم ينم يمورد كه شوخ هي نيتو ا يول ديمن شك دار يگم چون به قسما يرو م نيا. به ارواح خاك مامان و بابا. كردم يشوخ -

 . منتظر چشم به راشا دوخت. داد هيمبل تك يآرام شده بود به پشت يكه كم انيرا

 :راشا

: سرش داد زدم تيزدم كنار و با عصبان. سرسام آور بود. ها بلند شد نيبوق ماش ياز پشت سر صدا. رو داد زدم رو ترمز شنهاديپ نيكه ا نيهم -

» ؟يكن يواقعا شرم نم ؟يبود كه تو داد يشنهاديچه پ نيا«: گفتم »؟يواسه چ«: گفت» .نمتيلحظه هم ب هي يخوام برا ينم گهيد. هيسا نييبرو پا«
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 نياز ماش. شدم يداشتم منفجر م گهيد» .دوستا از جنس مخالف هست يهمه  نيكه ب زايچ نيا. ميدوست پسر و دوست دختر ه؟يمگه چ«: گفت

 نيحرف آخرم رو بهش زدم و سوار ماش. رو بستم نيدر ماش رونيآوردمش ب. دميرفتم در سمت اون رو باز كردم و بازوش رو كش. شدم ادهيپ

من . ستيتو مرام من ن يخوا يكه تو م ياون نوع دوست. با تو بودم نه سوء استفاده يدنبال دوست. ستميمن از اوناش ن«: بهش گفتم. شدم و اومدم

 شرم باشه؟  يتونه ب يدختر چه قدر م هيد آخه . هنوزم تو شوك هستم يخالصه اومدم خونه، ول» ...كه نيسالم باهات باشم نه اخواستم  يم

 :انيرا

وقت  يليخ يول... و يجنس ازيو حركاتمون در مقابل جنس مخالف تنها از سر ن انيكه نگاه و ب ميما پسرا هست نيگفتم ا يخودم م شيپ شهيهم -

 . كنه يفرق م يليذهنم واسه خودش رشد كرده و منو به باورش رسونده خ يكه تو يبا اون نميب يكه من دارم م ينينه، ا دميفهم شيپ

 :نيرادو

گرچه ما اون موقع دنبالش . دادن يپا نم ياصال به راحت. بود شتريدخترا ب نيكمتر بود شرم هم، ب يليرابطه ها خ نيكه ا شيچند سال پ ديشا -

و  يكنه و تهش هم، خونه خال يم يدوست يده، تقاضا يده، اس م يراحت شماره م يلياالن دختره خودش خ يول م،ينداشت يهنوز سن و مينبود

 . تمام

 :راشا

 نينكردم كه بخواد ازش همچ يحركت چيدو هفته ه نيا يتو. حرف رو زد نيا يچوب خشك شدم وقت نياصال من ع. گم يرو م نيمنم هم -

 . رو بكنه يبرداشت

 :انيرا

 . گذاشته ريكرده؟ خب البد فرهنگ اون ور آب روش تاث يرو خارج زندگ يچند سال هيسا يگ يمگه نم -

 :نيرادو

 . مجبورش نكرده بود يرو كه كس نيا يو به زور، ول يناچار يها از رو يحاال بعض. شه ينم دهيراه كش نيگم تا طرف نخواد به ا يمن كه م -

 :راشا

بده و طرف رو بكشونه  شنهاديپ يكه خودش بهش پا بده نه همون اولِ دوست يره دنبال كس يكاره هم باشه باز م نياگر ا هيسا نه،يحق با رادو -

 ياون طور هم كه تو م ديسالشه، اون موقع پانزده سالش بود، نبا ستيب ران،ياالن پنج ساله از خارج اومده ا هيدر ضمن سا... خونه و بعدش هم

 . گذاشته باشه ريروش تاث يگ

 :خنده ادامه داد با

 . ادهيز ييآدما نياطرافمون همچ. شده و كار بلد دهيجا آبد نيظاهرا ا -

 :گفت انيبه را رو

  ادته؟ي ،يكه باهاش دوست بود اليژ نيهم شيكي -

 :تو هم و گفت دياخماش رو كش اليژ يآور اديبا  انيرا

رفتار كرد كه چند بار به فكر ازدواج باهاش  نيو سر سنگ ديمن جانماز آب كش يقدر جلو نيا ،يعوض يتره دخ. اريمن ن ياسمش رو هم جلو -
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 ...كه هيياز اون مارمولكا دميتهش فهم يافتادم، ول

 :وسط حرفش و گفت ديپر راشا

 . آفتاب پرست -

 :انيرا

بعد تقش  يول ن،يرفتار رو داشت، خانم و سنگ نيمن بهتر يدر ظاهر جلو. كرد يآفتاب پرست، تند تند رنگ عوض م نيآره، درست ع -

 . برسه يينون و نوا هيبه  يجور نيكه خودش رو بندازه به من و ا نيا. بود گهيد يزايخانم قصدش چ! دراومد كه بلــه

 :مكث كرد و گفت نيرادو

 . منم امروز با دلناز تموم كردم -

 :راشا

- شد؟ يچ! چه طور؟! تو هم؟! ا ! 

 :نيرادو

 زيو همه چ دمشيتو پارك د يامروز اتفاق. رفته يهم م رونيباهاش ب يحت. هم دوست بوده نيبه اسم شرو يپسر هياز من با  ريدلناز غ. يچيه -

 . عذاب وجدان هم ندارم گهيكار د نيبا ا. من كه قبلش باهاش به هم زده بودم. لو رفت

 :انيرا

 ! چرا عذاب وجدان؟ -

 :نيرادو

 . بهتر شد يجور نيبهش نداشتم، ا يعالقه ا نيمن كوچكتر. چرت و پرتا نيگفت دوستم داره و از ا يكه م نيدونم، ا يچه م -

 :انيرا

با جنس مخالف، حاال نه  يدوست ،يدزد! مايستيپاك و مثبت ن نيخودمون هم همچ م،يزن يپشت سرشون حرف م ميدار ميجا نشست نيحاال ا -

 . دو مورد بوده يكيزدن كه تو  غي، تخب يسوء استفاده ازشون ول

 :راشا

 جانشيو ه يكه واسه سرگرم يدزد. مونهيوجدان هم حال يول م،يخالفامون رو قبول دار. داداش جان ميكش يآره خب، ما هم جانماز آب نم -

كنار، وگرنه باز  ميديفقط تا دو ماه كش. ميبعد از مرگ بابا هم ادامه داد يحت. شد يجور نيا ميبهش عادت كرد ميديتهش د م،يداد يادامه م

دختره از اون خر پوال . ميدو مورد بود كه فقط من و تو بود يزدن هم تو غيت. دزده از پشت بستن يكه دست هر چ يسه تفنگدار ونهم ميشد

 . ميكار رو كرد نيخواست نارو بزنه ما زودتر ا يبود و تهش م

 . نگفت يزيسرش را تكان داد و چ انيرا

 :نيرادو

 گهياون شب تا من گفتم د. نداشت يكنار، فقط به قول تو برامون عادت شده بود، لذت ميبكش يخواست از دزد يخودمون هم دلمون م يول -
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 . ديشماها قبول كرد يهر دو ميادامه ند

 :انيرا

 . آره، من كه خسته شده بودم -

 :راشا

 . منم زده شده بودم -

 :به خودش داد و گفت يكش و قوس. و دستانش را از هم باز كرد ديخند نيرادو

 يبا جنس مخالف رو واسه خودم ممنوع م ياالن دوست نيرفاقت كنم، از هم يعمرا بخوام با دختر گهيد. ده يم يعجب حال يكه آزاد يوااا -

 . كنم

 :انيرا

  .رو گرفتم تا االن كه دو ماه گذشته ميتصم نيا اليمن كه بعد از ژ -

 :راشا

 . بعدا باشم ديشا. ستمين يفعال تا اطالع ثانو يعني ستم،ين گهيطور شد منم د نيحاال كه ا -

 :نيرادو

  ؟يگفت يچ يديخودت فهم -

 :راشا

 . سر قول و قراراتون، البته فعال منم هستم ديگفتم مهمه، شما بر يهمون خودم گرفتم چ. خب اشكال نداره د؟يديمگه شماها نفهم. آره -

 . دنديسه خند ره

***** 

 :تارا

  م؟ياطراف بزن نيا يچرخ هي ميبچه ها حوصله ام خفن سر رفته، بر -

 :ترالن

 . مياز بس تو خونه موند ميديپوس. ميگرد يو برم ميخور يهم م يبستن هيخوبه،  يليآره خ -

 :تارا

 . گاين گاين ده،ياالن دو روزه پوستم رنگ آفتاب به خودش ند ،يگ يراست م -

 . نگاه كرد ايخودش را نوازش كرد و با ناز به تان يگونه  آرام

 :و گفت ديخند ايتان

 . ميخور يم رونيشام هم ب. نيحاضر ش نيمنم حوصله ام سر رفته، پاش. اريقدر ادا و اصول از خودت در ن نيخب ا يليخ -

 :دياز جا پر تارا
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 . وليتاجِ سره ا ايتان ول،يا ولهيا وليا -

 . و ترالن هم با خنده پشت سرش رفتند ايتان

 . نشسته بودند نيماش يسه حاضر و آماده تو هر

 :ايتان

  م؟يخب كجا بر -

 :ترالن

 . ميخور يم تزايرستورانِ پارك، پ مير يكه موقع شام م نيشه، هم ا يعوض م مونيبهتره، هم روح يشهرباز -

 :تارا

 . توقف موقف هم ممنوع ،يزراست شهربا هي ريآره منم موافقم، گازش رو بگ -

 . دنديكه رس نيحرف زدند تا ا ريدر مس يكم. با لبخند سرش را تكان داد و حركت كرد ايتان

 :ايتان

 . ميديكه رس ديش ادهيپ عايجم -

 :شد و گفت ادهيپ ترالن

 . ميانگار ما چند نفر عايگه جم يم نيهمچ -

 :ايتان

 . ديصد نفر آدم سر و صدا دار يتو و تارا به اندازه  نيهم -

 :گفت طنتيرا بست و با ش نيدر ماش تارا

 . فميترالن رو با من حساب نكن، من خودم همون صد نفر رو حر گهينه د -

 :ديرا كش شيبازو ايتان

 . كنه يهم م يچه افتخار. زبون دراز فتيد راه ب -

***** 

 :تارا

 . داياريدرن بميننه من غر. شم، همون بزرگه يرخ و فلك ماول بسم اهللا بگم من امروز سوار چ نيخب هم -

 :ايتان

 . بار واسه هفتاد پشتم بس بود هيمن كه عمرا سوار شم، همون  -

 :ترالن

گفتم تارا  يبهت م يه. دميچشمم د يرو درسته جلو انميكه من اموات خودم و اطراف يتكونمون داد نش،يكاب يقدر تو نياون بار ا. ستميمنم ن -

 . نكن، تكون نده، باز انگار نه انگار
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 :ايتان

راست  هيدم و دستگاه بهش وصله پاره بشه و  يو قفل و هر چ ريمن كه گفتم االنه زنج. ميخورد يننو اون باال تاب م نيگه، ع يترالن درست م -

 . نييپا ميبزن رجهيش

 :تارا

 . رم يم ييترسوا، خودم تنها ن،يايخب ن. دياريدرن بميگفتم ننه من غر ياول كار نيحاال خوبه هم. خب بابــــا يليخ! اوهـــــو -

 :ترالن

 . اديتا حالت جا ب يمون ياون باال تك و تنها م. تا باز مردم سوار شن ستهيا يراه چرخ و فلك م نيبدبخت ب. هه، آره برو -

 :آورد و گفت رونينوك زبانش را ب تارا

 . يآبج د،يمونم تا كور شود چشم هر آن كس كه نتواند د يم -

 :ايتان

 ! وا. زبونت رو بكن تو زشته -

 :تارا

 . و تماشا كن ايب. وا نداره خواهرِ من، واال -

 :در هوا تكانش داد و از همان جا داد زد. كرد هيته طيطرف باجه رفت و بل به

 . ايآبج ميما رفت -

 . ستادندينرده ها ا و ترالن با لبخند كنار ايتان

 :ايتان

 يكه م ييبه حال كسا يده، وا يبهت دست م جهياحساس سرگ يكن يكه نگاش م نييپا نياز هم. بزرگه ها يليچرخ و فلكه خ نيا شييخدا -

 . خوان سوارش بشن

 :ترالن

 . جرات دارن ايبعض -

 :با خنده گفت ايتان

 . خودمون يتارا شيكيآره،  -

 :ترالن

 . بهيغر بيعج زشياز چرخ و فلك بترسه؟ كال همه چ يخوا يم. ترسه ياز جك و جونورا نم يوقت -

***** 

 :نشست، گفت نيكاب يتو راشا

 . پرن نايكاب ي هيبق ن،يايبچه ها، جا هستا شما هم ب -
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 :انيرا

 آخه؟  يه چتو ك نيا يديبچه ها چِپ نيتو ع. ميچرخ ياطراف م نيهم نينه من كه حسش رو ندارم با رادو -

 :راشا

شه،  ينگاش كنه زهره اش آب م نييبچه از همون پا. چرخ و فلك بنداز نيبه ا گاين هيمگه چرخ و فلك واسه بچه هاست؟ نه تو رو خدا تو  -

 ؟ !حاال بخواد سوارش هم بشه

 :نيرادو

 . برو حالش رو ببر ،يخب حاال كه سوار شد يليخ -

 :چشمك زد و گفت راشا

 . زيچشـــــم، خان داداشِ عز -

 :نيرادو

 . زهر مار و خان داداش -

 . ستادندينرده ها رد شدند و اون طرف ا نيهم از ب نيو رادو انيرا. داد هيتك نيكاب يو به صندل ديخند راشا

***** 

 :رو به مسئول چرخ و فلك گفت تارا

  نم؟يمن بش ستين يخال شيكي نيهمه كاب نيا يعنيآقا  -

اگر . نييتا بچرخن برسن پا يصبر كن ديباشه كه بازم با يتك و توك توشون خال ديشا. طور نياون باال هم هم. ها كه همه پرن ينييپا نيم اخان -

 نيخوا ياگر هم م. باشه چون آخر هفته ست و پارك شلوغه يدم خال يبازم من احتمال نم. بشه دايپ يخال يتا جا ديسيكه وا ديصبر كن ديتون يم

 . اون جا ديبر ديتون يتك نفره نشسته، م ناياز كاب يكي

 . لباش رو جمع كرد و با حسرت به چرخ و فلك نگاه كرد تارا

 :تارا

 چنده؟  نيكاب. شم يخب، سوار م يليخ -

 . سه نيمونده، كاب نييكه پا نيهم -

 ينم دهيد اديها بلند بودند و داخلش ز يصندل يپشت يبود ول نبود، اطرافش باز دهيكامال سر پوش نيكاب. رفت نيداد، به طرف كاب ليرو تحو طيبل

 . پشت و جلو بسته بود يسمت چپ و راست كامال فضاش باز بود ول. شد يدرش هم مثل در كالسكه باز م. شد

 . از داخل قفلش را زده بود يكيانگار . توانست درش را باز كند يكرد نم يم يكار هر

 :بهش و غرغر كنان گفت ديمشت كوب با

 يشانسِ من دارم؟ د باز شو بهت م نميا ؟يش يآوردم، تو هم باز نم ريتو رو گ نيهمه كاب نيا نيحاال ب. بابا يا. يلعنت گهيد باز شو د -

 . گــــــــــم
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 . باال ديپله و پر يبا ذوق پاش رو گذاشت رو. در محكم به طرفش باز شد. به در زد يمحكم مشت

 . شده بود رهيجوان با چشمان متعجب به او خ يپسر. رو به رو افتاد يكه نشست چشمش به صندل نيهم

 

 سوم فصل

 

 . امكانش نبود يباشد ول اليخ يخواست ب. كرد يخودش حس م ينگاه راشا را رو ينيتارا سنگ. و فلك حركت كرد چرخ

 :تارا

 داره؟  گاين ه؟يچ -

 :گفت يبا لبخند جذاب راشا

 داره؟  ينداره پس چ گايگر نپ ن پ، ا -

 :لب گفت ريبا حرص ز تارا

 . پر رو -

 . نگاهش به سمت تارا بود ريهمچنان مس ينگفت، ول يزيبا همان لبخند نگاهش كرد و چ راشا

 . دور نشده بودند يليهنوز خ يفاصله داشتند ول نيبا زم. نگاه كرد نييتارا از كنار به پا. ستاديو فلك از حركت ا چرخ

 :راشا

  ؟يترس يم -

 :گفت ظينگاهش كرد و با غ تارا

 . شدم يكه سوار نم دميترس ياگر م ر،ينخ -

 . را باال انداخت و سكوت كرد شيابرو راشا

صورت  يرو يال د،يچرخ يو اطراف م نيكاب ينگاهش همه جا. داد هيتك نيكاب يِصندل يبه پشت نهيتارا دست به س. و فلك حركت كرد چرخ

 . راشا

چرخ و فلك . بود اديدوخت، فاصله ز نيينگاهش را به پا. گرفت نيكاب ي وارهيتارا دستانش را محكم به د. خورد يديتكانِ نسبتا شد نيبكا

 . كرد يحركت نم

 :گفت ارياخت يب

 ! داره يچه قدر نگه م اروي نيبابا، ا يا -

 :ديخند راشا

 . نگه داره دميكنه، خب با يم ادهيداره مسافر سوار و پ -

 :تارا

 . مزه يب -
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 :دختر حاضر جواب بگذارد، گفت نيسر به سر ا يكه قصد داشت كم راشا

 . شما يخوشمزه هم م يمزه؟ بخوا يا، چرا ب -

 :تارا

 ... يحرف بزن گهيد يكلمه  هي نيبب -

 :را باال انداخت و با لبخند گفت شيابرو راشا

  ن؟ييپا يكن يپرتم م -

 :تارا

 . اقــــيدق -

 :راشا

 . باشه پرت كن، من آماده ام -

 . همان موقع چرخ و فلك حركت كرد. مات نگاهش كرد تارا

 . راشا برداشت يتارا اخم كرد و نگاهش را از رو. كرد يهنوز هم به او نگاه م راشا

هر بار كه آنها . خورد يافتاده بود به دست باد تكان م رونيتارا كه از شالش ب يچند تار از موها. ديوز يم ينسبتا خنك مينس. بود يآن باال عال هوا

 . افتادند يم رونيزد باز هم لجوجانه ب يشال م ريرا ز

 :تارا صورتش را برگرداند و با اخم گفت. شده بود رهيرخ او خ ميبه ن راشا

  ؟يخسته نشد يليخدا وك -

 :راشا

 ! ؟ياز چ -

 :تارا

شده  دايتا االن پ يواال اگه لنگه كفشت رو هم طرف من گم كرده بود ؟ينكرد دايرو پ يخواست يكه م يزياون چ! به من ياز همون اول زل زد -

 . بود

 :با لبخند گفت راشا

 . كهينكردم، تار داشينه هنوز پ -

 . شد رهيخ رونيچپ چپ نگاهش كرد و باز به ب تارا

 . تارا برداشت يبار راشا هم با لبخند سرش را تكان داد و نگاهش را از رو نيا

 :راشا

 . سوار شدم نيواسه هم شتريب ه،يباال عال نيهوا ا -

 . كرد ينم يوقت بود كه حركت يليچرخ و فلك خ. راشا نگاهش كرد. نداد يجواب تارا
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 :تارا

 كنه؟  يپس چرا حركت نم -

 :را نگاه كرد و گفت نييهمان باال پا از

 . شده يدونم، البد دچار نقصِ فن ينم -

 :تارا

  ه؟يا غهيچه ص گهيد ينقصِ فن -

 :راشا

 . ميافتاد رينداره، همه مون گ غهيم غهيبه ص يكار -

 :تارا

 . شن يدارن سوار م ديآخه چرا؟ شا يول م،يافتاد ريدونم گ يخودم م -

 :راشا

  ؟يسوار بش ييسوال خانواده ات چه طور اجازه دادن تنها هي يشن؟ راست يكجا سوار م. ستادهيست ا قهياالن پنج دق -

 :تارا

 . نداره يبه شما ربط -

 :راشا

 . يتنها باش نيكاب هي يپسرِ جوون، تو هيبرام جالب بود بدونم چه طور اجازه دادن تو با  ينداره، ول يخب آره، ربط -

 . نگفت يزينگاهش كرد و چ يكم تارا

 :راشا

 آره؟  ياومد ييتنها ديآهان شا ؟يد يجواب نم -

 :تارا

 ...دونن كه ياونا نم يهمراه خواهرام اومدم ول. گم يرو م نيكامال بخوابه ا تونيكه حس فضول نيا ياما واسه  ست،يگفتم كه به شما مربوط ن -

 :راشا سرش را باال انداخت و گفت. نداد ادامه

 . كامال فروكش كرد، دست شما درد نكنه مياالن حس كنجكــــاو. طور نيآهان، كه ا -

 :لب با خودش گفت رينداد و در عوض ز يجواب تارا

 . باال، عجب سرده نيافته؟ حوصله ام سر رفت ا ياَه، چرا راه نم -

 :و گفت ديشن راشا

 سردته؟  -

 :ديلب غر ريبا حرص ز تارا
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 . ـــرينخ -

 . كرد و سكوت كرده بود ينگاه م نييراشا به پا. تارا نگاهش كرد. نگفت يزيچ

 . بعد صورتش را برگرداند و در دل به خود تشر زد يشد ول لحظه محو صورتش چند

متناسب و  ينيبود، ب ختهير يشانيپ يسمت به حالت فشن صاف رو كيكوتاه و جذاب كه از  ،يبا مدل امروز يمشك يموها. جذاب بود راشا

مشخص  يكيكه در آن تار ين قهوه ابست، چشما ينقش م يلبش هالل جذاب يگوشه  ديخند يم يوقت ،يگوشت يكوچك و كم يكوچك، لب ها

در كل چهره . و چهار ساله باشد ستيب ايو سه  ستيخورد كه ب يبه او م. دهيكش يصورت كم ،يپوست گندم. رهيت ايست روشن  ينبود چه رنگ

 . از او چشم برداشت يشد به راحت يكه نم يبه طور. و جذاب داشت رايگ يا

 . بود يلحظه ا يانداخت ول يبه راشا م يگه گاه، نگاه ،يچشم ريهنوز هم ز. نگاهش را برداشته بود تارا

دستش  يرا تو يكرد و گوش يپف. داد يآنتن نم. را درآورد لشيموبا. به او نداشت يتارا توجه يسرش را بلند كرد و به تارا نگاه كرد، ول راشا

 . چرخاند

 . فشيك يبا حرص پرتش كرد تو. داد يآن هم آنتن نم. را چك كرد لشيهم موبا تارا

 يبو. كرد يرا نگاه م نييراشا كج شده بود و پا يبه راشا نگاه كرد، ول. تارا نشست يلب ها يلبخند رو. موقع چرخ و فلك حركت كرد همان

 شرتيت يقسمت جلو. چپ طرح داشت يقسمت بازو يكه رو ديجذب سف شرتيت كي. بود يعال يتند و تلخ، ول. ادكلن راشا مشامش را پر كرد

 . بود يعال پشيدر كل ت. بود دهيپوش ديو سف يكفش اسپرت مشك ،يمشك نيشلوار ج. نوشته شده بود ييبايحافظ با خط ز ازشعر  تيب كيهم 

 . كرد ازش چشم برداشت شيابيكه ارز خوب

نگاهش  ،يبرجسته و چشمان درشت مشك يكم يگونه  ،يو صورت يگوشت يهالب  د،يپوست سف. به تارا انداخت ينگاه. نوبت راشا بود حاال

 ،يمشك نيشلوار ج ،يبراق مشك يمانتو. نوزده سال داشته باشد ايهجده  ديكرد كه شا يابيخود ارز شيراشا سن تارا را پ. بود زيآم طنتيش

 . رنگ نياز هم يبيهم، ست شده با لباسش بود، ترك فيداشت، ك يمشك يكه رگه ها رهيت يكفش و شال طوس

 :و گفت ديدل خند در

 ! هه. ستين يكه رنگ ياهيباالتر از س. كالغ نيشده ع -

 . نگاه تارا كه به او افتاد لبخندش پر رنگ تر شد. نشست شيلب ها يرو يفكر لبخند نياز ا ناخودآگاه

 :را باال انداخت و گفت شيبا تعجب ابرو تارا

  ؟يخند يمن م به -

 :با لبخند سرش را تكان داد و گفت راشا

 . خورم نه يقسم م -

 . بودند دهيرس. ستاديبزند كه چرخ و فلك از حركت ا يدهان باز كرد تا حرف تارا

 :اشاره كرد رونيرا باز كرد و به ب نيدر كاب راشا

 . دييبفرما -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢ 

 . لبخند زد ارياخت يب. راشا را نوازش كرد ينيب مشيعطر مال يبو. رفت رونيب نينگاهش كرد و از كاب يچشم ريز تارا

 . نرده ها گذشتند نيهر دو از ب. شد ادهيهم پ او

 . و ترالن افتاد كه با دو مرد جوان در حال جر و بحث كردن بودند ايتارا به تان نگاه

***** 

 :ترالن

 . اميب رميبگ يمن برم دو تا بستن ايتان -

 :ايتان

 . دو رنگ ر،يبگ يفيق ياستر. باشه برو -

 :ترالن

 . باشه -

 . فاصله داشت نياز زم يليكه تارا سوار شده بود خ ينيكاب. بود ستادهينگاهش به چرخ و فلك بود كه تازه از حركت ا ايتان

 . داد اياز آنها را به تان يكي. بزرگ برگشت يِفيق يبا دو تا بستن ترالن

 :ايتان

 . كنه يدونم چرا حركت نم ينم -

 :ترالن

رعب و وحشت  ي لهيوس نيمخصوصا ا. شترهيتر باشه مشكالتش هم ب نيسنگ يحيو تفر يباز ي لهيوس يكه هر چ يدون يم. البد خراب شده -

 . خودش رو داره يجا گهيكه د

 :ايتان

 . ميستاديجا ا نيخسته شدم همش ا م،ينيبش يرو صندل ميبر -

 :ترالن

 . ميباشه بر -

 . هر چهار نفر بلند شد "آخ" يصدا. هوا خوردند به دو نفر يبرگشتند كه ب دو همزمان هر

 . نبودند يگرياشخاص د انيو را نياون دو تا پسر هم جز رادو. لباس دخترها يها كامل برگشته بود رو يبستن

 . دخترها نشست يشانيپ يرو يكم كم اخم كمرنگ. بود گريو نگاه متعجب هر چهار نفر به همد شانيپا يله شده افتاده بود جلو يبستن

 :نيرادو

 . اوه، خانم از عمد نبود -

 :ايتان

 . ما بنداز ينگاه به سر تا پا هيآقا؟  هياز عمد نبود چ -
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 . انداخت ايتان يبه سر تا پا يقيهم با جسارت نگاه دق نيرادو

 :ايتان

  ؟يكن يچه كار م ،يهــــو -

 :نيرادو

 ! ديكنم، خودتون گفت يدارم به سر تا پاتون نگاه م -

 . از خشم سرخ شده بود ايتان. داد ايتان ليتحو يحرف لبخند خاص نياز ا بعد

 :انيرا

 . نيرادو مينشده، بر يزيحاال كه چ -

 :بار ترالن گفت نيا

  د؟يبر ديخوا يلباس ما، تازه م يرو ديختيها رو ر يمحترم بستن ينشده؟ آقا يزيكه چ يچ يعني -

 :انيرا

  م؟يخسارت بد ميسيوا ؟يپس چ -

 :ترالن

  د؟يخسارت بد ديبله كه با -

 :برد و گفت بشيج يدست تو انيرا

 چه قدر؟  -

 :با تعجب گفت ايتان

 ! چه قدر؟ يچ -

 :انيرا

 . خسارت -

 :ترالن با حرص گفت. دخترها اشاره كرد يلباس ها به

  ؟يكن يواسه من، چه قدر چه قدر م يستاديحاال ا. رو بخرم كلتيه يتونم همه  يم فميبكنم تو ك من دست. آقا مواظب حرف زدنت باش -

 :نيرادو

  ه؟يحرف گهيد م،يد يم ميما هم دار يخوا يخسارت م يگفت. يجا بخر هيما رو  كليه يهمه  يكه شما بخوا ميستين يخانم ما فروش -

 :ايتان

 . نبود يمنظور ما خسارت مال -

 :گفت يبا مسخرگ انيرا

مثال  ديپاتون، بگ ي كهيانگشت كوچ ديبگ د،ينكن ريگ يستيرودربا يخدمتتون؟ تو رو خدا تو ميكن هيخب كدوم عضو رو هد ؟يآهان، جان -
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 . همه جا نيا ،ييپا ،يدست

 . كرد يم داديبه هم انداختند، در نگاهشان خشم ب يو ترالن نگاه ايتان

 :گفت انيرو به را ترالن

بال رو ما هم  نيتا هم ،ياريم يخر يدوبل م يِفيق يدو تا بستن ير يم. نداره يارزش نيمزه، جونت واسه خودت، چون واسه ما كمتر يب يآقا -

  ؟يديفهم ن،يجا جم بخور نياز ا ميذار يوگرنه نم. مياريسر شما در ب

 :همزمان گفتند هر دو. به هم و بعد به دخترها انداختند يبا تعجب اول نگاه انيو را نيرادو

 ! م؟يچه كار كن -

 :گفت ايو رو به تان ديكش يپف ترالن

 . خودت بهشون بگو! كه كَرَن نايا يآبج -

 :نيرادو

 . ميكن يرو نم يكار نيما همچ. خانم محترم مواظب حرف زدنت باش -

 :ترالن

  د؟يكن ينم -

 :انيرا

 معلومه كه نه، مگه زده به سرمون؟  -

 :ترالن

 ! نه اي ديكن يقبول م نميگردم، اون وقت بب يرم با نگهبان پارك برم يخب، االن م يليخ -

 :انيرا

 شه؟  يم يچ يبا نگهبان برگرد يحاال مثال بر -

 :ترالن

ون ا. نيبه طرفمون پرت كرد يبستن ميو ما باهاتون برخورد كرد نيگم شماها مزاحممون شد ينگهبان اومد بهش م يوقت. تا بهت بگم سايوا -

 . نيحاال صبر كن و بب. اديقانون دادمتون حالتون جا م ليوقت كه تحو

 :گوشش گفت ريرا گرفت، ز شيبازو ايخواست بره كه تان ترالن

 . شنا يدختر ولشون كن، دردسر م -

 :ترالن

 . رميحالشون رو بگ ديبا. دردن يب ياز اون بچه پولدارا. نگاه نكن ستشونيو شكلِ ب پيبه سر و ت. نهيكارشون هم نايرو ولشون كنم؟ ا يچ يچ -

 ينگاه مين. ستاديرفت و كنارشان ا انيو را نيهمزمان راشا هم به طرف رادو. همان موقع تارا به طرفشان آمد. و سرش را تكان داد ديخند ايتان

 :به دخترها انداخت و با تعجب گفت
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 ! شده؟ يچ -

 :و گفت ديخند طنتيراشا با ش. كرد فيراشا تعر يارا بر زيهمه چ انيرا

 . نايرم تو گروه ا يمنم م ول،يا -

 :نيرادو

 . خفه يكيتو  -

 :راشا

 يكيهم واسه خودم، اون دو تا كه كارشون با شماها تموم شد منم  يكي رميگ يم يرم بستن ياصال من م. ده يحال م يليجونِ راشا خ ن،ينه بب -

 . ده يحال م يآ. تو صورتتون قيزنم دق يم

 :انيرا

 . زر نزن خاموش باش قهيخفه ات كنم؟ دو دق اي يش يراشا خفه م -

 . تارا لبخند نشست يلب ها يرو. شد هيقض يو متوجه  ديرا از زبان ترالن شن زيهم همه چ تارا

 :و رو به دخترها گفت ديخند راشا

 ديخواست ييهر بال. ارميخرم م يم يرم واستون بستن يخودم شخصا م. صطالح محترم هستمبه ا يدو تا آقا نيمحترم، من برادر ا يخانما -

 . دياريسرشون ب

 :راشا رو به تارا گفت. با تعجب به راشا نگاه كردند دخترها

 . ايندارم شما هم با من ب شتريو بنده هم دو تا دست ناقابل ب ادهيفقط چون تعداد ز -

 . بود شانيفروشگاه درست رو به رو. به خواهرانش انداخت و دنبال راشا رفت ينگاه مين تارا

 . بود دهيفا يكردند ب يرفتند و چپ چپ نگاهش م يبه راشا چشم غره م نيو رادو انيرا يچ هر

 :ترالن

 . كنه يانگار عقل برادرتون بهتر از شما كار م -

 . نگاه كرد انيو به را ديهم خند بعد

 :نيرادو

 ارزشش رو داشت؟  يدو تا بستن م؟يما بر ديذاشت يشد م يم يچ حاال -

 :ترالن

هم  يمعذرت خواه هيو  ديد يكه جواب م ديقدر، رو دار نيتازه ا. ديتكرارش نكن گهيكرد تا د يتالف ديكار شما رو با يكه اصال، ول ايبستن -

 . ديبكن اديزورتون م

 :انيرا

 . از عمد نبود ميما كه گفت -
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 :ترالن

 . ديبر ميتا بذار نياز عمد بود، معذرت بخوا ميما هم نگفت -

 :به هم انداختند و هر دو گفتند ينگاه پسرا

 . عمـــــرا -

 :به آنها انداختند و با پوزخند گفتند ينگاه نهيهم دست به س دخترا

 . باشــــه -

 . طرف آنها آمدند در دستانشان بود به يكه چند تا بستن يموقع راشا همراه تارا در حال همون

 . تارا را به طرفش گرفت يراشا هم بستن. و ترالن را به دستشان داد ايتان يبستن تارا

 . كردند يخوردند به آن چهار نفر نگاه م يرا م شانيها يكه بستن يبودند و در حال ستادهيا يو تارا كنار راشا

 :راشا

 . ديخب شروع كن -

 :با خشم گفت نيرادو

 . خونه راشا مير يما كه امشب م. شه ياز گور تو بلند م شهيآت يهر چ -

 :راشا

 . خونه مير يبه من چه؟ خب معلومه كه م -

 :انيرا

 . يفهم يخونه م ميرفت يوقت يول ،يدون ينم يزياالن چ گه،يهمون د -

 :گفت اليخ يب راشا

 . تا بعد ديباشه، حاال برنامتون رو اجرا كن -

 . كرد يم ييخودنما يدخترها لبخند مرموز يلب ها يرو يكردند، ول يمدو با خشم به راشا نگاه  هر

 . ها را سمت لباسشان پرت كردن يرا چرخاندند كه همزمان دخترها بست شانيسرها

 . دنديخند يو ترالن م ايتان. به خودشان انداختند يدستانشان را باال آوردن و نگاه پسرها

 . شد يا يراشا هم بستن شرتياز دستش ول شد سمت راشا و ت يبستن "هورا"نش را باال برد كه بگه حواسش نبود دستا. كه ذوق كرده بود تارا

 :دهانش و گفت يدستش را گرفت جلو تارا

 . حواسم نبود ،يوا يا -

 :و براق تارا و گفت يمشك يبه مانتو ديو با حوصله مال قيدق يليخودش را خ يو بستن ديخند راشا

 . اشكال نداره، در عوض من حواسم هست -

 :چانه اش و متفكرانه گفت ريخلق كرده باشد دستش را زد ز يعيبد يتابلو ييراشا كارش كه تموم شد، گو. شوك بود يتو تارا
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غصه نخور تو كارِ  كنم، يم يفكر هي نميواسه ا. جوجه اردك زشت يحاال شد. ياومد رونيكم از حالت كالغ مانند ب هيبازم دمِ خودم گرم،  -

 . ارميطاووس ازت درم هي ميبعد

 :ديلب غر ريهم فشرد و ز يرا با حرص رو شيدندان ها تارا

  ؟يبا لباسم چه كار كرد نيبب ،يعوض ي كهيمرت -

جوان بودند، دورشان تجمع كرده و  يمردم كه همه پسر و دخترها. دست و سوت از اطراف بلند شد يخواست جوابش را بدهد كه صدا راشا

 . زدند يدست م شانيبرا

 يهر شش نفر لبخند محو يلب ها يناخودآگاه رو. اطراف نبودند يتمام مدت اصال متوجه . اول تعجب كردند يدر وهله  ت،يجمع دنيد با

 . كردند يم يزبا شانيها يلجباز با بستن يبرده بودند كه تا االن مثل شش تا بچه  يانگار تازه پ. نشست

 . رفتند رونياز پارك ب نديايتا پسرها به خودشان ب. رد شدند تيجمع نياز ب يحرف چيو ترالن و تارا هر سه بدون ه ايتان

 . سر و وضعشان را مرتب كنند يپارك رفتند تا كم ييهر سه به سمت دستشو. كم كم متفرق شدند مردم

 . دياوضاع قمر در عقرب است دو ديراشا هم كه فهم. كه كرده بود افتادند يكار اديزه نگاهشان كه به راشا افتاد تا انيو را نيرادو

پارك انجام  يكه تو يحيتفر نيحاال با ا يهمه اش به اصرار راشا بود كه آن دو هم با او همراه شده بودند، ول. نبود يامروزشان شهرباز قرار

 . شان به كل عوض شده بود هيدادند روح

 . ديكرد و به لباسش كش سيدستانش را خ نيرادو

 :نيرادو

 بچگانه نبود؟  ياديبچه ها كار امشبمون ز -

 :انيرا

 ميدوست دار يآدم بزرگا موند، گاه يايشه تو دن يهم نم شهيهم. ماها هست، امشب هم خودش رو نشون داد يبچگانه تو همه  يِخو نينه، ا -

 . ميبكش مونيتو خاطرات كودك يو سرك يفرع يجاده  ميبزن

 :راشا

ما الزم بود، االن  يهر سه تا يبه نظرم واسه  ايو بچه باز حيتفر نيمنم موافقم، ا يول! انيجمالت گوهربارت داش را نياوهـــو، چه باحال بود ا -

 بهتر نشده؟  مونيروح

 :انيرا

 . ميچرا اتفاقا، من كه عال -

 . هم با لبخند سر تكان داد نيرادو

 :انيرا

 !كردن يبودنا، مگه ول م يشيريس يدخترا يول -

 :نيرادو
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 . شد حيآره، اونا هم مثل ما، واسشون تفر -

 :راشا

 . حال كردن يمفت. بودن وونهيما شش تا د يِباز يشاهد بستن. خوش گذشت شتريالبته ناگفته نمونه، به مردم ب -

 :و گفت ديخند انيرا

اونا هم  ميكن يم يباز لميف ميلحظه فكر كردم دار هيزنن  يمون كردن و دارن برامون دست مدوره  دميد يمن وقت ،يگ يرو راست م نيآره ا -

 . شوكه شدم. هستن يتماشاچ

 :نيرادو

 . ستين يلكه ها پاك شدن نيخونه، ا ميبهتره بر -

 :انيرا

 . ميباشه بر -

 :به راشا ادامه داد رو

 . من خونه با تو كار دارما يول -

 :با خنده گفت راشا

 ! چه كار؟ -

 :گفت انيرا يبه جا نيرادو

 . آدم فروش يفهم يبعد خودت م -

 . رفت رونيرا شست و زودتر از آنها ب شيدست ها عيكه منظورشان را كامال متوجه شده بود سر راشا

 . دنديعمل راشا خند نيبه ا نيو رادو انيرا

***** 

 :خانه بودند كه تارا گفت ريمس در

 . بودنا ييعجب آدما -

 :ترالن

 . نگهبانِ پارك شِيبود رفته بودم پ دهيپسره نرس يكياگه اون  يول م،يداد رياول ما بهشون گ -

 :تارا

 . ميديپس ما به موقع رس -

 :و ترالن همزمان گفتند ايتان

 ! ؟يتو و كـــ! مــــا؟ -

 :تارا
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 . پسره بود ارويمنظورم من و اون . تعجب نداره، آره خب -

 :ترالن

  ش؟يشناخت يم -

 :تارا

 . دمشيد نيكاب ينه، تو -

 :ايتان

 كرد؟  يچه كار م نيكاب يتو -

 :تارا

خب معلومه اونم مثل من اومده بود چرخ و  ؟يآبج يديسواله تو پرس نميد آخه ا. اون باال خشك بشه نياومده بود جوراباش رو بندازه لب كاب -

 . فلك سوار شه

 :با اخم گفت ايتان

  ؟يچ گهيد ن؟يتنها تو كاب بهيغر پسرِ جوون و هيبا  -

 :تارا

  ؟يگ يم يگم، تو چ يم يمن چ -

 . كرد فيو ترالن تعر ايتان يشده بود برا ادهيپ يرا از زمان سوار شدنش تا وقت زيهم همه چ بعد

 :ترالن

 . دو تا نيبا ا نييپا نيا ايمن و تان ،يبود ريپس تو اون باال با اون درگ! طور نيكه ا -

 . شانه اش را باال انداخت و سكوت كرد تارا

 :ايتان

 . ينيبش ششيپ نيتو كاب يحال درست نبود بر نيبا ا -

 :تارا

 . شده بود، چرخ و فلك حركت كرد ريسوار شدم د يوقت گهيد -

 :ترالن

 . پر و خوشگل نينبودنا، همچ يبد يزايچ مياز حق نگذر يول -

 :با تعجب گفت ايتان

  ؟يگ يرو م يچ -

 :ترالن

 . بود ستيهاشون ب افهيق ؟يديسر و شكلشون رو د. گهيگم د يپسرا رو م! وا -
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 :تارا

 ياز دستش حرص يمن، وا يرو ختيرو ر شيتنش بود بستن ديسف شرتيكه ت ياون يباهامون نداشتن، ول ياون دو تا رفتار بد شييخدا. آره -

 . چه پر روخواست همون جا خفه اش كنم، ب يدلم م ك،يشدم در حد المپ

 :و گفت ديخند ترالن

 . روت گفت جوجه اردك زشت ختير يبه تو گفت كالغ، بعد هم كه بستن. آره يوا -

 :دهانش را كج كرد و گفت تارا

  ؟يخند يخوردم تو م يگم داشتم حرص م يمن م. هه هه هه، ببند -

 :ايتان

 . ميذاشت يخواستن آروم باشن منتها ما نم ياون بدبختا كه م -

 . دنديبه هم انداختند و خند يسه نگاه هر

***** 

 :ايتان

 . تو راهه يبانيش يآقا د؟يبچه ها آماده شد -

 :تارا

 . آره بابا من حاضرم -

 :و گفت ستاديكنار تارا ا ترالن

  اد؟يگفته ساعت چند م. منم حاضرم -

 :كرد، گفت يسرش مرتب م يكه شال را رو يدر حال ايتان

 . رسه يم گهياالنا د. ساعت شش -

 . سالن نشستند يسه تو هر

 يبود، چشمان قهوه ا يكه حالتشان كمان ييابروها ،يپوست گندم ده،يكش يصورت گرد و كم. و سه سالش بود ستيخواهر بزرگتر و ب ايتان

 ينيدلنش يبود، صدا ابيقد بلند و ز د،يرس يكمرش م نييو بلند كه تا پا يمشك يو كوچك، موها يكوچك و متناسب، لبان صورت ينيروشن، ب

مواقع هر سه با  شتريدر ب يدر همه حال هوادار و مراقب خواهرانش بود، ول. طانيش يآرام و گاه يعمران بود، دختر شيليحصت يرشته . داشت

 . هم جزوشان بود ايكردند كه تان يم طنتيهم ش

و  يكه از مادرشان به ارث برده بود، لبان گوشت يچشمان طوس د،يسف يو پوست دهيصورت كش. ساله بود ستيآنها كه ب گريخواهر د ترالن

. بود وتريكامپ شيليتحص يرشته . ديرس يآنها تا كمرش م يكه بلند يحالت دار مشك يموها با،يمتناسب و ز ينيب ،يبرجسته به رنگ صورت

 . بود يگدخترِ شاد و زرن

 يعالقه  واناتيبه ح. از خواهرانش كم نداشت يزيچ ييباياو هم در ز. گوشيبازو  طانيش يدختر. خواهر كوچكترشان تارا كه هجده ساله بود و
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 . ديد يبه آنها را به خود م ياحترام يداشت و ب يوافر

 . كس هم از ترس جرات نداشت وارد اتاق تارا شود چيدر مقابل، ه. آزار برساند يوانيح ايدر خانه جرات نداشت به حشره  يكس

 يها يرنگارنگ، ماه يبودند، آفتاب پرست و مارمولك ها دهينوع مار كه البته قبال زهرش را كش كي. قرار داشت ومياكوار نياتاقش چند در

 . از آنها در اتاقش نصب بود يبزرگ يخشك شده كه تابلو يپروانه ها گر،يد يچه گوشت خوار و چه گونه ها بايگوناگون و ز

 . شدند يمجبور م يگاه يد ولو ترالن جرات نداشتند وارد اتاق او شون ايتان

 . بودند، كه زنگ در به صدا درآمد يبانيش يسه منتظر آمدن آقا هر

 . در را باز كرد. بود يبانيش يآقا. را جواب داد فونيآ ايتان

 :ترالن

 خودش بود؟  -

 :ايتان

 . تو ادياالن م. آره -

كه در  يو كوتاه، چشمان مشك يجو گندم يپنجاه ساله، موها بايقد بلند و چهار شانه، تقر يمرد. وارد شد يبانيش يآقا. ستادنيدر ا يسه جلو هر

 . داد يمحكم نشان م يدر حالت منقبض شدن است و او را مرد شهيهم ييچهارگوش كه گو يداد، چانه ا يسن هم نافذ بودنشان را نشان م نيا

 . وكالت اموالِ عمه خانم را هم او بر عهده داشت. ست يهانيك يخانواده  ليوك يبانيش يسال بود كه آقا يها سال

 . گفت و جلوتر حركت كرد يبا اجازه ا يبانيش يآقا. با دست به سالن اشاره كرد ايروز، تان يها ياز سالم و احوال پرس بعد

 . بود دهيچ زيم يرا رو ييرايپذ ليوسا ايتان

 . نشستند يمبلِ سه نفره ا ياو رو يو ترالن و تارا هم درست رو به رو ايتان. مبل نشست يرو يبانيش يآقا

 :را كنارش گذاشت و گفت فشيك

 بر وفقِ مراده؟  زيچه خبر؟ همه چ. خب -

 :لبخند زد و گفت ايتان

 محترمتون؟  يخانواده  ن؟يشما خوب. خوبه زيآره خدا رو شكر، همه چ -

 :يبانيش يآقا

 . گفتم ياومدم و بهتون م يحتما شخصا م ديكه با يسر اصل مطلب، موضوع ميخب، بهتره بر. رن خدمتتونسالم دا يخوبن دخترم، همگ -

 :ايتان

 . دييبفرما. بله -

 . گرفت ايآورد و به طرف تان رونيب فشياز داخل ك يا برگه

 :يبانيش يآقا

 . دومش يپدرتونه، نسخه  ينامه  تيبرگه، وص نيا -
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 . به برگه انداختند يترالن و تارا هم نگاه. به آن انداخت يبرگه را گرفت و نگاه ايتان

 :يبانيش يآقا

به  شونيا. من موند شيپدر شما پ يعني ،يهانيك يآقا يپدر شماست كه طبق گفته  ينامه  تيدوم وص يبرگه، نسخه  نيهمون طور كه گفتم ا -

اول ذكر نشده همون قسمت  ينامه  تيوص يكه تو يتنها قسمت. قرار ندم انيانجام نشده شما رو در جر اليو يمربوطه  يمن گفتند كه تا كارها

 . گم يكه خدمتتون م يليبنا به دال. الستيو

 :گذاشت و گفت زيم يبرگه را رو ايتان

 . آدرس و پالكش رو هم گفته يحت. هم نوشته الينامه با خط خودش در مورد و تيوص نيا يبله درسته، پدرم تو -

 :يبانيش يآقا

 . هم هست يباصفا و سرسبز يمنطقه . شه گفت خارج از شهر يم. مناطق نيتهران واقع هست، البته نه ا يتو خود منطقه  اليو. درسته -

 :ايتان

  م؟ينياون جا رو بب ميتون يم -

 :يبانيش يآقا

 . قرار نگرفتن اليو نيا انياون ها هنوز در جر. بزرگوار هم صحبت كنم يآقا نيبا وارث ديبا. االن نه يالبته، ول -

 :ترالن

  د؟يپدر اون ها هم بود ليمگه وك -

 :يبانيش يآقا

بزرگوار  يآقا نيمونه كه متعلق به وارث يم يهستم، اون سه دانگ، باق شونيا ليبه نام پدر شماست و من هم وك اليخب، سه دانگ و ينه، ول -

قبل از ذكر و ثبت  يهانيك يآقا. مشخص بشه دياون هم با فيصورت تكل نيدر ا. هست، همون طور كه سه دانگ پدرتون متعلق به شماست

 . مونده ينامه نوشته شده كه تا به االن سربسته باق تيوص نيطبق توافقِ هر دو طرف ا. بزرگوار مشورت كرده بودند ينامه با آقا تيوص

 :تارا

 . بزگوار و خالص يآقا نيبه وارث ميفروش يسه دانگمون رو م. اشهمهم ب اديفكر نكنم ز. هيمثل بق نميداشت، ا اديز اليخب، بابا كه و -

 :لبخند زد و گفت يبانيش يآقا

 يو هم آقا شونيگفتم كه هم ا. رو نداره اليو نيكس حقِ فروش ا چيرو هم ذكر كردن كه ه نيپدرتون ا د؟ينامه رو كامل نخوند تيمگه وص -

 . رو نفروشه اليو يبزگوار توافق كردند كه كس

 :تارا

 . هم نداره يتياهم م،يفروش يخب نم -

 :يبانيش يآقا

 . كنه يم ريينظرتون تغ اليو دنيمطمئنم با د. كنم يطور فكر نم نيمن ا يول -
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 :ايتان

 . مينيرو بب اليو ميتا بتون ديتر كارهاش رو انجام بد عيكنم هر چه سر يخواهش م. نميرو بب الياوصاف من مشتاق شدم هر چه زودتر و نيبا ا -

 :يبانيش يآقا

 يدم كه چه موقع م يبعد هم به شما اطالع م. گم يزنم و موضوع رو بهشون م يبزرگوار هم حرف م يآقا يمن فردا با پسرها. باشه چشم -

 . دياقدام كن اليو دنيد يبرا ديتون

 . ستاديحرف از جا بلند شد و ا نيزدن ا با

 :ايتان

 . ارميب ييتا براتون چا دينيبش د،ينخورد يزيشما كه چ -

 :با لبخند سرش را تكان داد و گفت يبانيش يآقا

 . ميرس يفرصت مناسب حتما با خانواده خدمتتون م هي يانشاهللا تو. كار دارم يكل. برم دينه دخترم، با -

 :ايتان

 . ممنونم زيبابت همه چ. ميش يخوشحال م -

 :يبانيش يآقا

حق رفاقت رو به جا  م،يبود يميدوستان صم امرزيخدا ب يِهانيكه من و ك نيام رو انجام دادم و هم ا فهيهم وظ. دخترم ستيبه تشكر ن يازين -

 . آوردم

 . درخت نشستند ريز يصندل يباغ و رو يهر سه رفتند تو يبانيش يبعد از رفتن آقا. و تارا هم تشكر كردند ترالن

سمت راست هم به همان صورت، . شكل كاشته شده بود ليمستط يسرتاسر درختان و گل ها با حالت واريسمت چپ كنار د. بود يياليشان و خانه

 . قرار داشت يو بزرگ يباالتر هم تاب فلز يگذاشته بودند و كم يو صندل زيدرخت م ريز. با فاصله يول

 . ديرس يمات م يهم رنگ ها يو كم دينگ سفبه ر يسنگ يبا نما يياليآن به و يكه انتها ليسنگ فرش طو ريمس كيرو به رو هم،  يفضا

 . شد يمنتها م نييكه با چند پله به پا. ساختمان قرار داشت ريهم درست ز استخر

 :تارا

 . نميرو بب اليمشتاقم زودتر و يليمن كه خ -

 :ترالن

 . نمشيكنه، منم دلم خواست بب يم ريينظرتون تغ دينيبب يگفت وقت يبانيش يطور كه آقا نيا. طور نيمنم هم -

 :ايتان

 . كنه يگفت خبرمون م. شه يم يچ مينيبب ميمنتظر باش ديفعال با -

 :ترالن

  م؟يسهمشون رو بخر يرو نخواستن همه  الياگر پسراش و -
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 :ايتان

 . گفت؟ بابا گفته حق فروشش رو ندارن يچ يبانيش يآقا يديمگه نشن -

 :تارا

سه دانگ رو  مياگر بتون. بزرگوار نداره يآقا يبه بچه ها يبابا ربط تيوص. تونن بفروشنش ياونا اگر بخوان م. ما گفته نه اونا يبابا واسه  -

 . شه يم يعال ميازشون بخر

 :ترالن

 . هم نباشه يمال نيهمچ ديشا. مشينيبب ميحاال صبر كن بر -

 :ايتان

 . كرد ياصرار نم زيچ هي يرو خوديكه بابا ب ديدون يم. ار داشتهقدر روش اصر نيبوده كه بابا ا يمهم زيحتما چ -

 :ترالن

 . هيحرف نميآره ا -

 :تارا

 . شه يخوب م ميسه دانگشون رو ازشون بخر ميگم، اگر بتون يمن بازم م يول م،يريبگ ميدر موردش تصم ميتون ينم مشينيپس تا نب -

 . هم خواهانش هستند دهيكردند ند ياحساس م يبودند، ول دهيرا ند اليكدام و چيكه ه نيبا ا. و ترالن در سكوت به هم نگاه كردند ايتان

 . ديرا در هم كش شيروهان اخم ها يشماره  دنيبا د. زنگ خورد ايتان ليموبا

 :تارا

 روهانه؟  -

 . سرش را تكان داد و رد تماس زد ايتان

 :تارا

 . خودش باشه ديتو هم حدس زدم با يدياخمات رو كش نيهمچ -

 . اش دوباره زنگ خورد يگوش

 :ترالن

  ؟يسكوت كن يخوا يم يتا ك. جواب بده -

. خورد يهمچنان زنگ م يگوش. سرش را تكان داد و از جا بلند شد. ديرس ينم ييبا سكوت به جا. حق با او بود. به ترالن انداخت ينگاه ايتان

 . جواب داد

 

 چهارم فصل

 

 :ايتان
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 . الو -

 :روهان

 . زميسالم عز -

 . به تارا و ترالن انداخت ينگاه. مكث كرد ايتان

 :روهان

 ! الو اد؟يصدام م ؟يد يچرا جواب نم يالو، خانم -

 :ايتان

 . سالم -

 :روهان

  ؟يخوب. ايصدات تنگ شده بود تان يچه قدر دلم واسه  يدون ينم يوا -

 :ايتان

  ؟يزنگ زد يممنون، واسه چ -

 :روهان

 ندارم حالت رو بپرسم؟  حق ،ينامزدم -

 :گفت يبا خشمِ كنترل شده ا ايتان

 . يكن ياعصابم رو داغون م يجور نيا. نامزدم نامزدم نكن خوديپس ب. ستيما ن نيب يچيگم روهان، ه يبار هزارم م يبرا -

 :روهان

 . شد يرسم ينامزد نيا ليفام ياعضا ي هيدر حضور پدرت و بق. ميمن و تو نامزد يول -

 :ايتان

درست دو . پس فرستادم ديكه برام به عنوانِ كادو آورده بود يهر چ يحلقه ات رو بعالوه . نداره يتيرسم گهياالن د يشد، ول يدرسته، رسم -

 . ماه بعد از مرگ بابا

 :روهان

 . يهنوز هم تو نامزد من. نگرفتم ياون كارت رو جد ،يدونم كله شق يآره، م -

 :ايتان

 ...گم يم يچ نيگوش كن بب -

 :روهان

حرفا، فقط  نيو ا ينامزد يبار نه واسه  نيا. ميحرفامون رو بزن ي هياون جا تا بق ميايهفته همراه خانواده ام م نينه تو گوش كن، آخر هم -

 گفتــم؟  يچ يديشن. ازدواج
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 . كردند ينگاهش م يتارا و ترالن با نگران. نشست يصندل ينداشت، رو ستادنيتوان ا د،يلرز ايتان يپاها

 :گفت يمرتعش و لرزان يصدا با

 .گم نــــه يمن م يخودت رو هم بكُش ،يايب نييپا ،يباال بر. نه زه،يچ كيجواب من فقط و فقط . خواد بكن يهر كار دلت م -

 :روهان

 . يبا. زميم باش عزمنتظر. ارميهم به دستت م نيزم يكردم، رو داتيپ نيزم يرو. شم يم نييكُشم و نه باال و پا ينه خودم رو م -

 . ترالن تكانش داد. هنوز در دستش بود يگوش. افتاد ايدست تان. بوق ممتد نشان از قطع تماس داشت يصدا

 :ترالن

  ده؟يگفت؟ چرا رنگت پر يروهان چ ا،يتان -

 . نگاهش تنها به رو به رو بود. سكوت كرده بود ايتان

 :رو به تارا گفت ترالن

 . ستيحالش خوب ن ار،يآب قند براش درست كن ب وانيل هيبرو  -

 :را ماساژ داد و گفت ايتان يترالن شانه . بلند شد زيسرش را تكان داد و از پشت م تارا

 گفت؟  يم يچ گهيبار د نيا ؟يباز باهاش بحث كرد -

 :زمزمه وار گفت ايتان

 . رِ ازدواج رو بذارنقرا اديهفته با خانواده اش م نيگه آخر هم يم ز،يهمه چ يب يپسره  -

 :ترالن

 . جا نيا اديخواد پاشه ب يداره باز م ييكه باال آورده عجب رو يبا اون گَند. شعور يغلط كرده ب -

 :پوزخند زد ايتان

 . با خبرم اشيانگار نه انگار من از تموم كثافت كار. ستين شيحال زايچ نيكه ا ياون عوض -

 :ترالن

 . هر كار دلش خواست بكنه يكه اون عوض ميكس و تنها نشد يقدر ب نيهنوز ا. خودت رو ناراحت نكن -

 :نگاهش كرد و گفت ايتان

 هياون كه از خداشه من با  م؟يروهان دوست گرمابه و گلستانه؟ به عمه خانم بگ ياون كه با بابا م؟يهان؟ به عمو خسرو بگ م؟يچه كار كن -

 يتونه بكنه؟ ما ك يخودش و شوهرِ معتادشه، چه كار م يبچه ها رياون كه درگ م؟يبگ حانهيه ربه خال. پولدار و سرشناس ازدواج كنم يخانواده 

 كنه جز خودمون؟  يم تيازمون حما يترالن؟ هان؟ ك ميدار رو

 . خورد وانيل اتياز محتو يكم ايتان. ستاديآبِ قند كنارش ا وانِيتارا با ل. كرد سيرا خ فشيو لط فياشك صورت ظر قطرات

 :تارا

 گفته؟  يالوات چ يپسره  نيجا چه خبره؟ باز ا نيبه من بگه ا يكي -
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 :و گفت يصندل يتارا با حرص نشست رو. كرد فيتارا تعر يموضوع را برا ترالن

 . كرده بذاره؟ هه، فكر يقرار مدارِ عروس اديتو عمرش كرده كه حاال پر رو، پر رو پاشه ب يكم كثافتكار. دهيبه روحِ هفت جد و آبادش خند -

 . تارا بازگو كرد يرا برا ايتان يحرف ها ترالن

 :تارا

 . كالهمون پسِ معركه ست ميرياگر شل بگ. ميخودمون كه هست يول ست،يپشتمون ن يخب درسته كس -

 :ايتان

  م؟يچه كار كن يگ يتو م -

 :تارا

 . شه يم يچ مينيصبر كن بب. ميوقت دار يتا آخر هفته كل. امروز شنبه ست. ميفكرِ راه چاره باش ديآبغوره گرفتن، خواهرِ من، با يبه جا -

 :با حرص گفت ترالن

 . و روهان رو به اسم هم خوند ايكه بابا قبل از مرگش تان فيح يول م،يكرد يم رونشيب پايت هياگر به خاطر بابا نبود با  -

 :ايتان

 . بابا روش اصرار داشت ميبگ ميكه بخوا ستين يسند و مدرك يرو گفت ول نيبابا ا -

 :تارا

 . ميكن يباهاشون مدارا م مياحترام دار يما از رو يآره خب، ول -

 :ترالن

 يبابا زنده بود رابطه  يتا وقت يدورمونن، ول يالياز فام يكيدرسته كه . كه روهان رو مثل پسرش دوست داشت نيهم احترام و هم حرف بابا، ا -

 . ميباهاشون داشت يكينزد

 :تارا

 . زد و پسره تو زرد از آب در اومد يمن خودم روهان رو مثل برادرم دوست داشتم، ول. درسته -

 :ايتان

رو كه بابا بگه خوبه  يكردم هر ك يفكر م. خواستم باهاش ازدواج كنم يخاصش م ديبهش نداشتم، صرفا به خاطر بابا و عقا يعالقه ا چيمن ه -

 . داشته و زنه هم ازش حامله ست يا غهيتازه بعد از فوت بابا َتقش دراومد كه آقا زن ص ميدنامزد كه كر يحتما خوبه، ول

 :ترالن

خواد بچه رو  يمهسا م. تموم شده غهيمدت ص«: بچه پر رو زل زد تو چشمامون و گفت ميبا مدرك حرفمون رو بهش زد يوقت ادتهيهه، تازه  -

 . داره ييكه عجب رو يوا» .ستين نمونيب يسد گهيد. بندازه

 :ايتان

دونم كه قبال تو كار پخش مواد بوده، االن  يخوب م يليخ. شعور فكر كرده من خرم يب ي كهيمرت. بود شيكي نيا. ادمهيرو  نايا يآره، همه  -
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عقد و  چيقدر پست بوده كه بدون ه نيحاال خوبه مهسا جونش همه رو لو داد و گفت كه روهان گولش زده و كثافت ا. نه ايدونم هست  يهم نم

كه خود مهسا گفت تو همون  ستين ادتونيمگه . ماهه كياونم . خونن يم غهيرن ص يتازه بعدش به اصرار مهسا م. باهاش رابطه داشته يا غهيص

ها بازم دست  يكثافتكار نيا يبا همه . هه، واقعا رو داره. شه يبعدش هم تو دعوا و جر و بحثشون بچه سقط م. اول ازش حامله شده يرابطه 

 . چه كار كنم ديدونم با ينم گهيد. ستيبردار ن

 :سرش را تكان داد و محزون گفت ترالن

 . كثافت رذل. وونهيح هينه، . رحمه يواقعا ب -

 :تارا

  ؟يروهان پست و رذله به اون زبون بسته چه كار دار ؟يچه كار دار چارهيب وونِيبه ح -

 :ترالن

 . به قولِ تو زبون بسته وونِينه خود ح ،يوونيح يِخو. ست گهيد زيچ هيمنظور ما . شد واناتيباز خانم مدافعِ حقوق ح. ابابــــ يا -

 :تارا

 . وونهيح وونيح ،يحاال هر چ -

 . نگفت يزيو چ ديخند ترالن

 :به لب نشاند و گفت يلبخند مصنوع ايتان

من و روهان  نيب زيهمه چ گهيهمون موقع كه حلقه اش رو پس فرستادم د. وقته گرفتم يليخودم رو خ مِيمن كه تصم. ميش يم الشيخ يفعال ب -

 . گم نه يم استيدن ايمنم تا دن. دست خودمه ارمياخت. تونه بكنه ينم يكار چياالن هم ه. تموم شد

 :تارا

 . داشت يجانيعجب ه يوا. ميروهان رو چوب بزن اهيزاغ س ميرفت ادتونه؟يرو  اتيبچه ها اون عمل يول نه،يهم وليا -

 :پوزخند زد و گفت ايتان

 . دنبالش ميبعد هم نامحسوس افتاد. روهانه يا غهيمهسا بود كه گفت زن ص. تلفنِ مشكوك شروع شد هيبا . آره -

 :ترالن

 . ميخدا رو شكر زود متوجه شد -

 :تارا

 . ساياالن هم پا پس نكش و تا آخرش وا. داشت يدواريام يجا دينكش كيبار يكه كار به جاها نيهم. آره -

 :ايتان

 . كشم يكنار نم ستادم،يا -

 :ترالن

 . يآبج يدار وليا -
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 . دنديسه خند هر

***** 

 . زد شيصدا انيخواست به طرف اتاقش برود كه را. همه جا را سكوت فرا گرفته بود شهيمثل هم. وارد خانه شد راشا

 :انيرا

 . راشا -

 . ديدر خانه باشد با ترس از جا پر يكرد كس يكه فكر نم راشا

 :راشا

 چه وضعِ صدا زدنه؟  نيا ؟يكن يموقعِ روز خونه چه كار م نيتو ا. كوفت و راشا -

 . مبل نشست يطرفش رفت و رو به

 :انيرا

 . صدات زدم؟ خودت حواست نبود يمگه چه جور -

 :راشا

 يموقعِ روز خونه چه كار م نيا ،يحاال نگفت. يزهر تركم كن ياسمم رو صدا بزن يكه زرت نيون، نه ابه آدم برس يجور هي يخونه ا يتو كه تو -

  ؟يكن

 :و آرام گفت ديجلو كش يخودش را كم انيرا

 . باهات حرف بزنم نيخواستم تا قبل از اومدن رادو -

 :راشا

 . خب بزن! ؟يحرف بزن -

 :مقدمه گفت يب انيرا

  ؟يهست يدزد ي هيپا -

 :داد و گفت هيمبل تك ينگاهش كرد، به پشت يكم راشا

مگه قرار . ميقسم خورد م،يقول داد يحت. كنار ميگذاشت ميرو ماچ كرد يدزد گهيما كه د. خواد بگه يم يمنو باش گفتم چ. برو بابا دلت خوشه -

 ... نشد كه

 :انيرا

تا . داراست هيمعلوم بود از اون ما. خواست يم كيخوش دست و ش يگوش هي. خانمه اومده بود مغازه هيامروز . گم يم يچ نينه صبر كن بب -

 . از اون خر پوالست. داره يشركت بزرگ مهندس هي. آخر سر هم كارتش رو ازش گرفتم. داد يدلتم بخواد نخ م

 :راشا

 كو؟  نشيريمبارك، ش ديدوست دختر جد ؟يخب كه چ -
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 :انيرا

 . خفنه جانِ راشا دم،يشركتش رو د. ميگاوصندوقشون رو برق بنداز ميام برخو يازت م ه؟يدوست دختر چ وونه،ينه د -

 :راشا

انداخت، همون زندونِ  يكه عرب ن ييندازنمون اون جا يتهش م نيبه قول رادو م،يبش يدزد الِيخ ياوال، دوما من كه گفتم ب نيجانِ خودت ا -

 . بسم اهللا يتو كرد. من هوسِ آب خنك نكردم. خودمون

 :انيرا

 مير يكه نم يپرت يهرت يجور نيهم. ره يكه مو ال درزش نم دميكش ينقشه ا. خواست بره زندان؟ من فكرِ همه جاش رو كردم يك -

 . ميش يبعد وارد عمل م م،يكن يرو محاسبه م زيخوب همه چ. ميگاوصندوقش رو بزن

 :راشا

 . هم بگو نيبه رادو -

 :انيرا

 . كنه يما رو هم منصرف م ييجورا هيتازه . كنه يمطمئنم قبول نم يخوام بگم، ول يم -

 :راشا

 بدون اطالع اون؟  يعني -

 :انيرا

 . ستين يا گهيراه د گه،يآره د -

 :راشا

  ه؟يخالف، پس دردت چ ميكه باز بر ستين يجور يعنيما كه وضعمون خوبه،  -

 :گفت يآروم و گرفته ا يبا صدا. نگاهش كرد يكم انيرا

 ميگفت بكش نيكه رادو يهمون شب. ست گهيمدتش هم تا دو ماه د. چك و سفته باال آوردم دايمن جد يول ست،يوضعتون بدك ن نيتو و رادو -

 . هم برام نمونده يراه. كردم ريحاال مثل خر تو گل گ يباور كن از ته دل گفتم، ول. كنار قبول كردم

 :راشا

 هست؟  يچه قدر ؟يچرا زودتر نگفت -

 :انيرا

 . ونيليم پنجاه -

 :با تعجب گفت. راشا گرد شد چشمان

 ! ال؟ير ايتومن ! ــــون؟يليپنجاه م -

 :انيرا
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 . گرفته؟ معلومه، تومن تيشوخ -

 :راشا

 شمش طال؟  ؟يمعامله كرد يمگه چ وونهيد -

 :انيرا

و من از  هيالك يفكر كرد. برادرِ من هيگرون. قدر شد نيكه خب سرجمع ا شونيلوازم جانب يبعالوه . كيهمه درجه . جنس وارد كردم يسر هي -

 نيآخر يجرقه تو سرم زده شد كه برا هيمن افتاد  يمادمازل خانمِ پولدار امروز گذرش به مغازه  نيا يوقت ؟يدزد ميگم بر يم يخوش يرو

 ... بار

 :ادامه داد راشا

 آره؟  يو خودت رو خالص كن يدزد يبر -

 :سرش را تكان داد و گفت انيرا

 . بگو يسراغ دار يا گهياگر راه د -

 :فكر كرد و گفت يكم راشا

كه  گهيد يتا ستيمونه ب يم. تا يشه س يسرجمع م. تا داره ستيرو هم دارم، اونم ب نيآمارِ رادو. هم ندارم ونيلينه خب، منم تو حسابم ده م -

 . ميجورش كن يجور هي ديبا

 :انيرا

 . شه يقدر نم نيا سشونيبه بچه ها سپردم اونا هم ته ك -

 :متفكرانه نگاهش كرد و گفت راشا

  ؟يدزد ميبر م؟يچه كار كن دياوصاف با نيخب با ا -

 :انيرا

كار . ميصابخونه راحت بش يتا از دست غرغرا ميديجا رو خر نيا ميهمون فروشگاه بابا بود كه فروخت مونيارث يهم دارم؟ همه  يا گهيراه د -

هست كه بشه باهاش  يقدر نيا. وضعمون هم خوبه. كنار ميديبعد كش يباال، ول ميديخودمون رو كش ميكرد يسال دزد كي نيا يو تو ميكرد

 نيكه، ا نياواسه . برم آب خنك بخورم ديراست با هياگر چك ها رو به موقع وصول نكنم . اومده شيمشكل برام پ نيحاال ا يول د،كر يزندگ

  ؟يگ يم يحاال چ. دم يبار، قول م نيبار واسه آخر هي نيهم. يدزد ميگم بر ينشه م يجور

 :راشا

 بار؟  نيآخر يبرا! ايقول داد انيرا -

 :انيرا

 . گهيد ستادميسرش ا. آره، قول دادم -

 :داد و سرش را تكان داد رونينفسش را ب راشا
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 . خب، هر وقت نقشه ات كامل شد خبرم كن يليخ -

 :زد و گفت يلبخند محو انيرا

 . يذار يدونستم تنهام نم يدمت گرم، م -

 :راشا

 . كه زرنگه يدون ينفهمه؟ م نيرادو ميحاال چه كار كن. ميما مخلص شما هم هست -

 :انيرا

بگه هستم  ستم،ين يعني ستميبگه ن. مصممه يكه؟ تو هر كار شيشناس يم. كنه يدونم موافقت نم يم يكرد خوب بود، ول ياگر كمكمون م -

 يم شيكار هيخودم . ستيبكن ن يدزد نيو آسمون جاشون عوض بشه هم، رادو نيزم يعنيكنار  دمياون شب گفت كش. تا تهش هستم يعني

 . شه يم يچ مينيببره، تا بعد بب ييبو ميبذار دينبا. كنم

 . نگفت يزيسكوت كرد و چ راشا

***** 

 يم ميرا تنظ تارشيراشا هم كوك گ. رفت يور م ونيزيبا تلو انيرا. خواند يم يورزش يمجله  نيرادو. عصر بود. سه در هال نشسته بودند هر

 . كرد

 . را برداشت ياز جا بلند شد و گوش نيرادو. بلند شد فونيزنگ آ يصدا

 :نيرادو

 بله؟  -

 بزرگوار؟  يمنزل آقا. سالم -

 :نيرادو

 ! شما؟. بله -

  رم؟يرو بگ فتونيتونم چند لحظه وقت شر يم. هستم قربان يبانيمن ش -

 :كرد و گفت يمكث كوتاه نيرادو

 . ارميبه جا نم -

 . داشتم يبا شما كار مهم. يهانيك يآقا ليوك. هستم يبانيعرض كردم ش -

 . كردند يبه او نگاه م يو راشا انداخت كه با كنجكاو انيبه را ينگاه نيرادو

 :انيرا

  ه؟يك -

 :را گرفت و گفت يگوش يدهانه  يجلو نيرادو

 . يهانيك يآقا ليوك ه،يبانيگه ش ياومده م يياروي هي -
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 :و گفت ديخند راشا

- قده داره اومده پشت در خونه  اروي! اكنن يرو ثبت نام نم يجا كس نيكنه؟ بگو زنگ رو اشتباه زده ا يم يما خودش رو معرف يع . 

 :نيرادو

 . گه يم يچ مينيتو بب اديبذار ب. داره يگه كار مهم يم -

 :گفت يگوش يتو

 . چهار واحد دوازده يتو، طبقه  دييبفرما -

 . را گذاشت يدر باز كن را زد و گوش ي دكمه

 . سه به طرف در رفتند هر

 يبانيش يآقا. در را كامل باز كرد نيرادو. بود ستادهيشت در ابا لبخند پ يبانيش يآقا. در را باز كرد نيزنگ آپارتمان رادو يبلند شدن صدا با

 . با دست به سالن اشاره كرد نيرادو ،يبا پسرها دست داد و بعد از سالم و احوال پرس. وارد شد

 :نيرادو

 . دييبفرما -

پسرها منتظر چشم به او دوخته بودند كه هر چه زودتر علت ورودش به آن جا . نشستند يهمگ. تشكر كرد و به همان سمت رفت يبانيش يآقا

 . كند انيرا ب

 :صاف كرد و گفت يرا با تك سرفه ا شيصدا يبانيش يآقا

  د؟يشناس يرو م شونيشما ا. يهانيك يآقا لِيوك ه،يبانيش رياسم من ام -

 :گفت نيرادو. به هم انداختند ينگاه پسرها

 . بودن يميصم يليخ. كنم از دوستان پدرم باشن يفكر م. مشونيبود دهيد شيوقت پ يليخ يچند بار هيواال  -

 :سرش را تكان داد و گفت يبانيش يآقا

 . بودند يميدوستان صم يهانيك يبزرگوار و آقا يآقا. درسته -

 :انيرا

 . نبود يآن چنان يدر كل پدر ما اهل رفت و آمدها. مينداشت يوقت باهاشون رابطه ا چيه يول -

 :راشا

 . ميكن يم يشه تهران زندگ يم يقبل از اون هم ما دو سال. به هفت ماهه كه فوت شده كيدر ضمن پدر ما نزد. درسته -

 :يبانيش يآقا

 ...هم يهانيك يكه آقا ديخبر دار. هستم انيدر جر يبله، تا حدود -

 :نيرادو

 ادمهي. رو داد يهانيك يبهمون خبر فوت آقا دنشيد ميرفت يوقت. ميآمده خبر نداشت شيو از بابا و اتفاقات پ مياون موقع ما تهران بود يبله، ول -
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 . بابت ناراحت بود نيهم از ا يليخ

 :راشا

  د؟ينيما رو بب ديخواست يم يچه كار يحرفا، شما واسه  نيحاال گذشته از ا -

 :جا به جا شد و گفت يكم يبانيش يآقا

 . سوال از حضورتون داشتم هياول از همه . هياتيمهم و ح يليخب كار من خ -

 :نيرادو

 ! ؟يچه سوال -

 :يبانيش يآقا

 شما به ارث نذاشته بود؟  يهم برا يا گهيد زيپدرتون به جز اون فروشگاه چ -

 :با تعجب گفت انيبه هم انداختند و را ينگاه پسرها

 داره؟  يربط موضوع به شما چه نيا يول د،يببخش -

 :يبانيش يآقا

پدرتون  يها ييخوام بدونم شما آگاه به دارا يم. داره يموضوع بستگ نيخوام بزنم به ا يكه م يحرف. ديكنم دچار سوء تفاهم نش يخواهش م -

  د؟يبود

 :راشا

بعد از فوتش هم . هم در كار نبود يتيوص چيه. نيداشت هم يلباس فروش يمغازه  هي. شغلش آزاد بود امرزيما خدا ب يبابا ؟يكار يآقا كجا -

 . مياون جا رو فروخت

 :يبانيش يآقا

 نكرده بود؟  يبا شما صحبت اليو يحت ايمثال خونه، باغ . يا گهيد زيپدرتون در رابطه با چ. دونم يرو م نايبله ا -

 :و گفت ديخند راشا

 ميپولش رو بد ميگفته بود بعد از مرگش بفروش شيوقت پ يليداشت كه خ يميقد يخونه  هيپدرم . حرفا نبود نيمحترم ا ينه آقا! باغ؟! ال؟يو -

 . گفت يم يلفظ شهيرو هم هم نيتازه ا. در كار نبود ينامه ا تيوص. ميكار رو كرد نيما هم هم. يستيبهز

 :انيرا

 يرفت تو يزود م يكه صبح ها شمونياومد پ يهم بابا م يگاه. تهران ميما هم جهت كار از كرج اومد. نبود يعال مونيمال تيوضع. درسته -

 . ميبهش سر بزن ميرفت ينم. ميداشت اديما هم مشغله ز. زد ياواخر كمتر بهمون سر م نيا يكرد، ول يپارك ورزش م

 . انداختند گريبه همد ينگاه ميسه ن هر

 :گفت يبانيش يآقا

  ؟يچ ديخبر يشما از وجودش ب يهم داشته ول اليو هيخب اگر االن من بهتون بگم پدر شما  -
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 :سه متعجب گفتند هر

 ! ما؟ يبابا! ال؟يو -

 :يبانيش يآقا

  د؟يبله، تعجب كرد -

 :نيرادو

 . ديكن يم يحتما شوخ -

 :يبانيش يآقا

 . به نام پدر شماست، قانونا اليو هيسه دانگ . گفتم ينه، اتفاقا برعكس، كامال جد -

 . هر سه باز مانده بود دهان

 :خنده و گفت ريزد ز راشا

 . ميپسراش بود يگفت، ناسالمت يبه ما هم م. داشت كه وضعش اون نبود اليما اگر و يبابا. بگو بگنجه يزيچ هي ليوك يآقا -

 :يبانيش يآقا

 . ديخوب گوش كن. دم يم حيمن براتون توض -

چشمان . شد يلحظه به لحظه بر تعجب پسرها افزوده م. كرد فيآنها تعر يبرا يهانيك ياز آقا گريتا وجود سه وارث د اليرا از وجود و زيچ همه

 . و دهانشان از تعجب باز مانده بود

 :راشا

 راست بود؟  يكه گفت يينايجونِ من االن ا ل،يوك يآقا -

 :و گفت ديآرام خند يبانيش يآقا

 . محض بود قتيبله، همش حق -

 :نيرادو

 آخه چه طور ممكنه؟  -

 :يبانيش يآقا

 . ممكنه پسرم -

 :انيرا

 . مينيرو بب ديزن يكه ازش حرف م يياليو نيا ميبر نيشما راست باشه پس پاش ياگر حرفا -

 :گفت يبانيش يحركت از جا بلند شدند كه آقا كيسه با  هر

 . دم يبعد بهتون اطالع م. هم هماهنگ كنم يهانيك يبا دخترانِ آقا ديمن با ه؟يچه عجله ا. ديصبر كن -

 . ستاديحرف از جا بلند شد و ا نياز زدنِ ا بعد
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 :يبانيش يآقا

 اليو دنيد يرو برا قيكنم و زمان دق يهم مشورت م يهانيك يفردا با خانواده . قرار دادم انيام عمل كردم و شما رو در جر فهيخب من به وظ -

 . رسونم يبه اطالع شما م

 :گرفت و گفت يبانيش يكارتش را به طرف آقا راشا

 ديهر وقت خواست. همراه من هم روش نوشته شده يشماره . كنم يم سيتدر يقيهست كه درش موس يكارت موسسه ا يعني. كارت منه نيا -

 . ديبهم زنگ بزن د،ياطالع بد

 . با لبخند سرش را تكان داد و كارت را گرفت يبانيش يآقا

 :خودش را به راشا داد و گفت كارت

 . خدانگهدار. شم يفعال از حضورتون مرخص م. ديريبا من تماس بگ ديتون يم ديداشت يهم كارت منه، هر كار نيخب، ا اريبس -

 . هال نشستند يتو يبانيش يبعد از رفتنِ آقا. كردند يسه تا دمِ در او را همراه هر

 :راشا

 ! گفت؟ يراست م يعني -

 :نيرادو

 دروغ بگه؟  ديبا يواسه چ -

 :انيرا

 . گفت، مطمئنم ينه دروغ نم -

 :راشا

 . گفت يداشت كه به ما م اليآخه بابا اگر و -

 :نيرادو

 . نفهمه يزيچ يكردن كه كس يكيدست به  يهانيك يگفت؟ بابا و آقا يچ لهيوك يديمگه نشن -

 :انيرا

نكرده  يتيتونست به ما بگه، اون كه وص يبابا كه م يبا خبر نشه، ول يتموم نشده كس اليمربوط به و يكرده تا كارها تيوص يهانيگفت ك لهيوك -

 ! بوده؟ يچ لشيدل. بود

 :نيرادو

 بوده؟  يموضوع چ نيپنهان كردن ا يبابا برا ليدل. كرده جيمنو گ نشيهم -

 :راشا

  ست؟ينمه بو دار ن هي هيبچه ها قض -

 . نگاهش كردند نيو رادو انيرا
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 :ادامه داد راشا

كامال  يول م،يوسط، مثال پسراش بود نيا ميستيمن و شما هم كه بوق ن! سه دانگش به نامِ بابا؟! ال؟يو. خونه يبا هم نم هيقض نيا زِيچ چيآخه ه -

 ! از ما پنهونش كرده؟ يبابا واسه چ يعني. ميخبر بود يب الياز وجود و

 . زل زد يمتفكرانه به گوشه ا نيرادو. با شك بود انيرا نگاه

 . شغول شده بودم يهر سه نفر حساب ذهن

***** 

 . چراغِ هال روشن است ديرفت كه د يبه طرف آشپزخانه م. آمد رونيكرد از اتاقش ب يم يكه احساس تشنگ راشا

گذاشته بود و به  شيزانو يچانه اش را رو. را بغل گرفته بود شيكف هال نشسته بود و زانوها انيرا. تعجب راهش را به آن سمت كج كرد با

 . شده بود رهيمبل خ ي هيپا

 . دينگاهش را باال كش. راشا را حس كرد حضور

 :انيرا

  ؟يديمگه نخواب -

 :راشا

  ؟يغم بغل گرفت يچرا زانو ه؟يچ. اومدم آب بخورم -

 . را بغل گرفت شيزانوها انيهم كنارش نشست و درست مثل را راشا

 :داد و گفت رونينفسش را با آه ب انيرا

 . دميخواب د -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو راشا

 . خوابم يم شتيمن امشب پ ايبره؟ ب يالالت نم ،يديخواب بد د يداداش ،ياوخ -

 :پوزخند زد و گفت انيرا

 . نميب يكابوس م يبخواب شميپ يايتو كه ب. برو بابا دلت خوشه -

 :راشا

- التيخ دم،يرس ينداره، من به سن قانون يهجده ساله بگوها، مشكل ياگه باال ؟يديد يم يحاال چه خواب. كردم يفرض م گهيد زيمن تا االن چ! ا 

 . تخت

 :و گفت شيزد به پا انيرا

 . دميگم خواب د يكم چرت بگو، دارم م -

 :راشا

 . رو بگو يديهمون تو خواب د! كه يديد يداريخب منم نگفتم تو ب -
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 :ادامه داد طنتيرا باز كرد و با ش ششين

 . جونِ راشا بگـــــو دم،يرنگ و وارنگ د يخوابا نيگذاشت از ا ريرو ذهن منم تاث ديشا. ودن؟ به منم بگـــــوچند تا ب ؟يديد يحاال چ -

 :و گفت ديخند انيرا

  ؟يگ يم يگم تو چ يم يمن چ. يدار يالحق كه ذهن منحرف -

 :راشا

 چند تا بودن؟  ،يبگ ييزايچ هي ديگم، تو با ينم يچيمن ه -

 :گفت ديخند يكه م انيرا

 چند تا بودن؟  يچ -

 :گفت يجد يليخ راشا

 . يكرد يتُك پا منو هم خبر م هيخب  ؟يكوفتت بشه همه رو تنها تنها خورد. ليشل -

 :كه از زور خنده سرخ شده بود گفت انيرا

 . گهيد يشاخه  هيرو  يپر يبعد م يكن يذهن منو منحرف م نيبب -

 :صداش رو نازك كرد و گفت راشا

  ؟يچ يعني دنيشاخه به اون شاخه پر نياز ا مونم؟يجون مگه م انيبه قولِ خانما، وا، را -

 :شانه اش و گفت يبا خنده زد رو انيرا

 . زنه يشه مو نم يم فيصدات كه ظر ؟ياومد يقدر براشون ناز و عشوه م نيهم يزد يپشت تلفن با دوست دخترات حرف م -

 :چپ چپ نگاهش كرد و گفت راشا

برو  ايب ؟يش يمن م يزنونه  يتهش هم عاشق صدا. دميخواب د دم،يخواب د يگ يم يه يجا نشست نيموقع شب ا نيا كهيمرت! ـــــروب -

 . به خوابت روحت شاد بشه اديو هلو و هندونه ب ليبازم شل شاهللايبخواب ا

 :شد و گفت يجد انيرا

 . دميخوابِ بابا رو د -

 :ادامه داد انيرا. متعجب نگاهش كرد راشا

گفتن، فقط با اخم زل زده بودن تو  ينم يچيه. فقط من بودم و اون دو تا. ميكرج بود يخونمون، تو يتو. بود ستادهيمامان هم كنارش ا -

 سيخصورتم  يهمه . دميجمله گفت و بعد هم از خواب پر هيبابا . متهم بود هينگاه هر دوشون مثل نگاهشون به . داشتم يراشا حس بد. چشمام

 . كردم يجمله فكر م هيجا نشستم، داشتم به اون  نيزد، اومدم ا يقلبم تندتند م ود،از عرق ب

 :راشا

 ! بود؟ يجمله چ هيمگه اون  -

 :و گفت ديكش يآه انيرا
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 . دميمنظورش رو نفهم» .پسرم يكه بست هيبه عهد يمردونگ«: بابا گفت -

 :فكر كرد و گفت يكم راشا

 بابا گفت عهد؟  -

 . سرش را تكان داد نايرا

 :راشا

 م،يديكال هر سه اون شب دورش رو خط كش. ينكن يدزد گهيد يخودت مردونه قول داد يو من و حت نيكه معلومه، تو به رادو نيخب خنگه ا -

 . بابا و مامان ازت دلخورن يحاال كه عهدت رو شكست ديشا. فكر افتاد تو سرت نيباز ا يول

 » .پسرم يكه بست هيبه عهد يمردونگ«: لب تكراركرد ريكه پدرش در خواب گفته بود را ز يجمله ا. به فكر فرو رفت انيرا

 :گفت بلندتر

 ... يبوده، ول نيمنم مطمئنم منظور بابا هم. يگ يآره، راست م -

 :راشا

 ! ؟يچ يول -

 :انيرا

 هيگن، ندارن و  يدوستام هم م. گهيد يتا ستيمونه ب يو ده تا تو، م نيتا رادو ستيب ارم؟ياز كجا ب ونيليم ستيب. آخه من مجبورم راشا ،يول -

 . ستيخوب ن تميدر كل وضع. هاشونم جنس وارد كردن يسر

 :راشا

  ؟يفكر كرد نشيبه ا ؟يچ ميافتاد ريو اون شب گ يدزد مياگر رفت. هشدار هم باشه هي ديخواب شا نيا يدونم، ول ينم -

 :انيرا

  م؟يفتيب ريبار گ نيكه ا ميافتاد ريگ يمدت ك نيا يتو يول -

 :راشا

به موقع عمل  نيشد؟ اگر رادو يبار چ هيكه  ادتهيوگرنه  م،يآورد ياون موقع شانس م ديشا! يشه رفت دزد يحساب كه نم نيا يرو ان،يرا -

 . گفتم يك نيبب م،يافت يم ريباور كن گ. كنار دهيهم كش نيرادو م،ييبار كه من و تو نيا. ميزندان بود يها لهينكرده بود االن هر سه پشت م

 :دست گرفت و گفت يسرش را تو انيرا

 . شم راشا يبدبخت م. وقت وصولشونه گهيپس چه كار كنــم؟ دو ماه د -

 :راشا

 اديبگم، دوست و آشنا ز نميه رادوفقط بذار ب. گهيشه د يخرد خرد جمع م. سپرم يمنم به چند نفر م. مونده، صبر داشته باش يليتا دو ماه خ -

 . داره

 :انيرا
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 . گم يم نيخودم به رادو. ترس برم داشت ييجورا هي. شد يته دلم خال دميكه امشب د يخب، منم با خواب يليخ -

 :و گفت ديخند راشا

 . يديبار واقعا خواب خوشمزه د نيا ديپاشو برو بخواب، شا -

 :و گفت ديخند انيرا

 . شانسا ندارم نينه، من از ا -

 :راشا

 . خواد يخواد برادرِ من، جرات م يشانس نم -

 :و ادامه داد ديكش يآه

 يپات رو از زندگ سميو بگه چه قدر بنو ارهيدوست دخترم ندارم عاشقش بشم، بعد بخوام باهاش ازدواج كنم، باباش دسته چكش رو درب هي -

رو باز كنم  شميمنم ن. دم بهت بكش كنار يم ونيليبعد پدر دختره بگه پنجاه م د،يخر شه با پول يكنار؟ منم بگم عشق رو نم يدخترِ من بكش

 ... بگم

 :وسط حرفش و گفت ديپر انيرا

 . عشقم مهمه نه پول -

 :راشا

زنم، دمِ شما  يحرف بزرگترا حرف نم يمن رو. پدر جان نيشما بگ يگم هر چ يهم ارزش نداره، م جيهو ياون موقع عشق اندازه  وانه،ينه د -

 . هم گرم

 :و گفت ديخند انيرا

 . يخر يليخ -

 :راشا

 . ميچاكر -

 :انيرا

 . باش تا اموراتت بگذره -

 :راشا

 . گذره، خاطرت جمع داداش يچه باشم، چه نباشم امورات من خود به خود م -

 :انيرا

 . وقت هي ياريكم ن -

 :راشا

 . ماشاهللا چنته ات پره. رميگ ياز تو م ارمينه، كم ب -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦١ 

 . ستاديراشا هم كنارش ا. با خنده از جا بلند شد انيرا

 :انيرا

 . سر هم كن فيمن برم بخوابم، تو هم برو بكَپ كم اراج -

 :راشا

وت خودم رو صدام كن سه س يديخوابِ بد د يراست. با آب طال نوشت قاب كرد ديرو با نايا. داداش جان فيبه سخنان گوهربارِ من نگو اراج -

 . خودم رو رسوندم ه،يكاف يسوت بزن هي ينيهم بب يرنگ يرنگ يخوابا يخواست. رسونم يم

 :به طرف اتاقش رفت و گفت انيرا

 . نميفكر نكنم خواب بب گهينه د -

 :راشا

 به خاطرِ من؟  يحت -

 :و گفت ستاديدرگاه اتاقش ا يتو انيرا

 . مخصوصا به خاطرِ تو -

 :راشا

 . گهيگن د يداداشِ بد به تو م -

 :در همون حال گفت. رفت تو انيرا

 . ريشب بخ. يحاال هر چ -

 :و گفت ديخند راشا

 . ريشب بخ -

 . لبخند به سمت آشپزخانه رفت تا آب بخورد با

 

 پنجم فصل

 

 . كرد يرا مرتب م شيبود و با دقت و حوصله موها ستادهيا نهيآ يجلو راشا

 :و گفتبهش تنه زد  نيرادو

تا االن هلو داده  ديبود دهيچغندر رس ياگر به بوته  ديرس يبه موهاتون م انيكه تو و را يقدر نيا ؟يكش يبدبختا رو چه قدر م نيا گه،يبسه د -

 . بود

 :راشا

 . داداشت بگو كه پدر اُتو مو رو درآورده يكيبرو به اون  ه،يمن؟ واسه من كه معمول نِينازن يبه موها يداد ريحاال چرا گ -

 . آمد رونيرفت از اتاق ب يور م لشيكه با موبا يدر حال انيرا
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 :اش بود، گفت يطور كه سرش در گوش همان

 . ستايخوب ن بتيغ د؟يباز شما دو تا پشت سر من حرف زد -

 :راشا

 . بهت بگم يزيچ هيخوام رو در رو  يجا م نيا ايجان ب انيپس را. ميزن يرو در رو حرف م ونيمالِ خانماست، ما آقا بتيگه، غ يآره راست م -

 . ستاديراشا ا ياش بود، جلو يگوش يكه هنوز نگاهش به صفحه  انيرا

 :انيرا

  ه؟يهوم؟ چ -

 . گذاشت زيم يو رو ديرا از دستش كش يگوش راشا

 :راشا

 ! جغجغه نيا يتو يسرت رو تا گردن كرد. گم رو در رو يالمصب رو، دارم بهت م نيول كن ا -

 :و گفت ستاديخاص ا يبا حالت نهيدست به س انيرا

 . شنوم يخب بگو، م يليخ -

 :نيرادو

 منتظره؟  ابونيزنگ نزد گفت سر خ يبانيمگه ش م،يبر نيايب -

 :راشا

 . ميدو كلوم مردونه اونم رو در رو حرف بزن دياگر گذاشت! بابا يا -

 :انيرا

 . گهيبزن د -

 :داد زد هوي راشا

از  نيزنگش؟ صبح زنگ زد همچ يرو يگذاشت هيخرناس چ يصدا نيا ؟يمنو عوض كرد يد آخه چرا زنگ گوش! بگم به تو هــــان؟ يمن چ -

 . به سقف دميچسب يكه چارچنگول دميخواب پر

 . دنديخند يم نيو رادو انيرا

 :انيرا

عوضش  ومديباكالس بود، خوشم ن ياديزنگش ز. دميبهش كش يدست هيكنه،  يهنگ م تيگوش يگفت شبيد ؟يخب چرا جوش آورد يليخ -

 كجاش خرناسـه؟  يباحال نيبه ا يصدا. كردم

 :بلند گفت يبا همان صدا راشا

 . گوش كن ه؟يپس چ ستياگه خرناس ن ومد؟يتوئه كه از صداش خوشت ن يِمگه گوش -

 . اطراف را پر كرد يُخرناس و ُغرِش فضا يانواع صداها. زنگ زد لشيخانه به موبا يگوش با
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 :را گرفت شيگوش ها نيرادو

 . خفه اش كن راشــــا. بسه بابا كَر شدم -

 :را تكان داد و گفت يگوش. قطعش كرد راشا

 . و باكالسه تينداشتم، همه ال ميصداها تو گوش نيمن از ا -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو انيرا

 . هنرمند يآقا ادايخوب جور درم فتيلط ي هيواقعا صداش روح نوازه نه؟ با روح. من برات بلوتوث كردم -

 . دنديچرخ يدور سالن م. هم فرار كرد انيبه دنبالش افتاد كه را راشا

 :داد زد راشا

 . رونيور و اون ورش بزنه ب نياز ا ونياشانت يتا بعالوه  ستيب -نشونت بدم ده يروح نواز هيصبر كن تا . هم روح نوازه يليآره، خ -

 :انيرا

خواستم  ؟يش يم داريراس ساعت ب ياون وقت تو چه طور. شه ينم داريبچه هم از خواب ب لتيموبا يرو يكه تو گذاشت ييآخه با اون صدا -

 . يتشكر هم بكن ديتازه با. چارهيب يخواب نمون

 :راشا

 . ازت تشكر كنم اميصبر كن تا ب. گم يرو م نيمنم هم -

 :و با خنده گفت ستاديراشا ا يجلو نيرادو. ديبه سمت در دو انيبه طرفش رفت كه را راشا

 . منتظره يبانيش ست،ياالن وقتش ن. گهيهمد يتو سر و كله  ديبزن ديهر چه قدر خواست ميبرگشت يوقت. گهيشو د اليخ يب -

 :بود، گفت ستادهيدرگاه ا يكه تو انيبه را رو

 . گهيد ديزود باش د؟ينيرو بب اليو نيخوا ياصال مگه شماها نم -

 . ديانداخت، خط و نشان كش يكه ابرو باال م انيرا يو با چشم واسه  ديبه لباسش كش يدست راشا

 :رفت و گفت انيبه طرف را نيرادو

 . شه، فعال صبر كن يم يچ نميقول ندادن، بازم بب ي، ولكنن يدو تا از بچه ها زنگ زدم، بهشون گفتم پول الزمم، گفتن بتونن جور م - يكيبه  -

 . رفت رونيشانه اش زد و از در ب يمحو رو يبا لبخند نيرادو. به او انداخت و سرش را تكان داد ينگاه گرفته ا انيرا

 . شدند و حركت كردند نيرادو نيسه سوار ماش هر

 . را گذاشت ميو ن ازدهيبا همراه راشا تماس گرفت و قرارِ امروز صبح ساعت  شبيگذشت كه د يم يبانيش يبا آقا دارشانيروز از د سه

 . تا راه را نشان دهد ستديا يمنتظرشان م ابانيگفته بود راس ساعت ده سر خ يبانيش يآقا. ننديرا بب اليسه مشتاق بودند و هر

 . و خم بود چيجاده پر پ يراشا اس ام اس كرده بود، ول يرا برا اليو آدرس

***** 

 . شدند ايتان نيشان را به چشم زدند و سوار ماش يآفتاب يها نكيو ترالن و تارا ع ايتان
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 :ترالن

 . گهياومدم د يخودم م نيخب من با ماش -

 :ايتان

 . بهتره ميباش يكيداره،  اديو خم ز چيجاده اش پ -

 . حركت كرد ايتان

 :تارا

  ؟يبلد قيآدرس رو دق -

 :ايتان

 . دم يخبر م يبانيبه ش ميكه نه، اگر به مشكل برخورد قيدق قِيدق -

 :ترالن

 . ميراحت تر بود. بهمون آدرس رو بگه اديبا ما ب يذاشت يخب م -

 :ايتان

 . اديمنم گفتم با اونا ب ستن،يبزرگوار آدرس رو بلد ن يگفت پسرا -

 :دستانش را به هم زد و با ذوق و شوق گفت تارا

 . نميرو بب اليدوست دارم زودتر و ـــــد،يشدشدم  يجانيبچه ها ه يوا -

 :و گفت ديخند ترالن

 . اش شدم فتهيش دهيدونم چرا ند يمن از تو بدترم، نم -

 :ايتان

 . ميجور نيمنم هم ،يحسه آبج هي -

 :تارا

 . كرده كه انگار قصرِ پسرِ پادشاست فيازش تعر يبانيقدر ش نيا -

 . دنديسه خند هر

 :ترالن

 . ميدون يكمتر از اونم نباشه، ما چه م ديشا -

 :تارا

 . ميبزرگوار رو بخر يسه دانگ پسرا ديگم، با يمن بازم م -

 :ايتان

 . نخواستن بفروشن ديشا ست،يمشخص ن يزيهنوز چ -
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 :ترالن

 . شه يبشن خوب م ياگر راض يول ه،يحرف نميآره خب ا -

 :ايتان

 . چه كار؟ بذار سه دانگش واسه اونا باشه ميخوا يرو م نيا گهيم،ديدار اليما كه دو تا و -

 :تارا

 . ستيكه ن يمفت م،يد يپولش رو م -

 :ايتان

 . رو بخوان اليپولش رو نخوان، و ديخب شا -

 :تارا

 . ستيخبرا ن نياز ا خود،يب خود،يب -

 :كالفه گفت ترالن

 . ستيمشخص ن يزيهنوز چ ايبه قول تان. بعد واسه اش نقشه بكش م،ينيرو بب اليو م،يبابا حاال صبر كن برس يا -

 :تارا

 . به هر حال من نظرم رو گفتم -

 . اطراف شده بودند طيمحو مح. كرد يم يبا دقت و حوصله رانندگ ايتان. سه سكوت كردند هر

هم سر  يخوردند و گاه يبرم يبيبه سراش يگاه. بودند ييالياطراف همه و يخانه ها. دهيسرسبز كه پر بود از درختانِ سر به فلك كش ييفضا

 . ييباال

 :تارا

 . بودم ومدهيجا ن نيتا حاال ا! بچه ها هيبا حال يچه جا -

 :ترالن

  م؟ياز شهر خارج شد ايتان. فوق العاده ست -

 :ايتان

 . آره -

 :سرش را تكان داد و گفت ترالن

  م؟يمونده برس گهيبه نظرت چه قدر د -

 :به ساعتش انداخت و گفت ينگاه مين ايتان

 . ميياون جا ميو ن ازدهيراس ساعت  -

 :شد با ذوق گفت ينم رياطراف س طيمح دنيكه از د تارا
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 . ده مار و خرگوش و گربه و آفتاب پرستم رو ول كنم توش تا واسه خودشون عشق و حال كنن يجا از بس سبزه، جون م نيا يوا -

 :گفت يبا مسخرگ ترالن

 . باغ وحش بسه يجا رو به هم نزن، همون خونه رو كرد نيا تيجك و جونورات امن نيخواهشا با ا ؟يدار يجا هم دست برنم نيا -

 :شد و گفت يشاك تارا

 . شدن تيزنن، ترب يكس رو به هم نم چيه تيمن امن يوونايح -

 :ترالن

 . آره، مثل خودت -

 :تارا

 . ايكن يم نيمن توه يوونايبه ح يباز دار نيبب -

 :ايتان

 . با ترالن موافقم ييجورا هيمنم  يبسه بچه ها، ول -

 :و گفت ديترالن خند. گارد گرفت ايبار رو به تان نيا تارا

 . يآبج وليا -

 :گفت تارا

  د؟يرو ندار دنشونيزبون بسته ها با شما چه كار دارن كه چشم د نيا. فهمم يكجاش خنده داره؟ من نم -

 . ترالن هم كامل برگشت عقب و نگاهش را به تارا دوخت. جلو نگاهش كرد ي نهيآ ياز تو ايتان

 :به هر دو نگاه كرد و گفت تارا

  ه؟يهـوم؟ چ -

 :ايتان

  م؟يديتو كش ياز دست جونورا بتيكم مص! تو دختر يدار ييعجب رو شييخدا -

 :پشت چشم نازك كرد و گفت تارا

 . باهاتون نداشتن ياونا هم كار نيكرد ينم تشونياگر اذ. كه اون بال رو سرتون آوردن ديكارشون داشت -

 :ترالن

- يروت رو برم ه . 

 . دنديو ترالن آرام خند ايتان. را نگاه كرد رونيصورتش را برگرداند و ب تارا

 . خودش بود. "هفده"انداخت،  اليبه پالك و ينگاه ايتان. دنديرس باالخره

 . بود اليبه سمت و نيهر دو ماش نانِينگاه سرنش يپارك كرد، ول ايتان نيماش يو به رودرست ر نيرادو نيهمان موقع ماش قايدق

 . نشده بودند گريكدي يمتوجه  هنوز
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 رهيخ اليبه و ميمستق. دستشان را به نرده ها گرفتند. ستادنديا يبلند يِدرِ نرده ا يجلو. بود اليهر شش نفر به و ينگاه بهت زده . شدند ادهيپ

 . شدند

 :نيرادو

 . هيبزرگ و با حال ياليعجب و -

 :انيرا

  ؟يكن يفضاش رو حال م نيآره، جونِ رادو -

 :راشا

  ه؟يچ گهيتوش د ميقدر خوشگله بر نياُه بچه ها از پشت نرده ا -

 . دنديكه سرشان را چرخاندند سه تا دختر جوان را درست كنار خود د نيهم. خود حس كردند ينگاه دخترها را رو ينيسنگ

 . ستادنديسه به خود آمدند و صاف ا هر

 . پسرها يدخترها هم برا يدخترها آشنا بود و چهره  يپسرها برا ي چهره

 :آرام گفت راشا

 . زنن يآشنا م م؟يديند ييجا هيرو  نايما ا -

 :انيرا

 . آره به نظر منم آشنان -

 :گفت نيرادو

 . ميراه انداخته بود يپارك باهاشون جنگ بستن يهستن كه تو يهمون سه تا دختر نايا ست؟ين ادتوني -

 :راشا

 . خودشونن! گه يا راست م -

 :انيرا

 جا چه كار دارن؟  نيآره، ا -

 :و ترالن گفت ايآرام رو به تان تارا

  نشون؟يشناخت -

 :ايتان

 . پاركن يتو يآره، همون خرابكارا -

 :ترالن

 . كه انگار مالِ باباشونه اليزل زده بودن به و نيخوان؟ همچ يم يجا چ نيا. گه يراست م -

 . شدند رهيخ گريصورت همد يچند لحظه تو. دندينگاهشان را آرام به طرف هم كش. سه سكوت كردند هر



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٨ 

 :تعجب گفتند با

 ... يعنـــي! نــــــه -

 :با لبخند جلو آمد و گفت يبانيش يآقا

 . صحبت كردمكه در موردش باهاتون  هيياليجا همون و نيبله ا -

 :پسرها اشاره كرد و رو به دخترها گفت به

 . بزرگوار هستند ونيآقا -

 :بار رو به پسرها گفت نيدخترها اشاره كرد و ا به

 . اليو نيهستند، وارث سه دانگ هم يهانيك يمحترم هم دخترانِ آقا يخانم ها نيا -

 :گرفت و گفت اليرو، رو به و دستش

 . داخل دييبفرما -

 :به قفل اشاره كرد، با لبخند گفت انيرا

 . داخل مييفرما يشما قفل رو باز كن بعد ما م -

 :با لبخند گفت يبانيش يآقا

 . ديشرمنده، چند لحظه صبر كن -

دخترها هم درست . به دخترها انداختند ينگاه ميپسرها ن. كرد يدر همان حال كه داشت قفل را باز م. درآورد بشيقفل را از داخل ج ديكل

 . حركت را انجام دادند نيهم

 . بودند ستادهيا يبانيش يمغرور پشت آقا يبا نگاه نهيبه س دست

 . ستاديا يرا باز كرد و كنار اليدر و يبانيش يآقا

. ستادنديكه به هم برخورد نكنند از حركت ا نيا يكه خواستند رد شوند برا نيهم. دخترا جلوتر بودند يخواستند زودتر وارد شوند ول پسرها

 . به هم انداختند ينگاه

 :با حرص گفت تارا

 نداده؟  ادتوني يمقدمترن كس شهيخانما هم -

 :راشا

 . برو تو ايبابا ب يچياصال ه... نه همون وق... هار يعني... پاچ ايبعد ب ميبذار برس. ميخانم ما هنوز به هم سالم هم نكرد -

 . به پسرها انداختند رد شدند يكه نگاه چپ نيو دخترها بعد از ا دنديهم كنار كش هيكار بق نيبا ا. ديكش كنار

 :هم بشنود گفت نيكه رادو يگوش راشا به طور ريز انيرا

 . كرد يم ادهيسرمون پ يرو نايا يبهش وگرنه همه  يهار شو، وق بزن، آررره؟ خوب شد نگفت ر،يپاچه بگ -

 . دنديخند طنتيختند و با شبه هم اندا ينگاه
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 :يبانيش يآقا

 . ميكن يدگيرس اليو يتر به كارها عيهر چه سر ديبا ست،يكنم، وقت ن يخواهش م دييبفرما -

 . بودند ستادهيدخترها وسط باغ ا. هر چهار نفر وارد شدند. را كامل باز گذاشت يدر نرده ا نيرادو

سمت چپ  وه،يسمت راست درختان م. افتاد بايكامال سرسبز و ز ييورود نگاهشان به فضا ياز همان لحظه . به اطراف انداختند ينگاه پسرها

 . پر از گل از همه رنگ يباغچه ا

 . سمت راست هم بود يو صندل زيدرخت و م نيدرست مشابه هم. گذاشته شده بود يو صندل زيم رشيمجنون كه ز ديباالتر درخت ب يكم

 . به شكل كوزه يسمت چپ فواره ا ،يفواره به شكل ماه هيسمت راست . كردند يتعجب م شتريرفتند ب يجلوتر م يچ هر

گل در  يشده بود و بوته ها يسر تا سر باغ چمن كار. خاردار نصب شده بود ميبه شكل س ييآنها حفاظ ها يبلند كه رو يوارهايد. رفتند جلوتر

 . شد يم دهياطراف د

 . تعجب كردند شياز پ شيبار ب نيا. دنديرس اليو به

 :با تعجب گفت راشا

 . هيكيدر اصل  نميب يهم من دو تا م ديشا. كه دو تاست به هم چسبوندنشون نيا ايبزرگـه  يليخ اليو اي -

 :اشاره كرد و با لبخند گفت اليبه و يبانيش يآقا

 اليو. رو نصف كنند اليگرفتند و ميو بزرگوار تصم يهانيك انيبعد از اون آقا. بشه ميكه تقس نيالبته تا قبل از ا. بوده اليو هيجا قبال  نيا ر،يخ -

اون دو تا  هك ستيكار ي جهينت دينيب يكه االن م ينيشد و ا ميتقس اليو نيهر دو خانواده ا يراحت يبرا يبزرگ بود، ول يليخ يليخ نيقبل از ا

 . انجام دادن امرزيخداب

 ميشه گفت به دو ن يبود كه م يكيدر اصل  يدر ظاهر دو تا بود، ول اليو. قرار دهند يرا مورد بررس اليو كيشش نفر جلو رفتند تا از نزد هر

 . درِ جدا، قسمت راست از چپ جدا شده بود كيكامال برداشته شده بود و با  اليو يِقسمت وسط. شده بود ميتقس

 . سمت راست ياليو يسمت چپ، سمت راست هم برا ياليو يت چپ براهم، سم يتا در درست رو به رو دو

 :نيرادو

 چپ؟  ايما بوده  يسمت راست واسه بابا -

 :يبانيش يآقا

 . سمت راست -

 :ايتان

 . باشه رايقدر جذاب و گ نيكردم نماش ا ياصال فكر نم ه،يجا عال نيا -

 :يبانيش يآقا

 . معمارها و نقاشان كه پدرتون سراغ داشتند روش نظارت كردند نيبهتر مشيبعد از تقس. بله -

 ييبلند با نقش ها ييشد، ستون ها يكه به بالكن منتها م يپلكان. كه از وسط نصف شده باشد يبيچون س. به هم بودند هيدرست شب اليدو و هر
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 . داشت يفوق العاده ا ينما اليو. بودروشن كار شده  يقهوه ا يفرفورژه  يدور تا دور بالكن نرده ها با،يبرجسته و ز

 دهيكه نگاهشان به طرف هم كش يچند بار. هنوز با هم حرف نزده بودند. كردند و دخترها سمت چپ يسمت راست را نگاه م ياليو پسرها

 . كردند يرا نگاه م الينشاندند و و يبر چهره م يكار اخم نيبودند، با ا دهيآن را دزد عيسر يليشده بود، خ

 :يبانيش يآقا

 . باهاتون صحبت كنم يدر مورد مسئله ا ديفعال با اده،يز اليو يِجا يجا دنِيد يوقت برا -

 . پشت سرش حركت كردند يحرف چيشش نفر هم بدون ه. درخت قرار داشت رفت ريكه ز يو صندل زيحرف به طرف م نيزدن ا با

 :آرام گفت ترالن

 ! خواد بگه؟ يم يچ يبانيش يعني -

 :ايتان

 . من از االن عزا گرفتم واسه شب. دونم يچه م -

 :تارا

 ! چرا؟ -

 :ايتان

 . انيامشب قراره ب! گهيگم د يروهان رو م. اَه -

 :ترالن

 . نه روهان ييمطمئن باش برنده تو ا،يتان اليخ يب. رفته بود ادميبه كل  ،يگ يآره راست م -

 :ايتان

 . استرس دارم يشه، ول يم يدونم تهش چ يدونم، نم ينم -

 :ترالن

 . ميزن يبعد در موردش حرف م. گه يم يچ يبانيش مينيبب ميبر اياسترست شو، ب الِيخ يفعال ب -

 . بودند ستادهيپسرها ا ينشستند ول دخترها

 . گذاشت زيم يرا رو فشينشست و ك يبانيش يآقا

 :گفت نيرادو

 . سوال داشتم هي يبانيش يآقا -

 :نگاهش كرد و سرش را تكان داد يبانيش يآقا

  ه؟يسوالتون چ د،ييبله بفرما -

 :نيرادو

خواستم  يم. به نام پدر ماست اليو نيحاال سه دانگ ا. ميكه ما مطلع بود ييتا جا يعني. راستش پدر ما نه پولدار بود و نه ملك و امالك داشت -
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 روجا  نيرو نداشت پس چه طور تونست سه دانگ ا دشيخر ييكه توانا نيجه به اسه دانگ رو از كجا آورده بود؟ با تو ديبدونم پدرم پولِ خر

 بخره؟ 

دخترها هم منتظر چشم به او دوخته  يهمه، حت. گذاشت و انگشتانش را در هم قفل كرد زيم يكرد، دستانش را رو يسكوت كوتاه يبانيش يآقا

 . بودند

 :يبانيش يآقا

قبل  يليخ. بزرگوار بوده يو آقا يهانيك يآقا يِو جوان ينوجوان ،يخاطرات دوران كودك اليو نيا دميشن يانهيك ياون طور كه من از خانم و آقا -

 بتهال. بزرگوار بود يبوده متعلق به خانواده  يو نقل كيساختمان كوچ هيكه  يكنار ياليداشتند، و يدو سن كم نيكه ا يدرست زمان يعني ش،يپ

 يم يبزرگوار زندگ ياون ساختمان خانواده  يگفتم كه تو يبله داشتم م. ساختن عيوس ياليو هيو جاش  دنياون جا رو كوب. ستين گهياالن د

 يازدواج كردند اومدن تهران، خانواده  يهانيك يكه آقا نيبعد از ا. بود نشونيب يخاص تيميحال صم نيدر ع يبودند، ول هيهمسا. كردند

رو  گهيدو دوست همد نيا ياتفاق يليدونم كه خ يجا م نيتا ا يشد ول يدونم كه چ ياش رو نم هيبق گهيد. سكونت رفتند كرج يهم برا اربزرگو

فروشن و با پولش  يبزرگوار اون رو م يآقا. بزرگوار هنوز پا بر جا بوده يآقا يپدر يخانه . ديظاهرا شما اون موقع نوجوون بود. كنند يم دايپ

 . هم كردند شيگرفته بود كه خب عمل يهانيك يرو آقا ميتصم نيالبته ا. خرند يرو م الياز و انگسه د

 :انيرا

 درسته؟  ده،يرو خر اليو نيصورت پدر ما سهم االرثش رو داده و سه دانگ ا نيپس در ا -

 :يبانيش يآقا

 نداشتن؟  يبرادر ايخواهر  شونيا. بله درسته -

 :بار راشا جواب داد نيا

 . پدرمه يخاله . كنه يم يو شهرستان زندگ رهيپ يليخاله خانم هم هست كه خ هيالبته . نه، بابا تك فرزند بود -

 :سرش را تكان داد و گفت يبانيش يآقا

 . اليبه بحث خودمون در رابطه با و ميپرداز يو حاال م. قدر بود نيدر هر صورت اطالعات من تا هم -

 :شدند كه گفت رهيخ يبانيش يبه آقا اقيبا اشت همه

 . هست يهانيسمت چپ هم متعلق به خانم ها ك ياليبزرگوار و و انيت راست متعلق به آقاسم ياليو -

 :اطراف اشاره كرد و گفت به

 يقرار داره، حت اليكه هم داخل و هم خارج از و يبهداشت سيامكانات و سرو. يو صندل زيم. از هم جداست زيهمه چ دينيب يهمون طور كه م -

 .  جا به بعد با خود شماست نياز ا. آگاه كنم كه كردم اليو نيام بود شما رو از وجود ا فهيمن وظ. ديبا هم ندار يمشترك زيشما چ يعني. فواره

 :با تعجب گفت ايتان

  د؟يشه واضح تر بگ يم ؟يچ يعني -

 :يبانيش يآقا
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 ...كه نيو ا رهيبگ ميمتص اليو نيا يتونه برا يهر شش نفر شما هم م. ديهست اليو نيخب االن شما شش نفر صاحب كل ا -

 ينگاهشان به آقا. زد ينم يكس حرف چيه. جواب تلفنش را داد. كرد و از جا برخاست يعذر خواه. بلند شد لشيزنگ موبا يموقع صدا همان

 . بود يبانيش

 :را قطع كرد و رو به شش نفر گفت يگوش يبانيش يآقا

 . اومده شيبرام پ يبرم، كار مهم ديخوام، با يمعذرت م -

 :نيرادو

 . رسونمتون يباشه من م -

 :را برداشت و گفت فشيبا لبخند ك يبانيش يآقا

شرمنده عجله دارم، فعال با . رم يخودم م د،يديكه رس ستيهم ن ياديهنوز مدت زمان ز د،يآشنا شد اليشما تازه با و كه،ينه پسرم آژانس نزد -

 . اجازه

 . شدرفت و از آن خارج  يطرف در نرده ا به

 . ستادنديبلند شدند و ا يصندل ياز رو دخترها

 :انداخت و گفت الياطراف و و يبه فضا ينگاه ترالن

 . خواد برگردم خونه يدلم نم. هيفوق العاده ا يجا -

 :ايتان

 . حس رو دارم نيآره، منم درست هم -

 :تارا

 . نونو رو ندادم يبرگردم خونه، هنوز غذا ديمن با يول -

 :ترالن

 . شه يمدت حال و هوامون هم عوض م هيواسه . ميكن يجا زندگ نيهم ميايگم ب يبچه ها من م. تو هم با اون نونو جونت! بابا اليخ يب -

 :به اطراف انداخت و با لبخند گفت ينگاه ايتان

 . منم موافقم ستا،يهم ن يفكر بد -

 . آنها بودند يمدت پسرها شاهد گفت و گو تمام

 :و راشا گفت نيادوآرام رو به ر انيرا

 . موندگار شدن ومدهيرو باش، ن نايا -

 :راشا

من برم . ديفكرش رو بكن. ميعشق و حال كن ميجا بمون نيمدت ا هيده  يجون م. شدم اليو نيمن كه بد جور پابند ا يدونم ول يشما رو نم! عمرا -

 . شه يمعركه م! حسش رو بگو يوا. بزنم تاريگ نمياون فواره بش يلبه 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٣ 

 :و آرام گفت ديخند نيرادو

 . يدرختا بدو رياون موقع از صبح، ز. داره ها يحس و حال يوا. رو بپوشم كل باغ رو بدوم ميصبح زود لباس ورزش! رو بگو نيا -

 :هم كه لبخند بر لب داشت گفت انيرا

 . مايتركون يبشه، م يزيعجب چ. جا نيا زنيبر يبر و بچ همگ ميديد يم بيترت يمهمون هيبه افتخار ورودمون . رو بگو پسر يمهمون يوا -

 :راشا

 . ديزنم حال كن يآره، منم براتون م وليا -

 :به دخترها اشاره كرد و گفت نيرادو

 . كشن يطور كه معلومه دارن واسه خودشون نقشه م نيا م،ياونا رو دك كن يجور هي ديبا -

 :راشا

 ذارم؟  يمگه م ،يعمرا بتونن بمونن، هنوز راشا رو نشناخت -

 :آرام گفت ايبه پسرها انداختند، تان ينگاه دخترها

 . كنن يخوان بمونن؟ بد جور دارن پچ پچ م ينكنه اونا هم م -

 :تارا

 . غلط نكنم قصد دارن تلپ شن. كنن ياشاره م اليدن و به و يهم م لِيهمش لبخند تحو! آره -

 :ترالن

 . ماست يجا فقط جا نيكردن، ا خوديب -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو ايتان

 . كامال باهات موافقم -

 :تارا

 . خوان چه كار كنن يم ميفهم ياالن م ديصبر كن -

 :رو به پسرها بلند گفت بعد

 . ونيآقا ديببخش -

 :مغرور گفت يبا نگاه نهيتارا دست به س. نگاهش كردند پسرها

 . دينداشته باش يمشكل دوارميام. ميخودمون هست ياليو يتو. ميبه سهمِ شما ندار يالبته كار م،يجا بمون نيرو ا يمدت ميما قصد دار -

 :جلو آمد و گفت راشا

 . سركار خانم ميجا بمون نيا ميخوا يرو م يكه مدت ميما هست نيچون ا. مشكل، كه سر تا پاش مشكله -

 :ستاديقدم جلو آمد و كنار تارا ا كي ترالن

 . ستيبه ما مربوط ن ديبكن ديهر كار خواست ميبعد كه برگشت. ميمون يپس فعال ما م .ميما زودتر گفت! خام الِيخ -
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 :قدم جلو آمد و گفت كي انيرا

هر وقت . ديگرد يشما برم. ميمون يجا م نيما ا. فتهيزود گفت كارش راه ب يكه هر ك ستين ييصف نونوا. ورت داشته خانم االتيظاهرا شما خ -

 . در خدمتتونه الياون وقت بفرما و م،يكرد دايو قصد برگشت پ ميخسته شد

 :اومد جلو و معترضانه گفت ايتان

 كنه اون وقت؟  ينم تونيهه، گرم -

 :ستاديا انيهم جلو آمد و كنار راشا و را نيرادو

 . هم گرماش رو ميدينه خانم شما نگران نباش، ما هم سرماش رو كش -

 . معترض يچشم تو چشمِ هم با نگاه. رفتندسه تا دختر قرار گ يتا پسر درست رو به رو سه

 :تارا

 . و بس نيهم م،يمون يجا م نيفقط ما سه نفر ا -

 :راشا

 . نه شما، والسالم م،يينه خانم، اگر بنا به سه نفره كه اون سه نفر ما -

 . آمدند يكدام كوتاه نم چيه. باال گرفت اعتراضشان

 :بلند گفت نيرادو نيب نيا در

 . ســاكــت -

 . دوختند نيبرداشتند و به رادو گريهمد يسكوت كردند و نگاهشان را از رو يهمگ

 :گفت يبا اخم كمرنگ نيرادو

 . ميريبگ ميمنصفانه تصم ديبا. شه يكه نم يجور نيا -

 :ايتان

  ه؟يو چه طور هيچشمِ شما چ يانصاف جلو دييشه بفرما يم -

 :گفت انيرو به را. باز شد و لبخند زد نيرادو يها اخم

 . تاسه رو بده يبه مهره  هيكه شب تيدياون جاكل -

 . داد نيدرآورد و به رادو بشيج يرا از تو شيديسرش را تكان داد و جاكل انيرا

 :گفت هيهم مهره را از آن جدا كرد و رو به بق او

ندازن، پسرا  يدخترا م. ندازه ياز ما مهره رو م يكي. زيم رِيز ميزير يو م ميكن يرو گلوله م يبعد اسام. سهينو يبرگه م ياسمش رو رو يهر ك -

اونا  داگر از دخترا بو. داره ياز اسما رو برم يكي زيم ريشه و از ز ينفر كج م هياون وقت همون . ارهيشش ب مونيكيكه  ييتا جا. طور نيهم هم

  د؟يخب موافق. مونند يفر مافتاد اون سه ن يقرعه به نام هر ك. ميمون يما بود ما م ياز اسما يكياگر . مونن يم

 :ترالن
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 ندازه؟  ياول تاس م يك يول ه،يآره موافقم، روشِ خوب يتا حدود -

 :انيرا

 و خط، چه طوره؟  ريش. مينداز يسكه م نميواسه ا -

 :ترالن

 . باشه قبوله -

 . همه چشم به دست او دوختند. گرفت انيسكه رو از را نيرادو

 :نيرادو

  ه؟ينظرتون چ. ما هم خط ر،يشما ش -

 . موافقت تكان دادند يرا به نشانه  شانيسرها دخترها

چشم همه سكه را  يكج شد و جلو نيرادو. چمن ها افتاد يسكه رو. با چشم دنبالش كردند. سكه را در دستش چرخاند و باال انداخت نيرادو

 . برداشت و باال آورد

 . دنديرا در هم كش شانيچپ به پسرها نگاه كردند و اخم هادخترها چپ . لبخند به دخترها نگاه كرد با

 :نيرادو

  د؟يندار ياعتراض. مينداز يخب حاال كه خط اومد پس ما مهره رو م -

 . توجه بودند يپسرها ب ياعتراضشان بود ول يسكوت نشانه  نيهم. ترالن و تارا فقط سكوت كردند ا،يتان

 :انيرا

 نداره؟  يكس. ستيمن كاغذ و خودكار همرام ن -

 :آرام گفت ايتان

 . من دارم -

 . به تعداد، برگه َكند و به همه داد. دفترچه و خودكارش را درآورد فشيك يبه پسرها انداخت و از تو ينگاه مين

 :نيرادو

 . سهيبرگه بنو ياسم خودش رو، رو يخب حاال هر ك يليخ -

بلند بود و  د،يسف يِكيپالست يزيرو م. پرت كردند زيم ريا را مچاله كردند و زكه نوشته شد كاغذه ياسام. ديچرخ يدست به دست م خودكار

 . نهيتوانست قرعه ها را بب ينم يكس

 :گرفت و گفت نيمهره را از رادو راشا

 . ندازم يمن اول م -

 . آمد "دو". راشا مهره را در دستش تكان داد و آرام پرت كرد. جمع شدند زيدور م همه

 :راشا
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 . هم شد شماره؟ اَه "دو". شانس من راحت شم نيبخشكه ا شهياز ر يا -

 . داد و سرش را برگرداند لشيتحو يراشا لبخند كج. راشا دوخت يچشم ها يپوزخند زد و نگاه مغرورش را تو تارا

 . آمد "كي". در دستش فشرد، آرام پرتش كرد. مهره را برداشت تارا

 :با همان پوزخند نگاهش كرد راشا

 . از تو باالتر بود يكي. باز دمِ شانسِ خودم گرم -

 :با حرص گفت تارا

  ؟يگ يم يچ گهيشده د يچيدوما شمام كه نوكت ق. اوال تو نه و شما -

 :گفت انيخواست جواب بدهد كه را راشا

 . دعوا، فعال نوبت منه الِيخ يب -

 . بود انيدو به مهره نگاه كردند كه در دست را هر

 :شش گفتگو ريز راشا

 . رو بزن نايا يپس جونِ راشا پوزه . بهتره نيشانست هم كه خدا بركتش بده از من و رادو ،يداش زرنگه بود شهيتو هم -

 يمهره را اول باال انداخت و گرفت، پرت كرد رو. زيبه ترالن نگاه كرد و بعد هم به م ميمستق. نگفت يزيداد و چ لشيتحو يلبخند كج انيرا

 . آمد "پنج"افتاد  يوقت يبود، ول دنيپنج و شش در حال چرخ نيب ديمهره چرخ. زيم

 :و گفت ديدست كش شيموها يبا حرص تو انيرا

 . نشد! يلعنت. ياَكه ه -

 :شانه اش و گفت يزد رو راشا

 . اعتماد به نفس، برو حال كن نميا. ما ميشانس ندار. گهيد يداداشِ خودم يباش يليجون، تو هم خ انيغصه نخور را -

 . نگفت يزيو چ ديخند يپوست ريز انيرا

آمد "سه". مهره را انداخت. كرد يكس نگاه نم چيبه ه. استرس داشت. ترالن بود نوبت . 

 قيو دق ديچرخ د،يچرخ د،يچرخ د،يچرخ. بدون فوت وقت مهره را برداشت و پرت كرد. جلو آمد نيرادو. دخترها بلند شد "يوا" يصدا

 . آمد "شش"

 :راشا

 . پسر يگل كاشت. نهيتو ما شانس داره اونم رادو يكيگفتم اگر  يم شهيمن هم. نهيهم! ــــوليا -

 :پوزخند بر لب آرام گفت تارا

 . مدالِ طال آوردن كيرن انگار تو المپ يهم م يقربون صدقه  نيهه، همچ -

 :گفت انيرا. دنديشن پسرها

 . يما مهره بنداز يپا به پا يستاديا يجا نم نيوگرنه شما ا ست،ين كيكم از المپ -
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 . را برگرداند شيرا زمزمه كرد و رو يلب جمالت ريز ترالن

 :نيرادو

 . شه يبرنده م يك مينيسر وقته قرعه بب ميخب بر -

 :ديخند راشا

 . اديم رمونيمدل هم گ نيآخر نيماش هيوسط  نيكنن ا يخوان قرعه كش يانگار از طرف بانك م ميذوق كرد نيهمچ. جو ما رو گرفته ها -

 :رو به هر سه گفت ايتان

 . ميندار يبا شما كار گهيد ديما بذار اريرو در اخت اليو شكشتون،يمدل پ نيآخر نيماش -

 :نيرادو

 . امكان نداره يزيچ نيهمچ -

 :در چشمانش زل زد و گفت ايتان

 . التش فكر كنبعد به احتما رون،يشما فعال برو قرعه رو بكش ب -

 . هيسرش باال بود و نگاهش به بق. برد زيم ريپا نشست و دستش را ز يرو يحرف چيبدون ه نيرادو

 :ده گفت يداره طولش م نيرادو ديكه د راشا

 . ستاين شتريشش تا ب ؟يد يقدر طولش م نيتو صندوقِ آرا كه ا يمگه دستت رو كرد! گهيد زود باش د -

 . دخترها مضطرب و پسرها مشتاق. همه دورش حلقه زدند. از كاغذها در دستش بود يكي. آورد رونيدستش را ب نيرادو

 . نگاهش را به كاغذ دوخت. به تك تكشان انداخت و كاغذ را باز كرد ينگاه نيرادو

 جانيپسرها با ه. افتادن يصندل يكردند و رو يلبخند دخترها پف نيبا ا. شد شيلبخند آرام آرام مهمان لب ها. شد رهيلحظه فقط به اسم خ چند

 . دستش بود يهنوز به كاغذ تو نينگاه رادو يگفتند، ول "وليا"و  دنديباال پر يو خوشحال

 :رو به دخترها كرد و گفت آرام

  ن؟يكدومتون ايتان -

 :با تعجب نگاهش كرد ايتان

 ! ؟يدون يتو اسم منو از كجا م -

 . نوشته شده بود ايكاغذ اسم تان يرو. با لبخند كاغذ را برگرداند نيرادو

 :نگاهش كرد طنتيرا باال انداخت و با ش شيابرو نيرادو

 . گم خوشگله ها يم ،يچه اسم! به به -

 . دستانشان را به هم زدند يتارا و ترالن با خوشحال. دندياز جا پر دخترها

آن نوشته شده  يرو ايدرست بود، اسم تان. به آن انداخت يو نگاه ديكاغذ را از دستش كش. رفت نيبه طرف رادو يجد ينگاه يبا لبخند ول ايتان

 . بود
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 . لحنش خاص بود يهم لبخند به لب داشت ول ايتان. همچنان با لبخند به او زل زده بود نيرادو. را بلند كرد سرش

 :ايتان

 . گهيشه نه كسِ د ياگه خوشگله به صاحبش مربوط م -

 :تكان دادصورتش  يرا باال آورد و جلو كاغذ

  ه؟يحرف گهياز قرعه كه به نامِ ما سه نفر افتاد، د نميا -

 :كه همچنان لبخندش را حفظ كرده بود دستانش را باال برد و گفت نيرادو

 خواست اعتراض كنه؟  ينه خانم، ك -

 :اشاره كرد و گفت اليو به

 . محترم يروز خوش خانما. خوش بگذره ال،يهم و نيشما و ا نيا -

 . دنديدخترها ند. و راشا چشمك زد انيهم پشتش را به دخترها كرد و رو به را بعد

 . تعجب كرده بودند نيحركت رادو نياز ا شتريب يقرعه به نام دخترها افتاده، ناراحت شدند ول دنديفهم يو راشا وقت انيرا

 . دخترها هم با نگاهشان آنها را دنبال كردند. دنبال او رفتند يحرف چيه بدون

 :گفت نيمعترضانه رو به رادو انيرا

 شد؟  يجور نيپس چرا ا ؟ير يكجا م -

 :رفت، گفت يم نشيكه به طرف ماش يدر حال نيرادو. رفتند رونيدر ب از

 ...يكه، قرعه به نامشون شد، ولــ ديديخب د -

 :كه سوار شوند راشا گفت نيقبل از ا. را باز كرد نيماش در

 . جونِ من بگو ؟يچ يول -

 :داد و گفت لشيتحو يزيآم طنتيش لبخند

  ؟يديآشفته د ينكنه براشون خواب ها -

 :و گفت ديخند نيرادو

 . باال ديپس بپر. ميكه رفت ميرو راحت كن الشونيخ ديفعال با. گم يتو راه بهتون م نيسوار ش -

 . لبخند بر لب سوار شدند پسرها

 

 ششم فصل

 

 :رو به دخترها گفت ايتان. برگشت بودند ريترالن و تارا هر سه در مس ا،يتان

 زدن؟  ينمه مشكوك نم هيبچه ها، به نظرتون  -

 :ترالن
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 ! ا؟يك -

 :ايتان

 . ديكه قرعه رو كش يمخصوصا اون. گهيپسرا د -

 :جواب داد تارا

 . كارشون يبه ما افتاد و اونا هم دمشون رو گذاشتن رو كولشون و رفتن پ يخب را! مشكوك؟ ينه، واسه چ -

 :ترالن

 . همون بهتر كه رفتن. مشونيشناس يما كه نم. حق با تاراست -

 :لبانش را جمع كرد و متفكرانه گفت ايتان

 . ميقرعه بنداز ميآخرش مجبور شد! بودنا يشيريس يعجب آدما يدونم واال، ول ينم -

 :ترالن

 . كه بود تهش به نفع ما شد يحاال هر چ -

 :با شوق و ذوق گفت تارا

 . يمهمه، روشون كم شد اساسـ نيآره هم -

 . نگفت يزيو چ ديخند ايتان

***** 

شال همرنگ  كي. تختش نشسته بود يبه تن داشت رو يريبه رنگ ش يكه كت و دامن يو آراسته در حال بايز ايتان. شد ايوارد اتاق تان ترالن

 . بود ختهياش ر يشانيپ يرو ييباياز آن به ز يقسمتجلو  يموها. بسته نبود اديز يسرش انداخته بود، ول يلباسش هم رو

 :كنارش نشست و گفت ترالن

  رون؟يب ياينم. روهان و خانواده اش االناست كه برسن ؟يآبج يچرا غمبرك زد -

 :آرام و گرفته گفت يينگاهش را به ترالن دوخت و با صدا. سرش را بلند كرد ايتان

 . اعصابم داغونه ترالن -

 :ترالن

  ه؟يدردت چ گهيپس د ؟يرو دستش و خودت رو خالص كن يزيرو بر يامشب آب پاك يخوا يمگه نم -

 :ايتان

 . كنم يرو تموم م زيامشب همه چ. نره ادميكنم كه  يمدت همش دارم حرفام رو با خودم زمزمه م نيا يچرا، اتفاقا تو -

 :ترالن

كردم نامزد تو شدم  يخبط هي. آقا من شما رو دوست ندارم يگ يم. كالم، ختمِ كالم هي. ميازشون ندار يما كه خرده برده ا. درسته نيهم -

 . و ما رو به سالمت ريحاال هم شما رو بخ. كنار دميخوره، كش ياخالقامون به هم نم دميبعدش هم د
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 :لبخند زد و گفت ايتان

 كه؟  شيشناس يبكشه كنار، م يراحت نيفقط خدا كنه به هم -

 :ترالن

 . تونه مجبورت كنه ينم يدست خودته، كس ارتياخت. تونه بكنه مجبوره بكشه كنار ينم يغلط چيه -

 :ايتان

 . بگم يازدواج اصرار كنه بعد بمونم تو روش چ نيترسم اون به ا يم. كه بابا ما سه تا رو سپرده به عمه خانم نيا ه؟يچ يدون يمشكل من م -

 :با حرص گفت ترالن

 ؟يبر ديبزن برو تو چاه تو هم با رجهياون گفت با سر ش ديشا. يگوش كن ديزنه تو كه نبا يم اديعمه خانم حرف ز! دهيتو بع حرفا از نيا ايتان -

 . شه ينم يچيمطمئن باش ه. و حرفت رو بزن سايمحكم وا

 :وارد اتاق شد و گفت تارا

 . رونيب نيايب دم،يرو د نشونياز پشت پنجره ماش. اومدن ،يتر ،يتان -

 . رفتند رونياز اتاق ب. ديبه لباسش كش يدست ايتان. تخت بلند شدند يو ترالن از رو ايتان

روش كار شده بود به تن  ليكه به رنگ اكل ديقرمز و سف يبراق كه خط ها يكت و شلوار سبز كم رنگ و تارا هم بلوز و شلوار مشك ترالن

 . داشتند

 .شده بودند بايسه فوق العاده ز هر

***** 

خانم سزاوار كه . رفت رونيرا گرداند و بعد از آن، از سالن ب يچا ينيخدمتكار س. سزاوار در سالن نشسته بودند يبه همراه خانم و آقا روهان

 :مادر روهان بود پشت چشم نازك كرد و گفت

  ؟ياورديرو ن يجون چرا خودت چا ايتان! وا -

 :گفت يبا اخم كمرنگ ايتان

 آوردم؟  يمن م ديچرا با -

 :بود را در هوا تكان داد و گفت زانيبه آنها آو متيالنگو و جواهرات گران ق فيسزاوار دستانش كه چند رد خانم

  ؟يدون يرو نم نايشما هنوز ا. رو بگردونه يكه عروس چا نهيوا خب همه جا رسم بر ا -

 :گفت يدستش را مشت كرد و با همان حالت قبل ايتان

البته از نظر من و . شه يم يتلق يصرفا جهت مهمون. نداره يخواستگار يهم جنبه  داريد نيا. ستميروس نمنتها من كه ع. دونم يچرا م -

 . دونم يشما رو نم. طوره نيخواهرام كه ا

 . هر دو متعجب بودند. سزاوار رد و بدل شد يخانم و آقا نيب ينگاه

 :گفت ايسزاوار رو به تان يآقا
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  م؟يكن نييرو تع يو زمان عروس ميايكه امشب ب ديده؟ مگه با روهان قرار مداراتون رو نذاشته بود يم يحرف تو چه معن نيدخترم ا -

 :روهان دوخت و گفت يو وحش يمشك ينگاه پر از خشمش را به چشم ها ايتان

 . بود شونيهم به اصرار ا يمهمون نيا. با پسر شما نذاشتم يقرار نيمن چن ر،يخ -

 :پر تحكم گفت يبا صدا. ستاديمبل بلند شد و ا يبا اخم از رو روهان

 . خوام باهات حرف بزنم يم رونيب ايب -

 :ايتان

 . جا در حضورِ همه بزن نيهم يدار يحرف. امينم ييمن با تو جا -

 :ديلب غر ريدستانش را مشت كرد و ز روهان

 . منتظرم. يايبه نفعته كه ب. هيحرفام خصوص -

 :ترالن آرام گفت. آب دهانش را قورت داد و به خواهرانش نگاه كرد ايتان. ج شدبلند از در خار ييقدم ها با

 . حرفات رو هم بهش بزن. گه يم يچ نيخب برو بب -

 نينبود ا زيجا نياز ا شيب گريد. زديدستان روهان بر يرا رو يآب پاك ديامشب با نيرا گرفته بود هم مشيتصم. مردد از جا بلند شد ايتان

 . كند دايموضوعِ مسخره كش پ

 . رفت رونياز در ب. گفت و از سالن خارج شد ياجازه ا با

 . به طرفش رفت. نشسته بود يتاب فلز يروهان رو. را به اطراف چرخاند نگاهش

 . آورد يكار تاب را به حركت درم نيو با ا ديكوب يم نيرا به زم شيمشهود پا يبا حرص روهان

 . تاب نشست يتوجه به او رو يب ايتان. ستادنديهم ا يرو به رو. تاب بلند شد يسرش را بلند كرد و از رو. را حس كرد ايتان حضور

 :رو به رو نگاه كرد و گفت به،

 . تو رو بشنوم يخوام حرفا ياول م يخوام بهت بزنم، ول يحرفا دارم كه م يليخ -

 . خودش را جمع و جور كرد يكم ايتان. لبخند زد و كنارش نشست روهان

 :گفت روهان

 . كنم، بگو يگوش م. يحرفات رو بزن ديكه اول با ييتو نينه اتفاقا ا -

 :شده بود و طاقت حضور او را در كنارش نداشت گفت زيصبرش لبر گريكه د ايتان

 . مسخره هر چه زودتر تموم بشه يباز نيخب، از خدامه كه ا يليخ -

 :روهان

  ؟يبفهم يخوا يچرا نم. ايتان ستين يعشقِ من به تو باز ؟يزكدوم با ؟يباز -

 :پوزخند زد و گفت ايتان

به زور بهم  يخوا يكه م يننگ رو دار يلكه  هيمن حكم  يتو برا. همش كشكه ستيروهان؟ عشقِ تو عشق ن يعشـــــقِ چ. آره عشق! هه -
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 . كنار يبهتره بكش. خوام يننگ رو نم نيو من ا شيبچسبون

 :بلند گفت يبا صدا. ستاديا ايتان ياز جا بلند شد و رو به رو روهان

تا آخر هفته هم قانونا و . ينامزد من ؟يفهم يرو م نيا يتو مالِ من. نداره تيبرام اهم يذره ا يحت. ستيمهم ن يخوا يرو نم نياگر ننگم و ا -

 يخوا يو م يرو گرفت متيكه تصم يگ يداخل و تو به مامان و بابا م مير يم االن هم. ميبزن ميهم نمونده كه بخوا يحرف گهيد. يش يشرعا زنم م

 گفتـــم؟  يچ يديشن. يبا من ازدواج كن

 :روهان و با نفرت گفت يسرخ شده  يبا خشم زل زد به چشم ها. بلند شد شياز جا ايتان

بس نبود؟ حاال نوبت  ينشوند اهيبدبخت رو به خاك س ياون مهسا. پست فطرت رذل. به درك يآرزومه بر. خوره روهان يحالم ازت به هم م -

  ؟يزن يكه بازم حرص م يآره؟ خودت كم دار ؟يپول؟ قدرت؟ كم دار ؟ياريرو به دست ب يوسط چ نيا يخوا يو م يمنه؟ منو نشونه گرفت

 :فتبا خشم و غضب گ. را گرفت و فشرد ايتان يهوا بازو يب روهان

بوده  نمونيهم كه ب يا گهيمهسا و هر خرِ د. يكن يگم، تو با من ازدواج م يبار م نيآخر يبرا. گم يم يچ نيكَرِت رو باز كن بب يخوب گوشا -

 . اريمن به زبون ن ياسمش رو جلو يپس ه. وجود نداره ييمهسا گهيمهسا رفت به درك، د. يكن يرو فراموش م

 :به او داد و گفت يمحكم تكان

 فهم شــد؟  ريش ،يبكن دينبا يگله ا. ايتان يدياز چشم خودت د يديد يوگرنه، هر چ. يكن يكه من گفتم رو م يتو و همون كار مير ياالن م -

 :نشاند و گفت يشانيبر پ يظياخم غل. داد يرا ماساژش م شيكه با دست بازو يدر حال. ديكش رونيدستان روهان ب نيرا محكم از ب شيبازو ايتان

 . يبكن يتون ينم ياديغلط ز چيه. حرفات همه باد هواست. ستيبارت ن يچيدونم ه يندونه من كه م يهر ك. كم هارت و پورت كن -

 :به او انداخت يپوزخند زد و نگاه خاص روهان

كه جلوت  ينيآره، هم. يفتيبكنم به دست و پام ب يتونم كار يمن م. يظاهرا هنوز روهان رو نشناخت. زميهم مطمئن نباش عز اديز يجدا؟ ول -

  ؟يحرفت بمون يرو يخوا يبازم م ؟يحاال چ. يرو به تنت بمال يهمه چ هيپ ديبا يازدواج تن بد نيبه ا يگه اگر نخوا يداره بهت م ستادهيا

 :با تعجب و چشمان گرد شده گفت ايتان

 ! ه؟يحرفا چ نيمنظورت از ا! تو اون سرته؟ يروهان چ -

 چيبه ه. كرد يمتعجب نگاهش م ايتان. ديخند يم يبا سرخوش. ديقهقهه زد و دور خودش چرخ. آرام آرام خنده اش بلندتر شد. ديخند روهان

صورت و چشمانش سرخ . نگاه كرد ايبه تان ديخند يكه هنوز م يروهان در حال. ديفهم يرا نم شيحرف ها يمعن. آورد يوجه سر از كارش درنم

 .شده بود

از  يميضخ ريزنج. كف دستش را باز كرد. گرفت ايصورت تان يبعد از چند لحظه دستش را باال آورد و رو به رو. برد بشيدستش را در ج روهان

 . شد زانيانگشتان روهان آو يجنس طال از البه ال

 . شد رهيخ ريچند لحظه فقط به زنج. از زور تعجب گرد شد ايتان چشمان

 :زده گفت بهت

 ! كنه؟ يگردنبند دست تو چه كار م نيا ...نيا -
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 :خاص گفت يبا لبخند و نگاه روهان

  ش؟يشناس يم -

 :ايتان

 ! كنه؟ يدست تو چه كار م دميپرس. گردنبند مادرمه نيا. شناسمش يمعلومه كه م -

 . ديدستش را عقب كش عيسر يليروهان خ يول رديرا جلو برد تا گردنبند را از او بگ دستش

 :را در مشتش فشرد گردنبند

 . شه، دست منه يم يهانيك يكه مربوط به خانواده  گهيد يزايچ يليخ يگردنبند بعالوه  نيا. زميعز يدرست حدس زد -

 :نشاند و گفت يشانيكم كم اخم بر پ. روهان متعجب شده بود يكه در ابتدا از گفته ها ايتان

  ؟يكن يم ديو تهد يستيا يمن م يجلو لكسير يلياون وقت خ. يكن يم يمالِ ما دزد از. بهت بگم يدونم چ يواقعا نم! روهان يپست يليخ -

 . كرد يبا حرص نگاهش م ايتان. قهقهه زد روهان

 :روهان

 . نكن عشقم يبا دلِ من باز. يش يخوشگل تر م يكن ياخم كه م -

 :داد زد بايتقر ايتان

 . من گم كن يمادرم رو پس بده بعد هم گورت رو از خونه  ادگارِي. يخفه شو دزد عوض -

 :نگاهش كرد يبا بدجنس روهان

 . زنه يحرفا نم نيبه نامزدش از ا يكس يخانم! دزد؟ هه -

 :را باال آورد و ادامه داد مشتش

 . نا رو به من دادپدرت او. اوردميبه دستشون ن ياز راه دزد يدست منه، ول تونيخانوادگ يها يادگاريگردنبند و  نيا -

 :با تعجب گفت ايتان

 . يخامم كن يغازت عمرا بتون هيصد من  يحرفا نيرو بدون با ا نيا. يگ يدروغ م يدار! پدرم؟ -

 :روهان

 ليقدر كه بهت گفتم هم براش دل نيتا هم. گم يچراش رو بهت نم. رو بهم داده؟ خب من هم گفتم پدرت نايا يك يبدون يخوا يمگه نم -

 . داشتم

 :ايتان

  ؟يديد يبار چه خواب نيگذره؟ ا يمغزت م يب ياون كله  يتو يروهان چ -

 :كرد و گفت "يهــــوم". به اطرافش انداخت ينگاه روهان

 . راحت التيخ. خوشه يول دم،يخب خواب كه د -

 :دستش را جلو برد و گفت ايتان



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٤ 

كارا و حرفات  نيبا ا يكم كم دار گهيد. تموم شه يو خوش يبه خوب زيبذار همه چ. بروجا  نياون گردنبند رو بده و همراه پدر و مادرت از ا -

 . يبر يحوصله ام رو سر م

 . روهان محكم نگهش داشته بود يول ديبا حرص دستش راو كش ايتان. را در دستش گرفت ايدست تان روهان

 :روهان

فقط با من . سازم يرو م يزندگ نيبرات بهتر. رميگ يرو برات م يعروس نيرمطمئن باش بهت. فقط درخواستم رو قبول كن. تقال نكن عشقم -

فقط . دم ياز خودم هم بهت م يحت. دم يشه رو پس م يكه به تو و خانواده ات مربوط م يا گهيد زِيدر اون صورت گردنبند مادرت و هر چ. باش

 . من باش يبرا

 . زد يپلك هم نم يشد، حت رهيخشكش زده بود، در چشمان روهان خ ايتان

 :ايتان

 ...يخوا ينگو كه م... روهان نگو كه -

 :سرش را تكان داد روهان

هم  يگاه. يهست يو زرنگ دهيتو دخترِ فهم. كردم يشك نداشتم وگرنه انتخابت نم نيالبته در ا. يهست يمعلومه دختر باهوش. نيآفر قا،يدق -

 . كنم يولت نم ايآسون نيپس مطمئن باش به ا. خوام يكه من م يهست يمونتو ه. اديخوشم م اتتياز تمومِ خصوص. و سرتق طونيش

 :گفت دكنانيانگشت اشاره اش را باال آورد و تهد. قدم به عقب برداشت كيو  ديكش رونيبا خشم دستش را ب ايتان

 يبا ك يبدون دار. يهانيك ايتان ام،يمن تان. خورم روهان يقسم م. رهيازدواج سر نگ نيوقت ا چيخورم كه ه يبه ارواح خاك پدر و مادرم قسم م -

 هواس نيامشب برو بش نياصال از هم. خواد بكن يهم دلت م يهر غلط. ترسم يوجه ازت نم چينه، به ه. ره يتو كَتَم نم داتيتهد. يزن يحرف م

 . مثل تو هم نتونه اون رو بشكنه و ازش رد بشهصد نفر  چ،يسازم، تو كه ه يجلوت م يمطمئن باش خودم سد يام هزار تا نقشه بكش، ول

 :سرش داد زد ايدهان باز كرد حرف بزند كه تان روهان

پدرم  دياون موقع كه قبول كردم نامزدت بشم صرفا به خاطر عقا. گم يدارم بهت م يچ نيخوب گوش كن بب. خفه شو كثافت، فقط خفه شو -

پدرم . كنار دميكش يهست يچه كثافت دميبعد كه فهم يمنم گفتم چشم و اون خبط رو كردم، ول. و آقا و سرشناسه هيگفت روهان مرد زندگ. بود

برف و ساكت نشسته ام  ريكبك كردم ز نيفكر نكن سرم رو ع. خبر دارم اتياز تمومِ كثافت كار. يهست يكه تو چه رذل ديو ند ودفوت شده ب

 يخوا يم ه،يدونم قصدت چ يتا تهش رو خوندم، م. يجا رو اشتباه اومد نينه آقا، ا. منم برات غش و ضعف كنم زم،يعشقم، عز يبگ يايكه تو ب

 يدارن نه تو، ول ينه اونا برام ارزش. گم خب نده، برو به درك يمنم م ،يد يرو بهم پس نم ميخانوادگ ادگارينكنم  دواجاگر باهات از يبگ

هم  نيا. دم يتن به ازدواج با تو نم يول رمشيگ يازت م. مادرمه ادگارِياون تنها . رميگ يئن باش ازت پس مخوام و مطم يگردنبند مادرم رو م

 . يطرف 110و  سيرو بدون با پل نيا يكن جاديبرام مزاحمت ا ياگر هم بخوا. رونيمن گمشو ب يهم از خونه  االح. حرف آخرِ منه

 . شده بود رهيخ ايحال پر تعجب به تان نيپر از خشم و در ع يساكت و خاموش با نگاه روهان

اش از زور خشم قرمز شده بود، لبان نازك و مردانه اش را با حرص  يزد، چشمان مشك يم يمنقبض شده بود، پوست سبزه اش به سرخ فكش

 . فشرد يهم م يرو
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 . رسانده بود تياو را به اوج عصبان ايتان يحرف ها. آتش گرفته بود. ديكش شيموها نيب يدست

 . از پله ها باال رفت ندازديب يكه به سالن نگاه نيبدون ا. در را باز كرد و داخل شد. بلند به طرف خانه رفت ييبا قدم ها ستاد،ياز آن نا شيب ايتان

 . رفتند رونيخانه ب كردند و از يخداحافظ نياز چه قرار است سر سنگ هيو خانم سزاور كه حدس زده بودند قض آقا

 يآقا و خانم سزاور با روهان جر و بحث م. را نگاه كردند رونياز پشت پنجره ب. كردند و در را بستند شانيو ترالن تا پشت در همراه تارا

 .كه از باغ خارج شدند نيتا ا. كردند

***** 

خواهرانش  ياتفاق افتاده بود، برا نشانيهر چه را كه ب. ترالن و تارا هم كنارش نشسته بودند. بود دهيتخت دراز كش ياتاقش رو يتو ايتان

 . كرد فيتعر

 :و گفت ديكش يقينفس عم ترالن

  ؟يازشون بگذر يآسون نيبه هم يخوا ينداره؟ م يبرات ارزش مونيخانوادگ ادگاري يعني -

 :گذاشت و گفت سرش ريدستش را ز كي. شد زيخ مين شيدر جا ايتان

 نيقصدم هم. كنه يتونه منو مجبور به كار يخواستم بهش بفهمونم با وجود اونا هم نم يم. ارميرو گفتم تا حرصش رو درب نينه بابا، اون موقع ا -

 . بود

 :تارا

 كنه؟  يگردنبند مامان دست اون نامرد چه كار م ؟يچه كار كن يخوا يحاال م -

 :را باال انداخت شيابرو يتا كي ايتان

 . ينگفت چه طور يخودش كه گفت بابا بهش داده، ول! دونم ينم -

 :ترالن

 . گه يهم داره دروغ م ديشا -

 :ايتان

ذهنم  دميتو دستش د ياز وقت. مياريگردنبند رو به دست ب ميتا بتون ميبكن يفكر هي ديحاال با. تموم شد زيدر هر حال همه چ. دونم ينم د،يشا -

 . دش مشغول كردهرو به خو

 :تارا

 يمدت ب هياگر  يدستش كه آره واسمون مهمه، ول ميد يآتو م يوگرنه اون جور. مدت بگذره هيبذار . ميبكن يكار ديگم فعال نبا يمن كه م -

 . ميكن يم يفكر هيبعد از اونم  ست،يكنه برامون مهم ن يخودش فكر م شِياونم پ ميبش الشيخ

 :ترالن

 . شه يم يچ مينيتا بعد بب ميكن يط ياليخ يمنم با تارا موافقم، فعال ب -

 :ايتان
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  ؟يتا ك -

 :ترالن

 . شه كرد ينم يا گهيتا هر وقت كه زمانش مناسب باشه، فعال جز صبر كار د -

 :تارا با لبخند از جا بلند شد. آمد ياز پشت در م ويم ويم يصدا

 . كنه يت در داره صدام ممن اومده پش ينونو! جـــــونم يا -

تارا سرش را بلند كرد و نگاه  دنيبا د. كرد يم ويم ويم يزير يپشت در نشسته بود و با صدا ييو پشمالو ديسف يبچه گربه . را باز كرد در

 . درخشان و مظلومش را به او دوخت

 . كرد خوشش آمده بود يكه تارا نوازشش م نياز ا. بود يملوس يگربه . تخت نشست يرو. آرام نوازشش كرد يليبغلش كرد، خ تارا

 :ديخند ترالن

 . گهيبسه د! كنه يمادر، بچه اش رو نوازش نم هي يكن يقدر كه تو، نونو جونت رو نوازش م نيا. رو نگاه نيا -

 :ديرا در هم كش شياخم ها تارا

 . فداش بشم يچه نازه؟ وا نيبب اد؟يداشت؟ دوما چه طور دلت م ياوال چه ربط -

 :با لبخند سرش را تكان داد ايتان

داره با  يشبا خوف برت نم يليخدا وك. شه يم دايتو اتاقت پ يهمه جور جك و جونور. باغ وحش يخونه رو كرد. بهت بده دختر يعقل هيخدا  -

  ؟يش يمار و آفتاب پرست هم اتاق م

 :تارا

 . ستنيدر ضمن جاشون سواست، ورِ دلِ من كه ن. خودشونن ومِيآكوار ينه، مگه مار و آفتاب پرست هم ترس داره؟ اونا تو -

 :ترالن

من  ؟يكن يسر م والهايه نيتا نكُشمش آروم و قرار ندارم، اون وقت تو با ا. بره يسوسك تو اتاقم باشه تا صبح خوابم نم هيمن . يحاال هر چ -

 . در عجبم به خدا

 :با حرص گفت تارا

 . هيكاف يمن نداشته باش زِيعز ينوراكار به جو ،يخواد در عجب باش ينم -

 :كرد و گفت يپف ايتان

 . االن دلم براش كبابه نياز هم. رهيكه بخواد تو رو بگ ياون چارهيب -

 :ديخند ترالن

جك و جونورا و حشرات محترمِ سوسك، پشه، مگس و  يبه تمام ريشب بخ هيقبل از خواب  ديهر شب با چارهيپسرِ ب. رو بگو نيهم يوا -

 ارتيدور ز هيخوب كه همه رو . انهيها و آبز يهم باشه نوبت ماه يبعدش نوبت. پروانه بگه، بعد هم بره سراغِ مار و مارمولك و آفتاب پرست

 فينه نونو تشر نهيب يبگه كه م ريونه شب بخكه همون نونو ج يزنه تو تخت كه مثال به جونورِ آخر يجست م هيگفت  ريشب بخ ونكرد و بهش
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 انيخانم تو درگاه نما كليشه ه يدر اتاق باز م هوي. ستيازش ن يخبر نهيب يم ر،ينخ. ور، رو بگرد اون ور، رو بگرد نيا. داره، نه خانم خانماش

 ياگه نخوره خوب خوابش نم. كنن يم ليولرم م رِيآخه نونو جان قبل از خواب ش. ده يم ريكوچولو دستشه داره به نونو ش ريش شهيش هي. شه يم

اش هم هفتاد و  چارهيوسط شوهرِ ب نيا. بكپه رهيذارش تو سبدش كه بگ يخوردنش تموم شد با تمامِ احساس م ريساعت كه ش كيبعد از . بره

 نِيباور كن ع. ره يبشمر سه هم به خواب م. خوابه يم رهيگ يده و م يم لشيتحو "شيا" هيلب  ريز. دهيرو د زيعز ادشاهانِهفت تا خواب از پ

 . من مطمئنم. افته يتارا اتفاق م يواسه  نيهم

 . شده بود يكه از زور خنده سرخ شده و از چشمانش اشك جار يتا حد. ديخند يم ايزد تان يمدت كه ترالن حرف م تمام

 :كه تارا رو به هر دو دهانش را كج كرد و گفت ديخند يهم م ترالن

اوال من حاال حاالها شوهر بكن  ن؟يخند يم نيرو باز كرد شتونيبعد هم ن ايتان لِيتحو يداد يمشت چرت و پرت بلغور كرد هيهه هه هه هه،  -

شم كه الاقل مثلِ خودم به  يجانورشناس م هيرم زنِ  يرو مرتكب بشم م ياشتباه نيدوما اگر هم خر مغزم رو گاز گرفت خواستم چن ستم،ين

 . عالقه داشته باشه و بهشون احترام بذاره وونايح

 :ترالن

با . انيباغ وحشِ وحش ديزن ياون وقت سر درش هم م! به به، چه شود. ديكن يم ريدا يالملل نيباغ وحش ب هي. دو تا نيش يم يخوبه، اون جور -

 . شه يكه نم نياز ا ريغ! گهيد ادياز آب درم وونهيپا د هيشوهرت هم مثلِ خودت . و جنابِ همسر يهانيتارا ك تيريمد

 :با لبخند گفت ايتان

 . كنه يخدا خوب در و تخته رو با هم جور م -

 :و گفت ديخند ترالن

شاهزاده ام رو كشتن و باهاش  ديخواد، منو بگو كه گمونم اسبِ سف يم يدونه چ يو م دهياش نقشه كش ندهيحاال باز خوبه تارا واسه شوهرِ آ -

 . كنه ريقدر د نيوگرنه امكان نداشت ا ست،ين داشيهات داگ درست كردن كه پ

 . ديبار تارا هم اخماش باز شد و خند نيا

 :تارا

  ؟ينكنه هوس شوهر كرد ه؟يچ -

 :باز گفت شيبا ن ترالن

 . اديقلم به من نم هي نيعمـــرا، ا -

 :با ذوق نونو را نوازش كرد و گفت. به هر دو انداخت ينگاه تارا

 . تونم تنهاشون بذارم يجا كه نم نيا. اليو ارميرو هم با خودم ب ووناميخوام ح يم. گرفتم يميتصم هيبچه ها  -

 :با چشمان گرد شده گفتند. و ترالن محو شد ايلبان تان ياز رو لبخند

 ! ؟يچــــ -

 :تارا
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 ! نداره ينه و چلوار، ساده نه گلدار، چ تيچ -

 :ايتان

بذار جك و جونورات . سه ماه ايدو  تينها. اون جا حال و هوامون عوض بشه مير يمدت م هيما . شو اليخ يمورد رو خواهشا ب هي نيتارا ا -

 . ارشونيجونِ من بر ندار ب. خودشون عشق و حال كنن يجا واسه  نيهم

 :اخم كرد تارا

 . شن يتلف م ييغذا يو ب يآب يزبون بسته ها از ب. جا ولشون كنم به امانِ خدا نينم اتو ينم -

 :و گفت ديلبانش را ورچ ترالن

 . نگو كه دلم كباب شد ،ياوخ -

 :نگاهش كرد تارا

  اد؟يقدر ازشون بدت م نيآخه چه كارت كردن كه ا. يمن ضد بود يوونايتو از همون اولش با ح -

 :ترالن

 . يدون يخودت هم خوب م. آوردن ايبه سر من و تان ييبالهمه جور  -

 :ايتان

 . اريرو با خودت ور ندار ب نايفقط ا. سپرم، غذاشون رو بده يبه نعمت م -

 :تارا

 . باشم ديبهشون غذا بده؟ نه خودم با ديچه موقع با ايخورن  يم يچ نايدونه ا يچه م. دارهينعمت فقط سرا -

 :با حرص نگاهش كرد و گفت ترالن

 . ميرسه تا ما برگرد يرو بذار باشن نعمت بهشون م هيبق. اريفقط دو تاشون رو ب. خب يليخ -

 :ترالن داد ليتحو يلبخند پت و پهن تارا

 . نعمت شيباشن پ هيبق. و آفتاب ينونو و پولك. ارميسه تاشون رو م -

 :گفت يناله مانند يبا صدا ايتان

  ؟ياريرو م واليچرا اون دو تا ه گهيد يچيحاال نونو ه! داخــــــ يوا -

 :تارا

 . كار رو بكنم نيخودم ا ديبا. برسه يتونه به مار و آفتاب پرستم درست و حساب ينعمت كه نم. به اونا سخت تره يدگيچون رس -

 :خودش زد و گفت يشانيبا كف دست به پ ترالن

خواد با  يكرده م نشونياز شانسِ ما گلچ. ميش يتو راحت م يمدت از شر جونورا هياون جا الاقل  مير يم ميگفت. رفت م،يرسما بدبخت شد -

 هم شد اسمِ مار؟  يآخه پولك. گربه و مار و آفتاب پرست ؟ياونم چــ. اردشونيخودش ب

 :تارا
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  ؟يدار يمشكل. يخواد اسمش رو بذارم پولك يمن صاحبشم كه دلم م ؟يتو چه كار به اسمش دار -

 :ديخند

 . با خودش آره يبا اسمش نه، ول -

 :پشت چشم نازك كرد تارا

 . داشته باش ست،يوجه مهم ن چيبه ه -

 :ايتان

 شه؟  يتو م فيحر يمگه كس. اريخُب ب يليخ! روت رو برم دختر يوا -

 :ديخند تارا

 . ديزن يبازم حرف خودتون رو م ديش يو مات م شيتهش ك ديدون يخودتون م اديخوشم م -

 :اخم كرد و گفت ترالن

 . چشم يچون و چرا بگ يب ميگ يم يهر چ ديبا مياز تو بزرگتر ايمن و تان. هر هر نكن واسه من -

 :را درآورد و گفت شيادا تارا

 اشكال نداره؟  ؟يچشم، بگم باشه، چ ياوه اوه حاال به جا -

 :با حرص گفت ترالن

 . دختر ريبگ اديكم ادب  هيبرو  ؟يكن يمسخره م -

 :تارا

 . يحساسم حواست رو جمع كن آبج ووناميح يرو يادب دارم ول -

 . ديخند يبه جر و بحثشان م ايتان. چپ چپ نگاهش كرد ترالن

 :ايتان

 . ميرو جمع كن لمونيوسا ديبا. ميكار دار يفردا كل. ديبخواب ديبر نيپاش. ديسرم رو خورد گهيبسه د -

 :گفت ايكرد رو به تان يتارا همان طور كه نونو را نوازش م. تخت بلند شدند يو تارا از رو ترالن

  م؟يكن يحركت م يك قايدق -

 :ايتان

 . خوام به عمه خانم هم خبر بدم يم. گهيچهار روز د ايسه  -

 :ترالن

 به جونمون؟  فتهيباز ب يخوا يم. كردم يكار رو نم نيتو بودم ا يمن جا -

 :چشم غره رفت و گفت ايتان

 ميخودمون نرفت ليدرسته به م. سرپرستمونه ييجورا هينره كه بابا ما رو به اون سپرده و االن  ادتيرو  نيا. اون بزرگترمونه. رو نگو نيترالن ا -
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 . ميقرار ند انيشه كه اون رو هم در جر ينم ليدل يول م،يجا راحت تر نيا ميخونه اش و گفت

 :زد و آرام سرش را تكان داد يلبخند كمرنگ ترالن

 . ريباشه، شب بخ -

بلند شد و لباس خوابش را  شياز جا ايتان. رفتند و ترالن در را بست رونيدخترها از اتاق ب. با لبخند جوابشان را داد ايتان. گفت ريهم شب بخ تارا

 . بلوز و شلوار سر هم بود. يآب زير يابا گل ه ديخورد، به رنگ سف يدار كه از جلو چند تا دكمه م قهيبلوز  كي. ديپوش

 . دوازده بود. به ساعتش نگاه كرد. خواب را روشن كرد و برق اتاق را خاموش كرد چراغ

 . آمده بود را مرور كرد شيپ شانيكه در طولِ روز برا ياتفاقات ديتخت كه دراز كش يرو

 . شيپسرها، كل كل با آنها، امشب، روهان و حرف ها ال،يو

 . به خاطرِ گردنبند نگران بود يكه باالخره روهان را رد كرده بود خوشحال بود، ول نيا از

 . كم كم گرم شد و به خواب فرو رفت چشمانش

***** 

 :رو به راشا گفت انيرا. خوردند ينشسته بودند و صبحانه م زيدر آشپزخانه دور م پسرها

  ه؟يامروزت چ يبرنامه  -

 :خورد و گفتاش را  ييُقلُپ از چا كي راشا

 چه طور؟ . زنم يم نيسر به باشگاه رادو هيعصر هم . خونه اميتا دوازده كالس و بعدم م. ندارم يخاص يبرنامه  -

 :شانه اش را باال انداخت و رو به هر دو گفت انيرا

 . رونيب ميامشب شام بر ديهست هيگفتم اگر پا ،يچيه -

 :نگاهش كرد و گفت نيرادو

 . ندارم يمن حرف -

 :گفت انيرو به را راشا

به  يدر ديشا ؟يبدبختت رو باز كن يخدا هم كه شده درِ اون مغازه  يمحض رضا يخوا ينم ؟يندار يتو كار و زندگ ان،يرا يول ه،يفكر خوب -

 . شد ياومد توش مشتر ييبنده خدا هيتخته خورد و 

 :داد و گفت نتياش را به كاب هيتك. بلند شد زيكه صبحانه اش را تموم كرده بود از پشت م انيرا

 . رو دستم مونده شييوارد كردم چند تا يكه اون سر ييهنوز جنسا. نه بابا كار و بار كساده -

 . آب را باز كرد ريش. گذاشت نكيفنجانش را برداشت و در س. بلند شد زيهم از پشت م نيرادو

 :نيرادو

 . وضعته نياالن ا يوسطش ول كرد يول ،يديرس يم ييجا هياالن به  ياگر درست رو ادامه داده بود -

 :پوزخند زد و گفت انيرا
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مغازه و كسب  نيباز من ا. چرخن يعار دارن دور خودشون م يو ب كاريها و باالتراش ب سانسهياالن فوق ل. ادهيهم ز وتريكامپ پلميفوق د نيهم -

 . و كار رو دارم

 :گفت انيرو به را. بود طنتينگاهش پر از ش. بلند شد زيراشا از پشت م. كرد يداشت با حوله دستانش را خشك م نيرادو

  ؟يد يو لو نم يكن يم دايپ ديناقال دوست دختر جد -

 :با تعجب گفت انيرا

 . برو بابا دلت خوشه! من؟! ؟يك -

 :راشا

اس اومده، اون  دميهال بود صفحه اش روشن شد، دتو  زِيرو م تيكه گوش شبيد. يتون يمنو نم يكن ايس يرو بتون يجون هر ك انيآره، را -

دكمه  يخورد رو ييهويجور  نيانگشتم هم. شده بود كيتحر ميحس كنجكاو. بودا، نه جانِ تو يفضول ياز رو يفكر نكن. ياتاقت بود يموقع تو

 بود؟  يچ اديب ادميصبر كن . است باز شد ماش و اس ا

 :گفت طانيراشا عقب عقب به طرف در آشپزخانه رفت با همان نگاه ش. كرد يچپ چپ نگاهش م انيرا. ديبه چانه اش كش يدست

 . محترم يِديل نيگفته ا يچ نديبب ديگوش كن يهمگ. اومد ادميآهان  -

 :گفت يو زنانه ا فيظر يصدا با

 » !رف قربـــونت بــــرم؟از كدوم ط ديبا يشه بهم بگ يم ستم،يوارد ن ابونايمن به خ يدون يجونم تو كه م انيرا« -

 . قدم به طرف راشا برداشت كيكه از زور خشم سرخ شده بود  انيرا. خنده ريبلند زد ز يبا صدا نيرادو

 . رفت رونياز آشپزخانه ب عيزد سر يكه قهقهه م يهم در حال راشا

 

 هفتم فصل

 

 :گفت انيو را نيبا تعجب رو به رادو. به شماره انداخت ينگاه. برداشت. بود زيم يرو يگوش. راشا زنگ خورد ليموبا

 ! هيبانيش -

 :داد جواب

 . الو -

 راشا بزرگوار؟  يآقا. الو، سالم -

 :راشا

 . دييبله خودم هستم، بفرما -

  د؟يبه جا آورد -

 :راشا

 افتاده؟  ياتفاق. يبانيش يبله، آقا -
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 . اومد مجبور شدم با عجله برگردم شيام پبر يكار مهم روزيشرمنده د. روبراهه زيهمه چ ر،يخ -

 :راشا

 . كنم يدرك م گه،يد اديم شيكنم، كار پ ينه خواهش م -

 . دفترم مالقات كنم يخواستم شما و برادراتون رو امروز عصر تو يشه م يم اليكه مربوط به و ليمسا يسر هيدر مورد . ممنونم -

 . كردند ينگاهش م يبودند و با كنجكاو ستادهيراشا ا يهر دو، رو به رو. به پسرها انداخت ينگاه راشا

 :راشا

 . يچند لحظه گوش هي -

 . كنم يبله خواهش م -

 :دهانه اش را گرفت و گفت يجلو. آورد نييرا پا يگوش راشا

 . خواد باهامون حرف بزنه يدفترش م ميگه امروز عصر بر يم -

 :نيرادو

  ؟يچه حرف -

 :راشا

 . الستيكه در مورد و نيمثل ا -

 :به هر دو انداخت و گفت ينگاه انيرا

 . گه يم يچ مينيبب مير يم -

 :هم سرش را تكان داد و رو به راشا گفت نيرادو

  م؟يايب يبهش بگو چه ساعت -

 :را كنار گوشش گرفت و گفت يگوش راشا

  ؟يبانيش يآقا ميايب يچه ساعت -

 . ميساعت پنج و ن -

 :راشا

 . مييباشه، سر ساعت اون جا -

 . پس فعال. ممنونم -

 :راشا

 . خداحافظ -

 :رو به پسرها گفت. را قطع كرد يگوش

 خواد بگه؟  يم يچ يعني -
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 :كرد، گفت يدر همان حال كه كت را به تن م. اش را برداشت يرفت و كت اسپرت مشك يبه طرف چوب لباس نيرادو

 . فعال. خونه اميچهار م من امروز. موقع از صبح تلفن زده نيحتما مهمه كه به خاطرش ا -

 . رفت و در را بست رونيحرف از خانه ب نياز زدن ا بعد

 :گفت يبه راشا انداخت و با اخم كمرنگ يچشم نگاه ياز گوشه  انيرا

  ؟يدست بزن ميمن به گوش يبه تو گفته بدون اجازه  يك -

 :و گفت ديخند راشا

 . بعد يدفعه  شاهللايدونستم، ا يگرفتم؟ شرمنده نم ياجازه م ديمگه با -

 :هم فشرد و گفت يرا رو شيدندان ها انيرا

 . دونم و تو يبار آخرت باشه راشا، وگرنه من م. وجود نداره يبعد يدفعه  -

 :دستانش را باال برد و گفت راشا

  ه؟يدوست دخترت بود؟ اسمش چ شييحاال خدا. رو غالف كن رتيخب هفت ت يليخ -

 :انيرا

 . ينداخت ينگاه به اسمشم م هي. يوندرو خ امكشيتو كه پ -

 :مبل نشست و گفت يرو راشا

 . فقط تونستم اس رو بخونم. رونيب يخودت شد زود از اتاقت اومد ريتقص -

 :راشا زد و گفت يبه پا شيآرام با پا انيرا

 . ستيدوست دخترم ن يدر ضمن هان! تو يدار ييعجب رو -

 . را باال انداخت شيو ابرو ديسوت كش راشا

 :راشا

 داره؟  يراديو ا بيع ست؟ياون وقت چرا دوست دخترت ن. هيپس اسمش هان! اوهــــو -

 :انگشتانش را در هم گرده كرد و گفت. خودش را به جلو خم كرد يكم. كنارش نشست انيرا

 . اديجور دخترا خوشم نم نياز ا. مونه يكَنه م نِيع. شفته ست ياديز ياتفاقا هم خوشگله هم پولدار، ول. از اون لحاظ نه -

 :و گفت ديخند راشا

 . انيحتما عــاشقت شده داش را. يگ يم يگرفتم چ ياوك -

 :و گفت ديهم خند انيرا

 . يتازه دعوتم كرده آخر هفته پارت ؟يعشق و عاشق يگ يگم دختره كَنه ست، تو م يمن م. بابا اليخ يب -

 :آرام به پشتش زد و گفت راشا

 عشق و حال؟  يمفتك! يمت گرم، عجب شانسد -
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 :انيرا

 . خوام هم داشته باشم يندارم، نم يگم من باهاش رابطه ا يدارم م. باز گفت عشق و حال -

 :راشا

 . دختره از اون خر پوالست؟ پس بچسب ولش نكن يگ يچرا؟ مگه نم -

 :انيرا

خم شدم برش . پام يافتاد جلو لشيموبا يكي دميبستم كه د يداشتم در رو م. مغازه باهاش آشنا شدم يجلو. ره يپولشون از پارو باال م. آره -

زننده  ادميز يول هيامروز پشيو پوست برنزه، دماغشم عمل كرده، ت يمشك يچشما. كه سرم رو بلند كردم چشمم بهش افتاد نيهم. داشتم

گفت كارت مغازه رو بهش بدم كه . بود واسه اش درست كردم دهيضربه د لشيموبا. هشيريس يـــليندارم فقط خ يباهاش مشكل گم يم. ستين

اون زرنگ تر از  ينداره، ول يگفت كه من باورم شده بود قصد يرو م نايا يجد نيباور كن همچ. كرد زنگ بزنه دايپ يراديو ا بيع لشياگر موبا

. حرفا نيو ا يدوست نيهم. قصد و غرض يدادم، نه از رو يمن جوابش رو م. بعد اس داد يزنگ زد، ول يگوش يبار به بهانه  دچن. حرفا بود نيا

 . و منو هم دعوت كرد رهيبگ يخواد پارت يگفت م شيكه چند وقت پ نيتا ا

 :راشا

  ؟يشده؟ چرا دودل يحاال مگه چ -

 :انيرا

به هم  يجور نيا. شه يرابطمون محكم تر م يعنيرخواستش با قبول د. شدنش رو شاخه زونيآو گهيرو كه برم د يپارت نيآخه مطمئنم ا -

 ...گهيو د ميش يم كينزد

 :با تعجب گفت راشا

 ! مگه از اوناشه؟ -

 :چشم نگاهش كرد و گفت ياز گوشه  انيرا

 ياگر رابطه  يخودش رو ولو كنه تو بغلت، ول عيكه سر ستين يياز اون دخترا. شه يم يجور نيبر حسب تجربه مطمئنم ا يدونم، ول يچه م -

 . ستين نديمن خوشا يختم شد كه برا ييجاها هيبه  ديتهش شا. كنه دايادامه پ مونيدوست

 :راشا

 . بده لشيتپل جور كن تحو يبهونه  هيبعد هم . يايب يتون يبهش بگو نم. نداره يخب كار -

 :و كالفه گفت ديرا در هم كش شياخم ها انيرا

 . شه ينم نميه اآخ -

 :راشا

 چرا؟  گهيد -

 :و گفت ديكش يقيعم نفس
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جونش بزنم از اون  يدخ ي نهيترسم دست رد به س يم. كه چك من دستشه هيياز همونا يكيخانم  يهان نيا يجاست بابا نيا شيآخه بدبخت -

 گم؟  يم يكه چ يفهم يم. ورم باباش كار دستم بده

 :و گفت انيرا يبا مشت زد به بازو راشا

  ؟يشد قيبا دخترِ طرف رف يچرا رفت گهيد ويك يآخه آ. خــــاك يعني -

 :انيرا

 . دميبعداً از زبونِ خودش شن ه،يدخترِ شهسوار يدونستم هان يدوما منِ خر چه م ه،يمعمول يدر حد دوست ست،ين نمونيب يچياوال هنوز ه -

 :كرد و گفت ينچ نچ راشا

  ؟يريبه سرت بگ يچه گل يخوا ي محاال. تو يدار يهه، عجب شانس -

 :گرفته گفت انيرا

 . دو دلم نيهم يواسه . دونم ينم -

 :راشا

 يشد ريتهش عاقبت بخ يداماد شهسوار يشد ديحاال شا. يكه درخواستش رو قبول كن نيجز ا يندار يچاره ا ،يگ يكه تو م هيجور نياگر ا -

و از  يكرد يم يرو ط يخوشبخت يپله ها يفهمه نه بابا، تا االن داشت يتهش م ارهيم يآدم اولش بدشانس شهيهم. واال ،يدست منو هم گرفت

 . يشد يدور م يبدبخت

 :انيرا

 ! هه، عمرا ؟يداماد شهسوار ؟ياونم چ! حرفا كجا بود؟ من و چه به داماد شدن نيا. دلت خوشه يليبرو بابا تو كه خ -

 :راشا

 . شد دميحاال شا -

 :ادامه داد طنتيش با

  ؟يبعد ازدواج كن ياول عاشق بش يخوا ينكنه م ه؟يچ -

 :پوزخند زد و گفت انيرا

 ! هه، عشق. ادينم رتيسرِ سوزنم گ هي يدوره و زمونه به اندازه  نيا يچند؟ تو ييلويعشق ك -

 :راشا

 . اديما نم ريگ يهم هست ول ديحاال شا -

 :از جا بلند شد و گفت انيرا

 . گهيمن برم د ال،يخ يب. رو كم دارم يفقط عشق و عاشق ريواگ ريهاگ نيا يتو. اديهتر كه نهمون ب -

 :مبل بلند شد و گفت يهم از رو راشا

 . يبانيدفتر ش ميبر دينره عصر با ادتي -
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 :را برداشت و گفت نشيماش چييسو انيرا

 . فعال. خونه ام ميساعت سه و ن ادمه،ينه  -

 . راشا هم آماده شد. رفت و در را بست رونيخانه ب از

 .گشت يزودتر هم برم ياز طرف. شد يم ريدا رتريد يقيكالس موس امروز

***** 

از آن شغل استعفا داد، به  يبود، ول يبدن تيترب يپسرانه مرب رستانيدر دب يمدت كوتاه. يبدن تيترب سانسيو هفت ساله، ل ستيب ن،يرادو

 . به آن داشت يخاص يعالقه  نيباشگاه كوچك كه رادو كي. اش بود يكردن باشگاه ورزش رياز آنها دا يكيكه  يليدال

و  يگاه جد يتيشخص. متناسب، قد بلند و چهار شانه ينيب ،يپوست گندم ،يچشمانِ آب. داشت يتبحرِ خاص باليو وال يشنا، بدنساز ي نهيزم در

 . طانيهم شاد و ش يمغرور و گاه

و عضله  كليو ه ديرس يبه خاطر ورزشكار بودنش چهار شانه تر به نظر م نيرادو يجذاب بود، ول اريقد بلند و چهار شانه و بس يهم جوان انيرا

 . ديكش يبه رخ م راياش را جذاب و گ دهيورز يها

و متناسب كه به قول راشا از صدقه سر پدر و  يقلم ينيبه برنزه، ب ليما يپوست گندم ره،يت يچشمان قهوه ا. و پنج ساله بود ستيب انيرا

 . نداشتند ينافرم ينيكدام صورت و ب چيمادرشان ه

آن را رها كرد و  ديد يكه پول را در ادامه دادن به درس و رشته اش نم يياز آن جا يرفته بود، ول شيپ وتريكامپ يدر رشته  پلميمقطع فوق د تا

 . آورد يبه كار در بازار رو

 . كرد يو فروش م ديهم خر وتريآنها داشت كه در كنارش قطعات كامپ يبه همراه لوازم جانب يفروش ليبتا بزرگ موبانس ي مغازه

 . از مشكالتش داشت ييرها يبرا يراه شهيهم. حال زرنگ نيشوخ و در ع يتيشخص

 يكه در نور روشن به نظر م يچشمان قهوه ا ،يمشك يجذاب، موها يو سه ساله، با چهره ا ستيب. شد يراشا كه برادر كوچك آنها محسوب م و

 . شد يم رهيت هيو سا يكيدر تار يول ديرس

 . داشت يخوب يطور صدا نيكارش فوق العاده بود، هم. تاريگ يِنوازندگ يدر رشته  يقيموس ي هيسانسيل

 . كرد يم سيتدر تاريگ ،يقيموس ياز آموزشگاه ها يكي در

***** 

 نيكه در نبود رادو امكيباشگاه به اسم س ياز بچه ها يكي. كرد يرا بلند م نيسنگ يبا قدرت دمبل ها. آزاد بود يدر حال زدن وزنه  نيرادو

 :و گفت ستاديكرد كنار او ا يباشگاه را اداره م

 . دمِ در كارت داره يكي نيرادو -

 :كرد، گفت يآب را باز م يكه سرِ بطر يدر حال. با حوله عرقش را خشك كرد. ستاديگذاشت و ا نيدمبل ها را زم نيرادو

  ه؟يك -

 :امكيس
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 . گه با تو كار داره يدختره ست م هيدونم،  ينم -

گرمكنش را . صورتش را خشك كرد يزيتم يبا حوله . به صورتش آب زد. را خورد يچند ُقلُپ از آب داخل بطر. سرش را تكان داد نيرادو

 . ارج شداز در خ. سر انداخت يو كالهش را رو ديپوش

 . زننده يشيبا آرا. ديپله بود كه دلناز را د نيآخر يرو. از پله ها باال رفت. آن جا نبود يكس

 . قدم شد شيبزند كه دلناز پ يلب باز كرد حرف. نگاهش كرد يظيبا اخم غل. ستاديدلناز ا يپله را هم باال آمد و رو به رو كيآن  نيرادو

 :دلناز

  ؟يجون، خوب نيسالم رادو -

 :ديتوپ نيرادو

  نمت؟يخوام بب ينم گهيمگه نگفته بودم كه د! شد داتيجا پ نيتو كه باز ا ؟يخوا يم يچ -

 :گرفت و گفت نيبه طرف رادو. آورد رونيب يپاك فشيك يزد و از تو يپوزخند دلناز

 . يايشم تو هم ب يخوشحال م .مهيعروس گهيد يآخر هفته  ر،يبگ ايب. اومدنم رو بپرس بعد داد و هوار راه بنداز لياول دل -

 . رونيآرام كارت را پاره كرد و پرت كرد ب يليخ. در حالت صورت و رفتارش نداد يرييتغ چيه نيرادو يبه او نگاه كرد، ول يبدجنس با

 :نيرادو

 . يبر يتون يحاال م يخب، كارتت رو داد يليخ -

 :لبخند زد و گفت دلناز

 . زميروز خوش عز. نهيداماد هم شرو يبرات جالب باشه كه بدون ديشا يراست! كه حرص خوردن نداره نيرم ا يباشه، م -

 :ديلب غر ريبا خشم دستش را مشت كرد و ز نيرادو. همان لبخند صورتش را برگرداند و رفت با

 اقتيل. هه، برو به درك. فت فكر كرده برام مهمهده؟ كثا يرو م شيجا به من كارت عروس نيپا شده اومده ا ييواقعا با چه رو. يعوض يهرزه  -

 . دارن نيتو رو همون امثالِ شرو

 نيدلناز با ا. البته حق هم داشت. دانست يبه خود م نيتوه يكار دلناز را نوع نيا. حرصش گرفته بود. رفت نييهم به سرعت از پله ها پا بعد

 . را خرد كند نيخواست غرور رادو يكار م

 . عالقه به او نداشت ياز همان اول هم ذره ا نيكه رادو يدر صورت. دارد يهنوز هم به او دلبستگ نيدوكرد را يم فكر

كرد و با  يم يخشمش را سر دستگاه ها خال نيبود و ا يبابت عصبان نيحرصش از آن بود كه دلناز قصد خرد كردنش را داشته و از ا ي همه

 . كرد يوزنه ها را بلند م يشتريشدت ب

***** 

 . ساختمان انداختند يبه نما يهر سه نفر نگاه. ترمز كرد نيرادو

 :انيرا

 جاست؟  نيهم -
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 :انداخت و گفت شيبه گوش ينگاه راشا

 . جاست نيآدرس درست هم ،يبانيش يآره، تو اس ام اسِ آقا -

 . كه سر در ساختمان نصب شده بود افتاد يينگاهشان به تابلو. شدند ادهيسه پ هر

آن  يرو. هم قرار داشت يبانيش يدفتر آقا يآنها تابلو نيب. از دفاترِ موجود در ساختمان بود يكيتابلو كنار هم كه هر كدام مختص به  نيچند

 . »يبانيش ريدفتر وكالت ام«: نوشته بود

 :نيرادو

 . تو ميظاهرا كه خودشه، بر -

 :راشا رو به پسرها گفت. ساختمان شدند وارد

 . چهارمه يبچه ها طبقه  -

 . آسانسور را فشرد يدكمه  انيرا

***** 

 . پسرها لبخند بر لب سالم كرد دنيبا د. نشسته بود زشيپشت م يمنش. دفتر شدند وارد

 :گفت يخشك و جد نيرادو

  م؟ينيرو بب يبانيش يآقا ميتون يم -

 :گفت يفينازك و ظر يبا صدا يمنش

  د؟يقبال وقت گرفته بود يشه، ول يشدن كه م -

 :و گفت ديخند راشا

 . هستن انيدر جر يبانيش يقبال هماهنگ شده شما بگو بزرگوار اومده خود آقا م؟يريوقت بگ ديمطب دكتر كه با ميمگه اومد -

 . را برداشت يكرد و با ناز گوش كيرا بار شيچشم ها يمنش

 . باشه چشم... بله... گن بزرگوار هستند و با شما كار دارن يسه تا آقا اومدن م يبانيش يالو، آقا -

 :اش شده بود، گفت يناز هم چاشن يكه كم فيظر يبا همان لبخند و صدا. از جا بلند شد و با دست به اتاق اشاره كرد. را گذاشت يگوش

 . منتظرتون هستند يبانيش يآقا د،ييبفرما -

 . به پسرها انداخت ينشست و نگاه پر از حسرت يصندل يرو يمنش .به طرف اتاق رفتند يحرف چيسه بدون ه هر

***** 

 . زود لبخندشان محو شد يليخ يبر لب نشاندند، ول يزيآم طنتيلبخند ش دنشانيپسرها با د. هم داخل اتاق منتظر نشسته بودند دخترها

 . به اصل موضوع پرداخت يبانيش يآقاكه از جانب پسرها گرم و از جانب دخترها سرد بود،  ياز سالم و احوال پرس بعد

 :با لبخند رو به شش نفر، گفت يبانيش يآقا

 . دياول از همه ازتون ممنونم كه درخواستم رو قبول كرد -
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 :گذاشت و انگشتانش را در هم گرده كرد زيم يرا رو دستانش

هم  ياسناد رسم يبا دفترخونه . نمونده يكار گهيبه اطالعتون برسونم كه د ديكردم و با يرو جمع آور اليمن تمامِ اسناد و مدارك مربوط به و -

هر  اليخ يجور نيشه و ا ياسناد شش دانگ به نامتون م يبرگه ها يبا امضا. اون جا مير يفردا صبح م نيهم ديباش لياگر ما. هماهنگ كردم

 . شه يطرف هم راحت م دو

 :كرد و گفت يتك سرفه ا ايتان

  ؟يفردا صبح چه ساعت. ندارم يمن حرف -

 :يبانيش يآقا

 يمدت كارها نيا يشه من تو يمحسوب م نيطرف ي هيجزء ارث اليو نيكه، ا نيبگم با توجه به ا ديرو هم با نيدر ضمن ا. ازدهيراس ساعت  -

 نيهم يبرا. ست يهانيك يبوده و اون هم وكالت آقا اراتمياخت يكه در حوزه  ميكار اراتيالبته با توجه به اخت. رو انجام دادم شيو قانون يادار

 . تماما انجام شده يهانيك يآقا يورثه  كار

 :به پسرها ادامه داد رو

 بشه؟  انياز شما آقا كيسه دانگ به نام كدوم  نيا ديخوا يكه م ديبه من بگ ديجا با نيا. خواد به نام شما بشه يفردا م اليسه دانگ و -

 :گفت يبانيش يرو به آقا يجد نيرادو ينداشتند، ول يكدام جواب چيه. انداختندبه هم  يسه نگاه هر

 كامال منصفانه ست، درسته؟  يجور نيبه نام هر كدوم از ما زده بشه، ا اليدانگ از و كيهر  -

 :لبخند زد و سرش را تكان داد يبانيش يآقا

 . گرفتند يهانيك يكه دختران آقا ديرو گرفت يميدرسته، شما هم درست همون تصم -

 . شد يدانگ به نامشان م كيآنها هم هر كدام . با تعجب به دخترها نگاه كردند پسرها

 :يبانيش يآقا

حال چون از قصد شما  نيبا ا يوجود نداشت، ول يبودم كارهاشون به من محول شده بود و مشكل قانون يهانيك يآقا ليالبته من چون وك -

 يفردا كارها رو انجام م تشينها. دفترخونه دارم يمن دوست و آشنا تو يول فته،يروز عقب ب هيمربوط به شما  يهاكار ديخبر نداشتم شا ونيآقا

  د؟يموافق. ديصبح دفترخونه باش ازدهيشش نفر لطفا پس فردا راس ساعت  ماش. دم

 :بار ترالن گفت نيا

 يحركت م گهيسه روز د تيو نها ميبگذرون اليتو و ميخوا يرو م يچون ما مدت. تر كارا انجام بشه بهتره عيفقط سر. ستين يا گهيد يچاره  -

 . ميكن

 :و گفت ديآرام خند يبانيش يآقا

 خوشتون اومده درسته؟  اليحساب معلومه كه از و نيبا ا -

 :لبخند زد و گفت تارا

 . داخل ميبر ميل بود نتونستقف اليو يدر ورود يفوق العاده ست، ول! اوه چه جورم -
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 :يبانيش يآقا

 . شه يبهتون داده م ديبزرگوار مشخص شد، كل يپسران آقا يارث و ورثه  فيبه نامتون شد و تكل اليكه و يبله، زمان -

 :گفت انيرا

  م؟ياجازه رو ندار نيا مينيداخلش رو بب مياگر بخوا يعني -

 :يبانيش يآقا

 گم؟  يم يكه چ ديفهم يم. مشخص بشه فشيتكل اليشه كه و يبهتون داده م يزمان ديمنتها كل د،ياجازه كه دار -

 :سرش را تكان داد و گفت انيرا

 . بله، كامال متوجه هستم -

 :رو به دخترها گفت يبانيش يآقا

  د؟يكن ياقامت م اليو يتو گهيتا سه روز د تيپس نها -

 :ايتان

 . بله -

 :يبانيش يآقا

 . مشخص شده فشيخوبه، تا اون موقع تكل -

 :ترالن

 . بود ييبا صفا يواقعا جا. مير يراحت م اليبهتره، الاقل با خ يجور نيا -

 . كرد دييبا تكان دادن سر حرف ترالن را تا يبانيش يآقا

 :به پسرها گفت رو

 شما چه طور؟  -

 :با لبخند جواب داد راشا

 . خانما مقدم ترن شهيهم. ميبش اليخ يب ميفعال مجبور. به اسم خانما افتاد ميقرعه انداخت م،ير ينه ما فعال نم -

 . را برگرداند شيمنظور راشا شده بود، پشت چشم نازك كرد و رو يتارا كه كامال متوجه . حرف به تارا نگاه كرد نيا با

 :يبانيش يآقا

صورت اگر هر شش نفر  نيرو از هم جدا نكرده و در ا اليدو و نيا يواريد چير اصل هد يامكاناتش جداست ول اليبه هر حال و. كنم يدرك م -

 . ديستيكدوم راحت ن چيو مطمئنا ه ديندار ياستقالل چيه ديباش اليتو و نيبخوا

 :سرش را تكان داد و گفت ايتان

 . ميمخالف بود نيهم يدرسته، ما هم واسه  -

 :آوردند گفت يكه فقط پسرها از آن سر درم يو با لحن خاص ديآرام خند نيرادو
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 . ميرو قبول دار نيما هم ا ست،ين يعنوان كار درست چيبه ه ،يهانيحق با شماست خانم ك قايدق -

 . گفتند ينم يزيزدند و چ يدر حالت صورتشان بدهند فقط لبخند م يرييكه تغ نيآنها بدون ا يانداختند، ول يبه تك تك پسرها نگاه دخترها

***** 

 . انجام شد و حاال هر شش نفر صاحب آن جا بودند اليو يكارها باالخره

 . بودند كه زنگ در به صدا در آمد ازشانيبستن چمدان ها و جمع كردن لوازم مورد ن يدر تكاپو دخترها

 :تارا

  ه؟يموقعِ روز ك نيا -

 . رفت فونيبه طرف آ ترالن

 :ترالن

  ه؟يك -

 . باز كن دختر -

 :جلو آمد و گفت ايتان. و تارا نگاه كرد ايپر از تعجب به تان يبا چشمان ترالن

 ترالن؟  هيك -

 :گفت يگوش يسرش را تكان داد و تو ترالن

 . تو عمه خانم دييبفرما -

 . را گذاشت يدر باز كن را زد و گوش ي دكمه

 :با تعجب گفت تارا

 ! كنه؟ يجا چه كار م نيا گهيد نيا -

 :ترالن

 . ميرو كم داشت نيدونم، فقط هم يمن چه م -

 :به طرف در رفت و گفت ايتان

 . جور بهتر شد كه خودش اومد نياتفاقا ا. مير يم ميخواستم برم خونه اش و بهش بگم دار يمن عصر م -

 ايتان. عمه خانم سرد و خشك جواب داد. به طرفش رفت و با لبخند سالم كرد ايتان. آمد يعمه خانم عصا زنان به طرف ساختمان م. را باز كرد در

 . را گرفت و كمكش كرد از پله ها باال برود شيبازو ريز

هر سه در . نديمبل بنش يكمك كرد رو ايتان. تارا و ترالن سالم كردند كه عمه خانم با همان لحن سردش جوابشان را داد. ساختمان شدند وارد

 . تندسالن نشس

 :با لبخند رو به عمه خانم گفت ايتان

 . ميچه عجب عمه خانم، واقعا تعجب كرد -
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 :كالمش گفت شيخانم همراه با ن عمه

 . ديتلفن بزن هي اديزورتون م يبشه، وگرنه حت داتونيكه كارتون داشته باشم اون طرفا پ نيمگه ا. ديتعجب كن دميآره خب، با -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ ترالن

 ميدار يول ميالتيفعال تعط. شه يدانشگاهمون شروع م گهيماه د كي. خودش رو داره يخب هر كدوم از ما مشغله ! حرفا كدومه عمه خانم نيا -

 . ميكن يخودمون رو آماده م

 :بزرگ با عصا به تارا اشاره كرد خانم

  ؟يدار يتو چه بهونه ا ؟يدرس و دانشگاه دارن تو چ نايا -

 :صورت زد يبه پهنا يلبخند تارا

 ... آفتاب، سمندر، شكوفه، مـ ،ينونو، پولك. رو بدم ووناميتك تك ح يغذا ديشم با يم دارياز صبح ب. سرم شلوغه شتريب نايمن كه از ا -

 :خانم دستش را باال آورد، با توپ و تشر گفت عمه

خونه؟ من به سن تو بودم دو تا  ايست  لهيجا طو نيا ؟يكن يداره مباغ وحش رو ا هي يسنت دار نيبا ا يكش يبسه بسه، دختر تو خجالت نم -

 يخجالتم نم يجا واسه خودت باغ وحش راه انداخت نيكنن، اون وقت تو ا يم يشوهراشون دارن بچه دار يبودم، همسنات تو خونه  دهييشكم زا

   ؟يكش

 :آرام گفت يلحن يسرخ از خشم ول يبود با صورت دهيرس تيكه به اوج عصبان تارا

كه برن  نيكنن نه ا يپدر و مادراشون م يبه سنِ من عشق و حالشون رو خونه  يدخترا. ميكن ينم يعمه خانم االن كه تو عصر حجر زندگ -

من . ستين يدار لهيطو ووناياز ح يدر ضمن نگهدار. دايگ يم يزيچ هيخواست شوهر كنه شما هم  يك. بچه آب بكشن يشوهر كهنه  يخونه 

 . من عالقه داربهشو

 :به او انداخت يخانم نگاه بد عمه

  ؟يشه كه تو شد يعالقه مند م وونيبه ح يكدوم آدم عاقل ؟يزن يم هيچه حرف نيكن ا ايدختر ح ؟يبهشون عالقه دار -

 :ديبلند خند تارا

 . ست گهيحس د هيعمه خانم منظور من اون عالقه نبود،  -

 :به هر سه انداخت يعمه خانم نگاه. انداختند نييو ترالن با لبخند سرشان را پا ايتان

 آره؟  د،يخند يكه بزرگترتونم م يمن يكه به حرفا دهيرس ييكارتون به جا. ديشد تيخوب ترب يليكه خ نميب ينه، م! خوشم باشه -

 :گفت عيسر ايتان

 ...فقط م،ينداشت ينه عمه خانم سوء تفاهم نشه، ما منظور -

 :خانم عمه

 . جا نياومدم ا يا گهيد زيچ ياصال من واسه  ه،يمنظورتون چ دميخوب فهم يليخ. ديكن شيخواد ماست مال يخب، نم يليخ -

 :با اخم گفت ايبه تان رو
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  ؟يبه روهان جواب رد داد يواسه چ ديچشم سف يدختره  -

 :و گفت ديرا در هم كش شياسم روهان ابروها دنيبا شن ايتان

 ! د؟يدون يشما از كجا م -

 :خانم عمه

 . خواد يگه كه تو رو م يو هنوز هم م ستيرو هم گفت كه روهان دست بردار ن نيا يرو گفت، ول زيمادرش بهم زنگ زد و همه چ روزيد -

 :دخالت كرد ترالن

 . داره ها ييپسره عجب رو. بهش نداره يعالقه ا چيه ايتان. خواد يرو م ايكرده كه تان خوديب يليخ -

 :گفت هم دخالت كرد و تارا

 . يخواستگار اديشه م يكنه، تازه بعدش هم پا م يم ديآره واقعا، تهد -

 :بلند گفت يخانم با صدا عمه

اسم و رسم  يسرشناس و پولدار، خانواده  لكرده،يكم داره؟ آقا، تحص يمگه اون پسر چ د؟يكن يدخالت م يشماها به چه حق. نميبب ديساكت ش -

 . رن يو م انيدستش م ريبزرگ داره كه صد نفر ز يكارخونه  هي. دوستش داشت يليپدرتون هم خ. دار

 :با حرص گفت ايتان

 رفته؟  ادتونيمهسا رو  ؟يكرده چ شيكه تو زندگ يپس اون همه كثافتكار -

 :خانم عمه

مشكل از . آبرو رو انداختن جلو گربهرو خوردن  ايدوره ح نيا يدخترا. روهان كرده بود زونِيدختره خودش رو از قصد آو. نرفته ادمينه  -

 . شد يدختره ست كه با ناز و عشوه خودش رو انداخته بود به روهان، وگرنه با پول دهنش بسته نم

 :ترالن

 دلش خواست بكنه؟  يهر غلط ديبود پسره هم با زونيدختره اگر آو يعني -

 :خانم عمه

 يليدل. تونه بچرخونه يانگشتش م هي ير تو ناز و عشوه ماهره كه صد تا مرد رو روقد نيزن ا. تونه خودش رو نگه داره يم يمرده، تا حد -

 . رو نداره ايتان اقتيو ل هيروهان آدمِ بد دينداره بگ

 :پوزخند زد ايتان

 . قانع كننده نبود يول د،يدار يواقعا استدالل جالب -

 :خانم عمه

  ه؟يناز كردنت چ گهيخواد، د ياون پسر همه جوره خاطرت رو م. دختر ياز بس غُد -

 :گفت ينسبتا بلند يبا صدا ايتان

. رو دارم ماتميكارا و تصم ارِيخودم اخت يدرست، پدرم ما رو به شما سپرده بازم درست، ول ديعمه خانم من احترام شما رو دارم، بزرگترم هست -
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 . ستميا يحرفم هم م يرو ديرو بدون نيج كنم و اخوام باهاش ازدوا يوجه هم نم چيندارم و به ه يگم به روهان عالقه ا يم

 :زد نيرا به زم شيعصا تيخانم با عصبان عمه

  ؟يستيا يمن م يتو رو يساكت شو دختر، به چه جرات -

 :ايتان

 . رميبگ ميام تصم ندهيآ يخودم برا ديبذار يدارم، ول يگفتم كه من همه جوره احترامتون رو نگه م -

 :خانم عمه

 . يبكن تيبا زندگ يباز نيكه بذارم همچ يصاحاب نشد يقدر ب نيا -

 :به ترالن گفت رو

 . يبانيكنه، تو هم با فرامرز پسر ش يبا روهان ازدواج م ايتان -

 :معترضانه گفت ترالن

- يبهتون بگم نه از ر ديمن با يول رهيبگ ميتونه واسه خودش تصم يم ايتان ه؟يچه حرف نيعمه خانم ا! انه از صداش، نه  اد،يم مفرامرز خوش خت

 . زارميبرعكس تا سرحد مرگ ازش ب. اديآدم خوشم نم نيا يِچيشُل و ولش، از ه تياز كاراش، نه از خودش و شخص

 :خانم صداش را باالتر برد عمه

 . بهيو نج ريكم داره؟ سر به ز يمگه فرامرز چ. ترالن يپر رو شد يليخ -

 :ديخند تارا

بار هم  هي. كنه يتصادف م ابونيكنار خ يچراغ برق و سطل آشغاال رِيره هزار بار با ت يراه م ابونيداره تو خ يكه وقت رهيآره، از بس سر به ز -

 ! ماشاهللا رهيبشر سر به ز نياز بس ا. يزده بود تو جو رجهيبا كله ش

 . عمه خانم از خشم سرخ شده بود يول دند،يو ترالن خند ايتان

 :خانم عمه

از خداتون  ديواقعا كه، با! ينيروهان اون همه متشخص و آقا، فرامرز هم با اون همه نجابت و سر سنگ. ديرو ندار ييپسرا نيمچه اقتيشماها ل -

 . هم باشه

 :گفت يجد ايتان

 تياهم ميذره به ما كه برادرزاده هاتون هست هيذره، فقط  هياز خدامونه  يول م،يانتخاب كن يعمه خانم كه اونا رو به همسر ستيما از خدامون ن -

 . ديمون نگران باش ندهيآ يو برا ديبد

 :خانم عمه

 ديبُِترش ديگفتم صبر كن يم. ديگفتم با روهان و فرامرز ازدواج كن يتون نگران نبودم نم ندهيآ يمن اگر برا ؟يزن يرو م يحرف نيچه طور چن -

 . يخواستگار اديه نگاتون كنه چه برسه بكن يفروش سر كوچه هم رِغبت نم يآخرش سبز

 :ترالن



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٥ 

 . ميدو تا موجود ناشناخته ندار نيبا ا مياگر هم داشته باش. ميبه هر حال ما فعال قصد ازدواج ندار -

 :رو به دخترها گفت يخشك و جد شهيكرده بود مثل هم هيتك شيكه به عصا يدر حال. ستاديخانم با حرص از جا بلند شد و ا عمه

 . يات فكر كن ندهيسرنوشت و آ يرو شتريبهتره ب. كنه يفكراش رو م ايبه مادر روهان هم گفتم كه تان. من حرفام رو باهاتون زدم -

 :با اخم جواب داد ايتان

قدر خودش رو  نيپس بهتره ا. گم نه يمن در جواب درخواستش فقط م اديب نييروهان باال بره، پا. عمه خانم ديبهشون ند يقول چيلطفا ه -

. ميمون يبهشت م ياليو يرو تو يو مدت ميكن يدر ضمن ما فردا حركت م. شه يروز نظرم عوض م هينداشته باشه كه  ديام نيخسته نكنه و به ا

 . ميمون يهمه فكر و مشغله دور م نيمدت از ا هيكه  نيشه هم ا يهم حال و هوامون عوض م

 :به او زل زد و گفت ميخانم مستق عمه

 كجاست؟  گهيبهشت د ياليو -

 :تارا

 . بهشت ميما اسمش رو گذاشت. نامه گفته بود تيكه بابا در موردش تو وص يياليهمون و -

 :خانم سرش را تكان داد عمه

  ان؟يخوان ب يموافقن؟ نكنه اونا هم م ؟يبزرگوار چ يپسرا -

 :گفت ترالن

 . ميمون يم اليو يفقط ما سه تا تو. ميبهشون هم گفت. انينه اونا نم -

 :خانم عمه

ازدواج  يمورد برا نيروهان و فرامرز بهتر ديديسرتون به سنگ خورد فهم ديشا ديكن يمدت فكرتون رو آزاد م هياون جا  دير ياتفاقا م. خوبه -

 . ديدر موردشون فكر كن شترياون جا ب ديرفت. با شماها هستن

 . موافقت تكان داد يانه كه به بحث خاتمه دهد سرش را به نش نيا يبرا ايتان

 :خانم عمه

 . بمونند الينداره سه تا دختر تنها تو و تيخوب دينعمت رو هم با خودتون ببر يراست د؟يمون يچند وقت م -

 :گفت ترالن

 . شه يم يچ مينيدر مورد نعمت هم باشه بب. داره يبستگ. دو ماه اي كي ديشا -

 . به هر سه انداخت و به طرف در رفت يخانم نگاه عمه

 . سه به دنبالش رفتند هر

 :ايتان

 . هيچه عجله ا د،يموند يم شمونيناهار پ -

 :خانم عمه
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 . ديكرد ييرايازم پذ يكاف يخوام، به اندازه  يناهار نم -

 :ترالن

 . گهيد ديعمه خانم، خب به ما هم حق بد دياز ما ناراحت نباش -

 :خانم عمه

  د؟يكن يتون باز ندهيكه بذارم با آ نيا ؟يچه حق -

 . ندينگو يزيچ گريبا چشم به ترالن و تارا اشاره كرد كه د ايتان. خانم پشتش به دخترها بود عمه

 :رو به دخترها گفت نيماش ياز پنجره . عمه خانم نشست. باز كرد شيرا برا نيراننده در ماش. كردند يخانم را تا پشت در باغ همراه عمه

موضوع روهان و فرامرز هم فكراتون  يرو. ديزود هم برگرد. دينعمت رو حتما با خودتون ببر ديبر ديخواست. بهتون گفتم يحواستون باشه چ -

 . زنم يبا خانواده هاشون حرف م ديبرگشت يوقت. ديرو بكن

 . عمه خانم سرشان را تكان دهند يحرف ها دييتا يو ترالن مجبور شدند به نشانه  ايتان

 :گفت ايبار تان نيا

 . ديباشه عمه خانم، شما هم مواظب خودتون باش -

 . نداد و به راننده اشاره كرد حركت كند يخانم پاسخ عمه

 :فرستادند و تارا گفت رونيرا ب شانيكوچه گذشت هر سه نفس ها چياز پ نيكه ماش نياز ا بعد

 ! با توپِ پر اومده بودا -

 :ديخند ترالن

 . ميمحضر عقد كن ميدستمون و بر ميرياالن شناسنامه هامون رو بگ نيخواست مجبورمون كنه هم يآره م -

 :ايتان

 . ميكار دار يكل. وسط كوچه ميستاديا خيس يجور نيتو، هم ميبر -

 .سه رفتند تو هر

***** 

به  يكش و قوس ايتان. آورد رونيب نيهر كدام چمدان خودش را از ماش. شدند ادهيرا داخل بردند و پ نيماش. دباز كر ديرا با كل يدر نرده ا ايتان

 . كرد يتارا لبخند بر لب به اطرافش نگاه م. ديكش يقيترالن نفس عم. به اطراف انداخت يبدنش داد و نگاه

 :تارا

 . شه ازش چشم برداشت ياصال نم ه،يباحال يعجب جا -

 :و گفت ديچمدانش را كش ترالن

 . ميكن تيتوش رو هم رو ميبر م،يكرد ارتيرو كه قبال ز رونشيب -

 . رفتند اليو به طرف و دنديرا كش شانيو تارا هم دنبال ترالن چمدان ها ايتان
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 :ايتان

 . رونشهيمطمئنم داخلش صد برابر خوشگل تر از ب -

 :صورتش تكان داد و گفت يتارا دستش را جلو. گذاشتندقدم به داخل . درش باز شد. را در قفل چرخاند ديكل

 كم دم داره، نه؟  هي -

 :پنجره ها را باز كرد ايتان

 . داخلش گرفته ست يچند وقته درش باز نشده، هوا ستيآره، معلوم ن -

 :ها را برداشت يمبل و صندل يرو يمالفه ها ترالن

 . بچه ها ميوپ افتادت يِخونه تكون هي. نشسته هياثاث يهم رو يعجب خاك -

 :دو تا سوت زد و گفت تارا

 . گل يدسته  نهويع مشيكن يم ،يكارِ دو سوته آبج -

 :دهانش بست و دستانش را به هم زد يشالش را جلو يحرف گوشه  نياز زدن ا بعد

 . جلو انياهل كاراش ب ميبسم اهللا، ما كه رفت -

 . و مرتب شد زيو ترالن هم به كمكش رفتند و خانه در عرض سه ساعت تم ايتان. ها رو جا به جا كردن يكرد به صندل شروع

سمت راست سه تا در و سمت . متنوع بود يبا طرح و رنگ ها ييو مبل ها يو صندل زيسالن نسبتا بزرگ پر از م كيداخلش از رو به رو  ينما

هم كه سمت چپ بود درِ حمام و  يدر. قرار داشتسمت چپ سالن  يآشپزخانه اش اُپن بود كه درست گوشه . در قرار داشت كيچپ 

 . مجزا شده بود يا شهيدر صاف و كامال ش كي قيبود كه حمام از طر ييدستشو

 . يرانيبود و هم ا يهم فرنگ ،ييدستشو. قرار داشت يبهداشت سيحمام وان و سرو داخل

 . كرد و به برق زد زيرا تم خچاليترالن . شد يم دهيد از،يمورد ن ليآشپزخانه، همه جور وسا داخل

 :تارا

 . ميپرش كن ديخر ميامروز بر ديبا -

 :در همان حال گفت د،يكش يدستمال م يغذاخور زيم يرو ايتان

 . كن هيته ميكه الزم دار ييزاياز چ ستيل هيترالن تو . ميخر يهمه رو امروز م. ميآره واسه خونه هم چند تا خرت و پِرت الزم دار -

 :گذاشت و گفت زيم يها را رو چيساندو يبسته  ايتان. را تكان دادسرش  ترالن

 . ميبخور ميو خرما با خودم آوردم، وگرنه ناهار هم نداشت رينون و پن چيخوبه ساندو -

 :تارا

 . خوره يبه دردمون م. ريرو بگ ييتزايآدرس و شماره تلفن چند تا رستوران و پ رونيب ميامروز رفت يدمت گرم ول -

 :ايتان

 . كنم يكار رو م نيباشه، هم -
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 :ترالن

  ست؟يبهتر ن ميبذار يپشت درِ نرده ا گهيدرِ د هيبچه ها به نظرتون  -

 :با تعجب گفت ايتان

 ! چه طور؟ -

 :ترالن

 يشلوارك ورزشتاپ و  يتونم لباس بسته تنم كنم بعد برم نرمش، تو يمن صبح ها نم. شه ينم ميو بر ميايتو باغ آزادانه ب ميآخه اگر بخوا -

 . راحت ترم

 :كرد و گفت يهوم تارا

 . ميواسه اش بكن يفكر هي ديگه، با يآره راست م -

 :سرش را تكان داد و گفت ايتان

 . در رو كار بذاره اديب يكيگم فردا  يم. دم يرو م بشيترت رونيب ميباشه، امروز رفت -

رفتند و  شانيبه اتاق ها يبعد از خوردن غذا هر كدام با خستگ. را مشخص كرده بودند شانياز قبل اتاق ها. را خوردند شانيها چيساندو

 . دنديخواب

***** 

 

 . روز بعد دو

كردند ينگاه م اليپر از تعجب به در و يهر سه با چشمان. بودند ستادهيا اليو يو راشا هر سه جلو انيو را نيرادو. دوازده شب بود ساعت . 

 :با شَك گفت انيرا

 جا بود؟  نيدر، ا نيا يبچه ها اون سر -

 :و گفت ديبه در كش يدست نيرادو

 . بود يدر نرده ا هي. جا نبود نيا ادمه،ينه بابا من  -

 :كرد گفت ينگاه م اليكه به اطراف و يهم جلو آمد و درحال راشا

 . اليو ميايب ميشبونه قصد كن دنيتو، ترس ميبر ميرو گذاشتن ما نتون نيحتما دخترا ا -

 :پوزخند زد و گفت نيرادو

 . ميرو دار اليو ديچون ما هم كل ،يگ يآره راست م -

 :اشاره كرد و گفت واريبا لبخند به د راشا

 كــنـه؟  يشه چه كار مـ يدر باز نم ديد يپسرِ خوب وقت هي -

 :لبخند بر لب گفتند انيو را نيرادو
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 . ره بـــــاال يم وارياز د -

 :د و گفتدر هوا بشكن ز راشا

 . من برم باال در رو باز كنم ديريقالب بگ ديايحاال ب د،يكرد افتياز داش راشا در ازيصد امت يكي وليا -

 :انيرا

 . نيريرم، شماها قالب بگ يمن م -

 :راشا

 . رم يفكرش از من بود پس من م -

 :نيرادو

 . راشا تو برو د؟يآورد ريخب، شماها هم وقت گ يليخ -

 . ديگرفت و خودش را باال كش واريد يحركت دستانش را به لبه  كيبا . قالب گرفت، راشا هم باال رفت نيرادو

 :به باغ انداخت و آرام گفت ينگاه. نشست واريد يراشا رو. كنار رفت نيرادو

 . چراغا هم خاموشه، حتما الال كردن ست،يتو باغ ن يكس -

 :با حرص گفت انيرا

 . ومدهين يكيزود باش تا . موقعِ شب همه خوابن نيمعلومه ا ؟يد يسه من آمار مبرو در رو باز كن، وا -

رفتند كه چراغ  يخودشان م ياليآهسته آهسته به طرف و. هم وارد شدند و در را بستند انيو را نيرادو. و در را باز كرد ديپر نييآرام پا راشا

. و سرش را خم كرد ديگل پر يپشت بوته ها عيسر انيرا. شوند يگشتند تا مخف يم يهول شده بودند، دنبال مكان. دخترها روشن شد ياليو

 . شدند يمخف انيو درست پشت را دندين و راشا هم پشت سرش دويرادو

مش مشا اسيعطر گل  يبو. ديكش يقينفس عم. و اطراف را نگاه كرد ستاديبالكن ا يتو. شانه اش انداخته بود يشال رو كيتارا . باز شد اليو در

خش خش دوباره به  يصدا يول د،يند يزيچ. نگاهش را به سمت چپ چرخاند. دياز پشت بوته ها شن يخش خش يهمان موقع صدا. را پر كرد

 :را تر كرد و گفت لبانش. گوشش خورد

 ! اون جاست؟ يك -

 . آمد يكه به آن طرف م دنديتارا را شن يپا يصدا. به هم انداختند ينگاه پسرها

 :پچ پچ كنان گفت انيرا

 . طـــرف نيا اديداره م م؟يكن يحاال چه غلط -

 :نيرادو

 . ديفقط تكون نخور د،ينترس. شه يمتوجه ما نم -

 . رفت يبه همان سمت م ميتارا مستق يول

 :گفت ينسبتا بلند يدفعه راشا با صدا كي
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 .ــــويم ــــويم ــــويم -

 :تآرام گف انيرا. لبخند زدند نيو رادو انيرا

 . ادامه بده ول،يا -

 . كرد ديگربه را تقل يپشت سر هم صدا گريچند بارِ د راشا

 :با ذوق گفت تارا

 ! تو يدار يناز يجــــــونم، قربونت برم چه صدا يا -

 :آرام گفت يليخ يليراشا با ذوق، خ. گشاد شد شانيها چشم

 . دختر ُكشه المصب. ديجونِ من صدا رو حال كرد. گه قربونت برم يم! با من بودا -

 :پوزخند زد و آهسته گفت انيرا

 . ادامه نده تا فكر كنه اون گربه رفته گهيفقط د. يندار فيكردن حر ويم ويم يآره تو -

 :نيرادو

 . ستينكنه ول كن ن داشيو تا پ اديوگرنه م -

 :دوباره گفت تارا

  ؟يخوشگله، رفت يشيپ ،يشيپ -

 :با لبخند آروم گفت راشا

 . دونه من خوشگلم يم دهيند نيبب -

 :انيرا

 !احمق جون با گربه ست نه با تو -

 :راشا

دونم مهمه،  يكه خودم م نيهم ده،يچون منو ند ستيكنه مهم ن ياون فكر م ستم،يدونم ن يخودم كه م يكنه من گربه ام، ول يخب اون فكر م -

 . چون خودم از خودم مطمئنم

 :و آرام گفت ديخند نيرادو

  ؟يگفت يچ يديخودت فهم نيجونِ رادو -

 :ديهم آهسته خند راشا

 . خورم آره يقسم م -

 :انيرا

 . دميفهم يهمون قسم خورد -

 :نيرادو
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 . ما نشه، بره يتا دختره متوجه  دينگ يزيچ گهيبچه ها د -

 :راشا

 . از پچ پچ هم آروم تر. ميزن يآروم حرف م ميما كه دار -

 :نيرادو

 . ميمراقب باش ديدر هر صورت با -

 يم اليتارا به طرف و. هر سه از پشت بوته ها به آن سمت نگاه كردند. شد يكه دورتر م دنديتارا را شن يقدم ها يصدا. سه سكوت كردند هر

دادند و  رونيرا ب شانيهر سه نفس ها. دنديرا شن اليدر و يبعد از آن هم صدا دند،يرا دزد شانيبه اطراف انداخت كه پسرها سرها ينگاه. رفت

 . در را باز كرد وارد شدند نيكه رادو نيرفتند و بعد از ا اليبار آهسته تر از قبل به طرف و نيا. ستادنديا

 

 هشتم فصل

 

 . خواستند در باغ نرمش كنند يم. بودند دهيشان را پوش يلباس ورزش دخترها

 :تارا

گفت نعمت رو هم  يمدت دور و برمون شلوغ نباشه اون وقت عمه خانم م هي ميتخواس يم. ماياورديگم خوب شد نعمت رو با خودمون ن يم -

 . ديببر

 :لباسش را بست و گفت پيز ايتان

 . شد به امان خدا وِل كرد يآره خونه رو هم نم -

 :لبانش را جمع كرد تارا

حال كردم . پاك، مطبوع! بود ييا عجب هوابچه ه يوا. برد، رفتم تو بالكن يجام عوض شده بود خوابم نم. بد خواب شده بودم شبيد -

 . شييخدا

 :ترالن

 . خوابم برد دهيمن كه سرم به بالشم نرس. يشبگرد يپس رفت -

 :ايتان

 . كرد يراه رفته بودم پاهام ناله م روزياز بس د. خسته بودم يليطور، خ نيمنم هم -

 :با لبخند گفت تارا

 . همه ناله، كباب شد نيا يدلم برا! ياوخ -

 :زد و گفت شيبا لبخند به بازو ايتان

 . طونيش -

بلند  نيآست شرتيتارا هم ت ره،يت يبا كاله لبه دار به رنگ آب يترالن هم تاپ و شلوارك آب. به تن داشت د،يسف يگرمكن و شلوار ورزش ايتان
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 . بود زانيسوت هم به گردنش آو كي. كمرنگ با شلوار هم رنگش يبه رنگ نارنج يچسبان ورزش

به باغ  يتارا پشت پنجره رفت و نگاه. اورديآبشان را ب يها يبطر خچاليرفت از داخل  ايتان. سر گذاشتند يو تارا هم، كالهشان را رو ايتان

 . انداخت

 . نه، خودشان بودند. چشمانش را بست و باز كرد. دنديدو يكرد كه هر سه در باغ م يباز به پسرها نگاه م يگرد شد، با دهان چشمانش

 :زده گفت بهت

 !چه خبــــره رونيب دينيبب ديايبچه ها ب -

 :ستاديكنارش ا عيسر ترالن

 ! شده؟ يمگه چ نميبب -

 :پسرها تعجب كرد دنيد با

 ! كنن؟ يجا چه كار م نيا نايا -

 :تعجب گفتبا . را نگاه كرد رونيو از پنجره ب ستاديكنارشان ا ايتان

 ! چه طور اومدن تو؟ م،يدر رو كه عوض كرده بود! داشتن؟ ديمگه كل -

 :پوزخند زد ترالن

 . كنن يدارن واسه خودشون ورزش م لكسيهه، نگاشون كن چه ر -

 :كالهش را مرتب كرد ايتان

 خوان؟  يم يجا چ نيا مينيبب ميبر -

 :به ترالن انداخت ينگاه

 . ايبرو لباست رو عوض كن ب -

 . به تن كرد يرنگ يبار گرمكن، همراه با شلوار طوس نيا. سرش را تكان داد ترالن

 . كردند يبودند و ورزش م ستادهيخط ا كيزد، پسرها هم در  يسوت م نيرادو. ستادنديبالكن ا يخارج شدند و رو اليسه از و هر

 :از همان جا داد زد ايتان

 اون جا چه خبره؟  ،يآهـــا -

 . ستادنديپسرها ا يآمدند و رو به رو نييدخترها از پله ها پا. لبانشان نشست يرو يدخترها لبخند خاص دنيبرگشتند و با د پسرها

 :ترالن

  ن؟يشد اليوارد و يك يبا اجازه  -

 :پوزخند زد و گفت نيرادو

 . خودمون يبا اجازه  -

 :ايتان
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 نشه؟  داتونيورا پ نيا ميهست اليو يمگه قرار نشد تا ما تو. ديكرد جايب يليخ -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو انيرا

دانگ به  كينه االن كه هر كدوممون . به ناممون نشده بود اليكه و ميگذاشت ياون قرار رو زمان يكه به اسم شما افتاد، ول ميبله قرعه انداخت -

 . نامشه

 :تارا

 . ديسيسر حرفتون وا ديمرد باش ديداره؟ حرف زد يچه ربط -

 :با همان لبخند گفت راشا

االن  يول م،ينداشت يفيتكل چيهوا بود و ما ه يرو اليو ميگفت؟ اون موقع كه اون حرف رو زد يچ انيرا يديشن. كه شَك نكن مونيمرد يتو -

  ه؟يحرف. توش ميايب ميتون يم ميسه دانگش مالِ ماست و هر وقت كه بخوا اليو

 :با حرص گفت ايتان

 . ميستيجا آزاد ن نيبا وجود شما ما ا. كنه رونتونيو محترمانه ب اديب سيزنم پل يوگرنه زنگ م ديجا بر نيبهتره هر چه زودتر از ا -

 :گفت يخشك و جد نيرادو

كه  ستيبند ن ييبازم دستتون به جا. سه دانگش مالِ ماست اليو نيكه ا دميد يمدرك نشونش م اديهم ب سيپل. نترسون خانم سيما رو از پل -

 . ميهم به شما ندار يكار ميخودمون هست ياليو يما تو. ديكن رونيما رو ب ديبخوا

 :با پوزخند گفت ترالن

  التون؟يتو و نياومد يم رتريشد دو ماه د يم يحاال چ! كه ميتعارف ندار. ديهم داشته باش يكار هينه تو رو خدا  -

 :گفت انيبار را نيا

  د؟ياينم گهيچرا شما دو ماه د -

 :گفت تارا

 . ميچون ما زودتر اومد -

 :راشا

 . ميقصد رفتنم ندار. ميبمون ميخوا يو م ميكه ما هم اومد نهياصل ا. يكه اومد يزود اومد. خانم ستين ييصف نونوا -

 :گفت نهيدست به س ترالن

 نه؟  گه،ينداره د يراه چيه يعني -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو انيرا

  .نـــه -

 :ترالن

تو  يهر ك ميكش يم الهايو نيب واريد هياالن  نيهم. ميخور يجا تكون نم نيما هم از ا ديرو بدون نيا ديبمون نيخوا يخب، حاال كه م يليخ -
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 چه طوره؟ . هيمثل دو تا همسا. خودش ياليو

 . به هم انداختند ينگاه پسرها

 :گفت نيرادو

 . كنم يفردا جورش م ايمن امروز . هم خوبه يليخ ،ياوك -

 . برگشتن اليموافقت كردند و به داخل و دخترها

***** 

 . دستانشان را به هم زدن يبا خوشحال پسرها

 :راشا

 . باالخره روشون كم شد. نهيهم -

 :با لبخند سرش را تكان داد و گفت انيرا

 گهيرو عوض كردن د اليدرِ و ومدهيهنوز ن. دادن يراهمونم نم گهيد مياومد ياگر نم ديباور كن. تمام و كمال متعلق به خودشونه اليفكر كردن و -

 . خواستن بكنن بماند يچه كارا م

 :رفت اليبه طرف و نيرادو

 . ميباش واريبه فكر د ديكنار، با دنيفعال كه كش ال،يخ يب -

 . هم دنبالش رفتند انيو را راشا

 :راشا

  م؟يرو از كجا جور كن واريحاال د -

 :انيرا

 چه طوره؟ . دردسر يهم كم خرجه هم ب. ميبكش يگم تور يم من -

 :گفت نيرادو. داخل رفتند

 . ميزن يعصر كه برگشتم در موردش حرف م. برم باشگاه ديفعال با. بودم نياتفاقا منم تو فكر هم -

 . صبحانه را آماده كردند و مشغول شدند بساط

 . با هم متفاوت بود ليفقط طرح و رنگ و نوع وسا. دخترها بود ياليبه و هيپسرها هم كامال شب ياليو يداخل ينما

***** 

 :آشپزخانه نشستند و تارا گفت يصندل يبا حرص رو دخترها

- ه هخوان؟  ياز جونمون م يچ گهيد نايا! ياَك 

 :ترالن

 . نه دو تا، سـه تـــــا ،يكينه . ديراه رس حاال زد و سر خر از. تنها و راحت م،يكن يمدت واسه خودمون عشق و حال م هي ميسرمون گفت ريخ -
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 :با حرص گفت ايتان

سه دانگش واسه  اليگن نه، و يم د،يايب گهيدو ماه د ديبر ميگ يبهشون م. كشن كنار يهم نم ديبا تهد! هه ؟يفكر كردن چ. دم ينشونشون م -

 ! دارن ييعجب رو. ديشما بر ميمون يجا م نيماست پس هم

 . دندياز جا پر ايكه ترالن و تان زيم يبا خشم محكم زد رو تارا

 :و گفت شيزد به بازو ترالن

- دميتو؟ ترس يمگه مرض دار! ا . 

 :ديخند بلند

 . شدم ريجو گ ديببخش -

 :با خنده گفت ايتان

 . توست تيحكا ره،يجو نگ رهيگن آدم رو برق بگ يم -

 . دنديسه خند هر

 :داد و گفت رونينفسش را ب تارا

 . همه مزاحم دور و برمون نبود نيا گهيشد؟ اون وقت د يواسه خودمون م اليشد تمامِ و يم يچ -

 :ترالن

 . شه يروشون كم م يآ. سهمشون رو بفروشن ميكن يكار هيگم  يمن كه م -

 :كرد و گفت ينُچ ايتان

 . كرد شونيبشه راض ايراحت نيكشن؟ فكر نكنم به ا يچه طور سه دانگشون رو به رخ م نديب يمگه نم. شه ينم -

 :تارا

 . قبول كردن ديشا م،يگ يحاال ما م -

 :ايتان

 . دن چه برسه به خونه ينم لييجون به عزرا دميكه من د يينايا. كنن يگم قبول نم يمن كه م -

 . دنديسه خند هر

***** 

 . خارج شد اليورنگش شد و از  ديسوار سمند سف نياز صرف صبحانه رادو بعد

 . بودند اليو راشا داخل و انيرا

 . رفت يور م ونيزيراشا با تلو. آمد رونيبست از اتاقش ب يبلوزش را م يكه دكمه  يدر حال انيرا

 :به او انداخت و گفت ينگاه انيرا

  ؟يكن يچه كار م -
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 :راشا

 . كنه يدونم چرا كار نم ينم يآنتن بهش وصله ول ميس. ارميخوام شبكه ها رو ب يم -

 :انيرا

  ؟يتو مگه امروز كالس ندار يراست. بهش دست نزده، حتما خراب شده يوقته كس يليخ -

 :كرد، گفت يرا امتحان م ونيزيتلو يهمون طور كه كانال ها راشا

 . كه چهارشنبه ها كالس ندارم يدون يم. نه، امروز چهارشنبه ست -

 :انيرا

 . فعال. رم يخب من دارم م يليخ. نبود مادي ،يگ يآره راست م -

 . بود، آن طرف باغ پارك شده بود يال نود نقره ا كيكه  نشيماش. از خانه خارج شد انيرا. فقط سرش را تكان داد راشا

 .سوار شد و راه افتاد عيسر

***** 

از پله ها . در باغ نبود يكس. خارج شد الياز و. جا آشنا نبود نيهنوز با چم و خَم ا. بودند يشبكه ها همچنان برفك. كرد و كنار نشست يپف راشا

 . عقب رفت يكرد و كم اليرا به طرف و شيرو. رفت نييپا

 . و جذاب ريچشمگ. بود دهيبخش اليبه و ييبايز يكار شده بود و نما رهيت يآردواز قهوه ا اليپشت بامِ هر دو و يرو. به پشت بام انداخت ينگاه

درست  ،ينردبانِ بلند چوب. به اطراف انداخت ينگاه. پشت بام برود يگشت تا بتواند به رو يم يحاال دنبال راه. ديآنتن را دكه عقب رفت  يكم

 . لبخند زد و به طرفش رفت. درختان بود ريز واريكنار د

 يشدنش مطمئن شد از آن باال رفت و به سختاز محكم  يوقت. پشت بام قرار داد يآن را مماس با لبه . رفت اليرا بلند كرد و به طرف و نربان

. پشت بام گرفت ينشست و دستانش را به كناره ها عيبودنش نتوانست تعادلش را حفظ كند و سر بداريبه خاطر ش يول ستاد،يسقف ا يرو

 . داد رونينه حبس شده بود آن را بينفسش در س

بود  يفقط كاف. قطع شده است ييقسمت انتها نيآنتن از هم ميس ديفهم يبازرس ينگاهش كرد و بعد از كل يكم. به سمت آنتن رفت زيخ نهيس

 . از داخل آنتن خارج شود ميبه خاطر شل شدنش باعث شده بود س. را محكم به هم وصل كند چيسر دو پ

از آن  ياثر يول ندين را ببسرش را كج كرد تا نردبا ديپشت بام رس يبه لبه  يوقت. عقب عقب رفت زيخ نهيكه تمام شد همان طور س كارش

 . نبود

 نيپس چه طور افتاده بود؟ هم. مطمئن بود محكمش كرده است ينربان افتاده بود، ول. انداخت نييبه پا يتعجب و چشمان گرد شده نگاه با

 ! باعث تعجبش شده بود

 :كرد زمزمه

 ـــم؟ بكنــ يباال چه غلط نيحاال من ا. بار كن يو باقال اريخر ب! ايد ب! هه -

***** 
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 »تارا«

 ! كال ميشانس ندار. شمونير خيسه كله پوك افتادن ب نيا م،يصفا كن ميجا تنها باش نيا ميسرمون اومد رياَه، خ. سر رفته بود يام حساب حوصله

 . نه ايدر امن و امانه  اليچه خبره؟ و اليو رونِيب نميپشت پنجره بب رفتم

 . خواد چه كار كنه يم نميزل زده بودم بهش بب يچهار چشم. كرد يبود نگاش م ستادهيا اليو يجلو شونيكي

 خواد چه كار كنه؟  يم يعني. كه رفت اون پشت مشتا نيور و اون ورش نگاه كرد تا ا نيا به

 . پشت بوم و رفت باال ينردبون رو گذاشت لبه . نردبون به دست برگشت سر جاش دميلحظه نگذشته بود كه د چند

 . لبام يناخودآگاه لبخند نشست رو. زد به سرم يفكر هي

 . رونيشدم ب ميو ج دميرو مناسب د تيموقع. رفت يور م لشيترالن هم با موبا. خوند يكه داشت كتاب م ايتان. انداختم ايبه ترالن و تان ينگاه

 . گن تــــــارا يكار داره؟ به من م زاشيچ نيبه ا يك يبود ول نينمه سنگ هي نردبون

 . باال دميبا ذوق تو جام پر. كه افتاد نيكم زور زدم و هلش دادم تا ا هي

 :تكونم در همون حال به پشت بوم نگاه كردم و گفتم يرو زدم به هم و انگار كه دارم خاكش رو م دستام

 . نييپا يايب يتون يم يچه طور نميخوام بب يحاال م -

 . شه يم ييفوق العاده تماشا يمطمئنا صحنه . شه يم يچ نميتا بب ستادميا يكنار

 . من نشده بود يهنوز متوجه . نردبون افتاد تعجب كرد ينگاهش كه به جا. اديداره عقب عقب م دميگذشت كه د قهيدق چند

با . كردم يبغلم و خونسرد نگاش م ريدستام رو زده بودم ز لكسير. من شد يبار متوجه  نيا. ستادميبالكن ا يكه رفتم جلو و رو به رو نيا تا

 . از چه قراره هيقض ديمن انگار فهم دنيد

  ؟يكن يجا چه كار م نيتو، ا -

 :گفتم طلبكارانه

 جواب پس بدم؟  ديبا. ياومدم هوا خور -

 . نردبون رو بذار سرِ جاش يحاال كه اومد. خواد ينه نم -

 كدوم نردبون؟  -

 :اشاره كرد و گفت نييپا به

 . نشيب يم يبنداز گاين هيجلو پات رو  ؟يدار يمگه كور رنگ -

 :رو نگاه كنم گفتم نييكه پا نيا بدون

  ؟يكه چ دمش،يفرض كن د -

 :حرص گفت با

 . نييپا اميخوام ب ينداره بذارش م يكه چ -
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 :رو انداختم باال و گفتم ابروم

 . رسه يزورم بهش نم نهيسنگ يليشه، خ يمتاسفانه نم -

 :گفت. لباش، تعجب كردم ينشست رو لبخند

 . رسه؟ چاخان نكن بذارش سر جاش ياالن نم ديزورت بهش رس شينداخت يم يداشت يچه طور وقت -

 :كردم و گفتم اخم

 . كردم يكار رو نم نيشد ا ياگرم م. ستين ايدوما انداختنش راحت بود، برداشتنش به اون راحت ،يگ يم ياوال مواظب باش چ -

  ش؟يكه انداخت يخب مگه مرض داشت -

 :شدم و گفتم يشيحرفش آت نيا با

 ... يخواستم كمكت كنم ول يم اد،يطور شد همون باال بمون تا حالت جا ب نيحاال كه ا -

 :وسط حرفم و گفت ديپر

 . لبه رو نگه دارم نيتونم ا ينم گهيمن غلط كردم خوب شد؟ اون نردبون رو بذار د ؟ياريخب خانم چرا جوش م يليخ -

 :گفتم يبدجنس با

 ديمقاومت كن شا. ستين يخوشگل يعضله ها كه فقط واسه  نيشَك نكن؟ خب جنابِ مرد ا مونيگفت تو مرد يبود م ينه كمه، در ضمن ك -

 . اومد كمكت يكي

 :گفت يناله مانند يصدا با

 . نييپا اميباالخره كه م -

 :گرفتم گارد

  ؟يكه چ يايب -

 ياومد يتو خونه بود م يكس يوقت يذاشت يشعور م يب يبگه آخه راشا ستين يكيرمون، كه زهر هالهل، كه دوا و د يكه درد ب ،يچيكه ه -

 . اديبرنم يها كه كار فهيضع نيد آخه از ا. يكرد يآنتن رو درست م

  فه؟يضع يگ يبه ما م يهو -

  ؟يستين فهيمگه ضع. فعال كه با توام -

 . معلومه كه نه -

 :گفت طنتيش با

 حق با منه؟  يديد. ينردبون رو جا به جا كن هي يتونست يكه م ينبود فهيد نه د، اگر ضع -

 :پوزخند زدم و گفتم ه،ينقشه اش چ دميفهم حاال

 . يگل هم داد ديآخرش شا يچمن سبز كن نيشم جناب، همون باال بمون تا ع يحرفا خر نم نيبا ا -

 رميخودم رو بگ ينتونستم جلو گهيصحنه د نيا دنيبا د يوا. كرد يلباسش كار خراب يش رد شد و روسر يكالغ قارقار كنان از باال هيدفعه  هي
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 . خنده ريو زدم ز

 . شونه اش لك شده بود يدرست رو. كرد يكردم صورتش با حالت چندش جمع شده بود و چپ چپ به لباسش نگاه م نگاش

 :كه گفت دميرو شن صداش

هر جا . هيزيد آخه ادب هم خوب چ. خاك تو اون سرت. تف به روت كالغِ بد صدا يا. چه به روز لباسم آورد نيبب. رو كم داشتم نياَه اَه، هم -

 .  خنده يهر هر م ستادهيا نييهم اون پا يا فهيضع هيافتاده  ريباال گ نيمثل من ا يينوا يبدبخت ب هي دينكن شا يخودت رو خال يديكه رس

 :برداشتم پرت كردم سمتش و گفتم نيزم ياز رو زهيسنگ ر هي فهيتا گفت ضع يول دميخند يبه حرفاش ماالن داشتم  تا

 . روز خوش جنابِ مرد. كنن تيكالغا رنگ يهمون بهتر كه اون باال بمون -

 . حقشه يداشت، ول ييعجب رو! بچه پر رو. رو با حرص گفتم مرد

 . شد ينم نيبهتر از ا. ديقربونِ اون كالغه برم كه به موقع سر رس يآ

 .اليرفتم تو و يسرخوش با

***** 

 يبه موقع لبه . خورد زيكنترلش را از دست داد و به سرعت ل يسر داد، ول نييآرام آرام خودش را به پا. ندارد دنيجز پر يچاره ا ديكه د راشا

 . او فاصله داشت ستون با يگشت، ول يدنبال ستون م شيشده بود و با پا زانيآو. پشت بام را گرفت

دستانش را . ديحركت پر كيبا . نبود اديبود و فاصله اش هم ز يمناسب يجا. و به پشت سرش نگاه كرد ديكش يقينفس عم. بود بپرد مجبور

هم  يرا رو شيدخترها انداخت و با حرص لب ها ياليبه و ينگاه. عرق كرده بود. داد رونيگذاشت و نفس حبس شده اش را ب نيزم يرو

 . شد اليو واردبعد از آن هم . فشرد

 . كرد يمدت تارا پشت پنجره نامحسوس نگاهش م تمام

***** 

 :زد، گفت يرو به تارا كه مرتب لبخند م ايتان

 . يزن يشنگول م نيچته تو؟ همچ -

 :با ذوق دستانش را به هم زد و گفت تارا

 . كردم كارستـــــون يكار هي ايتان يوا -

 :ديخند ترالن

 اَلستـــــون؟  يچه كار كرد -

 . لبانشان لبخند نشست يبه رو. كرد فيدخترها تعر ياتفاقات درون باغ را برا جانيبا ه تارا

 :ترالن

 . شد يچيدمش ق شونيكيباالخره . كارت حرف نداشت وليا -

 :گفت ايتان
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 كنن؟  يوقت بخوان تالف هينكنه  يحقشونه ول ناياز ا شتريبال و ب نيخب آره، ا -

 :پشت چشم نازك كرد و گفت تارا

 . نره ادشونيزنم كه تا عمر دارن  يبهشون م يپاتَك هي فتنيب يغلط كردن، اگر به فكر تالف يليخ -

***** 

 شياتفاقات پ انيمطمئن بود با ب. نگفته بود يزيباغ به پسرها چ يراشا در مورد موضوع امروز تو. خوردند ينشسته بودند و شام م زيسر م پسرها

 . داد سكوت كند يم حيجور مواقع ترج نيكال ا. رديگ يقرار م انيآمده حتما مورد تمسخر را

 :گفت انيرا شكست و رو به را نشانيبه آن دعوت شده بود با خبر بود سكوت ب انيكه را يآخر هفته ا يو مهمان يكه از موضوع پارت نيرادو

  ؟ير يم يپارت. فردا پنجشنبه ست -

 :ُقلُپ آب خورد و گفت كي. حركت ماند يلقمه اش بود چند لحظه ب دنيكه در حال جو انيرا

 . مجبورم برم -

 :سرش را تكان داد و گفت نيرادو

 ... و بعدش ينش ليوقت مست و پات هي. يفقط مراقب باش كار دست خودت ند -

 :و گفت ديخند انيرا

 . ايرو دست كم گرفت انيداش را. ستينه بابا حواسم هست، بار اولم كه ن -

 :لقمه اش را قورت داد و گفت راشا

 . منم بخور يبخور نوش جونت جا ينگرفتن نداره كه، ول ايبه دست كم گرفتن  يكار -

 :گفت طنتيبا ش انيرا

  ؟يچـــ -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو. شد طانيهم ش راشا

 . يآب شَنگولــــ -

 . دنديسه خند هر

 :گفت انيرا

 . گذشت يخوش م دياومد يشماها هم م -

 :نيرادو

 . رم ينم ييمن سرخود جا يدون يدوما تو كه م م،يكجا؟ اوال كه دعوت نشد مياينه ما ب -

 :راشا

 . شم يندا بده سه سوته حاضر م هي يخواست. رم يمن سرخود همه جا م يول -

 :اخم كرد و گفت نيرادو
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 . ره يتنها م انيرا. الزم نكرده -

 :راشا

 . ميكن يدور هم عشق و حال م مير يم ه؟يخب مگه چ -

 :سرش را تكان داد نيرادو

 . ميبر و بچ رو هم دعوت كن يهمه . ميبد بيترت يمهمون هيدارم خودمون  ميمن تصم يشم، ول يمنكرِ عشق و حالش نم -

 :گفت انينگاهش كردند كه را يو راشا با خوشحال انيرا

 . و غذا و كال تنقالتش با من يخوراك. دمت گرم، كارِت درسته -

 :دستش را باال برد راشا

 . كنم يمنم بر و بچ رو خبر م -

 :چشم نگاهش كرد و گفت ياز گوشه  انيرا

 وقت؟  هي يخسته نش -

 :چند بار پشت سر هم پلك زد و گفت. در هم گره كرد فيظر يليدخترها را درآورد و انگشتانش را خ ياَدا راشا

  ــــاد؟يدلت م. شه يخراب م دم،يتازه ناخونام رو سوهان كش ينيب يمگه نم. گــــرينه ج -

 :با خنده گفت انيرا

 . پاشو خودت رو جمع كن خرسِ گنده -

 :اشاره كرد و آرام گفت نيبه رادو راشا

 . بودم گهيد زيچ هيمن . نهيخرس كه ا -

 :گفت عيچپ چپ نگاهش كرد كه راشا سر نيرادو

 ! ساخته المصب يچ! ماشااهللا بر و بازوت تو حلقم. گم بابا يم كلياز نظر ه -

 :ديخند نيرادو

 . مثل من يش يم يكن نيكم ورزشات رو سنگ هيتو هم  -

 :راشا

چپ چپ  ابونيهمه تو خ. وج فرستادن موقع رقص تكنو شده بودهفته راه رفتنم مثل م كيتا . ينه دستت درد نكنه، اون بار پدرم رو درآورد -

 . اديو بهتر جور درم شتريمن با لطافت و ظرافت ب ي ونهيم. كردن ينگام م

بود تا خواست  زيم يرو لشيموبا. ديچيآشپزخانه پ ياش در فضا يزنگ اس ام اس گوش يبلند شد كه در همان موقع صدا زياز پشت م انيرا

 . بلند شد شياز جا عيكار را كرد و سر نيآن را بردارد راشا زودتر ا

 . گذاشت يراشا دستش را باال برده بود و نم يول رديرا بگ يخواست گوش يم انيرا

 :با حرص گفت انيرا
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 . رو بده يگوش. كنم يراشا پوستت رو م. رو يبده من گوش -

 :با خنده گفت راشا

 . دم ياس فرستاده بهت نم يا نفهمم كت. شه ينچ نم -

 :انيرا

 . گم يبده من بهت م ؟يمگه تو فضول -

 :دستش در رفت از

 . گهيپس بذار به كارم برسم د. آره تو فكر كن فضولم -

 . از اتاق ها و در را قفل كرد يكي يدر آخر راشا فرار كرد تو. كردند يدنبال هم م انيراشا و را. با خنده از جا بلند شد و دنبالشان رفت نيرادو

 :محكم زد به در و گفت انيرا

 ! راشــــا. گم باز كن يراشا بهت م! اينخوند ياس رو خوند. يكه خودت حظ كن ارمياز روزگارت درب يبه خدا دمار. راشا در رو باز كن -

 :دياتاق به گوششان رس يراشا بلند از تو يصدا

 . فرستاده يچ نميبذار بب! جونته ياناس داده؟ ه يك نيبه بـــه، بب -

 :مشت محكم به در زد و گفت هيزد و سرخ شده بود  يكه نفس نفس م انيرا

 . كه دستم بهت نرسه راشا نيمگه ا -

 :و گفت ديخند راشا

 . فرستــــاده يچ نتيدوست دختر نازن نيگوش كن بب. يبكن يتون ينم يبرسه هم كار -

 :تآرام و با احساس گف يلحن با

 دارميدلتنگ د نيبب ن،يغمگ نيبب« -

 دارميب د،يآ يخوابم نم نيبب

 تاكنون اما كنون بشنو نگفتم

 دارم ياز همه، من دوست م شيرا ب تو

 ».نمتيمشتاقانه منتظرم بب. زميعز يقرارِ فردا شبمون رو فراموش نكن انميرا

 :زد شيشانيبا كف دست به پ انيرا

 . اون غلط كرد با تو! يد نخون لعنت -

 :ديبلند خند راشا

  ؟يچسب يجون عاشقت شده، خفت منو م يبه من چه؟ هان -

 :و به راشا گفت ستاديا انيبا لبخند كنار را نيرادو

 . گهيبسه د رونيب ايب -
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 :راشا

 . خوام جــــواب اس رو بـــــدم يتازه م ام؟ينه كجا ب -

 :د گفتبو دهيرس تيكه به اوج عصبان انيرا

 . ينكنـــ تيراشا خر -

 :زد به در و ادامه داد محكم

 . كنم تيدر رو تا حال نيباز كن ا. ينفرست يزيچ وونهيد -

 :راشا

. يكنم خانم يم يفردا شب لحظه شمار يبرا. هستم دارتيصبرانه مشتاق د يجونم منم ب يهان«خوبه؟  نيگوش كن بب. آهــــان، فرستادم -

  ان؟يداش را يديپسند» .زميعز ريشبت بخ. ضربان قلبم به اوج برسه نمتيب يم يخوام وقت يم. ايخوشگل كن يحساب

هم خنده اش گرفته بود و . شد يكرد تا او را آرام كند، نم يم يهر كار نيرادو. هم فشرد و به جانِ در افتاد يرا رو شيبا حرص دندان ها انيرا

 . خورد يهم از دست راشا حرص م

 ياش را گرفت و رو قهيآخر هم از پشت . ديدنبالش دو انيرا. دستش فرار كرد ريراشا از ز ديايتا به خودش ب انيشد و را دفعه در باز كي

 . پرتش كرد نيزم

بود  يجور يقدر درد نداشت ول نيا شيالبته ضربه ها. زد يبا حرص به او ضربه م انيو را ديخند يراشا م. گرفتند يم يدو برادر با هم كُشت هر

 . كند يكه تمام حرصش را خال

 :با خنده گفت راشا

 . داغون شد تيبدبخت گوش -

 :با خشم گفت انيرا

 . بسه نيهم. اديحال م گرميشه ج يروحم شاد م رميبه درك، حال تو رو بگ -

 :راشا

 . يگرام ادتيپس روحت شاد و  -

 :انيرا

 . كُشمت يم! مرض -

 :بود، گفت دهيرا سفت چسب انيرا يكه دست ها يبا خنده در حال راشا

 . شه يباشه بزن عقده هات خال. يهست ياز بس عقده ا چارهيب -

راشا دستش را گرفت  يكند ول شانيجلو آمد كه از هم جدا نيرادو. ديخند يهنوز م يآخش درآمد ول يمحكم تر به او ضربه زد كه صدا انيرا

 .دنديخند يگرفتند و م يم يحاال هر سه با هم ُكشت. كنارش افتاد نيرادو. ديو كش

***** 
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اش  يگوش يكه سرش تو انيصورتش را خشك كرد و رو به را. آمد رونيب ييكه حوله اش را دور گردنش انداخته بود از دستشو يدر حال راشا

 :بود، گفت

 . نترس اس ندادم -

 :انيرا

 . دم يو مر يدونم، دارم جواب اسِ هان يم -

 :با ذوق گفت راشا

  ؟يبراش فرستاد يجونِ من؟ چ -

 :با اخم سرش را بلند كرد و گفت انيرا

  ؟يباز هوس مشت و مال كرد -

 :قولنج گردنش را شكست و گفت راشا

 . شدم دهيكوب يحساب. خوام يماه مشت و مال نم كيتا  گهيد. نه قربون دستت -

 :با لبخند گفت انيرا

 . حقته -

 :راشا

  ؟يفرستاد يفقط جونِ من بگو چ. باشه حقمه -

 :انيرا

 بره نه؟  ينگم خوابت نم -

 :راشا

 . نه -

 :انيرا

 . اميگفتم فردا شب م ،يچيه. نه و نكمه -

 :كرد و گفت زانيشده باشد لبانش را آو يكه بادش خال كيالست نيع راشا

  ؟يچيه ،ينه فدات بشم ،ينه قربون صدقه ا ن؟يهم -

 :با اخم گفت انيرا

 . هيكاف اميگم م يكه م نيهم ؟يرو بگم واسه چ ناينه ا -

 :به طرف اتاقش رفت و گفت راشا

 . بچسبش ولش نكن يدو دست. خواد كه يناز كردن نم گهيدختره خوشگله، پولداره، عاشقت هم كه هست، د ؟يهست يك گهيبابا تو د -

 :انيرا
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 . كنم، تو به فكر خودت باش يدونم دارم چه كار م يمن م -

 :و با لبخند گفت ستاديدر درگاه اتاقش ا راشا

 . جا نبودم نيشانسا داشتم كه االن ا نيوگرنه من اگه از ا. يدار فيما خر شانس تشر يآخه تو، تو -

 :و گفت ديخند انيرا

  ؟يپس كجا بود -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو راشا

 يبدون تو م. ميزندگ يخوب بخواب. دوستت دارم عشقِ من«: گفت يزد م يبهم زنگ م ميكه االن نامزد بود نيا ايولدارم خوشگل و پ ارِيورِ دلِ  -

اش هم  هي، بق»...من خوشه با تو و يلحظه لحظه . بره يصدات نباشه من خوابم نم. بوسمت آرامشِ من ياز دور م. ينيخوابِ منو بب. رميم

 . شه گفت ينم انسورهس

 :با خنده از جا بلند شد و گفت انيرا

 . ريخب مثلِ آدم بگه شب بخ. نامزدت نيهه، چه نچسبه ا -

 :راشا و ادامه داد يشانه  يزد رو محكم

 . ييرفت محضر طالق و بعدش هم جدا ينم يچكيبود ه يجور پا برجا و محكم م نيهم هم يالو تركوندنا بعد از عروس نيباور كن اگر ا -

 :گفت ديمال يكه شانه اش را م راشا

 . ريشب بخ نه؟ياز ا رينه ته تهش وزغ، مگه غ مونيحاال م افهياورانگوتان، ق كليه ل،يقد شتر، دست زورِ گور -

 :با لبخند گفت انيرا. رفت تو اتاقش عيسر

  ؟يكرد يم فيرو توص زتينامزد عز يداشت -

 :گفت يطنتيپر از ش يبا خنده و صدا راشا

 . مصرفا يب خود،يب انيرا نياز ا. ها انهينه از اون را. انهياسمش را ش؟يشناس يم. دادم يگلم رو م ياز داداشا يكينه، داشتم شرح حالِ  -

 . خنده ريهم بلند زد ز بعد

 :با حرص زد به در و گفت. راشا شده بود يمعنا و مفهوم حرف ها يتازه متوجه . محو شد انيلبان را يآرام آرام از رو لبخند

 . دارم برات راشا. شعور يب يمرض، رو آب بخند -

 :راشا

 . دييتر اقدام فرما عيهر چه سر دنيلطفا جهت كَپ. باشد يمشترك مورد نظر در دسترس نم -

اش  هيگرفت و هم روح يراشا هم حرصش م يبا كارها شهيهم. لبانش لبخند نشست يناخودآگاه به رو يبا خشم به در زد ول يضربه ا انيرا

روح و  ييشد و گو يبرادرانش حضور نداشت خانه سوت و كور م نيروز در خانه نبود و ب كيبود و اگر  يپر انرژ شهيكال راشا هم. شد يشاد م

 . نداشت انيخانه جر يضادر ف يشاداب

 . خسته بود زودتر از برادرانش به اتاقش رفته بود يچون حساب نيرادو
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 . و به اتاقش رفت ديبه گردنش كش يدست. داد رونيفردا شب لبخندش محو شد و نفسش را ب يمهمان يآور اديبا  انيرا

 

 نهم فصل

 

از  ييبايز يشانه طرح ها و نهياز س يمين يكه قسمت چپ آن درست رو يبلوز اسپرت مشك كي. آمد رونيو آماده از اتاقش ب كيش انيرا

به  شهيجذاب تر از هم. داد ينقص نشان م يرا ب پشيت يهم به رنگ مشك نيو شلوارِ ج يكت اسپرت مشك. كار شده بود ديو سف يخطوط طوس

 . بود ختهير شيشانيپ يصاف به رو شيجلو ياز موها يش را به سمت باال داده بود و طره ايموها. آمد يچشم م

 :و گفت ديسوت كش پيو آن سر و ت انيرا دنيبا د نيرادو. راشا هم در آشپزخانه بود. كرد يتماشا م ونيزيدر سالن نشسته بود و تلو نيرادو

 . يبه هم زد يپيچه ت. همه راه رو نيره ا يم يك! اوهـــو -

 :و گفت ستاديخاص ا يبا ژست. ديكتش را در دست گرفت و چرخ يلبه ها انيرا

 چه طوره؟  -

 :ديراشا را از پشت سرش شن يصدا

 . كوفتت بشه. يخفـــــــن دختر كُش شد ست،يب -

لباس  يكه در دستانِ راشا بود تمامش رو يخيآب  وانيل. اش حس كرد نهيقسمت س يرا رو يسيحس سرما و خ هيهمزمان برگشت كه  انيرا

 . شده بود دهيپاش انيرا

 :لب گفت ريدستانش را از هم باز كرد و با حرص ز انيرا

 . اَه! يچه به روزم آورد نيبب ؟يكن يم يچه غلط -

 :كه هول شده بود تندتند گفت راشا

 ... و يبرگشت هويآوردم  يآب م نياوه اوه شرمنده، داشتم واسه رادو -

 :انيرا

 برم؟  يكوفت يِمهمون نيبه ا يحاال من چه طور -

 :از همون جا گفت نيرادو

 . بپوش گهيد يكيبرو  ؟يو دارر شرتيدونه ت هي نيمگه هم -

 :گفت نيرو به رادو انيرا

 . كت سته نيبا ا شرتيت نيتو؟ ا يگ يم يچ -

 :راشا

 . يو كت طوس شرتيمثال ت. بپوش گهيست د هيخب  -

 :راشا و گفت يِشانيبا نوك انگشت زد به پ انيرا

 يتو كه م. باشه ايبچه دبستان نيع پميخوام ت ينم. دختره و باباش حضور دارم نيا يِبار تو مهمون نياول يبرا. شبونه يرم پارت يدارم م. ويك يآ -
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 تو؟  يكن يد آخه چرا حواست رو جمع نم. حساسم زايچ نيا يمن رو يدون

 . ستاديا نيبرداشت كه راشا هم فرار كرد رفت كنار رادو زيطرفش خ به

 :راشا

باد بهش بخوره  هي گهيتابستونه د. شه يلب بالكن خشك م مينداز يم ارياصال درش ب .مونده گهيساعت د كي يبه من چه؟ تا پارت. بابا يا -

 . خشكه

 :نيرادو

 . كنار ديرو هم بذار ايباز يكول نيا اريگه درش ب يراست م -

 :آورد، گفت يدر همون حال كه كتش را درم انيرا

 . ادهيجا ز نيخونشون با ا يآخه فاصله . الاقل زودتر هم برگردم خونه. ساعت زودتر حركت كنم كه سرِ ساعت اون جا باشم كيخواستم  يم -

 :را از تنش درآورد، پرت كرد تو بغل راشا و گفت شرتيهم از حالت آراسته خارج نشود ت شيحركت كه موها كي با

 . برو بندازش لب تراس -

 :زنانه گفت يو تند تند با صدا نيرد تو بغل رادورا پرت ك شرتيهم ت راشا

 . شد؟ خاك به سرم غذام سوخت يچ يديآخ آخ د -

 . دنديخند يحركت راشا م نيبه ا نيو رادو انيرا. و به آشپزخانه رفت دياز جا پر عيسر بعد

 :و گفت انيرا پرت كرد تو بغل را شرتيت نيرادو

 . شه يم رتيقدرم دست دست نكن د نيا. خودت ببر بنداز -

 :با حرص گفت انيرا

 . اومد ياز آب درم يدختر شهسوار يهان ديشانسه من دارم؟ اَت با نميد آخه ا. شد نرم يكاش م يا. به درك -

 :نيرادو

 . يوا ند عيسر يحقته، تا تو باش -

 :به طرف در رفت و گفت انيرا

 . هست از طرف اونه نه من يهر چ. ستين يزيچ نمونيهنوزم ب .درآورده يباز شيريوا كجا بود؟ دختره س -

 . رونيهم رفت ب بعد

 . تنش بود يجذب مردونه به رنگ مشك يركاب هي

 . ديدرخش يجذاب م يآراسته چون مدل يو موها نيبا اون شلوار ج. شد يم دهيبه رخ كش ييباياش به ز يمردانه و ورزشكار يها عضله

***** 

 

 »ترالن«
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. همچنان خواب بودن يشدن هوا نمونده بود ول كيتا تار يزيچ گهيد. من عادت نداشتم يول دنيخواب يعصرا م شهيهم. بودن دهيو تارا خواب ايتان

 . ميدافتا ريبد جور گ» سه كله پوك«به قول تارا  نيا نيب. ميجا بود نيواال تو خونمون آزادتر از ا. كم هوا بخورم هي رونيخواست برم ب يدلم م

چشم . به اطراف انداختم يپرده رو زدم كنار و نگاه. بزنم كه اگر مزاحما نبودن بعد برم تو باغ ديد هيرو  رونيرفتم پشت پنجره تا ب اول

 . بود ستادهيبالكن ا يكه رو شونيكينگام افتاد به . چرخوندم

 ! يكليباش، چه ه نويا! اوهـــــو

انگشتاش رو تو هم گره كرد . به باغ انداخت و دستاش رو برد باال ينگاه. بلوز تو دستاش بود كه اول تكونش داد بعد هم انداختش رو تراس هي

 . نييداد و دستاش رو آورد پا يبه بدنش كش و قوس. و برد پشت سرش

مد و  يمجله ها يكه عكسشون رو ييمدل ها نيشده بود عكه گرفته بود  يبا اون ژست. عضله ها رو داشته باش. داره يكليعجب ه المصب

 . هست ييبايز

 . جلد و صفحات مجله ها چاپ شده بود يعكساشون رو نيجذب و شلوار ج يِكه با ركاب يو جذاب كليخوش ه مردان

 . از اونا هم صد پله خوشگل تر و با حال تر بود يحت دميد يكه من م ينيا

 . اليت تو وكرد رف تيكه اطرافش رو رو خوب

واقعا اون صحنه . كردم يحال م يرفت كل يم شيشدنش پ يعمل يتو سرم بود كه اگر تا پا ينقشه ا هي. رونيرو باز كردم و رفتم ب اليدر و آروم

 . داره دنيد

رو از لب تراس برداشتم و  شرتيت. تند، خودم رو رسوندم به تراس يهمون جور. سرم رو خم كرده بودم ننيكه از پنجره منو نب نيا ي واسه

كه آروم  دميكش قينفس عم هي. پشتم رو چسبوندم به در و چشمام رو بستم. زدم يدر رو بستم نفس نفس م يوقت. دميدو اليبرق به طرف و نيع

 . دميتارا تو جام پر يدابا ص. بشم

 :تارا

 ! ؟يستادياصال چرا پشت در ا! سگ دنبالت كرده؟! ؟يزن يچرا نفس نفس م -

 :اخم گفتم اب

 . رو بسازم شرتيت نيكار ا ديفعال تا متوجه نشده با. گم يصبر كن بهت م. چرا چرا نكن ياَه، ه -

 . نقشه ام رو براش گفتم ازيتا پ رياز س. با تعجب نگام كرد تارا

 :لباش و آروم گفت ينشست رو زيآم طنتيلبخند ش هي

 . منم باهاتم ،يعجب فكر وليا -

 هنوز خوابه؟  ايتان -

 :تارا

 . نقشه رو بچسب ال،يخ يآره، اون رو ب -

 :رو تو دستم فشردم، رو به تارا گفتم شرتيمبل و ت يرو نشستم
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 . نشده ريزود باش تا د ارش،يبرو ب -

 :تارا

  ه؟يتو انبار. ارميباشه باشه، االن م -

 :رو تكون دادم و گفتم سرم

 . ابزار كنارِ جعبه. هيچوب يجعبه  هيآره، تو  -

كار شده  ديو سف يطوس ياش خط ها نهيقسمت شونه و س يكه رو يمشك. خوشگل بود. گرفتمش باال. نگاه كردم شرتيبه ت. رفت عيسر تارا

 . دميكردم و بو كش كشينزد مينيناخودآگاه به ب. كرد يادكلنش داشت خفه ام م يبو. بود

 . ست قهيقدر خوش سل نيخاك بر سرش كه ا! ييعجب بو اوووم،

 . سازم يكارش رو م نيبا هم. خودش بود. زدم يطانيلبخند ش هينگام كه بهش افتاد . رو از دستش گرفتم و بازش كردم كيپالست. اومد تارا

 واسه ما سه دانگ، سه! متر درازه شيبازم زبونشون ش. كه به نام ما افتاد ميجا، جا خوش كردن؟ خوبه قرعه انداخت نيپر رو، واسه من ا بچه

 . ده يمن ماست چه قدر كره م هي ديكه بفهم نيهمچ. دم يهه، نشونتون م. كنن يدانگ م

 . كردن نقشه ام بود يوقت عمل گهيد. حاال بهتر شد. تارا با اتو خشكش كرد. بود سيخ ياش كم نهيقسمت س يرو شرتشيت

 . خوشگلش تموم شد از جام بلند شدم شرتيكه با ت كارم

 :بود گفتم ستادهيابه تارا كه كنارم  رو

 . رو بذارم سر جاش نيمنم برم ا. شب شده گهيكن د داريرو ب ايتو برو تان -

 :تارا

 . باشه، فقط مراقب باش نفهمن -

 . حواسم هست -

 . رفتم الشونيآروم به طرف و يليتو دستام بود و خ شرتيت يگوشه . رونياومدم ب اليكه رفت، منم از و تارا

 . شد يممكن م رياصال غ ايشد  يوگرنه كارم سخت م دنينكش واريتا االن د خوبه

 . دميخودمون دو ياليبه طرف و عيآروم پهن كردم لب تراس و تند و سر يليرو خ شرتيت

 . شه يم ييبپوشش تماشا يكه وقت يوا. نياز ا نيا

***** 

راشا در هال نشسته بود و با . نبود نيرادو. ارد هال شدو. بود تينگاهش پر از رضا. به خودش نگاه كرد نهيو در آ ديرا پوش شرتيت انيرا

 . رفت يور م تارشيگ

 . كالفه شده بود. اول گردنش، بعد هم كمرش، شكم، بازو. خارش گرفت دايهنوز قدم اول را به دوم برنداشته بود كه تنش شد انيرا

كرد كه  يمات و مبهوت به او نگاه م. گذاشت و بلند شد نيرا زم تارشيگ انيرا دنيراشا با د. خاراند يو تن و بدنش را م ديچرخ يخودش م دور

 . ديكش يكرد تندتند به كمر و دست و گردنش دست م يرا زمزمه م يلب كلمات ريكه ز يو در حال ديدو يسالن م يتو
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 :راشا

 تو؟  يكن يم نيچرا همچ ؟يشد يجن ؟يخوب انيرا. ميبسم اهللا الحمن الرح -

 :داد زد انيرا

 . ام كرده وونهيد. خـــــاره يم. يآ يآ. آخ! يوا. خاره يهمه جام م. خاره يراشا م ياو -

 :رفت جلو و گفت راشا

 . صبر كن. وول نخور يه. يگ يم يچ نميبب سايجا وا هي -

 . صورتش سرخ شده بود. آرام و قرار نداشت يرا گرفت ول انيرا دست

 :راشا

 ! شده آخه؟ يچ -

 :انيرا

 . رسه يدستم نم. كم بخارون هيكمرم رو  يجا نيجونِ من ا. خاره يراشـــا م يوا. شدم يجور نيرو تنم كردم ا شرتيكه ت نيدونم، هم ينم -

 . خاروند يم شرتيت يرو از رو انيپشت را ديخند يهمون جور كه م راشا

 :راشا

 جا؟  نيهم -

 :انيرا

 . خاره يهمه جاش م اصال. يآ يآ. ورترش هم هست نيكم ا هيآره آره،  -

 . تموم تنش قرمز شده بود. درآورد انيرو از تن را شرتيحركت ت هيبا  راشا

 :بهت زده گفت. لبان راشا محو شد ياز رو لبخند

 . اهللاي. بپر تو حموم. تنت سرخ شده ياوه اوه همه  -

 . ديبه طرف حمام دو يحرف چيبدون ه انيرا

 يبا تعجب همه جا. را نگاه كرد شرتيداخل ت. كرد شيبرداشت و خوب بازرس نيزم يآن را از رو. انداخت شرتيبه ت ينگاه مشكوك راشا

 :لب زمزمه كرد ريز. لباس را از نظر گذراند

 ... مگه رو بالكن ه؟يچ گهيد نايا -

 . ديدخترها د ياليو يرا پشت پنجره محو  يا هيسا. به اطراف انداخت ينگاه. بود زيتم. ديبه لب تراس دست كش. خارج شد الياز و عيسر

 . آمد رونيكرد از حموم ب يكه با حوله سرش را خشك م يدر حال انيرا. تو برگشت

 :انيرا

 . كم مونده بود پوست تنم رو بكنم گهيد. راشا راحت شدم يوا -

 :با لبخند گفت راشا
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 . شه يخاره و پوستم داره كنده م يتنم م يبگ يحق هم داشت شييخدا -

 :كرد و گفت زيچشمانش را ر انيرا

 ! چه طور؟ -

 :گفت راشا

 . گم يبهت م ايفعال برو حاضر شو بعد ب -

 :هال انداخت و گفت يبه ساعت تو ينگاه انيرا

 . رم حاضر شم يمن م. ستيرسم مهم ن يم رتريساعت د كيفوقش  -

. زده بود ديسف پيبار سر تا پا ت نيا. ديسف ميضخ نيو شلوار ج ديكت اسپرت سف. ديبلوز سف. درست كرد يرا به همان حالت و مدل قبل شيموها

 . شد يم دهيجذاب تر از قبل د

 . صورت خود با كف دست ضربه زد ياز آن به كف دستش زد و چند بار رو يكم. گردن و مچ دستش زد رياز ادكلنش را به ز يكم

 :و گفت ديسوت كش انيرا دنيبا د. مشغول بود تارشيراشا همچنان با گ. رفت رونياتاق ب از

 . آمبوالنس راه بنداز هيامشب پشت سرت . برات دارم شنهاديپ هي. رو باش انيداش را! به به -

 :و گفت ديخند انيرا

 چرا؟  -

 :راشا

 . شن جنــــاب يم اديچون ُكشته مرده هات ز -

 :و گفت ديخند انيرا

 ! بود؟ يچ ،يبگ يزيچ هي يخواست ياون موقع م ال،يخ يرو ب نايا -

 :سرش را تكان داد و گفت راشا

 باعث شده بود تنت بخاره؟  يچ يدون يم -

 :مشكوك نگاهش كرد و گفت انيرا

 ! ؟يچ -

 :راشا

 . شهيپشمِ ش -

 :با تعجب گفت انيرا

 . نيرو انداختم لب تراس، هم شرتميمن فقط ت! كجا بود؟ شهينه بابا پشم ش! شه؟يپشمِ ش -

 :راشا

 . برادرِ من يپاَتك خورد. ياز بعدش كه خبر ندار يآره خب، ول -
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 :گفت يشتريبار با تعجب ب نيا انيرا

 ! ؟يگ يم يچ يفهم يم چيه! پاتَك؟ -

 :گفت يناله مانند يبا صدا راشا

فرصت  هي يتو. نشده رتيفعال برو تا د. كه مالِ تو بدتر بوده نيمثل ا يقسمت خودمم شده، ول شيكيفهمم، چون  يخوبم م. فهمم يآره م -

 . ميزن يمناسب در موردش حرف م

 :به سمت در رفت و گفت ديكش يهمون طور كه به كتش دست م انيرا

 . خداحافظ. اميم رتريامشب بدون شك د. خب، پس من رفتم يليخ -

 :راشا

 . خوش بگذره ،ياوك -

 . خارج شد اليبا لبخند از و انيرا

***** 

 

 »ترالن«

داشت  ايتان يبود، ول ستادهيتارا هم كنارم ا. ديشد تو خونه رو هم د يكاش م يا. شه يم يچ نميدادم بب يم كيمدت پشت پنجره كش تموم

 . داشت يبرنم دنيد اليدست از سر يطيشرا چيه يتو. ديد يم اليسر

 :آروم گفت تارا

 . نَخارون يرو تنش كرده و حاال بِخارون ك شرتيحتما االن ت -

 :زدم و گفتم لبخند

 . ميكم بهش بخند هي اطيتو ح اديب يآره، فقط خدا كنه همون جور -

 . ديكش يبود، داشت به لب تراس دست م يكياون . بابا يا. مينگاش كرد يچهار چشم. باز شد اليو در

 :تارا

 . كنه يچه مشكوك به تراس نگاه م نيانگار شك كردن، بب -

 خواد بشه؟  يم يخوان بفهمن؟ تازه بفهمن مثال چ ياز كجا م اليخ يب -

 . شونه اش رو انداخت باال تارا

 پيت شييخدا. ديو سر و شكل جد پيت هيبا  يخودش بود ول. رونياومد ب اليكه باالخره از و ميشد يم ديناام ميداشت. گذشت گهيد قهيدق چند

 . كرد يجذابترش م ديسف

 :آروم گفت تارا

 . ميانگار باعث ثوابِ طرف شد. زده يپيعجب ت! اوهــــو -
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 :كردم، گفتم يطور كه با چشم دنبالش م همون

 مونيحتما تنش كرده كه بعد پش. مطمئنم يزيچ هيحال و روزش چه طور شده، اما از  شرتيت دنيبعد از پوش مينيبب ميشد نتونست فيح يول -

 . رو عوض كرده پشيشده و رفته ت

 . به هم ميو دستامون رو زد ميلبخند زدجفتمون . تارا نگاه كردم به

 . كه حالشون گرفته بشه كه شد نهياصلش هم وليا -

 ! يوا. كُپ كردم دنشيدر چه حاله كه با د رونياوضاعِ ب نميبرگشتم تا بب. ميديدو خند هر

منم صاف و صامت پشت پنجره  ،يبود و از بدشانس اليو يبه پنجره  مينگاهش مستق. بود ستادهيرو باز كرده بود و همون طور ا نشيماش در

 . بودم ستادهيا

 . بهش و پرده رو انداختم دميكنار، خودمم چسب دميهول شدم، تارا رو كش. شده بود به من رهيخ

 :دونه زدم به بازوش و با اخم گفتم هي. خنده ريكه متوجه شده بود زد ز تارا

 مرض، كجاش خنده داشت؟  -

 :گفت طور با خنده همون

 . فهمه كارِ تو بوده ياالن حتما م دتيپسره د. همه جاش يليخدا وك -

 :حرص گفتم با

 . تونه بكنه ينم يغلط چيه. به درك، بذار بفهمه -

ام رو  مطمئنا باال تنه ينشده بود ول دايالبته شلوارم پ. با شلوارك هم رنگ خودش يتاپ صورت هي. نگاه به خودم انداختم هي. ديبلندتر خند تارا

 . دهيد

 . روش نميپوشم ا يم يمجلس ايمن كه تو مهمون. نهيبب خب

  ت؟يموقع نيآخه االن تو ا يول

 دم؟  يم ريبه خودم گ خوديآره واقعا چرا ب. نشده كه يزيچ ال،يخ يب يوا

 . مينشست ايتارا كنار تان همراه

 . شد يپخش م ونيزيبود كه از تلو ياليدانگ حواسش به سر شيش

***** 

 

 »انيرا«

 . دميدست به كتم كش هيشدم و  ادهيپ. پارك كردم يشهسوار ياليو يرو جلو نميماش

 يكي هوي اديب رونيگن صدا ب ينم. هستن ييعجب نفهما. اومد يم رونيتا ب يقيآهنگ و موس يصدا. رفتم اليرو قفل كردم و به طرف و نيماش در

 . اليتو و زنير يم سايزنه پل يزنگ م
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 . از اونا يكيو دخترش هم  يشهسوار. شه يم زيهمه چ اليخ يو نوشش برسه ب شيتا سر حد مرگ به ع يجماعت وقت پولدار

از دور  ال،يو اطيح يچون تا پام رو گذاشتم تو. حدسم درست بود. منم دنيبدون شك فهم. بود يريتصو فونشونيآ. در باز شد. رو زدم زنگ

 . اديداره به طرفم م يدختر شهسوار دميد

 نيكه معلوم نبود روش چه كار كرده بودن ا نيفوق العاده باز و كوتاه به رنگ قرمز آتش يمجلس راهنيپ هي. بهش انداختم يهمون جا نگاه از

 . زد ياومد برقش چشم رو م ياز اون دور كه م. زد يقدر برق م

 . منم سرعتم رو كم كرده بودم. اومد يحالت ناز و كرشمه، خرامان خرامان به طرفم م با

 . لباش بود يلبخند بزرگ هم رو هي. غرق كرده بود شيخودش رو تو آرا. نميتونستم صورتش رو كامل بب يحاال م. ستاديرو به روم ا درست

 :به گوشم خورد فشينازك و ظر يصدا

 . گذشته يساعت از مهمون كي بايتقر ؟يكرد ريقدر د نيچرا ا يول ،يخوش اومد يليخ يليخ. زميسالم عز -

 :گفتم م،يرفت يم اليهمون طور كه به طرف و. نگفتم يزيچ. رو گرفت بازوم

 . امياومد نتونستم ب شيبرام پ يسالم، كار -

 :ذوق بازوم رو فشار داد و گفت با

دوست  گهيدمغ شدم و د يكرد ريدونم چرا تو كه د ينم. نداره ييمجلس بدون تو گرما. يزد يپيعجب ت. يمعركه شد انيرا يوا. اليخ يب -

 . رو ادامه بدم ينداشتم پارت

 :لبام لبخند نشوندم و گفتم يرو يدلم بهش پوزخند زدم ول تو

 ... كنم، پس چرا يشما شركت م يايمن بار اولمه تو مهمون -

 :وسط حرفم و گفت ديپر

 . كنم تيدوستام معرف يه خوام به هم يتو كه م ميفعال بر. گم يبذار بعد بهت م -

 :و گفتم دميدلم خند تو

 . من شده بِينص يكه چه افتخار يوا -

 . از خودش كم ندارن ييحتما تو پر رو. دوستاش هه،

 . بود گهيد زيچ هيجا  نيا يرفته بودم ول اديز يتا حاال پارت. كر كننده بود كيموز يالواقع صدا يف گهيد. تو ميرفت

 . حرف نداشت ناتشونييو تز التيتشك! نيو بب ايبودن ب دهيچ يو دستگاه دم

 :گم، گفتم يم ياون بلبشو، بفهمه چ يكه تو يرو بردم باال، طور صدام

  ست؟ين يپدرت تو مهمون -

 :بلندتر از من گفت اونم

 . نـــه، بابا حالش روبراه نبود، موند خونه -

 ! ست؟يجا خونتون ن نيمگه ا -
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 :خنده و گفت ريزد ز بلند

 . رميگ يم يتوش پارت يمجرد يهر از گاه. منه ياليجا و نينه بابا، ا -

مفت . داره نمياز ا شتريحتما ب. از خودش داشته باشه يبزرگ نيبه ا اليو هيحد كه  نينه تا ا يدونستم خر پوله ول يم. سرم رو تكون دادم فقط

 . جور آدماست نيمصداقِ ا يو برازندگ يدارندگ. چنگش

دوست . به نظرم مزاحمه بيدختره عج نيكه، ا نيجز ا. نداشتم يحس چيه. انگشتام قفل كرد يانگشتاش رو ال به ال. بار دستم رو گرفت نيا

فس بكشم راحت ن يتونستم حت يبود نم دهيطور بهم چسب نيكَنه هم نيتا ا يلذت ببرم، ول يپارت نيتونم از ا يداشتم دور و برم نباشه و تا م

 . خودش رو داشت يكه جا نوشو  شيع

 . دور هم نشسته بودند ياديز تيگوشه از سالن كه جمع هيبرد  منو

 . دنيرقص يبودن وسط و تند و گرم م ختهيهمه ر. به سالن انداختم ينگاه مين

 . كردم يخودم رو گرم م ديقبلش با يول نشون،يرفتم ب يشد منم م يكاش م يا. ده يم يكه چه حال يوا

به، رو به روم  يو نگاه ميديبهم خوش بگذره، رس يكه چه كار كنم امشب حساب دميكش يطور كه داشتم تو دلم واسه خودم نقشه م نيهم

 . كه تنگ هم نشسته بودن ييدختر و پسرا. انداختم

 :بلند گفت يبا صدا تيكم فشار داد و رو به جمع هيدستم رو  يهان

 . ديكه در موردش بهتون گفته بودم باالخره رس يا ژهيمهمون و. شماها ديزن يه قدر حرف مساكت چ ونيخانما و آقا -

 :دست به من اشاره كرد و با ناز گفت با

 . جان هستند انيرا شونيا -

 :ادامه داد تيبه جمع رو

 . هم دوستانِ من نايا -

دادم كه اكثرشون هم دختر بودن با  يشد باهاشون دست م يدراز م هم كه دستاشون جلوم ييرو به همشون سر تكون دادم و اونا نيو سنگ آروم

 . زننده يها شيآرا

كم داشتن بچسبونن نوك  كيتوپ سرخ كوچ هيدلقك خودشون رو درست كرده بودن فقط  نيع يسر هي د؟يبگه مجبور ستين يكيآخه  د

 . سرتر بودن ناياز ا قايجنوب آفر يپوستا اهيس. هم، نگم بهتره يسر هي. دماغشون

وگرنه چند  ميجور نيفقط من ا ديخب شا يكنن، ول يكه پسرا از دستشون فرار م يجور نيكه نظر پسرا رو جلب كنن؟ خب ا نيخوشگل دنبال

 . تو كف عشق و حالِ خودشونن ناميا گهيآره د. بودن دهيبود كه بد جور به دخترا چسب نشونيتا پسر هم ب

درد نكنه نصفش رو كنده بود انداخته بود  شييبايكه دست جراح ز ينيب ،يچشمان مشك. اش قابل تحمل تر بود افهيق نيباز ا. نگاه كردم يهان به

صراحتا گفت  ديتو صورتش از خودش بود؟ با يكال چ. برجسته يكه حتما پروتز بود، گونه  يگوشت يگذاشته بود، لبا ينخود باق هيدور فقط قد 

ها و  يدنيپر بود از انواع مشروبات و نوش زيم يرو. يصندل يرو مينشست. شده بود تيال كيموز. خلوت يگوشه  هي ميرفت يهمراه هان. يچيه

 . و پفك پسيچ
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 :لبخند نگام كرد و گفت با

  زم؟يعز يخور يم يچ -

 :تفاوت شونه ام رو انداختم باال و گفتم يب

 . كنه يفرق نم -

 :يهان

 . محشره يگ يم ينوعش رو كه مطمئنم بخور نيبهتر از. كنم يخودم برات انتخاب م ،ياوك -

 شهيداخل ش اتياز محتو ياديچوب پنبه رو برداشت مقدار ز. بود طونينگاهش ش. تكونش داد يكم. بود نيشامپا. ها رو برداشت شهياز ش يكي

 . ديخند يداد و م يتو هوا تكونش م. رونيشد ب دهيهمراه با گاز پاش

 . به اجبار بود زيبار حوصله اش رو نداشتم چون همه چ نيا يكار بودم، ول نيعاشق ا شهيهم. زدم لبخند

 . افتاد تو بغلم يشد م يكج م يكه اگر كم يبه طور. نشست كمينزد. ختيخودش هم ر يبرا. داد دستم خت،يبرام ر يكم

 :من و گفت وانيرو زد به ل وانشيل

 . عشقم يبه سالمت -

 :دلم گفتم تو

 . برو بابا دلت خوشه -

. معركه بود. خوردم گهيد السيگ هي. كرد ياون هنوز داشت مزه مزه م. ختميبار خودم ر نيا. خوشم اومد. بود كياووو درجه . ضرب دادم باال هي

 . هنوز داغ نشده بودم

 . زيم يدستام رو گذاشتم رو. بلوزم رو باز كردم يدو تا از دكمه ها. يصندل يرو درآوردم انداختم رو كتم

 . دهنم رو باز كردم. نگاهم تب دار شده بود. سرم رو چرخوندم و نگاهش كردم. دهنم گرفت ياز تو ظرف برداشت و جلو پسيچ هي يهان

 . باشم اريكه تعادل داشته باشم و هوش يدر حد. بشم خوديكردم كه از خود ب يمست نم يوقت جور چيه

 . خواست تحرك داشته باشم يدلم م. گرفتم يم شيداشتم آت. رو بهم چسبوند دشخو

 مست رو داره؟  ينخورده بود پس چرا حالت آدما ياديز زياون كه چ يچشماش خمار بود، ول. كه به گردنم خورد نگاش كردم نفسش

 . ديجا بلند شد و دستم رو كشاز  يكه هان نيتا ا. نبود فيحال خوشم قابل توص. برام مهم نبود. شدم الشيخ يب

 :يهان

  ه؟ينظرت چ. ميكم گرمش كن هيوسط  ميبر -

در حال رقص  تيدرست وسط جمع. از جام بلند شدم و همراهش رفتم يحرف چيبدون ه نيهم يبرا. تنها آرزوم بود نيا تياون موقع يتو

 . ميستاديا

 . ست گهيد زيچ هيرقص  يتو يالبته من كه داغ بودم، ول. ميخودمون رو گرم كن ميتونست يكه نم يجور نيا. بود تيهمچنان ال آهنگ

 . كردم يحس م يلباس به خوب يحرارت تنش رو از رو. خودش رو سفت به من چسبوند. رو دور كمرش حلقه كرد دستام
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 . ميداد يخودمون رو با آهنگ تكون م آروم

 :شونه ام و زمزمه كرد يرو گذاشت رو سرش

 . انيدارم را يحس خوب. ه قدر داغهتنت چ -

كه حواسم  نياون حالت با ا يتو يباشم، ول كشينزد يعنوان دوست نداشتم حت چيبه ه. شدم ياون بدتر م يكه حالم خراب بود با حرفا خودم

 . كردم يخوب حس م يليكامال جمع بود كشش رو هم خ

 . رو هم ماهرانه بلد بود يگر يدختر خوشگل تو بغلم بود كه از قضا لوند هي

 يجلو نيهم يخواستم و برا يرو نم نيا يشد، ول يم داريمردونه ام داشت آروم آروم ب ي زهيغر ياز طرف. داد يبغلم خودش رو تكون م تو

 . گرفتم يخودم رو م

 :گفت يو با سرمست ديگردنم رو بو كش ريز

. اَبرام يكنم رو يرو همراه عطر تنت استشمام م راهنتيفاصله دارم عطر پ نياز ا عطرت بودم؟ االن كه يعاشق بو شهيهم يدونست يم. اوووم -

 . عاشقتم. يحالم رو درك كن يتون ينم انيرا يوا

دست و پام شل شده . بود يجور خاص هيحالم . انگار ضعف كرده بودم. داشتم يحس هي. ختيتو دلم فرو ر يزيچ هي. رو سفت فشار داد كمرم

 . كرد يتو گوشم صدا م يزيچ هيبود و 

داشت باهام چه كار . كرد نه من، اون منو تو دستاش داشت نه من يم تيانگار اون منو به رقص هدا. كردم يم شيفقط همراه. گفتم ينم يچيه

 . خودت رو نگه دار مرد. نشو ميتسل انيكرد؟ را يم

دستام رو آورد جلو . ستام رو گرفت و از پشت خودش رو چسبوند بهمد. آروم و پر از عشوه برگشت و پشتش رو به من كرد يليحركت خ هي با

 . از پشت كامل تو آغوشم بود. و تو هم گره كرد

كه نتونم  يحد مست كرد؟ تا حد نيبود كه منو تا ا يو قو ظيقدر غل نيا. بود ينيعجب شامپا. به زور باز نگهش داشتم. خمارِ خمار بود چشمام

 يبود، ول نايحالتم كامال عكسِ ا. يو تو بغلم باش يقدر خودت رو بهم بچسبون نيخوام ا يكنار، دستم رو ول كن، نمبگم خودت رو بكش  يبه هان

 . نه به اون غلظت

 . شم يم وونهيدارم د ايخدا. تو صورتم ختيلختش ر يموها. همون حال سرش رو آورد باال در

 . رفتم و نشستم يو به طرف صندل رونيب دمشياز تو بغلم كش يبه آروم. نميبود بش بهتر

و تموم مدت نگاهش به من بود،  ديرقص يدلبرانه م يليتند شده بود و اون هم خ يآهنگ كم. بود ستادهيا تينگاه كردم كه وسط جمع يهان به

 . خوردم يم يدنيُقلُپ نوش هيهم  يكردم و گاه يداشتم نگاش م اليخ يمن ب يول

 . طعم و مزه اش خاص بود. نخورده بودم نيا يبه خوشمزگ يازش بخورم؟ تا حاال شراب شتريكرد ب يم بميداشت كه ترغ يچ يدنينوش نيا

 . زيم يرو پس زدم و سرم رو گذاشتم رو شهيش. كنه يداغونم م نياز ا شتريب. بسه گهيد

 . معركه ست ،يوا! يحس چه

 . سرم رو بلند كردم. شونه ام نشست يرو يدست
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و سرم  زيم يآرنجم رو گذاشتم رو. تعادل نداشتم يول نميكردم صاف بش يسع. شونه ام يكنارم نشسته بود و دستش رو گذاشته بود رو يهان

 . دادم هيرو به دستم تك

 . لباسشسرخ همرنگ  يلبا. لباش ثابت موند ينگام رو. هيچ شيدونستم معن ياون حالت نم يكه تو يخمار، نگاه يچشما. بود يبه هان نگاهم

 يچشمم خواستن يقدر جلو نيكردم حاال ا يم يكه به خاطر حركات و رفتاراش مرتب ازش دور يدختر! آخه چرا اون؟! ؟يخدا، چرا هان يوا

 ! چم شده؟! كرد؟ يجلوه م

اون  يبود كه رو زونيهم به گردنش آو فيظر ريپالك و زنج هي. بود دياش چون بلور صاف و سف نهيس يقفسه . نييسر خورد و اومد پا نگام

 . داشت يتاللو خاص يديسف

 ريگ يتيموقع نيهمچ هيوقت تو  چيه يحالتام آشنا بودم، ول نيبا ا. روز افتادم نيبه ا يدونستم كه از زور مست يخوب م. نگاهم رو نداشتم كنترل

كه بشه بهش گفت رابطه دوست دختر  يقدر نيا. ميرفت يجلو نم كينزد يوقت تا حد رابطه  چياگر هم با دوست دخترام بودم ه. بودم فتادهين

 . شد يم دايجو وجدان تو من پ هيهنوز . نداشتم يبهشون كار يول دمشون،يبوس يم يگرفتم، حت يدستشون رو م. يدوست پسر و

تهش خودش رو بندازه به من  دميترس يم. كنار دميخط هاست كش نيتو ا دميفهم يكه وقت اليجز ژ. خواستن ينم يكيحد نزد نيهم ازم تا ا اونا

 . كردم كه پا فراتر نذارم يخودم سرلوحه م يو برا دميد ياطرافم م. امثالشون كم نبودن... و يو بگه تو با من بود

 زايزد ن ينگاهش داد م. خواد يخوندم كه اون هم م يم يهان يچون تو نگاه خمار و پر معنا ديشا. خاص بود ييجورا هيامشب حال و هوام  يول

 . ديگز يهم م يكرد و گاه يلباش رو با ناز جمع م. داره

امشب . امشب نه يول رون،يزدم ب يموندم و م يهم نم هيثان هيبودم  ياگر تو حالت عاد. كننده بود وونهيد. شونه ام حركت داد يرو رو دستش

 . بودم ليالواقع مست و پات يف

 . كار دست خودم بدم دينبا. داشتم يتونستم خودم رو نگه م يكه م يياون جا تا

 . ديدستم رو گرفت و كش يافتاد كه هان يداشت م سرم

 :يهان

 . يعرق كرد يحساب. فقط قبلش كتت رو بپوش. ميكم هوا بخور هيتو باغ  ميبر. زميبلند شو عز -

هم  رونيب يهوا يحت. بود دهيفا يب يول ام،يدرب يمستو  يكم از خمار هي ديباد به كله ام بخوره تا شا هيداشتم  ازين. چون و چرا قبول كردم يب

 . رو حالت من نداشت يريتاث

 . فتهيكردم كه از پشت بهش ن ينگاهم رو منحرف م. رفت و دست من هم تو دستاش بود يجلو م يبا لوند يهان

با . هراس تو وجودم بود ينوع شهيهم يگم دوست نداشتم، اتفاقا برعكس، ول ينم. جور رابطه ها نبودم نيمن تو خط ا يبود و لوند، ول جذاب

 . دونستم يم يوانيح يتعهد رو، خو يب يرابطه  يدارم با جنس مخالفم ارتباط برقرار كنم، ول ازيكردم ن يشدم چون حس م يدخترا دوست م

 . در آنِ واحد با هزار تا از هم نوع خودش رابطه برقرار كنه تونه يكه م وونيدو تا ح زشيشه مثل آم يكه تعهد توش نباشه م يا رابطه

 گهيجور د هيخودم  شيبا جنس مخالف رو پ يدوست يبود، ول نيمن معناش هم يبدون تعهد برا كينزد يرابطه . خواستم يرو نم نيمن ا يول

 . كردم يم يمعن



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٩ 

از  يخودم، ول يجا لم بدم و برم تو حال و هوا هيدوست داشتم . شل شده بودم. رفتم يمحكم راه م. خوردم يتلو تلو نم يكه مست بودم ول نيا با

 لتتو حا انينشون بدم كه را گرانيرو به د نيبود كه محكم باشم و ا نيتمام توانم بر ا نيهم يبرا. خواستم شل و وا رفته جلوه كنم ينم يطرف

 . باشه اريتونه هوش يهم م يمست

 . دنيرقص ياومد م يكه از داخل م يآهنگ يتو باغ تجمع كرده بودن و با صداو توك دختر و پسر  تك

 . اطراف يبايسرسبز و ز يآوردن به باغ و فضا يسالن خفه كننده ست رو يتو يهوا دنيهم، د نايا حتما

. اوردميبه روم ن يحالم خراب تر شد، ول دنشونيبا د. دنيبوس يرو م گهيبودن و همد ستادهيتا دختر و پسر، زوج زوج با فاصله از هم ا چند

مردونه ات  ي زهيتازه غر. ينيرو بب زايچ نيو ا ياون همه آدمِ سرخوش باش نيكه ب نيا. سخت بود يليخ. هم فشار دادم يچشمام رو محكم رو

تهش  گهيد. يهم به سر ببر يحالت مستتو . دختر لوند و پر از ناز هم باشه هيدستت تو دست . داريب مهيباشه و بشه گفت ن يهم تو حالت خمار

 . جا نياز ا رونيبزن ب انيشو را اليخ يبگم ب ايكه خودم رو ببازم  نيتونست باشه؟ ا يم يچ

 . هنوز زود بود. خواد چه كار كنه يم نميبب يسكوت كردم و خودم رو سپردم به هان فعال

 . بود يخلوت يجا. از درختا يكي ريز ميرفت

 . پشت خودش رو چسبوند به درخت و با دستاش كمر منو گرفت از

 :گفت يو پر از ناز فيظر يچشمام زل زد و با صدا تو

اونا تنها برام . يكن يبودن فرق م ميكه تو زندگ ييمردا ي هيتو با بق. ستمين ليقا يقدر كه براش حد و اندازه ا نيا. دوستت دارم يليخ ان،يرا -

 . يقمعش. تو يدوست بودن ول

رو به  يمعمول يجمله  هيانگار داره . كرد ينم جاديرو در من ا يحس چيحرفاش ه. كردم يتو دستاش حركت م يشده بودم و چون عروسك شل

 . ارهيزبون م

هوس  يبراقش سر خورد رو لبا يچشما يو روشن نگام از تو كيتار ياون فضا يتو. كله ام داغ شده بود. كم بود يليخ يليام باهاش خ فاصله

 . زشيانگ

 . كم و كمتر. اون هم فاصله اش رو با من كم كرد. صورتم رو بردم جلو و جلوتر. كرد كه ببوسمش يم كميرنگ سرخش تحر. خدا يوا

چند بار چشمام رو باز و . سرم رو تو دستم گرفتم. عقب دميناخودآگاه كش. سوزه يام داره م قهيكردم شق يكه حس م يبه طور. ديكش ريت سرم

 . شد يحالم داشت بهتر م. هم فشردم يسته كردم و روب

 . گذاشته بود ريبد جور روم تاث. خالص و مست كننده. بود ظيغل يليخ. كه خورده بودم ينيبود و اون شامپا يخاطر مست به

 . و به طرف در رفتم يپشتم رو كردم به هان يحرف چيبدون ه. خواستم بمونم ينم گهيد يشد، ول يدونم چ ينم

 . ستادمينا يپشت بازوم رو گرفت، ول زا

 :يهان

 . صبر كن! ان؟يرا ير يكجا م -

 :گفتم يبم و گرفته ا يصدا با
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 . خداحافظ. بود يشب خوب. تونم بمونم يبرم، نم ديبا -

 :يهان

 . بعد از شامه ياصل يبرنامه . ميآخه هنوز شام نخورد يول -

 . بازم ممنون. ستيحالم خوش ن. موندم يكاف يبه اندازه  -

 . رو زدم و درا باز شد نيماش كياتومات يكه بگردم دكمه  نيبدون ا. ومدين رونيچون لباسش باز بود ب. رونيرو باز كردم و زدم ب در

نه، ! كردم؟ يماصال فرار ! كردم؟ يداشتم فرار م ياز چ. دونم چرا ينم. رفتم يم ديبا يكله ام داغ بود ول. رو روشن كردم نيتامل نشستم و ماش با

 ... اي! مگه دوست دخترمه؟! آخه چرا؟ يول ن،يهم م،يهم رو ببوس ميخواست يفقط م. نبود نمونيب يخاص زيچ

بود تمام حواسم  نيتونستم بكنم ا يكه م يفقط تنها كار. گرمم شده بود. ديكش يدر من شعله م ازيهنوز آتش حس ن يسمتم نه من، ول اديم اون

 . مراقب باشم ديپس با. بود اديز يليكه تصادف بكنم خ نيحالت درصد ا نيا يتو. بكنم ميرو جمع رانندگ

چشمام همه . تعادل نداشتم. كردم يكردم و صاف حركت م يبه سمت چپ و راست منحرف شد باز حواسم رو جمع م نيبار تو جاده ماش چند

انگار شماره  يدرست اومدم؟ ول نميبه پالك نگاه كردم كه بب يحال يبا ب. دميشد كه رس يكم كم داشت تار م. درخت، جاده. ديد يرو دو تا م زيچ

 . خودش بود ال،ياما و. رفته بود ادميپالك از  ي

 . كردم يرو زمزمه م يآهنگ هيلب  ريز. شدم و قفلش كردم ادهيپ. رو بردم تو نيماش

 تو بودن يب يايمثل شبِ تار دن اهيس

 از شب منو تا تو كشوندن ييرها شوق

چمنا و با  يرو دميبه پشت خواب. نينتونستم تعادلم رو حفظ كنم، افتادم زم گهيراه پاهام سست شد و د نيشد ب يدونم چ ينم. رفتم اليطرف و به

 . آهنگ رو خوندم يلب ادامه  ريز. زدم يقهقهه م. دستام رو باز كردم يخوش

 من نفس بود يبا تو بودن برا اليخ

 خار و خس بود ريكو اميتو تموم دن يب

نگاهم مخمور و . تنم هنوز گُر گرفته بود. خودم بودم يتو حال و هوا. كردم يلب زمزمه م ريسرم و آهنگ رو ز ريرو گذاشته بودم ز دستام

 . چه كار كنم ديدونستم با ينم. بر پا بود ييدرونم غوغا

 :آروم و زمزمه وار. دختر هي دم،يرو شن يكي يصدا

- ؟يبا تو هستما، مگه َكر! يه  

كه پشت  يهمون قايدق. از همون دختراست يكي دميخوب كه دقت كردم د ك،يتار مهين ياون فضا يتو. تعجب آروم سرم رو بلند كردم با

 . خراب بود يحالم حساب. باز زانو زدم يآهسته از جام بلند شدم، ول. به جلو خم شده بود يبود و كم ستادهيسرم ا يباال. بودمش دهيپنجره د

 :دميرو شن صداش

 ... ـيبحمداهللا م يچته؟ دار ؟يمست اروي يه -

صورتم  دونستم چشمام سرخ شده و نگاهم كه حاال با خشم رو به اون بود حالت يم. قدم رفت عقب هيو  ديبلند كردم كه ترس نيرو همچ سرم
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 . داد ينشون م گهيجور د هيرو 

 . نيزم فتميرو كردم تعادلم به هم نخوره و باز ن ميبار تمام سع نيا. دستام رو گرفتم به زانوهام و بلند شدم. دميكش يقيعم نفس

شال  هي. بلند قرمز نيآست شرتيو ت نيشلوار ج. به سر تا پاش نگاه كردم. باز مونده بود مهيچشمام كه خمار بود حاال تو حالت ن. كردم نگاش

 . سرش بود يقرمز براق هم رو

 كنن؟  يكار رو م نيكه با من ا هيتيچه حكا! شد سر تا پا قرمز پوش بود؟ يچشمم ظاهر م يجلو يچرا امشب هر ك. خدا يا

ها هم  چارهياون ب. ذارنشون يم شيبه نما يشدم كه تو مسابقات گاو باز يم يشاخدار يرنگ قرمز درست مثل گاوا دنيحالت با د نيا يتو

تونم  يمن دوست دارم تا م يزنه، ول يمنتها اون جا گاوه شاخ م. همون حس و حال رو دارم قاياالن منم دق. به رنگ قرمز حساسن بيعج

 :گفتم يلحن كشدار اب. بشم كشونينزد

  ؟يخوا يم يجا چ نيا -

 :رو زد به كمرش و گفت دستاش

سه تا دختر  يدون يكه نم يشعور يقدر نفهم و ب نيو ا اليو يموقعِ شب مست اومد نيتو ا. كنم يم يجا زندگ نيبنده ا ،يقابل توجه جنابعال -

 . ستيكارا درست ن نيكنن و ا يم يدارن زندگ يكنار ياليو يتو

برداشتم و تا به  زيبه طرفش خ. كرد يم يرو ادهيدختره هم بد جور رو اعصابم پ نيا. نبود ميحال يچيكرده بودم و ه يقاط. شد يچ دمينفهم

 يبا خشم و همون لحن قبل. دمينگاهش د يچشماش گرد شده بود و ترس و وحشت رو تو. دو تا بازوهاش رو تو چنگ گرفتم اديخودش ب

 :گفتم

 هان؟  ؟يبود يبا ك. رو تكرار كن يكه زد ياون زِر گهيبار د هي يجرات دار -

 :من كنان گفت من

 . وونهيجا هست؟ ول كن دستم رو د نيهم ا يا گهياز تو كس د ريدوما مگه غ... د. اوال درست صحبت كن... اَ -

 :رو بردم جلو و گفتم سرم

به كار من نداشته  يو كار يخودت باش يبهتره س. نداره يبه تو هم ربط. كنم يهر كار عشقم بكشه م. زنم يمن هر جور دلم بخواد حرف م -

 ...رنهوگ ،يباش

 . بود دهيرنگ از رخش پر. نگاه ترسناك بهش انداختم هيندادم و به جاش  ادامه

 . بود ياراد ريكارام و حرفام غ يهوش و حواسم سر جاش بود ول. حرفام نداشته باشم يرو يباعث شده بود كنترل يمست

شب،  يكيلباس قرمزش، تار. شدم يم كيشتم تحرباز دا. كردم يواضح حس م يليرو خ مشيعطر مال يفاصله ام باهاش كم بود بو چون

 . كرد يمستم م شياز پ شيباغ كه ب يتو يعطرش و از همه بدتر عطر گال ياطراف، بو يسكوت فضا

 . شد يم كيخود به خود داشت به صورتش نزد صورتم

 :گفت ينسبتا لرزون يخوام چه كار كنم با صدا يگرفت م عيسر

 . ولم كن آشغال ستم؟يمگه با تو ن كهيمرت. نزدم و رسوات نكردم غيبكش كنار تا ج ؟يكن يم يچه غلط يدار يمست كرد اروي يه -
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 . شناختمش كشش داشتم يدختر كه اصال نم نياالن به ا يناكام مونده بودم ول ياز طرف هان. نبود ميحال زايچ نيا تياون موقع يتو

شدم و با نگاه  يم كيبا خشمش تحر. اومد يزد خوشم م يحرف م. هوس و شهوت. ام بود زهيغر ياز رو. دلم باشه، نه ياون جور كه از رو نه

 . وحشت زده اش سرخوش

دهانش رو گرفتم و  يجلو عيسر نيهم يبرا. بزنه غيدونستم هر آن امكان داره ج يم. بود دهيتا سر حد مرگ ترس گهيد. به خودم چسبوندمش

 . نهيبما رو ن يدرختا تا كس ريز دمشيآروم كش

 :لب گفتم ريز

به . كم آروم بشم هيفقط بذار . كنم يكه بهت دست دراز ستين نيباور كن اصال قصدم ا. باهات ندارم يكار. گم يم يچ نيخوب گوش كن بب -

 . ندارم تيتحمل كن، كار. رميم يخدا دارم م

 :گوشش و گفتم ريلبام رو چسبوندم ز. كمرش رو محكم تر به خودم فشار دادم. داد يبه حرفم گوش نم يجور چيكرد و ه ياون تقال م يول

 يدستم رو برم يزن ياگر داد نم. جا تا من اوضاع و احوالم، رو به راه بشه نيفقط بمون ا. ندارم تيگم كار يدارم م. قدر وول نخور دختر نيا -

 باشه؟ . كنم يبدتر باهات رفتار م يدارم وگرنه داد بزن

 :زد ينفس نفس م. آروم دستم رو برداشتم. تند تند سرش رو تكون داد فقط

  ؟يبا من چه كار دار. ِبكَپ ريسرت بگ ريخودتون خ ياليبرو تو و. يكرد يخفه ام م يداشت يعوض -

 :زمزمه وار گفتم. دميكردم و بو كش كيرو به گردنش نزد صورتم

 . خوام يتونم، نم يشه، نم ينم يوام ولت كنم ولخ يم. ستيحالم خوب ن. تونم ينم -

 :كرد و با التماس گفت مكث

 . يدست به من نزن روان. تو رو خدا ولم كن -

 :شد يهر لحظه آروم تر م صدام

 . اميدرب يفقط بمون تا از مست. ندارم تيكار نيبب. يتو بغلم باش يجور نيبذار هم. مستم، بفهم -

 :حرص گفت با

 يكاش خبرم دنبال تارا نم يباش، به من چه؟ ا ،يمست. بشه؟ احمق ولم كن يتو بغل تو بمونم كه چ ؟يگ يم يچ يفهم يم چيشعور ه ينفهمِ ب -

 يول ،يد يجون م يسرم فكر كردم دار رياصال من چرا اومدم باال سرِ تو؟ خ ؟يديسر رس هوي يبود يتو كدوم گور. كردم يچه غلط. اومدم

 ...  حاال

 :گفتم آروم

 . نگو يچيه ـــــس،يه -

 :كرد يتقال م هنوزم

 . تا الاقل منم از دستت راحت شم ؟يايدرب ياز مست يخوا يم. و كوفت سيه -

 . اوهوم -
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 . رسم يبعد به خدمتت م. يعالوه بر اون زور هم دار. تو يدار ييعجب رو يعوض. اوهوم و مرض -

 :و منگ گفتم جيگ

  ؟يچ -

 . ولم كن تا بگم -

 . نه -

  ؟يايدرب ياز مست يخوا يگم ولم كن، مگه نم ينه و نكمه، بهت م -

 . آره -

 . پس ولم كن تا نشونت بدم -

  ؟ير ينم -

 . نه، ولم كن -

 . ديام رو گرفت تو دستش و منو دنبال خودش كش قهي هوي. ولش كردم ديترد با

 . من هم تو دستش بود ي قهيرفت و  يند تند راه مت. دنبالش رفتم ارياخت يبود ب رمنتظرهيحركتش برام غ نيا چون

 ! ؟ير يكجا م -

 . خواد چه كار كنه يم نمينگاش كردم تا بب. پر از آب بود كيحوض كوچ هيفواره  نييپا. ستاديفواره ا يجلو. نگفت يچيه

سرم رو آوردم . نفسم بند اومد. سرم رو تو آب فرو كرد دميد اميتا به خودم ب. هم فشرد و از پشت گردنم رو گرفت يرو با حرص رو لباش

 . سرفه ام گرفته بود. رونيب دميسرم رو كش عيبار سر نيا. زدم كه باز سرم رو فرو كرد يداشتم نفس نفس م. رونيب

 . يخفه ام كرد ؟يكن يم يچه غلط وونهيد يدختره -

محكم تر  گهيد يكي هيبه چ يو بفهمم چ اميتا به خودم ب. ديبرق از چشمام پر. محكم خوابوند تو صورتم ي دهيكش هي. كه سرفه ام بند اومد نيهم

 . اون طرف صورتم خوابوند

داد هنوز  ياونم امان نم. افته يم يدونستم داره چه اتفاق يچون تعادل نداشتم نم. كرد و چشمام تار شد يهم اتصال ماميبار عالوه بر برق، س نيا

 . آورد يبه سرم م گهيد يبال هي ومدهيدم نبه خو

 :همون لحن پر از حرصش گفت با

 ... يبعدم بخوا يدختر مردم رو شبونه خفت نكن يتا تو باش. شازده پسر؟ حقته يدراومد يحاال از خمار -

 :زل زدم تو چشماش و گفتم. حالم بهتر شده بود. ديچك يصورتم م ياز نوك موهام قطرات آب به رو. نداد ادامه

 . ندارم تيبهت گفته بودم كار. يگ يم يبفهم چ -

 :به كمر با تمسخر گفت دست

 . سنگ پا ي كهيمرت. تو يدار ييعجب رو ؟يكن يتعارف م. نه تو رو خدا -

 . اليزود رفت تو و يليخ. نگاش كردماز پشت سر . ديدو الشونيخشم نگاش كردم كه صورتش رو ازم برگردوند و به طرف و با
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. درم آورده بود ياز حالت مست يآب كم يسرد! كردم؟ يم يمن داشتم چه غلط. رو درك كردم تميتازه موقع. دميدست كش سميخ يموها به

 . يكرد ادهيدستت بشكنه دختر كه فَك مكَم رو پ يا! هم داشت يعجب ضرب دست. بود كه از دختره خوردم ييها دهيبدتر از اون كش

موقعِ شب تو  نيدختر ا نيهنوز مونده ام ا ينصفه شبه، ول كيخب معلومه ساعت . برقا خاموش بود. رفتم اليبه طرف و. دميصورتم دست كش به

 كرد؟  يباغ چه كار م

 . بودم ارتريهوش يبود ول دهياز سرم نپر يهنوزم كامال مست. خوبه كار دست خودم ندادم. اليخ يب

 . دوش ريخواستم حوله ام رو بردارم و برم ز يم. راست رفتم تو اتاقم هي

 . كرد يم زونيدوش آب سرد حال و روزم رو م هي

 

 دهم فصل

 

اش  نهيس يقفسه  يرا رو گرشيگرفت و دست د واريكنار د ي نهيآ زيو دستش را به م ديخودش را جلو كش. شد الينفس زنان وارد و ترالن

 . كه بهتر شد نيتا ا ديكش قيچند بار پشت سر هم نفس عم. اه نفسش بند آمدهكرد ر يحس م. گذاشت

 . و برگشت ديتارا ترس يصدا با

 :تارا

 ! ؟يبخواب يمگه نرفت! ؟يكن يجا چه كار م نيترالن ا -

 :لباس تارا را در مشت گرفت و با حرص گفت ي قهي

- منو يكُشت. كشم تارا يكشم از دست تـــــو م يم يكه هر چ يا . 

 شيتارا رو به رو. سرش را در دست گرفت و فشرد. مبل نشست ياش را ول كرد و رو قهي يترالن به تند. كرد يبهت زده نگاهش م تارا

 :لب زمزمه كرد ريترالن ز. نگاهش مملو از تعجب بود يسكوت كرده بود، ول. نشست

ترالن  اوردمياگر پدرت رو درن. دم يبه خدا نشونش م. كنه يبخواد م دلش يمست كرده بعدش هر غلط. شعوره يواقعا كه ب. احمقِ كثافت -

 . ستمين يهانيك

 :صبرش تمام شده بود با تعجب گفت گريكه د تارا

 ! ؟يبا من! ترالن؟ يگ يم يچ -

 :حوصله دستش را در هوا تكان داد و گفت يب ترالن

 . الوات يپسره . با تو بود؟ با اون چلغوزم يبرو بابا، ك -

 :تارا

 ! ؟يك -

 :ترالن

 يكه هست رو بكنش تو يهر كوفت و زهر مار ،يپول پولك ه،يهزار بار گفتم اون پولك. تو شد رِيهمش تقص. از همون سه كله پوك يكي -
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دنبال  اطيره تو ح ينصفه شب م كيساعت  يآخه كدوم خر. ميدنبالش بگرد اطيتو ح ميبر ميكه پاش يما رو زابرا نكن ينصف شب ومت،ياكوار

 مار بگرده؟ 

 :با اخم گفت ،يترالن هم متعجب بود و هم عصبان يكه از حرف ها تارا

تخت بود  ريبعدش هم ز. رونيرو بذارم اومد ب وميرفت در اكوار ادميمن چه كارت كرده؟ خب  يِمگه پولك. يداد ريبدبخت گ نيتو باز به ا -

 . شده ست تيربت. زد يكه نم شتين. رونيفكر كردم از پنجره رفته ب

 :نگاهش كرد و گفت يكم. هم فشرد يبا حرص لبانش را رو ترالن

سه تا . ميراحت باش ستيخودمون ن يجا كه خونه  نيا. ميدنبالش بگرد اطيتو ح ميبر ميمجبور نش گهيتا د يبست يرو م يكوفت ياون پنجره  -

 . دنيتمرگ يكنار يالينره غول تو و

 :تارا

  ه؟يحرف. يارياخت يواريچار د م؟يبه اونا چه كار دار -

 :ترالن

موندم،  يجا نم نيهم ا هيثان هينبود  اليبه خدا اگر به خاطر و. هيهر ك يهر ك. كنه يفرق م تياون ور وضع ،يارياخت يواريور چار د نيا ر،ينخ -

 . شه يكه نم فيح يول

 :تند گفت تارا

 . رسه يدرش هم بهمون نم ي رهيدستگ گهيشن د يرو صاحب م اليكلِ و رونيب ميجا بذار نيباور كن پامون رو از درِ ا م؟ينه بابا كجا بر -

 . آمد رونياز اتاقش ب دهيژول ييبا موها ايسرش را تكان داد و خواست جواب تارا را بدهد كه تان ترالن

شانه اش سر  يتاپش از رو ياز بندها يكي. اشتچسبان به تن د ديشلوارك سف هيبا  يبند ديتاپ سف هي. ديكش يم ازهيخمار بود و خم چشمانش

 . افتاده بود شيبازو يخورده بود و رو

 :داد، گفت يرا با كف دست ماساژ م شيكه چشم ها يدر حال. كنار تارا نشست يهمان حالت خمار در

 ديبكَپ ديبر د؟يكن يم فيواسه هم تعر يكرد شبستر نِيحس يقصه  ديجا نشست نيدو شد اون وقت ا كيساعت نزد د؟يشما دو تا خواب ندار -

 . گهيد

سرخ شده بود به او نگاه كرد و  يكه به خاطر خواب كم يبا اخم و چشمان. ديپهلوش كه از زور درد، خواب از سرش پر يبا آرنج زد تو تارا

 :ديتوپ

 . چه مرگته؟ پهلوم سوراخ شد -

 :تارا

  ؟يديتو شن ميزد يدر ضمن ما كه آروم حرف م. يشد داريب خوبه تازه از خواب. يزن يحرف م يبند دار هيآخه  -

 :ايتان

 . بودم ياتاق بغل نيمن كه هم. اون طرف هم رفت ياليصداتون تا و د؟يزد يكجا آروم حرف م. ستميكَر كه ن -
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 :و گفت ديخند ترالن

 . پاشو برو بخواب منم رفتم. ايخمار يمعلومه حساب ايتان -

 . انداخت رونيبه ب يكه وارد اتاقش شود از پنجره نگاه نيقبل از ا. جا بلند شد از

 :لبخند رو به دخترها گفت با

 . اديداره بارون م -

 :با تعجب گفت تارا

 ! تابستون و بارون؟ يتو -

 :جواب داد ايتان

 . نهيواسه هم ديشا. هياطراف آب و هواش نسبتا شرج نيخب ا -

***** 

 

 »نيرادو«

 . دارن خدا عالمه يدست برم يك. دو تا افتادن به جونِ هم نيباز ا. دميراشا از خواب پر داد يبا صدا ياول صبح همون

خواب بشم و  الِيخ يآخرش مجبور شدم ب. ول كن نبودن يول اديبالش تا صداشون ن ريسرم رو كردم ز. رو برداشتم كوبوندم تو سر خودم بالش

 . از رختخواب دل بكنم

چشمام هنوز خمار . رو از كنار تختم برداشتم و تنم كردم شرتميت. ينه بلوز و نه ركاب يعني. اال تنه ام برهنه باشهداشتم شبا موقعِ خواب ب عادت

 بستونهنوز تا. تعجب كردم رونيب يو گرفته  يبارون يهوا دنيبا د. به طرف پنجره رفتم تا پرده رو بكشم. از جام بلند شدم يحال يبا ب. بود

داد  يجون م. واقعا روحنواز بود. ديطلب يرو م ييآب و هوا نياطراف چن نيالبته مناطق ا. نداخت يشمال م يآب و هوا اديجا منو  نيا يهوا. بود

 . يباغ بدو يو با گرمكن تو رونيب يبر

سر و . رونيزدم بتامل نكردم و از اتاق  يا هيثان. شده رميدل غافل د يا دميبه ساعتم نگاه كردم د يوقت يكار رو بكنم، ول نيكردم ا هوس

 . اومد يآشپزخونه م ياز تو انيراشا و را يصدا

 . داده بود هيتك نتيهم به كاب انينشسته بود و را زيم يراشا رو. و نگاشون كردم ستادميدرگاه ا تو

 :گفت انيرو به را راشا

 . ريازش پند بگ يتون يخوب گوش كن بعدش هم تا م. در وصف مردا افتادم يشعر هي اديمن  يكه تو گفت ينيبا ا -

 :تا سرفه كرد و ادامه داد چند

 كار و كار و كار و كار يعنيمرد  -

 شمار يب يها فتيسره در ش كي

 منگنه انيم يزيچ كي مثل
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 و شب از هر طرف تحت فشار روز

 وي يس يس يعنيسكته،  يعني مرد

 دردا بود نياصال به ا خلقتش

 جان نثار يعنيمطلب، مرد  ختم

 دمار يدر آرد روزگار از وِ تا

 :در همون حال گفتم. با لبخند براش دست زدم و رفتم تو آشپزخونه. ديخند يبلند بلند م انيرا

 . يكرد يرو نم! شود يداش راشا شاعر م! به به -

 :شونه ام يو زد رو نييپا ديپر زيم يبا لبخند از رو راشا

 ). يقهرمان بدنساز( "كاتلر يج" يجناب آقا يمتعال ياوال صبح عال -

 :سبد برداشتم و گذاشتم دهنم ياز نون تو كيكوچ ي كهيت هي

 كاتلره؟  يج كلِيه هيمن كجا شب كلِيه -

 :راشا

 يرو دست تموم قهرمانا يزن ينه چندان دور م يا ندهيدر آ يو پدرِ بر و بازو و عضله مضله هات رو درآورد ير يم شيپ يجور كه تو دار نيا -

 . نينه، صبر كن بب يگ يم. يبدنساز

 :به بازوش و بلند گفتم زدم

  ؟يفهم يم يتو چ. عشقـــــه -

 :اَدام رو درآورد و گفت اونم

 . وگرنه نفهم، خره نه من. برادرِ مـــــن يعقده دار -

 :با خنده گفت انيرا

- ديزن ياز اون نظر مو نم يشباهتتون كه در ظاهره ول! ا . 

 :گفتبا اخم  راشا

 كدوم نظر؟  -

 :به سرش اشاره كرد و گفت انيرا

 . دوگوله -

 :كه باز بحثشون نشه رو به راشا گفتم نيبرداره واسه ا زيخواست به طرفش خ راشا

 . ميدخترا بگو حال كن يهم واسه  يزيچ هي. دمت گرم ،يسرود انيشعر مصداق وجود آقا هي. خب جنابِ شاعر -

 :پوزخند زد و گفت انيرا

 . دونم يمن م ارهيمورد رو كم م هي نيا نيرادو اليخ يب -
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 :ابروش رو انداخت باال و گفت راشا

 شعر باشه؟  ديحتما با -

 :انيرا

 . ميما قبول دار يبخون يتو هر چ -

 . در موردشون بگو كه واقعا بهشون بخوره يزيچ هي. حاال شعر هم نبود، نبود -

 :بشكن تو هوا زد و گفت هيدفعه  هي. نگاه كرد انيبه من و را يكم

 . آخرشه هـــــا يعني. اومد ادمي يزيچ هيكه االن  ديريخوب گوش بگ -

 :تك سرفه صداش رو صاف كرد و گفت با

از . عالم و آدم تو كارش موندن يواال همه . دنيدر موردشون نرس يخاص ي جهيكه هنوز هم دانشمندان به نت. ناشناخته ستيدختر موجود -

 ـــــغيترسه ج يم يكشه و وقت يآه م نهيغمگ يوقت. يالهـــــ يريگه بم يخوشحاله م يوقت. گه وااا يكنه م يتعجب م يكه وقت نهيحالتاش ا

 هي يوقت. يموجودات ناشناخته خالص بش نيبا ا ينكبت يايدن نيتو سر خودت تا از شرِ ا يو با مشت بزن نيزم ينيكه بش نيهمچ. نفشماوراء ب

خوشش  ياز پسر يوقت. كنن زتيچشماش رو، نگاش رو، خاك تو سر ه. يريكبيا ــــــشيگه ا يم اديزنه و ازش بدش م يپسر بهش نارو م

 يووو. ممد درست كرده يچشماش رو بگــــــو سگ داره المصب، موهاش منو ُكشته، مدل موها يوا! چه ناناسه! پسره رو ،يگه ووو يم اديب

عناصر ذكور  يهمه . قفله كردن شيواال دست ما پسرا رو از پشت ش. گــــريكه خودم فدات بشم ج ياله !براش رميم يصداش رو بگـــــو م

كنه جا هست  يتو تا چشم كار م ياياز درش ب. ژانگولره ريگاراژِ قد ستيكال دل ن. ستنيدو تا هم ن يكي. در عشقش واله و سرگردونن يتيگ

اون وقت تا . ناناسِ پولدار رو از حفظه پِيفالن پسرِ خوش ت ي هيداماد همسا يدختر خاله  يتولد و شماره كفشِ باجناق پسرعمه  خيتار. ينيبش

 يم نيياز گلوم پا يزيتو چ يمگه ب. زميعز ادينم ادميگه واال  يكنه و آخرش م يكم من من م هي ؟يدخور يشام چ شبيگه پر ياف جونش م يب

 . گم يبراتون م ديبازم هست اگر حوصله اش رو دار. شه يترسه فقط چندشش م ياصوال نمره؟ از سوسك 

 . بود واسه خودش يپسر دلقك نيا. ميبود دهياشك از چشمامون راه افتاده بود بس كه خند انيو را من

 :گفتم دميخند يافتاد همون طور كه م ادمي يوقت. شده و عجله دارم رميرفته بود د ادميكل  به

 . يبا. اش رو بگو هيبرم، برگشتم بق ديمن با -

 :بعد هم سرش رو تكون داد و گفت. مشغول خوردن صبحونه اش شد لكسير يليو خ يصندل ينشست رو راشا

 . كشه يكالسم طول م. خونه اميم رتريمن امروز د -

 :رو به من گفت انيرا

  ؟يخور يصبحونه نم -

 :دستم رو تكون دادم و گفتم نرويرفتم ب يطور كه از آشپزخونه م همون

 . فعال. خورم يم يزيچ هيتو باشگاه . شده رمينه د -

 . رفتم تو اتاقم و حاضر شدم عيهم سر بعد
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به دعوا  هيشب شتريجر و بحث كه نه، انگار ب. اومد يجر و بحث م يصدا. بود ستادهيدر ا نيب يكي. به در انداختم ينگاه. رفتم نميطرف ماش به

 . بود

پشتش به . بود ستادهياز دخترا تو درگاه ا يكي. دميشن ياز همون جا صداشون رو م. به طرف در رفتم. رو كه باز گذاشته بودم رو بستم نيماش در

 . بدم كدومشونه صينتونستم تشخ نيهم يبرا. من بود

 جا رو بهت داد؟  نيآدرس ا ياصال ك. رو تموم كرده بودم زيروهان من كه همه چ -

 ... خوام بدونم تو يم. خواد بگو يدلت م يحاال هر چ. كشم يبهت گفته بودم من كنار نم. ستيمهم ن ناشيا -

 . ايتان. بود كه اون روز اسمش تو قرعه در اومد يهمون. به دختره نگاه كردم. به جفتشون انداختم يتفاوت ينگاه ب. جلو اومدم

 . كرد يبه من نگاه م يالت بداخماش تو هم بود و با ح. داشت يخشن ي افهيهم ق پسره

 :گفتم ايرو به تان سرد

 . در رو باز كنم يكيخوام اون  يم. كنار يشه بر يم -

 . كرد يبود و به من نگاه م ستادهيچون مات و مبهوت سر جاش ا. گفتم يچ ديانگار نشن. دهيحس كردم رنگش پر يدونم چرا ول ينم

 :اخم نگاش كردم و گفتم با

 . با شما بودم يهانيخانم ك -

 :خودش اومد و من من كنان گفت به

 . بله... بـ -

 . دميپسره رو شن يبرم كه صدا نميدر رو كامل باز گذاشتم و خواستم به طرف ماش. كنار ديهم كش بعد

 باشن؟  يآقا ك -

 :برگشتم و گفتم. ستادميجام ا سر

  ؟يبا من -

 :گفت يلحن بد با

 . نه با عمه ات بودم -

 :گفت ايبه تان رو

 كنه؟  يشماها چه كار م ياليتو و ه؟يك نيا -

 :داد زد. سكوت كرده بود ايتان

  ه؟يك اروي نيگم ا يبهت م ستم؟يد مگه من با تو ن -

  ده؟يچرا ترس. ديلرز يلباش م. نگاه كردم ايتان به

 :رو به پسره گفتم ياخم و لحن سرد با

برو آقا،  ؟يگ يم ادياز دهنت در م يمن بعد هم هر چ يخونه  يجلو ياومد م؟يبدن من ك حيشما توض يبخوان برا شونيداره كه ا يليچه دل -
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 . برو رد كارت

 . مچ دستاش رو گرفتم. از اون بلندتر بود يقد من كم. ديام رو محكم چسب قهي

 :خشم گفت با

 يم يجا و داره با تو زندگ نيخودش بلند شده اومده ا يكه با پا قدر هرزه ست نيدونستم نامزد من ا ينم. باش يخوا يم يهر خر ارو،ي نيبب -

 . كنه

استخوون مچ  "كيريت" يصدا. كه بارم كرده بود جوش آورده بودم يياز حرفا. از درد ابروهاش جمع شد. مچ دستاش رو فشردم تيعصبان با

 :دميكه از زور خشم سرخ شده بودم انگشتم رو تكون دادم و غر يدر حال. فتادين يتلو تلو خورد ول. پرتش كردم عقب. دميدستش رو شن

مگه با تو . ااهللايد . نهياون وقت حسابت با كرام الكاتب سيزنم پل يزنگ م ياالن گورت رو گم نكن نياگر هم. يحرف دهنت رو بفهم عوض -

  ستم؟ين

 :و پوزخند زد ايبار رو كرد به تان نيا. بود نيخشمگ نگاهش

 يدار كهيمرت نيا ياليتو و ياومد يآب و هوا عوض كردن بلند شد يبه بهونه . خانم ايتان يخودت كه استاد يبند يم ياَنگ هرزگ هه، به من -

 اي. يكاره ا نيا دميالاقل االن كه فهم. محالِ ممكنه دست از سرت بردارم. كنم يهنوزم ولت نم. خودم نيع يآره؟ تازه شد يكن يعشق و حال م

 ... هم منو

 :بهم انداخت و ادامه داد يتند نگاه

 ...اروي نيمثل ا -

 . نيبه راست و افتاد زم ديبا مشت زدم تو دهنش كه صورتش چرخ نيادامه بده همچ نذاشتم

 :بلند رو به پسره گفت يبا صدا ايتان

لقب خودت و هفت  يهرزگ. يبرداشتانگار بد جور دور  يبه درك ول يگم روت كم شه بر ينم يچيه يه. بلند شو گورت رو گم كن آشغال -

 . منه ياليجا و نيا. جد و آبادته

 :رو كامل باز گذاشت و به داخل اشاره كرد در

 يچون م يبدم ول حيدونستم كه بخوام برات توض يالزم نم. آقاست نيمالِ ا يكياون . مال من و خواهرامه شيكي. الستيدو تا و. كثافت نيبب -

 ي افهيخوام ق ينم گهيد. جا برو نيحاال هم پاشو از ا. رو بهت گفتم نايا ينيب يهمه رو مثل خودت م يه به راحتك يقدر پست و رذل نيدونم ا

 . گمشو. نميرو بب حستن

 . كرد يپسره ولش نم يول ديبا حرص دستش رو كش ايتان. بلند شد و مچ دستش رو گرفت نيزم ياز رو عيبره تو خونه كه پسره سر خواست

 يپسر به من ربطش م نيبود كه ا يفيكث ينشون دادم فقط به خاطر حرفا يگفتم و هر عكس العمل يتا االن هم هر چ. دخالت كنم دميد ينم الزم

 . نه ايتونم تو كار اون دختره دخالت كنم  يدونستم، م ينم يداد، ول

 :داد زد. پسره ول كن نبود يول ديكش يدستش رو م ايتان

. جا نيرو فرستاده ا يعمه خانمت و بهش بگم چه دسته گل شيخوام ببرمت پ يم. يايبا من ب ديبا. بسه يكه زدهم  يهر زِر. كنم يولت نم -
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 . فتيراه ب. االيد . كنه يم يطرف داره چه غلط نيپاك و خوشگلت ا يبهش بگم برادرزاده 

 :داد زد. عقب ديكش يخودش رو م. شده بود ياشك از چشماش جار ايتان

 . كنم يم اهيروزگارت رو س يكلمه به گوش عمه خانم برسون هيبه خدا اگه . دست از سرم بردار. ولم كن روهان -

 . فتيآره؟ راه ب يديهه، پس ترس -

و موضوع راشا . نكردن تمونيكم اذ. افتادم يگذشته اش م يحرفا ادي. دلم براش نسوخت. رنگ نگاهش ملتمسانه بود. برگشت و نگام كرد ايتان

 . ستيبشه بد ن تيپسر اذ نيكم از طرف ا هيحاال . پس كم عذابمون ندادن. بود بهم گفت يمهمون انيدونستم راشا اون شب كه را يرو م انيرا

 . نگاهش اشك آلود بود و پر از التماس يكردم انگار نه انگار، ول يآروم و خونسرد داشتم نگاش م يليخ

 :و گفت ديدستش رو كش پسره

ازت كام . كنه يو نگات م ستادهيگوشه ا هيكه  يارزش يچه قدر براش ب ينيب يمگه نم. تونه بكنه ينم يغلط چياونم ه ؟يكن ينگاه م يبه چ -

 . يكن ينم يفرق ابونيخ يگوشه  يبراش با زباله ها گهيگرفت و د

 . قهقهه زد يحرف با سرخوش نياز ا بعد

 يخون اومده بود، ول يكم شينيكه خوابونده بودم تو صورتش از ب يبا اون مشت. داشت ييعجب رو. ذاشت رو نقطه ضعفم يداشت دست م باز

 . داد يغازش ادامه م هيصد من  يهنوز هم به حرفا

 :كرد گفت يهمون طور كه تقال م ايتان

  ؟يكش يمن سرك م يخصوص يداره كه تو زندگ ياصال به تو چه ربط. اميجا نم چيروهان من باهات ه -

 . به من مربوطه نايا يهمه . من نامزدتم -

 . ستيما ن نيب يچيه. خفه شو -

 . دم كه هست يهست، بهت نشون م -

 . برو به درك آشغال، ولم كن -

با  نهيدست به س. ستادميروهان خواست به طرفش بره كه جلوش ا. ديدو اليكه دستش رو ول كرد به طرف و نيهم. روهان رو گاز گرفت دست

 . رد و خشن زل زدم تو چشماشس ينگاه

 :از كنارم رد بشه كه دستم رو گرفتم جلوش خواست

 . كجــــا -

 :ام و گفت نهيحرص زد به س با

 . ابويبكش كنار  -

 :اش كه چند قدم رفت عقب نهيزدم تو تخت س محكم

 يخودت رو تو يكه تا شش ماه رغبت نكن ارميه سرت مب ييبال. كشه يحرفا م نيو ا سيوگرنه كار به پل. به چاك يبزن زياالن ت نيبه نفعته هم -

 . ينگاه كن نهيآ
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 :چند قدم رفت عقب و در همون حال گفت. برداشتم زيكنه به طرفش خ يداره نگام م ستادهيبز ا نيع دميد

 جا تموم بشه؟  نيهم زيذارم همه چ يم يفكر كرد. دم ينشونت م -

 :اشاره كردم نشيرو تكون دادم و به ماش دستم

 . بكن يخواست يبرو هر غلط ،يهر -

 . تا بره رد كارش ستادميهمون جا ا. رفت نشيبهم انداخت و به طرف ماش يپر از خشم نگاه

 . كنه يواسه من هارت و پورت م يدوزار ي كهيمرت

 . رونيبندازم سوار شدم و از در رفتم بدخترا  ياليبه و ينگاه مين يكه حت نيبدون ا. رفتم نميو به طرف ماش دميبه لباسم كش يدست

. چرخوند يجا رو م نيباشگاه رو داشت و در نبود من ا ديكل. نشسته بود زيپشت م امكيس دميرس يوقت. شده بود رميد يكاف يبه اندازه  امروز

 . از دوستان خوبم بود يكي. كامل داشتم نانيبهش اطم

 :امكيس

  ؟يكرد ريسالم، چرا د -

 :رفتم، گفتم يطور كه به طرف اتاق رختكن م همون

 . امياالن م. اومد شيكار برام پ -

 . رونيكه لباسم رو عوض كردم زدم ب نيرختكن شدم و بعد از ا وارد

 . كنه هيتونست از اون جا ته يداشت م اجياحت يزياز ورزشكارا به چ يكنار سالن بود كه اگر كس كيكوچ يبوفه  هي. ام بود گرسنه

همون  ينبود ول ياديز زيكه چ نيبا ا. نشم نيوقت سنگ هينخوردم كه  اديز. برداشتم و همراه شكالت تلخ خوردم خچالي ياز تو وهيآبم هي

 . شد يشكالت هم برام مشكل ساز م

 . به كارا سر و سامون دادم بعد هم شروع كردم به نرمش كردن يكم

 ياكثر اوقات صبحانه م. بود و بهم فشار آورده بود نيامروز حركتام سنگ. رو به موت بودم ياز گرسنگ گهيد. ساعت دو همچنان مشغول بودم تا

 . اميشده بود كه نتونستم از خجالتش در ب رميامروز د هي. خوردم

 يرو انجام م جا ورزشاش نيشه گفت هم ا يم. گرفت يدر قبالش حقوق م. امكيتا ظهر با من و ظهر تا عصر با س. باز بود فتيتو دو ش باشگاه

 . كرد يداد و هم واسه من كار م

 زيچ. شه ينم شيوقت حال يخب، بارون كه وقت و ب يول! خوبه تابستونه. آسمون گرفته بود. ادينم نم داره بارون م دميد رونيباشگاه كه زدم ب از

 . ستيهم ن يبد

نه اون . شد يم شتريشدم بارون هم شدتش ب يتر م كيدرش قرار داشت نزد اليكه و يبه منطقه ا يهر چ. و حركت كردم نميپشت ماش نشستم

 . بود كه تو چاله چوله ها رو پر كنه يدر حد. قدر كه بشه گفت رگبار

  .نگاه كردم كاشيكه كردم به الست يكار نيشدم و اول ادهيپ. گوشه نگه داشتم هي. ديطرفش خواب هي. زنه يداره در جا م نيماش دميدفعه د هي

 . نبود ديشد گهياومد و د يبارون نم نم م. نبود يخبر. به اطرافم نگاه كردم. پنچر شده! يه اَكه
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برگشتنم همانا و سر  يول. همون طور كه رو پا نشسته بودم برگشتم. اديسمت م نيبا سرعت به ا نيماش هي دميگرفتم كه د يرو م يپنچر داشتم

 . از آب و گل شدن همانا سيو صورتم خ

 . به سر و صورتم ديلطف كرد همه رو پاش نيماش نيا يبزرگ پر از آب بود كه راننده  يچاله  هيكنارم  ستدر

اش  شهيش. دنده عقب گرفت. نگاه كردم نيبه ماش. چه به روزم آورد نياَه اَه، بب. دمياز جام بلند شدم و به صورتم دست كش. گرفته بود حرصم

 . با پوزخند زل زده بود به من. بود ايتان. با تعجب نگاش كردم. نييرو داد پا

 بزرگوار؟  ياومده آقا شيپ يمشكل -

 :تو هم و گفت دمياخمام رو كش. داد يتمسخر م يبو لحنش

  ؟يهانيخانم ك يكن ينم يشما چرا درست رانندگ. مشكل هم بود رفع شد -

 :رو داد باال و گفت شيكمون يابروها يتا هي

 ! طور؟چه  -

 :هم فشردم و از ال به الشون گفتم يحرص دندونام رو، رو با

به سر و  يپاش يو تمومش رو م يش يجاده درست از كنار من رد م يتو يتوجه به چاله چوله ها يبعد هم ب يكن يم يخانم با سرعت رانندگ -

 چه طور؟  يگ يم لكسير يليبعد هم خ. روم

 :نگاه به لباسام انداخت و گفت هي

 . دميشرمنده چاله رو ند ؟يگ يرو م نايآهان، ا -

 . كار رو كرده نيزد از قصد ا ياش داد م افهيق. طور زل زده بودم بهش نيهم

  ه؟يخانم مشكل شما با من چ -

 . با شما ندارم يمن مشكل! من؟ -

باال؟ در و  يبر يحاال شما درجه اش رو مكم صبح از دست نامزدتون حرص خوردم كه  ؟يبود كه شما كرد يچه حركت نيپس ا ياگر ندار -

 . تخته تون خوب با هم جفت و جوره

 :با اخم گفت. جوش آورد انگار

 . ديدر ضمن مودب باش. لطفا سرتون تو كار خودتون باشه. ستيبه شما مربوط ن -

 :پوزخند گفتم با

 . ميسهم دار اليما سه تا هم تو و يقبول كن يخوا يانگار شما نم يول ميبه شما ندار يما كار د؟يد ياجازه م تونيمگه شما و خواهران گرام -

 :چشم نازك كرد و گفت پشت

 يم شنهاديپ. ديرو صاحب بش اليكل و ميذار يما نم يكه شده، ول هيكار ميچه نخوا ميچه بخوا. نبود نياگر دست ما بود وضع و اوضاعمون االن ا -

 . هيخوب يمعامله . ديو خودتون رو خالص كن ديكنم سه دانگتون رو به ما بفروش

 ! گه يم يچ نيگم ا يم يمن چ. گفت زاديدست مر ديبا ييهمه پر رو نيا به
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 :رو كردم بهش و گفتم يبار جد نيا

 ينگمون رو مگم شما هم برو به خواهرات بگو كه ما نه سه دا يرو به شما م نيا يول د،يديد ياديز يخواب ها اليبه كل و دنيرس يانگار برا -

 . ميرو ترك كن اليو ميو نه قصد دار ميفروش

 . دميذاشتم تو جعبه اش كه صداش رو شن يرو م نيماش يداشتم آچارا. رو كردم بهش و مشغول كارم شدم پشتم

 :با خشم گفت همراه

با عكس العمل امروز . دمينامردتر از تو به عمرم ند ؟يمرد يليخ يفكر كرد. يبهتره دور بر ندار. يطور حرف بزن نيبا من ا يحق ندار -

 يمشت بدبخت ب هيهمتون . رو ندارن يچيه اقتيمثل شماها ل يپست يآدما. صد پله از روهان بدتر يهست يكيصبحت تا تهش رو خوندم كه 

 . دهيتازه به دوران رس يطلبا صتفر. ديهست زيچ

 :و داد زدم نشيكاپوت ماش يهوا برگشتم محكم كوبوندم رو يب. انگشتام رو مشت كردم. دميلرز يزور خشم م از

 . خفه شـــو -

 . فشردم يهم م ينگاش كردم و لبام رو رو تيبا عصبان. كرد يوحشت زده نگام م. فرو رفت يمشتم رو كاپوت موند و كم يجا

گه نامرد؟ تازه  يبه من م. نفهم يدختره . رسم يبه حسابش م اليتو و. دنبالش نرفتم. گاز فشرد و حركت كرد يطرفش رفتم كه پاش رو، رو به

 . يهانيك ايخانم تان هيبدبخت ك يفهم يتازه اون موقع م. ينشونت بدم كه حظ كن يبدبخت هيپست و بدبخت؟ ! هه ده؟يبه دوران رس

آسفالت  يرو رو نميماش يكايشدن الست دهيكش يكردم كه صدا يم يرانندگ نيهمچ. ابزار رو گذاشتم صندوق عقب و راه افتادم يجعبه  عيسر

 . دميشن ياز بارون م سيخ

 . رفتم الشونيبلند به طرف و يشدم و با قدم ها ادهيپ عيپارك كردم سر اليو يرو تو نيكه ماش نيهم

 . دنيبه طرفم دو دنميبا د. بودن اطيو راشا هم تو ح انيرا

 :بازوم رو گرفت و با تعجب گفت انيرا

 ! ؟يشد يشكل نيچرا ا! ن؟يشده رادو يچ -

 :راشا

 ! شده؟ يچ ن،يرادو! با تو بودا -

 :گفتم ينسبتا بلند يو با صدا ستادميا. ديبازوم رو كش انيرا

 . هيتا نشونش بدم نامرد ك سايگه نامرد؟ وا يبه من م. شعور ينفهمِ ب يدختره . دم ينشونش م -

 . رو گرفت بار راشا هم بازوم نيبرداشتم كه ا زيخ اليطرف و به

 :راشا

 . يكرد جمونيشده، گ يخب بگو چ -

 . شدم براشون خالصه كنم مجبور

 :اخم كرد و گفت انيرا
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اون دفعه . بودن ختهير شهيبار كه تو لباسِ من پشمِ ش هي. كنن يم نيهم توه ارن،يرو از چنگمون درب اليخوان و يهم م. نايدارن ا ييعجب رو -

 . آورد يما بود پدرشون رو در م يجا گهيهر كس د. مينداشت شونيكار ميكرد يبازم ما مرد. كرده بودن تيهم كه راشا رو اذ

 :سرش رو تكون داد و گفت راشا

 . شه يكه نم يجور نيا. ميبهتره باهاشون حرف بزن. ميايكوتاه ب ديبار نبا نيا -

 :رفتم و گفتم اليطرف و به

 . ديايبا من ب نيخوا ياگر م. خوام باهاشون حرف بزنم يمنم م -

 :انيرا

 . چرا كه نه -

 . هم دنبالم اومد راشا

 .ستادنيدرست رو به رومون ا رونيهر سه اومدن ب. در بود كه به شدت باز شد يهنوز دستم رو. زدم به در محكم

 :طلبكارانه رو به آنها گفت ايتان

 . ديدر رو از پاشنه كند د؟يچه خبرتونه؟ مگه سر آورد هيچ -

 :با خشم گفت نيرادو

 . ديجلومون قَد عَلم كرد يجور نيكه حاال ا ميبهتون رو داد ياديز. ميآره سر آورد -

 :ترالن

به (آقا  نياون شب اگر حواسم به خودم نبود هم. ديما شد تيكه باعث آزار و اذ ديشماها هست نيا. يگ يم يمحترم حواست باشه چ يآقا -

  ه؟يباق متونميبشه؟ دو قُورت و ن يجا كه چ نيا نيبعد اومد. خواست چه كار كنه يمعلوم نبود م) اشاره كرد انيرا

 :با اخم گفت انيرا

تهش آبا و اجدادم رو  يبعدش هم نه كه ساكت مونده بود. باهات نداشتم يكه كار يدون يخودت هم خوب م. من حواسم به رفتارم بود -

 . چشمام يجلو يآورد

 :زل زد و گفت انيتو چشمان را ترالن

 . خوب كردم -

 . شد نينگاهش خشمگ انيرا

 :بار راشا گفت نيا

شماها  ميبكش يخور وهيما چاقو م يه ميستيجا با نيكه، ا نينه ا. ميموضوع حرف بزن نيدر مورد ا يدرست و حساب مينيتو بش ميگم بر يمن م -

 . ريشمش

 :ديتوپ تارا

  ر؟يشچرا ما شم -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٦ 

 :پوزخند زد و گفت راشا

 . ديكال اون رو هم از رو برد. نداره چارهيب يسنگ پا ديكه شماها دار ييرو يليخدا وك ؟يپس چ -

 :شد و گفت زيخ مين تارا

 . مواظب حرف زدنت باشا ن،يبب -

 :اش رو داد جلو و گفت نهيس. دستش رو زد به كمرش راشا

 شه؟  يم يمثال نباشم چ -

نگاه پر از . كه همراه تارا زنگ خورد نيتا ا. هم گارد گرفته بودند يهر شش نفر رو به رو. چشمانش را تنگ كرد و با نفرت نگاهش كرد تارا

 . به تك تكشان انداخت و رفت تو يخشم

 :رو به هر سه گفت ايتان

 شد؟  يپس چ ديبكش واريدر ضمن قرار بود د. كارتون يپ ديبهتره بر -

 :نيرادو

 . ميش ياز شرتون راحت م يالاقل اون جور. كنم يامروز جورش م نيمطمئن باش هم ينوز فرصت نكردم، وله -

 :ايتان

 . ايريتند م يدار يليخ -

 :نيرادو

 شماها؟  ايمن  -

 . را بدهد كه تارا هراسان به طرفشان آمد نيخواست جواب رادو ايتان

 :به دخترها گفت رو

 . رفـت ميبچه ها بدبخت شد -

 :با تعجب گفت ترالن

 !شده؟ يچ -

 :لبانش را با زبان تر كرد و گفت تارا

 . اديداره م ميزنگ زد گفت خونه باش. جا نيا اديداره م. عمه خانم، تو راهه -

 . شان زدند يشانيسه با كف دست به پ هر

 :گفت ايتان

روز  كيالاقل نذاشت . ده يره راپرتمون رو به عمه خانم م يم عيقدر خاله زنكه كه سر نيدونستم ا ينم. هياون روهانِ عوض ريهمش تقص -

 . بگذره

 :تارا
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 . كارمون ساخته ست نهيجا بب نيلندهور رو ا) به پسرها اشاره كرد(سه تا  نيجا برسه و ا نياگر عمه خانم پاش به ا م؟يحاال چه كار كن -

 :كنان تكان داد و گفت ديانگشتش رو تهد انيرا

 باشن؟  يك ديترس يقدر ازش م نيكه ا يعمه خانم نيدر ضمن ا. يگ يم يخانم، بفهم چ يه -

 :دهان باز كرد كه ترالن زودتر گفت تارا

 . نداره يبه شماها ربط -

 . آرام با آنها رفتار كند تا به وقتش يبا لحن يكنون تيداد در وضع حيترج. نگاه كرد نيبه رادو ايتان. ديرنگ از رخ دخترها پر. زده شد اليو زنگ

 :منظور آرام رو به پسرها گفت نيهم به

 يوقت ديمطمئن باش. ديساعت جلو چشم نباش كيفقط . نهيتا عمه خانم شماها رو نب ديبش ياطراف مخف نيهم ييجا هيكنم  يازتون خواهش م -

 . ره يزود م ستين اليتو و يپسر نهيبب

 :با اخم گفت نهيدست به س نيرادو

  م؟يكار رو بكن نيا ديچرا با -

 :رو به تارا گفت ايتان. مجددا زده شد زنگ

 . تا مشكوك نشده برو در رو باز كن، زود باش -

 :تارا

 !؟يچ نايا يول -

 :لب گفت ريز ايتان

 . كنم يتو بـــــرو، من حلش م -

 :بار ترالن گفت نيا. سرش را تكان داد و رفت داخل تارا

 باشه؟ . ساعت كي يكنم فقط برا يخواهش م -

پشت درختان  واريد يهر سه گوشه . و راشا هم به دنبالش انيرفت و را نيياز پله ها پا نيدر كمال تعجب رادو. به هم انداختند ينگاه پسرها

 . رفتند نييو از پله ها پا دنديكش يدخترها نفس راحت. شدند يمخف

آمد و  رونيب نياز ماش يعمه خانم به آهستگ. شد و درِ عقب را باز كرد ادهيپ عيراننده سر. انم وارد باغ شدعمه خ يو مدل باال كيش نِيماش

 . را در دست فشرد شيعصا

 . مشكوك نكنند يزيكردند آرام باشند تا عمه خانم را به چ يسع. سه دختر به طرفش رفتند هر

***** 

 

 »ايتان«

پسرا  انيكه از جر دميترس يم نيهمش از ا. خبر هم تعجب كرده بودم و هم استرس داشتم يو ب ييهويعمه خانم اونم  دنيبا د. تو دلم نبود دل
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 . سر اون روهانِ گور به گور شده ست ريز زيمطمئن بودم همه چ. ببره ييبو

 :لبام نشوندم و گفتم يور يلبخند مصنوع. با تعجب نگاش كردم. قدم رفتم جلو تا صورتش رو ببوسم كه ممانعت كرد چند

 . داخل دييبفرما د،يخوش اومد يليخ يليسالم عمه خانم، خ -

 . مردم و زنده شدم يوا. پسرا ياليره سمت و يداره م دميبا تعجب د. در هم حركت كرد يبا اخم ها يحرف چيه بدون

 :كه عمه خانم نشنوه گفت يترالن تو هوا دستش رو تكون داد و جور. به ما بود پشتش

 !ـــــا؟يتان ميحاال چه كار كن -

 :هم زد تو سر خودش و گفت تارا

 . ميبدبخت شد -

 :تند تند گفتم. ستاديراه ا نيخانم ب عمه

 . طرف نياز ا دييبفرما. ما اون طرفه ياليعمه خانم و -

 :بودم گفت دهيوقت ازش ند چيكه ه يعمه خانم رو گرفت و با چرب زبون يبازو ريز. هم وقت رو هدر نداد و اومد جلو ترالن

 . داخل ميبر نيايب. چه قدر دل ترالن براتون تنگ شده ديدون يقربونتون بشم كه نم ياله -

 . كال اوضاع قمر در عقرب بود. وقت پسرا جلومون ظاهر نشن هيكه  دمييپا ياطراف رو م يمنم ه. در رو باز كرد عيجلو افتاد و سر تارا

قدر تابلو بود كه  نيحركتمون ا نيا. ميدينفس راحت كش هيهر سه  ميتو و در رو بست ميرفت يوقت. ميودمون شدخ ياليترس و لرز وارد و با

 :عمه خانم نشست مشكوك نگاهمون كرد و گفت يوقت

 ! شده؟ يچ! ه؟يچ -

 :تند گفتم تند

 . ميكم شوكه شد هيبود  رمنتظرهيجا برامون غ نيچون اومدنتون به ا. ديدون يآخه م. يچيه... ـيه -

 :رو تكون داد و سرد گفت سرش

 . دينيبنش. داستيهاتون پ افهيآره، كامال از ق -

 . نگاه پر از َشك اون هم به ما سه نفر. نگاهمون به عمه خانم بود. ميسه آروم نشست هر

 :مقدمه گفت يب

 درسته؟ . جان نيبزرگوار هم ا يپسرا دميشن -

كردم صدام نلرزه  يسع. دونست يمورد نم نيدر ا يزيجان؟ روهان هم چ نيبزرگوار ا يدونست كه پسرا يم عمه خانم از كجا. گرد شد چشمام

 . طور نباشه نيبودم كه ا دواريو ام

 . ميباره صحبت كرده بود نيما كه قبال در ا! عمه خانم؟ هيچه حرف نيا -

 :تو چشمام زل زد ميرو تكون داد و مستق سرش

مرد، با  هي. ديبه گوشم رس گهيد يزايچ هيامروز  يشه، ول ينم داشونيطرفا پ نياونا هم ا ديجا هست نيكه ا يتا مدت ديكه گفت ادمهيآره، خوب  -
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 ازرو  يزيپس بهتره چ. جا باشه پسر بزرگواره نيتونه مالك ا يكه م يتنها مرد. كرده يجا معرف نيكه خودش رو مالك ا ال،يو نيا يشماها تو

 . دينكن يمن مخف

 . جوابش رو بدم يچ ديدونستم با ينم. هم قفل شده بود يهنگ كرده بود و لبام رو مغزم

چون با خبر شدنش همانا و ما رو . دوست نداشتم عمه خانم از موضوع پسرا با خبر بشه يجور چيه. و ترالن هم ناچار به سكوت شده بودن تارا

 . كردن همانا اليمجبور به ترك و

 . نبره ييبو هيقض نيوقت از ا هيكردم كه  يرو م ميتونستم تمام سع يكه م ييتا اون جا ديبا پس

 :تمام گفت تيرو به هر سه نفرمون با جد ميسكوت كرد ديد يوقت

  د؟يكرد يم يكنار سه تا پسر مجرد زندگ ديمدت داشت نيا يجان درسته؟ تو نياونا ا -

 :به من ادامه داد رو

 يدونستم پشت سرم داره چه اتفاقات ينم. خوب شد مادر روهان امروز با خبرم كرد. نسبت بهت عوض شد دميكل دبه . اياز تو توقع نداشتم تان -

 ...همش به خاطر شما سه تا دختر. ديتن برادرم تو گور لرز. يكرد دميبه تو بود كه به كل ناام دميام يهمه . افته يم

 كرد؟  يطور باهامون رفتار م نيكه عمه خانم ا ميمگه بچه بود. مينكرده بود يما كه كار. بد جور بهم بر خورده بود. حرفش رو نزد يِباق

 :چون طرف صحبتش من بودم جواب دادم. ستين زياالن سكوت جا يبود، ول اليو نيبه االن هم سكوت كردم به خاطر ا تا

شما دادن  ليداغِ اضافه تحو ازيهم لطف فرمودن قلمبه خبر رو همراه با پ شونيجونش و ا يدست مامرو گذاشته كف  زيپس روهان همه چ -

اون ها هم . حق رو دارن نيخب به نظرم ا. زدن و رفتن الشونيسر به و هي. جا بودن نيبزرگوار امروز ا يبهتون بگم پسر آقا ديبا يدرسته؟ ول

 نيباشه و ا نيكردم برداشتتون نسبت به ماها ا يفكر نم. بود نيتمومش هم. ديبره روهان سر رس خواست يهمون موقع كه م قايدق. تندمالك هس

 . ديحرفا رو به برادرزاده هاتون بچسبون نيا ديو بخوا ديريو اون قرار بگ نيدو تا كلمه از ا ريتحت تاث عيكه سر دياعتماد باش يقدر بهمون ب

 :عصا زنان به طرف در رفت و گفت. ميستاديهر سه ا. اخم از جاش بلند شد با

 . گه يراست م يشه ك ياالن معلوم م -

 .شد ينم نيبدتر از ا ،يوا. به تارا و ترالن انداختم ينگاه

 :به طرف عمه خانم رفت و گفت ترالن

 ! عمه خانم، با شمام د؟ير يم ديكجا دار -

 :گفت ستهيبا يا هيكه ثان نيخانم بدون ا عمه

 . نه ايهست  يبغل ياليو وت يكس نميبب ديبا -

 !ميديرس يبه گرد پاشم نم. رفت يم يماراتون يبا اون سنش عجب دو. ميما سه تا هم پشت سرش بود. رفت رونيدر ب از

 :با لبخند گفت تارا

  د؟يدار يقدر انرژ نيا ديخور يم يصبحا چ! آروم تر! خانم بزرگ ماشاهللا -

 :ترالن آروم گفت. تارا جمع شد يلبا. نكرد و قدم هاش رو تندتر برداشت يخانم توجه عمه
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 . كه سرعتش رفت باال نيا ؟يريجلوش رو بگ يخاك تو سرت مثال خواست -

، در زد. ميخدا بدبخت شد يوا. رفت يكردم باال نره ول يخدا خدا م. ستاديا اليو يعمه خانم رو به رو. نگفت يزيبا حرص نگاش كرد و چ تارا

 . بود دهيخدا رو شكر پرده ها كش. به طرف پنجره رفت. باز نشد. رو چرخوند رهيدستگ. جواب نداد يكس يول

 . ميديكش قيسه نفس عم هر

 . بهتون كه گفته بودم ست؟ين يكس ديديد -

خاك دو  يوااا... به ميديو رس مينگاهش رو دنبال كرد ريمس. نگاهش پر از تعجب شد. به اطراف انداخت يخانم برگشت و با َشك نگاه عمه

 !شد ختهيعالم بر فرق سرم ر

 !ارم؟يب نايواسه ا يحاال چه بهونه ا. بود اليپسرا تو و نيماش

 :گفت يو برنده ا زياشاره كرد و با لحن ت نايعصاش به ماش با

  ه؟يدو تا لگن مالِ ك نيپس ا -

 :مردونه از پشت سر گفت ييكه صدا ميجواب بد يچ ميبود مونده

 . مال ماست -

 . رونيزد ب يچشمام داشت از كاسه م گهيبار د نيا. ختير قلبم

 يكيپس اون . و راشا بودند انيرا. گرفته بودم ادياسماشون رو  گهيد. زد يقلبم تند تند م دميانگار روح د دنشونيبرگشتم و با د آروم

 ! كجاست؟

 :با لبخند رو به عمه خانم گفت راشا

 . ستين يمتاسفانه فروش يدو تا لگن مال ما دو تاست، ول نيا. ريسالم خانم، روزتون بخ -

 :راشا ادامه داد. كرد يخانم با تعجب نگاشون م عمه

فقط . گذاشت نيشه زم يچون شما رو كه نم يو بزرگوار تيخانم با شخص يرو. ميستين يما كاره ا گهيما رو گرفته د يحاال اگر چشمتون لگنا -

 يزك ديسن كه به دختر هجده ساله گفت نيا يتو نهيمنظورم ا... مـ... يآخرِ عمر گهيما سر تره د يشما كه ماشاهللا ماشااهللا، هزار پله از لگنا نيماش

 ... چـ

كس العمل عمه خانم از ع شتريب يبامزه بود، ول. وقت لبخند نزنم هيلبام رو جمع كردم كه . با آرنج آروم زد تو پهلوش كه اونم خفه شد برادرش

 . دميترس يم

بودن و چرب  ستادهيما ا يحاال جلو يول رون،يب انيرفت ب اليعمه خانم از و يبشن تا وقت يمخف ييجا هيقرار بود ! رون؟ياومدن ب نايچرا ا پس

 . كردن يم يزبون

 :تو هم و گفت ديخانم اخماش رو كش عمه

  د؟يهست يشما دو تا ك -

هر . ستين يزيچ نيزد كه قصدشون جز ا ينگاه اون دو تا داد م يما رو لو ندن، ول ميگفت يملتمسانه با نگاهمون م. به ما انداختن يدو نگاه هر
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 . بگن يزيچ دميترس يكه م نيهم حرصم گرفته بود و هم ا. كرد يم ييخود نما يلباشون لبخند خاص يكردن و رو ينگامون م طنتيدو با ش

 :سر هم كنه، من من كنان گفت يزيچ هيمثال خواست  تارا

 ... زنيچ... چـ... اوووم. ونيآقا نيا... ا... عمه خانم -

 :آروم و خونسرد جواب داد انيبزنه كه را يتونست حرف يكرده بود و نم ريتوش گ يچ مثل

داشته  يحرفه ا يبه باغبونا ازيكه ن يياليهر و. ميزن ياطراف سر م يالهايبه درختا و گل ها به و يدگيرس يبرا يخانم، هر از گاه ميما باغبون -

 . مينداز يباشه ما كارشون رو راه م

 ... يبودم عمه خانم باور كنه ول دواريام. جاش رو نكرده بودم نيدمشون گرم فكر ا. زد يخدا عجب حرف يوا

 :زد و گفت پوزخند

 كارتون كجاست؟  ليپس وسا. ديباغبون باش اديهاتون كه نم افهيو ق پيبه ت -

 :جواب داد عيسر انيرا. هم به باغ اشاره كرد بعد

 . مير يم ميدار ميكه به خانم ها بگ مياالن هم اومد. ميرو جمع كرد لمونيوسا. ميرفت يم ميداشت گهيد -

 . باغچه تو دستش بود يشاخه گل سرخ از گال هي. راشا كه دستش رو پشت برده بود آورد جلو. عمه خانم همچنان مشكوك بود نگاه

 :طرف عمه خانم گرفت و با لبخند گفت به

 . جوان شهيهم يبه شما بانو ميتقد -

 . نگاه به راشا انداخت هينگاه به گل و  هيخانم  عمه

 :گفت فقط

شون رو  شهيكه ر نيباغبونا مراقبت و حفاظت از گل هاست نه ا ي فهيكردم وظ يفكر م ؟يباغچه رو كند يگال يبه چه حق. دارم يآلرژ -

 . خشك كنند

 :با تعجب گفت راشا

 . افتاده بود تو باغچه يجور نيهم نميا. اتفاقا عاشقشونم. گم يتر از گل بهشون نم نييمن پا ديباور كن. هاشون ندارم شهيبه ر ينه بابا من كار -

 :خانم عمه

عجب دوره و . شم يمادربزرگ تو م يكن پسر، من جا ايبه من، آره؟ ح شيبد يجور نيهم يجا و خواست نيا شيآورد يجور نيكه تو هم هم -

 . شه ينم دايپ اياالن شرم و ح يتو وجود جوونا گهيد ايخدا. كنن يمثل من هم رحم نم ييزنا ريبه پ گهيد! شده يزمونه ا

اونا باهاش آشنا  يول ه،يق عمه خانم چه جوراخال ميدونست يخب ما م. پسره دهانش باز مونده بود چارهيب. و دخترا خنده مون گرفته بود من

 . نبودن

 :لب گفت ريز رونيهمون طور كه از تعجب چشماش زده بود ب راشا

دندون  گهيتا بخوام بهت برسم د! همه راه رو نيره ا يم يك. من غلط بكنم به شما نظر داشته باشم. ها ومدهين يبه كس يگن خوب يم! بابا يا -

 ! نيداره ا يچه دل خوش. ستهيا يهم تو دهنم نم يمصنوع
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 :ديخانم بهش توپ عمه

  ؟يگفت يزيچ -

 :من من كنان گفت راشا

 . خورم ينه، قسم م... نـ -

 :گفت انيكه عمه خانم نشونه رو به را يلب جور ريز. اش فوق العاده خنده دار شده بود افهيق يوا

اون . ور نيشده ا پورتيزنه صد بار تا حاال از اون ور د ياش داد م افهيق چارهيب. هتا كت بسته منِ بدبخت رو نبرده محضر عقدم كن ميبزن بر -

 . بدبخت شدما ينر انيجونِ را. وقت هنوزم تو فكر تور كردن پسره

خوشم اومد عمه خانم هم بلد . بود دهيترس چارهيب. دميدهنم و خند يدستم رو گرفتم جلو نيهم يبرا. بودم كيكه بهشون نزد دميمن شن فقط

 . رهيبود حال بگ

 :و رو به ما گفت ديبا لبخند بازوش رو كش برادرش

 . خداحافظ -

 . رونيزدن ب اليشدن و از و ناشونيكه سوار ماش نيتا ا. عمه خانم با نگاه دنبالشون كرد. رفتن نييهم از پله ها پا بعد

 :به عمه خانم گفتم رو

 باورتون شد؟  د؟يگ يم يخب حاال چ -

 :رفت نييكرد و از پله ها پا مكث

رفت و آمد  اليو نيبه ا يبار اگر بفهمم مرد نيا. كنم به امان خدا يولتون نم يجور نيهم يباهاتون ندارم، ول يفعال كار. هنوزم مشكوكم -

  د؟يديفهم. تهران ديگرد يكرده بدون فوت وقت بر م

. ميدينفس راحت كش هيكه رفت  نيهم. خارج شد اليشد و همراه راننده اش از و نيباالخره سوار ماش .ميو قبول كرد ميسر تكون داد اجبارا

 . ميديهورا كش يبه هم و با خوشحال ميدستامون رو زد م،يذوق داشت يليخ

 . خدا راحت شدم يوا

 :گفت يبا خوشحال تارا

 . باالخره شرش كم شد -

 . ديخوب شد نفهم يبرامون نداشت، ول ينگو، شر يجور نيا -

 :چپ چپ نگام كرد و گفت ترالن

با  ديبا ديحاال جل و پالستون رو جمع كن نيگفت هم يوگرنه م ميشانس آورد. يريتابلو بود اومده مچ گ. تو يدار يبرو بابا چه دل خجسته ا -

 . كرد ينم يقدر بهمون امر و نه نيبا اون نبود تا الاقل ا مونيكاش سرپرست يا. ديمن برگرد

 نيا ميمثال اومد. ميشب شاد دور هم عشق و حال كن هيطور  نيجا و هم نيواسه ورودمون به ا. ميريجشن بگ ديبا. تموم شد زيحاال كه همه چ -

 . ميدر عوض مرتب در حال جنگ و جدال با اون سه تا درب و داغون يجا حال و هوامون عوض بشه ول
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 :با ذوق گفت تارا

 . ميچند تا از بچه ها رو هم دعوت كن. ده يسه نفره حال نم يمهمون يول ه،يفكر خوب -

 :رو تكون دادم و گفتم سرم

 . ميجا نبود نيبودن االن ا دهيحال اگر پسرا به موقع سر نرس نيبا ا يخودت، ول يباشه، اونش به عهده  -

 :شونه اش رو انداخت باال و گفت ترالن

 . ميگفت يم ميكرد يسر هم م يزيچ هياومدن  ياگر اونا هم نم. هنر كه نكردن ال،يخ يب -

 :ميو تارا گفت من

 . موافقم -

 :از پشت سر گفت ييصدا

 . ستيرو كه رو ن -

 . نيرادو. خودش بود. برگشتم عيسر

 . كردم يتفاوت نگاش م يمن هم ب. اخم اومد جلو و زل زد تو چشمام با

 :گفت يو سرد يلحن جد با

 ... يول انه،يشماها رو به پا يباز. ديفكر عاقبت كارتون هم باش ديبا ديستين ايحاال كه كوتاه ب. باشه اديقدر ز نيكردم روتون ا يفكر نم -

 :ادامه داد يلبخند خاص با

 . يهانيك ايسركار خانم تان هيآخرش برات روشن بشه برنده ك دوارميام. ما سه تا تازه شروع شده يباز -

 . رفت الشونيبه طرف وتو چشمام نگاه كرد بعد هم  گهيكم د هي

 . بود يعجب پسر مغرور. كردم يبودم و نگاهش م ستادهيجام ا سر

 . يكار چيتونه بكنه، ه ينم يكار چيه! ترسونه؟ يم يمنو از چ هه،

 

 ازدهمي فصل

 

 :نيرادو

 . رو هم چك كن شل نباشه لهيم -

 :راشا

 . اديعمرا از جا در ب يهم بش زونشيآو يحت. چك كردم -

 . هم آسان تر بود و هم كم خرج تر انيبه قول را. بودند دهيكش يرا تور اليدو و نيب يفاصله  درست

 :گفت نيرو به رادو انيرا. داخل رفتند

  ؟يريبگ يمهمون يخوا يم يپس ك -
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 :را روشن كرد ونيزيبا كنترل تلو نيرادو

 . هفته نيآخر هم -

 :راشا

 . پر رو شدن يليخ م؟يدخترا چه كار كن نيبچه ها با ا يراست. مونده يليپس هنوز خ -

 :انداخت رونيبه ب ينگاه. ستاديكنار پنجره ا انيرا

هم لوس  ديداشتن براشون فراهم شده، با اجياحت يزيهر وقت به چ. هم ندارن، تو ناز و نعمت بزرگ شدن يريتقص. از همون اول پر رو بودن -

 . اش جهيشه نت يم نميا ان،يبار ب يو از خود راض

 :انگشتش را در هوا تكان داد و گفت راشا

 . ميكن يچيدمشون رو ق يجور هي ديبا يول -

 :داد هيكاناپه تك يو به پشت ديكش يقينفس عم نيرادو

 . نره ادشونيكه حاال حاالها از  نيكه، هم واسشون درس عبرت بشه، هم ا ميريحالشون رو بگ يجور ديبا -

 :نگاهش كرد انيرا

  ؟ينقشه دار -

 :تفكر جمع كرد يلبانش را به نشانه  نيرادو

 . گم يبهتون م يبه زود ينقشه كه نه، ول -

 :اشاره كرد و گفت رونيبه ب انيرا

 . كردن ديچه قدر خر! جا رو نيبچه ها ا -

بود  اديآن قدر ز شانيدهايخر. شدند اليدر دست داشتند وارد و ديو پاكت خر سهيكه چند ك يدخترها در حال. ستادنديو راشا كنارش ا نيرادو

 . آنها را حمل كنند يكه مجبور شدند چند سر

 :نيرادو

 . رنيبگ يخوان مهمون يهم م نايغلط نكنم ا -

 :سرش را تكان داد راشا

 . زنه يمشكوك م ديهمه خر نيآره، وگرنه ا -

 . سه در سالن نشسته بودند هر

 :نيرادو

 . رميعار و درد رو بگ يسه تا بچه پولدار ب نيبتونم حال ا يجور هي يبزنم ول ميمن حاضرم چند روز از كار و زندگ -

 :زد و گفت يبشكن انيرا

 يجور ديما با. بود ياونا بچه باز يكارا. يچيبه ه يچيكنم ه يفكر م يخب هر چ يول ارم،يبه خدا رو دلم مونده اشكشون رو درب. نهيهم -
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 . اديكه حساب كار دستشون ب ميريحالشون رو بگ

 :راشا

 . كرد يبشه كار ديشا يول! شده ها يعجب لج و لجباز -

 :مشكوك نگاهش كرد نيرادو

  ؟يبگ يخوا يم يچ -

 :راشا

 ...مثال اده،يز يريگم راه واسه حال گ يمن م -

 .به برادرانش نگاه كرد يزيآم طنتيلبخند ش با

***** 

 :گذاشت و غرغركنان گفت زيم يرا رو ديخر يها سهيك تارا

 الزم بود آخه؟  ديهمه خر نيا. شكنه يكمرم داره م. خدا از پا افتادم يوا -

 :به كمرش زد و گفت ايتان

 يدادن به ما معلوم نم يرو انجام م يمهمون يخدمتكارا كارا شهيهم. گهيدنگ و فَنگا رو هم داره د نيدادن ا يخب مهمون. يتنبل شد دايجد -

 . ميكارامون رو انجام بد مي بزنباال نيخودمون آست ديحاال با يشد ول

 :گذاشت گفت يم نتيرا داخل كاب پسيپفك و چ يكه بسته ها يبا خنده در حال ترالن

 . ده ها يكار كردن هم حال م ييتنها يبهمون فشار آورده، ول نهيواسه هم -

 :با لبخند سرش را تكان داد ايتان

 . يكن يم يو هر كار بخوا يخودت يخودت آقا. گهيكار كردنه د يمجرد نيحال و هواش به هم -

 :برداشت و گاز زد زيم ياز ظرف رو بيس هي يبا خستگ تارا

 شد؟  يفردا شب اوك يمهمون گهيد -

 :ها اشاره كرد و گفت كيبه پالست ايتان

  ه؟يچه سوال نيخب معلومه دختر ا م؟يبنداز يباهاشون ترش ميديرو خر نايپس ا -

 :تارا

 ! كه ياخالق ندار. يش يمنصرف م يكار هينود از  ي قهيدق شهينه آخه تو هم -

 :اخم كرد و گفت ايتان

مگه به بچه ها زنگ . ميدار ازيتنوع ن هيبه . هم واسش راغبم يليرو خ يكي نيا. االن موضوعش جداست يكرد، الزم نبود، ول ياون موردا فرق م -

  ؟ينزد

 :سرش را تكان داد و گفت تارا
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زنه،  يم تاريبا حال گ يليكه خ ديحم. انيو كامران رو هم گفتم ب ديحم. انيو سها با دوست پسراشون م انايو سحر و ك تايروژان و ب. چرا اتفاقا -

 . اميمنم نم ادين يگه تا كام يكه، م ديدون يم. يهم به خاطر شاد يكام

 :نشست و گفت يصندل يرو ايتان

 . لوس يدختره . رفت يبود همون وسط مهمون ومدهين يكه كام يه اون سرآر -

 :خورد گفت يكه با ولع م يباز كرد و در حال پسيبسته چ هي ترالن

 . ختمينقشه ر ياز االن واسه اش كل. ميكن يحال م يكل. بشه فردا شب يبه به، چه شب -

 :با ذوق گفت تارا

 . شه يم يعال! واووو. بتركـــــونم يخوام حساب يم -

 :لباش رو كج كرد و گفت ايتان

اون بار . ارنيدرن يوقت سر از وسط مهمون هيكن  رشونيرو محكم قفل و زنج زتيعز يوونايبرو ح يمجلس رو بتركون يكه بخوا نيقبل از ا -

 . كردم يم يازشون معذرت خواههفته داشتم  كيفقط تا . داد يآفتاب جونت با حضور مباركشون مهمونا رو فرار

 :كرد و گفت كيچشماش رو بار تارا

 . اگر نه برم بهش بدم د؟ينونو رو داد رِيش يراست. چه كار به شماها دارن؟ نترس در اتاق رو قفل كنم حله ايكنم؟ طفلك رشونيچرا غل و زنج -

 :گذاشت دهانش و گفت پسيچ هي ترالن

ها هم  هيكنه كه همسا يم ويم ويم نيهمچ. ذاره رو سرش يرو م اليباشه كل و يشكمش خال يبد صدات وقت يِپشمالو يِاون كوچولو. آره بابا -

 . گشنشه نيفهمن ا يم

 :شد گفت يدر همون حال كه از آشپزخانه خارج م تارا

 . كنم ينم مشيقا گهيرو د نيا. ها هيالزام يگفته باشم حضورش فردا شب تو مهمون. عاشقشم. ديد يم ريبه نونو هم گ يحت -

 . شانه اش را باال انداخت ايبه هم انداختند و تان يو ترالن نگاه ايتان. و به دخترا نگاه كرد ستاديدرگاه ا تو

***** 

به هم انداختند و با  ينگاه. بودند ستادهيا اليو يپسرا رو به رو. ديرس يبه گوش م يبلند يدخترها با صدا ياليو سر و صدا از و كيموز يصدا

 . لبخند زدند طنتيش

 :نيرادو

  د؟يحاضر -

 :چشمك زد راشا

 . حاضرِ حاضر -

 :و گفت ديخند انيرا

 . منم حاضرم -
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 :نگاه كرد اليبه و نيرادو

  د؟يبچه ها رو آماده كرد -

 :راشا

 . هياوك زيهمه چ -

***** 

 :در حال رقص رو به ترالن داد زد تارا

 . كن شترياون المصب رو ب يصدا -

تارا به طرف دستگاه پخش رفت و . توجه دوباره مشغول صحبت كردن با او شد يكه با روژان مشغول صحبت بود دستش را تكان داد و ب ترالن

 . كرد اديرا ز شيصدا

 :شربت در دست داشت گفت ينيكه س ايتان

 . صداش رو كم كن تارا -

 :شده بود و عرق كرده بود گفت سرخ جانيكه از زور رقص و ه تارا

 . گهيده د يحال م اديز يرقص با صدا ،يتان يخيب -

 :سرش را تكان داد و گفت ايتان

  ؟يها در اومد چ هيهمسا يصدا يوقت يدونم، ول يم -

 . نشست تايبچه ها گرداند و كنار ب نيشربت ها رو ب ايتان. ديرقص يم اليخ يب تارا

 يهم طبق خواسته  نيشد و ا يسرو نم نشانيمشروب ب. شد يبلند در فضا پخش م يبا صدا كيموز. دنديرقص يو پسرها وسط سالن م دخترها

 . دخترها بود

 يِتوانستند از مشروب و مست يكه م ييتا آنجا شهيهم يدر بند اصول و مقرارت نبودند، ول اديگشتند و ز يبودند، آزادانه م جانيو پر از ه طانيش

 نشركت كنند و در آن جا مجبور به خورد يبزرگ خانوادگ يها يدو تا از مهمان يكيآمده بود كه در  شيالبته پ. كردند يم يبعد از آن دور

 . كردند يدوستانه از آن استفاده نم يها يمهمان ايو  يوگرنه در حالت معمول. كه مست نكنند يدر حد يمشروب شوند، ول

 يو پر از ناز م بايهم قرار گرفته بودند و ز يهر دو خواهر رو به رو. وستيهم با لبخند به جمع رقصنده ها پ ايو تان ديرا كش ايدست تان تارا

 . دنديرقص

 . داشت يوا م جانيحاضر در سالن را به ه تيتند بود و جمع آهنگ

 . بود ستادهيكنار دستگاه ا دهينگ پركرد كه ر يبا تعجب به ترالن نگاه م ايتان. ستادنديهمه از حركت ا. آهنگ قطع شد يصدا ناگهان

 :ديطرفش رفت و آرام پرس به

 ! شده؟ يچ -

 :ستاديهم كنارشان ا تارا
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  ؟يچرا خفه اش كرد ؟يباز تو ضد حال زد -

 :پخش را بزند كه ترالن دستش را گرفت يدكمه  خواست

 . دمِ درن سايپل وونه،ينه روشن نكن د -

 :با وحشت گفتند. و تارا گرد شد ايتان چشمان

 !س؟يپل! ؟يچــــ -

 . بچه ها درآمده بود يصدا

 :انايك

 . ميتازه گرم شده بود. گهيد دينكن يريبچه ها حال گ! اَه -

 :سها

 . گهيد ايتارا ب. روشن كن اون وامونده رو. گه يآره راست م -

 :بود گفت انايكه دوست پسر ك سروش

 پس چرا ماتتون برده؟ نكنه دستگاه خراب شده؟  -

 :دستش را باال برد و گفت ايتان

آروم  قهيچند دق. شدن يها شاك هيهمسا اديز يفكر كنم از سر و صدا. دمِ دره سيبچه ها پل. شده يتا بگم چ ديريلحظه زبون به دهن بگ هي -

 . تا ردشون كنم ديريبگ

 :گفت تايدوست پسر ب نيمرا. دياز رخ دخترها و پسرها پر رنگ

 ! كه رنيگ يجا همه مون رو م نيا زنير ياالن م. بار كن يو باقال اريحاال خر ب! ايد ب -

 :به طرف در رفت و گفت ايتان

 . كنم شيكار هيتا  ادين رونيهم ب يكس ديجا باش نيهم. تو انيتونن ب ينه بابا بدون حكم نم -

 :رو به ترالن گفت. خارج شد اليهمراه ترالن از و. ديبرداشت و پوش يچوب لباس يمانتو و شالش را از رو ايتان. هم دنبالش رفت ترالن

  ؟يتو مطمئن -

 :ترالن

رو  يصفحه اش روشنه بعد هم گوش دميبرگشتم د. زنگ خورد فونيلحظه حس كردم آ هي يداد يوسط قر م ياون موقع كه داشت. آره بابا -

 . رهبرداشتم طرف گفت مامو

 . چراغشان روشن بود. پسرها انداخت ياليبه و ينگاه ايتان

***** 

 :گفت نيرو به رادو يبم و كلفت يبا صدا. را جا به جا كرد نكشيو ع دياش كش يمصنوع يها شيبه ر يدست راشا

 راد سر و وضعم چه طوره؟  ياََخو -
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 :را در دستش چرخاند حشيو تسب ديخند نيرادو

 . يحاج آقا رشادت حرف ندار -

 :و گفت ديپر و بلندش دست كش يها شيپر پشت و ر يها ليبا لبخند به سب انيرا

 . نود و نُه ساله يرمردايپ نيشدم ع نكيع نيبا ا. نميتونم جلوم رو بب يرو صورتم نم ديپشم گذاشت لويك هي -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو راشا

 ريسرت رو هم بنداز ز. رو بده باالتر صدات رو هم كلفت كن نكتيدر ضمن ع. ميش يم ييال نباشه كه سه سوت شناساپشم و كوپ نيد اگه ا -

 . ات معلومه نهيببند، تخته س خيلباست رو تا ب يدكمه ها. يهست ياوري يسرت اخو ريخ. نشو رهيتو چشمشون خ

 . ستاديو صاف ا ديخودش كش ي قهيبه  يدست

 :خودشان بودند گفت پيهم ت ،يكه داخل ون نشسته بودند و همگ ييرو به بچه ها نيرادو

  ه؟ياوك زيهمه چ. ديكن يو طبق نقشه عمل م ديش يم ادهيپ عيسر نييپا نيايب روهايتا گفتم ن ديجا باش نيشماها هم -

 . شدند يكه داخل ون بودند شش نفر م يبا افراد. موافقت كردند يهمگ

 . خودشان را در قالب مامور گشت جا زده بودند. ياوريهم  انيراشا هم رشادت و را. به اسم راد نيرادو

***** 

 

 »ترالن«

بنده خداها . به چشماشون زده بودن يته استكان نكيكه ع شويچشممون افتاد به سه تا مرد قد بلند و ر. ستادميمنم كنارش ا. در رو باز كرد ايتان

 . ديشد كامل صورتشون رو د يپوشونده بود اصال نم ليبو س شيكل صورتشون رو ر

 . سيهستن جز پل هيشب يزيبودن؟ به هر چ سيپل نايا. آب دهنم رو قورت دادم دنشونيبا د. بودند چهارشونه

 :رو به اون سه نفر گفت يبا لحن جد ايتان

  د؟يداشت يسالم، امر -

 :و گفت ريكرد سرش رو انداخت ز يدستش جا به جا م يرو تو حشيهمون طور كه تسب شونيكي

 . خدمتتون ميداشت يعرض يول ميكه نداشت يامر ريخ. ريخواهر، شبتون بخ كميسالم عل -

 :گفت نهيدست به س ايتان

 . دييبله بفرما -

 :گفت يبم و كلفت يبود با صدا هيكه قد بلندتر از بق گشونيد يكي

 يصداها نيچن دنياز شن ميبود ستادهيا التونيو يمن و همكارانم كه جلو. حق هم دارند. كردند تيشما شكا اديز يها از سر و صدا هيهمسا -

 . بندگان خدا نيچه برسه به ا ميبه ستوه آمد يلهو و لعب

 :با اخم گفتم! اوهو
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 . قدر جار و جنجال نداره كه نيا. ساده ست يِمهمون هي نه؟ياز ا ريمگه غ. جنابِ برادر يارياخت يواريچار د -

 :كه اول باهامون حرف زده بود با اخم سرش رو تند تند تكون داد و گفت يهمون

راد درست  ياخو. ميكن يخودمون عمل م يشرع ي فهيبه وظ ميما دار د؟يزن يكه شما م هيچه حرف نيخواهرِ من ا. هيو اتوب ال ياستغفراهللا رب -

 براتون داره؟  يچه حسن ديد يكه شما جوانان در كمال وقاحت انجام م يپر از گناه يحركات و كارها سر و صداها و نيا. كنند يعرض م

 :نفر سوم هم خودش رو انداخت وسط و گفت يعني يكياون . ميكرد يگرد شده نگاشون م يچشما با

 تيروسر رونه؟يشما چرا ب يمو نيا) اشاره كرد به موهام( د؟يكن ينم تيد آخه خواهرم چرا رعا. كنند يبرادر رشادت كامال درست عرض م -

مردونه؟  راهنيپ ايكه تن شماست مانتوئه  نيا) كوتاه بود اشاره كرد يمانتو هيبه لباسم كه . (آتش رو بپوشون يرو بكش جلو و اون شراره ها

 بگم آخه؟  يمن چ) لب اسغفراهللا گفت رينفسش رو فوت كرد و كالفه ز... (خواهرِ من جاتهمه 

 :كه اسمش رشادت بود رو بهش گفت يكي اون

 چيه. ادهيز يِعقده و خوش يكارها از رو نيا يكه همه  ميدون يو م ميش يرو به رو م ياشخاص نيهزار بار با چن يمن و شما روز ياوري ياخو -

 . هم نداره يراه

 يهر دو مات و مبهوت نگاشون م. من هم بدتر بودوضعش از  ايانگار تان. چوب خشك نشده بودم دروغ گفتم نياگر بگم سر جام ع يعني

 !كردن؟ يبلغور م يچ يواسه خودشون چ گهيد نايا. ميكرد

 :معلوم بود جوش آورده گفت گهيكه د ايتان

 نيا ه؟يا غهيچه ص گهيلهو و لعب د يحركات و صداها. ميدوستانه گرفت يمهمون هيجا  نيما ا د؟يكن يم نيبه ما توه يشما سه نفر به چه حق -

 . ستيدرست ن ميمملكت هست نيحركت شما با ما كه شهروند ا

 :شدم و دست به كمر گفتم ريش ايتان يهم با حرفا من

 . ديآورد ريانگار مجرم گ ديزن يبا آدم حرف م نيهمچ. ستهيحركت شما فوق العاده ناشا نيا. گه يخواهرم درست م -

 :گفت ينسبتا بلند يبود با صدا ياوريكه اسمش  اروي اون

كه اون هم . ديارشاد بش ديكه با ديشما جوانان هست نيا. ميما كامال به راه و رسم خودمون آگاه) دستش رو آورد باال و تكون داد. (ساكت -

 . ماست ي فهيوظ

 :ايتان

 . ميكن يخب كمش م يليشدن خ يبلند شاك يها از صدا هياگر همسا. مينكرد يما كار. الزم نكرده -

 :بهمون انداخت و گفت ينگاه رشادت

 . ميعمل كن فمونيبه وظ ديما با يول -

 :تعجب گفتم با

  د؟ياصال چرا كارتتون رو نشون ما نداد ه؟يچ گهيد فتونيوظ -

 دشيكش عيسر نميتا خواستم عكس و مشخصات رو بب يدرآورد و جلومون گرفت ول بشيج يكارت از تو هي شونيكي. به هم انداختن ينگاه
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 :عقب

 شناسنامه هم بدم خدمتتون؟  ديخوا يكارت، م نميبفرما ا -

 :اخم و طلبكارانه گفتم با

 . معلوم نبود شيزياون كه چ -

 :راد

 . شه يبود و نبودش بعد مشخص م -

 :رو به اون دو تا گردن كلفت گفت بعد

 . گاهيرو اعزام كنند پا اليخانم ها و افراد داخل و نيا عايسر ديبه بچه ها بگ -

 . ميشد يكاش باهاشون شاخ به شاخ نم يا. كردم يچه غلط. دنيسر تا پام شروع كرد به لرز! يوا

 . بود دهيهم پر ايتان رنگ

 :ايتان

 . ديندار يحق نياصال چن د؟يگ يم ديدار يچ... چـ -

 :با اخم گفت رشادت

 . ميهم حق دار نياز ا شياتفاقا برعكس، ب -

 . افتادم يداشتم پس م گهيد دنشونيبا د. شدن ادهيسه تا از ون پ نيا پِيهم ت. سه نفر مرد قد بلند. هم به طرف ون رفت بعد

 :گفتم ايرو به تان آروم

  م؟يحاال چه كار كن ،يتان ميبدبخت شد -

 :لرزون گفت يصدا با

 . وضع بدتر شد. ميكرد يكاش باهاشون كل كل نم يا. دونم يچه م -

  م؟يزيتو سرمون بر ياون وقت چه خاك. برنمون يم رنيگ ين ماال -

 :گفت ياوريخواست جوابم رو بده هر شش نفر به طرفمون اومدن و  تا

 . خواهر برو كنار -

 رو برو كنار؟ مجوزتون كو؟  يچ يچ -

 . دستم نداد فقط نشونم داد. درآورد و به طرفمون گرفت بشيكاغذ از تو ج هي عيسر

 :گفتم ايشَك به تان با

  ه؟يشكل نيمجوز ا -

 :كرد و گفت زيچشماش رو ر ايتان

 . مهر و امضا شده، حتما اصله نيا يول دم،يدونم، من كه تا حاال مجوز ند يمن چه م -
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 :ناله گفتم با

 . پس خاك تو سرمون -

***** 

 :رو به پسرها گفت راشا

 . تونن برن يم هيسه تا خواهر بق نياز ا ريبه غ -

 :با اعتراض گفت تارا

- چه جورشه؟  گهيد نيآخه چرا؟ ا! ا 

 :با اخم گفت راشا

 . با شما برخورد بشه ديپس با ديجا شما سه نفر هست نيصاحب ا. كه گفتم نيحرف نزن خواهرِ من، هم -

 طنتيرنگ نگاهشان ش. به دخترها انداختند ينگاه انيراشا و را. برد رونيبه طرف مهمان ها رفت و به كمك سه تا از پسرها آنها را ب نيرادو

 :رو به راشا گفت انيرا. بودند كه متوجه نشدند دهيدخترها آن قدر ترس يداشت ول

 . گاهيپا مشونيببر ديبا. چشماشون رو ببند -

نگاهشان با ترس به . ديايكم مانده بود اشكشان درب. كردند يكه در دست راشا بود نگاه م يمشك يبه دستمال ها دهيسه دختر رنگ پر هر

 . اشاره كرد انينامحسوس به راشا و را. وستيهم به جمعشان پ نيرادو. بودند ستادهيا شانيپسرها بود كه در لباس مبدل ماموران گشت جلو

 . االن فقط خودشان بودند و دخترها. كار را كرده بودند نيكار رد كنند كه هم انيبود آن سه تا پسر را بعد از پا قرار

 . كرد يم يرانندگ نيو راشا عقب كنارشان نشسته بودند و رادو انيرا. چشمان دخترها بسته بود. ون بودند داخل

 :با حرص گفت ايتان

 كرد؟  يكار نيشهروند چن هيبا  ديقانون نوشته شده كه با ياصال كجا د؟يبر يم يما رو كدوم گور نيدار -

 :ترالن

  د؟يچرا چشمامون رو بست گهيد. ميكه انگار قتل كرد ديتو خونه و ما رو گرفت ديختير نيهمچ -

 :تارا

 . ديستيمن مطمئنم شما سه تا مامور ن -

 :داد زد راشا

 . ديخفه ش -

 :و گفت ديبلند خند انيرا. بودند دهيترس يتعجب كردند و از طرف دخترها

 . وليبه هدف، ا ديبار زد نيا. نه، خوشم اومد. حس ششم خانما هم به كار افتاد! به به -

 :مرتعش گفت ييبا صدا ترالن

  د؟يخوا ياز جونِ ما م يچ د؟يهست يك... كـ... شماها... شـ -
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 :با خنده گفت انيرا

 . ديفهم يكه بعد خودتون م زايچ يليخ -

 صيبا چشمان بسته هم قادر به تشخ يدخترها حت نيهم يشد گفت كلفت تر از حد معمول، برا يداده بودند و م رييرا تغ شانيسه نفر صداها هر

 . آنها نبودند

 :گفت زيتند و ت تارا

 كثافتا؟  نيخوا ياز جونِ ما م يد آخه چ ن؟يخوا يبشه؟ پول م يكه چ ديديبعد هم ما رو دزد ديتو لباس مامور خودتون رو جا زد. ديپست يليخ -

 :گفت يتارا را در چنگ گرفت و با لحن خاص يبازو. جلو رفت يكم راشا

 ...گهيكه د ميبهتون بد يچنان درس. ميخوا يم يكه ازتون چ يفهم يبه وقتش م ؟يقدر عجله دار نيچرا ا. كن كوچولو غيج غيكم ج -

 . نداد و قهقهه زد ادامه

 . يكيبود و تار ابانيكرد ب يتا چشم كار م. نگه داشت يكنار نيرادو

 . خودشان كرده بودند ريرا اس ايهم تان نيترالن را در چنگ داشت، راشا هم تارا و رادو يبازو انيرا

 . سمت راست ترالن و پشت ون تارا يبدنه  ا،يسمت چپِ ون تان يبدنه . دادند هيبه ون تك دخترها

تمام  يخواستند بكنند تالف يكه پسرها م يكار. حساب كنند هيخواستند تسو يقرار گرفته بودند م تياو مورد اذ يكه از سو يكدام با شخص هر

 . آن سه بود يها تياذ

 نيهمه و همه باعث شده بود چن. آوردند يكه نسبت به پسرها به زبان م ييها يبچگانه، حرف ها و درشت يها يدخترها، لج و لجباز يجايب غرور

 . باشد يتوانست فراموش نشدن يم ينبود ول سخت. پس بدهند يتاوان

***** 

 

 »انيرا«

هه، واقعا حقش . ديلرز يبه خودش م ديمثل ب. دختر بود نيطرف حساب من ا. ديشن يرو نم يكس يصدا يگذاشته بود و كس كيموز نيرادو

 ديرس ياگه راشا به دادم نم. اون روز از بس جونم رو خاروندم كم مونده بود پوست تنم رو با ناخنام بكنم. كه با من كرد افتادم يكار ادي. بود

 . شد يطور م نيمحتما ه

فاش با حر شهيهم. كرد يزود خودش رو مخف يليبعد هم خ. شه يم يچ نهيداد تا بب يم كياون شب پشت پنجره كش. بودم كار خودشه مطمئن

 . زد يم شيبهم ن

 . اومد يخوشم م. زد ياز ترس نفس نفس م. ستادميا كشينزد يليخ يجلو تو فاصله  رفتم

مشكل و چك و سفته  يدون يچه م ه؟يچ اليفكر و خ يدون يچه م ه؟يدرد چ يدون يتو چه م گه،يد يبچه پولدار ه؟يعار و درد، چ يب يدختره  -

 هـــان؟  ه؟يچ يو در به در

 :گوشش گفتم ريصورتم رو بردم جلو و ز. ديكش يفيخف غيج. اش رو گرفتم تو دستم چونه
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 . ندارم ينترس، هنوز كه باهات كار -

  ؟يخوا ياز جونم م يچ. ولم كن... و... تو رو خدا... تـ -

خواسته ام از جونت باشه  يدوست دار يليخ. خوام خوشگله ياز جونت م يچ يفهم يبه وقتش م. جمله رو تكرار نكن نيا يه گهياََََََه، بسه د -

 آره؟ 

 :وحشت گفت با

 . نــــه... نـ -

 :و گفتم دميخند

 آره؟  ينيكه عذاب دادنشون رو بب يهست نيعاشق ا ؟ياريو حرصشون رو درب يبه دو كن يكيبا پسرا  ؟يكل كل كن يدوست دار يليخ -

 :و با لكنت گفت ديسرش داد زدم كه تو جاش پر نيهمچ

 . رميگ ينم لميمن اصال پسر جماعت رو تحو... مـ م؟يمن چه جور يتو فكر كرد. به پسرا ندارم يبه خدا من كار. نه... نـ -

 :اش رو نوازش كردم و گفتم چونه

  ؟يخوبه، اوك نيا. سرت تو كار خودت باشه. يرينگ ليرو تحو يپسر چيبه بعد هم ه نيبهتره از ا. يكن يم يخوب كار -

 :بود گفت شيكه شَك هم چاشن يلحن با

  ؟يزن يم يحرفا رو واسه چ نيا ؟يهست يتو ك... تو -

. وقت دنبال جوابش نباشه آروم شالش رو باز كردم هيكه ذهنش رو منحرف كنم و  نيا يبرا. طور بشه نيخواستم ا ينم. شده بود مشكوك

 . خودش رو محكم تر به ون چسبوند. ترس برگشت تو وجودش

***** 

 

 »نيدورا«

بود و به  دهيترس يحساب. بود دهيكه پشتش كامال به ون چسب يتا حد. و رفت عقب ديقدم هام رو شن يصدا. به طرفش رفتم يلبخند خاص با

 . ترس تا سر حد مرگ. خواستم يرو م نيمنم هم. ديلرز يخودش م

 . كنم دختر جون يم تيحال! هه ده؟يگه نامرد؟ تازه به دوران رس يبه من م. يعوض ي دختره

 :رو گذاشتم دو طرفش و آروم گفتم دستام

  ه؟يچ يدون يم. يلرز يم يآره؟ بد جور دار ؟يديترس ه؟يچ -

 :ادامه دادم. كنار صورتش قايرو بردم جلو، دق صورتم

 . يافت يپس م يكه از زور ترس و لرز دار نميو بب سميجا وا نيكه ا نميعاشق ا -

 :دهانش گذاشتم و فشار دادم يحرف بزنه كه دستم رو محكم رودهانش رو باز كنه و  خواست

آره؟ خب من  ؟يبا من چه كار دار يعوض يبگ يخوا يم ؟يكن نيتوه يخوا يم ؟يبگ يچ يخوا يم. شو... كت... سا ؟يديساكت شو، شن -
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 . خواد فكر كن يدلت م يو پستم، اصال هر چ يتو فرض كن من عوض. زحمتش رو نكش گهيبرات گفتم تو د

 . دميشن يصداش رو نامفهوم م يگفت ول ينم يچيدهانش بود ه يچون دستم جلو. سر انگشتم صورتش رو لمس كردم با

 :بلند گفتم يخورد با صدا يم تكون

 ...تكون نخور، وگرنه -

 . كردم يخوب حس م يليرو خ نيهنوز هم بدنش لرزش داشت و ا يتكون نخورد، ول گهيد

 يدلت خواست م يهر غلط يچون پولدار يفكر كرد ؟يارياخت يواريآره؟ چار د يدور برداشته بود ؟يگفت يم ايدر چ يجلو امشب ادتهي -

عذاب  يو تا پا يكن يباهاشون كل كل م ؟يكن يم تيپسرا رو اذ نيهم يبرا. يبار اومد يلوس و مامان. گهيد يدرد يدارِ ب هيبچه ما ؟يبكن يتون

 آره؟  يزن يم ششونيآت زتيبا زبون تند و ت شون؟يكشون يم

 :با ناله گفت. دستم رو برداشتم. افتاد هيكه سرش زدم به گر يداد با

 ...من... من... به خدا نه... نه -

 . بسه، ببند دهنت رو -

 :كرد و با شَك گفت يكوتاه مكث

  ؟يلعنت يهست يك ؟يدون يرو از كجا م زايچ نياصال تو ا ؟يگ يرو بهم م نايا يتو واسه چ -

 . پس مشكوك شده بود هه،

 . مثل تو هيخرپولِ عوض هياونم . روهان رو زتينامزد عز يشناسم، حت يخوب م يليمن تو رو خ يول يشناس يتو منو نم -

 :تعجب گفت با

 پول؟  ؟يخوا يم يچ ؟يهست يبگو ك ؟يدون يرو از كجا م نايتو ا -

 :زدم و گفتم قهقهه

 . خودت و وجود پول پرستت يِپوالت ارزون يهستم بماند ول يك -

  ؟يخوا يم يچ ؟يپس چ... پـ -

 :حس كرد كه با ترس گفت يدونم چ ينم. شالش رو تو دستم گرفتم يگوشه  آروم

 . نــــه... نـ -

***** 

 

 »راشا«

 . ديرزل يموش كوچولو هم تو دستام به خودش م نيشده باشه ا ريكه تو چنگال گربه اس يشكيمثل گنج ،ياوخ

 . يصحنه ا نيچن دنيداشت د يكه چه لذت يوا

بار فرق  نيا ياومد ول يكردن خوشم نم يوقت از تالف چيه. دميكش يچ طونيش يدختر كوچولو نيره كه اون روز به خاطر ا ينم ادميهم  هنوز
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 . كرد يم

. و ساكت كيتار. زد يكه پشه هم پر نم ييگرم ما رو آورده بود جا نيدم رادو. فضا رو پر كرده بود كيموز يصدا. ون يبه بدنه  چسبوندمش

 . ون اون اطراف رو روشن كرده بود يفقط نور چراغ جلو

 . بردم يدادم و از لرزش بدنش لذت م يرو تو دستم فشار م بازوهاش

 . برم يچه قدر لذت م يلرز يبه خودت م ياز ترس دار يطور نيا نميب يم يوقت يدون ينم -

 . ولش نكردم يول ديرو كش بازوهاش

 :گفت پرخاشگرانه

 . دستت رو بردار. يبكش كنار عوض -

 :صورتش و آروم گفتم يرو بردم جلو صورتم

 . خوام كارم رو باهات شروع كنم يعمرا، تازه م -

 :بود دهيتعجب كرده بود و هم ترس هم

  ؟يچه كار كن يخوا يكثافت م ؟يچه كار... چـ -

 :گفتمنچ كردم و  نچ

 . كه بهت رحم كنم كوچولو نيبدون ا. كنم يبه فحش و ناسزا كارم رو زودتر تموم م يمنو ببند زير هي يطور نيهم ياگر بخوا -

 . بستش و منصرف شد يبگه، ول يزيچ هيرو باز كرد كه  دهانش

 . يقدر حرف گوش كن نيدونستم ا ينم. دختر خوب نيآفر -

 . چرخ و فلك حسش كرده بودم نِيكاب يبود كه اون روز تو يعطرش همون يبو. شونه اش يرو باز كردم و انداختم رو شالش

 :و آروم گفتم دميكش يقيعم نفس

 چه كار كنم؟ به حرفش گوش كنم؟ . گه پسر كار رو تموم كن لفتش نده يم يكه به خودت زد يعطر نيا -

 :ترس گفت با

 . تو رو خدا نه... تو... نـــه... نـ -

 :خنده گفتم با

 . دوست دارم به حرفش گوش كنم. گه يم گهيد زيچ هيدلم  يول -

 . افتاد كه محكم گرفتمش يداشت م گهيد. دميبه بازوهاش دست كش. ديلرز يم شترياون ب يول دميخند

 . يافت يپس م يشد؟ خوشت اومد؟ آخه دار يچ -

 :لكنت گفت با

 . دستت رو بكش. يپست يليخ... خفه شو -

 . كرده بود سياشكاش صورتش رو خ. شدم رهيتش خصور تو
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 :با ناله گفت ديرو كه د سكوتم

نداشته  يكار ميبه پاك يول... يجونم رو، ول يپول، طال، حت. دم يبهت م يكه بخوا يهر چ. نداشته باش يبا من كار. تو رو خدا به من دست نزن -

 . تو رو خدا. يريخوام اون رو ازم بگ ينم... نـ. باش

 . بازوهاش سر خورد و افتاد يدستام از رو يبود؟ ول يبه خاطر چ. شد يدونم چ ينم

 !خوام بهش تجاور كنم؟ يكرد م يفكر م. كرد يهق م هق

 . ميباهاشون نداشت يكدوم كار چيه. قصد ما سه نفر فقط ترسوندن اونا بود يول

 ...دختر رو هيو نجابت  يكه بخوام پاك نيا! تو خونم بود؟ يغلط نيچاصال هم! راشا؟! من؟! رم؟يرو بگ شيپاك! گفت؟ يداشت م يدختر چ نيا

 . كرد يهق هق م يكرد ول ينم هيگر گهيد. نيزم ينشست رو. ازش فاصله گرفتم. دميتو موهام دست كش كالفه

 . به طرفشون رفتم. زدند يون داشتن با هم حرف م يجلو انيو را نيرادو. بچه ها نگاه كردم به

 دخترا كجان؟  -

 :انيرا

  ؟يتو چه كار كرد. دنيترس يتو ون، حساب -

  م؟يبرگرد. باشه يكاف گهيكنم د يفكر م. دهياونم ترس -

 :سرش رو تكون داد و گفت نيرادو

 . ارشيآره، برو ب -

 . ديكش غيكه بازوش رو گرفتم با ترس ج نيهم. طرفش رفتم به

 . فتيراه ب. ندارم تينترس دختر، كار -

 كجا؟ ... كـ -

 . نشدم مونيتا پش فتيد راه ب. جا نيهر جا بِه از ا -

 . عقب ميو با ون برگشت ميولشون كرد اليو كيدخترا رو نزد. ميو حركت كرد ميسوار شد يهمگ. نگفت يزيچ گهيد

از جانب اون ها مطمئن  يوقت. فتهين يتا اتفاق ميدنبالشون رفت اليتا خود و. دميديكه دخترا بودن دو يو به همون سمت ميشد ادهيپ ابونيخ سر

 . ميبرگشت ميشد

 . بدم لشياز دوستام بود و گفته بود همون شب تحو يكيواسه  ون

 . چون و چرا قبول كردن يماجرا رو براشون گفتم ب يها هم سه نفر از دوستام بودن كه وقت بچه

 . ديارز يم يداشت ول سكير

 . هر سه سكوت كرده بودند اليو تا خود. شدند اليوارد و دخترا

***** 

 :گفت يبه خواهرانش انداخت و با تك سرفه ا ينگاه مين ايتان. سالن نشسته بودند در
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 بود؟  يكار چ نيقصدشون از ا يعني. صداشون كه آشنا نبود -

 :نگاهش كرد و سرش را تكان داد ترالن

 ! يته استكان يها نكيو ع ليو سب شيسه تا مرد، با ر. شدم جيمن كه كامال گ -

 :را كج كرد و ادامه داد لبانش

 ! نكردن؟ يهم داشتن پس چرا كار يواهللا توش موندم كه اگر قصد و غرض -

 :تارا

 يلگنه ول يكار م يجا هي! برسونن پس چرا برِمون گردوندن؟ بيخواستن بهمون آس ياگر م! با ما چه كار داشتن؟! بودن؟ يچ! بودن؟ ياصال ك -

 . دونم ينم كجاش رو

 :و گفت ديكش قينفس عم ايتان

 شد؟  يچ نميبب ديكن فيتعر. بودم دهيترس يليخ يليامشب خ. منم مثل شما دو تا -

 . داد حيخواهرانش توض يرا برا زياو هم همه چ. كردند فيتعر ايتان يخودشان و پسرها افتاده بود را برا نيكه ب يو تارا به نوبت اتفاقات ترالن

 . مغشوش بود يذهنشان حساب يآوردند، ول يسه متعجب بودند و سر از كار آن سه مرد مشكوك و مرموز در نم هر

 :گفت يبا نگران تارا

مرگ رفتم و  يامشب تا چند قدم. تو خونه دياريب سيدمِ در مثل امشب سه تا نره غول رو با خودتون به اسم پل ديشما دو تا نر گهيجونِ من د -

 . سهينمونده بود قلبم از كار وا يزيچ. برگشتم

 :اخم كرد ترالن

تو . هم نبود يشك و شبهه ا ينمونده بود و جا يزيچ گهيد. رو كردن مينشون دادن، حكم خواست ميداره؟ ازشون كارت خواست يبه ما چه ربط -

 . در ضمن سه تا نبودن شش تا بودن، بعد شدن سه تا. تو انيب يذاشت يم يما بود يهم جا

 :سرش را تكان داد و گفت ايتان

 . كار رو كردن؟ بد جور مخم رو كار گرفته نيا يآخه واسه چ يدرسته، ول -

 :لبخند زد و گفت تارا

 ! نكنه باز برگردن؟. ميشد يجور نيامشب هر سه تامون هم -

 :با ترس نگاهش كرد ترالن

 . برهيره رو و يكنم چهار ستون بدنم م يفكرش رو هم م. نه، خدا نكنه يوا -

 :كرد زيچشمانش را ر ايتان. و نگاهش كرد ديخند تارا

 . شه يبعد معلوم م اليخ يب يمشكوكم، ول ييزايچ هيمن به  -

 :را خوانده بودند كه تارا گفت زيهمه چ اياز نگاه تان ايگو. كردند ينگاهش م يو ترالن با كنجكاو تارا

 ...كه نهيمنظورت ا -
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 :رالن گفتت. فقط سرش را تكان داد ايتان

  ن؟يقدر عوض نيا يعني... آخه -

 :لبانش را جمع كرد و گفت ايتان

 . ديفقط صبر كن. رن يمطمئنم اگر كار خودشون بوده باشه زود لو م. شه يگفتم كه بعد معلوم م. دونم ينم -

 :تارا

  ؟ياگر اونا نبودن چ -

 :ايتان

 . شه يم يچ مينيبب ميكن يصبر مبازم  يكاراشون هم تابلو بود، ول. سواالشون مشكوك بود -

***** 

تلفن  يخمار گوش يبا چشمان. در سالن نبود يكس. و به اطرافش نگاه كرد ديكش يا ازهيخم. آمد رونيزنگ تلفن از اتاقش ب يصدا دنيبا شن ايتان

 . شش صبح بود. انداخت زيم يبه ساعت رو يهمزمان نگاه. را برداشت

 . الو -

 :ديچيپ يگوش يهراسان خدمتكار عمه خانم تو يصدا

 . خانم، سالم ايالو، تان -

 :داد، گفت يهمان طور كه با نوك انگشت آنها را ماساژ م. بود چشمانش را كامل باز كرد داياو كه وحشت در آن كامال پ يصدا دنيبا شن ايتان

 !؟يچرا هراسون! شده؟ يسالم، چ -

 :دينال هيبا گر خدمتكار

 . خانم جون... خانم جون... جونخانم  -

 :كالفه و نگران گفت ايتان

 . بگو يزيچ هيد آخه ! افتاده؟ يواسه عمه خانم اتفاق! ؟يخانم جون چ -

 :داد حيتوض ايتان يكرد برا يم هيهمون حال كه گر در

 ... صبح يدم دما يول... يول مارستان،يب مشيرسوند. خانم جون حالشون بد شد شبيد -

 :را در دستش جا به جا كرد و داد زد يمضطرب گوش ايتان

 !حالش خوبه؟! شده؟ يعمه خانم چ. يحرفت رو بزن، سكته ام داد -

 :اش شدت گرفت هيگر

تو رو خدا زودتر . ميبد ليتا جنازه رو تحو انيب كانشينزد ايوراث  ديگفتن با. جنازه تو سردخونه ست. جا نيا ديخانم، خودتون رو برسون ايتان -

 . ديايب

قطرات اشك صورتش را  ديايدستش را به سرش گرفت و تا به خودش ب. نشست نيزم يزانوانش خم شد و رو. رها شد اياز دست تان يگوش
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 . كرده بود سيخ

تارا . دنديبه طرفش دو تيدر آن وضع ايتان دنيبا د. آمدند رونيب شانيشده بودند هر كدام از اتاق ها داريب ايتان يصدا دنيو ترالن كه با شن تارا

 :او گفت يچشمان به اشك نشسته  دنيبا د

 ! ؟يكن يم هيشده؟ چرا گر يچ! ايتان -

 :رو به او گفت يبا نگران ترالن

 . با تو هستم ايتان. بگو يزيچ هي! ايتان -

 . منزل عمه خانم بود. ه كردنگا يگوش يرو يبه شماره . تماس قطع شده بود يبرداشت ول. تلفن افتاد يبه گوش چشمش

 :ترالن

 ! شده؟ يچ. عمه خانمه ياز خونه ! ؟يكرد يبا تلفن صحبت م يداشت -

 :سرش را بلند كرد و آرام و گرفته گفت ايتان

 . ميريبگ ليجنازه اش رو تحو ميبر ديخدمتكارش زنگ زد بگه تموم كرده و با. مارستانيبرنش ب يشه م يحالش بد م شبيعمه خانم، د -

 ... عمه خانم. شد يباورشان نم. كردند ينگاه م ايدو مات و مبهوت به تان هر

تارا كه هنوز مبهوت به . ديچك شيگونه ها يترالن بغض كرده بود كه در اثر آن قطرات اشك آرام از چشمانش به رو. دو كنارش نشستند هر

 :ديلرزان پرس. داشته باشد قتياست حق دهيكه آنچه شن هنوز هم باور نكرده بود. كرد چشمانش به اشك نشست يآن دو نگاه م

 ! ا؟يعمه خانم مرده تان... عـ! آره؟ يكن يم يشوخ يدار... د -

 :به هق هق افتاد و گفت ايتان

موش نكرده ما رو فرا ليفام ياعضا ي هيجدا از بق. كه به فكرمون بود يكس. ميتا االن اون رو داشت. ستيزنده ن گهياون د. داره قتيآره، حق -

 ... گهياالن د. بود

به خواهرانش داد و خودش . برداشت زيم ياز رو يترالن از جا بلند شد و چند برگ دستمال كاغذ. زانوانش گذاشت ينداد و سرش را رو ادامه

 . شد سيباز هم صورتش خ يرا پاك كرد ول شيهم اشك ها

 :ترالن

 . اون جا چه خبره نميبب ميزودتر بر ديبا. ديزود باش -

از عمه  يكه دلِ خوش نيبا ا. را پاك كرد و بدون حرف به طرف اتاقش رفت شيتارا اشك ها. به طرف اتاقش رفت يمعطل يحرف ب نيزدن ا با

 . شان را از دست داده است يحام نيكرد بزرگتر ياالن هم حس م. ديد يوقت مرگ را به او نم چيه يخانم نداشت ول

خوابشان برده بود و االن  ريكه به آنها وارد شده بود د يبه خاطر آن اتفاق و شوك شبيد. عمه خانم هر سه سكوت كرده بودند يخانه  ريمس در

 . خبر اوضاع و احوالشان دگرگون بود نيا دنيهم با شن

 . را بشكند نشانيقصد نداشت سكوت ب يهر سه به اشك نشسته بود و كس چشمان

 . دنديكه رس نيا تا
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 . ستاديا ايتان نيماش دنيبا د. رفت يزد و راه م ياش حرف م يدم در با گوش روهان

 

 دوازدهم فصل

 

 ايتان يبود، ول ايبه سمت تان ماينگاهش مستق. آنها تماسش را قطع كرد دنيروهان با د. شدند ادهيهر سه پ. خانه متوقف كرد يرا جلو نيماش ايتان

 . به اشك نشسته بود شيبايه بود و چشمان زخبر فوت عمه خانم هنوز هم گرفت دنياز شن

عمو خسرو همراه پسرِ بزرگش سروش و دخترش سها و همسرش . جمع شده بودند اطيدر ح ياديز تيجمع. توجه به روهان وارد باغ شدند يب

 . زد يخدمتكار حرف معمو خسرو هم با . بود ستادهيزد و سها كنار مادرش ا يسروش با همراهش حرف م. بودند ستادهيباغ ا يملوك تو

 . گرفته بود شانيگلو صدا يدخترها به خاطر بغض تو. دخترها از او فاصله گرفت و به طرفشان رفت دنيد با

 يخال يوقت نتوانسته بود جا چيه يپدرشان بود ول يعمو خسرو برادرِ ناتن. دلشان گرفت. كردند و عمو خسرو هم سرد جوابشان را داد سالم

 . پر كند شيبرادر زاده ها يپدر را برا

 . داد يدر رفتارش با برادر زادگانش نشان نم يو عطوفت يمهربان چيه يبود ول شانيظاهر عمو به

از  شهيهم. او بود يبرادر خون» احسان«نبودند و تنها پدر دخترها،  يگرچه آنها خواهر و برادر تن. خواند يگاه او را برادر خود نم چيخانم ه عمه

 . كرد يردار خسرو انتقاد مرفتار و ك

سال بزرگتر  كي ايزودتر از احسان ازدواج كرد و پسرش سروش از تان يدو همسر بود كه خسرو از زن دوم پدرشان بود، ول يآنها دارا پدر

 . از پدرش ارث برده است نهيزم نيست، اما سها مغرور و بد اخالق است كه در ا يو مهربان ميبرخالف پدرش پسر فه. است

بلند  يموها ،يو پوست گندم يمشك ينه چندان الغر، با چشمان يكليقد بلند و ه يسروش جوان. خانم همچون پسرش آرام و مهربان است ملوك

 . بود رايحال گ نيچهره اش مردانه و در ع. و لخت كه به سمت باال شانه زده بود

 . و رنگ نگاهش برادرانه نبود ديد يم يگرياو را جور د... تارا يو ترالن را چون خواهران خود دوست داشت ول ايتان

داشت كه مختص به خودش بود،  يغرور مردانه ا. بود ياحساسات يشود گفت تا حدود يسروش آرام و م يو پر سر و صدا بود ول طانيش تارا

 . نديتوانست غرورش را به چشم بب يم يمواقع آرام بود كمتر كس شتريچون ب يول

 ياجازه ا نيكه عمو خسرو چن نيا ايتوانست و  ينم اي. ديكش يخود را كنار م يبزند به نحو يكه خواسته بود از عالقه اش به تارا حرف يبار چند

مان ه بهآمد و حاال هم دخترانش را  ياز احسان خوشش نم چگاهيه. داد ينشان نم يكه پسرش با تارا ازدواج كند عالقه ا نياو به ا. داد يبه او نم

 . ديد يچشم م

 يم تيپشت و پناه هستند در آنها تقو يكه واقعا ب نيشدند و حس ا يشان ناراحت م يناتن يكالم و غرور چشمان عمو ياز سرد شهيهم دخترها

 ... حاال يكرد ول يم انيحس كمتر خودش را نما نيشد، اما با وجود عمه خانم ا

 :دنديخشك عمو خسرو را شن يصدا

 . ميتا برگرد ديجا باش نيدنبال جنازه، شماها هم مير يم ميدار! نيديتازه رس -

 :ايتان



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٢ 

 . ميايب دينه عمو جان، ما هم با -

 :كرد و محكم گفت اخم

 . هم نباشه يحرف ديجا باش نيگفتم هم -

 . رفت نشيت ماشعمو خسرو هم به سم. دخترها مكالمه اش را قطع كرد و به طرفشان رفت دنيبا د. سروش برگشت. را صدا زد سروش

 . جواب سالم دخترها را داد يبا لبخند كمرنگ سروش

عمو خسرو  ياز حرف ها. نشانده بود يشانيبر پ يچشمان تارا به خاطر اشك سرخ شده بود و اخم كمرنگ. صورت تارا ثابت ماند يرو نگاهش

 . دانست كه سروش به او عالقه دارد يتارا نم. بود ريدلگ

نگاه سروش  ينيتارا كه سنگ. اورديبر زبان ب يكه كالم نيبدون ا. كرد يهمچنان نگاهش م يسالم كرد كه سروش هم جوابش را داد، ول آرام

 :كرد، گفت يمعذبش م

 شده؟  يزيچ -

 :با لبخند نگاه از او گرفت و گفت. به خودش آمد سروش

 ...داشتم... شده باشه؟ فقط داشتم يزينه، مگه قراره چ -

ن كنان به تارا نگاه كرد و ادامه نداد نمرا باال انداخت شيتارا ابروها. م: 

 خواد با تو بره دنبال جنازه درسته؟  يظاهرا عمو م -

 :سرش را تكان داد و گفت سروش

 . تر بود كيبه هر حال عمه خانم به شماها نزد. گم يم تيآره، در ضمن بهتون تسل -

 :جواب داد ايتان

 ستين نمونيب گهيدرسته كه االن د. اندازه دوست داشت كيماها رو به  يعمه خانم همه . ستيحرف درست ن نيا يول م،يگ يم تيما هم تسل -

 . داد يراحت بروز نم يليبود و احساساتش رو خ يكه عمه خانم زن مغرو ميدون يما م يهمه  يول

. و ترالن را به شك انداخته بود اينگاه ها تان نيا. صورت او برداشت و به تارا دوخت ينگاهش را از رو. كرد دييرا تا ايبا سر حرف تان سروش

 . گفت و به طرفش رفت ي"ديببخش"لب  ريز. كه عمو خسرو، سروش را صدا زد نيتارا هم معذب شده بود تا ا

 . دخترها به همان سمت رفتند. بودند ستادهيبالكن ا يعمو ملوك و سها رو زن

 :ا نگاه كرد و گفتبه تار ايتان

 ! زل زده بود به تو؟ يجور نيچرا ا. زد يسروش مشكوك م -

 :شانه اش را باال انداخت و گفت تارا

 . كنه يجور نيبودم ا دهيتا حاال ند. يخورده تو سرش طفلك يزيچ هيالبد . دونم يمن چه م -

 :و گفت ديحرفشان پر انيبا حرص م ترالن

  م؟يآخه چرا نذاشت باهاشون بر. ـــــدياز عمو خسرو حرصم گرفته شد. اليخ يسروش رو ب -
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 :پوزخند زد و گفت ايتان

چونه زدن باهاش رو نداشتم وگرنه هر طور شده  يحوصله  تيموقع نيا يمن كه تو. زنه يمغروره و حق به جانب حرف م ياديچون ز -

 . رفتم يدنبالشون م

 :به بالكن اشاره كرد و گفت تارا

 يريتقص. الهيخ يب شهيمثل هم. خونه ست نيصاحب ا يجنازه  عيينظر گرفته انگار نه انگار امروز تش ريباغ رو ز نيسها همچ. ون جا رو نگاها -

 . كرد يرو داخل آدم هم حساب نم نيكرد ا يخونه اش توجه م يتو يقدر كه به مورچه ها نيعمه خانم ا. هم نداره

 :ترالن

به زن عمو  هيشب شتريكنه، ب يتا آسمون با عمو خسرو فرق م نياخالقش زم. ست گهيد زيچ هي نايا يفقط سروش تو .مثل باباش هيكياونم  -

 . ملوكه

 . زد يرا صدا م ايو تان ديدو يروهان به طرفشان م. از پشت سر برگشتند ييصدا دنيشن با

 . زد يا روزمندانهيو لبخند پ ستاديا شيروهان جلو يرا تند برداشت ول شيبا اخم برگشت و قدم ها ايتان

 . گنگ نگاهش كرد ايتان

 .نگاهشان به سمت آنها بود ريمس يزن عمو و سها با كنجكاو. به بالكن نگاه كردند دخترها

***** 

آشپزخانه كالفه در  انيرا. ديچيپ يسالن م يقهقهه شان تو يهم صدا يزدند و گاه يبودند با هم حرف م دهيكه كش يو راشا سر نقشه ا نيرادو

سرش را بلند . شانه اش نشست يرو يگذشته بود كه دست قهيچند دق. آن قرار داد يگذاشت و سرش را رو زيم يدستانش را رو. نشسته بود

 . كرد

 . كنارش نشست نيرادو. شده بود رهيبه انگشتانش خ. انداخت نييسرش را پا انيرا. كرد ينگاهش م يبا كنجكاو نيرادو

 :انيرا

 راشا كجا رفت؟  -

 :نيرادو

 . ظاهرا باهاش كار داشت اونم رفت. از شاگرداش بهش زنگ زد يكي -

 :نگاهش كرد و گفت نيرادو. سكوت كرده بود انيرا

 ! ؟يچرا پكر! شده؟ يچ -

 :و سرش را تكان داد ديكش يقيعم نفس

 . بكنم ينتونستم كارشه و هنوز  يم كيطور داره به زمان وصولش نزد نيهم. چكاست رِيذهنم درگ -

 :كرد و گفت يمكث كوتاه نيرادو

  ؟يريوقت بگ يشه فعال از شهسوار ينم. موند جهينت يب يسپرده بودم ول ييمنم به چند تا -
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 :انيرا

 . رو نه يشهسوار يتونم جور كنم ول يدو تاشون رو م! سه نفرن ؟يرو چ هيبق رميحاال از اون وقت بگ -

 :نيرادو

 نميشه و ا يم رتيبانگيآخرش دختره گر. ستيراهش ن نميگم ا يمن م يول ،يكن دايپ يراه هيتا  يايگفت بهتره با دخترش كنار ب يراشا م -

 . سكهير

 :ديكالفه در موهاش دست كش انيرا

 ... كه با دخترش نهيچه كار كنم؟ تنها راهش هم يگ يپس م -

 :قاطعانه گفت نيرادو

و بعدش كه خرت از پل گذشت  يبش كينزد ياگه به دختر شهسوار يدون يم. نكن يكه هست ينير از اخودت رو بدبخت ت انينه، را -

 يليهنوز تا وصولشون خ. شه يم يچ مينيبذار تا بب گريفعال دندون رو ج. شو الشيخ يپس ب سكهيكنه؟ گفتم كه ر يباهات چه كار م يشهسوار

 . مونده

 :بلند گفت. ستادياز جا بلند شد و ا انيرا

 . زنم يخالص رو م ريامروز ت نيهم. باهام قرار گذاشته. نميرو بب يبشه؟ امروز قراره هان يزمان رو از دست بدم كه چ يجور نيهم -

 . با نگاه دنبالش كرد نيرادو. رفت رونيسرعت از آشپزخانه ب به

كند و به  يم يرا بخواهد انجام دهد تا آخر راه را ط ياگر كار انيدانست كه را يم يآمد ول يكار خوشش نم نياز عاقبت ا. را تكان داد سرش

 . دهد يگوش نم يحرف كس

***** 

 :شده بود رهيخ ايدر صورت تان روهان

 . باهات كار دارم رونيب ايب -

 :با حرص گفت ايتان

 چيبا تو ه گهيمن د م؟يعزادار ينيب يمگه نم. جا دست از سرم بردار نيالاقل ا. ستيكارا ن نيواسه ا يخوب تياالن موقع. برو رد كارت روهان -

 . ندارم يكار

 . برگردد كه روهان دستش را گرفت خواست

 :به صورتش نواخت يمحكم يليبه سرعت برگشت و س ايتان

 . نمتيخوام بب ينم گهيد. يگرفت اديرو  ييايح يو ب يزيفقط آبرو ر زياز همه چ. بهت گفتم برو گمشو -

 . دخترها هم دنبالش رفتند. بلند به طرف ساختمان رفت ييقدم ها با

 . كرد ينگاه م ايصورتش گذاشته بود با خشم به تان يهمان طور كه دستش را رو روهان

 يدانست و برا يسرسخت و مغرور را از آنِ خود م يايكه تان نيآن هم به خاطر منافع خودش و ا. شد او را رها كند ينم يراض يجور چيه
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 . كرد يبه او و هدفش هر كار م دنيرس

 . عمه خانم بودند يمدت اكثر مواقع خانه  نيدر ا. برنگشته بودند اليگذشت و دخترها هنوز به و يعمه خانم م يجنازه  عييهفته از تش كي

 . كرد يخت او را كالفه ماندا يكه به تارا م يو خاص رهيخ يزد كه هر بار با نگاه ها يبه آنها سر م يگه گاه سروش

***** 

 . كردند يورزش م اطيزود هر سه برادر در ح صبح

 :دخترها انداخت ياليبه و ينگاه راشا

 . اديوقته سر و صداشون نم يليخ -

 :سرش را تكان داد انيرا

 . ستيازشون ن يخبر چيه. شه يم يهفته ا كيآره،  -

 :گفت ديدو يدر همان حال كه م نيرادو

 . ديبد ريشماها گ يحاال ه مياز دستشون راحت ستنيمدت كه ن هي. ديحرفا، ورزشتون رو بكن نيا الِيخ يب -

 :دنبالش رفت راشا

 . براشون افتاده ياتفاق ديشا! مدت برنگشتن؟ نيچرا ا. شن، سه تا دختر تنهان يم مونيباشه همسا يخب هر چ -

 :در حال نرمش كردن بود انيرا

 شد؟  يپس چ ؟يكن يامروز و فردا م يه يچرا واسه مهمون نيرادو يراست. شه يم دايروزا سر و كلشون پ نيهم -

 :نيرادو

 . راشا هم همه رو خبر كرده. شده ياتفاقا فردا شب اوك -

 :و گفت ديخند راشا

 . تركونم يبراتون م يگه، فردا شب اساس يآره راست م -

 :پوزخند زد و گفت انيرا

 الو؟ اونم با دخترا، آره؟  ؟يچ -

 :اخم كرد راشا

 . خود پندارد شيكافر همه را به ك -

 :هم اخم كرد و گفت انيرا

  ؟يمنظور داشت -

 :راشا

 شه حرف زد؟  يمنظورم مگه م يب! پ ن پ -

 :با خنده گفت ديچرخ يراشا همان طور كه دور فواره م. ديخند يم نيرادو. دنبالش افتاد انيرا
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 . گهيد يرو دست بخور ديهم با ييجا هي. به خودمون يگردون يهمون رو بر م يد يبه خودت نسبت م يخب هر چ ؟يش آوردباز تو جو -

 :و نفس زنان گفت ستاديا انيرا

 مگه من دختر بازم؟  -

 :ابرو انداخت باال و گفت راشا

 ... فيح يرو كنم ول تيخواستم شاگرد يم ؟يمورد استاد هي نيا يكردم تو يپس چرا من تا حاال فكر م ؟يستين -

 . ديخند يم نيخورد و رادو يحرص م انيرا

خودشان شدند و در را محكم  ياليوارد و ندازنديبه پسرها ب ينگاه ميكه ن نيشدند و بدون ا ادهيهر سه پ. وارد باغ شد ايتان نيباز و ماش اليو در

 . بستند

 :راشا با تعجب گفت. ستادنديسه كنار هم ا هر

 پوش بودن؟  اهيكالغ، س نيچرا ع نايا -

 :انيرا

 . ميا هيسرمون همسا ريخ ،يكينه عل يتو هم بود، نه سالم يعالوه بر اون اخماشون هم حساب -

 :نيرادو

 . مياون سه تا دزد ما بود دنينكنه از كار اون شبمون با خبر شدن؟ البد فهم -

 :سرش را تكان داد و گفت راشا

شناختن  ينم دنمونيد يبابا ننه هامون هم اگر م. ميكه ما واسه خودمون درست كرده بود يبا اون سر و شكل. ستنيقدرم باهوش ن نينه بابا ا -

 . سه تا نيچه برسه به ا

 :نيرادو

 پس چشونه؟  -

 :رفت و گفت اليبه طرف و انيرا

 . كار دارم يكلبرم  ديبا گهيمن د. ديولشون كن -

 :با پوزخند گفت راشا

 جونت؟  يبازم هان -

 :برگشت و لبخند زد انيرا

 . امروز ناهار باهاش قرار دارم قا،يدق -

 :تاسف تكان داد يسرش را به نشانه  نيرادو

 . يرس يبه كجا م نيبب. ريبگ دهيمنو ناد يهشدارا ينه؟ حاال ه يستيفكر آخرِ كار هم ن -

 :حوصله دستش را تكان داد و گفت يب انيرا
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 . من شو الِيخ يب انيپس جونِ را. نداره يا دهيحرفام فا نيتا نصف راه رو رفتم و ا گهيد -

 . رفت داخل عيهم سر بعد

 :گفت نيرو به رادو راشا

 ! خوشبخت؟ ايشه  يبدخت م يگ يتو م -

 :با تعجب نگاهش كرد نيرادو

 !؟يچ -

 :و گفت ديخند راشا

 . بشه نونش تو روغنه ياگر داماد شهسوار يشه ول يبمونه بدبخت م يبا هان يجور نيگم اگر هم يمخب من  -

 :راشا زد و گفت يِشانيبا نوك انگشت به پ نيرادو

همون . هيكيهر دوش  يكه تو گفت يدو مورد نيا. نكن قشيكار تشو نيقدر هم تو ا نيا. ره يروز به روز آب م. به كار ننداز اديجات رو ز نيا -

 . و تماشا كن ساينه وا يگ يم. يو مواجبِ شهسوار رهيج يشه نوكر ب يتهش م! يچيشه؟ ه يم يبشه چ يداماد شهسوار يفكر كرد. يبدبخت

 :راشا

 . تخت التيخ. عرضه ها نداره نياز ا انينه بابا، را -

 .شد و راشا هم پشت سرش رفت اليوارد و يحرف چيبدون ه نيرادو

***** 

 . زدند يبودند و حرف م ايدخترها هر سه در اتاق تان. بود كيتار سالنِ يفضا

 . شد، هر سه نگاهشان به سمت در برگشت دهياتاق شن رونيكه از ب يتقه ا يداد كه با صدا يدوازده شب را نشان م ساعت

 :ايتان

 !بود؟ يچ -

 . به طرف در رفتند. به هم انداختند ينگاه

 . بود كيسالن تار يفضا. دييدر را باز كرد و از همان جا اطراف را پا تارا

 . رد شد شانيپاها يپشمالو با شتاب از ال يسه سكوت كرده بودند كه موجود هر

فسش را نونو ن دنيبا د. ديكاو يرا م نيزم يبود نگاهش رو دهيترس يتارا هم كه كم. دنديو خود را عقب كش دنديكش يبلند غيو تارا ج ايتان

 :داد رونيب

 . نونو بود ديبابا، نترس يا -

 :گفت دهيلرزان و رنگ پر ترالن

 ! يوا ساد،يقلبم وا ؟يكرد تشيترب يجور نيا. خاك بر سرت رو ببرن يمرده شورِ خودت و نونو يا -

 :و گفت ديكه وضعش بهتر بود آرام خند ايتان. زد ينفس م نفس
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 ! كو گوش شنوا يول اريرو با خودت ن نايچند بار گفتم تارا ا. دردسرا رو داره نيخونه هم يداشتن جك و جونور تو -

 :اخم كرد و گفت تارا

 . شلوغ كردن نداره كه گهيد. كرد يم يگوشيداشت باز! گهينونو بود د. ديشده؟ شورش رو درآورد يحاال مگه چ -

تارا بغلش كرد . كرد يم ويم ويم زير ييبا صدا. نونو به طرفش رفت. تاقداد و رفت آن طرف ا يبرداشت كه تارا هم جا خال زيبه طرفش خ ترالن

 . و نوازشش كرد

 :كرد و سرش را تكان داد ينُچ نُچ ترالن

 يتازه نازش هم م. چندش آور رو بغل گرفته ياون جونور پشمالو يتو رو خدا چه طور نيبب. يقدر خُل نيخـــاك بر اون فرق سرت كه ا يعني -

خوره  يم نياون آفتاب پرستش هم كه فقط به درد ا. و خالص ميش يم وونهيد يدختره  نيا يشب خوراك اون مارِ بد قواره  هيئنم من مطم. كنه

چه  وونيح نيمن موندم ا. كنه يبز آدم رو نگاه م نيو ع ستهيا يجا م هيفقط . كنن تيرو انيملت ب وانات،يح يتو موزه  شيبذار يكن شخشك

 !ُخل و ِچل بهش عالقه داره؟ نيده كه ا يانجام م يديكار مف

 :را باال انداخت و گفت شيابرو تارا

 . كنند يو خوب درك م زيهمه چ. شه يسرشون م شترياز من و تو ب وونايح نيباور كن ا. شه ينم تيتو حال -

 :تخت نشست يحوصله رو يب ايتان

پر از شور و حال  يايدن ديآخه دختر به سن تو االن با. ترالن موافقم يمنم با حرفا. ندهبه ما نسبتش  يول د،يتو شا. كم شر و وِر بگو تارا -

 فخو! ؟يكن يرو نوازش م ختير ياون مارِ ب يشه وقت يتو واقعا چندشت نم. رهيكه صبح تا شب مار و مور بغل بگ نيخودش رو داشته باشه نه ا

 . آدم رو بِبلعه هيتونه  يراحت م يليمار خ دميمن شن! چپت كنه؟ يلقمه  هي ديداره كه شا يبرِت نم

 :معترضانه گفت تارا

 يافع يمارا يآزارن، ول يو ب كيكوچ نايا. كنه يكه من دارم فرق م ينوع مار نيخوره با ا يراحت آدم م يليكه خ ياون مار ن؟يگ يم هيچ نايا -

 . كنه يرو م ديكه گفت ييكارا نيا تونيو پ

 :نشست ايهم كنار تان ترالن

 عمه خانم؟  يخونه  مير ينم گهيد. جك و جونورا نيا اليخ ياصال ب -

 :اخم كرد و گفت تارا

با خودش  ستيمعلوم ن. زنه يو هشت م شيپسره كال ش. سروش به ستوه اومدم ياز دست نگاه ها و كارا. اميمن عمرا ب يول ديشماها بر. رينخ -

خدا  يمحض رضا! ؟يكن يطرف رو نگاه م هيگم پس چرا همش  يم! گه نه، چه طور؟ يم! ؟گم سروش چشمات مشكل داره يبهش م. چند چنده

 . فقط زل زده بود به من. زد يپلك هم نم يحت گهيخل و چل بدتر كرد، د يپسره . به اون اطراف بنداز ينظر هي

 :و گفت ديخند ايتان

 !عاشقت شده؟ يديتو نفهم يعنيخنگ،  -

 :را باال داد شيابرو يتا هي تارا
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 . همه راه رو نيره ا يم يك اليخ يب! سروش؟! ؟يك. هه، برو بابا -

 :ترالن

 . هيبرعكس عمو و سها اخالقش عال. هيمگه سروش چشه؟ پسر با فهم و شعور -

 :لبانش را كج كرد و گفت تارا

قصدش رو داشته باشم كه ندارم،  ديدوما با ست،ينهلش بدم سمت تو؟ اوال من هنوز سنم واسه ازدواج مناسب  يخوا يخوشت اومده م يليخ -

 . ستيخوشبخت ن يسروش اون شاهزاده  ديو مطمئن باش دهيمن هنوز از راه نرس ديسوار بر اسب سف يسوما شاهزاده 

 :ايتان

  ؟يخوا يم يچ گهيد. ستهيكه هست، اخالقش هم كه ب افهيو خوش ق پيخوش ت ست؟يچرا ن -

 :به قلبش اشاره كرد و گفت تارا

بتپه كه صداش گوش فلك  نيخواد توش قدم بذاره همچ يكه م يبه وقتش واسه اون. قلبه ستيام هست بوق ن نهيكه تو س نيا ؟يچ نيپس ا -

 . رو َكر كنه

 :داد هيتخت تك يپوزخند زد و به باال ايتان

كجا بود؟ همش هوا و هوسه، چه  يدوره و زمونه عشق و عاشق نيا يتو! تو يسته يالبافيدختر عجب خ! نهيگم كمتر شعرِ نو بگو واسه هم يم -

طرف . خودش يس يده كه هر ك يم شنهاديپ شونيكيماه از رابطشون گذشت  كيبعد كه  يول ميگن عاشق يبه ظاهر م. از طرف دختر چه پسر

شه و تو  يم ديموهات رنگ دندونات سف يريدنبالش رو بگ يخواحرفا رو كه اگر ب نيول كن ا. بهتر نياز ا يگه چشم چ يم ستههم از خدا خوا

 . من البافيخ ي كهيكوچ يآبج يكوچه ا كيهنوز اندر خم 

 :گفت ايرو به تان ترالن

 ابينا يول ابهيدر كل كم. كمه يگم هست ول يمن م. شده و نه كشكه ستينه ن ،يبه نظر من عشق و عاشق. ستايهم ن يگ يكه تو م نيحاال همچ -

 . شده پول و منفعت و ظاهر زيدوره كه همه چ نياونم تو ا. كمه يليخ يليهوس نباشه خ يكه پاك باشه و از رو ياون عشق. ستين

 :و ترالن نشست ايگذاشت و كنار تان نينونو را زم تارا

 !ست؟يحرفا مهم ن نيظاهر و ا ديگ يشماها م يعني -

 :دستش را پشت سرش گذاشت و گفت ايتان

 يگه ظاهر رو ب يهم م يكي. ستياخالق مهم ن ست،يگه ظاهر ب يم يكي. دختر واسه ازدواج باشه هي يارهايتونه جزء مع يم يول ستيمهم كه ن -

 . اخالق رو بچسب اليخ

 :تكان داد و گفت ايدستش را به طرف تان ترالن

 يام از ظاهر كم و كسر ندهيمنم دوست دارم همسر آ رما،يگ يتور نمشدن؟ من خودم رو فاك نياالن همه ظاهر ب ديقبول دار يدرسته، ول نيهم -

 . خواد يباشه كه دلم م يدوست دارم اخالقش بهم بخوره و اون شتريخب در كنارش ب ينداشته باشه ول

 :تارا
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 . ــــايما ب ـــشيحتما سالم منو بهش برسون بگو پ يكرد داشيپ! كو؟ يخوان، ول يرو كه همه م نيخب ا -

 . دنديخند ايزد كه تارا و تان شيبا حرص به بازو ترالن

 :تارا

 . اديما ب رِيعمرا گ يپسر نيهمچ. گهيد قتهيحق ؟يزن يچرا م -

 :كرد و گفت يهوم ايتان

 . كشكه هيرو عشقه، بق نيكه هم ميخودمون رو بچسب يايدن. ديش اليخ ياوهوم، اصال پسرا رو ب -

 . دنديسه خند هر

 :گفت ايرو به تان ترالن

بازم دست  م،يپر رو انگار نه انگار ما عزادار يپسره . شدم فوريگوش روهان ك ريز يكه خوابوند يا دهيبا اون كش. حال كردم، دمت گرم يول -

 ! داره يبرن م

 :با لبخند گفت ايتان

 . بود شيهفته پ كيافتاده؟ اون كه واسه  ادتيتازه  -

 :ترالن

 . كارت درست بود يول ،يحاال هر چ -

 :و گفت شيزد به بازو تارا

 !گفت؟ يبهت م يتو باغ چ روزيترالن بگو فرامرز د اريدر ن يكاه باز ريآب ز -

 :ديرا در هم كش شياسم فرامرز اخم ها دنيبا شن ترالن

 يهست رو م نيزم يكه رو يزيچظاهرا هم، چشماش فقط سنگ فرش و آسفالت و هر . گفت يشر و وِر م شهيمثل هم ه؟يچ يباز ركاهيآب ز -

 نيا يشه ول يازش بلند م ييصدا هي يمشت بهش بزن هي وار،يخدا بركت بده به د. گفتم جناب، آقا، فرامرز خان، انگار نه انگار يم يهر چ. نهيب

 . لباسش ي قهيره تو  يبدتر سرش م يصداش بزن يهر چ روفرامرز 

 :تارا گفت. دنديخند يو تارا م ايتان

 . چارهياسترس داشته ب. زد يضربه م نيزم يرو يها زهيهم با پاش به سنگ ر يگاه. دمتونيآره از پشت پنجره د -

 :ناله مانند رو به هر دو گفت ييبا صدا ترالن

از  ني، اتور كردن دخترا و آخرش هم بدبخت كردنشونه كشياون از روهان كه خالف كوچ م؟يشانسه ماها دار نميتو رو خدا؟ ا دينيب يم -

صاف بشو  گهياصال انگار همون جور مونده د. نييكشش پا يبشكنه بس كه م هيمونده گردنش از سه ناح گهيد اديز يايفرامرز كه از حجب و ح

نه . ده يتارا م ليكه، اونم از سروش كه چپ و راست فقط نگاه تحو نيا گهيد. ستين ايجور نيا يبانيش يآقا. صد رحمت به باباش. ستيهم ن

 ! ذره عرضه نداره حرف دلش رو بزنه هي. يچينه ه ،ينه كار ،يحرف

 :وسط حرفش ديپر تارا
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 . خوام صد سال هم نزنه يكه م -

 :ترالن

 . مياورديكدوم از خواستگارِ سمج شانس ن چيدر كل ه. يحاال هر چ -

 :تارا

 . اوردهيدر ن يهنوز سمج باز د،ياز طرف سروش مطمئن نباش -

 :و كرد بهش و گفتر ايتان

 . يكن ياز دستش فرار م قهيدم به دق يزنه ول ياونم حرفش رو م يچه كار كنه؟ اگه تو بذار يخوا يم گهيد -

 . نگفت يزيپشت چشم نازك كرد و چ ايحرف تان نيبا ا تارا

 . كردند يرا نگاه م رونيدخترها كه هنوز عزادارِ عمه خانم بودند با حرص از پنجره ب. را برداشته بود اليبزن و بكوب كل و يصدا

 . سرسام آور بود كيو موز غيدست و ج يدر رفت و آمد بودند و صدا واريآن طرف د تيجمع

 نيبه هم. آنها قرار داشت يالياز و يچند متر يشد و اگر هم بود با فاصله  يم دهيآن اطراف د يياليباز بود و كمتر و يكم الياطراف و يفضا

غافل شده  اليانگار از وجود دخترها در و. كردند ياستفاده م تيموقع نيو پسرها از ا. داد يرا آزار نم يو سر و صدا كس كيموز يصدا ليدل

 . دادند يخواستند انجام م يهر كار م اليخ يكه ب دندبو

 :ترالن

 !ما فوت شده يراه انداختن، انگار نه انگار عمه  يواسه خودشون چه بزم! اوهو -

 :كرد و گفت ينُچ ايتان

 . گفتن به ما چه يتهش م. اونا كه خبر ندارن، تازه اگر هم خبر داشتن بازم واسشون مهم نبود! تو؟ يگ يم يچ -

 :ديپرده را كش تارا

 ينم يجور نيا يول ميريگ يم يما خودمون مهمون. شه گذشت يسر و صداها نم نياز ا ميبش اليخ يب حاال عزا مزا رو. شه يكه نم يجور نيا -

 . شه يداره منفجر م اليانگار كل و. ميتركون

 :و با حرص گفت ديدستانش را به هم مال ترالن

 . رسه يم بهشون نمكه زور فيح يراه بندازم، ول يگرد و خاك حساب هيو  شونيدوست دارم جفت پا برم وسط مهمون -

 :نگاهش كرد تارا

  ؟يخون يم يُكر يسر و صداها دار نيكال واسه ا اي يريحالشون رو بگ يخوا يم -

 :اعتراض جمع كرد و گفت يلبانش را به نشانه  ترالن

 . گفتم يكل. فكر كن يخوا يهر جور م -

 . شد يم دهيد اليآن طرف و يبود به راحت يتور واريچون د. بودند ستادهيا واريپشت د دخترها

 . كرد يباغ را پر م يمستانه شان فضا يقهقهه  يصدا يرفتند و گاه يدست در دست هم راه م اط،يح يپسر و دختر تو چند
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 :ايتان

 . ميبش الشونيخ يفعال ب ستيگم درست ن يمن م. ميكار رو بكن نيا ميتون يهفته از مرگ عمه خانم گذشته، نم كيتازه  -

 :معترضانه گفت تارا

 ... يرفته اون بار با ما چه كار كردن؟ مهمون ادتيمگه  ا؟يتان يچ يعني -

 :ايتان

 . ديبوده باشن؟ من گفتم شا ناياز كجا معلوم اون چند تا مرد ا -

 :پوزخند زد ترالن

 نايهم. شن يو آزارمون م تيباعث اذ قهيبه دقسه كله پوك كه دم  نيجز ا اره؟يكه لجمون رو درب نهيبا ما سر جنگ داره و عاشق ا يد آخه ك -

 . چه يبه كس گهيبرن د يسود م

 :تارا

كه اونم بر  ميريبگ ديتازه اگر اون كارشون رو ند. باهامون كردن يبد معامله ا. سه تا بوده نيمن مطمئنم كار ا. حق با ترالنه، باهاش موافقم -

 . ستيكارشون درست ن نيو ا ميش يم شونيما هم همسا. كرد شه تحمل يسر و صداها رو نم نيحسبِ احتمال، بازم ا

 :ايتان

 . نزدن يحرف نايو ا ميگرفت يخب اون بار هم ما مهمون -

 :چپ چپ نگاهش كرد ترالن

سه تا . من كه مطمئنم خودشون بودن. بد جورم حالمون رو گرفتن. گهيكردن د يبرات؟ خب اونا هم تالف ميخون يم ييالال ميساعته دار كي -

كه  يهست نيعاشق ا ؟ياريو حرصشون رو در ب يبه دو كن يكيبا پسرا  ؟يكل كل كن يدوست دار يليخ«حرف اون پسره هنوز تو گوشمه . مرد

حرفاش  نيخب ا »؟ياوك. خوبه نيو كار خودت باشه، اسرت ت. يرينگ ليرو تحو يپسر چيبه بعد ه نيآره؟ بهتره از ا ينيعذاب دادنشون رو بب

 . شييتابلو بود خدا

 :سرش را تكان داد و متفكرانه گفت ايتان

آره؟ چار  يدور برداشته بود ؟يگفت يم ايدر چ يامشب جلو ادتهي«. مشكوك بود. بهم گفت يچ ارويره كه اون  ينم ادميآره خب، منم  -

 يبرا. يبار اومد يلوس و مامان گه،يد يدرد يدارِ ب هيبچه ما ؟يبكن يتون يدلت خواست م يهر غلط يچون پولدار يفكر كرد ؟يارياخت يواريد

 يآره؟ تو منو نم يزن يم ششونيآت زتيبا زبون تند و ت شون،يكشون يعذاب م يو تا پا يكن يباهاشون كل كل م ؟يكن يم تياذ روپسرا  نيهم

سه  نيا نيب. حرفاش بو دار بود نيا» .مثل تو هيخرپولِ عوض هياونم . روهان رو زتينامزد عز يشناسم، حت يخوب م يليمن تو رو خ يول يشناس

 . شده بود يشيآت يجور نياون روز باهاش بد حرف زدم كه ا. بود نياز موضوع روهان خبر داشت كه اونم رادو شونيكيتا برادر 

 :تارا

  ؟يآوردن چ يسرمون م يياگر بال. كردم ياون شب داشتم سكته م. و آزاراشون رو پس بدن تيذتقاص ا ديبا م؟يگ ينم راهيپر ب يديپس د -

 :ترالن
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 . كردن ما بود كه موفق هم شدن تيقصدشون اذ -

 :كالفه گفت يبا لحن ايتان

 . ستيتازه هفت عمه سر شده، درست ن. ميشركت كن شونيتو مهمون ميبر ميتون يما كه نم. شه ينم نميا يول -

 :ترالن

 . نقشه ست نيا م،يبزن و برقص كن مير يما كه نم -

 :تارا

 . ميكن كسرهيكارمون رو باهاشون  ديفقط با. بالكن يتو م،ينيش يم رونياصال ب -

 :موافقت تكان داد ياجبارا سرش را به نشانه  ايتان

 !م؟يرد ش واريد نياز ا يحاال چه طور -

 :انداخت واريد نييبه باال و پا ينگاه ترالن

 . تا بهتون بگم نيايب. نداره يكار -

 . بسته شده بود را نگاه كرد يفلز يبه لوله  يكه سر تور ييهمان جا. رفت نييرا گرفت و پا واريد طول

 :ترالن

 . نداره يكار. ستين ميضخ اديفلزش ز. ميرد ش ميتون يم ميگوشه اش رو كج كن هي -

 :محكم بود يگرفت ول نييرا از پا واريد ي لبه

 . گهيكمك د ديايب -

 . بود كه بتوانند رد شوند يقدر نيا. خم كردند نييرا از پا يتور يلبه . هم كمش كردند ايبار تارا و تان نيا

 . براق به تن داشت يبا شال مشك يمشك يهم مانتو ايو تان يو شال دود يمشك يترالن مانتو. براق يمانتو و شال مشك تارا

دختر و  يكرده بودند كه متوجه  ياز راه را ط يكم. متوجه آنها نشده بود يوارد شده بودند كس اليو يچون از انتها. دنديبه لباسشان كش يدست

 . ديبوس يدختر را م يلب ها يپسر به نرم. بود يخلوت يجا. بودند ستادهيا واريدست در دست هم كنار د. شدند يپسر

تكه سنگ نسبتا درشت  هي نيزم ياز رو. باز نگاهشان كرد و خم شد شيترالن با ن يرا برگرداند و لبخند زد، ول شيرو ايتان. ديخند زير تارا

 . دستش جا به جاش كرد يتو يكم. برداشت

 نيابا . ناله كرد و برگشت. پشت كمر پسر خورد ميمستق. كرد و محكم سنگ را به طرفشان پرتاب كرد يريهدفگ. بود اديشان نسبتا ز فاصله

 . دنديعمل ترالن خند نيو تارا به ا ايتان. شد يو پشت او مخف ديشد ترس يم دهيكه توسط پسر بوس يكار دختر

 :نشاند و دست به كمر رو به آن دو گفت يشانيبر پ يظياخم غل ترالن

ما  يخونه  اطيتو ح يبه چه حق ؟يمهمون ديخاك تو اون سرتون كنن، مثال اومد. شه ينگم باز نم يچيخوام ه يمن م يه... ديمگه اومد ايعوض -

  د؟يكن يغلطا م نياز ا

 :سپر كرد و با اخم گفت نهيس پسر
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 . تو هم اديبرو بذار باد ب. يما رو ارشاد كن يهم از طرف گشت اومد ديشا ؟يمفتش ؟يباش يشما ك -

 :رو به پسر با اخم گفت. دستش را گرفت ايكه مرز خشم را هم رد كرده بود خواست پرخاش كند كه تان ترالن

 . اهايح يب. شن يم دايپ ييعجب آدما د؟يكن يهم م يواسه من بلبل زبون ديكرد يخوب كار يليخ -

 . نگاه پر از خشم ترالن به آن پسر بود يول د،يترالن را كش دست

 :آرام رو به دخترها گفت. بودند ستادهيبالكن ا يرو انيراشا و را. ديياطراف را پا تارا

 . كه شروع شد ميبزن بر. دو تاشون اون جان -

 :ايتان

 . مياعتراض كن ميو اومد ميمثال عزادار د،يكن ينم يحركت چيگم، ه يدارم بهتون م -

 :ترالن

 . يگ يخب بابا، چند بار م يليخ -

لبانش  يرو يكم كم لبخند پر رنگ ياول تعجب كرد ول يدر وهله  دنشانيدبا . دخترها شد يمتوجه  انيراشا زودتر از را. بالكن شدند كينزد

 . نقش بست

***** 

 

 »ايتان«

 . باز زل زده بودن به ما شياون دو تا هم با ن. ميستاديبالكن ا ريز

 :اومدن و در همون حال راشا گفت نييپله ها پا از

 . تو دم در بده دييبفرما. ديخوش اومد! زيعز يها هيبه به، همسا -

 :به اطراف انداخت و با پوزخند گفت ينگاه انيرا

 . ميدر كار گذاشته باش وار،يد يما رو ادينم ادمي -

 :زد به ما و گفت زل

 !شماها رو راه داده تو؟ يك -

 :توجه به حرفش گفتم ياخم ب با

شما  ياليدرست كنار و ميبندازم ما هم دار ادتونيبهتره  ديرداگر فراموش ك. از حده شيسر و صداتون ب. ديبدون ستيو الزم هم ن ستيمهم ن -

 . ميكن يم يزندگ

 :از پشت سر پسرا گفت يجد ييصدا

 . نرفته ادمونينه  -

 يبه طور. اومد يآشغال اون شب باعث ترس و وحشتم شده بود خونم به جوش م نيكه ا نياز فكر ا. نيبود، رادو شيخود عوض. كردم نگاهش
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 . كنم زشير زيخواست با ناخنام ر يكه دلم م

 :رو به راشا گفت. ستاديا جلومون

 . كنن يبچه ها صدات م -

 :راشا

 !؟يواسه چ -

 :اش رو باال انداخت و زل زد به من شونه

 . يو بخون يگن بازم براشون بزن يم -

 :كرد و كالفه گفت يپف راشا

 ! رو گفتم نه خودم رو يمهمون يتركونم ول يگفتم م. گهيبابا تا االن سه بار زدم بسه د يا -

 :زد به بازوش انيرا

 . يزن يچه قدر غر م گهيبرو د -

اون  يول م،يكرد يما سه نفر هنوز با اخم نگاشون م. اليبلند رفت تو و يبرگشت و با قدم ها يحرف چيبدون ه. بهمون انداخت ينگاه كوتاه راشا

 . هم نبود الشونيخ نيدو تا ع

 :انگشتش رو به طرف دو تاشون نشونه گرفت و گفت ترالن

 ديدون يحاال كه م يول ديدونست يرو نم نيتا االن ا ديشا. ديكن يكار رو نم نيا دياگر شعور داشته باش. ما گذشته يهفته از مرگ عمه  كيتازه  -

 . ديبساطتون رو جمع كن

 . محرف ترالن تكون دادم و نگاشون كرد دييتا يرو به نشونه  سرم

 :ابروش رو انداخت باال و با غرور گفت انيرا

كه به خاطر  نيا يخدا رحمتش كنه، ول ميبگ ميتون يبودن م هيفقط بر حسب همسا! داره؟ يشما به ما چه ربط يمرگ عمه  يول ميگ يم تيتسل -

 . ديرقمه روش حساب نكن چيه م،يخودمون بگذر يو شاد يشماها از مهمون

 . ارنيخوان حرص ما رو در ب يقدر پر رو؟ معلوم بود از قصد م نيآخه آدم هم ا. كرده بودم داغ

 :خورم و كنترلش هم دستم نبود يداد كه دارم حرص م ينشون م لحنم

-  طيشرا نيا يمخصوصا تو. ديبهمون احترام بذار ديو با ميهاتون هيما همسا. دينخود فهم و شعور ندار هيواقعا كه قد . 

 :پوزخند زد و گفت نيادور

 !ط؟يكدوم شرا! هه -

 . كه پوزخندش آروم آروم محو شد ديد يدونم تو نگام چ ينم. من با اخم و اون با غرور. ميهم زل زد يچند لحظه تو چشما. نگاش كردم زيت

منكر قد و . چشماش جذب كنه نيهم تونست دخترا رو با يم يبه راحت. فوق العاده بود! يآب. داره ييالمصب عجب چشا. رو برگردوندم روم

 . كالم يچه با كالم و چه ب. دادم يرو همه جوره نشون م نيمن ازش متنفر بودم و ا يشم ول ينم ستشيب يو چهره  كليه
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 ! بود؟ يكار ك يعني. زد يم نيو دلنش بايز يليخ. اومد شكست يم اليكه از داخل و يتاريگ يرو صدا نمونيب سكوت

 !راشا بود؟ يپس صدا» .يو بخون يگن بازم براشون بزن يم. كنن يبچه ها دارن صدات م«: رو به راشا گفته بود نيافتاد كه رادو ادمي

 . ميبود ستادهيقدر قشنگ كه هر سه تامون مبهوت سر جامون ا نيا. زد يخوب م شييخدا

كه نگامون كنن  نيبدون ا انيو را نيكه رادو. ما پنج نفر ميفقط مونده بود. شدن اليوارد و يكي يكيبودن  ستادهيا اطيكه تو ح يياونا ي همه

 . كردن يداشتن داخل رو نگاه م. ستادنيرفتن رو بالكن و تو درگاه پشت به ما ا

 . داشت يخاص ييرايصداش گ. ميديشن يزد رو م يم تاريگ ييبايراشا كه به ز يصدا

 :تارا

 ! جا چه كار؟ نيا ميما اومد -

 :نگاهش كرد ترالن

 . ميبعدش هم نقشمون رو اجرا كن م،يخب اولش اعتراض كن -

 :جوابش گفتم در

 !دم؟يد يگوش م اروي نيا يبه صدا ميستاديپس چرا ا -

 :شده بود گفت رهيخ اليكرد و همون طور كه به و يتك سرفه ا تارا

 . ميخوندنش تموم بشه بعد وارد عمل بش ديگم بذار يمن م -

 :بهش چشم غره رفتم. كرد نگام

 !د؟يشركت كن شونيتو مهمون ديمگه نگفتم عمه تازه فوت شده حق ندار -

 :تارا جواب داد يبه جا ترالن

 ميتو خونه هم باش. ميريبگ ميتون يگوشامون رو كه نم يجلو گهيد. ميكن يگوش م ميدار ميستاديجا ا نيا! م؟يدار شونيما چه كار به مهمون -

 . اديصداش م

 :كرد و گفت ينُچ ارات

 . دميد يگوش م ميفقط دار ميكن ينم يما كه كار. اينده تان ريجونِ تارا گ -

شازده  يو خودمون رو مشتاق صدا ميستيجا نا نياعتراض كنم كه ا يجور هيخب دوست داشتم  يدادم ول ينم ريبهشون گ. كوتاه اومدم مجبورا

 . اليواو گهينمه توجه هم بهشون بشه د هيكه  نيبه حال ا يبود وا اديروشون ز يجور نيهم. مينشون بد

 يو ترانه ا تاريگ يبه صدا ميداشت قتيدر حق يمثال برامون مهم نبود ول. اليو يال ميچرخوند ينگاهمون رو به همه طرف م. ميستاديا واريد كنار

 . ميكرد يخوند گوش م يكه راشا م

 يتموم بشه به حسابشون م مبولشونيخب بذار دامبول و د يبودن و انگار نه انگار، ول ستادهين باال اچون اون دو تا نره غول كه او. ميبود مجبور

 . رسم

 . ديكن فينشونتون بدم ك يبه ما چه ا هي! ايعوض. گن به ما چه يعمه مون مرده م ميگ يبهشون م هه،
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 . خواستن بازم بخونه يمهمونا بلند شد كه ازش م زياعتراض آم اديفر يصدا يقطع شد ول صداش

 . بلند شد تارشيگ يباز صدا دميجلو كه د ميبر ميخواست

 :ترالن

 ! خوان بزنن و بخونن؟ ينكنه تا صبح م. ستنيانگار دست بردار ن! بابـــا يا -

 :گوش ترالن گفت ريمثال آروم ز تارا

 . يكنسرت مفت ميانگار اومد. خونه يم يچ مينيبب ميبذار گوش كن. ياورديرو در ن ايتان يشو تا صدا اليخ يحاال ب -

اجبار گوش  يناخودآگاه لبخند زدم و منم از رو. بودم چپ چپ به تارا نگاه كردم كه تند سرش رو برگردوند دهيمنم كه شن. ديخند ترالن

 . كردم

 . ستنيهمشون بخوره تو سرشون كه آدم ن يزدنش بود، ول تارياز اون بهتر گ. بود يانصافا عال صداش

 . شاد و جذاب بود. خوند يرو م »شيآسا دياز سع فتهيش«آهنگ  اشتد

دورش جمع  تيبشمار سه جمع. خوند يزد و م يتو دستاش بود م تاريهمون طوركه گ. اومد تو بالكن و لب پله نشست ميديكمال تعجب د با

 . سمت نشستند هيهر كدوم . شدند

. بود نييگرفته بود و تماما سرش پا يژست خاص. خوند يم يفوق العاده جذاب يبا صدا پله نشسته بود و نياول يكه رو مشيديد يم يراحت به

 . زدند يمهمونا هم هماهنگ با صداش دست م

 يوقت هيحس خوب چه

 هات تو دستامه دست

 زميعز يقدر تو خوب اون

 جامه يجا هست هر

 التيخ يشم تو يم گم

 شم دايبا تو پ تا

 ايخوام تا آخر دن يم

 باشم يجا باش هر

 ره برات يم دلم

 برات رهيكه د نگو

 نمهيتو س يدل

 برات رهيدرگ كه

 حالم با تو خوبه

 به حالم با تو خوش
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 كنم يم يزندگ

 با تو الميخ تو

 يناز يليخ ،يناز يليخ

 يباز يناز گهيمنو د نده

باعث شده  زشيعز يوونايعشقش به ح يو آهنگ بود، ول يقيعاشق موس شهيهم. مبهوتش شده بودن، مخصوصا تارا. تارا و ترالن نگاه كردم به

 . بسنده كنه يخشك و خال يعالقه  نيو به هم رهيبود دنبالش رو نگ

 . من و ترالن رد شد و زل زد به تارا ينگاهش از رو. اش رو به ما دوخت رهيسرش رو بلند كرد و نگاه خ راشا

 تاريخوند و گ يكه م نيراشا همراه ا يكرد، ول يفقط نگاه م. داد ينشون نم يعكس العمل چيتارا ه. هر دوتاشون در رفت و آمد بود نيب نگاهم

 . لباش داشت يهم به رو يزد لبخند جذاب يم

 گهيتونم از تو د ينم

 بردارم چشم

 خب ستيخودم ن دست

 دوستت دارم يليخ

 خوامت  يم يجور هي

 شن يهمه كور م كه

 من و عشق تو به

 شن يمشكوك م همه

 يناز يليخ ،يناز يليخ

 يباز يناز گهيمنو د نده

 !بودا يا يعجب عوض. داد يبا چشماش تارا رو درسته قورت م داشت

 . كُپ كرده بود چارهيب. سمت خودم دمشيتند بازوش رو گرفتم كش ستين الشيخ نيتارا ع دميد

 :معترضانه گفت تارا

 . خونه المصب يبا حال م يليخ. تو حس بودما! چته؟ -

 :لب گفتم ريدادم و ز تكونش

 . خوردت؟ تو هم كه انگار نه انگار يچه طور با چشماش داشت م يديمگه ند. حرف نباشه -

 :نگاهش كرد تارا

 . دميگفتم كه تو حس بودم نفهم. متوجه نشدم! نه بابا -

 :با لبخند گفت ترالن
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 . خودش فكر كرده دختره از خداش بود شيالبد پ. داد يم لتيبهش كه اونم تند تند لبخند تحو يزل زده بود نيهمچ -

 :اخم كرد و با حرص گفت تارا

 . ارهيدر ب يباز زياگه بخواد ه ارميچشماش رو در م يشم ول يخونه نم يكه خوب م نيخب منكر ا. كرده يفكر نيغلط كرده اگر همچ -

 رونيعده هم ب هي. عده رفتن تو هيپراكنده شدن و  تيكم كم جمع. زدند يبراش دست م انيزد و اطراف ينم گهيد. بهشون انداختم ينگاه

 . موندن

بلوند  يدختر قد بلند با موها هيهم  انيرا. كرد يور، رو نگاه م نيداده بود و ا هيهم به ستون تك نيرادو. رفت يور م تارشيتنها داشت به گ راشا

 . كرده بود اون حلقه يبود و دستش رو دور بازو ستادهيو لباس فوق العاده باز كنارش ا

 . گن يم يچ دميشن ياز اون فاصله نم. درست كنارش نشست. رد شد و به طرف راشا رفت تيجمع نياز ب عيدختر سر هينگذشت كه  يزمان

 . ديكوتاه سف نيبلوز آست هيو  يمشك نيشلوار ج هي. لباسش باز نبود يبود، ول ختهيبلند كه دورش ر يمشك يموها

 !كاله مونده؟ يب يكي نيپس چرا سر ا. حتما دوست دختراشونن! هه. بود ستادهيتنها ا نيرادو فقط

 :شده بودن گفتم رهيبه تارا و ترالن كه همون طور به پسرا خ رو

 . وقتشه گهيرفته؟ د ادتونينقشمون رو  د؟يكن ينگاه م يبه چ -

 :سرش رو تكون داد و گفت تارا

 . پس من رفتم -

 :م كردترالن نگا. از كنارمون رد شد تند

  م؟يبر -

 :پسرا نگاه كردم به

 . ميبر -

كردن كه  يخودشون فكر م شيحتما پ. حدس بزنم كه چه قدر تعجب كردن دهيتونستم ند يم. ميخودمون حركت كرد ياليدو به طرف و هر

 . ميكن يو باز اعتراض م ششونيپ مير ياالن م

 . كشه ياز اون بدتر انتظارشون رو م هه،

***** 

 

 »تارا«

و  اليرفتم تو و عيسر. زده بودم كه حد نداشت جانيقدر ه نيا. پسرا برگشتم رفتم قسمت خودمون ياليتو و ميكه اومده بود يهمون راه از

و به اطراف اتاقم نگاه  دميكش قينفس عم هي. زدم ينفس نفس م. دادم هيپشتم رو به در تك. كه زمان رو از دست بدم رفتم تو اتاقم نيبدون ا

 . كردم

 . امشـــب ميكه چه قدر بخند يوا. لبخند زدم طنتيش اب
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 يآفتاب كه همون آفتاب پرست بزرگ و خوشگلم بود رو از تو اطيدستم كردم و با احت. مخصوصم يراست رفتم سر وقت دستكشا كي

 . رونيآوردم ب ومشيآكوار

بهش  انهيوحش. بشه كيبهش نزد بهيآدم غر هيكه  ارهيآرامشش فقط در مقابل من بود وگرنه خدا اون روز رو ن نيالبته ا. آروم بود شهيهم مثل

 . كرد يحمله م

 . بشه كشونيتونست نزد ينم يصورت كس نيكردن و در ا يمن مخالفت م يوونايبودن كه با ح ايليچون خ. طور خواسته بودم نيا خودم

 . متوجهش نشه يكس يول رونيب اديتو اتاقه ب بهيحس كرد غركه تا  يجور. تخت ريز گذاشتمش

 يخوديو ترالن ب ايدونم چرا تان ينم ينه بزرگ بود و نه ترسناك ول. ناز دور خودش چنبره زده بود يليخ يوا. ياز اون رفتم سر وقت پولك بعد

 . نداشت يآخه آزار. دنيترس يم چارهيب نياز ا

چه طور رفتار كنم و  ديمختلف با يوونايدونستم نسبت به ح يبودم و م دهيچون قبال آموزش د. دمش رو گرفتم بعد هم پشت گردنش رو اول

 . نداشتم يمورد مشكل هي نيا يتو

بالش و  رياشتمش زگذ نيبنابرا. خواستم يرو نم نيو من فعال ا رونيب اديآخه ممكن بود بخزه و ب. كنم شيگشتم كه مخف يدنبال جا م حاال

 . رونيب اديرو باز گذاشتم تا به موقع ب شييجا هيدورش رو با پتو پوشوندم البته 

 . رو، به لب داشتم ميطانيمدت لبخند ش تمام

 . بود شيو خوشگل كه نونو دشمن خون ديسف يشگاهيموش آزما هي. قفس موش موشك رو هم باز كردم در

صورت  نيا ريكردم در غ يم ينونو رو تو اتاق ترالن مخف ديامشب هم با. كرد ينم ياز ترس من كار يول ديپلك يدور و بر قفسش م شهيهم

 . ذاشت يموش موشك رو زنده نم

درشت و  ياتاق پر از جك و جونورا هي. شد ينم نيبهتر از ا. چون پرده ها بلند بود رفت پشتشون. اتاق يو فرستادمش گوشه  رونيب آوردمش

 يتونن هر كار يبمونه خانما هم م ادشونيبعد  يادب بشن كه دفعه  يجور نيطلبه؟ سه تا پسر مزاحم و پر دردسر تا ا يم يحاال چ. باحال

 . ستيهم جلودارشون ن ايدن چيمردا كه ه گهيهم بخوان د يفقط اگر بخوان كه وقت. بكنن

هم سر و كلشون  ايترالن و تان دميكه د ستادميدر ا يجلو. رونيم بكه پنجره رو چك كردم و از قفل بودنش مطمئن شدم از اتاقم اومد نياز ا بعد

 . شد دايپ

 :با لبخند گفت ايتان

 حله؟  يشد؟ همه چ يچ -

 :لبخند زدم نانياطم با

 . كركرِ خنده ست به خدا. بشه امشـــــب يچه شب. شك نكن -

 :و گفت ديهم خند ترالن

بعد . ميريگ يم لميكه رفتن تو ازشون ف نيهم. خودمونه شيجا پ نيكنترلش ا. كار گذاشتم نياتاق تارا دورب يبچه ها گوشه  يراست. آره يوا -

 چه طوره؟ . ميريبگ يحالشون رو حساب لميف نيبا ا ميتون يم
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 :ذوق گفتم با

 . ات حرف نداره دهيا. ديچرا به فكر خودم نرس يوا. ترالن يآبج يدار وليا -

 :گفتم ايبه تان رو

  م؟ينقشه رو اجرا كن يخب ك -

 :نگاه كرد شيبه ساعت مچ ايتان

 . زحمت رو كم كنن ديكم كم با گهيد. نصفه شبه كياالن ساعت . مهموناشون برن ميصبر كن ديبا -

 :گفتم زيآم طنتيلبخند و نگاه ش با

 ... شم و يو اون وقته كه من وارد عمل م -

 :ميسه با هم گفت هر

 . خــــالص -

 . نقشمون يصبرانه منتظر اجرا يو ب ميزده بود جانيهر سه ه. ميديخند

 

 زدهميس فصل

 

 :آورد و با عشوه گفت انيرا يبه بازو يفشار كم يهان

 . ينگرفت لميتحو اديتو؟ در ضمن امشب ز ميبر ستيبهتر ن زميعز -

 :گفت انيف تصورش رابود كه برخال انيرا دنيمنتظر ناز كش. چشم نازك كرد و با ناز سرش را برگرداند پشت

  ؟يگ يم يچ گهيپس د. گرفتم لتيهمه جوره ام تحو. يمن شيتو كه از سر شب همش پ. جا خوبه نيهم -

 .داده بود رفت داخل هيكه به ستون تك نيرادو. كامال خونسرد بود انيرا يبا تعجب به او نگاه كرد، ول يهان

***** 

 ليخودش تنها به خاطر او ما ي دهيبه عق. چشمش دنبال راشا بود شهياز شاگردان راشا بود چه در آموزشگاه و چه خارج از آن جا هم يكي ايپر

 وداو شده ب ي فتهياز همان جا ش. بود دهيبود شن كشيآن دوست نزد زبانيكه م يا يراشا را در مهمان يقبال صدا. رديبگ اديزدن را  تاريبود كه گ

 . كرد ثبت نام كرده بود يم سيكه راشا تدر يدر همان آموزشگاه تاريگ يريادگي يبهانه و به 

 يطور فكر نم نيا ايكه پر يدر صورت. ديد ياز شاگردانش م يكيراشا تنها او را به چشم  يكرد ول يم كيخود را به راشا نزد شتريبه روز ب روز

 . كرد

صورت نسبتا . كوچك ينيبرجسته، ب يو گونه ها ديپوست سف ،يبا چشمان عسل يدختر. هم تك فرزند آن خانواده ايتاجر فرش بود و پر پدرش

 . بانمك بود شترينبود، ب ييايرو يداشت ول ييبايز

قدر  نيراشا ا قتيدر حق. دندينام يكه شاگردانش او را كوه غرور م يكرد به طور يم يشوخ يبا كمتر كس. بود يكارش كامال جد طيدر مح راشا

طور  نياُنس گرفت، تا هم انياز حد با شاگرد و اطراف شيب ديكار نبا طيداشت كه در مح دهيعق يداده شود ول يلقب نياهل غرور نبود كه به او چن
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مشكل  تارشيكوك گ. را بهانه قرار داد تارياو مطلع شده بود گ ياز مهمان يپا فراتر گذاشته بود و وقت هينسبت به بق ايو پر. احترام ها حفظ شود

 . آنها را از راشا گرفته بود ياليكرده بود كه به همان بهانه آدرس و دايپ

هر چه زودتر رفع شود و به  ديمهم است و با شيموضوع برا نياصرار داشت كه ا يمشكل را برطرف كند ول نيتوانست داخل آموزشگاه ا يم

 . ناچار راشا قبول كرده بود

 . بود ايپر يشد كه آن هم به خاطر اخالقِ راحت و خودمان يهم صحبت م ايبا پر شتريشاگردانش ب نياز ب يطرف از

***** 

 :دخترها انداخت و گفت ياليبه و ينگاه يهان

 !كنه؟ يم يزندگ ياون جا ك -

 :نگاه او را دنبال كرد و با اخم جواب داد ريمس انيرا

 . هامون هيهمسا -

 :پوزخند زد يهان

 چند نفرن؟  د؟يهست اليو هيتو . كه معلومه نيخب ا -

 . سه نفر. جداست الهامونيكه و ينيب ينه، م -

 . از آن ادامه نداد شيب

 :ديبار پرس نيا

بعد هم . دنكر يآخه تمام وقت با اخم نگاتون م! بودن؟ يك. بود يمشك پشونيكه ت ييهمونا. بودن ستادهيكه اون گوشه ا ياون سه تا دختر -

 . زد بشونيغ هوي

 :با لبخند گفت انيرا

 . دونم، البد از مهمونا بودن ينم! حواست به همه جا هستا -

 :حركت كرد الياز آن بحث را ادامه ندهد به طرف و شتريب يكه هان نيا ياز آن برا بعد

 . ايب يرم تو، خواست يمن م -

 :را گرفت شيبا لبخند بازو يهان

 . تو ميمن كه از اول گفتم بر -

***** 

 :رو به راشا گفت ايپر

 ! ست؟ين يمشكل. راحت ترم يجور نيا. بزرگوار برام سخته يصداتون كنم آقا يكه ه نيا! تونم راشا صداتون كنم؟ يم -

 :كند گفترا برطرف  رادشيو ا بيرفت تا ع يور م ايپر تارِيهمان طور كه به گ. با لبخند سرش را تكان داد راشا

 . نه، راحت باش -
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 :شد رهيلبخند زد و به راشا خ ايپر

تونم  يم. ديبودم بخون دهيتا حاال ند يبودم ول دهيزدنتون رو د تاريآموزشگاه گ يقبال تو. صدات هم معركه ست. يزن يم تاريخوب گ يليخ -

 . بگم محشره

 . داشت يچشمان جذاب ايپر. نگاهش كرد راشا

رو ادامه دادم چون شدت عالقه ام  ياول. يعالقه داشتم و هم خوانندگ يقيهم به موس يخب، از بچگ يول ست،ين يفيممنون، اون قدرا هم تعر -

 . بود شترينسبت بهش ب

 :گفت يبا لحن خاص ايپر

 . خوش به حالشون -

 :با تعجب نگاهش كرد راشا

 ! ؟يچ -

 !؟يبهتره بگم به ك اي د؟يعالقه دار يبه چ گهيخب د. يچيه... هـ -

 . سرش را برگرداند. راشا نشست يشانيپ يرو يكمرنگ اخم

 :رفته است من من كنان گفت شياز حد پ شيكه حس كرده بود ب ايپر

 . شرمنده اگر ناراحتتون كردم. نداشتم يقصد فضول د،يببخش يوا -

 :باز شد و سرش را تكان داد شيها اخم

 . رو چك كردم زشينداره، همه چ يمشكل گهيد تارتيگ. ستيمهم ن -

 نيبا ا. را گرفته بود تاريگذاشت كه دستان راشا گ ييدستش را همان جا قايبا لبخند دستش را دراز كرد و دق ايپر. را به طرف او گرفت تاريگ

 . و خونسرد نشان داد اليخ يخود را ب ايپر يبه او انداخت ول يراشا نگاه تند. دست راشا قرار گرفت ياش درست رو دهيحركت انگشتان كش

 . ستاديا شيدر جا ايپر يصدا دنيقدم برداشت كه با شن اليبه طرف و ايپشت به پر. بلند شد شيرا رها كرد و از جا تاريگ راشا

 . راشا ،يعني... استاد -

 :گفت يسرد و جد يبا لحن. هنوز هم اخم به چهره داشت. آرام برگشت راشا

 . صورت من راحت ترم نيدر ا. ديره همون استاد صدام كنبهت يخانم صمد -

 . كرد يبود و به راشا نگاه م ستادهيهمان طور ا ايپر. برگشت ايو به طرف پر ستاديبالكن ا يرو

 :راشا

 و خانوادتون نگران نشدند؟  ديهست رونيموقع ب نيچه طور تا ا. زنم آژانس يزنگ م دياوردين نيوقته، اگر ماش ريد يليخ گهيد -

 :كه خود را ناراحت نشان دهد با لبخند گفت نيبدون ا ايپر

 نيكه راحت باشم واسه ام ماش نياونا هم به خاطر ا. كنم يدوستام شركت م يها يمواقع تو مهمون شتريمن ب. عادت كردن يو مام يدد -

 . ندارم يمشكل نيهم يبرا. گرفتن
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 :زد گفت يكه درش تمسخر موج م يبا لحن. نشست لبان راشا يرو يكج لبخند

 . ديدار يروشنفكر يچه جالب، خانواده  -

 :اشاره كرد و ادامه داد ايپر نيماش به

 . نيآفر ت،يآخرِ مسئول يعني نيا. كه چه قدر هم به فكر دختر خانمشون هستند. طور دست و دلباز نيو هم -

 . لحن پر از تمسخر راشا شده بود لبخندش محو شد يكه متوجه  ايپر

 :راشا

خوب  نيشن و ا ينكرده خانواده دلواپس م يخدا. خونه ديبهتره هر چه زودتر برگرد ستين يمشكل ديدون يو م ديدار نيپس حاال كه ماش -

 . شب خوش ست،ين

 . شد اليتكان داد و بعد از آن وارد و يرا كم سرش

 . ديدور خودش چرخ تيد و با عصباندستانش را مشت كر ايپر

 . كند يحرصش را خال يجور كيداشت  دوست

 . و لگدمال كرد ديرا چ شيگل ها. رفت و با حرص به آن لگد زد واريكنار د يطرف بوته ها به

 :لب با خشم گفت ريز

  ؟يهست يك يفكر كرد. يزن ياز خدات باشه كه با من حرف م. نفهم ي كهيمرت -

 . زل زده بود ايبراق با خشم به پر يبا چشمان مشك يدختر يفلز يِآن طرف تور. با تعجب برگشت يدختر فيظر يصدا دنيشن با

 :دستش را به كمرش زد و گفت تيبا عصبان تارا

  ؟يزن يبهش لگد م يجور نيمگه مالِ باباته كه ا. ياوهو -

 :داد زد بايكند تقر يخال يو بر سر كس ييود تا حرصش را جاشده ب شيبرا يبود و حرف تارا بهانه ا يكه از دست راشا عصبان ايپر

  ؟يگرفت. كنم يهر كار دلم بخواد م. ستيتو هم ن يواسه بابا ستيمن ن يبه تو چه؟ اگه مالِ بابا -

 :گارد گرفت تارا

 . منه يمعلومه كه مالِ بابا. تو يدار ييعجب رو. فضول يخفه شو دختره  -

 :بود داد زد نيهنوز هم خشمگ يكه تعجب كرده بود ول ايپر

  ؟يخوا يم يجا چ نيا ؟يباش ياصال تو ك -

 :دستش را در هوا تكان داد تارا

  ؟يزن يما خسارت م يبه اموال شخص يك ياصال با اجازه  ؟يكن يم يجا چه غلط نيو ا يهست يبپرسم ك ديمنم كه با نيا. نداره يبه تو ربط -

 :پوزخند زد و گفت ايپر

 ... من. برو بابا تو هم! ما؟ ياموال شخص -

 :راشا
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 !اون جا چه خبره؟ -

 . باز شد شيبودند اخم ها دهيكه كش ينقشه ا يآور اديبا  ياخم كرد ول شتريتارا ب. ستاديراشا صاف ا دنيبرگشت و با د ايپر

 :توجه به او رو به تارا گفت يب. ستاديا ايكنار پر راشا

 !شده؟ يزيچ -

 :انداخت و گفت ايبه پر ينگاه نهيدست به س تارا

 . ديبپرس شونياز ا -

 . راشا زل زده بود ينزد و تماما در چشم ها يحرف ايپر يشد، ول رهيخ ايپرسشگرانه به پر راشا

 :به بوته اشاره كرد و گفت تارا

 . ديفهم يخودتون م. دينگاه كن -

 . هم شكسته بود شيچند تا از شاخه ها. ه شده بودندل نيزم يكنده و رو شيگل ها. كه كنارش بود نگاه كرد يبه بوته ا راشا

 . نگاه كرد ايسرش را بلند كرد و به پر. كرد اخم

 :كه به لكنت افتاده بود با انگشت به تارا اشاره كرد ايپر

 . اصال بهش دست هم نزدم. نداشتم يبوته كار نيزنن؟ در ضمن من با ا يطور با من حرف م نيهستن؟ كه ا يك شونياصال ا -

 :گرد شده گفت يدهانش گرفت و با چشمان يدستش را جلو تارا

- آخه اگر من سر نرس! يدار ييعجب رو! ا يكرد يرو نابود م اليبودم كه كل و دهيد . 

 :به راشا ادامه داد رو

 . جا پره هيزد كه تابلو بود دلش از  يبا حرص بهش لگد م نيهمچ -

 :گفت ايربه پ رو

 . ستيپس الزم به بازگو كردنش ن. هستم يقبال هم بهت گفتم من ك -

 :اشاره كرد و رو به راشا گفت ايبه پر يمسخرگ با

 . كامال مشخصه گه؟ياز مهموناتون هستن د -

 . شد راشا با چشم دنبالش كرد اليوارد و يتا وقت. زد و برگشت پوزخند

 :با اخم گفت ديا دتار يراشا را رو ي رهيكه نگاه خ ايپر

 ... اصال من. گفت ياون داشت دروغ م -

 :سرد گفت. نگاهش كرد راشا

 . شب خوش. و جر و بحث كنم سميجا وا نيرو نداره بخوام ا نيبوته هم ارزش ا هي. دروغ يگه ك يراست م يك ستيبسه، مهم ن -

 . حرف زدن بدهد از آن جا دور شد ياجازه  ايآن كه به پر بدون

 . خارج شد اليشد و از و نشيبعد از آن هم سوار ماش. دخترها انداخت ياليبه و ينگاه تند ايپر
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***** 

 

 »راشا«

 . شد يچشمام باز نم. خسته بودم يليخ. مهمونا رفته بودن يساعت دو بود و همه . كاناپه پرت كردم يخودم رو رو يخستگ با

 . زد يز مگا بيموقع شب س نيهم ا انيو را ديكش ازهيخم نيرادو

 ...كه ميسه سكوت كرده بود هر

 . كمك كنه اديب يكيكمك،  -

 نه؟  اي دنياونا هم شن نمينگاه كردم تا بب انيو را نيبه رادو. خواست يدختر كمك م هي. گوش كردم گهيبار د هي. حد باز شد نيتا آخر چشمام

 . ستادنياونا هم ا. از جا بلند شدم دمينگاه پر از تعجبشون رو د يوقت

 :انيرا

 . خواد يكمك م يكيانگار  د؟يديشماها هم شن -

 . بودن ستادهيا اطيو ترالن مضطرب تو ح ايتان. رونيب مياز در رفت. جلو افتاد ما هم پشت سرش نيرادو

مون راحت تر خروج نيهم يبرا. شده بود ليدر كل از دو در تشك يعني. هم سمت دخترا و هم سمت ما. شد يباغ از دو سمت باز م يخروج در

 . ميهم داشته باش ميتو حر يكه دخالت نيشد بدون ا يم

 . باز شد ميدر بزن ميكه خواست نيهم. ميستاديدرشون ا يو جلو رونيب ميدر رفت از

هم  يا گهيهر كس د. خواستن يزدن و كمك م يموقع شب داد م نيخب سه تا دختر تنها بودن و ا. ميديدو يهر سه به طرفشون م. تو ميرفت

 . شد يبود نگران م

 :گفت يجلو اومد و با نگران ايتان

 . غش كرده د،يكمكش كن... تارا، خواهرم -

 :گفتم عيسر

 شده؟ االن كجاست؟  يچ -

 :رو به ما گفت ترالن

 . گم يبهتون م ديايهمراه من ب -

 . گذاشته بود ريما هم تاث ياسترس دخترا رو. ميرفت دنبالش

 يچرا ما رو صدا زدن؟ ول گهيزدن اورژانس د يتعجب كرده بودم كه اگر حالش بد شده زنگ م. از اتاقا اشاره كرد يكيجلوتر رفت و به  ترالن

تا به . تو اتاق نبود يكس يتو، ول ميبهش فكر نكردم و هر سه رفت اديبه هر حال ز. كار رو كردن نيا اديهم از ترس و اضطراب ز ديخب شا

 . قفل شد رونيدر اتاق بسته و از ب ميايخودمون ب

 :به در زد و بلند گفت نيرادو
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 ! ست؟ين يجا كه كس نيا! د؟يچرا در رو قفل كرد -

 :ميديقهقهه شون رو شن يصدا

 . باشه ديشا ديبگرد. چرا اتفاقا -

 :ديبه در كوب تيبا عصبان انيبار را نيا

 . ديدر رو باز كن ه؟يچه كار نيشماها؟ ا ديگ يم يچ -

 . خنده ام گرفته بود. ندادن جواب

 . نشده خوشحال بودم شيزيكدومشون چ چيه دميد يكه م نياز ا. يچينه حرصم گرفته بود و نه ه. نبودم يدونم چرا من عصبان ينم

 . راحت شده بود المياالن خ يتموم وجودم رو گرفت، ول يگفت تارا غش كرده نگران يوقت

***** 

 

 »انيرا«

 :با حرص گفتم. ديخند يم راشا

 . ميدر رو بشكن ايپاشو ب ؟يكن يتو چرا هرهر م -

 :داد هيتخت نشست و دستش رو به پشت تك يرو

 . ميخواب يم ميريگ يم. گهيجا هم اتاقِ د نيا. كردن تيگرفته بذار خوش باشن فكر كنن ما رو اذ شونيخب باز ش؟يچرا بشكن. بابا اليخ يب -

 :با اخم گفت نيرادو

  ؟يفهم يرو م نيا. ميياونا يما هم تو خونه . جا اتاقِ اوناست نيتو؟ ا يگ يم يچ -

 :راشا

 . طور خواستن نياونا ا م،يخودمون كه نخواست -

 كردن؟  تيواسه اذ هيچه روش گهيد نيآخه ا. بود يكارشون بچه باز نيا -

 . اون يتخت بود كه سرش رو گذاشت رو يپتو باال هي. ديتخت دراز كش يراحت رو اليپا انداخت و با خ يپا رو راشا

 :لذت لبخند زد و چشماش رو بست با

 . بابا ديبخواب ديرياومده بگ رتونيگ يباحال نيجا به ا. دياون سه تا بش الِيخ يب. يده تخت تا صبح بخواب يجون م. چه نرمه يوا -

 . خوش خواب بود شهيراشا هم. دهيچه راحتم خواب. كردم ينگاش م فقط

 . بگم يزيچ ديچرخ ياصال زبونم نم. رونينمونده بود از كاسه بزنه ب يزيچ گهيحد گرد شد و د نيچشمام تا آخر دميكه د يزيدفعه با چ هي

 . داده بود هيتك وارينشسته بود و سرش رو به د واريد ياون گوشه  ينگاه كردم، ول نيزور گردنم رو چرخوندم و به رادو به

 . ونم بند اومده بودزب يصداش كنم ول خواستم

 . كرد يبه راشا حركت م كيدرست نزد. پهلوش ديرس د،يآروم از كنار سرش خز يليمار خ. به راشا نگاه كردم دوباره
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 :لكنت گفتم با

 . راشا... شـــا... راشـ... را... ر -

روح از تنم  دنشيزده بود و از همون موقع با د شمين بار مار هينوجوون بودم  يوقت. بود دهيرنگم پر. باز كرد و نگام كرد مهيچشماش رو ن راشا

 . رفت يدر م

 . بود و نه طناب سمونينه ر دميد يرو داشتم به چشم م شيحاال خود واقع. ترسه يهم م ديو سف اهيس سمونياز ر دهيگن آدم مار گز يم

 :آلود گفت خواب

 . گهيبابا، بذار بخوابم د يا ؟يش يروشن نم يزن يچرا استارت م هيچ -

  ده؟يقدر خره كه هنوز نفهم نيا يعني. حاال مار تو بغلش بود. ديپهلو خواب به

سر مار درست رو دستش . و تو بغلش رو نگاه كرد نييسرش رو آورد پا ديبا ترد. آروم آروم گشاد شد. باز شد هوي يبسته بود، ول چشماش

 . كرد ينم يحركت چيه. بود

 . هيمعلوم بود اهل. نزده ششين نكرده بودم كه چه طور تا اال تعجب

 . بود يمار نسبتا بزرگ. ديسه رنگ از رخ راشا پر بشمار

 . نشه كيكه مار تحر يكشه كنار به طور يكردم و گفتم االن آروم خودش رو م يم ينيب شيخودم حركت راشا رو پ شيپ

 . كه حواسش هست چه كار كنه خوبه

مار  دنيافته و حاال با د ياز كار م شهيو ذهن يفكر ستميس يعقل و منطق و كال هر چ گهيوحشت كنه د يزياز چ يراشا وقت. حواسم نبود يول

 . حالت بهش دست داده بود نيهم

 . كه سر جام خشك شدم ديكش غيو ج ديمار رو پرتش كرد سمت من و از جاش پر نيهمچ

 . ديلرز يتابلو داشت م. ستاديا خيس واريد يگوشه  رفت

 . پاهام افتاده بود يمار هم درست جلو هيمخصوصا االن كه . من بهتر از اون نبودحال  البته

نمونده بود سكته رو بزنم كه با  يزيچ گهيد. ديخز يشده بود تند تند اطراف من م كيشه گفت تحر يبود و م دهيكه از حركت راشا ترس ماره

 . رو تخت دميترس پر

 . باشه دهيداد ترس يصورتش نشون نم. بود ستادهيسرجاش ا نيرادو

 . بازش كرد. اتاق بود يكه گوشه  يرفت طرف كمد. ما شجاع بود يتو نيرو شكر ا خدا

 :لرزون گفت يبا صدا راشا

 ! كنه؟ يم يلط... لـ... لـ... تو اتاق چه غلـ... والي... ـي... ـي... ـي... ـيه نيا -

 . تو بود... تـ ...تو بغلِ! دونم؟ يمن چه م... مـ -

تو اتاق  ياصال از كدوم گور! چرا مار از آب در اومد؟... چـ. فكر كردم پتوئه. رو گرفتم تو بغلم نيا دميمن به روح هفتصد جد و آبادم خند -

 ! شد؟ داشيپ
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 :كالفه گفت نيرادو

 . كنم يچه كار م نميساكت شو تا بب قهيدق هي ؟يزن يبسه چه قدر حرف م -

 . كه كنار در بود رفت يچوب يبه طرف صندل. نكرد دايپ يزيتو كمد چ. ميدو سكوت كرد هر

حاال هر دو . اوضاع خرابه فرار كرد اومد سمت من ديبه طرف راشا رفت كه اونم تا د ميمستق. زد يهمون اطراف واسه خودش داشت پرسه م مار

 . ميكرد يو با ترس به مار نگاه م ميتامون رو تخت بود

 يشوخ يشوخ. مياومد يراحت هر دو از پا در م يليخ ششين هيبا . نه اي هيمعلوم نبود خونگ. هم نبود يفيموجود لط نيجا بود همچ نيا شيبختبد

 . اومد يدخلمون م! ؟يبا مار هم شوخ

 ! بكشش؟ اي رشيبگ. خواد چه كار كنه يدونستم م ينم. رو شكوند و به طرف مار رفت يصندل ي هيپا نيرادو

 :زد به در و داد زد يكيدفعه  هي

  ؟يچه كارش دار. بزرگت گوشته كهيدستت به مار من بخوره ت اروي يه -

 . نظر دارن ريالبد از پنجره ما رو ز ره؟يخواد مار رو بگ يم نيرادو دنياز كجا فهم. بود؟ اوه اوه نايمارِ ا. ميسه با تعجب به در نگاه كرد هر

 :داد زد راشا

 . رشيبگ ايمار توئه؟ خب ب -

 :پشت در گفت از

 . ستيدر باز بشو ن نيا. از تو پنجره بفرستش تو باغ -

 :نيرادو

 . كُشمش يوگرنه م. در رو باز كن يخوا ياگه مارت رو م -

 . يكن يكار رو نم نيا -

 :بار من گفتم نيا

 . كنم ياگر اون نكرد من م. چرا اتفاقا -

 :ديزد به بازوم و خند راشا

 . مورد داشت تيدقت كن جمله بند -

 . ومدين ييصدا گهيد. دميخند

 :رو به ما گفت نيرادو

 !د؟يكن يم غيج غياون باال ج ديكه رفت ديكش يترسن شماها خجالت نم يسه تا دختر ازش نم يوقت. هيماره اهل -

 يپاهاش رو رو. تخت نشست يراشا هم لبه . بود نشستم وتريكامپ زيكه پشت م يرو صندل. نيياومدم پا. كمد ريرفته بود ز. مار نگاه كردم به

 . گذاشت نيزم

 :راشا
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 يهست، راست راست داره جلو يدوا درمون گرفته ا ياز كدوم نژاد درد ب ستيكه معلوم ن يمار به اون بزرگ هيترس نداشت؟  شييخب خدا -

بمونه مار  ادميكنه كه تا عمر دارم  يناقابل مهمونم م شِين هياون هم . لوكوچو يبرم جلو نازش كنم بگم چه طور يخزه، بعد توقع دار يچشمام م

 . خر نهويو زبون نفهمه ع وونهيح ،هم

 . داد يهم با لبخند سرش رو تكون م نيرادو. دميخند يحرفاش م به

 :و گفت ديدراز كش نيزم يرو راشا

 . رونيب اديمتكا اژدها ب ريبار از ز نيترسم ا يم. رو تخت بخوابم گهيكنم د يمن كه جرات نم -

 . سرش و چشماش رو بست ريرو گذاشت ز دستش

 بره؟  ياصال خوابت م. يچه قدر تو خوش خواب -

 :چشمِ بسته گفت با

 . بره يتا كجاها م نيتماشا كن بب نيآره، چرا نبره؟ بش -

 . بود شيو صندل زيروش نبود فقط م يوتريكامپ. كردم يرو نگاه م وتريكامپ زيرو م داشتم

 . داده بود هيتك واريهم به د نيرادو

***** 

 

 »راشا«

فكر كردم . با ترس چشمام رو باز كردم. خوره يكنارم داره وول م يزيچ هيبرد كه حس كردم  يرو بسته بودم و كم كم داشت خوابم م چشمام

 . باز ماره

كه داشتم دستم درست  ياز شانس يزدم كه سقوط نكنم ول نيدستم رو به زم. خورد زيكه كنترلم رو از دست دادم و پام ل دمياز جام پر نيهمچ

 . بزرگ تر يلـــــيخ يمارمولك ول يها هيتو ما يزيچ هي. اون موجود بدقواره فرود اومد يرو

 . شد يچندشم م. دست خودم نبود. كه به تن و بدنش خورد دوباره داد زدم دستم

از حد ازشون نفرت داشتم و بدتر ازشون  شيبودن كه ب يبودم از همون گروه دهيهم كه امشب د يدو مورد نيا .متنفر بودم ووناياز ح شهيهم

 . دميترس يم

 . نهيرادو دمينفر برگشتم د هيپشتم خورد به . دميكش نيزم يخودم رو رو. رو برداشتم كه به طرفم حركت كرد دستم

 . بود ستادهيهم تو جاش ا انيرا. آفتاب پرست نگاه كردم به

 :انيرا

 . كه آفتاب پرسته نيا -

همشون هم اول به ! اتاق؟ نيتو ا ختهيجك و جونوره امشب ر يچرا هر چ! كنه؟ يم يجا چه غلط نيبگو ا... بـ. منم نگفتم مهتاب پرسته... مـ -

 ! خورن يپست من م
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 :هلم داد جلو و از جاش بلند شد نيرادو

 . خجالت بكش كليه نياز ا. خودت رو بكش كنار -

 . مار و آفتاب پرست كه صدر جدولن. اديبدم م وونايح يمن از همه . نداره دنيمن خجالت كش كلِيه -

 :آفتاب پرست رو با دست برداشت و بلندش كرد. آروم رفت جلو يليخ نيرادو

 . سه تا دختره نيجاست متعلق به هم نيجك و جونور ا يهر چ. هياهل نميترس نداره، ا -

 :پوزخند زد انيرا

سوسك كه در . دارن يتو خونشون مار و آفتاب پرست نگه م نايا يقصد كرده بودم با سوسك و مارمولك بترسونمشون ول. هه، منو بگو -

 . پروانه ست نيبرابرشون ع

 :كردم و با خنده گفتم نگاش

 . وگرنه خودم عمرا برم طرفشون ارنيب رنيبرام بگ ييجا هياونم از . خب مارمولك نه فقط سوسك يفكر بودم، ول نياتفاقا منم تو هم -

 :آفتاب پرست رو گذاشت پشت پرده و گفت نيرادو

 . نه پسر يشد يدختر م ديو پر احساست با فيروح لط نيتو با ا -

  ؟يتو دار. ندارم يتيكار خدا بوده، شكا -

 :اش رو انداخت باال شونه

 . نه -

 :جا بلند شدم و به اطرافم نگاه كردم از

كردن  ميگوشه موشه ها قا نيهم ا يا گهيعقرب و جك و جونور د ديشا. شد تيمار و آفتاب پرستشون كه رو. مياتاق رو بگرد يهمه جا ديايب -

 . ميكن داشونيپ دينشدن با دايتا خودشون پ

 :انيرا

در برابر كار امشب  ميكه ما اون شب به جونشون انداخت يترس يول دم،يترس يكنم امشب حساب ياعتراف م شييخدا. مايشد يعجب گرفتار -

 . بود چياونا ه

 :خنده سرم رو تكون دادم با

 . نرفته ادميشون از  دهيرنگ پر ي افهيآره، هنوز هم ق -

 :كرد گفت يو رو م رياتاق رو ز يهمون طور كه گوشه به گوشه  نيرادو

داره كه اگر از حدش خارج بشه  يهم حد ايبچه باز نيا. رميجا م نياز ا انيبار اگر كوتاه ن نيا. همه جنگ و جدال خسته شدم نياز ا گهيد -

 . ستميمنم اهلش ن. شه يلوس م

 . كرد يهم تند حركت م يليموش بود، خ. رفت انيپاش فرار كرد و به سمت را رياز ز ديسف كيموجود كوچ هيدفعه  هي

 ميديپر يم نييو ما هم باال و پا ديچرخ يپاهامون م يال. دونست از كدوم طرف فرار كنه يبود و نم دهيموش ترس. طرف من ديداد زد و پر انيرا
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 . رو تخت ميباز رفت. ميزد يو داد م

 . هم كه كال دل نترس داشت نيرادو. اومد يكه چندش آور بود بدش م ياز هر چ انيرا ياومد ول يبدم م وونايح يكه كال از همه  من

 . دنديخند يهم همراهم م انيو را نيرادو. بخند يحاال نخند ك. خنده ريدفعه زدم ز هي

 :خنده گفتم ونيم

 نيتو خونشون باغ وحش راه انداختن؟ فقط سه تاش تو ا نايا. زهير يطور جك و جونور م نياتاق هم نيا وارياز در و د. شده امشب يعجب شب -

 . دونه ياش چه خبره خدا م هياتاقه، تو بق

 :گفت نيسرش رو تكون داد و رو به رادو انيرا

  ؟ينكرد دايپ گهيد زيچ -

 . ستين يزيسه تا چ نيجز ا. نه، همه جا رو گشتم -

 :كردم و گفتم يكوتاه سكوت

 !خوره درسته؟ يبچه ها مار، موش م -

 :نگام كرد انيرا

 ! آره، چه طور؟ -

 :مرو بهش گفت. مينگاه كرد نيبه رادو. هيمنظورم چ ديفهم انگار

 . موشه چارهيب. جا هم موش هست هم مار نيخب ا -

 :انيرا

 . زيم ريفعال كه فرار كرده رفته ز -

 :اون طرف رو نگاه كرد نيرادو

 . ده يجور مواقع نسبت به طعمه عكس العمل نشون م نيا. رونيب اديتونه بوش رو حس كنه و ب يخب مار م -

 . كرد ينم يحركت چياون هم ه. رفت سمت موش يداشت م. ميبود ستادهيسر جامون ا. اومد رونيكمد ب ريمار از ز. درست بود حدسمون

 :گفتم نيبه رادو رو

 . رونيبفرستش ب يجور هي يتو كه دل نترس دار يمن كه عمرا بهش دست بزنم، ول -

 . كرده بود رو با دست گرفتخودش رو جمع  واريد يتر از مار عمل كرد و موش كه گوشه  عيسر. به موش انداخت ينگاه نيرادو

 . رونياز پنجره فرستادش ب. و پشمالو ديسف. بود يشگاهيآزما موش

 . رونيبود و راحت تونست بره ب كيخب موش كوچ يها رد بشه، ول لهيم يتونست از ال ينم يبه كمك نرده حفاظ شده بود و كس پنجره

 . مونده بود واريهمون جا كنار د مار

 . چارهيناكام موند ب ،ياوخ -

 :ديخند انيرا
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 . ترسوندن ما يجا نيا -

 :نُچ ُنچ كرد و گفت. نگامون كرد نيرادو

 . ديدياون باال و ترس ديدو تا بچه رفت نيع د؟يكش يواقعا از خودتون خجالت نم يعني -

 :اخم كرد و گفت انيرا

و  يتو هم كه پوست كلفت. اديراشا هم كه كال خوشش نم. از مار ندارم در كل ازش وحشت دارم يخوب يمن كه خاطره . ستنيجور ن هيهمه  -

 . نترس

 . به طرف مار رفت نيرادو

 . زنه يم شتين ؟يكن يچه كار م -

 . نداره شين ال،يخ يب -

 :انيرا

 . بزنه شيتونه ن يم يول دن،يزهرش رو كش. دندون كه داره -

 . ازش نداشت يترس چيه. ما رفت جلو و كمر مار رو گرفت يتوجه به حرفا يب نيرادو

 . شد يزد من چندشم م يدست م اون

داشت  نهيحتما ازش ك. داده بود يبود كه طعمه اش رو فرار يدر ضمن همون كس. ست بهيغر نيبود رادو دهيحتما فهم. سرش رو بلند كرد مار

 . بود نيهم ياش هم نشونه  رهينگاه خ نيو ا

 . هستن يم مارها موجودات باهوشبود دهيشن

 . ميدونست يرو نم نيحواسش نبود و ما ا نيرادو. اومد رونيپرست از پشت پرده ب آفتاب

مار هم كه . شوكه شد و كمر مار رو ول كرد ستاديكه آفتاب پرست كنارش ا نيكه حواسش نبود هم نيرادو. رفت نيراست به طرف رادو كي

 . حمله كرد نيجلو به طرف رادو ديجهش كش هيشده بود، گردنش رو با  كيتحر يبود و از طرف دهيترس

 . زد شيمار ن يدستش رو آورد جلو كه از خودش دفاع كنه ول نيرادو

 . ميرفت نيو به طرف رادو نييپا ميديپر عيسر انيمن و را. زور درد داد زد و مچ دستش رو محكم گرفت از

 . تونست مشكل ساز بشه يهم م يدگيگز نيهم يداره ولمار زهر ن نيدونستم ا يم. تخت يرو نشست

***** 

 

 »نيرادو«

 . دردش طاقت فرسا بود. سوخت يدستم م مچ

 . زد يراشا با پا بهش لگد م. به در نگاه كردم. چمبره زده بود زيم ريمار ز. شدن در سرم رو بلند كردم دهيكوب با

 . مشيبشكن ميش يوگرنه مجبور م. ديرو باز كن يدر لعنت نيا ديدينكش نيبدتر از ا يتا كار رو به جاها -
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امانم رو  ششين يجا يدونستم مار زهر نداره ول يم. صورتم عرق كرده بود. هر دو با مشت و لگد افتاده بودن به جون در. هم كمكش كرد انيرا

 . بود دهيبر

 . جلوش رو گرفت انيبرد كه را ورشيا خشم به طرفشون راشا ب. بودن ستادهيهر سه تاشون تو درگاه ا. دفعه در كامل باز شد هي

 :رو به هر سه تاشون داد زد تيبا عصبان راشا

 . بچه هاست نيسه تا دختر نفهم كه رفتارشون درست ع د؟يبرس يبه چ ديخوا يكاراتون م نيبا ا. ديشعور يب يليخ -

 . كرد يهم با اخم نگاهشون م انيرا. و به طرف من اومد ديكش رونيب انيرو محكم از تو دست را دستش

 . انگار نه انگار. كردن يبه ما نگاه م يمعمول يليدخترا خ يول

 :رو به راشا گفت تارا

كه اون شب  ياون سه تا احمق ميدون ينم ديفكر كرد! شما سه تا لندهور؟ ايبود  يكار ما بچه باز نميبگو بب. يكن يهارت و پورت م يشما كه ه -

 . وگرنه تا االن صد دفعه دخلتون اومده بود م،ينكرد تيكه هنوز از دستتون شكا ديخدا رو شكر كن ديبر! د؟يشماها بود دنيما رو دزد

 . ميتعجب نگاهشون كرد با

 :جواب داد انيرا

 ! ما؟! ده؟يشماها رو دز يك! كدوم شب؟! حرفا كدومه؟ نيا -

 :ترالن

كردن  تيخب هنوز هم واسه شكا يول د،ياون كار رو با ما كرد يكه شما سه تا شبِ مهمون ميدون يخوب م يليخ. ديخودتون رو به اون راه نزن -

 . نشده ريد

 :شد و داد زد يعصبان راشا

 ! كو مدرك؟. ديكن تيشكا ديخب بر يليخ -

 يعروسك خرس هي ريكمد ز يدرست باال. رفت اون طرف اتاق ايتان. ميكه هر سه تعجب كرد يجور. دخترا نشست يلبا يرو يخاص لبخند

 . بزرگ

 . آوردم يسر در نم. اون جا بود نيدورب هي. كردم يتعجب نگاهش م با

 :تو هوا تكونش داد و گفت. بود لميف هيدستش  يتو. شد شتريتعجبمون ب. رو آورد باال دستش

 يهم ب نيكه همچ دينيب يپس م. و ضبط شدهت نياعترافتون ا يتموم اتفاقات امشب بعالوه . تونه به دردمون بخوره يكه م هيهمون مدرك نيا -

 . و حواسمون كامال جمع بوده ميگدار به آب نزد

 ! بودن؟ يك گهيد نايا. زدن دهانمون باز مونده بود يكه م يياز حرفا يدرد ناله ام بلند شده بود، ول از

 :با اخم گفت راشا

 . هيچ ديدون يكه خودتون بهتر م يليبه همون دل. ميكن تيازتون شكا ميتون يراحت ما هم م يليچون خ. ديبكن ديتون يكار نم چيه لميف نيبا ا -

 . بهشون انداخت و به طرف من اومد يخاص نگاه
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 . بگم يزيزدم چون از زور درد نا نداشتم لبام رو باز كنم و چ ينم يحرف يبودم، ول يعصبان انيراشا و را يبه اندازه  منم

 . لحظه برگشتم و نگاهشون كردم هي. ميرفت رونيو از اتاق ب ميرد شد نشونيسه از ب هر

 :گفتم يجد. طور كه صورتم از درد سرخ شده بود نگاهم رو دوختم تو چشماشون همون

 يول م،يكرد يحلش م يدر اون صورت منطق. ديگفت يبهتر بود كه به خودمون م دياگر از ما سه تا متنفر هست. درست نبود چيكار امشبتون ه -

كه اگر اون  ديلحظه هم فكر نكرد هياصال . هيمنطق ريكارتون غ نيتونم بگم ا يم ديبا مار و آفتاب پرست ما رو به وحشت بنداز ديكه بخوا نيا

باعث شد اون عمل ازمون سر بزنه؟  يچ ديفكر كرد چيه يشم كه كار ما هم درست نبوده، ول يشد؟ منكر نم يم يزهر داشت االن چ رما

هر دو  يول م،يعمل كرد يمساو. ميطاقتمون تموم شد مجبور شد يوقت يول م،يزد يدم نم ديآورد يسرمون م ييكه هر بال ديبود خودتون شاهد

 .  ميطرف افراط كرد

 . هم از خشم و هم از درد. زدم ينفس م نفس

باهاتون برخورد  يجد يليخ ديمطمئن باش. اميكوتاه نم گهيبار د نيا. ديفكر كن ديانجام بد ديخوا يكه م يخوب به كار يبهتره قبل از هر كار -

 . كنم يم

 . اومدم رونيب الياز و انيرو ازشون گرفتم و همراه راشا و را نگاهم

رنگ رو به چشماش  نيبود كه ا اياون ها فقط تان نيب. زنه يلحظه حس كردم نگاهش ندامت رو داد م هي. رو تو ذهنم داشتم ايهم نگاه تان هنوز

 . يمونيپش .داشت

 :بازوم رو گرفت انيرا

 . و پانسمان بشه نهيدستت معا ديبازم با ينبوده ول يدرسته مارش سم. مارستانيب ميبر ديبا -

 :راشا

 . ديايشماها هم زود ب. رو روشن كنم نيرم ماش يمن م -

 . زد يم دهيكم كم داشت سپ گهيد. رفتم همراهشون

***** 

 . بهتر شد يآمپول، شست شو و پانسمانِ دستش حالش تا حدود قينبود و با تزر يجد نيرادو مشكل

 . شدند هوشيرفتند و ب شانيبه اتاق ها يبرگشتند هر سه از زور خستگ يوقت

 . غروب خواب بودند كينزد تا

***** 

 :نگاه كرد يبانيش يبا تعجب به آقا ايتان

 ! چه طور امكان داره؟ نيا ديبگ قيدق گهيبار د هيشه  يم! داشت؟ قتيهمشون حق ديكه گفت يينايا -

 :با لبخند سرش را تكان داد يبانيش يآقا

كرده بود كه بعد از مرگش دو سوم اموالش به شما  تياز قبل وص. نداشت يوارث چيبود دخترم؟ خب عمه خانم ه زيحرفام تعجب برانگ يكجا -
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 . بشه هديبخش هيريهم به موسسات خ يمابق. يسه نفر برسه، اون هم به طور مساو

 :با تعجب گفت تارا

 ! ره؟ ينم ريكردم دستش به كار خ يفكر م شهيپس چرا من هم! كارا هم بلد بود؟ نيعمه خانم از ا يعني -

 :يبانيش يآقا

خود . موضوع خبر نداشت نياز ا يبودم كس لشياز من كه وك ريبه غ يدو تا موسسه رو تحت پوشش داشتند، ول اتشونيدر زمان ح شونيخب ا -

 . تومن ارديليم كي ينفر يعني. ديشُد ارديلينامه شما صاحب سه م تيوص نيرو خواستند و حاال طبق ا نيا شونيا

. از جانب عمه خانم هيآن هم ارث. همه پول شوند نيكه صاحب ا ديگنج يدر باورشان هم نم يحت. دهانشان باز مانده بود. جا خشكشان زد در

شد و  يبرداشته م انشانيتك تك آنها حس احترام م يبا دخالت در زندگ. گرفت يآرامش را از آنها م شيبا حرف ها و كارها شهيكه هم يكس

 . بود دهيبه آنها ارث رس ارديليم كي ياو نفر نبحاال از جا

 . دارد قتيحق نهايا يشدند كه همه  ياز قبل مطمئن م شترينامه را هر كدام چند بار مرور كردند و هر بار ب تيوص

 :گفت يبانيش يرو به آقا ترالن

 . كار رو بكنه نيكردم عمه خانم ا يوقت فكرش رو نم چيه. هيباور نكردن -

 :يبانيش يآقا

بودم و در  شونيا ليمن وك. طور اموالشون رو رها كنن به امان خدا نيتونستند هم ينداشتند و بعد از مرگشون نم يوارث چيه شونيخب ا -

راستا دو سوم از اموالشون به شما  نيو در ا رهيكار صورت بگ نيا ديچه شخصا و چه كتبا به من گفتند كه با شونيا. قرار داشتم زيهمه چ انيجر

 . رهيبگ قتعل

 . كردند يگوش م يبانيش يآقا يسه با دقت به حرف ها هر

***** 

 :با استرس گفت انيرا

 . مايش يم طيشه خ يباور كن سه م. ميبرگرد ايراشا ب -

 :لب گفت ريز. اش گرفت ينيب يانگشت اشاره اش را جلو راشا

 . امياز پسش برم ييخودم تنها. برگرد يدلش رو ندار ـــــس،يه -

 :به بازوش زد انيرا

 داره؟  يچه ربط ؟يدلش رو ندار يگ يتو م ستيگم درست ن يتو؟ دارم م يگ يم يچ -

 :راشا

 روشنه؟ . يگ ينم نيموضوع به رادو نياز ا يچيدر ضمن ه. مير ياش رو هم م هيبق. ميباال اومد نيتا ا. يحاال هر چ -

 :با اخم گفت انيرا

 يرو هم پشت سر هم بر م هيقدم اول رو برداشتم بق يوقت ايدم  يرو انجام نم يكار ايچه كار كنم، دوما من  ديدونم با ياوال دستور نده خودم م -
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 . دارم

 :لبانش را كج كرد و گفت راشا

 يحال آدم رو م تيپشت سر هم يحرفا نيپشت سر هم با ا. قدر هم پشت سر هم چرت نگو نيا فتيپس پشت سر هم، پشت سر من راه ب -

 . يريگ

 :و آهسته گفت ديخند انيرا

 . ارايمنو درن يدلقك، ادا! ؟يبلغور كرد يچ يديخودت فهم -

 :راشا

با  يشباهت ينيب يم يكن گايخوب ن يدرسته شبه ول. برادرِ من مونهيم ارهيكه ادا در م ياون! با تو بود؟ يدر ضمن ك. نفهم خره. دمياوال آره فهم -

 . زشت ندارم ياون موجود پشمالو

 :راشا نگاه كرد و با لبخند گفت كليبه قد و ه انيرا

 . حاال بذار بگردم دنبال شباهت. ايايتو شب بهتر به چشم م يول -

 :ديآروم خند انيچپ چپ نگاهش كرد كه را راشا

 ! تو؟ ميبر يحاال چه جور. يبه اون موجود پشمالو ندار يشه بهت گفت شباهت ينم گهيخب چشمات رو چپ نكن اون وقت د يليخ -

 :به اون طرف پشت بام اشاره كرد راشا

 چهياز در. داره رينور گ يطرف پنجره  نياون طرف مثل ا. ميبر زيخ نهيس ميمجبور. ميآردوازا رد بش نيا ياز رو ميبتون ديفقط با. نداره يكار -

 . تو مير ياش م

 :سرش را تكان داد انيرا

 ... نكنه ؟يچه كار كن يخوا ينابغه م يتو آقا ميبعد كه رفت -

 :ديحرفش پر انيم راشا

 . يفهم ياش رو بعد م هيبق -

 يراشا را انجام م يهم مشابه كارها انيرا. ديآن كش يگرفت و خودش را رو يروانيش يدستانش را به لبه . ديپشت بام رو به شكم خواب يرو

 . همان قسمت از پشت بام قرار داشت رينورگ ي چهيهمان طور كه راشا گفته بود در. داد

 . شدند اليهر دو از همان جا وارد و. بود فتادهين چهيبه فكر بستن در يچون تابستان بود كس. آرام باز شد يليخ. هلش داد راشا

***** 

هنوز هم . بود كه از جانب عمه خانم به آنها تعلق گرفته بود يا هيارث ريذهنشان درگ. فكر بودند يهر سه تو. در سالن نشسته بودند ادختره

 . شد يباورشان نم

 :تارا

 ! اتفاق افتاده باشه؟ يزيچ نيشه همچ يشماها باورتون م -
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 :شانه اش را باال انداخت و گفت ايتان

 . رهدا قتيحق يخب نه، ول -

 :زد و گفت يبشكن ترالن

 يك. تونم بگم همش كشكه يشدن فقط تو خوابه ها االن م اردريليشبه م هيگن  يبچه ها م يوا. داره قتيو حق ستيكه دروغ ن نيمهمه، ا نيهم -

 ! ؟يشماها چ. هيجور هياصال حال و هوام  يوا. كُپ كردم نميب يدارم م يداريگفته فقط تو خوابه؟ من كه تو ب

 :با لبخند سرش را تكان داد ايتان

 . شده ريتموم فكرمون درگ يجور نيا يرو درس، ول ميذهنمون رو بذار ديشه و با يدانشگاه ها باز م گهيچند روز د. طور نيمنم هم -

 :كاناپه لم داد و گفت يرو تارا

 . شم تا به وقتش يم الشيخ يفعال ب يتونم بكنم، ول يكارا م يليخ دهيكه بهم رس يارديليم كي نيبا ا. جهت راحته نياز ا الميمن كه خ -

 :اعتراض جمع كرد يلبانش را به نشانه  ترالن

 يول ده،يكه از بابا بهمون رس ميدار هيسرما يخودمون كل شيجور نينره ما هم ادتي. كشه يواسه خودش نقشه هم م شيپ شيچه پ! اوهو -

هم  نشيخب هم يدرسته هنوز كاراش انجام نشده و فعال در حد حرفه ول. بره تو حسابمون ينگيريج ارديليم كيشبه  هيخب تا حاال نشده كه 

 . متهيغن

 :تارا

 ! ه؟يزيكم چ. از طرف عمه خانم هياونم ارث م،يپول شد ارديليما هر سه صاحب سه م گه،يد نيخب هم. يد يخوبه خودت جواب خودت رو م -

 :در جوابش گفت ايتان

 . خواد بشه يم يچ نميبب ديبذار. ديدر موردش هم حرف نزن. ديفعال روش حساب نكن يول ست،ينه، كم ن -

 :نگاهش كرد طنتيو با ش ديخند ترالن

 !صف بكشن؟ اليو يكنه و خواستگارا جلو يم يجا زندگ نيا اردريلياز فردا همه بفهمن سه تا دختر م يترس يم هيچ -

 :پوزخند زد ايتان

 . ادهيكه اطرافمون گرگ ز ديدون يم. ديحواستون رو جمع كن. در كل گفتم. تو يدار يبرو بابا چه دل خوش -

 :تارا

 يهمون وليا مياومد جلو بگ يكه هر كس و ناكس ميستيبچه ن گهيد. منتها االن چند برابر شده. ميخوبه ما قبلش هم پولدار بود. خب يليخ -

 . ميخواستم، بزن بر يكه م يهست

 :و گفت ديخند ترالن

 كجا؟ محضر؟  ديبر -

 :با تمسخر نگاهش كرد تارا

 . يفروش يپ ن پ، بستن -
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 . دنديسه خند هر

***** 

 . به هم انداختند يهر دو با تعجب نگاه. دنديدخترها را واضح و روشن شن يتمام حرف ها. بودند ستادهيسالن ا واريو راشا كه پشت د انيرا

نفس حبس . ستادنديپشت بام ا يرو. كه آمده بودند برگشتند يهر دو از همان راه. تدهانش را گرف يخواست حرف بزند كه راشا جلو انيرا

 . دادند رونيشده شان را ب

 :انيرا

 . نايپسر عجب خر شانسن ا. ــــارديليسه م! ؟يديتو هم شن -

 :ديبام رو به شكم دراز كش يسرش را تكان داد و رو راشا

 . باهات كار دارم ال،يتو و ميبر. دميآره، همش رو شن -

 . اتاقش بود يتو نيرادو. دو وارد اتاق راشا شدند و در را بستند هر

 :كرد و گفت انيرو به را راشا

 . فقط دعا كن جواب بده. كيدر حد المپ دمينقشه كش هيپسر  -

 :مشكوك نگاهش كرد انيرا

 . صاف و پوست كنده بزن چونيت رو نپپس حرف. حرفام نيو ا يمن خودم استاد زرنگ باز نيبب! ؟يبگ يخوا يم يچ -

 . گذاشت يصندل يپشت يدستانش را رو. را برعكس كرد و نشست نهيآ يجلو يصندل راشا

 :راشا

 يجا، عل نياز ا رونيشه ب يرد و بدل م نمونيكه ب ييحرفا نياز ا يزيچ يقول بد دياول از همه با. گم يبهت م يچ نيخوب گوش كن بب -

 . ااهللايپس . الزمه اطيمحض احت يدونم دهنت سفت و قرصه ول يم. درز نكنه نيرادو شيالخصوص پ

 :سرش را تكان داد انيرا

 . البته فكر كنم بدونم! تو سرته؟ يچ. و حرفت رو بزن چونيفقط نپ. دم يخب، قول م يليخ -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو راشا

 . خب بگو! ؟يدون يا، م -

 :انيرا

 . گم يرست بود بهت متو بگو، اگر د -

 :سرش را تكان داد و گفت د،يكش يقينفس عم راشا

 ! اد؟يخوشت م يتو از هان -

 :كه نگاهش رنگ تعجب داشت جواب داد انيرا

 ... به يچه ربط نيا -
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 :راشا

 . گم يتو جواب منو بده، بهت م -

 :انيرا

 . تحملش كنم قهيدق هيخوام  ينم يحت. خب نه -

 :تكان داد انيانگشتش را رو به را راشا

 !نه؟ اي ياز شرش خالص بش يخوا يم -

 :انيرا

 . كنم تا با پدرش صحبت كنه يكم كم دارم نرمش م. كه بهت گفتم يا هيتونم، واسه همون قض ينم -

 :به او انداخت و گفت ينگاه خاص راشا

 !؟يچ يخودت باش يو تا آخر عمرت هم آقا يو پدرش نداشته باش يدن هانبه نرم كر يازين گهيپاهات بذارم كه د يراه جلو هيخب اگر من  -

 :كالفه نگاهش كرد انيرا

 . پس بگو و خالصم كن. همون اول گفتم صاف و پوست كنده حرفت رو بزن نيبب -

 :زد گفت يهمان طور كه طول و عرض اتاق را قدم م. بلند شد شياز جا. لبخند زد راشا

 . يدخترا ازدواج كن نياز هم يكيكه با  نهياونم ا. يهم دار گهيراه د هيتو  -

 :با تعجب گفت انيرا

 ! ؟يگ ينكنه، اون سه تا رو م! كدوم؟ -

 :سرش را تكان داد راشا

 . رو انتخاب كن يكي نشونياز ب. قايدق -

 :اخم كرد انيرا

 شون؟ياون وقت برم خواستگار. دنده ان هيمن دوست ندارم باهاشون هم كالم بشم از بس غُد و . تييطال يشنهادايپ نيتو هم با ا. الزم نكرده -

 . رو بكنم يغلط نيعمرا اگر همچ

 :پوزخند زد راشا

 يگفت بر ياصال ك. شونيخواستگار يتو بر ستندياونا هم منتظر ن. واسه خودت تند تند نوشابه باز نكن. انيدلت خجسته ست داش را -

كنه  متيتقد يجونت رو بده، دو دست يكه بهش گفت يجور. يزيچ ،يعالقه ا هيدونم  يچه م. كه طرف عاشقت بشه يكن يكار ديبا ؟يارخواستگ

 ! ؟يگ يم يخب چ. حرفا نيچه برسه به پول و ا

 . راشا وسوسه كننده بود شنهاديپ. به فكر فرو رفت انيرا

 يمن با پدرم در موردت صحبت م ؟يكن يقدر دست دست م نيچرا ا. طاقتم تموم شده گهيمن د زم،يعز انيرا«: افتاد يامروز هان يحرف ها ادي

 هيبق. يبد يبهم اوك هيفقط كاف. يخواستگار يايب يتون يكه پدرم از موضوعِ من و تو با خبر بشه كار تمومه و م نيهم. حله زيهمه چ گهيد. كنم
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 ».اش با من

 قيطر نيتا از ا. بود كه به پدرش داشت يو وجودش را تحمل كرده بود صرفا به خاطر بده يا هم كه هانر يمدت نيا. خواست يرا نم نيا انيرا

 . وسوسه شده بود ياديراشا تا حد ز شنهاديحاال با پ يپول را جور كند، ول نيا ييكه از جا نيا ايو  رديبگ يشتريمهلت ب

 :راشا

  ؟يگ يم يچ -

 :مردد بود. نگاهش كرد انيرا

 . دم يخوام در موردش فكر كنم، فردا شب جوابت رو م يفعال م -

 :با لبخند سرش را تكان داد راشا

 . ذاره يچرخمون م يبرو برگرد چوب ال يچون ب. نفهمه هيقض نياز ا يزيچ نيباشه رادو ادتيفقط  ،ياوك -

 :با اخم گفت. با تعجب نگاهش كرد انيرا

 ... ط منمگه فق! ؟يبند يچرا جمع م! چرخمون؟ -

 :گفت طنتيو با ش ديحرفش پر انيم راشا

منتها روش هامون با هم . منم هستم! ؟يبش اردريليواسه خودت م يكنم بر يولت م يجور نيهم يفكر كرد. باشه ريخ يديخواب د! ـــــرينخ -

تو هم اگر . منم كار خودم رو بلدم. شه يپس مطمئنم زود دختره عاشقت م يزرنگ يگ يتو كه م. خودت يخودم تو هم س يمن س. كنه يفرق م

 . انتخابم رو هم كردم. كشم يعقب نم نم يقبول نكن

 :شد گفت يراشا لحظه به لحظه متعجب تر م يكه از حرف ها انيرا

 !كدوماشون؟! تو؟ يگ يم يچ -

 :و گفت ديخند راشا

  ؟يكن يفكر م يتو چ -

 :لب باز كرد ديبا ترد انيرا

 ! ترالن؟ -

 . نه سرش را تكان داد يبه نشانه  راشا

 :انيرا

 ! تارا؟. كهيمونه كوچ يپس، م. خوره يهم كه بهت نم ايخب تان -

 :تو هوا بشكن زد و با لبخند سرش را تكان داد راشا

 . يقبال هم كه باهاش برخورد داشت. هم كه همون ترالن باشه واسه تو مناسب تره يدوم. واسه من كهيكوچ. نهيهم ول،يا -

 :تخت نشست يپوزخند زد و رو انيرا

 . يآره، اونم چه برخورد -
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 :راشا

  گه؟يد يداد ياوك. ياياز پسش برب ديبا. يحاال هر چ -

 :انيرا

 . گم يهنوز نه، فردا شب بهت م -

 :راشا

 . هيباشه، فردا شب جوابت رو بهم بگو تا بگم نقشه ام چ -

 :انيرا

 !م؟يرو بردار لميمگه قرار نبود ف. ميبرگشت يخال دست يول ميتا اون جا رفت يراست. باشه -

 :و گفت ديخند راشا

 . اومد پســــــر رمونيگ لميبهتر از ف -

 . شمردن پول باال آورد يهم انگشت اشاره و شستش را به نشانه  بعد

 :و گفت ديخند انيرا

 . يكلك يليخ -

 :با خنده جواب داد راشا

 . مييشاگرد شما ان،يداش را ميچاكر -

 :انيرا

 !؟يكن يچه كار م دياگر فهم ؟يرو هم كرد نيفكر رادو. يكن يو فكر همه جاش رو م يكش يحاال تو كه واسه خودت نقشه م -

 :راشا

 . نداره يكار. ميعاشق شد ميگ يم دياگر هم فهم. فهمه ينم -

 :انيرا

 . كنه يآره اونم باور م -

 :راشا

 . كنه يواسه منو باور م يباور نكنه ول ديتو رو شا -

 :انيرا

 !چه طور؟ -

 :راشا

 . خوام بخوابم يحاال هم پاشو برو م. يفهم يرو بعد م لشيدل گه،يخب د -

 :تخت بلند شد و به طرف در رفت ياز رو انيرا
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 . شب خوش. فكرم رو بد جور به خودش مشغول كرده يشه، ول يم يدونم آخرش چ ينم -

 :تخت نشست و گفت يرو. سرش را تكان داد راشا

به نفع . شه يآخرش هم خوب تموم م. ميزن يگدار به آب نم يمطمئن باش ب. ميكن يفكر همه جاش رو م. هم تخت باشه التيخ. برو بخواب -

. دميواسشون د ييچه خواب ها يدون ينم. ادينم شيفرصتش هم برات پ گهيكه بعد د نيپولدار شدنت رو بب يايبرو از االن رو. هر دوتامون

 . معركه ست

 . رفت رونياز اتاق ب ريدرگ يبا لبخند سرش را تكان داد و با ذهن انيرا. ديكش دراز

***** 

 . مشغول آماده كردن صبحانه بود ايتان. بودند اليو تارا داخل و ايتان. كرد ينرمش م اطيدر ح يبا لباس ورزش ترالن

. يمشك نيشلوار ج. يجذب مردانه به رنگ دود شرتيت. خارج شد الياز و شهيو آماده مثل هم كيش انيرا. زد يبا مهارت طناب م ترالن

 . را پوشانده بود شيشانيپ ياز آنها قسمت جلو يطره ا. رو به باال بود شهيمثل هم شيموها

 . رفت نشيو به طرف ماش ديكش شيموها نيب يتوجه به ترالن دست يب

 . بلند سالم كرد يو با صدا ديچيطناب رو دور دستش پ. بود ستادهيا شيحركت در جا ياو ب دنيبا د ترالن

 . ديد يم يخود كامال معمول شيعمل را پ نيبودند و ا هيچند همسا هر

ترالن منتظر جواب . به او انداخت ينگاه. آرام برگشت. را در دستش فشرد نيماش چييسو. ستاديا شيترالن در جا فيظر يصدا دنيبا شن انيرا

 . رخش رو به ترالن بود مين. سرش را برگرداند. بر چهره نشاند يناخودآگاه اخم. شده بود رهيتنها به او خ انيرا يسالمش بود ول

 :گفت يسرد و جد. سرش را تكان داد. كرد مكث

 . سالم -

 . خارج شد الياز وشد و  نشيبدون فوت وقت سوار ماش. هم به راهش ادامه داد بعد

 . گذاشت ياتفاق آن شب م يكالم او را به پا يآورد و تمام سرد يسر در نم چيه انياز حركات و رفتار را. كرد يبا تعجب نگاهش م ترالن

***** 

 :مقدمه گفت يكرد ب يم يبود و با لقمه اش باز نييترالن كه سرش پا. صبحانه بودند زيم سر

 !ه؟ير اون شبمون چبچه ها نظرتون در مورد كا -

 . و تارا با تعجب نگاهش كردند ايتان

 :ايتان

 !كدوم شب؟ -

 :ترالن

. مينزد يدر موردشون حرف گهياز اون شب به بعد د. به جونشون ميرو انداخت وونايتو اتاق و ح ميپسرا رو كرد. گهيهمون شبِ پر ماجرا د -

 ! چرا؟
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 . سوال او نداشت يبرا يجواب. ترالن و تارا چرخاند نينگاهش را ب ايتان

 :مشغول خوردن صبحانه اش بود گفت اليخ يكه ب تارا

و فعال آتش  ميشد يحاال هم مساو. ميكرد ياونا حالمون رو گرفتن ما هم تالف. بابا اليخ يب! ؟يموضوع افتاد نيا اديدفعه  هيشده  يحاال چ -

 ! تو؟ هيدردت چ گهيد. ميبس اعالم كرد

 :اخم كرد ترالن

 !شد؟ يچ لمياصال اون ف م؟يدر موردش حرف نزد گهيگم چرا د يدارم م ؟ياصال متوجه منظورم شد ؟يگ يم يچ -

 :كرد و گفت يتك سرفه ا ايتان

 ! چه طور مگه؟. منه، تو اتاقم شِيپ -

 :تفاوت شانه اش را باال انداخت يب ترالن

گوشه و  هيافتاده  يخودياالن ب يواسه سوء استفاده تا حالشون گرفته بشه، ول ميريبگ لميآخه من گفتم ازشون ف. دميپرس يجور نيهم ،يچيه -

 . ميهم بهش ندار يكار چيه

 :گذاشت و گفت زيم يفنجانش را رو يبا كالفگ ايتان

امون رو پ ياز وقت. ميمدت راحت باش هيبذار . جار و جنجال ندارم يحوصله  گهيمن د. شو ترالن اليخ يب يكه دوست دار يجونِ هر ك -

 .  ميمدت آروم باش هيبذار الاقل . كنن يما رو تالف ياونا خواستن كارا اي ميما به جونِ اونا افتاد ايهمش . ميروزِ خوش نداشت هيجا  نيا ميگذاشت

 :با همان اخم جواب داد ترالن

 . نيهم م؟يچه كاركن لمياصال من چه كار به اونا دارم؟ گفتم به نظرتون با اون ف ؟يآمپر چسبوند يجور نيگفتم كه ا يمگه من چ -

 :تارا

 . تا به وقتش. يچيفعال كه ه -

 :هم سرش را تكان داد و گفت ايتان

 . ينه دو تا دشمنِ خون ميكن يزندگ هيالاقل چند روز مثل دو تا همسا. ميبهشون ندار يفعال كار. با تارا موافقم -

 :ترالن

 ! م؟يبهشون نداشته باش يكار گهيد يعني -

 :ديخند تارا

 كه؟  يگرفت. ميكن ينم يكار ومدهين شيفقط تا فرصتش پ. يجور نيا گهينه د -

 . داشت طنتيچشمان تارا برق ش. نگاهش كرد ترالن

 . لبخند سرش را تكان داد با

***** 
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 »انيرا«

ذاشتن رو  يدست م ايكنن  ضيخواستن تعو يم اي. جوون بودن يها دختر و پسرا ياكثر مشتر. مغازه نسبتا شلوغ بود. نشسته بودم زميم پشت

 . تك و خوش دست يجنسا

كه سرم شلوغ بود اون  ييوقتا هي. دست راستم بود ييجورا هي زيكامب. رو گذاشته بودم راهشون بندازه زيكامب. رقمه حوصله نداشتم چيه امروز

 . يفرستادم دنبال جنس و سر و كله زدن با مشتر يرو م

 . كالفه بودم. كردم يراشا فكر م يبه حرفا. بود ريدرگ يحساب ذهنم

راشا  شنهاديپ ديبا اي. كرد ياز دست طلبكارا ولم نم يخالص يپولدار شدن و از طرف يوسوسه  نيا يدونستم كارمون از هر جهت اشتباهه، ول يم

 . رو كنارم تحمل كنم يكه حاال حاالها وجود هان نيا ايكردم  يرو قبول م

 بايز. ارميخواستم چهره اش رو تو ذهنم ب يم. چشمام رو بستم. دادم هيرو به مچ دستم تك ميشونيدستم رو آوردم باال و پ. ترالن فكر كردم به

 . واقعا فوق العاده بود. بود

 . بهش توجه نكرده بودم قيقدر دق نيتا به االن ا. نشست يهره اش به دل مچ يبود ول زيتند و ت زبونش

همه . كوچولو ينيب ،يبه رنگ صورت يلبان گوشت ،يچشمان طوس د،يو پوست سف دهيصورت كش. بسته ام بود ياز صورتش پشت پلكا يطرح حاال

 . تك بود زشيچ

مدت  نيا يرو تو نيا. پسر كنه هي زونينبود كه خودش رو آو يياز اون دخترا. بود بايانتخابش كنم؟ ز ديچرا نبا. چشمام رو باز كردم آروم

 . كردن اليو ژ يكه هان يكار. كرد يم كيمقابله با من خودش رو بهم نزد يبود به جا يدختر نياگر چن. بودم دهيفهم

 . كه راشا داده بود يشنهاديصا با پمخصو. اومد يخب، ازش بدم هم نم يبهش نداشتم، ول يحس چيه. دختر فرق داشت نيا يول

 .يازت نگذره راشا كه كالفه ام كرد خدا

. زد يچونه م متيسر ق زيداشت با كامب يبود كه به عنوان مشتر يياز همون دخترا يكي. سرم رو چرخوندم. شده رهيبهم خ يكيكردم  حس

 . كرد يپرده نگام م يدختر هم راحت و ب نيبود و ا اياز مشتر گهيد يكيبه  زيحواس كامب

 . كردم ينگاهش رو حس م ينيهنوز سنگ يكردم، ول يم ييدخترا نيدر مقابل چن شهيكه هم يكار. كردم اخم

 . كيبار يپوست برنزه، ابروها ،يمشك يچشما. نگاش كردم باز

. گذاشته بود شيو مچ پاش رو با ظرافت به نماكه كوتاه بود  رهيت يآب نيفوق العاده باز و نازك، شلوار ج ديسف يمانتو. افتاد پشيبه ت نگاهم

 . كردم يطور فكر م نيهم من ا ديشا ايبود،  يپاشنه اش ده سانت ديپاشنه بلند كه حداقل شا يكفش بند

 ! تعجب داشت يموند جا يپاش بود اگر كوتاه م نيكه ا ييبا اون كفشا يعني. بلند بود قد

 . نبود كه تابلو بشم يجور يعني د،يطول نكش شترينگاه به سر تا پاش ب هيتو  ديكردن چهره و سر و شكلش شا زيآنال

 . دادم يم حيباز و جلف ترج يها پيجور ت نيو مد روز رو به ا كيش. زد ينم پيطور ت نيهم ا يهان يحت. اومد يجور دخترا خوشم نم نيا از

 . رونياز جام بلند شدم و از مغازه رفتم ب. رفت يهم از رو نم يجور چيه. ستيكنه و دست بردار ن يپروا داره نگام م يطور ب نيهم دميد

 . بشه رهيطور بهم خ نيهم باهاش ندارم ا يسر و كار چيدختر كه ه هيدوست نداشتم  چيه
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داشتم كه به  يرو نگه م يكارا بودم هان نياگر من اهل ا يكردند، ول يداد و شماره رد و بدل م يبرو برگرد نخ م يمن بود ب يجا يهر پسر حاال

 . هم برسم ييجا هي

باطنشون رو بعد از . كس از بطنِ آدما خبر نداره چيخب، ه يكردم كه جلف نباشن، ول يانتخابشون م يجور شهيهم يدختر داشتم ول دوست

 . خورد يكارم ضربه م نياگر طرف مقابلم با ا يحت. كنار دميكش يصورت م نيو در ا ششون،يآال يبرخالف ظاهر ب. دادن يبا من نشون م يدوست

 . بلند شد مياس ام اس گوش يزدم كه صدا يخودم قدم م يهدف برا يب

 . بود يهان. صفحه اش نگاه كردم به

  "؟يمغازه ا ؟يخوب. سالم عشقم"

 يكردم تا دكش كنم، ول يشروع م ييجا هياز  ديباالخره با. خواستم جوابش رو ندم. گرفت يداشت آمارم رو م شهيهه، مثل هم. زدم پوزخند

 . كار رو بكنم نيكالمم ا يدادم با سرد حيبازم ترج

 » .آره ،يمرس سالم،«

  "!شده؟ يزيچ"

 .پوزخند نوشتم با

 »!چه طور؟ نه،«

 . جداستاالن بهش بفهمونم كه راه ما از هم  نيخواستم از هم يكردنش نبود، فقط م تيرد تماس زدم، قصدم اذ. زنگ زد عيبود، سر يزيت دختر

نشده  شقدميگرفتن دستش پ يبار برا كي يحت. ديد يكالمم رو م يسرد. كه به پدرش داشتم اومدم جلو يدونست به خاطر بده ياول هم م از

 . كنار دميكش يآوردم و م يبهانه م يشده بود كه هر بار به نوع شقدميچند بار خودش پ. بودمش دهيبار نبوس كي يحت. بودم

بودم و از  دهيبه هر حال سرما و گرما رو با هم چش. كه بهم هزار جور تهمت ببنده. باشه نيتونه برام دردسر آفر يبوسه بعدها م نيدونستم ا يم

 . جور كارا با خبر بودم نيته ا

 . كردم يهر بار رد م. بار زنگ زد چند

 "!شده؟ ينكن، بگو چ تميتو رو خدا اذ! ؟يد يچرا جوابم رو نم انيرا"

 . دونست يخودش رو م فيتكل دياون هم با. كردم يمش متمو ديبا

 » .ما بهتره يهر دو يبرا نيا. ديبوده و نبوده رو فراموش كن نمونيكه ب يلطفا هر چ د؟يبه من زنگ نزن گهيشه د يم ،يشهسوار خانم«

  ".عاشقتم. تونم يرو نگو، من بدون تو نم نيتو رو خدا ا! ان؟يرا يگ يم يدار يچ"

كردن طرف مقابلش  يو دور ياز سرد يكس. يعاشقم بش ينكردم كه بخوا يمن هم كار. ره يم ادتيزود از  يليخ. هوسه ست،يعشق ن نيا نه،«

. كنم، سر موعدش يپرداخت م يپدرت رو هم به زود يبده. ميندار يبا هم كار گهيپس د. كردم يباهات م شهيكه من هم يكار. شه يعاشق نم

 » .خدانگهدار. كنم يم يوشبختخ يبراتون آرزو

كنجكاو . داشت ريتاخ قهيدق ستياز اس ام اس هاش حدود ب يكي يكردم، ول يخوندم، هر بار حذفشون م يداد نم ياس ام اس م يهر چ گهيد

 . بازش كردم نيهم يبرا. نوشته يچ نميشدم بب
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منو  اقتيكه ل يقدر احمق بود نيا. ارميخواستم به دستت ب يم. دوستت داشتم يرو بدون منم عاشقت نبودم، ول نيطور شد، ا نيحاال كه ا"

از طرف تو . اهاميبه تموم رو يتو لگد زد يتونم تو رو به سمت خودم بكشم، ول يكردم م يمدت فكر م نيا يتو. يگرفت يمنو به باز. ينداشت

  ".بزرگوار انيرا يخدانگهدار آقا. من، هنوز تمومش نكردم يتموم شده ست، ول

! بود ديبع يبكشه كنار، از هان يراحت نيكردم به ا يفكر نم چيه. من مطمئنم ،يكن يتمومش م. اس ام اس ناخودآگاه لبخند زدم نيدن اخون با

 . حاال درست عكسش بهم ثابت شده بود يول

 . راه ما از هم جدا بود. كردم يانتخابش م دياز اول هم نبا. مزاحم بود كه شرش كم شد هيمن  يبرا يهان. شد ينم نيبهتر از ا. بودم خوشحال

 . بار هم شانسم رو امتحان كنم نيخوام ا يم. رو گرفتم مميگفتم كه تصم يبه راشا م ديبا امشب

 

 چهاردهم فصل

 

 :راشا

 شد؟  يپس باالخره اوك وليا -

 :ديبه صورتش كش يسرش را تكان داد و دست انيرا

 . راه رو تا تهش برم نيخوام ا يرو گرفتم، م مميآره، تصم -

 :راشا

 . ميهنوز كه شروع نكرد -

 :لبخند زد انيرا

 . كار رو بكنم نيخوام ا ياالن مطمئنم كه م يبود و تمركز نداشتم، ول رشيدرگ يمنتها من ذهنم حساب. ميشروعش كرد شبياز همون د -

 :شد رهيند به سقف خو با لبخ ديتخت دراز كش يرو. دستانش را پشت سرش برد. ديكش يقينفس عم راشا

رو  يپدر كس ايپدرت دراومده باشه،  ديبا ايكه واسه پولدار شدن  نياونم ا. دونم يچند مورد رو باور دارم تو رو نم نيمن كه ا ه؟يچ يدون يم -

 ... ايپدرت پول دار باشه و  اي ،يدرآورده باش

 :شد و ادامه داد زيخ مين

. هم تنها و تا دلت بخواد پولدار كن،يسر راهمون هستن كه هم بهمون نزد ييبه جاش دخترا ميحاال ما كه پدر زن ندار. پدر زنت پولدار باشه -

 . اعتقاد دارم هيآخر نيبه ا

 :و در همان حال گفت ديخند انيرا

پولدار  يجا دخترا نيخب ا يپدر پولدار كه موافقم، ول ي هيبا قض. از حرفات درسته ييجاها هي نميب يكنم م يآره منم االن كه خوب فكر م -

 . زنن يحرف اول رو م

 :شد و گفت يجد انيرا. دنديدو خند هر

 . دن يپا نم يراحت نيبه هم ن،يسرسخت يدخترا ؟ياگر بهونه آوردن چ شييخدا يول -
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 :ديكش يهوم راشا

گن  يكه مثال م نهيجور مواقع بهونه هاشون ا نيا. ميما هم كارمون رو بلد يو مغرور بودنشون كه شك نكن، ول يتو سرسخت. هـــوم، آره خب -

شه  يمطمئن م شيخواستگار يرفت نهيهم بب يوقت. نه اي يكه عقل دار نهياصل ا ست،يسن و سال مالك ن يعني نيا ادهيز يليخ مونيسن يفاصله 

بِ . عاشقت هم شدم ديبكن شا يغلط هيگه حاال تو  يطور برداشت كرد كه داره م نيا ديجا با نيعالقه ندارم ا گه من به تو يمثال م اي. ياركه د

برو  رهيگ گهيد يجا هيگه من دلم  يم يزبون يداره با زبون ب يعني ستمين يخوب تياگر گفت من االن تو موقع اي. پره بغلت يبسم اهللا كه نم

كه تا تنور داغه نونت رو بچسبون و زودتر  نهيجواب رد دادم منظورش ا ياگر هم گفت خواستگار دكتر و مهندس داشتم ول. رو بساب كتكش

 . كه گفت تو برعكسش رو عمل كن يفقط هر چ. يبهش بگ يچ يتيموقع نيهمچ هي يتو ديپس خوب فكر كن با. ريمنو بگ ايب

 :ه اش گرفته بود گفتراشا خند يحرف ها دنيكه از شن انيرا

 . عاشق بشن ميكن يكار دياالن با. گه يم يرو كه تو خواستگار نايا. ياريموقع كم نم چيخدا خفه ات كنه كه ه -

 :تفكر جمع كرد يلبانش را به نشانه  راشا

 شن؟  يپاره ها هم عاشق م شيآت نيا يگ يتو م يعني -

 :شانه اش را باال انداخت و گفت انيرا

 . شن ياگه شانس من و توئه كه م. دونم، كار نشد نداره يچه م -

 :پوزخند زد راشا

 هست؟  ست،ين ايدن يخر شانس تر از من و تو كه تو. دن يرو به باد م نشونيروزه دل و د هيهه، آره اگر به من و تو باشه كه  -

 . نه تكان داد يبا خنده سرش را به نشانه  انيرا

***** 

 :گفت ايتانمعترضانه رو به  تارا

 . دميخونه تمرگ نيا يبس كه تو ديآخه چــــــرا؟ خب دلم پوس -

 :ايتان

 جشن تولد؟  يبر يپاش يخوا يهنوز چهلم عمه سر نشده تو م -

 :تارا

 . تونم نرم يدوستمه، نم نيتر يميگفتم جشن تولد صم! كه ينگفتم عروس -

 :گفت ايكالفه رو به تان ترالن

جشن  هي گهيد. شه يچهلم عمه تموم م گهيهفته د كي. خب تارا هم حق داره. خواد بره بذار بره ياگه م. يقدر باهاش جر و بحث نكن تان نيا -

 . قدر داد و قال نداره نيتولد رفتن كه ا

 :ايتان

 . ستيگم درست ن يمن م. جور احترامه هيخودش  نيا! بابا يا -
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 :تارا

 . ساده ست يمهمون هي ه؟ياحترام يكه ب يچ يعني. رم يكه هست من م يحاال هر چ -

 :رفت گفت يدر همون حال كه به طرف آشپزخونه م. بلند شد يصندل ياز رو ايتان

 . يبر يم شيكارات رو پ يبا لجباز شهيهم. بكن يخوا يهر كار م -

 :و گفت ديپر شيدر جا يبا خوشحال تارا

كه من برم جشن تولد دوستم چه  نيا. اعتقاد ندارم يرسم و رسومات الك نيفقط به ا. ستميگفته باشم من لجباز ن يول ،يدمت گرم آبجـــــ -

  نه؟ياز ا ريمگه غ گه،يخوش باشه د ديبه فوت عمه داره؟ آدم تا زنده ست با يربط

 :نگاهش كرد يبا اخم كمرنگ ترالن

 . نشده مونيخب كم نُطق كن، پاشو برو تا پش يليخ -

 . به اتاقش رفت يحرف چيبلند شد و بدون ه شياز جا يبا خوشحال تارا

 . را از دست بدهد يمهمان نيخواست ا يعنوان دلش نم چيدوستش بود و به ه نيشب جشن تولد بهتر فردا

***** 

. بلند پشت سرش رفت يبا قدم ها ايپر. توجه به اطرافش از كالس خارج شد يشانه اش انداخت و ب يرا رو تارشيگ فيك شهيمثل هم راشا

 :زد شيصدا

 . راشا -

 :لب زمزمه كرد ريز. اخم كرد دنشيبا د. برگشت ايبه طرف پر. ستاديقدم آهسته كرد و ا راشا

 باشه؟  يميباهام صم يكارم كس طيدونه من دوست ندارم تو مح ينم! هيشيريعجب دختر س -

 :لبخند زد. ستاديا شيرو به رو ايپر

 . نفسم بند اومد ؟ير يند راه مچه قدر ت -

 :با همان اخم برگشت و به راهش ادامه داد راشا

 . خب خدا رو شكر -

. شدند ياز كنارشان رد م ايو متلك به پر كهيانداختند و با پراندن ت يبه آنها م يكالس هر كدام نگاه خاص يبچه ها. دلخور دنبالش رفت ايپر

 :راشا خسته و كالفه به طرفش برگشت. دنبالش بودهمچنان  ايپر. راشا از موسسه خارج شد

 ره؟  يچرا تو گوشت نم. يبرخورد كن يميكارم باهام صم طيمح يخوام تو ياز جونم؟ صد بار گفتم نم يخوا يم يچ -

 :مظلومانه نگاهش كرد ايپر

 . باور كن دست خودم نبود. بابت اون شب متاسفم. كنم يخواستم ازت معذرت خواه يم -

 :كوچه باالتر از موسسه پارك شده بود رفت كيكه  نشيبه طرف ماش راشا

 . حال برو يكرد يخب، معذرت خواه يليخ -
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 :كنارش قدم برداشت ايپر

 خب، تو ببخش، باشه؟  يكردم، ول يم يازت عذر خواه ديبا نايدونم زودتر از ا يم ؟يهست يقدر عصبان نيبابا چرا ا يا -

كه در  يبا تمام عالقه ا ايبرعكس او پر. به او نداشت ياحساس چيراشا ه يبود، ول بايز ايپر. راشا نگاهش كرد. داد راشا ليرا با ناز تحو شيصدا

كه او را ساكت و  ايپر. ستاديا نشيكنار ماش. توجه بود يحال ب نيدانست و با ا يرا م نيراشا ا. شده بود رهيقلبش نسبت به راشا داشت به او خ

 :گفت د،يآرام د

 . چسبه يهوا م نيا يتو م؟يبخور يبستن ميبر يايم -

 :را باز كرد نيدر ماش. با اخم سرش را تكان داد راشا

 . ستياصال درست ن يكن يبرخورد م يميقدر صم نيكه، ا نيدر ضمن من فقط استاد تو هستم و ا. نه -

راشا با تعجب نگاهش كرد، . نارش نشست و در را بستك. را دور زد نيهم بدون آن كه وقت را از دست بدهد ماش ايپر. فرمان نشست پشت

 :گفت يراشا جد. آرام و بر لبانش لبخند بود اينگاه پر يول

 . كار دارم ييبرم جا ديشو، با ادهيپ -

 :ايپر

 . خوام باهات حرف بزنم يم -

 . هم از فرصت استفاده كرد ايرا باز كند كه پر ايخم شد تا در سمت پر. داد رونيكالفه نفسش را ب راشا

شد كه  ياصال باورش نم. ديوجودش لرز. مچ دست او سوق داد يبازو تا رو ياز رو يهم دستش را به نرم ايبود كه پر رهيدستگ يراشا رو دست

شمانش را بست و چ. او مشامش را پر كرد ميعطر مال يبو. نگهش داشت ايخواست دستش را عقب بكشد كه پر. را كرده باشد يكار نيچن ايپر

 :ديغر شيدندان ها ياز ال به ال

 . حــــاال نيهم ن،ييبرو پا -

 :و پر از ناز گفت فيظر ايپر

 ... من. كنم بذار باهات حرف بزنم يراشا، خواهش م -

 :را باز كرد و داد زد نيدر ماش. ديدستش را محكم كش راشا

 . زود باش. خوام صدات رو بشنوم ينم ن،ييبرو پا -

شد و با حرص  ادهيپ نياز ماش يحرف چيبدون ه. شده بود رهيبود و با نگاه پر از خشم در چشمان او خ يراشا عصبان يدلخور نگاهش كرد، ول ايپر

 . شد جاديراشا با كف آسفالت ا نيماش يها كيشدن الست دهياز كش يگوشخراش يصدا. ديدر را به هم كوب

 . راند و از او فاصله گرفته بود يباز كرد كه راشا به سرعت م يوقت. چشمانش را بست ايپر

***** 

 

 »تارا«
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 :كه پشت فرمون نشسته بود و منتظر چشم به من دوخته بود كردم و گفتم ايبه تان رو

 ! ؟ير يپس چرا نم -

 . رم يبرو تو، منم م -

 . خواستم زنگ در رو بزنم كه صدام كرد. دادم رونيحرص نفسم رو ب با

  ــه؟ياز چب -

 . دنبالت اميتموم بشه بهم زنگ بزن ب يكه مهمون نيساعت قبل از ا مين -

 گشتم؟  يخودم برم يداد يرو م نيشد ماش يم يحاال چ -

 :شيشونيپ ينشست رو يكمرنگ اخم

 . ينره زنگ بزن ادتيالزم نكرده،  -

تك بوق  هيو براش دست تكون دادم اونم  ايبرگشتم سمت تان. باز شد يكيت يدر با صدا. جواب داد يشاد. زنگ در رو زدم. رو تكون دادم سرم

 . زد و حركت كرد

 ! واو چه كرده بود با خودش. كه در خونشون باز شد ستادميراهرو ا يتو

 :گفت شيغيج غيج يلباش به طرفم اومد و با صدا يلبخند گُنده رو هياونم با . لبخند زدم دنشيد با

  ؟يكرد ريوقته منتظرت بودم، چرا د يليخ. يدختر خوش اومد يوا -

دو تا ماچ گُنده رو هوا كردم و  نيهم يواسه  ،يكيمن مات يبود و هم لبا شيهم صورت اون غرق آرا. رو آورد جلو كه منو ببوسه صورتش

 . عقب دميصورتم رو كش

 كه؟  يدون يراهمون دور بود، م -

 :رو تكون داد و دستش رو گذاشت پشتم سرش

 . تو ميبر. هيخودش كل يكه اومد نيهم ،ياوك -

و  ينيب د،يپوست سف ،يآب يچشما. خوشگل بود و لوند شييخدا. درست همرنگ چشماش. تنش بود يتاپ و شلوار آب هي يشاد. داخل ميرفت

 . خوب بود يبود ول ظينسبتا غل. اومد يصورتش نشونده بود بهش م يهم كه رو يشيآرا ك،يكوچ يلبا

رو  يشاد يبلند ترانه  يسالن با صدا يگوشه  يج يد. دنيلول يافتاد كه تو هم م ياديز تيسالن گذاشتم چشمم به جمع يكه پام رو تو نيهم

 . كنن يدر كل جا هم نبود خال. كنن يكمرشون رو خال يتو يقرا يدونستن چه طور يهم كه وسط بودن نم ييخوند و اونا يم

 . بودن دنيبماند كه دور و اطراف سالن مشغول خوردن و گشتن و خند هيحاال بق. دنيرقص يبه صد نفر آدم فقط داشتن م كينزد يزيچ هي

 . گوشم از وسط جر خورد يحس كردم پرده . به خودم اومدم يشاد يصدا با

 . اون گوشــه، آشنــاها همه اون جــا جمع شدن ــميبر ــايب -

 :ختم پشت سرممثل خودش صدام رو اندا منم

 قــدره؟  نيتعــداد مهمــوناتون همــش هم يشــاد ــنميبب -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٢ 

 :گفت ديكش يهمون طور كه منو دنبال خودش م. بهش برخورد انگار

 . جا، جا داد نيشه ا يرو هم نم نايگوش نكرد گفت هم يدعوت كنه ها ول شتريكمه؟ به بابام گفتم ب -

 جشن تولد؟  اي يگرفت يعروس. خوان يپادگان جا م هيشون خود نايا. چارهيخب بابات حق داشته ب -

 :و گفت ديخند

 . شه يرو، رو كنم جونِ تارا معركه م زاميسورپرا يكي يكيخوام  يامشب م. تو فكر كن هر دوش -

 . جونِ عمه ات -

 . ديخند

تك و تنها  يشبونه بلند شد ؟يكن ينم ايدختر تو ح«: گفت يم ييجا نيهمچ هياومدم  ديفهم ياگه االن زنده بود و م. افتادم امرزيخدا ب يعمه  ادي

 » ست؟ بهيكه باهات هفتاد پشت غر يكي يتو خونه  يرفت

 ييجا چه خبـــره و چه كارا نيبفهمه ا اياوه اوه اگر تان. دوستش داشتم ييجورا هيحال  نيبا ا يداشت ول يزيزبون تند و ت. امرزدشيخدا ب ،يآخ

 هيفقط  دممثال بهش گفته بو. بذارم رونيب اليذاره پام رو از و يماه نم كيكنه و بعد هم تا  يز اون اخم خوشگالش نثارم مدونه ا هيكنند اول  يم

 . قدر بزن و بكوب توش نداره نيما هم ا يها يعروس نهيكجاست بب يسر و صداست، ول يب يِمهمون

مشترك  يها آشنا بودن و دوستا يسر هي. به بچه ها انداختم ينگاه. به خودم اومدم انيو اطراف يشاد يصدا دنيتو هپروت بودم كه با شن بازم

 . دمشونيد يبود كه م يدر كل بار اول. بودند بهيهم برام غر ييچند تا هي. يمن و شاد

 يو طرف كس نميب يم دارم درست دميكم كم فهم ياولش با شك نگاش كردم ول. اومد هم آشنا بهيبه نظرم هم غر شونيكياون ها  نيب يول

كه باهاشون آشنا  ييبچه ها يشاد. من تعجب كرد دنياون هم با د. دمشيكه اون شب تو باغ د ييو پر رو يعوض يجز همون دختره  ستين

 . يصمد ايپر. بود اياسمش پر. دينوبت به اون رس. كرد ينبودم رو بهم معرف

نگاهش پر از غرور بود و با همون حالت مغرور پشت چشم نازك كرد و . باهاش آشنا شده يقيآموزش موس يموسسه  يگفت كه تو يشاد

 . سرش رو برگردوند

 . افتاده ليدماغ ف يانگار از انتها. افاده ها طبق طبق، سگ ها به دورش وق و وق! ــــشيا

 يباهاشون فاصله نداشتم، ول اديالبته ز. رفتم اون طرفدرآوردم و  يدست شاد يكردم دستم رو از تو يو احوال پرس كيبا همه سالم و عل يوقت

 . بود يلينكبت نباشم خودش خ يكه كنار اون دختره  نيخب هم

 :اومد طرفم يشاد

  ؟يلباست رو عوض كن يخوا ينم -

 . برم تو اتاق ستين يازين گهيد ميدست فيذارم تو ك يم ارميمانتوم رو هم در م. دميمانتوم پوش ريز -

 . گذشت يخب اون طرف كه خوش م ؟يما رفت شيچرا از پ يراست. باشه -

 :جمع كردم يحوصلگ يرو با ب لبام

 ! ستن؟يبابا و مامانت ن. جا راحت ترم نيا اليخ يب -
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 . بود يو ضرور يمسافرتشون كار. امروز صبح حركت كردن. نه مسافرتن -

 ! ؟ييجا تنها نيتو ا يعني! واقعا؟ -

 :ديذوق خند با

 . مونه يم شميهم امشب پ يكام يراست. بتركونم يخوام حساب يامشب م نيهم يبرا. خودم و خودم. ده يحال م يليآره خ -

 :تعجب نگاش كردم با

 ... جا نيا ،ييدو تا نيخوا يم! ؟يشد وونهيد -

 :ديخند بلند

 . خودم ازش خواستم اونم از خدا خواسته قبول كرد. مونه يم شميفقط چون تنهام پ. ميكن ينم ينترس كار ه؟يآره مگه چ -

 :تاسف سرم رو تكون دادم با

 . وقت هي يترس ينم! ؟يخونه، تك و تنها سر كن هي يبا دوست پسرت شب رو تو يكن يآخه چه طور جرات م. يشاد يخر يليخ -

 :نشون داد و با اخم گفت رتيغ يرو كام شهيمثل هم. وسط حرفم ديپر

 . ميما عاشق هم. همه جوره بهش اعتماد دارم. كه منو بخوره ستيبترسم؟ قرار ن ديچرا با. ـرــينخ -

دوباره . شدم و شونه ام رو انداختم باال الشيخ يب نيهم يبرا. زد يشد و همش حرف خودش رو م ينم ميمستق يصراط چيظاهرا به ه! رينخ

 . شد يكه حالتش عوض م ديكش ينم هيبه ثان. جور بود نيهم شهيهم. لبخند زد

 . ششيمن برم پ -

 ! مگه كجاست؟ -

 :مشكوك نگاش كردم كه خودش گفت. بهم انداخت و لبخندش پررنگ تر شد يخاص نگاه

 يم. باحالن يليتارا خ يدون ينم يوا. اونا هم مشغولن ششونيآوردن بردم پ يواسه بابام سفارش شيپ يكه هفته  يياز مشروبا. تو اتاق باالست -

  ارم؟يبرات ب يخوا

 ستادهيكنه واسه آخر شب، اون وقت دختره جلوم ا يپسره داره مست م! ـــــنيبود ا يعجب خنگ و خر. يحرفش آمپر چسبوندم اساس نيا با

  ارم؟يگه برم واسه تو هم ب يبا ذوق م

 :بهت زده ام بشكن زد يچشما يجلو

 ... بچه ها سرو كنم گفتم نيخوام ب يآخه م ارم؟يتو هم ب يگم برا يم ؟ييكجا -

 :زدم پوزخند

 ... گهيبعدش هم كه د. رو دستت فتهيب لياز حد نخوره مست و پات شيجونت ب يخوام، فقط بپا كام ينه نم -

 :سرش رو انداخت باال. بود يحرفم چ يبا نگام بهش گفتم كه ادامه  يندادم ول ادامه

 . يش يدو تاش مست نم -يكيبا . بزن يكي يتو هم خواست. ارميم واسه همه مبعد از شا. ستين شتريب كيدو پ يكينترس، در حد  -

 . هيكاف ديحالش رو ببر ديخوام، همون خودتون بخور ينه من نم -
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 . هم نداشته باش يستيرودربا. كن ييرايتو هم از خودت پذ. ششيپس من برم پ ،ياوك -

 :زد و ادامه داد چشمك

 . كنم يواسه ات جور م يهمپا هم خواست -

 :و گفتم دميخند نيهم يكنه واسه  يم يدونستم داره شوخ يم

  ؟يدار. خوام يخوام، همراه م يمن همپا نم -

 :و سرش رو تكون داد ديخند

 . كنم يواسه ات جور م ينه ول -

 . خوام نه همراهت رو ينه همپات رو م. پر رو، برو به كارت برس -

 ينم ياز هر دختر ياز اون هفت خطاست و به راحت يدونست كام يواقعا ساده بود كه نم. خرامان خرامان از پله ها باال رفت. خنده ازم دور شد با

 . گذره

ز ا ديبا شهيهم شيساده لوح نيخب، سر هم يدوستام بود، ول نياز بهتر يكيبودنش  يو خاك يبه خاطر سادگ. سال ازم بزرگتر بود كي يشاد

فكر و ذكرش  يدر كل همه . خوندم يم نياسيانگار داشتم تو گوشش . داد يهم روش جواب نم يجور چيكه ه ديشن يم حتيجانب من نص

 . به خودم بدم يتكون هيخوند كه منم هوس كردم برم اون وسط  يزد و م يقدر شاد آهنگ م نيا يج يد. جونش بود و بس يكام

 يشلوار ست خودش كه پاچه  هيبا . شده بود يدار بود و قسمت چپش سنگ دوز قهيكه  ديسف يِحلقه ا نيآست هي. رو درآورده بودم مانتوم

از كنار بسته  ينقره ا ي رهيگ هيحالت دار بود و فقط با . بودم دورم ختهيموهام رو هم ر. بودم دهيزانوم پوش ريچاك داشت تا ز هيراسته اش 

 . بودم

كه به  يكس دنيخواستم از جام بلند شم برم وسط كه با د. خوردن يتو بغل هم وول م جانيودند و با هو پسر همچنان مشغول رقص ب دختر

 . با تعجب زل زدم بهش. اومد خشك شدم يطرفم م

 . اومد يبه طرفم م ميمستق! هم بود مونيسرش همسا ريكه خ ييهمون پسر مزاحم و پر رو. كرد؟ راشا بود يجا چه كار م نيا ن،يا

مطمئن  ستاديرو به روم ا يوقت يطرفم ول اديم يداره اشتباه ديخودم گفتم شا شيپ. توجه نشون دادم يرو برگردوندم و خودم رو كامال ب سرم

 . و شناخته دهيشدم كه منو د

خوش  يكه عضله ها قدر تنگ بود نيا شرتشيت يباال تنه . يمشك نيو شلوار ج يدار طوس قهي شرتيت هي. دميصورتش باال كش يرو تا رو نگام

 . داد يخوب نشون م يليفرمش رو خ

انگار منتظر بود بهش . ياز خود راض ياومد، پسره  يازش خوشم نم! به من چه؟ يول كل،يو ه پيچه از نظر چهره و چه ت. جذاب بود شييخدا

آخه چه . دعوت شده يمهمون نيا يامشب تو نميكه ا ديگنج يتو باورم نم. دادم لشيسالم نگاه پر از تعجبم رو تحو يبه جا يسالم كنم ول

 ! ؟يطور

 . شد و با لبخند نگام كرد شقدميدم خودش پ ينشون نم يعكس العمل چيه ديد يوقت

 ! يجا كجا؟ به به چه تصادف جالب نيشما كجا، ا. ــــزيعز ي هيســـالم همسا -
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در هر صورت اون . در حال رقص نگاه كرد تيگذاشت و به جمع زيم يدستاش رو رو. عقب و نشست ديكنار منو كش يتمام صندل ييپر رو با

 . حرف داشت يكل يكه اون اول سالم كرده بود خودش جا نيهم. بهش ندم يمودبانه رفتار كرده بود و درست نبود جواب

 . سالم -

 يدر كل خونسرد رفتار م... وشحال ونه خ ،يتفاوت بودم، نه عصبان يب. صورتش برداشتم يچشمام رو از رو. رو برگردوند و نگام كرد سرش

 ! ؟يكن يجا چه كار م نيو ا يهست يانگار نه انگار كه تو ك. كردم

 . من بود يتمام رخ رو به رو حاال

 ! د؟يبا هم دوست. يدعوت باش يكردم تو هم به جشن تولد شاد ياصال فكرش رو نم -

گفتم دوست  يبرو برگرد م يب هيكام يمطمئن نبودم كه دلش گرو ياگه از جانب شاد! شناخت؟ يرو از كجا م ياون شاد. تعجب نگاش كردم با

 . كرد يجور ول نم چيرو ه يكام ،ينه، شاد يول! پسرشه

از  يكي نميا. تونستم خونسرد باشم ينم گهيد! كنه؟ يجا چه كار م نيمزاحم ا نيكه بدونم ا نيا. شده بود كيمن هم تحر يحس كنجكاو حاال

 ! شه كرد؟ يچه م. هم خوب در من بود ديشا ايبد  يخصلت ها

 ! و شما؟. ميبا هم دوست يبله من و شاد -

 :با لبخند سرش رو تكون داد و به اطراف نگاه كرد. دميسوال رو ازش پرس نيكنجكاو هستم كه ا يقدر نيا ديفهم

 . من استادشم -

 :بار زل زد تو چشمام و ادامه داد نيا

 . از شاگردامه يكيتو موسسه  يشاد. كنم يم سيتدر تاريگ ،يقياستاد موس -

كالس  يگه چون هم شاد يرو م قتيدونستم كه داره حق يالبته م. گه يگفت داره راست م يلحنش و نگاهش م. ابروم رو انداختم باال يتا هي

بود؟ موضوع جالب  يشاد تارِيمعلم گ اروي نيپس ا. زنه يم تاريبودم كه چه قدر ماهرانه گ دهيد يكه اون شبِ مهمون نيرفت و هم ا يم يقيموس

 .  شد

. همون دختر مزاحمه ست دميسرم رو چرخوندم، د. شد دهيرو به روم كش يسرم رو برگردوندم كه همون موقع صندل. شده بود رهيصورتم خ تو

 ! ايپر

رو به راشا  جانيپر از ه ييبا صدا. هم انداخت يو با عشوه پاهاش رو رو يتند نشست رو صندل. كرد يبه راشا نگاه م يلبخند گل و گشاد با

 :گفت

 يجا م نيواقعا خوشحال شدم كه ا. يرو قبول كن يكردم درخواست شاد ياصال فكرش رو نم ن؟يسالم استاد، خوب! جاست نيا يك نيبب يوا -

 . نمتيب

 . كرد ينگاه م اياخم كرده بود و با همون اخم به پر! منگول هم هست؟ نينكنه استاد ا. راشا نگاه كردم به

 . بار لحنش سرد بود نيزد ا يكه با لبخند با من حرف م شيپ قهيچند دق برخالف

 . منه و درست نبود درخواستش رو قبول نكنم يشاگردا نياز بهتر يكي يخب شاد. سالم، ممنونم -
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 :با ناز گفت ايپر

  ؟يكن يقبول م. يايب رميگ يپدرم م ياليو يكه تو يآخر هفته ا يالن ازتون دعوت كنم به مهمونا نياگر منم هم -

 يم ديچرا ترد گه،ياز شاگرداش بود د يكي نميا! چرا؟ يول. داره ديحس كردم ترد. شد رهيخ زيبرداشت و به م ايپر ينگاهش رو از رو راشا

 ! كرد؟

 :بار سردتر از قبل گفت نيا

 . شرمنده. اميتونم ب يكه سرم شلوغه و در كل نم نيهم ا. نه، متاسفم من اون موقع فرصت ندارم -

من شده  الِيخ يكال انگار ب. رو داشتم يوسط من حكم تماشاچ نيا. راشا جا خورد يو جد حيجواب صر نياز ا ايوضوح متوجه شدم كه پر به

 . ميما كه رفت. ديكن جا دل و قلوه رد و بدل نيهم نيبتمرگ ياوك. بودن

 :عكس العملم راشا تند گفت نيبا ا. رو برداشتم فميجام بلند شدم و ك از

 ! كجـا؟ -

 ! رم؟ يبه تو چه كه كجا م! بچه پر رو. تعجب نگاش كردم با

 :اخم گفتم با

 . ديشما راحت باش. جا نيهر جا بِه از ا -

 :تحكم گفت با

 . نيپس بش نم،يآشنا رو كنارم بب هيكه  نيا. جا نشستم نيخودم اومدم ا يراحت يدر ضمن من برا. رفت يداشت م گهيد ايپر ن،يبش -

  انا؟ينزده بود اح يزيچ. اديسرم در ب يتك شاخ بزرگ رو هيكم مونده بود  گهيد

 :بار محكم تر گفت نيا

 . نيبشــــ -

 . طلبكارا زل زده بود به من نيرخ شده بود و عس. نگاه كردم ايبه پر. كه انگار مجبور شدم يجور يول نشستم،

 :بلند شد و رو به راشا گفت زياز پشت م عيسر

 ...پس چرا ستم؟يمگه منم آشنات ن -

 :كه نگاش كنه گفت نيو بدون ا ديجمله اش رو بر راشا

 ! سواله يخودمم جا يبرا يرو بفهم نيا يخوا يم يكه ك نيا يول ،ينه، تو فقط و فقط شاگرد من -

 :تر از قبل شده با انگشت به من اشاره كرد و بلند گفت يشيكه معلوم بود آت ايپر

 باشن؟  يك شونياون وقت ا -

 . كردمـا يريعجب گ! چه مرگشــونه؟ نايا. و راشا در رفت و آمد بود ايپر نيمن هم مات و مبهوت نگام ب. به من نگاه كرد راشا

 . دو تا نشه نيجر و بحث ا يمتوجه  يه صدا به صدا نرسه و كسهست ك اديز يقدر نيآهنگ ا يخوبه صدا بازم

 . شد رهيخ ايپر يبار تو چشما نيمن برداشت و ا ينگاهش رو از رو راشا
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 :تر از قبل گفت يجد

 . يبر يتون يحاال م. ستين بهيكه هست غر يهر كس -

داره  يپس چ! بودم بهيمن كه هفتاد پشت باهاش غر! گـه؟ يداره م يچ نيا! شه يحتما اون شاخِ وامونده رو سرِ مباركم سبز م گهياالن د يوا

 ! ده؟ يدختره م نيا ليكنه تحو يسرِ هم م

 . ديلرز يبود به خودش م ياز بس عصبان. اومد ينم رونيب ايخون از تن و بدن پر يزد يم كارد

 . خواد باشه يحالش گرفته بشه هر طور م نيا! بهتر چه

 ! چه مرگش بود؟. دختره كم داره ها. چشمام دور شد يزد و مثل برق از جلو زيم يرو محكم يمشت كوتاه ول هي

 . به سالمت فقط زودتر. ره يداره م شيآخ. ستاديو ا ديكش يقيكه ازمون دور شد راشا نفس عم نيهم

 . شد طونيبار نگاهش هم ش نيرو لباش بود همون جا، جا خوش كرد و ا ايكه قبل از حضور پر يهمون لبخند جذاب باز

 . رو شست و انداخت رو بند ايپر يجا نشسته بود و سرد و جد نيانگار نه انگار ا. كرد يزود رنگ عوض م چه

 :گفت طونيهمون نگاه ش با

 خانم؟  ديد يافتخار م -

اتفاقا . نبود يقرت شيينه خدا. كردم پشيگاه به تن هي. برقصم يبچه قرت نيمونده برم وسط با ا نميهم! كرده؟ اليخ يچ! يزِك! با من بود؟! جانم؟

 . ادهيشم، روش ز يرو منكر نم نيآره ا. بچه پر رو كه بود ،يخب حاال هر چ. بود دهيو ساده لباس پوش نيسنگ

پس . خوره يبهش نم. زده يزيچ هينه واقعا انگار . شد يباز م شتريدهنم لحظه به لحظه ب. ديو خند دينشسته بود رو د ميشونيپ يكه رو ياخم

 . خوره يبهش م نيآره خب ا. مرض داره البد! ه؟يچ يكاراش از رو نيا

 . شد يمن آروم آروم داشت گرد م ياز اون طرف هم چشما. آروم آروم. گذاشت و به طرفم خم شد زيم يرو رو دستاش

چرخ و فلك  نِيكه اون شب تو كاب يهمون. كلنش معركه بوداد يبو. خورد تو صورتم يراحت م يليكه نفسش خ نييآورد پا يقدر نيرو ا سرش

 . حس كرده بودم

 . گه يم يتونستم بفهمم چ يچون فاصله اش با من كم بود م يبلند، ول كيموز ياون آروم بود و صدا يصدا

 ! بگم؟ يزيچ هيتارا،  -

 . دميبه لباسم كش يناخودآگاه هول شدم و دست يكاره بودم ول چيوسط من ه نيكه ا نيبا ا. عقب ديخودش رو كش عيسر يشاد يصدا دنيشن با

 :با ذوق رو به راشا گفت يشاد

 . ديواقعا خوشحالم كرد ن،يخوش اومد. سالم استــــاد -

 . زد يهول شده لبخند مصلحت يموقع شاد يهم كه معلوم بود از حضور ب راشا

 . در ضمن تولدتون هم مبارك. سالم، ممنونم -

 :هم با ذوق فراوون جعبه رو از دست راشا گرفت و گفت يشاد. گرفت يآورد و به طرف شاد رونيب كيكوچ يجعبه  هي بشيداخل ج از

 . شد يمحسوب م هيبرام هد ديو به جشن تولدم اومد ديكه قبول كرد نيهم يواقعا ممنونم، ول د؟يديچرا زحمت كش! يوا -
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 :خم كرد يبا لبخند سرش رو كم راشا

 . ديلطف دار. اصال قابلتون رو نداره -

 . ديهم بزن د،يخوام امشب برامون هم بخون يم. كنم زشيسورپرا يامشب من به دوستم تارا جون قول دادم حساب يراست. يحال مرس نيبا ا -

 :گفت يبه من انداخت و رو به شاد ينگاه مين راشا

 . كنم يكار رو م نيحتما ا زتونيچرا كه نه؟ به افتخار شما و دوست عز -

  د؟يشناس يرو م گهيشما و تارا جون همد يراست. يمرس يوا -

 :گفتم عيبه ما انداخت كه من سر يمشكوك نگاه

 . ميا هيهمسا شونيمن و ا -

 . حرفم سرش رو تكون داد دييهم در تا راشا

 :با تعجب گفت يشاد

 . دونستم ينم! چه باحال! واقعا؟ -

 :به من ادامه داد رو

 درسته؟ . زدنشون هم محشره تاريدارن و گ يفوق العاده ا يكه استاد صدا يدون يحتما مپس  -

 . چشم نگاش كردم يپوزخند سرم رو تكون دادم و از گوشه  با

 . شدم ضيآره خب، قبال از صدا و هنرشون مستف -

 ! حرفم خنده داشت؟ يكجا! مرض. ديكه اخم كنه بلند خند نيا يبه جا يگم ول يرو م يك ديفهم ظاهرا

 :گفت يلبخند رو به شاد با

 . بعد يبرا ياگر اجازه بد. دمياالن تازه رس -

 مگه نه؟  ديرقص كه آماده ا يبرا يول ،ياوك -

 :ديبه من نگاه كرد و دستاش رو به هم مال طنتيبا ش راشا

 رقص حاضر و آماده نباشه؟  يكه برا هيك. اون كه بلــــه -

 :به وسط اشاره كرد و گفت يشاد. بود ستادهيهنوز ا. ندمرو ازش برگردو روم

 . گهيد دييپس بفرما -

 ! بدون پارتنر؟ -

رو بده دستم رو گرفت و  يكه بهم فرصت هر عمل نيبدون ا. تند نگام كرد يشاد. حرف نيا دنيكردم كه با شن يبه بحثشون گوش م داشتم

 . بلندم كرد

 بهتر؟  نياز ا يچ گهيد ديتازه آشنا هم هست. همراه نميا دييبفرما -

 . دميبه خودم اومدم دستم رو كش. كردم ينگاه م يو مبهوت داشتم به شاد مات
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 . خوام برقصم يمن نم! وسط؟ ديبر االيو  ديرو آشنا هست يچ يچ. دستم رو ول كن -

 ! ؟يپس چرا معطل ه،ستيكارِتم كه ب. يثابت رقص يِپا ايتو مهمون شهيتو كه هم! چرا؟ -

. دست بردار نبود. تونم يشازده پسر نم نيبه خاطر ا ديدوست ندارم، شا ديخواد، شا يدلم نم ديدختره بگه شا نينبود به ا يكي! بابــــــا يا

. ياريبهونه م يدار گفت نه يخوام و حسش رو ندارم باز م يگفتم نم يبهش م يهر چ. انگار كمر به همت بسته بود كه من امشب با راشا برقصم

 . هم سرش نشه زاديحد كه زبون آدم نينه تا ا يول هيشيريدونستم دخترِ س يم

 . ديخند يكرد و م يمن گوش م يو انكارها يشاد يبه اصرارها نهيبود و دست به س ستادهيكنار ا راشا

قدر نرمال رفتار  نيپس چرا ا! م؟ينداشت يمگه ما با هم پدر كُشتگ! كرد؟ يكارا رو م نيآخه چرا ا. آوردم يسر در نم چيه. زد يبرق م چشماش

 . نبود يخبر چيه ر،ينخ يول! يزيچ يدونم كل كل يچه م ،يفحش هي ،يداديب هي ،يداد هي! كرد؟ يم

 . رفت برم وسط يم يليو يليكه بچه ها راه انداخته بودن دلم ق يو داد غيزد و با ج يآهنگ شاد رو م هي يج يد يطرف از

بچه ها و  نيجا و ب نيخب ا يول دميرقص يو ترالن م ايتو خونه هم با تان. ثابت رقص بودم يِو جشنا پا ايمهمون يتو شهيبود من هم يبا شاد حق

 . داشت گهيحسن د هي دنيكننده رقص كيبلند و تحر يصدا نيا

 مگه آدم قحطه؟ ! واال. خواستم با اون برقصم ينم. توجه به راشا رفتم وسط يب. خواست يكوتاه اومدم چون بد جور دلم م باالخره

 شترياومد و ب يدرش خوشم م ياز حركات و حالت ها. بود يرانيرقصم كامال ا. دميرقص يبا حركات هماهنگ م تيجمع نيب. داد يم يچه حال اوه

 . رقص رو دوست داشتم نيا

از پشت  يكيحس كردم . رو روشن كرده بود كيكوچ ياون فضا ديتاب يكه از سقف به سالن م يكم يبود و فقط نورها كياطراف تار يفضا

 . كار رو كرد كه مثال من فكر كنم پسره و حالم گرفته بشه نيهم اياز مهمون يكيبار تو  هيآخه . بود يحتما شاد. كمرم يدستش رو گذاشت رو

 ! عمرا. خورم يگولش رو نم گهيد يول

 . رفتم يم سهيتو دلم ر يپشتم بهش بود ول. دادم يلوند و پر از ناز خودم رو تكون م. رفتم عقب يم رو حساس نشون بدم كمكه خود نيا بدون

. دميدست كش گهيبار د هي. شد يلبخندم لحظه به لحظه محوتر م يول دم،يدادم و دستام رو از كنار پاهاش تا پهلوهاش كش هيام رو بهش تك شونه

 ! خدا يوا. ختيفرو ر نهيقلبم تو س. بدون حركت ستادم،يا هوي

. افتادم كه محكم منو گرفت يداشتم پس م. چشمام تار شد يلباش لبخند بود جلو يراشا كه تو بغلش بودم و به رو دنيبرگشتم و با د ديترد با

 . رفتخاك تو سرم كه آبروم ! اومدم؟ يناز و كرشمه م نيهمه مدت داشتم تو بغل ا نيخدا جون ا يوا

ناجور  يكه در موردم فكرا نياز ا. بسته بود خيبدنم . تو بغلم اديهمه ناز كرد تهش از خداش بود ب نيگه دختره ا يخودش م شيحتما پ االن

 . گهيكس د چينه اون و نه ه. اومد يعنوان خوشم نم چيبكنه به ه

محكم دستاش كه به دور كمرم  يحلقه  يمتوجه  يول دم،يد يصورتش رو نم نيهم يبود تو صورتم واسه  ختهيموهام ر. رو خم كرده بودم سرم

 . بود شدم

دستاش  يافته تو يم يشه و چه اتفاق يم يكه بفهمم داره چ نيبدون ا. آهنگ تند بود. دنيخودم رو بكشم عقب كه شروع كرد به رقص خواستم

 . در حال رقص بودم يچون عروسك
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به خاطر آغوشش  شيپ يرفت تا چند لحظه  ادميبود كه به كل  بايقدر حركاتش نرم و ز نيشد ا يباورم نم .چرخوند يو منظم منو م تمير با

 . كردم يداشتم غش م

 يم تميخودم رو رها كرده بودم تو دستاش و اون هدا. بود يخدا رقصش عال يوا. زود قورتش دادم يليخ يلبام لبخند نشست، ول يرو ناخودآگاه

 . كرد

 يدور كامل چرخوند و با هر چرخش من اون هم م هيمنو . نوك انگشت دستم رو گرفت. كردن يبودن و به ما نگاه م دهيكنار كش يكم انياطراف

 . اومد سمتم يرفت عقب و باز م

 . و رو به روم قرار گرفت ديبار خودش چرخ نيمنو به جلو خم كرد ا يكم. رو دورم حلقه كرد و با اون دستش دستام رو باال گرفت دستش

و  ميشده بود رهيهم خ يچشما يتو. حال جذاب بود نيو در ع ديبرام جد. جور رقصا نكرده بودم نيتا حاال از ا. دميرقص يمن هم باهاش م حاال

پلك  يحت. ميدچشم تو چشم هم بو. دستش خم كرد يو در آخر منو رو ديآهنگ چرخ يانيپا تميدستش رو پشتم گرفت و با ر. ميديرقص يم

 . ميزد يهر دو نفس نفس م. ميزد ينم

دست  يصدا دنيبا شن. ديطول نكش اديز تيوضع نيا يادكلنش مست كننده بود، ول يبو. داد يگرمش پوست صورتم رو نوازش م يها نفس

 . ميستاديهم ا يو رو در رو ميشد تمونيموقع يمهمان ها هر دو متوجه 

 :ديچيدر سالن پ يج يد يصدا

 يما هم ب. رقم زدند زيشب خاطره انگ كيجان  يشاد يامشب رو برا باشونيز تينها يكنم از دوستان گلمون كه با رقص ب يم ژهيتشكر و -

 . كارتون محشر بود دوستان. دمياندازه لذت بر

 . سرخ شده بودم جانيه يو از رو اديبه خاطر تحرك ز. دنيسوت زدن و هورا كش يهمگ

 ! بود؟ يچه كار گهيد نيا. دهنم باز مونده بود. همه دستم رو باال آورد و به پشتش بوسه زد يجلو. با تعجب نگاش كردم. تدستم رو گرف راشا

 . روم رو برگردوندم رفتم سر جام نشستم. دستم رو ول كرد. من ناخودآگاه اخم كردم يول د،يروم لبخند پاش به

دوست نداشتم فكر كنه . نييبا اخم سرم رو انداختم پا. ومديجلوتر ن يم اومد و نگام كرد ولراشا چند قدم به طرف. شروع كرد به خوندن يج يد

 . بكنه كه بخواد دستم رو ببوسه يشرويقدر پ نيا يطرفم و حت ادياز خدامه كه ب دميكه حاال چون باهاش رقص

از جاش بلند . داد يهم فشار م ياوه اوه چشماش سرخ شده بود و لباش رو با حرص رو. افتاد ايكردم كه چشمم به پر ياطراف رو نگاه م داشتم

 . شد و رفت اون طرف

 . زدم و روم رو برگردوندم پوزخند

 . بود ستادهيا يج يد يراشا جا. شد دهيبا تعجب نگام به اون سمت كش كروفنيراشا از پشت م يصدا دنيشن با

آهنگ رو  نيخوام ا يكه، م نياز اون ا شتريجان بابت تولدش و ب يكنم به شاد ميزنم تقد يكه م يرو همراه با آهنگترانه  نيخوام ا يامشب م -

 . بره يبه حسم نسبت به خودش م يترانه پ نيتك به تك جمالت و كلمات ا دنيكنم كه مطمئنم با شن يدختر ميبا تموم احساسم تقد

 ! ه؟يحرفا چ نيمنظورش از ا. به من بود مايگفت نگاهش مستق يرو م نايداشت ا يوقت

گفت كه  يدونم چ ينم كيرو به مسئول پخش موز. رو دستش گرفت يشاد تاريگ. سالن آورد و روش نشست يبلند از گوشه  هيپا يصندل هي



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤١ 

 . اونم با لبخند سرش رو تكون داد

 . براش دست زدند و آهنگ شروع شد يهمگ

 . وجودم چشم شده بود و زل زده بودم بهش يكه همه . خوند يزد و م يو مسلط م بايقدر ز نيشد ا ينم باورم

 ) گانهيآهنگ من تو رو كم دارم، از محسن (

 نكشون خونمو شيبا چشمات تو به آت بسه

 وونمويتو رو كم دارم و تو دل د من

 ميبرسه من و تو قدر هم و بدون يروز هي اگه

 مينسخت كنار هم بمو يكه تو لحظه ها اي

 نگو كار سرنوشته يكن يتركم م اگه

 مثل بهشته ايدن ميروز اگه لج نكن هي

 نكشون خونمو شيبا چشمات تو به آت بسه

 وونمويتو رو كم دارم و تو دل د من

 نكشون خونمو شيبا چشمات تو به آت بسه

  وونمويتو رو كم دارم و تو دل د من

 . ـــــوونــــمويد دل

 . كرد يحرفاش تو سرم صدا م. داشت يچشم ازم بر نم يلحظه ا يحت. من بود يرو نگاهش

به حسم نسبت به  يترانه پ نيتك به تك جمالت و كلمات ا دنيكنم كه مطمئنم با شن يدختر ميآهنگ رو با تموم احساسم تقد نيخوام ا يم(

 .)بره يخودش م

 ! به من بود؟... به... منظورش... مـ

 دور يبندازرو  نهيك نياز تو قلبت ا هيكاف

 چشم حسودامون كور. ميمال هم گهيوقت د اون

 گرونهيدنبال د يخوشبخت يگ يم چرا

 عشق كنارمونه. ميراه دور بر چرا

 نكشون خونمو شيبا چشمات تو به آت بسه

 وونمويتو رو كم دارم و تو دل د من

 نكشون خونمو شيبا چشمات تو به آت بسه

 ...تو رو كم دارم و تو من

 ! گه؟ يم يداره چ نيا... نيا! افته؟ يم يچه اتفاق! شه؟ يم يداره چ ايخدا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٢ 

 . كردم يخوب حسش م يليمن بود و خ ينگاهش هنوز هم رو ينيسنگ ينگاه كردم، ول زيبه م. درد گرفته بود سرم

 . ديكوب يام م نهيس ي وارهيقلبم گذاشتم، محكم خودش رو به د يرو رو دستم

 ! چرا؟! كنه؟ يم يجور نيچرا ا. تونستم تحمل كنم ينم گهيد

 

 پانزدهم فصل

 

 . پشت ساختمون داشتن كيكوچ اطيح هيبود و  يآپارتمان نايا يشاد يخونه . جام بلند شدم و به طرف پله ها رفتم از

 . طور بود نيالبته تا به االن كه ا. نداشتن يتيهمه سر و صدا شكا نيشدن و از ا ليها استثنا قا هيامشب جشن تولدش بود ظاهرا همسا چون

 يكردم گلوم حساب ياحساس م. حالم خوب نبود. يخواستم برم تو اتاق شاد يم. كردم و رفتم باال ينگاهش پله ها رو تند تند ط ينيسنگ ريز

 . به سقم دهيخشك شده و زبونم چسب

بازش كردم و . دميت پنجره و پرده رو كشراست رفتم سم هي. اتاق روشن شد. برق رو زدم ديكل. رفتم تو عيسر. دست راست در اول بود اتاقش

 . دميكش قيچند تا نفس عم

 . كردم يكه خونده بود فكر م يداشتم به حرفاش و آهنگ. مغزم هنگ كرده بود! قدر ُگر گرفتم؟ نيچرا ا يجا اومد، ول يكم حالم

 نگو كار سرنوشته يكن ياگه تركم م(

 مثل بهشته ايدن ميروز اگه لج نكن هي

 دور يرو بنداز نهيك نياز تو قلبت ا هيكاف

 چشم حسودامون كور. ميمال هم گهيوقت د اون

 گرونهيدنبال د يخوشبخت يگ يم چرا

 )عشق كنارمونه. ميراه دور بر چرا

 چرا؟ ! خواست بگه؟ يم يچ! ؟ييچه معنا يترانه پر از معنا و مفهوم بود، ول نيتك كلمات ا تك

  !جا چه خبره؟ نيا. شدم جيگ ايخدا

 : زد يم اديدرونم فر ييندا

 .حرفا رو نداره نيا گهيشعر خونده د هي! بسه تارا چه مرگته؟ -(

 . با معنا بود يول -

 . وسط تو رو سنَنَه نيخب معنا داشته باشه ا -

 !)ميخوند چشم تو چشم بود يم يوقت. نگاش فقط به من بود -

از اتاقا باز  يكيراهرو بودم كه در  يتو. جا بمونم نيتونستم ا ينم نياز ا شيب. رونياز جام بلند شدم و از اتاق رفتم ب قراريب. رو فوت كردم نفسم

 . رونياومدن ب لنيشد و چند تا پسر جوون كه از حالت صورتشون كامال مشخص بود مست و پات

چند تا مرد  نيحاال از ا يبودم ول دهياز مار و مور و جك و جونور نترس عمرم يتو. دفعه ترس برَم داشت هيدونم چرا  ينم. جام خشك شدم سر
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 ! واقعا چرا؟. مست وحشت كرده بودم

 . قلبم اومد تو دهنم. شد دهيو به راهم ادامه دادم كه ناغافل دستم از پشت كش نييرو انداختم پا سرم

 :زد و گفت يكشدار سوت

 . ميآرزو كرده بود گهيد زيچ هيجا كجا؟ كاش  نياشما كجا، . اوهـــــــو خانم خانمــــــا -

 . ديرس يزورم بهش نم يبكشم ول رونيبرگشتم و با نفرت خواستم دستم رو از تو دستش ب. خنده ريزدن ز شونيبق

 . تنه لش عاشقشه نيكنه ا يكه فكر م ياز شاد فيح. يپست عوض! هيكام دميتعجب د با

  ؟يخوا ياز جونم م يولم كن كثافت، چ -

 :زد قهقهه

 . به روش خودم يهمون جونت رو ول -

 . بكش كنار دستت رو ،يديتو به گور هفت جد و آبادت خند -

 :تو بغلش ديكش منو

 . يشبمون رو كامل كن يتون يتو م! شم؟يپ يحاال كه خودت اومد! چرا؟ -

 . عاشقته نامرد يشاد ،يپست يليول كن آشغال، خ -

 . خاطرت جمع خوشگله. مونه ينم بينص يالبته اونم ب. تو بغلمه يبه درك، بهتر از شاد -

 . خواستم به بازوش چنگ بزنم كه نذاشت. دميكش يبلند غيج. بود ستادهيكه كنار در ا يكيپرتم كرد تو بغل اون  يكام. نفر بودن چهار

 . كرد يرو روشن م گارشيداشت س يكام. دميكش غيبلندتر ج ديگردنم رو كه بوس ريز. واريمنو چسبوند به د. رو محكم نگه داشت دستم

 . جا نيا زنير يم هيببرش تو اتاق، االن بق -

 دهيكه خم شد دستام آزاد شد و خواستم فرار كنم كه از پشت موهام كش نيهم. رذل ي كهيمرت. شكمش ريكه جدا شدم با زانو زدم ز واريد از

 . و چشمام رو بستم دميكش يبلندتر غيج. شد

فكر كردم منو . شدم نيدفعه نقش زم كيخواستم ولم كنه كه  يدستم رو به موهام گرفتم و با ناله ازش م. كرده بود سيتم رو خصور اشك

 . چشمام رو باز كردم دميآخ و ناله شن يصدا يوقت يبردن تو اتاق و االن كارم تمومه ول

اونا هم چون مست . شده بود ريراشا باهاشون درگ. دادم هيتك واريبه د .و رفتم عقب دميكش نيزم يخودم رو رو. كردم يتعجب بهشون نگاه م با

 . كه بزنن نيخوردن تا ا يكتك م شتريبودن ب

 هيدنبال . از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق عيسر. كرد يكه قد بلندتر و چهارشونه تر از راشا بود مقاومت م يكام يشدن ول نيسه تا نقش زم اون

 . رو از پا بندازم يگشتم كه بتونم باهاش كام يم يزيچ

 . با وحشت نگاشون كردم. رونيبرش داشتم و اومدم ب. پنجره بود، افتاد ريكه ز يكيكوچ يچوب يبه صندل نگام

 يزيچ گهيد. كرد يصورتش كبود شده بود و خس خس م. هم دستاش رو دور گردن راشا حلقه كرده بود يو كام نيافتاده بود رو زم راشا

دستاش رو از دور گردن راشا  يكرد و حلقه  يبلند ياز درد ناله . يرو كوبوندم تو كمر كام ينمونده بود خفه بشه كه دستام رو بردم باال و صندل
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 . ديچيپ ياز زور درد به خودش م يافتاد كنار ول. باز كرد

 . و كمك كردم بلند شه دميبه طرفش دو. شده بود و دستش رو به گلوش گرفته بود زيخ ميكرد تو جاش ن يبه شدت سرفه م راشا

 حالت خوبه؟  -

 . دستم رو محكم گرفته بود. ميديهر دو به طرف پله ها دو. ديكردم كه دستم رو كش يداشتم نگاش م. سرفه سرش رو تكون داد با

 :خش دار گفت ييصدابا . داشت يتندتند قدم بر م. ميرفت نييدو از پله ها پا هر

 . ميجا بر نياز ا ديبا. برو مانتوت رو بپوش -

االن . زدنم يبهش زنگ م نيخودم گفتم تو ماش شيپ يخبر بدم ول يبه شاد يجور هيخواستم  يم. نبود زيجا گهيموندنمون د. با اون بود حق

 . ستيفرصت ن

 يبستم متوجه  يمانتوم رو م يداشتم دكمه ها يوقت ينبود، ول يهم خبر ياز شاد. ديرس يهمچنان مشغول خوندن بود و صدا به صدا نم يج يد

 . كه چشماش از تعجب گرد شد دميد ميكه راشا دستم رو گرفت و هر دو به طرف در رفت يوقت. شدم اياندازه متعجب پر يو ب رهينگاه خ

تونم بهش  يكه چه طور م نيا! رم؟ يشده االن دارم باهاش م يكه چ نيا. منم سكوت كرده بودم. گفت ينم يچيه. رونيب ميدو از در اومد هر

 ! ره؟يذارم دستم رو بگ يكه چرا م نيو ا! اعتماد كنم؟

االن دستم  يشد ول يگرفت چندشم م يدستم رو م بهيمرد غر هي اي يكه كام نيا. خودم هم قابل باور نبود يبرا. كردن يم جيو همه منو گ همه

! ؟يچ يام، ول يحال هيداد كه  يكه اومده بود سراغم بهم نشون م يتپش قلب. تفاوت باشم، نه يكه ب نينه ا. نبود الميخ نيتو دست راشا بود و ع

 . دونم يخودمم نم

كه بخوام با راشا برگردم خونه  نيا يموندم بدتر بود ول يم يمهمون ياگر تو. بد رو انتخاب كنم ديبد و بدتر با نيدونم كه ب يرو م نيا فقط

 . ميبود هيبه هر حال همسا. بد هم نبود نيهمچ

 يحت اديكه قرار بود امشب به سرم ب ييبال. ستين يتونم درك كنم كه آدم بد ينجاتم كرد م يكه امشب برا يبا كار يشناسمش، ول ينم درسته

 . فتهيراشا با حضور به موقعش باعث شد اون اتفاق شوم برام ن يانداخت، ول يفكرش هم رعشه به تنم م

 . داشت تيكارش هم برام اهم نيا ياومد ول يهر چند كه ما از هم خوشمون نم. ارزش داشت يدختر بودم كل هيدر نگاه من كه  نيا

 . حركت كرد يحرف چيو بدون ه ميسوار شد. بود يمشك 206پژو  هي نشيماش

 . ديشن يرو م لشيزنگ موبا يهم صدا دياون همه سر و صدا نبا يتو. داد يجواب نم. زنگ زدم يرو در آوردم و به شاد ميگوش عيسر

 . كه جواب داد نيچند بار شماره اش رو گرفتم تا ا. كه با خبرش كنم برام مهم بود نيا يول

 ! ؟يرفت يالو، تارا، كجا گذاشت -

 . رو بهت بگم يزيچ هي ديبا ؟يحرف بزن يتون يم يشاد -

 ! ؟يياتو االن كج يراست. بگو! شده؟ يچ -

 . گردم يتو راه خونه ام، دارم بر م -

 ! ؟يچــ -
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 گوش كن باشه؟  قيبهت بگم فقط دق يزيچ هيخوام  يم. ستيمهم ن نايگوش كن، ا -

 . بگو ،ياوك -

 . فكر كردم تماس قطع شده. اون طرف خط فقط سكوت بود. كردم فيرو براش تعر زيهمه چ يحدود تا

 ! ؟يشنو يصدام رو م يالو، شاد -

 :كنه گفت يم هيگرفته كه معلوم بود داره گر ييصدا با

 . بگو ،يگ يدروغ م يتارا تو رو خدا بگو كه دار -

 ... من دارم با. قتهيكردم حق فيكه برات تعر ييزايبه ارواح خاك پدر و مادرم تمام چ. گم يوقت دروغ نم چيمن ه يدون يتو كه م يشاد -

 . كرد ينگام هم نم يحت كرد و يم يمسلط رانندگ. كردم نگاش

 ... بود، االن من دهياگر اون به موقع نرس. يبعد از خودش بپرس يتون يگردم، م يمن دارم با راشا بر م -

 .آب دهنم رو قورت دادم. و سرم رو چرخوندم اوردميتاب ن. رو از جاده گرفت و به من دوخت نگاش

 :هق هق گفت با

 . كه منو دوست داشت يكام! شد؟ يجور نيآخه چرا ا يشناسمت، ول يم ،يگ يرو م قتيحق يكه دار دميفهم يكه قسم خورد نيباشه، هم -

وقت شب رو باهاش تو خونه تنها  هيبهت خبر داده باشم كه  يجور هيفقط خواستم . حرف بزنم اديتونم ز يفعال نم. زميكنم عز يدركت م -

 . شتيپ اديب يكيره زنگ بزن  ينم يدياگه د. ينمون

. كار رو كرده باشه نيباهام ا يشه كام يهنوزم باورم نم يجا تنها باشم، ول نيترسم ا يم. ششيرم پ يزنم به عمه شب رو م يباشه، االن زنگ م -

 . وقت چيكنم، ه يكدومشون اعتماد نم چيبه ه گهيد. مشت دغل بازن هيمردا نامردن، همشون  يتارا؟ همه  هيچ يدون يم

 . رفت، اون االن شكست خورده بود يانتظار ازش م نيهم. دميكش يقيعم نفس

كه قصدشون  ستنيدروغگو و نامرد ن يهمشون مثل كام. شه يم دايتوشون خوب هم پ. ستنيمردا مثل هم ن يهمه . رو نگو نيا ،ينه شاد -

 ياز غرورش باق يزيو چ دنيشك شيدختر رو به آت هيكه به دروغ بگن دوستت دارم و بعد كه احساس  نيا. دختر باشه هيشكستن غرور 

 . شه يم دايكنم هنوز هم اطرافمون مرد پ يمن فكر م. شونيو خوش گذرون يكنار و برن رد زندگ بكشنراحت  الينگذاشتن با خ

. با تعجب نگاش كردم. شهيخورد تو ش يبودم مطمئنا سرم م اوردهيراشا محكم به جلو پرت شدم كه اگر دستم رو به موقع جلو ن يترمز ناگهان با

 . فكش منقبض شده بود و چشماش بسته بود. داد يدستش محكم فرمون رو فشار م يبا انگشتا

 ! چشه؟ گهيد نيا! وا

 ! ؟يخوب! شد؟ يالو، تارا چ -

 . بهت گفتما ينره چ ادتيفعال خداحافظ، فقط . آره آره، خوبم -

 . خداحافظ. باشه، ازت ممنونم -

 . حق داشت. كرد يم هيگر هنوز

 . شد و محكم در رو بست ادهيپ نياز ماش. نگاه پر از تعجبم هنوز هم به اون بود. رو قطع كردم يگوش
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 ! كنه؟ يم يجور نيچرا ا. آوردم يسر در نم چيه

زل زدم تو . هوا برگشت و نگام كرد يب. ديتو موهاش كش يدست. حالتش كالفه بود. داده بود هيتك نيبه كاپوت ماش. جلو نگاش كردم ي شهيش از

 ! ؟يچ يناراحت بود، ول يزيچ هيانگار از . چشماش

. دمشييپا يچشم م ياز گوشه  يكردم ول ينگاش نم گهيد. رو باز كرد و نشست نيدر ماش. شد رهيچشمام خ يهمون جا چند لحظه تو از

 . و حركت كرد ديكش يقينفس عم. استارت زد و دستاش رو به فرمون گرفت

 دوستته؟  نيبهتر يشاد -

 . بود يمعمول. داد يرو نشون نم نيصداش ا يكردم ناراحته ول فكر

 . خورن يساده گول م يدخترا شهيخب، هم يول هيآره، دختر ساده ا -

 :ابروش رو انداخت باال و گفت يتا هي. كرد نگام

دختر رو  هيراحت  يليكه طرف تا چه اندازه كار بلد باشه كه بتونه خ نهيمهم ا. ارهند يبستگ يبه ساده و زرنگ. كنم يطور فكر نم نيمن كه ا -

 . گول بزنه

 . تونه بشناسه يكس نم چيه طونيمردا رو جز خود ش. هست نميآره خب ا -

 ! ؟يچ يزد يكه پشت تلفن به شاد ييپس اون حرفا! چه طور؟ -

 ! كدوم؟ -

 . ستنيشه و همه نامرد ن يم دايهنوز هم مرد پ -

 ! گفتم؟ يم ديبا يچ. كردم سكوت

 ! ؟يپس چرا ساكت -

 . ستين بيع يكس ب چيه. شه يم دايهر دو گروه آدم خوب و بد پ يبه نظر من زن و مرد نداره تو يدون ينه، خب م -

 :رو تكون داد سرش

چشم  يجلو شهيتختت كه هم ينم درست رو به روتو اتاق خوابت او يبعدش هم بزن يقاب كن يسيبا آب طال بنو ديجمالت رو با نيا. نيآفر -

 ...يه ،يحال كن يه ،يحظ كن يه دنشيباشه و از د

 ! ذاشت؟ يداشت سر به سرم م. نگاش كردم. ديخند طنتيش با

 ! ؟يكـنــ يمسخـره م -

 . كنم يغلط م -

 . خب بكن -

 . چشم -

 . شد رهيو به جاده خ دياون هم خند. با لبخند روم رو برگردوندم. ميهم نگاه كرد به

 . ميبود اليو كينزد
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 ... خوام خواهرام ينم. شم يم ادهيدر پ يجلو -

 . هيخودش گرفت منظورم چ يندادم ول ادامه

 . باشه -

 ... باشه كه من با تو برگشتم خونه و يشَك يخوام جا ينم. تو ايبعد از من ب قهيدر ضمن چند دق -

 ! ه؟ياشكالش چ! چرا؟ -

 . يچيه -

 :رو تكون داد و گفت سرش

 . سوال هي -

 :رو بهش كردم و گفتم. نگه داشت اليو يجلو

 ! ؟يچ -

 :كرد نگام

 ! ؟يتو دوست پسر دار -

 :رو بهش بگم كه تند گفت نيخواستم هم! داشت؟ يبه اون چه ربط. كردم اخم

 . نده يجواب بده، نخواست يخواست. نيسوال بود هم هي. تو رو سننه يبگ يخوا يدونم م يم. نكن نيتوه. نشد گهينه د -

 . چشماش نبود يتو يآثار شوخ. نگاش كردم ديترد با

 :كردم تو و گفتم شهيسرم رو از ش. شدم ادهيرو باز كردم و پ نيماش در

 . ممنونم يكه بهم كرد يبابت امشب و كمك يراست. نه -

 . شدم يم ديداشتم ناام گهيد يخوب شد گفت -

 ! ؟يچ -

. بكنه يتشكر خشك و خال هيبعد هم زورش اومد . دختر رو از دست چند تا آدم مست نجات دادم هيگل كرد و  ميباز نيب فردكه امش نيا -

 . معرفتن يرو نجات ندم چون واقعا ب يدختر چيجون ه گهيبستم كه د يكم كم داشتم با خودم عهد م

 ! معرفتم؟ يبازم ب! ؟يخب حاال كه تشكر كردم چ -

 :و گفت ديخند

 ...كه نيمگر ا. دم يرو نجات نم يدختر چيبازم جونِ ه ينه، ول -

 . بهم انداخت و سكوت كرد يخاص نگاه

 . كردم يلب خداحافظ ريفقط سرم رو تكون دادم و ز. دمياز نگاش نفهم يزيچ

 . رفتم كه صدام كرد يبه طرف در م داشتم

 ! ه؟يچ گهيد -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٨ 

 :و گفت رونيرو از پنجره آورد ب فميك

 نگهش دارم؟  يادگاري -

 :اخم رفتم سمتش با

 . رينخ -

 . با همون اخم نگاش كردم. برد تو عيرو سر دستش

 . رو بده فيك ؟يكن يم نيچرا همچ -

 . شه، شرط داره ينچ، نم -

 :تعجب گفتم با

 . رو بده فميك! تو؟ يگ يم يچ! شرط؟ -

 . عمرا يگفتم كه، تا شرطم رو قبول نكن -

 :نگاش كردم كالفه

 ! ؟يخب، چه شرط يليخ -

 . يكن يتو قبول كن ضرر نم -

 . شنوم يم -

 :خنده سرش رو تكون داد با

 . رونيب يايبا من شام ب ديفردا شب با. گم يباشه م! يلجباز يليخ -

 ! اوهــــو! من با اون؟! شام؟! گه واسه خودش؟ يم يچ نيا. رونيزد ب يداشت از حدقه م چشمام

 :رو زدم به كمرم و با اخم گفتم دستم

داره  يليچه دل. خودش يس يهر ك گهيد. درست، منم گفتم ممنون يكه امشب جونم رو نجات داد نيا. باشه ريخ دنيحضرت آقا خواب د -

 ! رون؟يپاشم با تو شام برم ب

  ؟يدوست پسر ندار يگ يمگه نم -

 ! ؟يخب كه چ -

باور كن  رون؟يب يايشب شام با من ب هيداره  يچه اشكال. ميهم كه هست هيهمسا. چرا يست معمولدو يخوام دوست پسرت باشم، ول يمن نم -

 . الاقل به خاطر امشب. بار كي نيهم

 :مشكوك نگاش كردم و گفتم! كرد؟ يقدر اصرار م نيا چرا

 تيو قصدت اذ يخوب گوشات رو وا كن اگه دست از پا خطا كن نيكار اون شبه؟ بب يتالف نمينكنه ا! ؟يخوا ياز جونم م يراستش رو بگو چ -

 فهم شد؟  ريش. و به حالت زار بزن ننيهم بش هيهمسا يآسمون و كالغا و مرغ و خروسا يكه مرغا ارميبه سرت م ييكردن من باشه چنان بال

 :برد باال و با خنده گفت ميرو به حالت تسل دستاش
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 . فتميبا شماها در ب ديروشن شدم كه نبا يو جك و جونورات، حساب كريدها و مارمولك غول پبا همون اژ. نه نه، من غلط بكنم -

 . يد يم شنهاديو باز پ يدون يخوبه كه م -

 . يايباهام ب ياگر قبول كن يبهت بگم، ول يزيچ هيخوام فردا شب  يدر ضمن م. دوستانه ست شنهادميبابا پ يا -

 از كجا باور كنم؟  -

 :گفت يزد و با نگاه خاص لبخند

 . شه يراشا سرش بره قسمش شكسته نم. طور باشه نيخورم كه هم يقسم م -

 . آره خب، قسم خورد! گه؟ يداره راست م يعني. نگاش كردم ديترد با

 :برداشت كرد و گفت تيرضا يرو از رو سكوتم

 . دنبالت اميم .فردا شب ساعت نُه چند متر اون طرف تر منتظرم باش گه؟يد يقبول كرد -

 . متاسفم ام،يمن نم يول -

رو از  نميبا اخم نگاش كردم و آست. مانتوم رو گرفت و برم گردوند نيآست. دميرو شن نشيباز و بسته شدن در ماش يطرف در رفتم كه صدا به

 . رونيب دميتو دستش كش

 ! ؟يكن يچه كار م -

  ؟ياگر ازت خواهش كنم چ -

 ! كرد؟ يقدر اصرار م نيآخه چرا ا! بود يجد. تعجب زل زدم تو چشماش با

 . االن بگو نيخب هم ؟يبگ يخوا يم يچ -

  ؟يايم. نه، فردا شب -

 . نشده بودم يجور نيتا حاال ا. زد يقلبم آروم و قرار نداشت، تند م. تو هم قفل شد نگاهمون

 :گفتم ديشد كه از دهنم پر يداشت و چ ينگاه چ نيدونم ا ينم. چشمام بود يسرگردون تو نگاهش

 . فردا شب راس ساعت ُنه -

 :لبخند نگام كرد كه به خودم اومدم و تند گفتم با

 . يبگ يخوا يم يكنجكاوم بدونم چ شتريدر ضمن ب. دوستانه يو گفت ميا هيفقط چون همسا ن،يبب -

 :لبخند سرش رو تكون داد با

 . خوره يم يمواقع به هر درد شتريكه ب امرزهيرو ب يكنجكاوحس  نيخدا پدر ا. باشه چشم -

 . لبخند روم رو برگردوندم با

 ! ؟يچ فتيخانم ك يه -

 . ديكه بلند خند دمياز دستش كش. گرفته بودش باال. تند برگشتم طرفش. رفت ادميرو  فميخاك به سرم ك يوا يا

 :لب با حرص گفتم ريز
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 . زهر مار -

 :لب گفت رياونم ز. و لبخندش آروم آروم محو شد ديشن

 . بد اخالق -

 . شد نشيرفت سوار ماش. بهش انداختم يرو انداختم باال و نگاه تند ابروم

 . برنگشتم نگاش كنم گهيد. در باز شد و رفتم تو. ترالن جواب داد. رو زدم زنگ

 . اومده بود سراغم يمونيدونم چرا پش ينم. كردم قبول كردما يچه غلط! با قرار فردا شب چه كار كنم؟ حاال

 . كردم يكاش قبول نم يا! خــــدا يا

 :از جاش بلند شد و گفت ايتان. و ترالن تو سالن بودن ايتان. تو رفتم

 . يچه زود برگشت -

 :طرف اتاقم رفتم و در همون حال جوابش رو دادم به

 . اصرار كرد نموندم يشاد يهر چ. زود برگشتم اديب سيزنگ بزنن پل دميم ترسمن. ادهيدادن گفتن سر و صداتون ز ريهاشون گ هيهمسا -

 ! گم؟ يدارم دروغ م دهينكنه فهم. ختيقلبم ر. بازوم رو گرفت ايتان

 ! ؟يبرگشت يبا ك! دنبالت؟ اميب يچرا زنگ نزد -

 :و گفتم رونيرو دادم ب نفسم

 كنه؟  يم يچه فرق. يبا تاكس -

 :چشمام زل زد و گفت تو

  ؟يشام خورد -

 . نه -

 . كنم يبرات غذا گرم م ايبرو لباست رو عوض كن ب -

 . يباشه، مرس -

 . راشا و قرار فردا شب فكر نكنم يكردم به اتفاقات امشب و حرفا يسع. تو اتاقم و به سرعت باد لباسام رو عوض كردم رفتم

 . دهر چه بادا با ال،يخ يب. سميپاش وا ديبود كه كردم و با يغلط هي

***** 

 :بست گفت يمانتوش را م يرو به ترالن كه تند تند دكمه ها ايتان

 ! عجله؟ نيكجا با ا -

 :ترالن

 . اميم يتند سهيگفتم دمِ درش وا. شبنم منتظرمه ،يخوام برم كتابفروش يم -

جلو كه پنچر شده بود  كيالست دنيبا د يرفت ول نشيبه طرف ماش. شانه جا به جا كرد يرا رو فشيك. خارج شد اليو از و ديرا پوش شيها كفش
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 :لب غرغر كنان با خودش زمزمه كرد ريلگد زد و ز كيبا پا به الست. آه از نهادش بلند شد

 . يكه سالم بود روزيآخه؟ تا د يپنچر شد يشانسه من دارم؟ تو ك نميا. ايد ب. تو روحت يا -

. ديرا از آن طرف شن انيرا يرا در آورد تا به آژانس زنگ بزند كه صدا لشياموب. ديسر مرتب كرد و كالفه دور خودش چرخ يرا رو شالش

 . آورد و نگاهش را به آن سمت دوخت نييدستش را پا

 :انيرا

 اومده؟  شيپ يمشكل ه،يسالم همسا -

 :اشاره كرد نشيماش يپنچر شده  كيرا با حرص جمع كرد و با چشم به الست شيلب ها ترالن

 . فعال. ستين يمشكل ي، ولكه دينيب يسالم، م -

 . آژانس را گرفت يطرف در رفت و در همون حال شماره  به

 . دييبفرما اليآژانس دان -

 . خواستم يم نيماش هيسالم آقا،  -

 . رو بفرستم نيماش ديآدرس بد ديصبر كن ديتون ياگر م. ميندار نيماش گهيساعت د ميسالم، متاسفم خانم تا ن -

 :هم فشرد و كالفه گفت يرا رو شيها لب

 . خداحافظ. خواستم ينه ممنون، االن م -

لب بر  ريشده بود و ز رشيد. بود اليبود همان آژانس دان كينزد اليكه به و يتنها آژانس. قطع تماس را فشرد يدكمه  يخشمِ كنترل شده ا با

تارا هم كه . رفت يم لشيتحو يبود و امروز برا رگاهيتعم ايتان نيماش. رفت يم ادهيپ ابانيتا سر خ ديحال با نيبا ا. فرستاد يشانسش لعنت م

 . نبود يچاره ا. نداشت نيماش

. ستاديا انيرا دنيبا د. از پشت سر برگشت ينيبوق ماش يصدا دنيفاصله گرفته بود كه با شن الياز و يچند قدم. طرف در رفت و بازش كرد به

 . داد نييجلو را پا ي شهيترمز كرد و ش شيكنار پا انيرا

 :انيرا

 . رسونمت يم يريمس هيباال، تا  ايب -

 :ترالن

 . رميگ يم نيماش هيرم از اون جا  يم ابونينه ممنون، تا سر خ -

 :انيرا

 . كردنت رو ندارم تيمطمئن باش قصد اذ ؟يكن يچرا تعارف م گهيپس د. داستياز حالت كالفه ات پ ييجورا هي. شده رتيكنم د ياحساس م -

دچار سوء تفاهم  انيحس كرده بود كه را. نگاهش كرد رهيترالن خ. داد هيتك يصندل ينشاند و به پشت يشانيبر پ يحرف اخم كمرنگ نيزدن ا با

 . داز آن معطل كن شتريشده بود و دوست نداشت شبنم را ب رشيد يحساب ياز طرف يهم نبود كه آن را برطرف كند ول ليما. شده است

 . زند پشتش را به او كرد و به راهش ادامه داد يم يكند و نه حرف ينه نگاهش م انيرا ديد يوقت. اصرار كند گريبار د كي انيبود را منتظر
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 :لب گفت ريز

 ... كنه و يقهر م يزِرت ؟يزد يم گهيتعارف د هياومد  يحاال جونت در م. ياز خود راض يپسره . به درك -

 . نگاهش كند تيباعث شد در جا بپرد و با عصبان نيبلند بوق ماش يصدا

 :ترالن

 . دميچته؟ ترس -

 :با لبخند نگاهش كرد انيرا

 . شدم يداشتم رد م -

 :ترالن

 جلوت رو گرفته؟  يخب رد شو، ك -

 :انيرا

 . ير يراه م يمن دار نِيماش يراسته  قايدق. تو -

 . داشت يقدم بر م اليخ يترالن درست وسط جاده بود و ب. حق با او بود. كرد نگاه انيرا نيبه خودش و ماش تيبا همان عصبان ترالن

 . تا او رد شود ديرا كنار كش خودش

 :انيرا

  ؟يكن يبازم قبول نم يازت بخوام سوار ش گهيبار د هياگه  -

 . حركت كرد انيكه نشست را نيهم. رفت نشيآرام به طرف ماش. كرد يقبول م دينداشت و با يچاره ا. مكث كرد و به اطرافش نگاه كرد يكم

 :كرده بود كه سر حرف را باز كرد ياز راه را ط يكم ريمس

  ؟ير يشه بپرسم كجا م يم -

 :ترالن

 . رميگ يم ياش رو تاكس هيشم، بق يممنون م يمنو برسون يريمس هينه، تا  -

 :انيرا

 . رسونمت يخودم تا مقصد م ه،يخب چه كار -

 :گفت عيسر انيخواست مخالفت كند كه را ترالن

 . ميريهم مس گه،يد ارينه ن -

 :ترالن

 ! رم؟ يمن كجا م يدون يمگه م -

 :انيرا

 . كار نشد نداره. ميبش ريكنم كه هم مس يم يمن كار. خواد باشه يهر كجا كه م -
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 :متعجب نگاهش كرد ترالن

 ! ؟يچ يعني -

 :زد لبخند

  ؟ير يكجا م ينگفت. اليخ يب ،يچيه -

 :كرد و گفت يكوتاه مكث

 . يكتابفروش -

 :انيرا

  ان؟يپو -

 :ترالن

 . آره -

 :انيرا

  م؟يريهم مس يديپس د. باالتره ابونيخ هيمن هم  يچون مغازه  ه،يكه عال نيخب ا -

 رشيترالن هم چون د. راند يه سرعت مب انيرا. هر دو سكوت كرده بودند. را نگاه كرد رونياز پنجره ب. لبخند زد و سرش را برگرداند ترالن

 . خوشش آمده بود انيهم از دست فرمان را ياز طرف. بود دهيترس يهمه سرعت كم نياز ا ينداشت، ول يتيشده بود شكا

 . بود حركاتش خطرناك و دردسرساز نبود اديكرد و اگر هم سرعتش ز يم يرانندگ مسلط

 . شده بود جاديا يجالب بيمخالف، ترك يدو بو نيترالن پر كرده بود و از ا ميو عطر مال انيادكلن تلخ را ي حهيرا را نيماش يفضا

 . به ترالن انداخت ينگاه ميو ن ديكش يقينفس عم انيرا

 . بود لبخند زد ستادهيكتابخانه ا يشبنم كه جلو دنيترالن با د. ترمز كرد يكتابفروش يجلو. نمانده بود يراه گريد

 :انيرا

  ؟يديرس يم عيقدر سر نيا ياومد يم ياگر با تاكس شييخدا. يهم كتابفروش نيا د،ييبفرما -

 :با لبخند نگاهش كرد ترالن

 . ستيخوب ن نميا ،يكن يم يتند رانندگ يليخ ينه خب، ول -

 :هم لبخند زد انيرا

 . شده بود رشيد يخانم حساب هيچون . بار استثنا بود نيا -

 :كرد گفت يرا باز م نيكه در ماش يبرداشت و در حال انيرا يترالن آرام نگاهش را از رو. بهم انداختند يدو در سكوت نگاه هر

 . خداحافظ. در هر صورت ممنونم -

 . با تعجب برگشت و نگاهش كرد. زد شيصدا انيهنوز قدم اول را برنداشته بود كه را. شد و در را بست ادهيپ

 . به طرفش رفت. كرد يبه او نگاه م نشيسقف ماش يشده بود و از رو ادهيپ انيرا
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 . نقص بود يب شهيمثل هم. يدار طوس قهيبلوز . يدود نيشلوار ج. شده بود انيامروز را پيت يتازه متوجه  ترالن

 :را به طرف ترالن گرفت كارتش

 هيدر هر صورت همسا. شم در خدمت باشم يحال مبود خوش ياگر كار. نوشته شده لميموبا يمغازه و پشتش شماره  يشماره . كارت منه نيا -

 . گهيد ميهست

 :كارت را در هوا تكان داد و گفت انيلب باز كرد تا جوابش را بدهد كه را ترالن

دو نه مثل . ميبه بعد كامال دوستانه با هم رفتار كن نيدوست دارم از ا. خسته شدم يهمه لج و لجباز نيواقعا از ا. كنم قبولش كن يخواهش م -

اگه تو هم . طور باشه نيخوام ا ينم گهيد يرفته، ول شيپ يلجباز يتا به االن هم كارامون رو. ميندار يما كه با هم پدر كشتگ. يتا دشمنِ خون

 . هيگم، خداحافظ همسا يفقط م ست،ين يصورت، حرف نيا ريدر غ. پس كارت رو قبول كن يمنو قبول دار يحرفا

 . داد يگوش م شيشده بود و با دقت به حرف ها رهيخ انيتمام مدت در چشمان را ترالن

 يبرا«: در دل گفت. هم كه شده دوستانه رفتار كنند يمدت يبا هم نداشته باشند و برا يجنگ و جدال گريكه د. خواست يرا م نيهم هم خودش

 » .يهمه لج و لجباز نيخسته شدم از ا. ستيتنوع هم كه شده بد ن

را  انيرا يزمزمه  يكرد و به طرف شبنم رفت، ول انيپشتش را به را يحرف چيبدون ه. جلو برد و كارت را گرفت دستش را يلبخند كمرنگ با

 . ديشن

 :انيرا

 . هيممنونم، همسا -

 . و به شانه اش زد ديخند طنتيترالن با ش دنيشبنم با د. در همان حال لبخندش پررنگ تر شد يول برنگشت

 . بابا دست خوش ؟يد يو لو نم يكن يم دايبود؟ دوست پسر پ يك پهيخوشت نيكلك، ا -

 . ست هيهمسا. ستيدوست پسرم ن! تو؟ يگ يم يچ -

زود  االيد ! كو؟ نتيماش يراست! كنه؟ يتو آژانس كار م! پس چرا اون تو رو رسوند؟. خدا بده شانس. نيدار يباحال ي هيچه همسا! بـــــرو -

 . باش جواب بده

 :نگاهش كرد يم ساختگو با اخ ديخند

 ميشده بود آژانس هم تا ن رميخب د. هم لطف كرد منو رسوند انيپنچر شده بود، را نميبگم ماش ديمحض اطالعت با ؟يكن يم ييبازجو يدار -

 . اميشد كه قبول كردم باهاش ب نياومد، ا يساعت نم

 قصد ازدواج نداره؟  نميهم كه هست، اسمشم كه باحاله، بگو ب پيخوشگل و خوشت. انيداره، را يچه اسم باحال! اوهـــــو -

 :هلش داد يخنده شانه اش را گرفت و به طرف كتابفروش با

 . گمشو برو تو، كم چرت و پرت بگو -

 شد؟  تيحسود هيچ -

 . خفه -
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فرامرز  يصدا دنيكه تمام شد ترالن با شن اندشيخر. از آن به كتابخانه اختصاص داده شده بود يشدند كه بخش يدو با لبخند وارد كتابفروش هر

 . آرام برگشت و با تعجب نگاهش كرد

 :انداخت و گفت ريسرش را ز. محجوبانه لبخند زد و جلو آمد فرامرز

  ن؟يسالم ترالن خانم، خوب -

 :ترالن پوزخند زد و رو به فرامرز گفت. به ترالن انداخت يبا تعجب نگاه شبنم

 خوبن؟  يبانيش يآقا ن؟يشما چه طور. يسالم، مرس -

 . رسونند يسالم م. ممنونم، پدر هم خوبن -

 . با اجازه. سالمت باشن -

 :فرامرز در جا متوقفش كرد يطرف در رفت كه صدا به

 . رسونمتون يمن م ديندار نياگر ماش -

 . خداحافظ. هست نينه ممنون، ماش -

 . آمدند رونياز كتابخانه ب عيدست شبنم را گرفت و هر دو سر حرف زدن بدهد يبرا يآن كه به او مهلت بدون

 ! بود؟ يك گهيد نيا -

 كجاست؟  نتيماش. مزاحم -

  م؟يكجا بر. اون طرف پاركه -

 . گردم خونه يو بعد هم من بر م ميزن ياطراف م نيدور ا هيفعال  -

 . مهمونِ من م،يبخور يبستن هي ميبر. شه يكه نم يخشك و خال -

 . بهتر نياز ا يچ ،ياوك -

 . يسيجون به جونت كنن خس -

 . كه هست نهيهم -

 . شدند نيو سوار ماش دنديخند

***** 

 

 "تارا  "

 ايرفتن بدن  يترالن بفهمن بهم اجازه  اي ايتان يمطمئن نبودم كه وقت. نگه دارم يامشب رو مخف ي هيكردم تا بتونم قض يجور م يبهونه ا هي ديبا

 .كردم يم اطياحت ديخب با يكرد ول شيشد كار ينم گهيگرچه من قبال درخواست راشا رو قبول كرده بودم و د. نه

 يا. نبودم مونيدونم چرا پش ينم يدونستم اشتباه محضه ول يم. دم يدارم انجامش م يدونستم هم واسه چ يكارا نكرده بودم و نم نيحاال از ا تا

 چه كار كنم؟ گهيدونم د يخب نم .دونم يبابا همش كه شد نم
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براق  يو شال مشك فيهمرنگش، همراه ك نيو شلوار ج ديسف يمانتو هيرو  پميت. بود ميساعت هشت و ن. اومدم رونيو آماده از اتاقم ب حاضر

 .كرده بود ليتكم

 .حالتش رو داشت يول فتهيب رونياز شال ب ادينبود كه ز يجور يبودم ول دهيرو كج اُتو كش موهام

 .هم داشت رو دستم گرفتم يبلند يكه پاشنه ها ميمشك يمجلس يكفشا

 :و اون سر و شكل هر دو تا ابروش رو داد باال و با تعجب گفت دنميو با د دياز تو آشپزخونه سرك كش ايتان

 !سر و شكل؟ نيموقع و با ا نياونم ا! ؟يكجا به سالمت! به به -

 .دادم يم يسوت ديبان. دهنم رو قورت دادم آب

 :كفشام رو پام كردم و گفتم لكسير

 .ميرزرو كرده و چند تا از بچه ها رو هم دعوت كرده دور هم باش زيرستوران م هيزنگ زد گفت امشب تو  يكه شام نموندم شاد شبيد -

 :بستم كه گفت يبندش رو م داشتم

 ؟يچرا زودتر نگفت. الزم نكرده -

 :ستادميتو جام ا صاف

- يكردم ازم دلخور م يرو قبول نم شنهادشيخب اگه پ. ول كردم اومدم يوسط مهمون. بد شد برگشتم شبيد شييخدا. گهينكن د تياذ يتان! ا 

 .شد

 :كم نگام كرد و بعد هم سرش رو تكون داد هي

 .رسوندمت يكه كار دارم وگرنه م فيح. يگرد يهم بر م يو با تاكس ير يم يبا تاكس يباشه، ول -

 !ترالن كجاست؟ يراست. باشه حتما. يمرس -

! گفتما ينره چ ادتي. ميريكال درگ. دانشگاه ميبر ديهم من و ترالن با گهيد ياز هفته . چهلم عمه ست گهيدر ضمن سه روز د. تو اتاقشه -

 ؟يديفهم. كه واسه ات بوق زد و گفت مسافر كشه ينينه هر ماش يش يم يفقط هم سوار تاكس. مراقب باش

 :رفتم سمت در و گفتم الفهك

 .ستميخب، خنگ كه ن يليخ -

 .شده، مواظب باش اديگم گرگ ز يم ،يگم خنگ ينم -

 .يباشه چشم، بـــــا -

 .بگه كه با اون هستم ديبهش زنگ زد و از من پرس ايهماهنگ كرده بودم كه اگر تان ياز قبل با شاد. دمينفس راحت كش هيو  رونيزدم ب اليو از

 !گرفتار شدما يعجب مكافات. نكنم ريخَر تو گل گ نهويع يجور نيكردم تا حاال ا يخدا كاش درخواستش رو قبول نم يا

. تر بود چون كه وادارم كرد برم يگفت برو قو يكه م يخب اون دل يگفت نرو، ول يدلم م هيگفت برو و  يدلم م هي. دونم چرا دو دل بودم ينم

 .طور بشه نياست اخو يهم خودم دلم م ديشا اي

 !جميگ جِيكه االن گ يوا. دونم ينم
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*** 

 .سوار شدم و اونم راه افتاد عيسر نيهم يواسه  م،ينداشت اليبا و ياديز يفاصله . منتظرم بود نشيماش تو

 .سر جام نشستم خيس. نگاش نكردم يلب سالم كردم ول ريز

 .حرف نداشت شييخدا. اومد يبو خوشم م نيكه من چه قدر از ا يوا. خوش ادكلنش رو استشمام كردم يها فقط بو نيا يهمه  از

 .و باعث شد نگاش كنم ديچيگوشم پ يشادش تو يصدا

 .ديمركبمون رو منور كرد. زيعز ي هيســـالم خانم خانما، همسا -

 !؟يكن يمسخره م -

 .از قدوم مبارك شماست خانم ؟يچ يعني نيا. شده شهياز هم شترينورشون ب نميماش يجلو يچراغا گاين ه؟يبابا مسخره چ يا -

 .نگفتم يزيلبخند روم رو برگردوندم و چ با

دو  نيبه هر حال از ا. كنه يزنه منو ناكار م يم يكي ايكنم  يرو ناكار م يكيزنم  يم ايتهش  يتموم راه رو اگه سكوت كن! ؟يپس چرا ساكت -

 .ستيحالت خارج ن

 !اون وقت چــرا؟ -

 :بهم انداخت و با لبخند گفت يخاص نگاه

 لشيكنه دل يزنه منو ناكار م يم يكيمورد دوم هم كه گفتم . كنم يرو ناكار م يكيزنم  يبره م يخوابم م يطرف تو حرف نزن هي. گهيد گهيد -

 يم تازه اون خانم همه چكه من باش يو خوشگل و خوش سر و زبون پيخوشت يآقا هيكنار  ينشست يكه شما باش يتموم يخانم همه چ هيكه  نهيا

بعد هم كه خدا اون . كنه يزنه ناكارم م يسمتم اونم م اديداره م اروي نميب يهم كرده و منو فرستاده تو حالت خلسه خب معلومه نم سكوتتموم 

بعد . افته گردنت يخونم م رميم يافتم م يزبون حسودا الل به حمدهللا، چشم بدخواها كور، م شااهللا،يهر دو تاش كر ا طونيگوش ش اره،يروز رو ن

 يجور نيا يخوا يحاال اگه م. يباق اريد يسرم و منو فرستاد يتو يختيخاك رو ر نيشه كه تو ا يسر وقتت و ازت عارض م اديشبونه م وحمر

 .بگو يزيچ هينشه 

 :گفتم يجد

 !ست؟يزود ن تيميو صم يهمه راحت نيبگم؟ بعدش هم به نظرت ا يمن چ! كه ميديرس گهيد يهمه حرف زد نيخب ا -

 .وقتشه قاينه، دق -

 !؟يوقت چ -

 .شم تو حرف بزن يخب حاال من ساكت م ،يچيه -

 .يبه من بگ يزيچ هي يخواست يندارم، ظاهرا تو م يمن حرف -

 .گم يموقعش كه شد بهت م. ستياالن وقتش ن ياون كه بلــــه، ول -

 !ه؟يموقعش ك -

قدر زود  نيچرا ا! كنه؟ يبرخورد م يميقدر باهام صم نيچرا ا! ه؟يآوردم كه قصدش چ يسر در نم. ديخند طنتيبهم انداخت و با ش ينگاه مين
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 .كنم يكرد االن كامال دوستانه باهاش رفتار م ياز صد تا دشمن هم با من بدتر تا م روزيكه تا د ينيباهاش راه اومدم و ا

 !يقدر ناگهان نياون هم ا! بود؟ يچ رييهمه تغ نيا ليدل واقعا

 .بود يساخته شده بود و حالتش سنت ميقد يدرش هم به سبك درها يحت. ميشد ادهيهر دو پ. نگه داشت يرستوران سنت هي يجلو

مخصوص . قرار داشت يبزرگ و چوب يهر كدوم از درختا تخت ها ريبلند كه ز يپر از درخت ها. بايكامال باز بود، سرسبز و ز يفضا داخلش

 .يرانيپسند ا يسنت يخانواده ها

اطرافم كه  طيمح دنيداشتم از د. ميممكن نشست يجا نياز تخت ها دنج تر يكي يرو. اومد يجور سبك ها خوشم م نياز ا. عاشقش بودم يوا

 .دميبردم كه صداش رو شن يشمال نبود لذت م يشباهت به باغ ها يب

 چه طوره؟ -

 :خودم بودم گنگ نگاش كردم و گفتم يكه تو حال و هوا من

 !؟يچ -

 :و با دست به اطراف اشاره كرد ديخند

 به نظرت چه طوره؟. گهيگم د يجا رو م نيخب ا -

 .هستم يسنت ناتييو تز ليعاشق وسا. اومد يجور جاها خوشم م نياز ا شهيهم. هياوه عال -

 .هم به سفارشاتمون اضافه كرد دهيالبته راشا كباب كوب ميادهر دو جوجه سفارش د. شمونيموقع گارسون با منو اومد پ همون

 :از رفتن گارسون رو بهش گفتم بعد

 !نبود؟ يهمون جوجه كاف -

 .شه يم شتريجا اشتهام ب نيا اميمن كه هر وقت م م؟يازش استفاده نكن ستيهوا ن نيا فيح يليخدا وك. نه -

انصافا انتخابش  يشناخته، ول ياطراف رو م نيالبد از قبل ا. ييجا نيهمچ هيآورد  يمنو نم كه يخوديآره خب وگرنه ب. جا اومده نيقبال هم ا پس

 .معركه ست

 !؟يبگ يخوا يهنوزم نم -

 .بعد از شام يگم، ول يچرا م -

داد و حاال حضورش رو از  هيتك ياونم به پشت يكه بهم بچسبه ول نينه ا. درست كنارم نشست. با تعجب نگاش كردم. زانو به طرفم اومد رو

 .كردم يحس م كينزد يليخ يفاصله 

 .تخت و رفت يغذاها رو آورد، گذاشت رو گارسون

 .ياز هر كدوم كه دوست دار. خب شروع كن -

 .بخورم شتريتونم ب يشبا نم. جوجه رو هم كامل بخورم هنر كردم نيمن هم -

 شه؟ ينم. شو ليامشب رو استثنا قا هيحاال  -

از كباب رو من  يميكه ن يگذاشته بود، به طور ريمن هم تاث يگفت، انگار اون فضا رو يراست م. ميهر دو شروع كرد. ام رو انداختم باال شونه
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 .شد يخوردم و اصال باورم نم

 ينه لبخند م. ندستش بود و همون طور زل زده بود به م يقاشقِ غذاش تو. سرم رو چرخوندم. نگاهش رو حس كردم ينيبودم كه سنگ مشغول

 .كه قلبم دوباره رفت رو دورِ تند يبود، جور يجور خاص هينبود،  ينگاهش، معمول يبود، ول يزد و نه جد

بهم دست داده بود  يجشن تولد شاد يكه اون شب تو ينگاهش همون حالت دنيباز با د يتازه خوب شده بودم ول! شم؟ يم يجور نيا چرا

 .اومده بود سراغم

 .رفت ينم نيياز گلوم پا يچيه گهيد. نگاهش و راز چشماش بودم كه انگار به خودش اومده باشه سرش رو چرخوند محو

 .زده بودم جانيه ييجورا هيو انگار  ديلرز يم دستام

 !شه؟ يهم م يخوديمگه ب! داشت؟ يليچه دل جانيه نيآخه ا يول

*** 

و حسِ  جانيخودم حس كردم و اون ه يباز هم نگاه راشا رو رو. اون اطراف قدم بزنم يماز جام بلند شدم تا ك. از صرف شام ساكت تر شد بعد

 .ناخونده به سراغم اومد

 .كوبش قلبم ياز صدا يكه بهم دست داده بود و حت ياش، از حس گنگ رهيدور بشم، از نگاه خ خواستم

 .خدا جميگ! بود؟ يچ يها نشونه  نيا

 .درختا نيب ديكه منو كش هيك نميشد و خواستم برگردم بب دهيزدم كه ناغافل دستم كش يدرختا قدم م يال به ال داشتم

 .باغ قرار داشت يكه انتها يهم به سمت حوض سنت رشيدستش بود و مس يدستم تو. راشاست دميلحظه كه جلو افتادم د هي يتو

 .ديكوب يام م نهيس ي وارهيوار خودش رو به د وانهيقلبم د. قدم هاش بلند و مردونه بود. رفتم يگفتم و فقط دنبالش م ينم يچيه

 !چه مرگم شده؟! افته؟ يم يداره چه اتفاق ايخدا. دو برابر شده بود جانميه

 .دستش بود يدستم تو. رخش سمت من بود مين. ستاديحوض ا كنار

 .بكشم كه نذاشت و محكم تر گرفت رونيب خواستم

 .زل زد تو چشمام ميرو به طرفم چرخوند و مستق صورتش

كه  نيمخصوصا به خاطر ا. دميلرز يكردم كه به شدت م يرو خوب حس م نيا يدونم ول ينم. سرخ شده بودم ديشا ايبود،  دهيكنم رنگم پر فكر

  .ديالبته شا. شدم يآروم تر م ياون جور ديشا. رونيذاشت بكشمش ب ينم يالمصب حت. دست سردم تو دست گرم راشا قرار گرفته بود

ذهنم رو بد جور به خودش مشغول كرده بود، ! خواد بگه؟ يم يچ يعني. داشت ديخواست بزنه ترد يكه م يانگار از حرف. رو ازم گرفت نگاهش

 . كرد يهم از استرسم كم نم نيا يول

 :محكم تر گرفتش و كالفه گفت يبشه و ول كنه، ول يفرج ديتا شا دميدستم رو كش بازم

- ؟يكن يقدر تقال م نيچرا ا. صبر كن قهيدق هيدختر ! ا  

 :تعجب نگاش كردم و گفتم با

 . دستم له شد! تو؟ يگ يم يچ -
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 بهتر شد؟  ا،يب نه؟يخب مشكلت ا يليخ -

 . دستش رو شل تر كرد ي حلقه

 . نه، ولش كن -

 . نه -

- گم دستم رو ول كن يبهت م! چرا؟! ا . 

 . ا، خب دركم كن. خوام يتونم، نم يشه، نم ينم -

 . شدم يو منگ م جيبا كارها و حرفاش بدتر گ! ه؟يكارا چ نيمنظورش از ا دميفهم ينم چيه! كرد؟ يم جميداشت گ چرا

 . ول كن -

 . كنم ينم -

 . پس حرفت رو بزن -

 . زنم يم -

 . منتظرم -

 . رو راحت كنه الميكه بزنه و خ دميكش يجمله حرف رو م هي ايكلمه  هيچشمام زل زدم به دهانش و انتظار  با

 . گفت ينم يچيه اليخ يب نيكشت و ا ياسترس داشت منو م نيا

 :انگشتش رو به لبش گرفت و گفت. كرد يپا و اون پا م نيا

 ... من ؟يدون ياوووم، چه طور بگم؟ م -

 ! افتاده؟ ياتفاق. خب بگو تا بدونم -

 . فكر كنم -

 :ترس گفتم با

 ! شده؟ يچ! ؟يگ يراست م يوا -

 :تند گفت تند

  ؟يكن يفكر م يقدر منف نيچرا ا. از نوع خوبش ينه نه، اتفاق افتاده ول -

 :و گفتم دمينفس راحت كش هي

 . دهيجونِ من به لبم رس يتا تو حرفت رو بزن يول ست،يطور ن نيا چميه رينخ -

 :ديخند طنتيش با

  ؟يبدون يدوست دار يليخ -

 . پس حاال بگو. يكنجكاو يتو فكر كن از رو. كه بدونم لميدوست ندارم، ما -

 . گم يمهلت بده م ؟يزن يخب چرا م يليخ -
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 ! ؟يتا ك گهيد -

 . االن نيهم -

 . بگو گهيخب االن شد د -

 ! كرد؟ يدونم چرا دست دست م ينم. معلوم بود هول شده كامال

 . بذار برم يگ ياگه نم -

 :گفت تند

 !ه؟ينظرت در مورد شوهر چ -

 :اصالحش كرد عيو سر شيشونيزد به پ. باز موند دهنم

 . شو اليخ يشوهرش رو ب ي كهيفعال ت! ه؟ينظرت در مورد ازدواج چ يعنينه  -

 :گفتم رونيب دميبعد با اخم روم رو برگردوندم و در همون حال كه دستم رو محكم از تو دستش كش. كه فقط نگاش كردم هيچند ثان تا

 .يشعور يواقعا كه ب! ؟يريبگ هيجا كه ازم نظر نيا ميكشوند! ؟يمنو مسخره كرد -

 . چلغوز ي كهيمرت. هه، تو دلم اداش رو درآوردم. خواد بگه يم يمنو بگو گفتم چ! همه استرس كشك؟ نيا. بودم دهيحد انفجار رس به

شماره و پول شام  يداره پول م دميباز برگشتم سمت تخت د. افتادم فميك ادي. صبر نكردم و تند تند رفتم سمت در يول د،يرو گرفت و كش بازوم

 . كنه يم هيرو تسو

 . كاج جلوم سبز شد نيدفعه ع هي. رونيتوجه بهش با اخم زدم ب يب

 ! ؟ير يكجا م -

 !! قبرستون -

 . خوره يبه اون طرفا م رميمنم مس. مير يا، خب صبر كن با هم م -

 :ند گفتمدست هلش دادم و نسبتا بل با

 ! آره؟ يو هرهر بهم بخند يكه دستم بنداز رونيب يمنو آورد. يمورد تمسخر قرارم داد يبكش كنار، بسه هر چ -

روم رو ازش  يبدم، ول هيتك نشيمجبور شدم به ماش. كالفه ام كرده بود. اومد يرفتم جلوم در م يچپ م. جلوم ديچيراست اونم پ رفتم

 . برگردوندم

 بد كردم؟ . فقط خواستم نظرت رو بدونم ؟يگفتم كه آمپر چسبوند يمگه من چ -

 :سمتش و رفتم تو شكمش برگشتم

 ! هــان؟! ـه؟يپس چ ستين ياگه مسخره باز! ه؟يحرفا و كارا چ نياصال منظورت از ا -

 :نگام كرد و گفت لكسير يليخ

 . كرده باشم يثواب هيبابا گفتم وقت شوهر كردنته  يچيه -

 . كنار ديردم باال كه خودش رو كشرو آو مشتم
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 . شما ندارن يِريبه دست به خ يازين هيبق. ينمون القوزيثوابا بكن  نيبرو واسه خودت از ا. ايكن يبلغور م يحواست باشه چ نيبب -

 . گهيدر قبالِ خودمم ثواب كردم د يخب اگه تو قبول كن. گم يخودم و خودت رو م. ندارم هيبه بق يمن كار -

 . زهر مــار -

 :نگام كرد و گفت بامزه

گن  يهستن بهت م اميبعض يانگار فحشت دادن، ول "زميعز"گن  يتا بهت م ايالمصب نهفته كه بعض يكلمه  نيپشت ا يدونم چه راز ينم -

 . من همون حس رو دارم قاياالن دق. رو به آدم دادن ايانگار دن "زهر مار"

 :بلند گفتم. كه بزنم ناكارش كنم نيم اخواست بخندم ه يحرفاش هم دلم م از

 ! ؟يگ يم يچ يفهم يخوام بدونم تو خودتم م ينه واقعا م ؟يبا خودت هم چند چند يدون ياصال م -

 :گوشش تكون داد و با خنده گفت يرو رو انگشتش

 . كردم يم يهم شده بود ازت خواستگار يزبون ياگر نه كه با زبون ب. فهمم يآره خب معلومه كه م! ؟يزن يكر شدم بابا، چرا داد م -

 يم يداشتم تك تك كلمات و خط به خط جمله هاش رو تو مغزم حالج. زده بهش نگاه كردم رونياز حدقه ب يبا چشما. جام خشك شدم سر

 . فرستاد تيكردم كه جفت پا پاراز

. پسرا نه يشه ول يتر م دهيسنش باال بره واسه ازدواج ترش يدقت كن دختر هر چ. كارش يكنده بشه بره پ هيغال قض يبهتره قبول كن نيبب -

 . پس جفتك نزن به بختت بگو بله. شن يتر و با فهم و شعورتر م دهيسنشون باالتر بره ماشااهللا، هزار ماشااهللا رس يهر چ

 :د گفتممحكم زدم به شونه اش و با حرص بلن فميكه قبال زده بود با ك ييتوجه به حرفا يجوش آوردم و ب باز

كلمه  كيهمه  نياز ا يخون يواسه من روضه م يساعته دار كي. فهمم ينگو نه م يكن يبلغور م يچ يدار يفهم يگم خودتم نم يم يد وقت -

 . يكوچه رو اشتباه اومد. برو دنبال اهلش آقا. يكن يمسخره ام م يهمش دار. نداشت ياش هم معن

 . دميتو دلم از دستش نالـــ. سبز شد باز رو به روم رميبگ يكه برم تاكس برگشتم

 :شد و گفت رهيلبخند تو صورتم خ با

 . هم سر راست بود يلياتفاقا خ. خودم هم مطمئنم كوچه رو درست اومدم. كه آدرس رو داد دستم خودم بودم ياون -

 . نيكه من به عقب برداشتم پشتم خورد به ماش يشد با قدم كيقدم بهم نزد هي

 :ادامه داد آروم

 چيبه قلبم بگو كه ه. به من نگو اشتباه اومدم. كنه يم ييقلبم هك شده و اونه كه منو راهنما يپالكش رو. نه راه رو اشتباه اومدم، نه كوچه رو -

 . ره يحرف حساب تو گوشش نم يجور

 :شد و ادامه داد كيكه آروم تر شدم، بهم نزد ديانگار فهم. شده بودم جيحرفاش گ با

 ؟يپاكش كن يبا چ يخوا يو حاال م يقلبم هك كرد يبا تك تك كلماتت پالك رو رو ،يكرد مييبا صدات راهنما ،يرو نوشت يبا نگاهت، نشون -

طور  نيا يخوا يشه و اگر م يكه روش هك شده نابود م يرو بدون قلبم با نوشته ا نيا. يكن يفقط نابودش م يهم روش بپاش دياگه اس يحت

 ...بشه
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 :چشمام و زمزمه كرد يشد تو رهيخ

 . اريبه سرش ب يكه خواست ييبعد هم هر بال. كنم يم شكشتيپ -

 . دميتنم فهم يرو از داغ نيا. بار حتم داشتم كه سرخ شدم نيا. صورتم يخورد تو يتندش م يها نفس

 . محو حرفاش بودم. كردم يو مبهوت نگاش م مات

بعد هم . بلند ازم دور شد يروش رو برگردوند و با قدم ها عيسر. شد صورتش جمع شد رهيچند لحظه كه بهم خ. كردم نگاش گرفته ست حس

 . و چشمام رو بستم دميتو جام پر. دميرو شن نيشدن در ماش دهيكوب يصدا

 . دتر از حد معمول ضربان داشتده برابر تن ديقلبم شا! قدر داغ كردم؟ نيچرا ا. گرفتن شيكردم چشمام آت يم حس

خلوت بود و تك و توك از توش  ابونيخ. شده بودند رهياون طرف تر بهم خ يدو تا مرد كم. رو كه باز كردم تازه متوجه اطرافم شدم چشمام

 . شد يرد م نيماش

بد اون  يهنوز خاطره . ترس برم داشت. طرفم انياو دو تا دارن م دميسر بلند كردم د يو وقت دميرو شن ييقدم ها يصدا. نييرو انداختم پا سرم

 . رو فراموش نكرده بودم يشبِ مهمون

 نيبدون ا. كنه يداره به اون دو تا نگاه م نهياز آ دميبه راشا نگاه كردم د يو وقت نيتند نشستم تو ماش. خورد الوات باشن يسر و شكلشون م به

 . مينزد يكدوم حرف چيه اليكرد و تا خود و يم يبا سرعت رانندگ. فشرد گاز يرو روشن كرد و پاش رو رو نيكه نگام كنه ماش

 . شد يحرفاش از تو سرم محو نم يلحظه ا يبرا. شدن دستپاچه بودم ادهيپ يبرا. نگه داشت اليو يجلو

بود كه  يلرزش ناگهانشوكه شدم و اثرش اون . دستم ينشست رو عيرو باز كنم كه دست گرمش سر نيلرزونم رو دراز كردم تا در ماش دست

 . تموم وجودم رو فرا گرفت

 . بود يجد. دميرو شن صداش

 ! ؟يامشبم رو فراموش كن يشه ازت بخوام تموم حرفا يم -

 ! گفت؟ يرو م نيچرا ا. شده بود رهيبه رو به رو خ. تعجب نگاش كردم با

 :كه گفت ديدرونم رو شن يصدا انگار

 . فقط فراموش كن تارا -

 :مرتعش گفتم ييصدا با

 ... يم... مسخره ام... مـ! ؟يداد يم ميباز... يداشت... تموم مدت... تو... تو يعني... ـي -

 :و داد زد ديرو بر كالمم

 كردم؟  يكه داشتم مسخره ات م يكن يچرا همش تكرار م. نه يلعنت! نـــــه -

 . بود يچون واقعا حركتش ناگهان. دميمحكم زد رو فرمون كه چشمام از ترس گرد شد و تو جام پر نيهمچ

 يجور نيچرا ا! ُخل شدم؟ يعني. هيگر ريدونم چرا دوست داشتم بزنم ز ينم. بود كيتار مهين نيداخل ماش يفضا. رخ برگشت و نگام كرد تمام

 . حس شدم يو ب ختميروزه ر هي. فميكردم ضع يحس م! شدم؟



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٤ 

 :رو آروم جلو آورد و گفت صورتش

تو . رو ندارم اقتتيمن مطمئنم ل... من يدلم زدم ول يتموم حرفام رو از رو. يتارا، بهت نگفتم حرفام دروغه فقط ازت خواستم فراموش كن -

اعتماد به  يهمه . در مقابلت، باختم. ندارم ياعتماد به نفس چيمورد ه هي نيا يتو. يكن يوقت منو انتخاب نم چيدونم كه تو ه يو من م يفيح

تونم ادامه اش بدم  يشه و اگر بشه، نم يدونم كه نم يم يخوام، ول ياالن م يتو كارم موفق بودم چون خواستم، ول شهيهم. رو به باد دادم سمنف

 ... چون

 :زمزمه وار ادامه داد. صورتم بود يصورتش كامل رو به رو حاال

 . نيفقط هم. يخوشبخت بش قتهيكه ال يبا اون دوارميام. تارا يفيتو ح -

 . داشتم اشكه نيقيكه  دميچشماش د يرو تو يبود برق رهيتو چشمام خ يوقت. انداخت ريرو ز سرش

 . ديبود و ند نيياون سرش پا يول د،يگونه ام چك يچشمم به رو يناخودآگاه از گوشه  ياشك قطره

 . فرمون يسرش رو گذاشته بود رو. آروم برگشتم سمتش. قلبم آروم و قرار نداشت. ستادمينصف راه رو رفته بودم كه ا. شدم ادهيپ عيسر

 . دميفهم يم ديوسط برام گنگ بود و با نيا زيچ كي. آهسته به طرفش رفتم ييقدم ها با

 يلرزش چيصدام هكردم  يخم شدم و سع يكم. نگام كرد. سرش رو آروم بلند كرد. ديقدم هام رو شن يبود صدا نييپا نيماش ي شهيش چون

 . نداشته باشه

 ! سوال ازت بپرسم؟ هيتونم  يم -

 :گفتم. رو تكون داد سرش

 . فتادهين ياتفاق چيانگار كه ه ،يوقت نگ چيه يتونست يم! ؟يپس چرا اون حرفا رو بهم زد نهيتو كه باورت ا -

 :فرمون رو تو دستش فشرد و گفت. داد رونينفسش رو همراه با آه ب. رو چرخوند سرش

شدم طاقت  رهيتو چشمات خ يوقت. يشد يو عصبان ير يم يدار دميبعد كه د يول اميتموم حرفام و شوخ. بود لياولش، با دل. دونم ينم -

 ... و اوردمين

 :كرد و ادامه داد نگام

دونستم  ياون موقع نم. ذاشتم يمئن نبودم و داشتم سر به سرت مقبلش مط د،يشا. گفتم قتيحق يدلم رو بهت زدم، تمومش رو از رو يحرفا -

 . دلم بود يتمومش حرفا. بعد، ناخودآگاه اون جمالت رو به زبون آوردم يول. كنم يكه دارم چه كار م

- ؟ياز ك ! 

 :كرد و آروم گفت مكث

 . سابق نبودم يراشا گهيد ،ياز همون شب مهمون -

 :شدم و گفتم رهيمن هم بهش خ. كرد يهنوز داشت نگام م. رفتم عقب يكم. ستادميا صاف

 ... كاش، امشب يا. يداشت يخودت نگه م شيكاش پ يا. يگفت يوقت بهم نم چيكاش ه يا -

 . در رو باز كردم ديبا كل. سرم رو چرخوندم و به طرف در رفتم. عقب عقب رفتم. كردم سكوت
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 . ديچيپ يسرم م يتموم مدت حرفاش تو. دميدو اليخود و تا

 . هم سر راست بود يلياتفاقا خ. خودم هم مطمئنم كوچه رو درست اومدم. كه آدرس رو داد دستم، خودم بودم ياون«

 چيبم بگو كه هبه من نگو اشتباه اومدم، به قل. كنه يم ييقلبم هك شده و اونه كه منو راهنما يپالكش رو. راه رو اشتباه اومدم، نه كوچه رو نه

 . ره يحرف حساب تو گوشش نم يجور

 ؟يپاكش كن يبا چ يخوا يو حاال م يقلبم هك كرد يبا تك تك كلماتت پالك رو رو ،يكرد مييبا صدات راهنما ،يرو نوشت ينگاهت، نشون با

طور  نيا يخوا يشه و اگر م يكه روش هك شده نابود م يرو بدون قلبم با نوشته ا نيا. يكن يفقط نابودش م يهم روش بپاش دياگه اس يحت

 » .اريبه سرش ب يكه خواست ييكنم، بعد هم هر بال يم شكشتيپ... بشه

 

 شانزدهم فصل

 

 »راشا«

 . شدم رهيخ الشونيپشت فرمون نشستم و از همون جا به و قهيچند دق. رو بردم تو نيماش

 . زدم يضربه م نيبا نوك كفش به زم يو هر از گاه بود بميج يدستام تو اليشدم و تا خود و ادهيپ

 . نياكشن بود، خوراك رادو لميف هي. به برنامه اش انداختم ينگاه مين. كرد يتماشا م ونيزيسالن نشسته بود و داشت تلو يتو نيرادو

 . سالم -

 خوش گذشت؟ . يچه زود برگشت. كيعل -

 :زدم پوزخند

 . همش هم قسمت من شد يشانس. مالِ امشب بود استيتو دن يخوش يهر چ يآره جات خال -

 :خواست از جاش بلند شه كه تند گفتم. نگام كرد مشكوك

 . سر به سرم نذار ن،يخسته ام رادو -

 . از نگاهش تعجب رو خوندم. شده بود كه باز تو جاش نشست زيخ مين

 ! ؟يدعوا كرد! باز چه مرگته؟ -

 ! شرور باشم؟ اديبه من م -

 :شونه اش رو انداخت باال و گفت اليخ يب

 .دارد يدارد، از آن بترس كه سر به تو يو هو ياز آن نترس كه ها -

 . يكه به خوردم داد يضرب المثل نيدستت درد نكنه با ا يعني -

چتون  انيفهمم تو و را ينم چيه. شه ياز گور تو بلند م شهيآت يدونه كه هر چ يخدا م يول يگم؟ در ظاهر آروم يدروغ م. نداشت يقابل -

 مين ريز يكاسه ا هيدونم  يمن كه م. چرخه يخونه و دور خودش م يلب آواز م ريز يكه ه انياونم از را. حال و روزته نياز تو كه ا نيا! شده؟

 . فهمم يم يبه زود. هست ونكاست
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 :آتو دستش ندم گفتم نياز ا شتريكه ب نيا واسه

 . شب خوش. رم بكَپم يمن م. ميكه قبال بود ميهست ييگرنه ما همونابرادرِ من و ينيبدب زيبه همه چ -

 :داد هيمبل تك يو به پشت ديكش يقيعم نفس

 . شه يباالخره معلوم م -

و شصت درجه  صديفهمه اخالقامون س يم ستيخب خر كه ن. زرنگ بود يليخ نيرادو. راست رفتم تو اتاقم و در رو بستم كيتوجه بهش  يب

 . كنه يم يداره چه غلط ستيهم كه معلوم ن انيكردم رفتم تو الك خودم، را يجنب و جوش م يمن كه ه. كرده رييتغ

 . بود انيرا. دستم بود كه تند گرفتم جلوم يتو شرتميت. در اتاق باز شد هويگشتم بپوشم كه  يم ميداشتم دنبال شلوار راحت. رو درآوردم شلوارم

  ؟ياومد. سالم -

تنبونم رو بكشم پام  يذاشت يچه وضع در باز كردنه؟ م نيا اديخبرم ب. سالم و مرضِ چهل و هشت ساعته ،يهر مار، سالم و كوفت كارسالم و ز -

 ! ست؟ لهيمگه طو. خودت رو پرت كن تو اتاق يبعد زرت

 . حرف بزنم طور باهاش نيتا حاال سابقه نداشت ا. كرد يبود و مات و مبهوت به من نگاه م ستادهيسر جاش ا خيس

 :سمتم كه بلند گفتم اومد

 . كن تا بكشم باال شيسرت چشمات رو درو ريخ! كجا؟! يه يه -

 ! رو؟ يچ -

 . تنبونِ المصبم رو -

 :و پشتش رو به من كرد ديخند

 . يكرد يپات م يزيچ يشلوارك هيخب ! ؟يبعدش مگه لخت. زود باش باهات كار دارم. خب بابا يليخ -

 هي. ينيشه بب ينم يكوتاهه تو هم نامحرم ياديز يپام هست ول. بپوشم ميشلوار ل ريز گهيشلوار د هيآفتاب  نيا ريمونده تو تابستون ز نميهم -

 ! ؟يزير يتو فرق سرت م ياون وقت چه خاك يكرد دايو بهم نظر پ ميوقت اومد

 :و گفت ديخند بلند

 ! باال؟ يديهنوز نكش! بسه باز چرت و پرت گفتنات شروع شد؟ -

 . چرا برگرد -

مادر بزرگ خدا  ينعلبك يچشمام اندازه . تو بغلشم دميد هويكردم كه  يداشتم كمر شلوارم رو درست م. طرفم ديبرگشت و دو يچ نيع

 . گرد شد امرزميب

 . اش و هلش دادم نهيرو گذاشتم تخت س دستام

 ! ؟يچه كار كن يخواست يم يديد يم. يعاشقم شد يجور نيا ،يديخوبه ند! ايد ب. بكش كنار تنه لشت رو -

 . راشا نوكرتـــــم -

 . به من يچسب خودت رو بند كرد نهويگم برو كنار ع يبهت م! نايرو بب ريجو گ ي كهيمرت. باش شهيهم ،يكن يخوب م -
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 . از زور خنده سرخ شده بود. تخت يكردم اون ور كه نشست رو پرتش

 . ييآقا يليراشا، خ -

 :م گفتماخ با

 ! ؟يقدر شنگول نيشده ا يباز چ -

 ... اوم ،يعال يعني. غوغا كرد شنهادتيپ نيپسر ا! تو؟ يراشا چه كرد يوا -

 :ديدستاش رو جمع كرد و محكم بوس نوك

 . شه ينم نيبهتر از ا -

 . حرف حسابت رو بزن. همش رو قبول دارم يكه گفت يينايا! شده؟ يد خب بگو چ! نه؟ اي ينال يم -

 . بابا امروز رسوندمش كتابخونه يچيه -

 ! ؟يك -

 . گهيگم د يترالن رو م -

 . ادكلنم گرم كردم ي شهيسرم رو با ش. ستادميا نهيآ زِيپشتم رو كردم بهش و رو به م. تو هم دمينقشمون اخمام رو كش يآور ادي با

 ! شده؟ يخب، مگه چ -

 :و گفت ديكش يقينفس عم. نگفت يزيچند لحظه چ تا

 . ِچكام وسط نبود ياگه پا. تمومه يدر كل همه چ... هم خوشگله، هم. با حاله يليخ يدونم راشا، ول يهـــوم، نم -

 . به خودم نگاه كردم نهيرو بلند كردم و از تو آ سرم

 ! ؟يكرد ياون وقت چه كار م -

 . شدم يم كيبهش نزد شييفكر كنم بدون توجه به پول و دارا -

 ! چه طور؟ -

 . و بد اخالق زهيزبونش تند و ت يهم هست و البته گاه يو به موقع شوخ، منطق هيشه، به موقع جد ينم زونيآو ه،يچون دخترِ كامل -

 ! ؟يديرو فهم نايبار رسوندنش دم كتابخونه ا هيهه، فقط با  -

  ادته؟ي. گم يرو م يبستن ي هيقض. بود يشهرباز يتو دارمونيد نياول م؟يمگه من و اون تازه امروز با هم آشنا شد. ستين نينه، همش ا -

 . عطرش، صداش يبو ن،يكاب يكل كل هامون تو! شد فراموش كنم؟ يمگه م. واضح و روشن. بود ادمي

 . راثيو ارث و م اليو نيبعد از اون موضوع ا -

كه  يمهمون يتو. ميبمال رهيكه قرار شد سر عمه خانومشون ش يوقت. افتادم ريپشت بوم گ ياون روز كه باال. زيبه ر زيتا به االنش رو ر. بود ادمي

 تراح الميحالش خوبه و خ دمياون شب كه فهم ،يحت اي. دميزدم و اون رو محو خودم د تاريبراش گ يوقت. ميگرفته بود نيو رادو انيمن و را

 . يلعنت يمهمون نيو حاال ا. هول كرده بودم يدونم چرا اون شب الك ينم. شد

 ... يجداست، ول ممونيحر. ميكن يم يزندگ هيكنار هم مثل همسا ميوقته كه دار يليخ ست،يما واسه امروز ن يقصه  راشا -
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 . بود دهيخودش رو به عقب كش يدستاش رو گذاشته بود رو تخت و كم. و نگاش كردم برگشتم

 ! ؟يچ يول -

 :گفت كالفه

 . دونم يچه م -

 :گفتم يجد يمقدمه ول يب

 ! ؟يعاشقش شد -

 . خنده ريبلند زد ز. كرد نگام

معامله  نيوقت باهاش چن چينبود ه ريكه اگر به خاطر چِكام پام گ نهيمنظورم ا. نيحسه، هم هيكجا بود؟  يعشق و عاشق. برو بابا دلت خوشه -

 نكه با ترال نيا ايكردم  يتحمل م شهيهم يرو برا يهان ايزندان،  يها لهيبرم پشت م ديبا اي. مجبورم يول هيدونم نامرد يم. كردم يرو نم يا

 . باشم و اون كمكم كنه

 ! ؟يد يم حيترج يچرا ترالن رو به هان -

هم هست كه  زونيدر ضمن آو! كجا يلوس و از خود راض يِكجا، هان شيو خانم ينيترالن با اون همه وقار و سر سنگ. تابلوئه يليخب جوابت خ -

 . اديمن اصال خوشم نم

 . نشستم يصندل يبه روش، رو رو

 . ستيطور ن نيهم ا شهيهم ،ياشخاص رو شناخت ول ينظر بعض هيشه با  يم يقبول دارم كه گاه -

 . رو تكون داد و نگام كرد سرش

 ! ن؟يراشا؟ تو و تارا در چه حال يتو چ -

 . و تكونش دادم نييسرم رو انداختم پا. دميچشمام رو بستم و آه كش ادشي با

 :دميرو شن انيمتعجب را يصدا

 ... نكنه! ؟يچ يعني -

 . نگفت يزيكردم اون هم چ سكوت

 :آوردم باال گفتم يكردم و سرم رو م ياز چند لحظه همون طور كه آروم آروم چشمام رو باز م بعد

بهم  يحس هي يدونم كدوم راهه و كدوم چاه، ول ينم. مونميمثلِ سگ پش انيرا. دميبه گورِ تمومِ امواتم خند. بود يغلط اضاف. محض بود تيخر -

 بيآس نجا خودم رو بكشم كنار نه او نياگه از هم يكَشم، ول يافتم تو چاه و اون رو هم با خودم م يم ميكنم مستق يگه اگه بخوام باهاش باز يم

 . و نه من نهيب يم

 . نه ايحس رو داره  نياون هم هم نميخواستم بب يم. ذاره يم ريتاثخواستم بدونم تا چه حد حرفام روش  يم. چشماش بود يتو ميمستق نگاهم

 ! كنار؟ يكش يپس چرا نم -

 . چون خر شدم -
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 ... يعني -

 . آره -

 :و سرش رو تكون داد ديخند

 . گم، خر شدنت مبارك يم كيپس بهت تبر -

 . مسخره نكن، حال و حوصله ندارم -

نبود اصال  رياگه پام گ. كه بهت گفتم ييفقط همونا. هم فكر نكردم ناشيو به ا ستمين مونيتو پش يالبته اندازه . حوصله ام يمنم مثل تو، ب -

كه حاال به قول خودت مثل  يرو داد شنهاديپ نيفقط موندم چرا اون شب ا. عالقه بود يكردم از رو ياگر هم انتخابش م اي. بهش نداشتم يكار

 ! ؟يبش مونياز كرده ات پش سگ

 :و گفتم دميتو موهام دست كش كالفه

 يو م يكه كدوم رو بخر يتر نظرت رو جلب كنه، بمون كيلباس ش هيهمون موقع  يول اد،يلباس خوشت ب هيمغازه و از  هيتو  يبر يشده گاه -

رو بر  يكه اول انتخاب كرد يسراغت كه چرا همون اديم يمونيحس پش هيخونه  يبرگشت يوقت يول ،يكن يتره رو انتخاب م كيهمون كه ش ير

 ! بهت دست بده؟ يحس نيهمچ هيشده  حاالتا . ينداشت

 . آره باور كن شده، چند بار -

 ! ده؟ينفهم يزيكه چ نيرادو. حاال هم به غلط كردن افتادم. كارِ عجوالنه هيو  يفكرِ آن هي. كار رو كردم نيمنم اون لحظه هم -

 بفهمه؟  دينه، از كجا با -

 شه؟  يم يچ يدون يم ميدخترا رو گول بزن ميخواست ياگر بفهمه ما م. زهيت يدونم، ول ينم -

 ! شه؟ يم ينه، تو بگو چ -

 . بود ستادهيدر ا يكه ال مينگاه كرد نيدو متعجب به رادو هر

 . ميستاديتو جامون ا انيمن و را. در رو محكم بست. زل زد بهمون و اومد تو يظياخم غل با

 ! ؟يديتو شن... تـ -

 :زد داد

 . متوجه نشه يدر باز بمونه و كس ياوقات ال يخوبه كه گاه. همه رو -

 ... من... نيرادو -

 . هم فشار دادم يچشمام رو محكم رو. صورتم باعث شد صورتم به راست برگرده يكه خوابوند تو يا دهيكش

 :گفت عيسر انيرا

 . ميبد حيپسر الاقل بذار برات توض! بود؟ يچه كار نيا نيرادو -

 . دياش رو چسب قهيبرداشت و  زيخ انيبه طرف را نيرادو دميرو باز كردم كه د چشمام

 :زد داد
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 . كردن دينامرده سف يهر چ يدونستم دو تا برادر دارم كه رو ينم! بشه؟ يكه چ! ول؟يبابا ا زاد،يبگم دست مر! چـه كار كنـم؟ ديپس با -

كه  يدوست نداشتم احترام برادر. رو بكنه يفكر نيدر موردمون چن نيكه رادو دميترس يم نياز هم. تخت يبه پشت افتاد رو انيرا. داد هلش

 . بره نيبود از ب نمونيب

 . دميدادش رو از پشت سر شن يصدا. رونيزدم ب اليو از

 . راشا با تو هستم. و مردونه از خودت دفاع كن سايوا ؟ير يم يكدوم گور -

 . حركت برم گردوند كيراه بازوم رو گرفت و با  نيب

 . دميلرز يبه خودم م تيزور عصبان از

 . بذار برم -

 ! تخم چشمام بهش اعتماد داشتم؟ يكه اندازه  يكس! از تو سر زده؟ ينامرد نيخوام بدونم ا يم. يبه تموم سواالم جواب بد دينه، با -

 . بذار بــرم ـن،يبذار برم رادو -

 . يكجا بر چيه يتا من نگفتم حق ندار -

 . سالن يتو ميهر سه نشست. در رو محكم بست. تو ميرفت. ديرو كش بازوم

 . فقط سكوت. رو پر كرده بود نمونيب يسكوت بود كه فضا فقط

كه دوست نداشتم تو چشماش زل  نيطر ابه خا ،ينه از شرمندگ. بود نييتموم مدت سرم پا. رو شكست نمونيبود كه سكوت ب نيرادو نيا و

 . كرده انتيطور در حقش خ نيمورد اعتمادش بود ا شهيكه هم يبزنم و اون از تو نگام بخونه برادر

 ! جا چه خبره؟ نيبده كه ا حيمن توض يبرا ديبا تونيكيحاال  نيهم! د؟يچرا ساكت شد -

 . هيعصبان يليمعلوم بود خ. گرفت يرفته رفته اوج م صداش

 . وسط سالن زيداده و با اخم زل زده بود به م هيمبل تك يبه پشت. سمت راستم نشسته بود. نگاه كردم انيرا به

  د؟يپس چرا خفه خون گرفت. با هر دوتونم ،يه -

 :آروم گفتم. بار نگاهش كردم نيا

 انيكه را نيا يبرا! كنم؟ ليتبد قتيرو به حق يفكرِ آن هياحمقانه خواستم  شنهاديپ هيكه منِ خر با دادن  نيا! ن؟يرادو يبشنو يخوا يم يچ -

 يخوا يم يچ. كردم يناجوانمردانه ا يباز نيرو كردم و اون رو هم وارد چن تيخر نيبراش بكنم، ا يو كار نميزندان نب يها لهيرو پشت م

 يمن نخواستم كه تو. منتظره بود ريغ زيهمه چ يشدم و خواستم تارا رو به خودم عالقه مند كنم ول يكه وارد باز نيا! ؟يچــ! ن؟يرادو يونبد

من از عمد با علم به دونستن حضور تارا به . كار رو كردم نيا يول رم،ينخواستم باهاش برقصم و دستش رو بگ دم،يد يول نمشيبب ياون مهمون

 ياون طور كه برا يخواستم ول يمن م. ميراه شد نيمن و تارا ناخواسته وارد ا. نه ن،ينه رادو. بودتولد نرفتم كه االن بگم همش نقشه  جشناون 

به ارواحِ خاك بابا و . شدم يبشم ول كيعشق بهش نزد يخواستم از رو ينم. شدم ينخواستم عاشقش بشم ول. بودم نشد دهيخودم نقشه كش

كه من هر وقت ارواح خاكشون رو قسم  يدون يم. عالقه بوده يبوده از رو يا قسم هر چبه خد. بهش نظر بد نداشتم و ندارم وقت چيمامان ه

 . گم يرو م قتيدارم حق يعنيبخورم 
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 :ادامه دادم يقيكردم و با آه عم يكوتاه سكوت

 ادهيمن ز يتارا برا. به من فكر كنه يبخواد حت فهيگفتم كه فراموش كنه چون ح ،يبه عشقم اعتراف كردم ول. كنار دميامشب خودم رو كش -

 يامشب نمِ اشك رو تو. فهمم يرو م نياز تو نگاهش، از تو تك تك حرف ها و جمالتش ا. احساس پاك داره كياون دختره و . نيرادو

تو  زميه قلبم مثل. يداشت يخودت نگه م شيكاش حرفات رو پ يو ا يكرد يوقت بهم اعتراف نم چيكاش ه يگفت ا يوقت دم،يچشماش د

 . شدم مونيزود هم پش يليخ يگرفتم ول ميعجوالنه تصم شهيمثل هم. فكر اشتباه بود هي. طور بشه نيخواستم ا يبه خدا نم. گر گرفت شيآت

 :و گفت ديكش يقيكرد نفس عم ينگاه م رونيهمون طور كه به ب. از جا بلند شد و رفت كنار پنجره انيرا. كردم سكوت

رسه و وقت پاس  يمهلت چكام م گهيتا چند روز د! من چه خبره؟ يدل صاب مرده  نيكه تو ا يدون يچه م! ن؟يرادو يدون يم يتو چ -

واسه چند تا چك كه به . فرستنم آب خنك نوش جان كنم يراست م كي ستيحسابم كوفت هم ن يطلبكارا بفهمن تو يوقت. شه يكردنشون م

شده  يحت. اصرار داشت كه باهاش بمونم يهان. چه كار كنم ديدونستم با ينم. وش موندمت يچ نيشدم االن ع رشبزرگ گرفتا سكير هيخاطر 

نبودم  يراض. دلم باهاش صاف نبود. كنه يپدرش رو راض قيطر نيخواست از ا يبود و م دهيد ياديز يخودش و من خواب ها يبرا... ازدواج و

شدن و با  اردريلياون شب راشا بهم گفت كه االن دخترا م يوقت. ستيمن نبوده و ن ي كهيت يهان. كنم بختعمر خودم رو بد هيكه با اون بمونم و 

باعث  زيچند تا چ. و زندان باز بشه يكه پات به كالنتر نيبدون ا يكن هيحساب و كتابات رو تسو قيطر نياز ا يتون يتو م دهيكه بهشون رس يارث

پاش رو  يبود كه هان نيدومم ا ليكه از شر طلبكارا خالص بشم و دل نيا. مورد بوددو  نيا نشونيمهمتر نباور ك. بشم و قبول كنم كيشد تحر

تونم به كمك ترالن راهم رو  يباور رسوند كه آره، م نيداد منو به ا يآزارم م ميزندگ يكه وجود اون تو يقدر نيا. كنار بكشه مياز زندگ

رو  نشيماش كياون روز از قصد الست. آلم بود دهيكه ا يكس. شه يتموم هم همسرم م يهمه چ دختر هيوسط  نيپولدار بشم و ا. انتخاب كنم

. نيتو سر نداشتم جز هم يفكر چيه. نقشه ام بود يقصدم فقط اجرا. كردم يروز، دو روز، صبر م كيشده . رونيب اديمنتظر بودم ب. پنچر كردم

به خدا قسم . عجله داره دميفهم شياز دستپاچگ. باالخره كوتاه اومد يبشه ول كرد سوار يمقبول ن. جلوش رو گرفتم رهيبگ يخواست تاكس يوقت

دونم  ينم. صداش، حالم رو دگرگون كرد. ديكش شيوجودم رو به آت شينگاه خاكستر. كرد خودميعطرش از خود ب ياول بو ي قهيهمون دق

خوشِ  ي حهيزدم امروز كنارش نشسته بودم و را يم رياش رو با ت هيسا روزيكه تا د يمن. كردم داينسبت بهش كشش پ ييهويقدر  نيچرا ا

. يحاال به هر بهانه ا. موقع بود كارتم رو بهش بدم نيبهتر. كرد يحرف زدن باهاش خسته ام نم. دميكش يهام م هيعطرش رو با جون و دل به ر

كارت رو ازم ... دوستانه و ه،يمثل دو تا همسا. ميا هم دوست باشب بعدبه  نيخوام از ا يهمه جنگ و جدال خسته شدم و م نياز ا گهيبهش گفتم د

 ياگر هم بود فقط شماره . شماره بدم يجهت به دختر ينبودم كه ب يمن پسر. كرده رييدر من تغ يزيگرفت و اون جا بود كه حس كردم چ

كارت رو به ترالن دادم از ته دل  يوقت يول ،ياشن، مثل هانب ترمرو داده بودم كه فقط دوست دخ لميموبا يشماره  ييتا به االن به دخترا. مغازه

كه مد نظر منه رو با  ياتيخصوص يهمه  ه،يبهش احساس دارم چون واقعا تكه، دختر كامل. خواستم كه حتما بهم زنگ بزنه و من صداش رو بشنوم

سه نفر نخواستن  نيكدوم از ا چيمدت ه نيا يكه تو نيهم. تيو با شخص نيمت. داره يرفتار و اخالقِ خاص يول زهيزبونش تند و ت يگاه. هم داره

جور  هيهر كس . خودشون رو بهمون بچسبونن ناپاكن، نه يقيخوان به هر طر يكه م ييگم اونا ينم. يته پاك يعنيكه خودشون رو به ما بند كنن 

 . من تكه يترالن، برا يداره، ول ياخالقِ به خصوص

 يلميعجب ف. كرد ياون وقت تو اتاق داشت منو مسخره م. كرده يما هم عاشق شده و رو نم زِيشازده برادرِ عز نيا! پس بگـــــو. شد ساكت
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 ! بود

 :گفت يمحكم و جد. زل زده بود به ما يظيپا انداخته بود و با اخم غل يپا رو نهيدست به س. مينگاه كرد نيدو به رادو هر

. ديمسخره رو تموم كن يِباز نيبهتره هر چه زودتر ا. مياگر اصرار كردن دانگامون رو بهشون بفروش دارم ميتصم. مير يم اليو نياز ا يبه زود -

 . عشــــق! هه

 . قدم اومد جلو و من هم تند از جام بلند شدم هي انيرا

 . اون ورتر برم اليو نيقدم از ا هيعمرا اگه  -

 :كرد دييهم حرفم رو تا انيرا

و ناز دردونه نخوان از ما سه تا پسر جلو بزنن كه  فيكه سه تا دخترِ ضع نيو ا يبه خاطر رو كم كن ميشد اليو نياون موقع كه وارد ا. موافقم -

 . تا آسمون فرق كرده نياالن اوضاعِ ما زم يبرامون كسر شان بود، ول نيا

 . جا تنهاش بذارم نيخوام كه ا يتونم و نه م ينه م! ؟پاشم برم يخودم كدوم گور. هيبغل اليدلم تو و يوقت. درسته -

 :از جاش بلند شد و داد زد عيسر نيرادو

 . رم يمن خودم م ست،ين يمشكل! نه؟ ديايخب، شماها نم يليخ. ديرو تمومش كن ايمسخره باز نيا گهيد. كه گفتم نيهم -

 . دنيبار محكم تر به در كوب نيا. نگاه متعجب هر سه نفرمون به اون سمت برگشت. به در خورد يهمون موقع تقه ا. ميدو سكوت كرد هر

دست تارا . اليتو و ختنيجنگ، مسلح ر يحركت بازش كرد كه دخترا مثل لشكر آماده  هيبا . بهمون انداخت و رفت طرف در ينگاه مين انيرا

 . بدون سالح بود ايتانخدا رو شكر . يشكار يبود، دست ترالن اسلحه  ريشمش

 . موقع و زلزله وارِ اون ها باز مونده بود يو دهانمون از حضور ب ميستاديسه كنار هم ا هر

 :اسلحه رو به طرفمون نشونه گرفت و داد زد ترالن

 د،يبگ! ن؟يدر موردمون كرد يچه فكر گهيد! آره؟ د،يبود دهيند كيتا حاال دو تا دختر زود باورِ خر رو از نزد! چرا ماتتون برده؟! ـــه؟يچ -

 . كه بده يجور نيا ميكم آماده بش هيالاقل  ديبذار! ه؟يچ تونيبعد ينقشه . ديراحت باش

 :تند تند گفت انيرا. عقب ميقدم رفت هيجلو ما  اومد

 ... من. يكن ياشتباه م يترالن به خدا دار -

 . ستميآبكشت نكنم ترالن ن يشكار ياسلحه  نيامشب اگر با هم. يخفه شو عوض -

 :شد رهيبه من خ ميبار تارا داد زد و مستق نيا

تور كردن من  يواسه  تيبعد يدوست دارم بدونم نقشه  يليخ! دستت رو بشه؟ يكرد يفكر نم! آره؟ يرو دست خورد! آقــــا راشا؟ هيچ -

از وسط نصفت  ريشمش نيد جواب بده تا با هم! آره؟! آره؟. ستيبه تور كردنت ن يازين گهيو خام، د يتو كه خر شد يگ يالبد االن م! ه؟يچ

 يخواستن از پشت بهش خنجر بزنن ول يكه م ييكسا. دهيرو بر انتكارشيخ يسر دو تا از آدما ريشمش نيبابا بزرگم با ا! ه؟يچ يوند يم. نكردم

 .حرفا بود و امونشون نداد نياز ا زتريبابا بزرگم ت

از اول هم گفتم كوچه رو اشتباه . نه آقا پسر! تموم شد؟ زيو همه چ يجلو دو تا حرف عاشقونه پروند ياومد يفكر كرد. كنم يرحم نم بهت منم
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پر اشتباه  نيپس آدرس رو همچ. در داره كه روش نوشته قبرستون هيچرا،  يول ست،يهم توش ن يخونه ا چيه. كوچه تهش بن بسته نيا. ياومد

 . يومديهم ن

 . تونستم جمعش كنم ينم گهيچشمام از بس گشاد شده بود د. بود قمر در عقرب ياوضاع. ستاديكنار ترالن ا اومد

 . يكن ياشتباه م يتارا باور كن دار... تـ -

 . الل شـــو -

 . كه دوستت دارم، به خدا عاشقتم يديرو هم شن نيپس ا يلعنت يديرو شن زيتو كه همه چ. يگوش كن ديشم، با ينم -

 :تمسخر پوزخند زد با

قدر كه منو با  نيهم! داشت و باور كردم؟ ريتا چه قدرش در من تاث يدون يم يول دم،يآره مزخرفاتت رو شن! نه بابــــــــا! ؟يعــــاشقم -

رو  يغلط نيهمچ هيخوام  يهت داشتم و دارم و نه مب ينه احساس. رقصم جناب يمن به هر سازِ تو نم. ياشتباه گرفت يشب باز مهيعروسك خ

 . اصال اسم مرد روت بذارم. نگات كنم چه برسه كه بخوام يحت اديعارم م. كنمتجربه 

 :به من اشاره كرد و ادامه داد ريبا نوك شمش ميمستق

كه  يكس. خوره به در جهنم يم ميكه مستق يراه! ؟يتو كدوم راه يدون يم يخوره ول يبهت م قايدق! آره؟» راه عبور«شه  ياسمت م يراشا، معن -

 . جات همون جاست. كشه يم دكيمرد رو  هينبرده و فقط جسم  ياز مردانگ ييبو چيه

 :جوابش رو بدم كه ترالن گفت خواستم

به  يراهنما برا هي. راهنماست هيچون واقعا . منفورش هم هست تيشخص قيو ال» راهنما«شه  يهم م يعوض نياسم ا يمعن ان،يرا. هست نميهم -

 . ستمياحمق ن ،يدخترِ تنها و پولدار باشم ول هي ديچون من، شا ،يجا رو بد اومد نيا يپولدار و مجرد و صد البته تنها، ول يدام انداختن دخترا

 :لب آروم گفت ريز انيرا

راشا به خاطر من اون . كه من مجبور شدم ديبدون ديبا ديديشماها اگر حرفامون رو شن يجلو ول مياومد يدونم، قبول دارم ما اولش با نامرد يم -

 . شناسم يخوب م يليمن مطمئنم، چون برادرم رو خ. تارا بود خودش هم اومد وسط گود ريگ يرو داد و چون از قبل دلش كم شنهاديپ

 . بودن ستادهيا يساكت گوشه ا نيو رادو ايما چهار نفر بود و تان نيجدال ب نيا

 ! د؟يجا نصب كرد نيا يزيچ يكروفونينكنه م! د؟يديما رو شن ياصال شماها از كجا حرفا -

 :پرخاش كرد تارا

ور كه صداتون رو  نيا مياومد ميكنجكاو شد. دميديفهم ديو سر و صدا راه انداخت اطيتو ح دياومد يوقت. ستنديهمه مثل شماها پست ن ر،ينخــــ -

 دتونيبه ذات پل يپ ميطرف و تونست نيا ديما رو كش يكنجكاو نيكنم كه ا يفقط خدا رو شكر م! ن؟يواضح تر از ا گهيد. ميدياز داخل پنجره شن

 هيكه باهاتون تسو يوقت يول م،ير يم يكوفت ياليو نيكه از ا مييما نيا. رد كارتون ديبر ديرو ببند لتونيبار و بند ستين يازيدر ضمن، ن. ميببر

 . ميحساب كرد

 :مداخله كرد و آروم گفت نيبار رادو نيا

بود،  نيامشب هم به خاطر هم يسر و صداها نيا. من خودم هم خبر نداشتم. خوام يشعور از شماها معذرت م يدو تا نفهمِ ب نيمن از طرف ا -
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 يحق چيبهشون ه. موننيپش ياديخودشون تا حد ز يمطمئنم كه هر دوشون از كرده . ديديشماها هم شن. دمياگر من تموم حرفاشون رو شن يول

 يهمه . هيكه انجام بدن آن يهر كار. ستيدلشون ن يتو يچيمن ه يحاضرم قسم بخورم كه برادرا يدم، حت يرو بهتون قول م نيا يلدم، و ينم

كارهاش عجوله و  يتو همه  شهيزندان، راشا همراهش بود چون هم يها لهيافتاد پشت م يمجبور شد، وگرنه م انيرا. رفتارهاشون عجوالنه ست

كه  نيا يكه تهش به جا يجور. دادن يقدر زود وا نم نيدو تا آدم دغلباز و مكار بودن ا ناياگر ا. ستيراهش ن نيمن بارها بهش تذكر دادم كه ا

كه شما رو گرفتار كنند خودشون  نيا يجا يعني. خود اون ها بودند كه به دام عشق شماها گرفتار شدند نيشماها رو خامِ خودشون كنند ا

 . نبود نين كاره بودن كه وضع و اوضاعشون اياگر ا. كرد ريدلشون گ

 :بود كرد و گفت نيو نگاهش به رادو نييرو آورده بود پا رشيبه تارا كه شمش رو

رو  اقتتونيو اون ل ديفيگفته بود ح! د؟يرو فراموش كن زياز اعتراف به عشقش از شما نخواسته بود كه همه چ خود شما، مگه امشب راشا بعد -

 . نداره

 :به ترالن ادامه داد رو

ا ها اگر واقع نيا. ستياصال درست ن ديدو تا رو مجازات كن نيا ديبخوا ريكه با اسلحه و شمش نيا يول د،يباش يدم عصبان يبه شما هم حق م -

 ... كه نهيمجازات براشون ا نيعاشق باشن بهتر

 :كرد و ادامه داد نگاهمون

. بهش فكر هم نكنند يحت گهيخروارها باور و فكر اشتباه مدفون كنند و د ريعشقِ ممنوعه رو ز نيا. فراموش كنند شهيهم يعشقشون رو برا -

 . نيهم د،يكار رو بكن نيبهتره هم. ديبهشون ندار يكه شماها احساس ديمجازاته و اگر مطمئن نيبهتر نيبه نظر من ا

 :گفتم. ميتند نگاش كرد انيو را من

 ...آخه! ه؟يچه نظر گهيد نيا -

 . شه ياز گورِ تو بلند م شهيآت يتو خفه شو كه هر چ -

 :من جواب داد يبه جا انيرا

 ...چرا گهيد م،يمونيپش ميما كه گفت نيرادو -

 :داد زد ترالن

بهتره  يول د،يبه خودتون اعتماد به نفس دار اديانگار ز! ؟يكشك چ! ؟يعشقِ چ! ؟يدوز يو م يبر يخودت م يواسه  يچ كهيتمر! ؟يچرا چ -

 . خوره ينم يدرد چيتمومش رو لولو بخوره لذت بخش تره، چون به ه ديبدون

 :آروم گفتم. كرد يفقط نگام م. گفت ينم يچيه. تارا نگاه كردم به

 ! نه؟ينظر تو هم هم -

 :كرد و با انزجار گفت كيرو بار چشماش

گرگ و نامرده  يهر چ. ستيقابل اعتماد ن يپسر چيدارم كه ه مانيا يشاد يبه حرفا. كه، ازت متنفــــرم، تا سر حد مرگ نيو هم ا نيهم ا -

. كنم يفراموشت م يبخشمت ول ينم. دميشن هم دم،يرو امشب به وضوح هم د نيا. تخمِ آدم مورد اعتماد و با وفا رو ملخ خورد. دورمون ختهير
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 . گذرم يارزش م يب ياز آدما يسادگ نيبه هم شهيهم

خواستم دنبالش برم كه با . زد رونيو به سرعت ب ديبه طرف در دو. زد يبه گلوم چنگ م يبغض بد. ديقلبم لرز. دمياشك رو تو چشماش د نمِ

 . ستادميا نيبلند رادو اديفر

 . بمون سرِ جات راشا -

 :گفت انيهم عقب عقب رفت و در همون حال رو به را ترالن

 . ــــزارميبزرگوار، ب انيرا زارميازت ب دم،يند يپست تر و منفورتر از تو آدم -

 دهيفا يب يصداش زد، ول. از همون جا به ترالن نگاه كرد. خارج نشد يتا تو درگاه دنبالش رفت ول انيرا. زد رونيب اليرو برگردوند و از و روش

 . بود

 :با پوزخند به تك تكمون نگاه كرد و گفت ايتان

 يمحبت به نامرد كردند بس -

 يبه هر ناكس دينشا محبت

 ستيدرد ن يكس يو ب يدست يته

 ستينامرد ن داريچو د يدرد كه

 :گفت نيبه رادو رو

 ،ياسمت هست يدونم تو تا چه حد مثل معنا ينم. ادمهيخونده بودم كه االن  ييجا هيرو  نيا! درسته؟» جوانمرد«شه  ياسم تو م يفكر كنم معن -

 . ديشما راهتون رو اشتباه رفت يهر سه . بزرگوار يآقا ياموختيرو به برادرات ن يو جوونمرد يمرد يول

 . زد رونيب الياز و يوتاههمون پوزخند پشتش رو به ما كرد و بعد از مكث ك با

 :داد زدم نيبه رادو رو

 ! ؟يچرا اون حرفا رو زد! ؟يخواست يرو م نيهم -

 . تمومش كن راشا! ؟يفهم يزدم، م يم ديبا -

 ! ؟يفهم يرو م نيا. من، تارا رو دوست دارم! ؟يچه طور -

 ! كنه؟ يباور م گهياون د يكن يفكر م! از كجا معلوم؟ -

 . ديطور بشه، نبا نيا دينه، نبا... بگم دوستش دارم باز استيدن ايتا دن. منو قبول نداره يتارا حرفا. بود نيهم قتيحق. شدم ساكت

 يتو يدوست داشتم بزنم هر چ. دميكالفه دور خودم چرخ. و از داخل قفلش كردم دميدر رو محكم به هم كوب. رفتم تو اتاقم يحرف چيه بدون

 . كردم يم يحرصم رو خال يرجو نيا ديشا. اتاق هست رو بشكنم

 . به خاطر حرفاش، نگاه نمناكش. شده بودم وونهيد. دميشكسته شدنشون رو شن يصدا. شكستم، ُخرد كردم زدم،

 يم يخوره ول يبهت م قايدق! آره؟» راه عبور«شه  ياسمت م يراشا، معن. نگات كنم چه برسه كه بخوام اصال اسم مرد روت بذارم يحت اديم عارم«

جات . كشه يم دكيمرد رو  هينبرده و فقط جسم  ياز مردانگ ييبو چيكه ه يكس. خوره به در جهنم يم ميكه مستق يراه! ؟يتو كدوم راه يدون



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٦ 

 ختهيگرگ و نامرده ر يهر چ. ستيقابل اعتماد ن يپسر چيدارم كه ه مانيا يشاد يبه حرفا. ازت متنفــــرم، تا سر حد مرگ. جاست نهمو

 شهيهم. كنم يفراموشت م يبخشمت ول ينم... دميهم شن دم،يرو امشب به وضوح هم د نيا. م مورد اعتماد و باوفا رو ملخ خوردتخمِ آد. دورمون

 » .گذرم يارزش م يب ياز آدما يگساد نيبه هم

قبلم  يتو يحس لعنت نيكاش ا يا. كاش عاشقش نبودم يا! شد؟ يجور نيچرا ا. نهيب يم ينامرد عوض هيتارا منو به چشم . نامردم هيمن  ايخدا

 . كرد ينم شهير

به كف دستم نگاه . ديچك يُخرده ها م شهيش يشده بود و خون قطره قطره از نوك انگشتم به رو جاديا يقيمچ تا كف دستم شكاف نسبتا عم از

 . بزرگ فرو رفته بود ي شهيش كهيت هي. كردم

. زهير يبه خاطرِ منِ ابله، اون اشك م. شه يم تيتارا داره اذ نميبرسم، كه نباشم تا بب انيكه تموم بشم، كه به پا. رفت يقلبم فرو م يكاش تو يا

 . درد داره كشيدل كوچ

كه تو نگاهش نهفته بود خوندم،  يچشماش و برق يرو تو نيا. داشت يعالقه ا هيها اون هم نسبت به من  نيشك نداشتم كه تا قبل از ا. مطمئنم

پس همون بهتر كه . شد رانياز ُخرد شدن تارا وجودم و. و شكستم دميرو د نايا. داد ميعظ يجاش رو به نفرت يامشب اون برق خواستن يول

 . و خالص شم رميبم نم،يو نب رميو نباشم، بم رميبم

نه، اگر قرار بود بشكنه تا االن افتاده ! شد؟ يدر شكسته م نيمگه ا يتا بتونن بشكننش ول دنيكوب يمحكم خودشون رو به در م انيو را نيرادو

 . رو تجربه كنه شيزندگ انيتا راشا پا ستهيسر جاش محكم با ديبمونه، با ديبا يبود كف اتاق، ول

 . زانو زدم. شد نيسرم سنگ. شد و اطرافم رو پر كرده بود ياز داخل شكاف دستم خارج م يبه تند خون

حاال كه تارا ازم نفرت داره چرا ! روز افتاده چرا كه نه؟ نيحاال كه ناخواسته دستم به ا يحرفا نبودم ول نياخواستم خودم رو بكُشم، اصال مالِ  ينم

 .  راست جهنم كيمقصدم، . رم يشه، پس م يراه به جهنم ختم م نيو ا» راه عبوره«اسمم  يبه قول خودش، معنا. بهتره كه برم! باشم؟

 . لب ريآروم و ز. لب خوندم ريترانه رو ز نيا

 ازت رميخدا دلگ يآ

 ازت رميس يزندگ يآ

 رم و يم يم يزندگ يآ

 ازت رميگ يرو م عمرم

 يلعنت يغصه ها نيا

 كنن يخنده دورم م از

 هدف يب ينفس ها نيا

 كنن يبه گورم م زنده

 هيخوب يلحظه ها چه

 آخره يها هيثان
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 مردن من ي فرشته

 بره يجا م نياز ا منو

 هياعتراف تلخ چه

 ته خط دنيتو رس يب

 از هوس يخالص وقت

 ازت زارميب ايدن يآ

 من يضجه ها كيشر

 كه گوشت با منه بگو

 تنم يكه زخم ها نيبب

 منه  يحرفا شاهد

 )گانهيمحسن  -هدف يب ينفس ها يترانه (

. چشمام بسته بود. زد يم مبه صورت نيكه رادو ييها يليس يحت. شكستن در هم باعث نشد چشمام رو باز كنم يصدا. بستمش. تار شد چشمام

مطلق رو  يحس يدارم ب. شه يداره روح از تنم جدا م. كردم خي. حس شد يتموم تنم ب. دميشن يم دينبا. دميد يم دينبا. خواستم بازش كنم ينم

 . تيتا ابد. شهيهم يبرا. مكن يحس م

 . كردم يشك تحمل م يبود كه ب يعذاب نيا. مردم يم ديبا. دادم يجون م ديبا. ديلرز يم بدنم

 . رميخوام كه بم يحاال كه اتفاق افتاده، م يچون از عمد نبود ول. ستين يكارم خودكُش! نامردم چرا زنده بمونم؟ هيكه  يوقت. باشم دينبا

 . با دست سالمم نيشد تو فشردن مچ دست رادو يكه تو تن داشتم خالصه م يتموم جون. تونم ينم گهيد

 . ديارز يم بتاشيمص يبه همه  يپر پر شدن دردناك بود، ول. دسخت بو يليدادن خ جون

 . حسه يحاال كه بدنم سرد و ب. كردم خيحاال كه . دادم يجون م داشتم

 . مطلق يكيهمون فشار بود و تار فقط

 

 هفدهم فصل

 

به طرف  ايتان. بودند شانيهر دو، در اتاق ها. دادند ينم يكدام جواب چيزد ه يدخترها را صدا م يهر چ. مشغول آماده كردن صبحانه بود ايتان

 . به در زد ياتاق ترالن رفت و تقه ا

 :ايتان

 . گهيشو د داريب. يترالن، خواب به خواب كه نرفت -

 . ستاديدرگاه ا يپف كرده و سرخ تو يخواب آلود، چشمان يدر باز شد و ترالن با صورت. ديلحظه طول كش چند

 :ترالن
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 ! ؟يتان يگ يم ياَََََه، چ -

 :با اخم نگاهش كرد ايتان

 . صبحونه حاضره ديايب. ساعت از ده گذشته! معلوم هست شما دو تا چتونه؟! ؟يگ يم يكه چ يچ يعني -

 :رفت ييو به طرف دستشو ديكش يا ازهيخم ترالن

 ! م؟يش داريما ب يچرا صبر كرد. يخورد يخب تو صبحونه ات رو م -

 :ايتان

 . نكرده خي ييتا چا ايزود ب. صبحونه خوردن متنفرم ييكه از تنها يدون يم -

 . شد ييدستش را در هوا تكان داد و وارد دستشو ترالن

 . بار بلندتر به در ضربه زد نيبه طرف اتاق تارا رفت و ا ايتان

 :ايتان

 ! ؟يدختر لنگ ظهره اون وقت تو هنوز خواب. شو داريتارا، تارا ب -

 . شد يم داريب ديسر و صداها تا االن با نيبا ا. نبود نيوقت سنگ چيوابِ تارا هخ. دينشن ييصدا

 . در باز شد. ديرا گرفت و كش رهيدستگ

 :به طرفش رفت ايتان. بود دهيسرش باال كش يبود و پتو را تا رو دهيتختش خواب يرو تارا

 . سابقه نداشته! ؟يخواب يپاشو دختر چه قدر م -

 :خش دار و گرفته گفت ييبا صدا. بالشت فرو كرد يتارا سرش را تو. سرش برداشت يرا از رو پتو

 . رونيبرو ب ،ينكن تان -

 :ايتان

 . پاشو صبحونه حاضره! كجا برم؟ -

 :تارا

 . خورم ينم -

 :ايتان

 ! چرا؟ -

 :فرو كرد شتريسرش را ب كالفه

 . تنها باشم قهيدق هياشتها ندارم، حاال برو بذار خبرم  -

 . نديتوانست صورت تارا را بب يحاال م. ديحركت او را به سمت خود كش كيشانه اش را گرفت و با . تعجب نگاهش كرد با

 . خسته و گرفته يبا نگاه دهياز اشك، رنگ پر سيپف كرده و سرخ، صورت خ چشمان

 :بهت زده زمزمه كرد ايتان
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 ! ه؟يچه وضع نيا! دختر؟ يبا خودت چه كار كرد -

 :گفت هيبا گر. را چنگ زد شيتخت نشست و موها يرو تارا

 . خوبــــم ا،يهم خوبه، من خوبم تان يليمن حالم خ! هان؟! شده؟ يمگه چ -

زانوانش را در . زد يچنگ م شيفرو برده بود و به موها شيموها يرا البه ال فشيانگشتان ظر. گرفته بود نييسرش را پا. كرد يهق م هق

 . داد يخودش را تكان م قراريآغوش گرفته بود و ب

 . ها از كجاست يكالفگ نيراحت حدس زد كه منشا ا يليخ. بود دهيطور ند نيتا به حال تارا را ا. ديرا بوس شيموها يبغلش كرد و رو ايتان

 :كرد زمزمه

 ! آره؟ يدوستش دار -

 :تكان داد يمنف يبه نشانه  جدا كرد و تند تند سرش را ايخودش را از آغوش تان. وحشت زده سرش را بلند كرد تارا

 . من خامش نشدم، نه يمنو گول زد ول ياون عوض. نه، نه، نه اصال -

 . كرد يرا تكرار م يلب جمالت ريو ز ختير ياشك م همچنان

 :ايتان

  ؟ينبود يجور نيآخه تو كه ا. ينگرانتم خواهر ؟يكن يم تيتارا چرا خودت رو اذ -

 :زد داد

 . فقط دست از سرم بردار ا،يمن خوبم تان -

 :ستاديتخت بلند شد و ا ياز رو ايتان

 . ميفتيكم كم راه ب ديپس پاشو حاضر شو، با يخور ياگه صبحونه نم. خب، آروم باش يليخ -

 :نگاهش كرد سيخ يچشمان با

 ! كجا؟ -

 :ايتان

 . نكن يپاشو تنبل. به بار اومده يزيآبرو ر يشده و كل ريهم د يجور نيهم. امروز مراسم چهلمه. عمه خانم يخونه  -

 :تارا

 . حوصله ندارم ام،يمن نم يول -

 :چند لحظه نگاهش كرد ايتان

 ! ؟يجا تنها باش نيا يخوا يم -

 . جا را تحمل كند نيا يلحظه ا ينه، دوست نداشت حت. در چشمانش زل زد ميمستق تارا

 :تارا

 . اميباشه م -
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 :لبخند زد ايتان

 . ميگرد يبعد برم. ميمون يفردا رو هم اون جا م. يبخور تا ضعف نكن ريش وانيل هيباشه، پس پاشو الاقل  -

 :ملتمسانه نگاهش كرد و گفت تارا

 . خونه، خسته شدم ميبرگرد! م؟يجا نمون نيا گهيشه ازت خواهش كنم د يم -

 :ايتان

 ! شد؟ يپس چ! و باحاله؟ ييايوجا ر نيا يگفت يم ادتهي! ؟يجا رو دوست نداشت نيمگه ا -

 :لب گفت رياتاقش زل زد و ز واريبه د نيغمگ يبا نگاه تارا

 . وجه چيدوستش ندارم، به ه گهيد. روحه يباغ برام كامال ب نيگور سرده و ا نياتاق ع نيا. برام نداره يتيجذاب چيه گهينه، د -

 :ايتان

 رمونيما هم سخته چون مس يبرا يجور نيا. ميبرگرد ميبه هر حال مجبور. شه يكم كم دانشگاه من و ترالن هم شروع م گهيخب، د يليخ -

 . ميكن يلوازممون رو جمع م ميعمه خانم برگشت ياز خونه  يباشه، وقت. شه يدور م

 . اتاق بود وارينگاهش به د رينداد و هنوز هم مس يجواب چيه تارا

***** 

 يسرسبز اطراف دوخته بود، ول يبه فضا نيماش يو گرفته نگاه پر از غمش را از پنجره  دهيتارا رنگ پر. عمه خانم بودند يخانه  ريمس يتو

داده بود و  هيتك نيماش يصندل يسرش را به پشت. ترالن هم سكوت كرده بود. بود يگريد يفكر و ذهنش جا ييگو. ديد يرا نم زيچ چيانگار ه

 . كرد ينگاه م رونيبه ب

 . نظر داشت ريهم ترالن را ز يتارا و گاه نهياز آ ،يكرد و هر از گاه يم يبا دقت رانندگ ايتان

 :ايتان

 ره؟  ينم ياز گشنگ ميستيدو روز ن! ؟يتارا نونو رو با خودت آورد يراست! د؟يقدر ساكت نيشماها چرا ا -

 :حواسش آن جا نبود زمزمه كرد ييكه گو تارا

 . نهيپشت ماش -

 :با تعجب گفت ايتان

 ! ؟يكرد يلحظه هم از خودت جداش نم هيتو كه ! چرا اون جا؟ -

 :تارا

 . گهيشو د اليخ يب. سر و صداهاش رو ندارم يحوصله  -

و گرفت و جر  يزد او هم دنبالش را م يم يكه تا تارا حرف شهيبرعكس هم. آن ها نداشت يبه حرف ها يتوجه چيهمچنان ساكت بود و ه ترالن

 . شد يبحثشان م

 . روح متنفر بود يسرد و ب طيمح نياز ا ايكسل كننده بود و تان نيماش يفضا
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 :گفت ينسبتا بلند يصدا با

 . ديكلمه هم وسط حرفم، حرف نزن هي يكنم تا حرفام تموم نشده حت يخواهش م يبهتون بگم ول يزيچ هيخوام  يم -

 :كرد و ادامه داد يكوتاه مكث

كه  نيا. كه در قبالِ شماها انجام داده بودن اعتراف كردن ييكارها يبه همه  ان،يراشا و را. ميديما مكالمات پسرا رو شن يهر سه  شبيد -

اول  ي مهياگر ن! د؟يحرفاشون رو هم بشنو يكه ادامه  ديمگه كر بود يبه ثروتتون بوده، ول دنيقصدشون گول زدن شماها، اون هم به خاطر رس

من تا به االن . زود دلباختن يليخ يگفتن كه اولش با نقشه اومدن جلو ول! د؟يدوم رو هم باور كن ي مهين ديتون يچرا نم ديكردرو باور  اشونحرف

آدم هم  هيآدم هستم و  يول ست،يچرت و پرتا ن نيدونم از ا يو معشوق و چه م يگم كه سر و كار من با عشق و عاشق يگفتم و هنوزم م

آدمِ عاشق چه طور  هيكنم كه  يخوب درك م يليخ يكنم، ول دايكه واقعا دوستش دارم رو پ يز نتونستم اون كسدرسته هنو. رهاحساس دا

ازشون  نيكه شماها داشت يوقت شبيد. تونم درك كنم يدونم چون م يها رو م نيا يهمه . هيكالمش و گفتارش چه طور ه،ينگاهش چ. هيآدم

 يلينگاه راشا خوندم كه خ يتو. كردم يبودم و فقط با دقت نگاهشون م ستادهيمن ساكت ا ديكرد يم دشونيهدو تموم مدت ت نيكرد يگله م

 يگفت يوقت. بست خينگاهش » نامرد« يبهش گفت يتارا، وقت. چشماش بخونم يتونستم اون عشق رو تو يول ستميكه خودم عاشق ن نيبا ا. عاشقه

 يگه و ك يعاشق تره و داره راست م يخواستم بدونم ك يم. نظر داشتم ريحالتاشون رو زتموم  بودمكور كه ن گهيد. شكست »يكن يفراموشش م«

اون . انيو اما را. بوده شتريزنم برخوردش هم با تو ب يمنتها راشا عاشق تره و حدس م. اون ها عاشقن يهر دو يگه، ول يوسط دروغ م نيداره ا

كه با عشق و عالقه نگاهش  دميد يكرد م يبه ترالن نگاه م يوقت. ستيحرفا ن نياحساسات و ا ريرگد اديمعلومه كه ز. كنه يتر رفتار م يمنطق

 يول... اصال از كجا اومدن و. نييهستن و چه طور آدما يكه ك نيا. ميدون ياون ها نم ياز گذشته  يزيما چ. ستيتو كارش ن يدوز و كلك. كنه يم

كه آب  يجور. ارنيبالها به سرمون ب يليتونستن خ يدفاع، اون ها هم سه تا پسر كه م يتنها و ب دخترما سه تا . ميبود هيمدت كه همسا نيا يتو

نه خب، . طور گذشت كنه و چشم بپوشونه نيباشه كه ا ايدن نيا يتو يكنم آدم يفكر نم! ه؟يكه سوء استفاده چ ديدون يم. از آب تكون نخوره

هم  يليخ. كار اون ها اشتباه بود. دهيبع پيسر و ت نياز سه تا پسر اون هم با ا يول بسته،هم چشم و گوش  ديچشم پاك و شا يهستن آدما

وسط خودتون رو  نيا ديشماها نبا يكه برادرشون گفت به نظر من عادالنه ست، ول يهمون مجازات. اشتباه بود و سزاوار مجازات شدن هم هستند

اگر تموم كاراشون و حرفاشون  ياون هم از راه درستش ول. ذارن يو بازم قدم جلو م شنك يباشن دست نم ياگر هر دو عاشق واقع. ديعذاب بد

 . كنن يرن و پشت سرشون رو هم نگاه نم يم گهيد. مشت دروغ بوده باشه هي

 :صورتش زدود يرا از رو شياشك ها تارا

 . بهش ندارم يقبولش ندارم، چون اعتماد گهياگر هم برگرده من د يول -

 :ايتان

 . كنه يو اون هم اگر عاشقت باشه، اعتمادت رو جلب م يبهش اعتماد كن يكه نتون نيا. تارا يكامال حق دار -

 :تارا

 . تحملش كنم هيثان كي يخوام حت ينم گهيتونه، چون د ينم -

 :گرفته گفت يلب باز كرد و با حالت ترالن
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. بشن كينزد ممونيبه حر ميبذار ايو  ميبه اون دو تا فكر كن ميتون ينم گهيكدوم د چيما ه. دلم رو اون زد يتمومِ حرفا. من هم با تارا موافقم -

 . ما كامال ممنوعه يزندگ يورود اون دو تا تو

 :ايتان

! ترالن؟ يتو چ يقبال داشته، ول يدونم ول ياالن رو نم. به راشا داشته يتونم حدس بزنم كه اون هم احساس يراحت م يلياز حالت و رفتار تارا خ -

 . يستيآشفته ن يحالت گرفته ست ول

 :پوزخند زد و گفت ترالن

كه داشتم بهش  نهيهم از ا ميشدم و كالفگ يراحت داشتم خامش م يليكه خ نهياز ا تميعصبان. ستميچون عاشقش نبودم و ن ستميآره آشفته ن -

 . كردم يم داياحساس پ

 :ايتان

 ! ؟ياالن چ -

 :ترالن

 . مكن يدارم سركوبش م -

 :و سرش را تكان داد ديكش قينفس عم ايتان

 . يكن يبا احساست مبارزه م يفعال دار. يفراموشش كن يپس هنوز نتونست -

 . سكوت كرد ترالن

 شيراشا پشت پلك ها يبا بسته شدن چشمانش ناخودآگاه چهره . داد و چشمانش را بست هيتك نيخنك ماش ي شهيرا به ش شيشانيپ تارا

 يشد و به آرام روزيبا دل و عقلش در جدال بود كه عقل پ. شد يمانعش م ييروين. نتوانست يخواست چشمانش را باز كند ول. شد ميترس

 . چشمانش را از هم گشود

. دلش گرفته بود. بغض نداشت. ديگونه اش چك يچشمش به رو يزالل و شفاف از گوشه  ياز هم، قطره اشك شيبا باز شدن پلك ها يول

 . با اشك، آه، ناله. كند يكردند را خال يم ينيكه بر دلش سنگ ييو تمام عقده ها ندياتاق تنها بنش كي يداشت تو دوست

 . سرش را بلند كرد ايتان يصدا دنيشن با

 :ايتان

 . دييتابلو ياديز ديسر و وضعتون رو درست كن. ميديبچه ها رس -

 . ته بودچشمان او هم به اشك نشس. به ترالن نگاه كرد تارا

 :گفت ايپوزخند زد و رو به تان ترالن

 . ميستيهم تابلو ن نيپس همچ. هياشكا از داغ دور نيكنن ا يهمه فكر م. مثال چهلمِ عمه خانمه -

 :ايتان

 . هيحرف نميا -
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 . شدند ادهيپ نيسه از ماش هر

به امور بود  يدگيسروش كه مشغول رس نيب نيدر ا. مردان و زنان در رفت و آمد بودند. باغ عمه خانم را پر كرده بود يصوت قرآن فضا يصدا

 . لبخند بر لب به طرفشان آمد. آنها شد يمتوجه 

 :سروش

 ! د؟يكرد ريقدر د نيچرا ا. سالم -

 :به اطراف انداخت و گفت ينگاه ايتان. سه جواب سالمش را دادند هر

 . ظاهرا همه اومدن. نيهم ياومد واسه  شيبرامون پ يارك -

 :سروش

 . البته نه همشون. آره -

 :ترالن

 . ميستاديجا ا نيا يجور نيبده هم. تو ميبچه ها بر -

 :به ساختمان اشاره كرد سروش

 . تو ديحق با ترالنه، بر -

 :ايتان

 ! د؟يالزم ندار يزيچ يكمك -

 :سروش

 . نه خدمتكارا هستن -

 . ستاديتارا پشت به سروش ا يرفتند داخل ول ايترالن و تان. سه به طرف ساختمان رفتند كه سروش تارا را صدا زد هر

 :نگران چشم به او دوخت و گفت. تارا قرار گرفت يبرداشت و رو به رو يقدم

 . ستيكنم حالت خوب ن يحس م! ده؟يچرا رنگت پر! شده؟ يزيتارا چ -

 :تخش دار گف ييبا صدا تارا

 . ناراحتم نيخب چهلمِ عمه ست واسه هم. نه خوبم -

 :نگاهش كرد مشكوك

 ! نه؟يواسه هم يمطمئن -

 :تارا

 . آره -

 :سروش

 . نگرانتم تارا -
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 . بار نگاهش به سمت او جلب شد نيكرد ا يكالمِ آرام و زمزمه وارِ سروش، تارا كه تمام مدت به اطراف نگاه م نيا با

 :تارا

 ! چرا؟ -

 :انداخت نييزد و سرش را پا پوزخند

نگاه  يجور نيخب، ا. االن وضع فرق كرده و ثروتتون دو برابر شده يول د،ينامه خونده بشه شما هنوز هم پولدار بود تيكه وص نيتا قبل از ا -

 ... وقت هيخوام  ينم. از همه نگرانِ تو هستم شتريب يشماست، ول يمتوجه  ايليپر از طمعِ خ

 :ديحرفش پر انيكه منظور سروش را كامال متوجه شده بود م تارا

 . ستميقدرا هم بچه ن نيا. اميمطمئن باش از پسِ خودم بر م. يخواد نگرانِ من باش ينه سروش، نم -

 :دل به خود ناسزا گفت در

زد و تو هم تموم مدت گولش رو  يم تموم مدت داشت با حرفاش گولت. يخوب راشا رو شناخت يليخ. شه يمعلوم بود چه قدر سرت م. آره -

 . يليتارا، خ يخر يليخ. يخورد

 :سروش

كه اطرافمون هستن،  يمردم ثيحرف و حد يكه االن همه  يحرفا خواستم بدون نيمن با ا يول ،يا دهيهم فهم يلياتفاقا خ ،يستينه تو بچه ن -

 گم؟  يم يكه چ يدون يم... و دهيعمه خانم كه به شماها رس راثيارث و م يشده مسئله 

 :تارا

 . ستيخواد بگن، برام مهم ن يدلشون م يمردم هم هر چ. آره، كامال متوجه ام -

 :گفت ديخود د ياو را به رو ميتارا كه نگاه مستق. لبخند زد و نگاهش كرد سروش

 . فعال. رم تو يم گهيمن د -

 . كرد يخود حس م يروش را به رونگاه س ينيرا به او كرد و به طرف ساختمان رفت و تمام مدت سنگ پشتش

 . راشا... يمردم، پول، ثروت و حت يسروش، حرفها ينگاه ها. مهم نبود زيچ چيه شيبرا گريد

 . فراموش شده ست شيبرا زيرا باور داشت كه همه چ نيا يزد ول يخودش را گول م ديشا

***** 

هم كه  يعده ا. خلوت تر شده بود اليو. شد يجد مجلس ختم برگزار مساعت چهار در مس. بعد از صرف ناهار مجلس را ترك كردند همانانيم

فقط در . عمو خسرو و زن عمو ملوك شده بودند يرفتار خوش و مهربانانه  يدخترها تمام مدت متوجه . بودند كيحضور داشتند از اقوام نزد

شد كه تمام  يم دهياز حسادت در چشمانش د يينشانه ها. مغرورتر از گذشته يحت. كرد يكه همچنان با آنها سرد برخورد م بودسها  نيب نيا

 . دخترها بود يمدت متوجه 

 . نشسته بودند يدر سالن كنار. خسرو، ملوك خانم، دخترها، سروش و روهان عمو

به صورت گرفته و رنگ  يكه گه گاهشد و سروش  يم يعصبان شتريبابت ب نيبود كه هر لحظه از ا ايتان يروهان متوجه  ميو مستق رهيخ نگاه
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 . زد و هنوز هم نگرانش بود يتارا زل م ي دهيپر

 . توجه بود يتارا ب يول

 :آرام و به ظاهر مهربان رو به دخترها گفت يخسرو با لحن عمو

 ره؟  يم شيخوب پ زيخب عمو جون، چه خبرا؟ همه چ -

 :داد لشيتحو يلب باز كرد و لبخند مصلحت ايتان

 . خوبه زيبله عمو جان همه چ. منونم ميخوب -

 :خسرو عمو

 ! ن؟يقصد برگشت ندار! د؟يتك و تنها بمون الياون و يتو نيخوا يم يتا ك -

 . نشاند يشانيبر پ يپوزخند او اخم كمرنگ دنيبا د ايتان. لبان روهان نقش بست يرو يحرف عمو خسرو، پوزخند معنادار نيا با

 :ايتان

 . شه يدانشگاه من و ترالن داره شروع م م،يگرد يبر م يبه زود -

 :مقدمه گفت يكرد و ب يخسرو مكث كوتاه عمو

 ! د؟يتون بكن ندهيآ يبرا يفكر هي ديخوا يشماها نم يراست -

 :بار ترالن گفت نيا. با تعجب نگاهش كردند دخترها

 ! ؟يفكر يچ -

 :خسرو با لبخند نگاهش كرد عمو

بهت نظر  دميفهم. كرد ينگات م يفرامرز پنهون يكه گاه دميد يامروز تمام مدت م. ديبه ازدواج فكر كن كه ديديرس يخب، شماها االن به سن -

بهتر  نياز ا يچ. كرد دييتا دميهم پرس يبانيش ياز پدرش آقا. خوادت يازدواج م يكه داره مطمئنم برا ييايحجب و ح يخب از رو يداره ول

 ...داره كه يپس چه اشكال. ازدواج بود نيبه ا يهم كه راض امرزيعمه خانم خدا ب. هم كه هست يكرده و خانواده دار ليپسر تحص! ؟دخترم

 :ترالن

هم آقا و  يليداره، نه اتفاقا خ يگم مورد ينم. اديكه عمه خانم زنده بودن هم بهشون گفتم كه از فرامرز خوشم نم يمن اون موقع وقت. نه عمو -

 . رميبگ ميام تصم ندهيآ يدوست دارم خودم برا. ستيازدواج، فرامرز ن يمنه اون هم برا كه مد نظر ياون كس يست، ول دهيفهم

 :شد و گفت يخسرو جد عمو

االن هر ! تا آسمون فرق كرده؟ نيشماها االن زم تيكه وضع يريگ يرو در نظر نم نيدختر چرا ا! ؟يكن تيرو وارد زندگ ييسر و پا يكه هر ب -

 . بهت برسه خواهانت بود هيارث نيكه ا نيفرامرز قبل از ا. هم خوبه و هم بد ن،يا. ديش يمحسوب م اردرهايليكدوم از شما جزء م

 :ادامه داد ايبه تان رو

شه بهش اعتماد كرد كه از  يبشه، نم دايپ يكياگر  نيبعد از ا يخواد ول يخواست و هنوز هم م يتو رو م ن،يتا قبل از ا. طور روهان نيو هم -

 ! چشم طمع به مال و ثروتتون داره؟ اياومده جلو  دلش يرو



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٦ 

 :گفت يبا اخم به عمو خسرو نگاه كرد و جد ايتان. مجلس را ترك كرد ديببخش كيسرخ شده بود با  تيكه از زور عصبان ترالن

سر و  يرسه كه تن به ازدواج به هر ب يعقلمون م يقدر نيا ديرو بدون نيو ا ميرو دار گهيما سه تا خواهر همد يعمو جان حرفاتون محترم، ول -

 . ميند ييپا

 :به روهان انداخت و ادامه داد ييپر معنا نگاه

بهش  يعالقه ا چيه نميب يم رم،يتازه اگر گذشتشون رو هم فاكتور بگ. و نخواهد بود ستيما ن نيب يزيگفتم كه چ شونيتا به االن هزار بار به ا -

 . با اجازه. اد شروع بشه همون نشه بهترهبخو يطور نيكه ا يپس ازدواج. ندارم

 . زد شيو خواست دنبالشان برود كه عمو خسرو صدا ستاديا شيتارا هم در جا. رفت رونيبلند شد و از در ب شيجا از

 . رفت ايهمان موقع به سرعت از در خارج شد و به دنبال تان روهان

 :خسرو عمو

 ! تو كجا عروس گلم؟ -

او را  يسابقه ا يب يبلند شد و با مهربان شيبار زن عمو ملوك از جا نيا. بهت زده با دهانِ باز به عمو خسرو نگاه كرد. خشك شد شيسر جا تارا

 . ديدر آغوش كش

 :نشاند و گفت يمبل دو نفره ا يخودش رو كنار

تو  ياش با خودشون ول هيبق. ميكرد شونييراهنما ميما كه بزرگترشون هست. دخترم رنيشون بگ ندهيآ يبرا يميتونن هر تصم ياون دو تا م -

 . دخترم يتو عروسِ خودمون. ميد ينم يرو به هر كس

 . داد يرا تكان م شيانداخته بود و مضطرب پا نييسروش سرش را پا. با تعجب به تك تكشان نگاه كرد تارا

به زور از كنار زن عمو بلند شد و از . جمع را تحمل كندتوانست آن  ينم يلحظه ا يحت گريد. خراب است شياز پ شيكرد كه حالش ب يم حس

 . پله ها باال رفت

 :خسرو رو به ملوك خانم با اخم گفت عمو

 ! چه وضع برخورد با بزرگتره؟ نيا. ندارن يدرست تياحسان ترب يكدوم از دخترا چيه! كرد؟ يجور نيچرا ا -

 :بلند شد شيكالفه از جا سروش

 روزيشما كه تا د! د؟يمجبورشون كن نيخوا يچرا م. رنيبگ ميشون تصم ندهيآ يتونن برا ياون ها م. پدرِ من، كار شماها هم درست نبود -

 ! د؟يرو به اون رو شد نيشده حاال از ا يپس چ. ديمخالف ازدواج من و تارا بود

 :خسرو عمو

 ياون هنوز بچه ست و بد و خوب سرش نم يبا ازدواج تو و تارا مخالف نبودم، ولدر ضمن من . ميخوا يما صالحشون رو م. ساكت شو سروش -

 . شه

 :سروش

 ...پس اگه بچه ست چرا -
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 :خسرو عمو

 ! ؟يگ يم يپس حاال چ. ذكرِ كالمت تارا بود و بس روزيتو كه تا د. گفتم ساكت شو -

 :سروش

 . نه به اجبار يخوام ول يگم تارا رو م يمن هنوزم م -

 :ملوك عمو زن

 . از خداش هم باشه! حاال خواست مجبورش كنه؟ يك -

 :با اخم به مادرش نگاه كرد و گفت سروش

. شه كه اون رو مجبور به ازدواج با خودم بكنم ينم ليدل يدرسته من دوستش دارم، ول. ديرو نگ نيا. باالتر از منم هست اقتشينه مامان، تارا ل -

 . كنم بتونه دوستم داشته باشه يكه بتونم تالش م ييتا اون جا يكشم كنار، ول يخودم رو م يجور هياگر بگه منو دوست نداره 

 . رفت رونيهم از سالن ب او

***** 

 :روهان

 . صبر كن كارت دارم. ستميمگه با تو ن ا،يتان -

 :و گفت ديكشپشت سر هم  قيچند نفس عم. زد ينفس نفس م. ستاديا شيروهان رو به رو. برنگشت يول ستاديا ايتان

 . تو يحت. رهيازدواج رو بگ نيا يتونه جلو يهم نم ياحد چيه. يبا من ازدواج كن ديبا يچه نخوا يتو چه بخوا. گم يم يدارم بهت چ نيبب -

 :داد زد ايتان

 . يبر يكنم به گور م يآرزو رو كه من با تو ازدواج م نيا. يبكن يتون ينم يغلط چيه. جناب يخواب نما شد -

 :مرموز نگاهش كرد و گفت روهان

تو . يفتيب گهيد يكي ريخوام از دستت بدم كه گ يوجه نم چياالن به ه يخواستمت، ول يم يهمه پولدار نبود نيتا اون موقع كه ا. مينيب يحاال م -

 . كرت فرو كن ياون گوشا يرو خوب تو نيا. فقط من ا،يتان يمالِ من

 :ايتان

 . ستين شتريحرفات هارت و پورت ب يهمه . اديكار ازت بر نم چيبهت گفتم كه ه .يچشمام گم شو عوض يبرو از جلو -

 . ايمادر تان ادگاري. دستانش بود يهمان گردنبند تو. پوزخند زد و دستش را باال آورد روهان

 :روهان

هستند به خاطر اون ها هم كه شده تن  ايچ يمطمئن باش اگر بدون. منه شيكه پ تونيخانوادگ راثياز م يكل يبعالوه ! اد؟يم ادتيرو كه  نيا -

 . يد يبه خواسته ام م

 . را برگرداند و به سرعت از كنارش رد شد شيمتعجب نگاهش كرد كه روهان با همان پوزخند بر لب رو ايتان

***** 
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 :خسرو عمو

 . نيما، اون جا راحت تر يخونه  ديايپس ب ديروز بمون كي نيخوا يحاال كه م -

 :ايتان

 . ميجا بمون نيبود هم نياز اول هم قصدمون ا يو ممنونم، ولنه عم -

 :خسرو عمو

 . خودتونه ياون جا هم مثل خونه ! عمو جان؟ ديكن يم يبيغر -

 :ايتان

 . اليو ميگرد يبعد بر م ميجا هست نيفردا رو هم ا. ديشما لطف دار ه؟يچه حرف نينه عمو ا -

 :خسرو عمو

 . مير يم گهيما د. ديهمون كار رو بكن نيهر طور راحت. ستين يخب، اصرار يليخ -

 . هر دو از جا بلند شدند. به ملوك خانم اشاره كرد رو

 :خسرو عمو

 ! سروش كجاست؟ -

 :خانم ملوك

 . سها هم باهاش رفت. نيره تو ماش يگفت م -

 . نداشته باشندهر دو سردرد را بهانه كرده بودند كه در آن جمع حضور . و تارا باال بودند ترالن

 :ايتان

 . ديتو زحمت افتاد يامروز كل. ممنونم عمو زيبابت همه چ -

 :خسرو عمو

 . بود فهينه عمو جان همش بر حسب وظ -

 :ادامه داد ايو رو به تان ستاديدر ا يجلو

 . مواظب تارا عروس گلمون هم باش -

 . رفت رونياز در ب يداد و بعد از خداحافظ ايتان ليتحو يدار يمعن لبخند

 :ديرو بوس ايخانم، صورت تان ملوك

 . ميزن يسر بهتون م هياگر فرصت شد فردا با سروش . جون ايخداحافظ تان -

 ».مواظب تارا عروس گلمون هم باش«: عمو خسرو در سرش تكرار شد يجمله . شده بود رهيمات و مبهوت به در بسته خ ايتان

 ! اوه... اونا تارا رو... يعني -

 . ديخدمتكار رو شن يصدا. از پله ها تند تند باال رفت. باال انداخت يبه طبقه  ينگاه
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 . ميكن يرو جمع م ليوسا ميدار د؟يندار اجياحت يزيخانم به چ -

 . نه برو به كارت برس -

 . چشم خانم -

بود و  ستادهيتارا كنار پنجره ا. در را باز كرد و وارد اتاق شد. دينشن يجواب يبه در زد، ول يتقه ا. بلند خودش را پشت در اتاق رساند ييقدم ها با

 . ديپرده را كش ايتان دنيسرش را چرخاند و با د. كرد يبه آسمان نگاه م

 :تارا

 ! رفتن؟ -

 :ايتان

 . آره -

 . داختبه او ان يقيتخت نشست و نگاه دق يرو شيدرست رو به رو ايتان. نشست و سرش را باال گرفت يصندل يرو تارا

 :تارا

 ! شده؟ يزيچ -

 :ايتان

 ... چرا به تو! گفت؟ يداشت م يعمو خسرو چ -

 :تارا

 . حالم گرفته ست نيهم يدونم، برا يم -

 :ايتان

زنم  يالبته حدس م! كنه؟ يهمه توجه م نيخونه و به ما ا يشده حاال تو رو عروسم م يپس چ. زد يم ريما رو هم با ت ي هيآخه اون كه سا يول -

 . خوره ياز كجا آب م ايقضا نيا

 :تارا

 ! ؟يچ -

 :ايتان

خب تا  يبود، ول دهيثروت عمه هم نقشه كش يواسه . و اونه نيچشم طمعش به اموال ا شهيكه عمو خسرو هم يدون يم. عمه خانم ي هيارث -

 . كرده زيواسه اش دندون ت يا گهيحاال جور د دهياون ثروت به ما رس ديفهم

 . سرش را در دست فشرد. پوزخند زد تارا

 :تارا

 . زنه يشور م يدونم چرا دلم الك ينم. اليهمه فكر و خ نياز ا. ايشه تان يسرم داره منفجر م -

 :ايتان
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 ! چرا؟! زنه؟ يشور م -

 :تارا

 . طور منقلب كرده نيشده كه حالم رو ا يزيچ هي. اتفاق بد افتاده هيكنم  يفقط حس م. دونم يدونم، به خدا نم ينم -

 :ايتان

 . ره يم نيبه مرور از ب. كه بهت وارد شده هيبه خاطر استرس. ستين يزيچ -

 :را تكان داد و زمزمه كرد سرش

 ! دارم؟ يفكر يهمه دغدغه  نيمگه من چند سالمه كه ا. يشم تان يم وونهيدارم د. خدا كنه -

 :ارا انداخت و گفتبه ت ينگاه خاص. تخت بلند شد يبا لبخند از رو ايتان

 . نداره يبه عقل هم كار يحت. من، به دله ي كهيكوچ يآج ستيبه سن و سال ن -

 :تارا اشاره كرد و ادامه داد ي نهينوك انگشت به س با

 . قرارهيقلب كوچولوت ب نيا -

 :تارا

 ! چه كار كنم؟ يگ يم يآره حق با توئه، ول -

 :ايتان

 نيگم كه، بب ياحساسم بهت م ياز رو يكنم، ول تييتونم راهنما يم يسر رشته دارم و نه حت زايچ نيا يبگم، چون نه تو يزيتونم چ يمن نم -

 . يگوش كن يتون يبه حرف اون م. گه يم يدلت چ

 . اتاق بود يتارا نگاهش به پنجره . كرد، برگشت يمكث كوتاه. لبخند به طرف در رفت با

 :ايتان

 . تارا -

 :با لبخند، آرام گفت ايتان. كرد نگاهش

 لمونيرو برخالف م يتونه مجبورمون كنه كه كار ينم يو كس ميرو دار گهيما سه تا همد. بده تيعمو خسرو نه فكر كن و نه اهم يبه حرفا -

 . زميعز ريشبت بخ. ميانجام بد

 . نگران تنها گذاشت يآشفته و دل يرفت و تارا را با ذهن رونياتاق ب از

 :لب نجوا كرد ريز. قلبش گذاشت يدستش را رو. نگاهش معطوف او بود. امشب قرص ماه كامل بود. ستاديره اهم كنار پنج باز

 . خوامش يآره هنوزم م. تونم دروغ بگم يبه خودم كه نم -

كه االن دارم برام مهمه، اما  يحس ،يدونم ول يخودم هم نم! كنم؟ يخودم اعتراف م شيدوستش دارم كه حاال دارم به عشقش پ دميفهم يك از

ثروتم  يكنم كه اون برا يفكر م شهيبا انتخابش هم. اگر خودم هم بخوام يحت ست،يراشا ن گهيانتخاب من د. تونم بهش اعتماد كنم ينم گهيد

 . مونه يهمراهم م شهيترس هم نيا. خواد يمنو م
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 ! آخه چرا؟. ميحال هيامشب  يو نداشتم ولاحساس ر نيتا به حال ا! ه؟يمنشاش چ. يدلشوره و نگران نيا يول

***** 

 :خانم رو به سروش با اخم گفت ملوك

 ! ؟ير يآخه چرا نم -

 . ديبهش فرصت بد. خوام با تارا رو به رو بشم يچون فعال نم -

. يبا تارا هم صحبت بش شتريبه بعد ب نياز ا ديتو با. يو بهشون سر بزن يپدرت سفارش كرده حتما بر! پسر؟ يگ يم يمعلوم هست چ چيه -

 . ميكن شتريروابطمون رو باهاشون ب ديبا

 :و بلند گفت ستاديمادرش ا يرو به رو. مبل بلند شد يكنترلش را از دست داده بود با خشم از رو گريكه د سروش

 يشدن و نم زتونيعز دهيكه بهشون ارث رس يبه خاطر ثروت كالن! آره؟ ديكن يهمه اصرار م نيا ديبه خاطر پولش دار! بشه مامان؟ يكه چ -

كه بخوام  ستميمن عاشق تارا ن يدونم، ول يهمش رو م. كه تو سر شما و باباست هيزياون چ نيا! آره مامان؟! د؟يكن يازشون چشم پوش ديخوا

كه شما و بابا روش  يمتيه هر قنه ب يهم دوستش دارم، ول يليخ. آره دوستش دارم. ادياگر شماها خوشتون ن يكار رو باهاش بكنم حت نيا

 . ديبذار

 ياگر نتونم، م يكنم، ول يبه دست آوردنش تالش م يبرا ستين يا گهيكس د چياگر هم بدونم كه تو دلش ه. رم جلو يمنو دوست داشت م اگر

من  يبرا نايا. عمر آه و افسوس بخورم كه چرا همسرم منو دوست نداره، چرا به اجبار با من ازدواج كرده هيخوام  يچون نم. كشم كنار

 . مادرِ من هش ينم يخوشبخت

در را محكم . زد رونيبلند به طرف در رفت و از خانه ب ييبا قدم ها. بود انيعرق نما يدانه ها شيشانيپ يرو. از خشم سرخ شده بود صورتش

 . ديبلند آن تن ملوك خانم لرز يصدا بست كه از

 . تلفن را برداشت تا به خسرو خبر بدهد يگوش يبا نگران. داد رونينفسش را ب كالفه

***** 

 

 »تارا«

 . همش تو فكر بودم. چه طور گذشت دمياصال نفهم ميعمه خانم موند يكه تو خونه  يروز هياون . ميبود اليبرگشت به و ريمس يتو

 . رو بكنه يمعامله ا نيچن نيكه راشا بخواد باهام ا يجور. كارم اشتباه بود يكه كجا نيا

 . شدم رهيخ رونيپنجره به ب از

 !! عشق! عاشق؟! عاشقش شدم؟ چرا

و  ختمير يتو خودم م ديهمه رو با. نبود يغرور گهيجا كه د نيا. تونستم صادق باشم يخودم كه م شيپ. كنم يچه قدر راحت اعتراف م هه،

 . بود يهم برام كاف نيهم

كار رو هم  نيبتونم و هم ديبا. آره. ببرمش نيتونم از ب يم. دهيست و به ساقه نرس شهينه، هنوز ر يول! كنه؟ شهيگذاشتم مهرش تو دلم ر چرا
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 . كنم يم

 . با نوك انگشت پسش زدم عيسر. ديگونه ام چك يرو يفكر قطره اشك نيا با

 ! خوان؟ ياز جونم م يچ! دارن؟ يمزاحما دست از سرم بر نم نيتموم شده پس چرا ا يهمه چ گهيد! ه؟يواسه چ يلعنت ياشكا نيا! اَه

چشمم به اون . سرسبز اطرافه كه نظر منو به خودش جلب كرده ياون لحظه به ظاهر فقط فضا يتو يكنه ول يجلو بهم نگاه م ي نهياز تو آ ايتان

 . گهيد يجا هيفكرم  يجاست ول

 . ميشد رهيخ اليهر سه مات و مبهوت به در و. نگه داشت اليو يرو جلو نيماش

 . دونم چرا جون از پاهام رفته بود ينم... من يشدن ول ادهيپ عيدو تا سر اون

 ! بود؟ دهيقدر حالم زار و خرابه كه اونم فهم نيا يعني. شم ادهيكمك كرد پ. اومد سمتم و در رو باز كرد ترالن

 ! ه؟يسر و صداها واسه چ نيا! زدن؟ اهيچرا پرچم س! شده؟ يآخه چ -

وگرنه اگر دست خودم بود كه  ديكش يدر اصل ترالن منو با خودش م. ميمن و ترالن هم دنبالش رفت. رفت تو. فقط سرش رو تكون داد ايتان

 . شدم يم نينقش زم

 . اهپوشيمردان و زنان س. شيآت يغذا به رو يها گيد. باغ رو پر كرده بود يصوت قرآن فضا يصدا

 . اون حس بد بازم به سراغم اومده بود. شده بود شتريدلشوره ام ب. راحت بشه الميو خ نميازش بب هيسا هيشده  يحت. به دنبالش گشتم ناخودآگاه

راشا اون . نبود يكنم، ول دايپازش  ياثر ديتا شا ديكاو ينگاهم اطراف رو م. چند قدم رفتم جلو. آوردم رونيسردم رو از تو دست ترالن ب دست

 . جا نبود

 . تنشون بود يلباس مشك. اومدن رونيب الياز و انيو را نيفقط رادو يوجودم چشم شد ول يهمه . باز شد اليو در

دست از سرم بر  يحس لعنت نيچرا ا! پس راشا كجاست؟! جا چه خبره؟ نيا ايخدا. سرخ از اشكشون شدم يچشما يجلوتر اومدن متوجه  يوقت

 ! داره؟ ينم

 يچند لحظه نگاهش رو. ديرد نگاهش رو دنبال كرد و به ما رس انيرا. ستاديسر جاش ا دنمونيبا د. ما شد يمتوجه  انيزودتر از را نيرادو

 . اليپشتش رو به ما كرد و رفت تو و. زود سرش رو برگردوند يليخ يترالن ثابت موند، ول

و  انينگاه را ن،يرادو يغذا، صورت گرفته  يها گيد اه،يو س رهيت يهمه لباس و رنگ ها نيصوت، ا ياون صدا. ميرفت نيسه به طرف رادو هر

 . داد يبه من نم يگواه خوب. نبودن راشا

 . از دلم حرف زد ايتان يمن كه لبام به هم دوخته شده بود ول. زل زده بود به ما ميمستق. ميستاديبه روش ا رو

 . گفت ايرو تان ارميخواستم به زبون ب يكه من م يهمون

 ... مجلس ختم و نيا! شده؟ يچ -

 . ماست يبرا -

 :لرزون گفتم ييبار لب از لب باز كردم و با صدا نيا

 ! شما؟ يبرا... بـ -
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 . ودب ايجا مح نيا زيخب همه چ يخودمون باشه ول يتو خونه  ميخواست يم. ميجا برگزار كرد نيمتاسفم كه ختم رو ا. آره -

 . ترالن سرش رو چرخوند. به ترالن انداخت ينگاه گرفته ا. ستاديا نيكنار رادو. رونياومد ب الياز و انيرا

 :گفت يخش دار يبا صدا نيبه رادو رو

 . زنگ زدن گفتن حاضره. رميها رو بگ هيرم بنر و اعالم يدارم م -

 ! جا چه خبره؟ نيده كه ا ينم حيمثل آدم توض يكيخدا چرا  يا! ؟يبنرِ چ! ؟يك ي هياعالم. فقط سرش رو تكون داد نيرادو

 :بار ترالن گفت نيا

 ! د؟يو پرچم زد ديجا ختم گرفت نيفوت شده كه براش ا يك ديبد حيبه ما هم توض نيخوا يباالخره شما نم -

 . كالم بگه و راحتمون كنه هيخب ! چرا؟ يكردم كالفه ست، ول يم حس

 . رو داشتم شييكه توانا نيتونستم و نه ا ينه م يول! ست؟يچرا با شماها ن! اشا كجاست؟خواست ازش بپرسم ر يم دلم

 . رونيب ختنير يم يبه توق يتق. اشكم دمِ مشكم بود! قدر دل نازك شدم؟ نيا دايچرا جد. شد يصورتم جار يچند قطره اشك رو ناخواسته

 شونيكه اتفاقا دست بر قضا ا ميداشت امرزمونياون هم از طرف پدر جانِ خدا ب يخاله خانم هيواال از خدا چه پنهون از شما هم پنهون نباشه ما  -

 نده،وقتش بود بار سفر رو بب گهيد. عمر كرده بود يشما خال يجا يسال ستيصد، صد و ب هيخاك واسه اش خبر نبره . بودن دهيهم به ما ارث رس

. رو نوش جان كرد شونيكي يكي يسن پنج تا شوهر هم كرده بود كه نشست حلوا نير تا به اپرِ پ. خب بازم عمر دست خداست نه بنده اش يول

كس رو  چيچون ه. شونهيسر و صداها هم واسه خاطرِ ا نيا. بود يخب آدم خوب يول د،يرحمت رو سر كش قير رشيبگ ادينم يچكيه ديد گهيد

كاراش  يهمه  گهيحاال خوردم خوردا چون د. خوره يبر نم زيعز يها هيالبته اگر به شما همسا. جا برگزار شد نيمجلس ختمش ا نداشتجز ما 

 . شرمنده گه،يد نهيهم ينخوا يبخوا. كرد شيشه كار يانجام شده و نم

ته . وهاش رو، رو به باال شونه زده بودم. جذابتر شده بود شياز پ شيب ،يدار مشك قهيبلوز اسپرت  يتو. خودش بود. دهان باز بهش نگاه كردم با

 . اومد يصورتش نشسته بود واقعا بهش م يهم كه به رو يشير

دستش كه  دنيبا د ياز اون دلشوره نبود، ول ياثر گهيد. آرومِ آروم شدم ،يباش ختهير شيآت يكه رو يانگار آب دنشيبا د يدونم چرا ول ينم

 . بود ييتو دلم غوغا يداد ول يرو نشون نم نيدر ظاهر ا. به خودش گرفت يشده بود نگاهم رنگ نگران يچيباند پ

 يكرده بود، ول هيكه اون هم گر نيمثل ا. داشت ينگاهش برق خاص. ديرو به صورتم پاش شيشگيلبخند جذاب هم. ستاديرو به روم ا. اومد جلو

 ! پدرش؟ يبه خاطر خاله ! چرا؟

 :لب زمزمه كرد ريو ز آروم

 ! زنه؟ يدل راشا برات پر پر م يگ ينم! مكه؟ يحاج يحاج يرفت. ريبخ دنيرس ،يسالم خانم -

 :با حرص گفتم. نشست ميشونيپ يرو يظيغل اخم

 . به درك، بذار بزنه -

صداش رو از پشت سرم  يبرنگشتم ول. ستادميسر جام ا. ديشونه ام كش يرو از رو فميكه ك رونيرو بهش كردم و خواستم از در برم ب پشتم

 . دميشن
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 كيدل من قفل شده و معطل « يبه قول اون شاعر گفتن. فتهيخَش روش ب هي يذارم حت ينم يدلم يكه تو تو يتا وقت يول! اد؟يدلت م! بزنه؟ -

 » !ده؟يد ياون رو ك نميو رفت، بگو بب دياون رو دزد يكي. دهيكل

 . تونم، نه يمن نم. خودم رو ببازم دينه نبا. دميلرز يم جانيبا حرفاش از زور ه. زد يتند تند م قلبم

 يچسب تو نيتر يانگار با قو يخوردن، ول يتكونِ كوچولو م هيكردن و  يم مياريكاش پاهام  يا. تر به خودم حس كردم كيرو نزد حضورش

 :آروم تر از قبل گفت. بودن دهيچسب نيبه زم ايدن

داشت  ديكل هي. نداره يدكي ديكل چيچون ه ،يدم گُمش نكن يقَسمت م يول ،ييچون صاحبش تو رميخوام ازت بگ ينم. باشه. قلبم دستته ديكل -

در موردم  يكنم دار يهر طور شده بهت ثابت م. پس نذار قلبم بشكنه تارا. يدر قلبم رو بشكن ديبا ياگر گمش كرد. كه اونم دادمش به تو

 . كنم يعالقه ام رو بهت ثابت م يندازم ول يپاهات م يرو بندازم جلوجنازه ام . شده يحت. يكن يم هاشتبا

 :آروم گفت يبا لحن يگوشم تند ول ريز

 . دوستت دارم -

 يكن يكار رو م نيچرا با من ا. آورد يوجودم رو به لرزش در م يبا تك تك جمالتش ذره ذره . سبك و گذرا از كنارم رد شد مينس هي مثل

 . تونستم حركتشون بدم. رفت شميكه از پ نيهم يدر خودش نداشت، ول ييرويكه بود پاهام ن يانگار تا وقت! چرا؟! راشا؟

كه  ييفقط همونا. كس اون جا نبود چيه يما بودن، ول يتا االن چند نفر شاهد مكالمه  نميبرگشتم كه بب اديبا خجالت ز. متوجه اطرافم شدم تازه

 ! كجان؟ هيپس بق. بودن ستادهيا گيسر د

 . خودمون ياليقدم هام رو تند برداشتم و رفتم سمت و. صورتم نشسته بودن رو با پشت دست پاك كردم يكه ناخواسته رو ييها اشك

 . كنه يام م وونهيدلِ وامونده چه كار كنم كه داره د نيبا ا ايخدا. و منگ بودم جيگ

***** 

 

 »ايتان«

 . ها نيماش مارستانيبه قولِ ترالن ب اي. رگاهيبه بار آورده بود و گذاشته بودمش تعم يخراب نميهم ماش باز

رو داده بود  نيشد و ماش يترالن هم كه كالسش از فردا شروع م. اديب شيمشكل برام پ نيكه روز اول شروع كالسام ا نيا. از شانسِ من بود نميا

 . دست دوستش

 . شد ينم دايپ نياطراف كه ماش نيا. هم نداشتم يا گهيراه د. كنم هيكرا نيماش هيبعد از اون جا . برم ادهيرو پ ابونيگرفتم تا سر خ ميتصم

 . من لبخند زد و سالم كرد دنيبا د. كرد يرو روشن م نشيكه تازه داشت ماش دميرو د انيدر را يجلو

 . لب جوابش رو دادم رينشست و ز ميشونيپ يرو يحال اخم كمرنگ نيبا ا يكردم ول يسالم م ديچند اول من با هر

 . رسونمتون يم ديندار نياگر ماش -

 . ينه، مرس -

 . نينشست تو ماش يبسته شد و بعد از مكث كوتاه ششيجوابش رو دادم كه ن يقدر خشك و جد نيا
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 . از كنارم رد شد يقدم ازش دور شده بودم كه با تك بوق چند

 ! دن يم ليدم تحوكردن، انگار نه انگار لبخن يخوب كار يليخ

 . بود زهيجاده اش هم پر از سنگ ر يبدبخت. كرد يم تمياذ. رفته تو كفشم يزيچ يسنگ هيحس كردم . كرده بودم ياز راه رو ط يمين بايتقر

. رونيداختم بو سنگ رو از تو كفشم ان ستادميلنگ در هوا ا هي. لنگه كفشم رو از پام در آوردم. شونه ام محكم كردم و كج شدم يرو، رو فميك

 . پدر پام رو در آورد! عجب درشت بود

 نهيس يدستم رو گذاشتم رو. عقب دميمتر پر ميقدر وحشتناك كه ن نيا. محكم جلوم زد رو ترمز نيماش هيرو پام كردم كه همون موقع  كفش

 . بعد هم به راننده انداختم نيبه ماش يام و نگاه

 ! كرد؟ يجا چه كار م نيموقع از روز ا نيا. تعجب نگاش كردم با

 يهم از كنارمون رد شد، ول نيرادو نياومد ماش يهمزمان كه داشت به طرفم م. همون لبخند حرص درآر رو به لب داشت. شد ادهيپ نيماش از

 . و آروم دنده عقب گرفت ستاديراه ا نيب

 . بوددلم قرص شده  نيرادو دنيحاال با د ينگام به روهان افتاد ترس برم داشت ول يوقت

 . روهان پارك كرده بود به طرفم اومد نيماش يرو درست جلو نشيكه ماش نيتوجه به رادو يب روهان

 . باشم و وا ندم يكردم جد يسع

 ! ؟يكن يم يجا چه غلط نيا -

 . زميدنبالت عز اميب يزد يزنگ م ينداشت نيتو كه ماش. نامزدم دنياومدم د -

 داره؟  ينداشتم كه نداشتم به تو چه ربط. و زهر مار، نامزدم و كوفت زميعز -

 . كنه يشده و داره با اخم جر و بحث ما رو تماشا م ادهيپ نشياز ماش نيكه رادو دميچشم د يگوشه  از

 . قصدم مزاحمته يدنبالت كه فكر كن ومدمين يخوديب. ايباهات دارم تان يمهم يامروز حرفا -

 ... چرا يبا تو ندارم، ول يدر ضمن من حرف. يمزاحمِ من شهيتو هم. ستيمهم ن -

 :گفتم يزدم تو چشماش و جد زل

 ... برو رد كارت و يديحاال كه حرفم رو شن. فتهينحست ب ختيخوام چشمم به ر ينم گهيد -

كف دستم . نيزم يبود نتونستم خودم رو كنترل كنم و افتادم رو رمنتظرهيچون برام غ. هوا پرت شدم عقب يگوشم ب ريكه خوابوند ز يليس با

 . سوخت يخراش برداشت و آرنجم م

 . دميجر و بحثشون رو شن يصدا يبود ول نييسرم پا. ومديدر ن صدام

 شه؟  يم دايطرفا پ نيهم ا يعوض يتو يخوام با نامزدم خلوت كنم سر و كله  يچرا هر وقت م. ييباز كه تو -

  ؟يبكن يخوا يچه كار م. خوام يو خودم م ستين يكن اتفاقتو فكر  -

 . شه يچون به ضررت تموم م اريجوجه واسه من دم در ن نيبب -

 . رو نشونم بده يزن يكه ازش حرف م يهه، خب اون ضرر -
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 كنم؟  تيحال گهيجور د هي ايفهم شد؟  ريش. دارم يراحت از سر راهم برت م يليوگرنه خ ،ينش ايبهتره سد راه من و تان -

 . يش يبار دومته كه مزاحمش م نيا يول ه،يكردن كس تيمن نه سد راه تو شدم و نه قصدم اذ -

 . د آخه به تو چه بچه سوسول -

 . بود يريدرگ نينثار فك روهان كرد آغازگرِ ا نيكه اول رادو يمشت. شدن ريبا هم درگ. رو آروم برگردوندم سرم

 . تونه به خدمتش برسه يتا م نيكردم رادو يبا نفرت زل زده بودم به روهان و تو دلم دعا م. كردم يط نگاشون مفق. از جام بلند شدم آروم

 . بابت خوشحال بودم نيبزنه و من چه قدر از ا نيمشت به رادو هي يكه بتونه حت نيهم كتك خور بود تا ا شتريب

شلوارش  بيروهان از تو ج رهياش رو بگ قهيخواست  نيتا رادو. نيزم يرد رونذاشت و پرتش ك نيخواست از خودش دفاع كنه كه رادو روهان

 . ديآورد و ضامنش رو كش رونيضامن دارش رو ب يچاقو

 . لبان روهان نشست يرو يهيزد و لبخند كر رونيچاقو ب ي غهيت

 . دميترس ياز عاقبت كار م. وحشت سر تا پام رو گرفت. چاقو و روهان در گردش بود نيب نيرادو نگاه

چاقو  دايكرده بود و بعد از چند روز خبردار شدم پسره چند جاش شد داشيروهان پ. يو چه حضور يچه تلفن. نفر مزاحمم شده بود هي پارسال

كار رو كرده و چه  نياعتراف كرد كه به خاطر من ا شميخودش پ يبوده ول يدونست كار ك يكس نم چيه. مارستانيب يخورده و افتاده گوشه 

 . شدم، بماند زاريازش متنفر و ب زقدر اون رو

كه  يو خصلت منفور تيمثل شخص. روهان پر معنا بود يبرا نيفقط بدتر. كرد يبه بد هم قناعت نم يحت. كرد يراه رو انتخاب م نيبدتر شهيهم

 . داشت

فرصت استفاده  نياز ا نيحواسش پرت شد و رادو. با نوك كفشم پرت كردم سمتش يحركت آن هيبا . كه جلو پام بود يافتاد به سنگ چشمم

 . حرفا بود نيروهان فرزتر از ا يكرد، ول

 . دهانم يو دستم رو گرفتم جلو دميكش يفيخف غيج. به هوا رفت نيرادو اديفر يرو به حالت ضربدر مقابلش گرفت كه صدا چاقو

 . دوم رو به شونه اش زد يتا به خودم بجنبم و بخوام برم كمكش روهان ضربه . زد يم رونيدت خون باز دستش به ش. نيزم يافتاد رو نيرادو

شد  يباورم نم. شد شيصحنه دلم ر نيا دنياز د. كردم يم هيبلند بلند گر. ديچيپ يبه خودش م. نيزم يو افتاد رو ديكش يدردناك اديفر نيرادو

 . باشم دهيصحنه ها رو به چشم د نيتموم ا

. ديلرز يتنش م. از عرق بود سيصورتش خ. شونه اش رو گرفتم و برش گردوندم. و كنارش زانو زدم دميفقط به طرفش دو. شد يدونم چ ينم

 . با هق هق صداش زدم. شد يمنم خون يدستا

 ...نيرادو. حالت خوبه؟ تو رو خدا چشمات رو باز كن نيرادو... نيرادو... ر -

حال خودم رو . بود ياز دستش و شونه اش به شدت خون جار. گفت يم يزيچ هيلب  ريانگار داشت ز. ديلرز يلباش م يلبسته بود، و چشماش

 . فقط سرش رو گرفته بودم تو آغوشم دميفهم ينم

جدا  نيو رادو نياز پشت بازوم رو گرفت و به زور منو از زم يكيهم فشار دادم كه  يچشمام رو رو. به خاطر من ت،ياون وضع يتو دنشيد با

 . كرد
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 . زود باش. كارا دارم يليباهات خ. يكرد يو ناله و زار يباال سرش نوحه خوند يبسه هر چ. بلند شو خانم كوچولو -

 . تونستم نفس بكشم ينم يجور چيبزرگ راه تنفسم رو سد كرده كه ه يتوده  هيكردم  يحس م. كردم تا از دستش خالص شم يتقال م هيگر با

 :دمينال. دمينفس كش قيعم

 . شيُكشت. يخوا ياز جونم م يچ. ولم كن ،يولم كن كثافت عوض -

 . يفعال تو مهمتر. نترس، مرد هم به درك -

 . نيزم يبود كه غرق در خون افتاده بود رو نينگاهم از پنجره به رادو. رو فعال كرد يخودش هم نشست و قفل مركز. نيكرد تو ماش پرتم

 . حركت موند يزود بستش و ب يليخ يباز شد ول مهيكه چشماش ن مديآخر د ي لحظه

 . نجاتش بده، نجاتش بده ايخدا. امونش نداد وونيح نيا ياون خواست از من دفاع كنه ول. ره يفقط نم ايخدا

 :دميكش غيج

 . يرذل يليخ. شيكُشت -

 . يدار شيآره؟ اشكال نداره حاال حاالها وقت واسه عزادار ،يدوستش داشت يليخ ه؟يچ -

 . يمون يم وونيح نيع. وجود ينامرد ب -

 :پشت دست زد تو دهنم، داد زد با

 . خفه شو -

 . رفتم يداشتم از حال م گهيد. دهانم حس كردم يخون رو تو يشور

 :اومد گفتم يم رونيكه از ته چاه ب ييصدا با

 فطرت؟  پست يبر يمنو كجا م -

 . كه مطمئنا برات آشنان ييكسا. وندنيپ يهم بهمون م ياديز يمهمونا يبه زود. آشنا يجا هي -

 . هيحرفا چ نيمنظورش از ا دميفهم يبا اون حال و روزم نم تياون وضع يتو

 :دست گرفتم و از ته دل زار زدم يرو تو صورتم

 . يرو بكن يكار نيبا من چن يكردم بخوا يوقت فكرش رو نم چيه. روهان ينامرد يليخ -

 :زد داد

. دارم يا گهيد يبرات برنامه ها. يخوام رامم بش يهم نم گهيد. يومديباهام راه ن يجور چيكه ه ييتر از من تو يعوض. يخودت مجبورم كرد -

 . جسمت رو يو نه حت. خوام ينه خودت رو م گهيد

 :دميكش غيج

  ؟يلعنت يخوا ياز جونم م يپس چ -

 . چهيتمام وجودم بپ يو ناآشنا تو بيعج يكه باعث شد ترس يقهقهه ا. زد يوحشتناك ي قهقهه

 ي هيو به بق رهيافكار و كارهاش فقط منو بگ يِكردم نحس يخدا خدا م ،يتو سرشه ول يدونستم چ ينم. دهيبرام ند يخوب يدونستم خواب ها يم
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 . نرسه يبيخانواده ام آس ياعضا

 . ياومد، هر كار يبر م يكار آدمِ پست و رذل هر نيا از

 

 هجدهم فصل

 

 »تارا«

. خوردم نيريش يبه زورِ چا ريدو تا لقمه نون پن. نشده بود داريهنوز هم ب يخوش خواب يترالن از رو. خوابم نبرد گهيد ايبعد از رفتن تان صبح

 . فكرم شده بود، راشا يچند روز همه  نيا يتو. اشتها نداشتم

 . كار رو نكنم نيكرد كه نه ا يعقل حكم م يگفت ببخشمش، ول يم دلم

 . رو به زمان بسپارم زيكه احساسم رو نسبت بهش نكُشم و همه چ دميرس يم جهينت نيگرفتم به ا يدو تا رو م نيا ي انهيم يوقت

 . بتونه اون رو بهم ثابت كنه هيعشقِ واقع هيباشه و عشقش  قتيحق يكه اگر حرفاش از رو نيا

 . شدم رهياتاقم خ ديسف وارِيهدف به د يب ايبا هدف . زانوهام رو بغل گرفتم. تخت نشستم يرو

حفاظ رو برداشته  يپنجره بسته بود ول. نگاهم رو بهش دوختم. دمياتاقم خورد تو جام پر يكه به پنجره  يبا تقه ا. خودم بودم يحال و هوا تو

 . حفاظ بسته بود مياتاق حبس كرده بود يون شب كه پسرا رو توا. شد يباز و بسته م يبود و به راحت ييآخه حفاظ كشو. بودم

 . نبود يخبر. انداختم رونيبه ب يپرده نگاه يبه طرفش رفتم و از گوشه  يكنجكاو با

 يكيدفعه  هيكه  دميكش يداشتم به اطراف سرك م. بار كنجكاوتر از قبل بازش كردم نيا. شهيخورد به ش زهيسنگ ر هيبرگردم كه  خواستم

 . باال ديجلوم پر

 . نرفت رونيكارم صدام ب نيخدا رو شكر با ا. دهانم گرفتم يدستم رو جلو يو فور دميكش غيج

 . زد يم رونيداشت از حدقه ب چشمام

 نياون، اون طرف و من، ا. بود ستادهيپشت پنجره ا. بود طونشيش يصورت خندون و چشما ينگام مات و مبهوت رو. قدم رفتم عقب چند

  .طرف

 . يمتعال يصبح عال. ــــزيعز ي هيســــالم همسا -

 . باال ديپنجره و خودش رو كش يو فرز دستاش رو گرفت به لبه  تند

 . صاحب خونه يبا اجازه  -

 . رو هم ببندم يرفته بود پنجره نرده ا ادميبدبختانه . تو اتاق ديجست پر هي با

 . كه در نرن و حاال فراموش كرده بودم ميتو اتاق بودن بسته بود وونايشب كه با ح اون

 . رفته بود نفس بكشم ادمي يبودم كه حت رياتاقم و حركاتش متح يقدر از حضورش تو نيا. طور سر جام خشكم زده بود همون

 . جا چه خبره نيانگار تازه متوجه شده بودم ا. دهانم برداشتم يرو از جلو دستم

 :اشاره كردم و با اخم گفتم رونيمن به سمت پنجره بود به ب ريمس. ادد يرفتم سمتش كه جا خال يخروس جنگ نيع
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 ! تو؟ يو اومد نييپا يسرت رو انداخت يك يبا اجازه . نميبب رونيبرو ب -

 . همون لبخند و همون نگاه. نكرد ريينخود هم حالتش تغ هي يبه اندازه  يحت

 . چرخ تو اتاق زد هي

 . كنم كه از صاحب خونه هم اجازه گرفتم يعرض م شتريب يبازم جهت آگاه. محض اطالعتون كه من قبال اجازه گرفتم -

 . االن نيهم. رونيگم برو ب يصاحب خونه كه منم، منم م -

شده بود كه من  داريب ياصال ك! ن؟روياومد ب يك نيخدا ا يوا. كنه يترالن داره ورزش م دمياز پنجره نگاه كردم د. اومد يسر و صدا م رونيب از

 . گهيالبد همون موقع كه تو هپروت بودم د. خودم جواب خودم رو دادم! دم؟ينفهم

 يديد هويشانس كه ندارم . رفتم به طرف در و قفلش كردم عيسر. راشا نشه يوقت متوجه  هيكه  دميپنجره رو بستم و پرده ها رو هم كش تند

 . شد دايسر و كله اش پ

 . ابروش رو انداخت باال يتا هي. خندونش مواجه شدم يبرگشتم كه با لبا. دمينفس راحت كش هي

 . انگار صاحب خونه از خداش بود -

 :نگاش كردم كه به پنجره اشاره كرد گنگ

 . خاطرت جمــــع. ستميبرو ن رونيبا لودر هم ب. مونم يجا م نيا يمن تا هر وقت كه بخوا. شيقدر محكم ببند نيالزم نبود ا -

 . ديعقب كش يتخت و خودش رو كم يدستاش رو گذاشت رو. پا انداخت يپا رو. تخت ينشست رو لكسير

 . دهنم باز مونده بود ييهمه پر رو نيا از

 :نكنه گفتم ييطال يخودش حسابا شيپ نياز ا شتريكه ب نيا واسه

 اليكه اومد تو و نيهم. پنجره رو بستم نيتو بشه واسه هم ينخواستم متوجه . هكن يداره ورزش م رونيبگم خواهرم ب ديمنم جهت اطالعت با -

  ؟يديفهم. رونيب ير ياز اتاقم م

 . نچ -

 . يـــــيپر رو يليخ -

 . كارت دارم يدونـــــم، ول يم -

 ! چه كار؟ -

 . هم نبود يساده و مشكل يليخ. تنم بود يراحت يشلوار مشك هيقرمز و  شرتيت هي. كه به خودم شك كردم يجور. نگاه به سر تا پام انداخت هي

 :تشر زدم. هنوز محوِ منه دميد

 . يهــــو -

 :لب و آروم گفت ريكرد ز يطاقت م يكه قلب وامونده ام رو ب يرو دوخت تو چشمام و با لحن خاص نگاهش

 . جــــــانم -

 . ومديندروغ چرا اصال بدم  يول» !جانم و مــــرض«: دلم گفتم تو
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 ! تونم از دستش خالص بشم؟ يچرا نم! كشه كنار؟ ينم يجور چيچرا ه آخه

 ».شد تا االن صد دفعه فراموشش كرده بودم يواسه ام مشكل ساز نم نياگه ا. ذاره يقلبِ وامونده نم نيد خب ا«: جواب خودم رو دادم خودم

 . بود ناخواسته نشستم كنارش يچون حركتش ناگهان. دياخم از جلوش رد شدم تا برم سمت در كه دستم رو گرفت و كش با

 . من با حرص و اون با آرامش. ميزد يو با حركاتمون حرف م ميگفت ينم يچيه

محكم زدم به شونه اش تا ولم كنه و . رفتم او نطرف اونم اومد طرفم. سمت خودش ديخواستم بلند شم منو كش. باز گرفتش دميرو كش دستم

 :بتونم بلند شم كه انگار نازش كردم گفت

 . ياز جات جم بخور يدارم كه نتون يمحكم نگهت م نيبزن همچ گهيبار د هي -

 :دمينال يناچار يرو از

 . بذار تنها باشم! راشا؟ يخوا ياز جونم م يچ -

 . شه ينچ، نم -

 ! چرا؟ -

 . يمنو فراموش كن يخوا يم قهيدم به دق يه يچون اگر تنها باش -

 . وقته يليفراموشت كردم، خ -

 . ذارم يچون من نم. ينه، نكرد -

 . بهش فكر كنم يخوام حت يدست خودمه و من هم نم. ستيدست تو ن گهيد -

 . يپس هنوز فراموشم نكرد -

 . كردم سكوت

 يول ،يچون هست، چون هنوز هم اون حس رو بهم دار يفكر كن يخوا ينم. يبهش فكر كن يخوا ينم يكه حت يگفت يتارا، وگرنه نم ينكرد -

 ! چرا تارا؟. يكن ياز سر خودت بازش م يدار

 :چشماش و با خشم گفتم يزل زدم تو ميمستق

 ! ؟يدون يتو نم يعني -

 . نگفت يزيچ گهيد. رنگ غم گرفت نگاهش

خواست دنبال  يدلم نم يبه دهانم زده بودم و حت يدونم چرا قفل بزرگ ينم يخواست داد بزنم، بگم عشقت تو قلبم مرده راشا، ول يم دلم

 . بگردم دشيكل

 :بار لحنش آروم تر شد نيا

 ! تارا؟ يعشقم رو باور كن يخوا يچرا نم -

 :كرد يكوتاه مكث

 ! اعتراف بكنم؟ هي -
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 :كردم، ادامه داد نگاش

عادت از  نيا. كردم يخورم كه فالن كار رو نكنم درست برعكسش رو عمل م يگفتم قسم م ياگر م يعني. موندم يوقت رو قسمم نم چيمن ه -

كه به خاك پدر و مادرم قسم  هياون هم زمان. شه واقعا اسمش رو قسم گذاشت يقسمِ من موندگاره و م زيدو چ يرو يبا من بود، ول يزمان بچگ

 هياون كس. از اون خدا شتريباشه و ب زيكه برام عز يفقط كس. باشه يكنه ك يفرق نم. رو قسم بخورم يزيكه جون عز نيهم ا شيدومبخورم و 

 . چون واقعا از ته قلبمه. ارميروش نم يقسم چيكه اگر به اسمش قسم بخورم ه

 :انداخت نييرو پا سرش

 ... من بودن يكسا نيزتريبه ارواح خاك پدر و مادرم كه عز. داد يقلبم جا يكه عشقِ تو رو تو يياالن هم به همون خدا -

 . دميشن يواضح م يليرو خ نيا. زد يقلبم اسمش رو صدا م. شده بودم خكوبيم. زل زد تو چشمام. رو بلند كرد سرش

 .باورم كن تارا. گم يراستش رو م بار دارم نيبه خدا ا. از ته قلبم دوستت دارم. تارا هيقيخورم كه عشقم حق يجا در حضورت قسم م نيا -

بودن  زيباز هم دل و عقلم در ست يكردم عالقه ام نسبت بهش چند برابر شده، ول يحس م. نگاهمون تو نگاه هم قفل شد. ميدو سكوت كرد هر

 . غلبه كنند يگريكه بر د

راه  اينكن و حرفاش رو باور كن،  رونيگفت راشا رو از قلبت ب يراه دلم كه م! كردم؟ يانتخاب م ديكدوم راه رو با. افتاده بودم ريگ يدو راه نيب

 . بوده تيزندگ يتو ييفراموشش كن و انگار نه انگار كه راشا شهيهم يگفت برا يعقلم كه م

 يم! ؟يوشش كنفرام يتون يم ،يتو راه دوم قدم گذاشت يوقت«. درونم رو لرزوند ييندا هي يداشتم كه بخوام انتخاب كنم ول يكه زمان كم نيا با

 » !ش؟يبنداز رونيراحت از قلبت ب يليخ يتون

 . نشد يتالش كردم كه بتونم ول يليمدت خ نيا يتو. تونستم بهش فكر كنم ينم يحت

 يدوستت دارم طرف رو م هيشه با  يكه عاشق نم ياون. من هم آدمم، احساس دارم. ببرم نتونستم اديشده اسمش رو از  يكار كردم حت هر

زود وا بدم و بگم  يليخواست خ يحال دلم نم نيبا ا يول! ببرم چرا باورش نكنم؟ يتونم از نگاهش به راز كالمش پ يمن كه عاشقشم و م. بخشه

دوستت  ديبگه ببخش ديو هر وقت هم عشقش كش رهيبگ يتونه منو به باز يخواستم فكر كنه كه هر وقت دلش خواست م ينم. دمتيكه بخش

 . دارم

باشه  يقيزنه حق يكه ازش دم م يعشق نياگر منو بخواد و ا. شكست غرورم صبرِ راشاست متيق. پرداخت يمتيق ديبا يزيبه هر چ دنيرس يبرا

 ...كنه، وگرنه يصبر م

تو  ختيموهام ر. نييسرم رو انداختم پا. پلك بزنه زل زده بود تو چشمام يكه حت نيتموم مدت بدون ا. گفتم يبهش م ديبا. دميكش يقيعم نفس

 . انگشتام و بردم پشت گوشم نيعادت چند تار مزاحم رو گرفتم ب ياز رو. صورتم

 :كردم در همون حال آروم گفتم يم يداشتم با انگشتام باز. نگاش نكردم گهيد

 . نكن يحساب چيخودت ه شيفعال پ يخوام فكر كنم، ول يم -

 . بود انيصورتش نما ياز تك تك اجزا يخوشحال. ديخند يزد و لباش م ينگاهش برق م. صداش سرم رو بلند كردم دنيشن با

 :آروم و زمزمه وار گفت. داد يعشق م يبو كالمش
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 ... يمنو ببخش يتونست يعني يفكر كن يخوا يم يگ يكه م نيهم. عاشقتــم دختر -

 . دم يجوابت رو م يبه زود ،يخوام ول يم يدونم چ يهنوز نم. روش نكن يحساب چينه، گفتم كه ه -

 ياز درون م. ضربان قلبم سرسام آور بود. كرد يم كيزدم از اون طرف، اون هم صورتش رو آروم به صورتم نزد يطور كه حرف م نيهم

 . جاناتميتو ه يكوچولو كم و كاست هياز  غيدر يكم بشه ول جانميدادم كه از ه يدستام رو تو هم فشار م رونيو از ب دميلرز

. داد يبدنم نشون م يرو حرارت باال نيا. شرم بود ياز رو. پوست صورتم حس كردم چشمام ناخودآگاه بسته شد يرو كه به رو نفسش يگرم

تا . بهيو غر بيعج! ه؟يچه درد گهيد نيا ايخدا. راشا به خودم تپش قلب گرفتم يكياز نزد. دميفهم ياز لرزش قلبم م. بود جانيه ياز رو

 . يگردم به حالت عاد يشه برم يكه ازم دور م نيشه و هم يعالئمم از حالت نرمال خارج م يهمه  كمهينزد

فشار داد كه بازتابش . گرفتم يم شيداشتم آت. داغ بود. دستم گذاشت يدستش رو به رو. شد يم شتريپوستم هر لحظه ب يگرما به رو نيا

 . بدنم بود فيلرزش خف

 :زمه كردگوشم زم ريتونست حسش كنه كه ز ديشا

و مثل من ضربان قلبت  يريگ يشم ُگر م يم كتينزد يتو هم وقت! پر كرده؟ نيريلرزش ش هيو سر تا پات رو  يدار جانيتو هم مثل من ه -

 ! كنه؟ يات م وونهيداره د

 . آرومش فقط سكوت بود يدر مقابل زمزمه ها جوابم

 :گوشم خورد يگرم نفسش به الله  هرم

 . يبا ارزش تر ايتو دن يزيمونم، چون برام از هر چ يا آخر عمرم هم شده باشه منتظرِ جوابت مت. يدوستت دارم خانم -

لبهام سر خورد،  يچشمام به رو ينگاهش از تو. داشت يجفتمون لرزش نامحسوس يلبا. نگاهمون تو هم گره خورد. چشمام رو باز كردم آهسته

 . رو نشون نده نيكردم چشمام ا يسع. ديكاو يكل صورتش رو م اقينگاه من بود كه با اشت نيو ا. شد رهيچشمام خ يباز هم تو يول

 . بر پا بود ييكه غوغا ياون جا چ! ؟ياز درون چ يول

 . ميكه به درخورد هر دو به خودمون اومد يتقه ا با

 :دميترالن رو از پشت در شن يصدا

 تارا؟ ! ؟يچرا در رو قفل كرد! ؟يداريتارا، ب -

 . دادم يجوابش رو م ديمشكوك نشه با يزيكه به چ نيا يبرا يول د،يلرز يم امصد

 :گفتم ارميب رونيداشتم دستم رو از تو دست راشا ب يطور كه سع همون

 . امياالن م دارم،يب... بـ -

 . من مضطرب بودم يول د،يپاش يپر از مهربون يبه روم لبخند. كرد يراشا هم دستم رو ول نم. دميصداش رو نشن گهيد

 راشا؟  -

 . جان راشا -

 . شد يجور هيتو دلم  يول اوردميروم ن به
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 . ولم كن -

 ! ؟يولت كنم كجا بر -

 . رونيب يبر ديكه با ييتو نيرم ا ينم ييمن جا -

 ! چرا؟ -

 . يچرا نداره پاشو برو تا واسه ام دردسر درست نكرد -

 :گوشم نجوا كرد ريز. كيرفت رو كانال رمانت باز

 . دارم يدست از سرت برنم گهيد. يخانم يو همه جا تحمل كن شهيهم ديبه بعد با هيثان نيدردسر رو از ا نيا -

 . ديرس يتا از جاش بلند شه، اما زورم بهش نم دميو با اخم لباسش رو كش اوردميبه روم ن يبود، ول يحسش عال. شدم يحال هي

 . از كنارش بلند شدم و پنجره رو باز كردم يسخت به

 . ممكنه ترالن مشكوك بشه. رونيكنم برو ب يازت خواهش م -

 . ستاديجلوم ا. و از جاش بلند شد رونينفسش رو داد ب. لحظه نگام كرد چند

 . تا بتونه رد شه دميخودم رو كنار كش يكم

 . زميمواظب خودت باش عز -

 . شد يرو به اون رو م نيگفت حال و روزم از ا يم يبشر هر چ نياصال ا. اومد سراغمگفتنش باز همون حس  زميعز با

 . رونيهلش دادم تا زودتر بره ب نيهم يواسه . ديكش يم مارستانيشك كارم به ت يموند ب يم شميپ گهيد يتا چند لحظه  اگه

 . اون طرف ديخنده پر با

 . بستم كه صدام زد يپنجره رو م داشتم

 ! ه؟يچ -

 . دوست داشتم صدات كنم يچيه -

 . ديچپ نگاش كردم كه خند چپ

 . بار خواستم ببندم كه باز صدام زد نيا

 ! ه؟يباز چ -

 :ديخند طونيش

 . بار دوست داشتم هم صدات كنم و هم نگات كنم نيا -

 :با حرص گفتم يلب آروم ول ريز

 . وونهيد -

 ! ؟يهستم، مگه شك داشت -

 . نه االن مطمئن شدم -
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 . نشده بود ريد نانتياشكال نداره هنوز واسه اطم -

 :چشم غره رفتم و خواستم پنجره رو ببندم كه گفت بهش

 . نره خانم خانما، منتظرما ادتيقرارمون  -

 . دادم كه باعث شد لبخند اون پررنگ تر بشه لشيتحو يكمرنگ لبخند

همه  نيبود ا شميپ يداشت كه وقت يپسر چ نيا. آروم گرفتم يكم. قلبم يدستم رو گذاشتم رو. پنجره رو بستم و پشتم رو كردم بهش تند

 ! گرفتم؟ يشد آروم م يازم دور م يشدم و وقت يم قرارشيب

حالتا دست خودم  نيا. گرفتم يآروم م دمشيد يم يكرد و وقت يم يقرارينداشتم قلبم براش ب يمدت كه ازش خبر نيا. هم برعكس يگاه

 . يو خواستن نيريش يول ،ياراد ريكامال غ. نبود

***** 

 

 »انيرا«

 دكتر حالش چه طوره؟  يآقا -

 . حساس از بدنش اصابت نكرده يكه چاقو به نقطه  ديواقعا شانس آورد. نبود يخدا رو شكر مشكلش جد -

 . دكتر يبرادرم ورزشكاره آقا -

 . كنه يريبودن بدنش تونسته از نفوذ چاقو جلوگ يهم به خاطر عضله ا شتريبله، ب -

 . تونم اهدا كنم يبه خون نداره؟ من م ازين -

 . ستين يازينه پسرم، ن -

 شه؟  يمرخص م يك -

 . شه يفردا مرخص م اديطور باشه به احتمال ز نيتا به االن نرمال بوده، اگر هم مشيعال -

 . ديلطف كرد يليممنونم، خ -

 . با اجازه. ام رو انجام دادم فهيكنم، وظ يخواهش م -

 . دستم گرفتم و اتفاقات امروز رو مرور كردم يسرم رو تو. نشستم مارستانيب يراهرو يتو يصندل ياز رفتن دكتر رو بعد

 . زنگ خورد ميبودم كه گوش ريمس تو

 . الو -

 ! ؟ييسالم، كجا -

 ! چه طور؟. تو راهم ز،يسالم كامب -

  خونه، االن همراهته؟ يبرد يسر راه گرفت روزيكه د ياون سفارش -

 . ميشونيبا كف دست كوبوندم تو پ ميو حواس پرت شيآور ادي با
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 . برگردم ديبا ،يرفت كام ادمي! اوه اوه -

 . متشهيخُدا تومن ق شيكه گوش يدون يم. رهيبگ ليتحو اديطرف زنگ زده گفته سفارشم حاضره منم گفتم امروز ب. فقط زود باش -

 . فعال. ارمشيرم خونه م ياالن م. آره -

 . ترالنه ريهمش تقص. شدم من يعجب آدم حواس پرت. گشتم خونه يبرم ديبا. رو دور زدم ريرو قطع كردم و مس تماس

بهش ثابت كنم؟ ديچه طور با يخوامش و دوستش دارم ول يمن كه از ته دلم م! خراب شد؟ زيآخه چرا همه چ د ! 

 . پارك شده بود شدم ابونيكه كنار خ نيرادو نيماش يكردم متوجه  يكردم و تو دلم غرغر م يطور كه داشتم با خودم فكر م نيهم

 . حد گشاد شد نيكجاست چشمام تا آخر نميسرم رو چرخوندم كه بب. نبود نيتو ماش يرفتم سمتش، ول. شدم ادهيپ عيكنار و سر گرفتم

 يرو گرفته و كس ديد يجلو نيجا بود ماش نيا شيبدبخت. نيزم يغرق در خون افتاده بود رو. كنارش زانو زدم. دميزده به طرفش دو وحشت

 . متوجهش نشده بود

  ن؟يرادو. چشمات رو باز كن نيرادو! ؟يشنو يصدام رو م! شده؟ يچ ن،يرادو -

 . حركت كردم. نيبلندش كردم و بردمش تو ماش يبه سخت. هول شده بودم تيتو اون وضع دنشيبا د. ديلرز يتا پام م سر

 ! ده؟ يپس چرا جواب نم. بود دارياومدم ب يمن كه داشتم م. جواب نداد. راشا زنگ زدم يگوش به

 . بار نفس زنان جوابم رو داد نيا. زنگ زدم باز

 . الو -

 ! ؟يكجا بود -

 ! ؟يريآمارِ منو بگ يزنگ زد. تو باغ -

 . م گفتم و قطع كردمآدرس رو ه. مارستانيبرم ب يرو م نيرو براش خالصه كردم و گفتم كه رادو موضوع

 . اومدم و سرم رو بلند كردم رونيراشا از فكر ب يصدا دنيشن با

 ! سالم، كجا بردنش؟ -

 . حالش خوبه. سالم، تو بخشه -

 ! مرخصش كردن؟ -

 . نه هنوز -

 :نشست و نگام كرد كنارم

 ! بهش چاقو زده؟ يك! ان؟يشده را يچ -

 ! ؟يسفارش رو فرستاد يبسته  يراست. ميصبر كن ديفعال با. دونه يكس نم چيجز خودش ه !ه؟يموندم كه كارِ ك نشيتو هم. دونم ينم -

 . يفرستادم واسه كام كيبا پ. راحت التيآره خ -

 . شدم رهيرو به روم خ واريرو تكون دادم و به د سرم

تموم  ميكه گفت نيمن و رادو. بود خي كهيت هيتنت . ميكرد دايافتادم كه تو رو غرقِ خون كف اتاق پ ياون شب اديلحظه  هي. راشا يدون يم -
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 . زد يفقط نبضت كند م يداد زنده ا صيدكتر تشخ يول مارستانيب ميجونت رو رسوند يجسم ب. يكرد

 . كرده بود فيبرام تعر نيآره رادو -

 . ديخند يداشت م. كردم نگاش

 . يد يكار دست خودت م اتيباز وونهيد نيآخرش با ا! كجاش خنده داشت؟. رو ببند شتين! مرض -

 :داد و حق به جانب گفت هيتك. محو شد لبخندش

 . رميبگ ميام تصم ندهيآ يبزرگ شدم كه بتونم برا يقدر نيا -

 ! گهيبود د تياز بزرگ. يكُشت يخودت رو م يداشت دميآره د -

 . شه يسرت نم زايچ نيتو ا -

 . پس خوش به حال تو -

 . حالِ مـــنخــــوش به . هست نميهم -

 :نگاش كردم كه گفت مشكوك

 ! ه؟يچ -

 . حرفت بو دار بود. بهت مشكوكم -

 :زنه آروم گفت يكه داره با خودش حرف م انگار

 . يدون يرو نم زايچ نيتو كه ا. احساس داشت. نه بو نداشت -

 . رونيرو آه مانند دادم ب نفسم

 . كردم ريتو گل گ يچ نيفقط ع. دونم يخوبم م يليدونم، خ يبار رو م نيبدبختانه ا ايخوشبختانه  -

 ! خَر؟ -

 :نگاش كردم كه شونه اش رو انداخت باال و گفت تند

 . اش رو بگو هيحاال بق. خب جمله ات ناقص بود درستش كردم هيچ -

 :كردم و ادامه دادم مكث

 . ده يهم بهم نم يمحلِ چ. دونم با ترالن چه كار كنم ينم -

 ! سگ؟ -

 :ا حرص برگشتم و چپ چپ نگاش كردم كه تند گفتبار ب نيا

 . هيجمله ات رو درست بگو آدم بفهمه منظورت چ! به من چه؟ -

 ! ؟يفهم ينم يكه اون جور هيمنظورم چ يفهم يحاال من بگم خَر و سگ تو قشنگ م -

 يحالتت رو باهاشون م يهمون، صدا همون، حتچهره . تصوراتم دارم يشه كه تو يم يهمون قايدق. رميگ يمنظورت رو بهتر م يجور نيآره ا -

 . سنجم
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 . ديبا مشت كوبوندم رو شونه اش كه دستش رو گذاشت روش و خند محكم

 نه؟  ايتا حرفم رو بزنم  يش يخفه م -

 . نه اي -

 . راشــــا -

 . بگو ار،يباشه باشه جوش ن -

 . شدم رهيبه رو به رو خ. دميكش يقيعم نفس

كه  ياز همون كل كل ديشا. از كجا شروع شد ايشد  يدونم چ ينم. كنم يدرك م نميب يم يمحل يزو االن كه ازش دورم و ب نيا. دوستش دارم -

چه كار كنم تا بتونم بهش ثابت كنم كه  ديدونم با ينم يحس تو دلم جوونه زد و حاال تونستم باورش كنم، ول نيداشتم ا يباهاش تو شهرباز

 . خوامش يكه م ستيلش نو به خاطر پو دارمدوستش 

 . يزيچ ،يتكون هي! بخوره ترالن ببخشدت؟ يبه تخته ا يبشه و در يفرج هيتا  ينشست. رو بهش ثابت كن برادرِ من يكه گفت يينايخب ا -

 ! چه كار كنم؟ يگ يتو م -

 ! ؟يشده در جا زد يحاال چ. يما تو از همه زرنگ تر و باهوش تر بود يواال تو خانواده  -

 . دونم ينم.  هنگمكال -

ول  ،يچياگر هم عشقت زود گذره كه ه. يگه چه كار كن يكه قلبت بهت م ياگر واقعا دوستش دار. گم از عالقه ات بهش بگو يخب من م -

 . يمعطل

 . خوامش يم -

 . ستيفقط خواستن مهم ن -

 ! ؟يپس چ -

 . يهمه چ -

 . مثال -

 ! ؟يدوستش هم دار -

 . يليخ -

 . ياوخ -

 . راه بذار جلو پام! مرض -

 . سوال كردن نداره كه گهيد. رو برو شيكيخودت . همه راه نيا! به من چه -

 . گم يبه ترالن رو م دنيخنگ، راه رس -

 . گم يمنم همون رو م. يخودت -

 . پس درست و واضح بگو -
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به  نهيبذار بب. چرخ جدهيه يليتر ريه خودت رو بنداز زشد يحت. اريدر ب يباز وونهيد. يبهش بگو دوستش دار! ن؟يواضح تر از ا گهيد -

 ... و يريبم يبهش ثابت كن حاضر. نشونش بده جون ناقابلت قابلش رو نداره. يشد كهيت كهيخاطرش ت

 ! ؟يگ يچرا چرت م. يهــــو -

 . به معشوقه دنيشاه راه رس نايا چاره،يب ستيچرت ن -

 . ايآره، منتها اون دن -

 . جا و اون جا نداره نيا. گهيد استيدن ا،يدن -

 . راشا يش يم فيجا ح نيتو واقعا ا. يتلف نش يهمه فسفر سوزوند نيا. يخسته نباش -

 . ميخرابت گه،يد ميچه كن -

 . ستاديراشا هم كنارم ا. نگاه كردم نيبه رادو شهياز پشت ش. و از جام بلند شدم دميخند

 . باهاش كردهكار رو  نيا يكدوم نامرد ستيمعلوم ن -

 . شه يباالخره معلوم م -

 . چشماش يجلو ارمياموات داره م يهر چ هيفقط بفهمم ك. ارميپدرش رو در م -

 . بوده يمشتاقم بدونم ك يليخ. فكر بودم نيمنم تو هم -

***** 

 

 »ايتان«

دونستم  ياز حال رفتم و االن نم مينيب يگرفت جلو نيماش يكه تو يهوشيب يبا ماده . بود كيهمه جا تار يچشمام رو باز كردم، ول يال آروم

 . كجام

 . نمناك بودنش شدم يگرفتم تا بلند شم متوجه  نيدستم رو كه به زم. بود كياطرافم كامال تار يفضا. كوفته بود بدنم

 :زدم داد

 ! شنوه؟ يخراب شده صدام رو نم نيتو ا يكس! جا؟ نيا يمنو آورد يچ يبرا يعوض. روهــــان! جا كجاست؟ نيا -

 . دميلرز ياز زور خشم و ترس به خودم م. ومدين ييصدا چيه

 . نشه شيزيخدا كنه چ. شد يبه خاطر من زخم. نيخون آلود افتاده بود رو زم. افتادم نيرادو ادي

 . گونه ام نشست يكرد و رو دايلجوجانه راه خودش رو پ ياشك قطره

 . حبس شدم كياتاق كوچ هيو در آخر متوجه شدم تو  دميچرخ يداشتم دور خودم م قهيبه ده دق كينزد. رو گرفتم جلوم و حركت كردم دستم

 . بودم ريو من كه توش اس ياتاق خال هيفقط . نبود يچيتا دورم ه دور

. بود دهيفا يب. صورتم گرفتم يدستم رو جلو. سوزه يم مينيكردم ب يحس م. كرد يم تمينم اذ يبو. دادم هينمور تك وارِيعقب رفتم و به د عقب

 . ستيباز خوبه دست و پام بسته ن. صورتم گرفتم يمقنعه ام رو جلو يگوشه 
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 . زد ينور چشمم رو م. چشمام گرفتم يدستم رو جلو. ديباز شد و نور به داخل تاب يژيق يبا صدا در

 . اتاق رو پر كرد يقدم هاش فضا يبعد هم صدا. مرد كياز  يا هيسا. انگشتام به درگاه نگاه كردم يحال از ال نيا با

 . دميروشن شدن اتاق صورتش رو د با

 :خشم نگاش كردم با

 ! ؟ييزور آزما! روهان؟ هيچ يكارا برا نيا -

 :ديخند

 . زميعز يفكر كن يهر طور كه دوست دار يمختار -

 ! ؟يبر يچرا از آزار دادن من لذت م. زميت گفتم كه به من نگو عزهزار بار به. خفه شو -

 . واريبه د دميچسب. طرفم اومد به

 . زتيهمه چ. من لذتبخشه يتو برا زِيهمه چ -

 . صورتم برداشت يمقنعه ام رو از رو يگوشه  يبه آروم. وحشت زده نگاش كردم. دستش رو آورد جلو. ستاديا جلوم

 . شد رهيصورتم چرخوند و تو چشمام خ ينگاهش رو همه جا. خشك شده بود لبام

 . يبهتره خودت رو آماده كن. رسن يمهمونامون م يبه زود -

 . ديصداش تنم لرز يزد كه از بلند قهقهه

 :گفتم لرزون

 ! تو سرته روهان؟ يچ -

 . يبه خوشبخت دنيراه رس -

 ! ؟يمتيبه چه ق -

  .ستيبرام مهم ن. يهر چ -

 . نامرد آشغال. يپست يليخ -

 يسوختم ول. گرفت شيكه زده بود داغ شد و آت ييدرست همون جا. گونه ام يدستم رو گذاشتم رو. پشت دست محكم خوابوند تو صورتم با

 . دم نزدم

خبرا  نياز ا. نه دختر جون. يكن تيمنو اذ يذره ا يتون يحرفات م نيفكر نكن با ا. هم هستم ناشيدم نامردتر از ا يبهت نشون م يبه زود -

 . يباش يخوب ي نندهيب يتون يم. ينقشه هام باش يو منتظر اجرا يگوشه بتمرگ هيبهتره . ستين

 . به طرف در رفت. ديخند بلند

 . نبود كياتاق تار گهيد. شدن در نگاهم رو بهش دوختم دهيكوب يصدا دنيشن با

 . اتاق تو سقف كار شده بود شدم يكه گوشه  ينيدورب يچرخوندم و متوجه  چشم

 . رنيگ ينظر م ريمنو ز نيا ي لهيبه وس پس
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 ! هست؟ يعوض نيتو سرِ ا يديو پل يطانيچه افكار ش ايخدا! ه؟يچ يكارا برا نيا

***** 

 :نيرادو

 . حاال نيهم. تلفن رو بده من يراشا اون گوش -

 :راشا

 ! ؟يزنگ بزن يخوا يم يبه ك يتازه مرخص شد. بعد شروع كن به دستور دادن يبذار برس -

 :نيرادو

 . زود باش. رو بده يفقط گوش. كارا نداشته باش نيبه ا يتو كار -

 :گرفت نيرا به طرف رادو يگوش انيرا

خونه سراغ  متيحاال هم كه آورد. يگ ينم يچيو ه يكن يبا چاقو زدت، فقط نگامون م يك ميپرس يازت م! معلوم هست چته؟ چيه. ريبگ ايب -

 ! جا چه خبره؟ نيا ميد خب بگو ما هم بدون. يريگ يتلفن رو م

 :گرفت گفت يطور كه شماره م همان

 ! شماره اش چند بود؟! اَه. ديگم، صبركن يبهتون م -

 :راشا

 ! ؟يك يشماره  -

 :نيرادو

 . باباست يآشنا سيپل يكه تو اداره  اروي نيهم -

 :انيرا

 ! ؟يرحمت -

 :نيرادو

 ! ؟يتو شماره اش رو دار. آره همون -

 :انيرا

 ! ؟يخوا يم يواسه چ. فكر كنم داشته باشم -

 :نيرادو

 . زود باش. كارش دارم، فقط نپرس اريزود ب ياگه دار -

 :راشا

 . ايزن يم جيمعلومه گ. زود باش، زود باش نكن يه -

 :نيرادو



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١١ 

 ! چه طور؟ -

 :راشا

 . دستت يتلفن رو برعكس گرفت يچون گوش -

 . درستش كرد. حق با راشا بود. دستش انداخت يتو يبه گوش ينگاه

 :ديخند راشا

 ! ؟يعاشق شد -

 . نشست شيشانيپ يرو يكم كم اخم كمرنگ. نگاهش كرد نيرادو

 :انيرا

 . شمارشه نيا ايب -

 . ديكش انيكاغذ را از دست را عيسر

 :انيرا

 ! ؟يقدر هول نيچــرا ا -

 . توجه تند تند شماره رو گرفت يب

 . الو -

 ! ؟يالو سالم، سروان رحمت -

 . دييسالم، بله بفرما -

 ! د؟يبزرگوار هستم، به جا آورد نيمن رادو -

 :كرد و جواب داد يكوتاه سكوت

 ! بزرگوار درسته؟ مايبله بله، پسر ن -

 . طوره نيبله هم -

 از برادرات چه خبر؟ همه خوبن؟  يرو به راهه؟ راست زيهمه چ! پسرم؟ يخوب -

 . همه خوبن، ممنونم -

 . در خدمتم پسرم -

 ... راستش. شرمنده مزاحمتون شدم -

توسط روهان را سانسور كرد و تنها موضوع چاقو  ايشدن تان دهيدزد ي هيقض. كرد فيجناب سروان تعر ياز اتفاقات آن روز را برا يا خالصه

 . ستيكارها چ نينظر داشتند تا بفهمند منظورش از ا ريرا ز نيتمام مدت رادو انياراشا و ر. خوردنش را مطرح كرد

 االن حالتون چه طوره؟ . طور نيعجب، كه ا -

 . بهترم، امروز مرخص شدم -
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  ؟يرو دار نشيماش يشماره  يگفت. خب خدا رو شكر -

 . بله حفظ كردم -

 . كنند يريگيسپارم پ يباشه، شماره رو بده به همكارام م -

 :پالك و قطع تماس راشا گفت ياز گفتن شماره  بعد

 . به موال يدار وليبابا ا. يشماره پالكش رو حفظ كن عيسر يكه تونست يداشت ياون اوضاع و احوال عجب حافظه ا يتو -

 :لبخند زد نيرادو

نبود،  ادمي يزيبهوش اومدم چ يوقت. بمونه ادميردم ك يفكر نم. رو كردم كه بتونم شماره رو حفظ كنم ميتموم سع يول د،يد يچشمام تار م -

 . اومد ادمي زيكم كم به مغزم فشار آوردم و همه چ يول

 :انيرا

 ! نه؟ ايبوده كه بهت چاقو زده  يك اروياون  يگ يباالخره م -

 :كرد يمكث كوتاه نيرادو

 . ايروهان، نامزد سابق تان -

 . با او برخورد داشت چه تا به االن اليو يكه جلو يچه از روز اول. داد حيرا توض زيهمه چ نيدو با تعجب نگاهش كردند كه رادو هر

 :راشا

 ! اون با تو چه كار داشت؟ -

 :نيرادو

 . دونم يخودمم نم -

 :راشا

 . يرياون رو ازش بگ يخوا يو م يشد ايفكر كرده عاشقِ تان ديشا -

 :نيرادو

 . رميبگمال اون نبود كه حاال من بخوام ازش  ايتان -

 :راشا

 . به هر حال مال تو هم نبوده -

 . سكوت كرد نيرادو

 :انيرا

 ! ده؟يرو دزد ايتان يمطمئن -

 :نيرادو

 ... تا االن برگشته باشه و ديشا ستم،ينه مطمئن ن -
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 . شدند رهيهر سه متعجب به آن خ اليشدن درِ و دهيكوب يصدا با

 . ديكوب يهراسان به در م يكس. راشا به طرف در رفت. از جا بلند شدند انيو را راشا

هر . ترالن حلقه بسته بود ياشك در چشمان خاكستر. كرد يتارا هق هق م. شدند الياز اشك وارد و سيباز شدن آن، تارا و ترالن با صورت خ با

 . كردند يم هيدو گر

 :ستاديمتعجب كنار تارا ا راشا

 ! شده؟ يچ -

 :و هق هق كنان گفت هيگر ريراشا بلند زد ز دنيبا د اتار

 . ايتان... تا... تـ -

 . توانست يجمع نم نيب يگوشش زمزمه كند و آرامش كند، ول ريز. رديبگ نهيدوست داشت بغلش كند و سرش را به س. دستش را گرفت راشا

 . را نوازش كرد دستش

 ! شده؟ يچ نميدرست بگو بب. يگ يم يفهمم چ يكه نم يجور نيا. يآروم باش خانم -

 . را بسته بود شيبغض راه گلو. كرد يم هيفقط گر تارا

 . انداخت نييسرش را پا دنشيترالن با د. ستاديكنار ترالن ا انيرا

 . به گوشش خورد انيآرام را يصدا

 ! افتاده؟ ياتفاق ايتان يبرا! د؟يكن يم هيچرا گر -

 . پلك بزنند يبدون آن كه حت. شدند رهيخ گريكديان هر دو در چشم. سرش را بلند كرد آرام

 . انداخت ريو سرش را به ز اورديطاقت ن انيرا. شد يدرشت اشك از چشمان ترالن جار يها دانه

 . را پاك كرد شياشك ها. ترالن از گرفتن دستمال ممانعت نكرد. آورد و به او داد رونيب بشيرا از ج دستمالش

 . ديرا شن انيزمزمه وار را يصدا

 ترالن؟  -

 . باز هم خشك شده بود و قادر به چشم برداشتن از او نبود. كرد نگاهش

 ! ه؟يجور نيآخه چرا حال و روزتون ا! شده؟ يچ مينيكن بب فيتعر. آروم باش -

 . داشت يدستانش لرزش خاص. را پاك كرد شياشك ها. تكان داد يرا به آرام سرش

دو نفرن با لباس سر تا پا  دميتا رفتم دم در، د يول دهيكه سفارش دادم رس ييفكر كردم كتابا. كهيگفت پاومد پشت در  يكيصبح  روزيد -

 . مينيب يجلو رهيكه تو دستش بود رو بگ يداشت دستمال يهم سع يكيسمت خودش اون  ديدستام رو گرفت و منو كش شونيكي. يمشك

 نييپا دنيپر نايجفت ماش يراننده  دنيرو د نايشد كه تا ا يداشت از اون جا رد م نيا ماشاز شانسم دو ت. بودن يو قو يكليه يكردم ول يم تقال

 وخواستن من يدونستم چرا م ينم. وحشت كرده بودم. دور بود نتونستن منو ببرن الياز و نشونيچون ماش. دو تا هم مجبور شدن فرار كنن نيو ا

اوناست و چون حالش خوب  يدوستش زنگ زد گفت خونه  يبراش افتاده باشه، ول يكه نكنه اتفاق ميديهر دومون ترس ايبا برنگشتن تان. بدزدن
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 يبرا. بود ايتان يميدوست صم. ميشناخت يدوستش رو م يخودش خبرمون نكرد ول ايكه چرا تان مياولش تعجب كرد. مونده ششيپ اينبوده تان

 يكيتا امروز كه  ميهر دو نگرانش شده بود گهيد. خاموش بود شيگوش ميزد يبهش زنگ م يهر چ يراحت شد ول المونيخ يحدودتا  نيهم

 يزنن و بهمون آدرس م يگفتن امشب زنگ م. ُكشن يرو م ايتان دميكه اگر به حرفاشون گوش ند نيا. كنه يم ديزنه خونه و ما رو تهد يزنگ م

 . كشن يبرو برگرد م يرو ب ايتان ميخبر بد گهيهر كس د اي سياگر به پل نگفت. اون جا ميدن تا بر

 . شد شترياش ب هيحرف شدت گر نيزدن ا با

 :را پاك كرد و با هق هق گفت شياشك ها تارا

 ! خوان؟ يم... مـ... از جونمون يچ... چـ! ن؟يآخه اونا ك... آ -

 . را به دور بدنش حلقه كرده بود شيدست ها. ديلرز يم

 . سرش را در آغوش گرفت يستيرودربا يب. تارا را نداشت ي هيو گر ينگران دنيتحمل د. اورديطاقت ن راشا

 . نرفته بود نيلرزش بدنش كامل از ب يراشا خفه كرد ول ي نهيتارا هق هقش را رو س. در آرام كردن او داشت يلب زمزمه كنان سع ريز

اندازه ترالن را دوست  يب. احساسات داشت. او خوددارتر از راشا بود يو آرامش كند، ول رديهم دوست داشت ترالن را در آغوش بگ انيرا

دانست كه ترالن هنوز او را  يم. شود كيجرات نداشت به او نزد يرا نداشت، ول شياشك ها دنيعنوان طاقت د چيداشت و االن هم به ه

 . است دهينبخش

 . به طرفشان رفت. مبل بلند شد يآهسته از رو نيرادو

 . هيك شيپ ايم تاندون يمن م -

 . و ترالن متعجب نگاهش كردند تارا

 :خش دار و گرفته گفت ييبا صدا تارا

 ! ؟يك -

 . روهان -

 :با حرص دستش را مشت كرد ترالن

 . بهش شك كرده بودما. يپست فطرت عوض -

 ! چه طور؟ -

 . اديبر م يبگ يآدم هر كار نيآخه از ا -

 . ديلب غر ريموضوع به خشم آمده بود ز نيا دنيكه از شن يدر حال. را پاك كرد شياشك ها تارا

 . كار رو باهاش كرده نيبهش جواب رد داده ا ايالبد چون تان. دهيخواسته رس يتا حاال به هر چ. استياز اون عوض -

 :ترالن

 . كفاره بده ديكردنش هم با گايآدم واسه ن! چلغوزش ي افهياَه اَه با اون ق. يريكبيا يغلط كرده پسره  يليخ -

 . ترالن به خنده افتاد و با عشق نگاهش كرد ياز حالت صورت و لحن بامزه  انيرا
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مغموم و گرفته . محو شد انيلبان را يلبخند به سرعت از رو. به او انداخت و لبانش را كج كرد سپس سرش را برگرداند ينگاه مين ترالن

 . بر آنها چنگ زدفرو برد و  شيموها يانگشتان مردانه اش را ال به ال

 :تارا

 ! سر قرار؟ ميبر! م؟يچه كار كن ديبا -

 :هوا داد زد يآشكار ب يرتيبا غ راشا

 . شه يكارمون راحت تر م هيكار ك ميدون يحاال كه م. گن يم يزنن چ يزنگ م نميتا بب ديصبر كن. الزم نكرده ـــر،ينخ -

 . انداخت نييرنگ گرفت و سرش را پا شيبرپا شده بود گونه ها ييكه از لحن و نگاه خاصِ راشا به خودش، در دلش غوغا تارا

به آن وارد  يهنوز دست تارا را در دست داشت كه فشار اندك. ضعف رفت دنشيدر آغوش كش يشده بود كه دل راشا برا يقدر خواستن نيا

 . كرد

احساس . دلش آرام گرفت. ديبه صورت سرخ شده از شرمش پاش يراشا لبخند آرامش بخش. گرفت و نگاهش كردسرش را باال  يبه نرم تارا

 . داد قابل وصف نبود يكه در كنار راشا به او دست م يتيامن

 يدر فكر بود و گره ا قايعم نيرادو. بود زانيگر انيو عاشقِ را فتهيش يترالن از نگاه ها. انيترالن و را. خودشان بودند يهم در حال و هوا هيبق

 . داد ينشان م يگرفته بود آن را به خوب يپرپشت و مردانه اش جا يابروها انيكه م

 :ترالن

 . سيپل ميگم زنگ بزن يمن م -

 :مخالفت سرش را تكان داد يمهر سكوتش را شكست و به نشانه  نيرادو

خودمون دست به كار  ديبا. شده وسط دهيكش سيپل يفهمه كه پا يم عيكاره ست پس سر نيطرف ا ديگ يشماها م. ستيراهش ن نينه، ا -

 . ميش

كه به  يبا نگاهش فكر نيباز شد كه رادو يبه لبخند مرموز انيراشا و را شيكم كم ن. با تعجب و چشمان گشاد شده نگاهش كردند يهمگ

 . كرد دييذهنشان خطور كرده بود را تا

 . را درست متوجه نشده بودند فقط نگاهش كردند نيكه هنوز در باغ نبودند و منظور رادو دخترها

 :ترالن

  ن؟يشه واضح تر بگ يم! ؟يچ يعني -

 . دم يم حيرو براتون توض زيبعد از اون همه چ. تا زنگ بزنن ديفعال صبر كن -

 . دو به ناچار سر تكان دادند هر

 . كردند يبه پسرها اعتماد م ديفعال با. نداشتند يا چاره

 . يگريكنند و نه هر كسِ د نانيتوانستند به عمو خسرو اطم ينه م. را نداشتند يكس

 . خسرو خود فرصت طلب بود و دنبالِ بهانه عمو
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 . ديرس يگونه بهانه دادن به دستش عاقالنه به نظر نم نيا

***** 

 . دوخته بودند تلفن يدخترها منتظر و مضطرب چشم به گوش. شده بود شب

 . با استرس انگشتانش را در هم گرده زده بود تارا

 . ديجو يلبش را م ترالن

 . كرد يرا نگاه م رونيبود و كالفه ب ستادهيكنار پنجره ا نيرادو. هم آن جا حضور داشتند پسرها

 . كرد يكالفه ترش م. شيشب، نور ماه، سكوت پر از تشو ياهيس

 . ضرب گرفته بود نيزم يرو شيدخترها نشسته بود و با پا يراشا رو به رو. زد و در فكر بود يسالن قدم م يتو انيرا

 . كرد يراشا كار خودش را م. بود دهيفا يب يكار را نكند ول نيتذكر داد كه ا انيبار را چند

 :انيرا

 . صاحـــــاب رو يتكون نده او ب! د نكــن -

 . به خودش آمد يديبا تكان نسبتا شد. خودش بود يود و تو حال و هواشده ب رهيكه تمام مدت به تارا خ راشا

 :گفت جياطرافش رو نگاه كرد و گ يكم

 ! ؟يچ! هان؟ -

 . رفت نياز ب يكم نيو جو سنگ دنديحركتش خند نيبه ا يهمگ

 :گوشش آرام گفت ريز انيرا

 . رو اعصابمــــه. صاحابت رو تكون نده يگم اون ب يپسر حواست كجاست؟ م! ؟يكن يم يچشم چرون يمعلوم هست تو كدوم باغ دار -

 . چشمات رو وا كن جلو روته. صاحاب داره ها يهو -

 اون رو؟  ايرو  نيا -

 ! ؟يچ -

 ... ايرو به رو  نهيمنظورم ا -

 . كوفت -

 . و سرش را بلند كرد ديخند انيرا

 . شد يشد حواسش هم به كل پرت م يم رهيبه تارا خ قيعم يوقت. داد يرا تكون م شيباز داشت پا. راشا محو، نگاهش كرد. لبخند زد تارا

 :شانه اش و گفت يزد رو انيرا

 . مخمه يمته رو نيجناب، صاحاب، تكونش نده ع -

 . شد دياو سرخ و سف مينگاه مستق ريتارا ز. در همون حال سرش را تكان داد و لبخند زد. كرد يهنوز هم به تارا نگاه م راشا

 . كرد يپ چپ به راشا نگاه مچ انيرا
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 . شدند رهيزده به تلفن خ جانيو ه دنديهر پنج نفر از جا پر. موقع تلفن زنگ خورد همان

 :دستانش را از هم باز كرد و گفت راشا

 . ديهول كرد يجور نيا ستيتلفنه بمب كه ن. بابا ديآروم باش -

 . اشاره كرد يبا نگاه اول به ترالن بعد هم به گوش. جلو آمد نيرادو

همه حبس شده  ي نهينفس در س. را فشرد فونيآ يكرد و دكمه  يمكث كوتاه. داشت تلفن را بردارد ديترد. برد شيدست لرزانش را پ ترالن

 . بود

خط و چه ا. مطلق بود سكوت طرف نيچه آن طرف . 

 . الو -

 . صاف شود شيكرد تا صدا يتك سرفه ا ترالن

 . الو... اَ -

 ! خانم كوچولو؟ يچه طور -

 :گفت شيذات يبا حاضر جواب. بود افتهيدوباره شجاعتش را باز  ييترالن كه گو. روهان نبود يصدا

 ...تار مو از سرش كم بشه هيبه خدا قسم اگه ! ا؟يعوض نيباهاش چه كار دار! خواهرم كجاست؟. درد و خانم كوچولو -

 . و باعث شد ترالن سكوت كند ديچيپ يگوش يبلند و وحشتناك آن مرد تو يقهقهه  يصدا

البته . هم تو و هم تارا. رو در رو باهاتون حرف بزنم ديبا. نداره دهيفا يجور نيُنچ، ا ؟ينداز يگربه پنجول م نيتر خانم كوچولو، چرا ع واشي -

 . گپ دوستانه ست هيحرف كه نه، 

مات او . كه صورتش سرخ شده بود ديرا د انيدر نگاه اول فقط چشمانش را. با سر و صدا آب دهانش را قورت داد و سرش را بلند كرد ترالن

عربده  يآماده . تلفن را نشانه گرفته بود يو برنده اش گوش زينگاه ت. دستانش را در هم گره كرده بود و فكش منقبض شده بود انيرا. ماند

 . دهانش را گرفت يكه راشا جلو بود دنيكش

 :لرزش داشت يكم شيبار صدا نيدوخت و ا ينگاهش را به گوش ترالن

 . ديتا دست از سرمون بردار يخوا يچه قدر م گه،يبگو د! هان؟! چه قدر؟! پول؟! ؟يخوا يم يچ! ؟يهست ياصال تو ك! با تو؟! گپ؟ -

. ازش كردم يا ژهيو ييرايپذ. كنه يم فيجا ك نيداره ا. خواهرت هم حالش خوبه. نمخوام باهاتون گپ بز يگفتم كه م. ـــزميتند نرو عز -

 . تخت التونيخ

 . دهد ينم قتيحق يمرد دو پهلو بود و معلوم بود كه كالمش بو يحرف ها. و ترس در دل دخترها انداخت ديوار خند وانهيد

 . االن نيهم. خوام صداش رو بشنوم يم -

 :كرد يكوتاه مكث

 . صبر كن زم،يعز ازيباشه، جوش ن -

حالت صورت و نگاهش  يدر ظاهر آرام بود ول انيرا. نگران چشم به تلفن دوخته بودند يهمگ. فضا را پر كرد يو اضطراب شيپر از تشو سكوت
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. او داشت يرو يخاص رتيدانست و غ يترالن را مالِ خود م. عشقش برود يقربان صدقه  كهيطاقت نداشت آن مرت. داد يخالف آن را نشان م

 . تارا حساس بود يكه راشا رو طوردرست همان 

 . به جلو خم شدند يكم يهمگ. ديچيپ يدر گوش ايحال تان يآرام و ب يصدا

 . يخواهر... خـ... الو... اَ -

 . تلفن زانو زدند يهر دو جلو. هيگر ريزدن ز دخترها

 :ترالن

 ! ا؟يحالت خوبه تان. يجونم خواهر -

 :دلشان را به درد آورد ايهق هق تان يصدا

 . خوبم. نكن فدات شم هيگر. يخوبم آج... خـ -

 :بلند گفت هيبا گر تارا

 . يتو رو خدا بگو كه خوب! چه كارت كردن؟ اياون عوض ايتان -

 :كرد يم هيهم بلند گر ايتان

 ... من. باور كن زم،يخوبم عز -

 . دونم يم ا،يتان يستيخوب ن! حاله؟ يپس چرا صدات ب -

 . ديرس ياش به گوششان م هيگر يفقط صدا. سكوت كرد ايتان

 . ديچيپ يگوش يمرد تو يلحظه بعد صدا چند

 . يبا. ترالن يِگوش يكنم رو يآدرس رو اس م. ديديخب صداش رو هم كه شن -

 . افتادند هيدخترها صورتشان را پوشاندند و به گر. قطع شد تماس

 . ديدر را محكم به هم كوب. ديبلند شد و به طرف اتاقش دو شياز جا ترالن

زد و آن را  رونياز در ب. توجه بود يكرد و ب يشانه اش درد م. دور خودش زد يچرخ تيبا عصبان نيرادو. زد شيبه موها يكالفه چنگ انيرا

 . ديآ يدر م يبار باز و بسته شدن از جا كيكه بچه ها حتم داشتند با  يجور. محكم بست

 . راست به طرف اتاق ترالن رفت كيبدون آنكه به اطرافش نگاه كند از جا بلند شد و  انيرا

 

 نوزدهم فصل

 

 »تارا«

 . كردنم ادامه دادم هيصورتم گرفتم و به گر يرو جلو دستام

 . قدر حال و روزش خراب بود نيباهاش چه كار كردن كه ا اياون عوض ستيمعلوم ن. كرد يم هيداشت گر. گرفته بود ايتان يصدا رم،يبم ياله

 . بشه شتريام ب هيو شدت گر رهيبگ شيشد دلم آت يباعث م يافكارِ لعنت نيا
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شه  يم ييجورا هيدرست كنارم نشسته بود و . نگاش نكردم. صورتم برداشتم ياز رو يدستام رو به آروم. به دور شونه ام حلقه شد يگرم يدستا

 . گفت تو بغلش بودم

 . دارم ازيسكوت ن نيدونست به ا يانگار م. گفت ينم يچيه

بهش  يمن كه هنوز جواب. گرفتم يازش فاصله م ديبا. عقب دميكش يسرم رو كم. برداشت و دستش رو جلو آورد زيم يبرگ دستمال از رو هي

 . نداده بودم

با خودم لج كرده بودم وگرنه دلم ضعف . شقونه اشعا يمردم واسه آغوش گرمش، واسه زمزمه ها و نگاه ها يم. هالكش بودم. دروغ چرا يول

 . گوشم بخونه كه آروم باشم ريرفت برم تو بغلش و اونم منو به خودش فشار بده و ز يم

 نيخدا، چرا ا يوا. زد يقلبم تو حلقم م. بهش دميبازم چسب. طرف خودش ديحرف شونه ام رو گرفت و منو كش يب. اون لجبازتر از من بود يول

 ! جا گرمه؟ نيقدر ا

داشتم كه باشه و باشم،  اجيبهش احت. كنم يريبار نخواستم كناره گ نيا. دستش رو آورد جلو. از اشك شد سيافتادم و صورتم خ ايتان ادي باز

 . به راشا، به عشقش و آرامشش. داشتم ازين. گاهم هيبمونه و بمونم، آرومم كنه و بشه تك

 . شدن يم ريآزادانه سراز. رمينبود كه بتونم جلوشون رو بگ يانگار راه. شد سيكه بازم صورتم خ دهيچه فا ياشكام رو پاك كرد، ول آروم

 ! كجاست؟ شياصل ريش! اد؟يكنم بند نم يچرا هر كار م! دختر؟ يپشت چشمات سد راه انداخت -

 . خنده ام گرفت هيقدر بامزه بود كه وسط گر نيا لحنش

 :و گفت ديفهم

 ! ؟يخند يم يبه چ -

 :بغض صادقانه گفتم با

 . به تو -

 :خودش نگاه كرد و گفت به

 . باال تنه ام كه خدا رو شكر نرماله. بازه پمينه جورابم هفت رنگه، نه شلوارم پاره ست، نه ز! مگه خنده دارم؟! من؟ -

 :ديموهاش دست كش به

 ! تو دختر؟ يخند يپس به كجام م! بابا يا. كم نشده يزيهم كه الحمداهللا ازش چ ديچند تا شو نيا -

 . نرم و داغ فرو رفتم يجا هيتو  دميدفعه د هيكه  دميخند يهنوز داشتم م. اشكامم بند اومده بود. دميخند بلندتر

 ... يول ميخواستم تو همون حالت باش يدلم م. مردونه اش دور كمرم حلقه شد يدستا

 . كرد يم بايدادنِ او حس زافكارِ گوناگون منو منع از ادامه ! شدنش هيتنب! ؟يغرورم چ پس

 . و سفت منو به خودش فشار داد هيقصدم چ ديخودم رو بكشم عقب كه فهم خواستم

 . لرزونم رو آوردم باال و گذاشتم رو كمرش يدستا. در بر گرفته بود ينيريداغ شده بودم و سر تا پام رو لرزش ش. دميآه كش ناخودآگاه

 ! ياونم با چه احساســـ. به جاش اسمش رو صدا زدم يول» نولم ك«رو از هم باز كردم تا بگم  لبام
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 . راشا -

 . ها فقط با تموم احساسم صداش كردم نيا يهمه  يبه جا يول» .برو. راشا ولم كن، بذار راحت باشم«وار خواستم بگم  زمزمه

 :گوشم گفت ريتر از من ز آروم

 . زنن يدارن به صورتت بوسه م فيطور لط نيا نمياشكات، كه نباشم و نب يفدا. راشا قربونت بره ياله. جونِ راشا -

 :دمينال

 ... راشا، من -

. قلبم دستته تارا. به قلبت، كنار قلبم كينزد. جاست نيمن ا يجا. رم ينگو برو، چون نم. بذار بمونم و آرومت كنم. نگو تارا يچيه ــــس،يه -

 ! ؟يكن يم رونمينامرُوت چرا ب

 . شد يكه به راشا و عشقم به اون مربوط م ييزهاياون چ يبود و پر از همه  زياز هر چ يذهنم ته. اش بودم وونهيد

گفت  يقلبم اصرار به داشتنش رو داشت و عقلم م. دوستش داشتم. عشقِ اون رو داشتم. تنها نبودم. خوامش يم شياز پ شيكردم ب يم احساس

 . گفت صبر كنم نه عقلم يه مغرورم بود ك نيا ديشا يصبر كن، ول

كه  يغرور. بود نه، تنها بايغرور با عشق ز. كنم ليخواستم غرور رو در عشقم دخ يذاره باهاش بمونم و من نم يشك نداشتم كه غرورم نم آره،

 . خوام يمنو از عشقم جدا كنه رو نم

 يعاشقش بودم، مستم م. يشگيهمون عطر هم. دميتنش رو به مشام كش يبو. اش فرو كردم نهيس يتو شتريسرم رو ب. رو فشار دادم كمرش

 . گذارش ريكرد، مست اغوشش، مست از عشقش، مست از وجود گرمش و حضور تاث

 . و سكوت من، رضا بر موندنش بود يهمراه نيهم

 :و زمرمه وار گفت ديگوشم رو بوس ي الله

كه  ياز ته دلت بخوا ،يمنو قبول كن ،يخوام كه عشقم رو باور كن يم. خوام تنهات بذارم ينم! باهات باشم؟ يذار يم! بمونم؟ يذار يتارا، م -

 ! ؟يخوا يم! تارا؟ يخوا يم. بمونم

 . هم فشردم يچشمام رو رو. از آرامش فرو رفتم يخلسه ا يكرد كه تو يقدر آروم با جمالت و كلمات روحم رو نوازش م نيا

خوام بدونم  يفقط م. رميم يم ر،يبم يكه اگر االن بگ يقدر نيا. خوامت يارواح خاك پدر و مادرم كه از ته دلم متارا عاشقتم، به خدا قسم، به  -

 يم. نرو خاموش ك شيآت نيكلمه ا هي ايجمله  هيبا . تا خاكستر شدنم نمونده تارا يزيچ. زنه يم شميداره آت يشَك لعنت نيا. يكه باورم دار

 ! دختر؟ ينابودم كن يخوا

 . گفت راشا عشقته و بهش فرصت بده يوارش م وانهيقلبم با ضربانِ د. طاقت نداشتم گهيد. رو نوازش كرد كمرم

 :گوشش نجوا كردم ريز دميشن يكه خودم هم به زور م ييبا صدا. لبام برداشتم يسكوت رو از رو مهر

 . بمون راشا، فقط بمون -

انگار . زل زد تو چشمام. نگاهش پر از تعجب بود يداد ول يرو نشون نم يزيصورتش چ. دآروم منو از آغوشش جدا كر. نگفت يزيلحظه چ چند

 :با ناز گفتم. لبام لبخند نشوندم يبه رو. با عشق نگاش كردم. خواست صدق گفتارم بهش ثابت بشه يم
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  ؟يمون يم -

. ديلرز يصداش م. خنده ام گرفته بود. تو بغلش و سفت فشارم داد كه نفسم بند اومد ديمنو كش نيهمچ. لباش شكفت يلبخند به رو گل

 . كردم تنش داغ تر شده ياحساس م

 يمونم تارا يمونم عشقم، م يم. دلم زيآرزومه كه باهات بمونم و تنهات نذارم عز. مونم، از خدامه يقربونت بشم، م ياله. راشا فدات بشه ياله -

 . من

كننده بود وونهيعطرش د يبو. دميكش يقيچشمام رو بستم و نفس عم. شونه اش بود يسرم رو. زدم يز آرامشپر ا لبخند . 

***** 

 

 »ترالن«

آخه اون كثافت چرا . گرفته بود شيقلبم آت ايبغض دار و هق هق تان يصدا دنيبا شن. تونم زار بزنم يدنج و تا م يگوشه  هيخواست برم  يم دلم

 ! شه خــــدا؟ يماها كم م يشرش از زندگ يك! با من و تارا چه كار داره؟! داره؟ يدست از سرش بر نم

. حالِ اونم بهتر از من نبود. البد تاراست نگرانم شده. جواب ندادم يبه در خورد ول يتقه ا. كردم يم هيتخت و گر يشكم افتاده بودم رو يرو به

 . ميچه كار كن ديبا ميدونست يو نم ميو منگ بود جيهر دومون گ

 . تنها ولمون نكن و پشت و پناهمون باش. خودت كمكمون كن ايخدا

 . از اون ها صورتم رو پوشونده بود يمين. تخت و موهام دورم پخش شده بود يصورتم رو گذاشته بودم رو هيحال گر در

 . د از چند لحظه هم حضورش رو كنارم حس كردمبع. شد يم كيكه داشت به تخت نزد دميرو شن ييقدم ها يصدا. اتاقم باز و بسته شد در

 :زدم زار

 . ترسم كار دستش بده يم. اديبرم ياز اون عوض يهر كار. نگرانشم! صداش چه قدر گرفته بود تارا؟ يديد -

 . الدنگ رو يكنم پسره  يم زشير زيناخونام ر نيبا هم. ارهيب ايسر تان ييخدا نكنه بال يوا. ام شدت گرفت هيفكر گر نيا با

 . با دستمال اشكام رو پاك كرد. چشمام بسته بود. موهام رو نوازشگرانه از تو صورتم كنار زد! زنه؟ يچرا حرف نم يكردم كنارم نشست، ول حس

 . سر جام نشستم و مات نگاش كردم خيس ميتوجه به صورت اشك يب. با تعجب چشمام رو باز كردم. دميبا َشك بو كش! عطرش يبو يول

 . بود كنارم و با لبخند جذاب و دختر كُشش زل زده بود تو چشمام نشسته

 :خشم ابروهام رو در هم گره زدم و گفتم با

 ! تو اتاقم؟ ياومد يسرت رو انداخت يك يبا اجازه  -

 :توجه به داد و قالم گفت يب

كه با بارشش خاكستر  دنيكش شيشدن اون رو به آت يارونانگار قبلِ ب. شه يشه خاكسترِ نگات صد برابر جذاب تر م يم يچشمات كه بارون -

 . شه يم

 . سرش رو تو دست گرفت و فشرد. لباش محو شد يكم كم لبخند از رو. كردم يشده بودم و فقط نگاش م الل
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 . بود و نگاه من به اون نيبه زم نگاهش

 . زده بودم جانيهم ه ييجورا هي. حسش بد نبود يول! لرزه؟ يدست و دلم م چرا

 :همون حالت گفت تو

كه مرتكب شدم و خواستم به خاطر  يسومِ چكام دستشه و حماقت كيپدرش كه  ،يمن، هان يموضوعِ چك ها. يخبر دار زيدونم از همه چ يم -

. خوامت يم دميفهم يدونم از ك ينم. ميبگذر... كشم و هم يچون هم خودم عذاب م. ازش بگم يزيخوام چ ينم گهيد. بشم كيپول بهت نزد

 حيتفر يو كل ميبچگانه رو راه انداخت يكه اون باز يوقت ديشا. يكرد يخال يباهات كل انداختم و تو هم روم بستن يشهرباز توكه  ياز وقت ديشا

 . شروع شده باشه دارمونيد نيتونه از اول يارزش رو داره م نيمن باالتر يكه برا بايحس ز نيا. آره. ميكرد

 :ادامه داد يبا لبخند كمرنگ. گام كردرو بلند كرد و ن سرش

 . ميزندگ يتو يخاطره  نيبهتر. بوده نيريچه قدر برام ش نميب يافتم م يم ادشياالن كه  -

 . تونستم ينم يخواست زل بزنم تو چشماش ول يم. چونه ام و سرم رو بلند كرد ريانگشت اشاره اش رو گذاشت ز. انداختم ريرو ز سرم

 . خواستم بازم ازش ضربه بخورم ينم. خواستم باورش كنم ينم يبهت ثابت شد ول ديشا ن،يگفت نگاش كن و عشق رو تو چشماش بب يم دلم

. ندارم كه دوستش دارم ياالن شك يهم عالقه مند بودم ول ديشا. قدر عكس العمالش برام مهم شده نيشدم كه االن ا يبهش عالقه مند م داشتم

 . كردم ياز خودم دورش م ديبا. ام داشته باشمخو يهم نم ياز طرف

 . فرصت بهم بده هيفقط . يعشقم رو باور كن يكنم كه بتون يبهم اعتماد كن ترالن، بذار كار -

 . يتون ينه، نم -

 . دست توئه زيتونم، همه چ يم -

 :زد عاشقش باش و بهش فرصت بده، مكث كردم و گفتم يم اديخواست و فر يدلم بر م يكه از رو ييبرخالف ندا. كردم نگاش

 . و تنهام بذار رونيپس برو ب. انيرا فتهيچشمم به چشمات ب يخوام حت ينم -

 . رنگ باخت و پر از غم شد نگاهش

 حرف آخرته؟  -

 . نهيآره، حرف اول و آخرم هم -

 . مغرور و فكش منقبض شده بود چشماش و نگاهش. نگاش غم نداشت، آرامش هم نداشت گهيد. جا بلند شد از

تفاوت هم  ينگاهش با خشم تو چشمام قفل نشده بود، ب. سوزوند يكه هرم داغ نفسش گونه ام رو م كيقدر نزد نيا. نييرو آورد پا صورتش

 . ديشد عشق رو تو نگاش د يم يبود ول يكه عصبان نيبا ا. نبود

 :سرش رو تكون داد و با تحكم گفت يآروم به

هست كه بتونم  ييايبا مرگم هم اون دن يحت. گهيوقت د چينه االن و نه ه. رسه يعشق من به آخر نم يول ،يتو حرف آخرت رو زدباشه،  -

 . كنم يرو بهت ثابت م نيترالن و ا ستيو زود گذر ن يعشق من سطح. خوامت يچون هم جسما و هم روحا م. عشقت رو حفظ كنم

 . رفت رونيو از اتاق ب ديبه سرعت عقب كش. چشمام بود خِيچند لحظه نگاهش م تا
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 . كه با خودم داشتم ييها يريكه زده بود و درگ ييحرفا ان،يبار به خاطرِ خودم، را نيا. به اشك نشست چشمام

 . گونه ام سر خورد يلجوجانه رو يقطره اشك. چشمام رو بستم. دميتختم دراز كش يرو

 . اتاقم پخش بود يعطرش تو يهنوز هم بو. دميكش يقيعم نفس

***** 

داد كه به  يبود و حالت صورتش نشان م ستادهيا يظياز اتاق با اخمِ نسبتا غل يگوشه ا انيرا. راشا كنار تارا نشسته بود. شد اليوارد و نيرادو

 . شدت كالفه ست

 . شد يغافل نم ايتان اديز ا يلحظه ا. كرد يصدا هق هق م يتارا ب. مبل نشست و سرش را در دست گرفت يرو نيرادو

در دلشان  يتفاوت بودند ول يهر دو كامال ب. توجه به اون نداشت يذره ا انيبار را نيا يول وست،ياتاق باز شد و ترالن هم به جمعشان پ در

 . برپا بود ييغوغا

 :لب به سخن گشود ترالن

 . اس فرستادن -

 . تارا با استرس نگاهش كرد. او شد ينگاه ها متوجه  ي همه

 :ادامه داد ترالن

 . دونم كجاست ينم. كه فرستاده يآدرس نيبه ا ميبر ازدهينوشته فردا شب راس ساعت  -

 :نيرادو

 . رو بده تيگوش -

 . دانستند يرا مآن محل  يهر سه نشان. به آدرس انداخت و آن را بلند خواند ينگاه نيرادو. را به او داد لشيحرف موبا يب ترالن

 ... و ستين يمشكل. دونم كجاست يمن م -

 :خاص گفت يتيبا اخم و حساس راشا

 ! كه برن سرِ قرار؟ يخوا يم! ن؟يرادو يچ يعني -

 :او جواب داد يبه جا ترالن

 . رهيخواهرم تو دست اونا اس! م؟يشه نر يمگه م -

 . نگاهش به همه جا بود جز ترالن. نشست نيجلو آمد و كنار رادو. دخالت كرد انيبار را نيا

 . ستميكه دخترا برن سرِ قرار ن نيمن هم موافقِ ا -

 :با حرص گفت ترالن

 . از شما نظر نخواست حضرت آقا يكس -

 . به او انداخت كه باعث شد سكوت كند ينگاه تند انيرا

  د؟يمالقات كن كهيپل و با اون مرت هي ريز ديبر نيخوا يشب م ازدهيراحته كه ساعت  التيقدر خ نيا يعني -
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 ! پل؟ -

 . ياليهه، واقعا كه خوش خ! ذاره؟ يشاپ قرار م يباهاتون تو كاف يپس فكر كرد -

 :به تارا انداخت ينگاه راشا

 ! اون جا؟ نيبر نيخوا يواقعا م. پل خارج از شهر باهاتون قرار گذاشتن هي رياونا ز -

 . نگفت يزيبا ترس آب دهانش را قورت داد و چ تارا

 :من من كنان گفت ترالن

شه  يرو هم كه نم سيپل. خواهرم رو اون جا گروگان گرفتن. ميرو نگاه كن گهيهمد ميشه كه دست رو دست بذار ينم! م؟يپس، چه كار كن -

 . خبر كرد

 :و محكم گفت يجد يبا لحن نيرادو

 . مياياز پسشون بر ب ميتون يخود ما هم م ست،ين سيبه پل يازين -

 :پوزخند زد ترالن

 ! ناجور ديتوهم زد! د؟يخواهرم رو نجات بد ديو بر ديلباسِ بتمن بپوش نيخوا يهه، نكنه م -

 :نگاهش كرد يظيبا اخم غل انيرا

 . ارهيبتمن رو در ب يادا ستيقرار ن يمطمئن باش كس ر،ينخ -

 :همان لحن گفتسرش را تكان داد و با  نيرادو

 . ديانجام بد ديگم رو با يكه م يهر كار. نيايبا ما راه ب ديمنتها با. ميو سالم برگردون حيخواهرتون رو صح ميتون يما سه تا م -

 :نگاهش كرد ديبا ترد ترالن

  ؟يچه كار -

 :به جمع انداخت و گفت ينگاه. به جلو خم شد يكم

 ...و ميكن يم بتونيتعق. مينش دهيبه صورت نامحسوس كه د يول ميما هم با شما هست ييمنتها نه تنها. سر قرار دير يفردا شب شما م -

 :و گفت ديحرفش پر انيم تارا

 ! ؟يكردن چ داتونيخب اگه پ -

 . شم با ما هيوبق ديريشما باهاشون م. دينگران اونش نباش. نه -

 :د و گفتپنهان آب دهانش را قورت دا يبا ترس ترالن

 ! ؟يسرمون اوردن چ ييخب اگه بال... خـ -

 :گفت يدر جوابش با خشم كنترل شده ا انيرا

 . تونن بكنن ينم يكار چيغلط كردن، ه -

 :رو ترش كرد ترالن
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 ! رن؟ياز تو اجازه بگ انيقبلش م ،يقدر مطمئن نياون وقت تو كه ا دا،يببخش -

 :كالم او شده بود با اخم گفت شين يكه متوجه  انيرا

 ! نه؟ ايكنه  دايخواهرت نجات پ يخوا ياصال تو م -

 :سرش را تكان داد يكرد و به آرام سكوت

 . خوام يخب معلومه كه م -

 ميفتيبعد هم ب. ميبزن مونياز كار و زندگ يخواه ريخ ياز رو ميكه بخوا ميستين كاريقدر ب نيما هم ا ؟يزن يم هيو كنا شيچرا ن گهيپس د -

 . ميدنبالتون و خواهرتون رو نجات بد

 . نبود يچاره ا يطور شود ول نيدوست نداشت ا. انداخت ريشد و سرش را ز ريدلگ انيرا ياز لحن كوبنده و جد ترالن

 :دخترها با ترس نگاهشان كردند و تارا گفت. ستادنديخود ا يپسرها هم در جا ن،يبلند شدن رادو با

 ! ن؟يبر نيخوا يم -

 :آرام گفت يفشرد و با لحن يوحشت او شده بود دستش را به نرم يكه متوجه  راشا

 . ميبغل نيما هم! ؟يآروم باش، چرا وحشت كرد -

 . نگاه هر دو، هنوز هم پر از ترس بود يول

 :به هر دو انداخت ينگاه نيرادو

 . ديكه شد خبرمون كن يمورد مشكوك ايهر تلفن . مپِ سالن هم روشن باشه بهترهال. ديپنجره ها رو محكم ببند. ديدرا رو از تو قفل كن. دينترس -

 . گذاشت زيم ينوشت و رو يكاغذ يخودشان را به رو ياليو يهمراهش و شماره  ي شماره

 . ديبود زنگ بزن يهر مشكل. الستيو يمن و شماره  يشماره  نيا -

 . كاغذ را برداشت و تشكر كرد ترالن

 :بار آرام تر گفت نينگاهش كرد و ا انيرا

 . ميشد با خبر بش ييكه اگر سر و صدا ميخواب يامشب تو باغ م -

 . دينشود به خودش آمد و نگاهش را دزد شيخوشحال يمتوجه  انيآن كه را يبرا. در دل خوشحال شد و نگاهش را در چشمان او دوخت ترالن

***** 

 :لب غرغر كرد ريز. خواب بودند نيوو راد انيرا. شد زيخ مين شيدر جا راشا

 . زنم يم خيكه دارم از سرما  يالل ش. انيتو روحت را يا -

 . چشمانش بسته بود. نگاهش كرد. به گوشش خورد انيزمزمه وارِ را يصدا

 . گهيبخواب د! ؟يكن يلب وز وز م ريز يچ -

 . زدم خي ،يريدرد بگ يا -

 . بكَپ ارين خوديب يبهونه ! تابستونه كجا هوا سرده؟ -
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 يتابستون كه بارون م. جاها هوا خنك تره نيا. اومد جاش نشست زييپا! كرد رفت يخداحافظ شيچند روز پ نياحمق جون تابستون كه هم -

 . بندم يم لياومد االن هم دارم قند

 . من كه گرممه -

تو  يگفت ينم يشد يالل م. هستم ييكه سرما يبدبخت چمنِ  يول ،يكن يلباس سر م يوسط قطب هم ب. يزك يگفت يبه خرس قطب. تو آره -

  م؟يخواب يم اطيح

 . كردن يم تياحساسِ امن يجور نيا. زهيخواستم ترسشون بر -

 :باز غرغر كرد. را دور خودش محكم كرد پتو

 . ميهست يزيچ ،يمرد عنكبوت ،يبتمن يجد يكردن انگار جد يم تياحساس امن يگ يم نيهمچ. برو بابا دلت خوشه -

 ! م؟يستين -

 ! مرض -

 . با حرص به شانه اش زد. ديخند

 . الاقل بكش اون ور، جام كمه -

 . نيبرم اون طرف كه رفتم تو بغلِ رادو -

 . ديكش يبود و آرام نفس م دهيبه پشت خواب. انداخت نيبه رادو ينگاه راشا

 . هم رفته يدخمال به قربونش چه خواب ،ياوخ -

 . خسته ست اليخ يب -

 . دهيراحت خواب يليانگار نه انگار هوا خنكه خ! ساخته شده؟ مانياز بتن و س نيمن موندم ا -

  نه؟يتونه بب يچشمت نم هيچ -

 . تعجبه ينه واسه ام جا -

 . دونم يچه م. شيباالست و هم دفاع شيهم قدرت بدن. خب ورزشكاره -

 . قشنگ قانع شدم يرو گفت ناياالن كه ا -

 ! ؟ينشد -

 . نه -

 . شه يباز نم گهيچشمام د. بخواب ريبگ. به درك -

 . يبخواب يتو حق ندار دارميالزم نكرده تا من ب -

 :ديخودش كش يرا به او كرد و پتو را رو پشتش

 . بكن يخوا يهر كار م دم،يمن كه خواب. گمشو بابا -

 . شده بودبرد و سردش هم  يخوابش نم. كالفه به اطرافش نگاه كرد راشا
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 . بكند يتوانست كار يعادت شده بود و تارا هم نم شيبرا نيا. ديخواب ياز خانه م رونيشب ها ب يبعض. دينرم و نازك نونو را شن يصدا

 . قدر ناز و ملوس بود كه نظر راشا را به خود جلب كرد نيبچه گربه ا. بلند شد شيجا از

 . نظر داشت ريراشا را ز زيكنجكاو و ت يبود و با نگاه ستادهيپله ا يرو. نكرد ينونو حركت يزد، ول شينشست و صدا يتور ي وارهيد پشت

 . يباش يخوره وحش يبهت نم! ؟يهست يمالِ ك. هم داره يچه ناز. گهيد ايد ب -

 . بود زير يويم ويگربه چند تا م جواب

 . ايب. كارت دارم ايب! بود؟ نيكردم جوابم هم فيهمه ازت تعر نيا. چه خوش صدا ،ياوخ -

 . نكرد يحركت گربه

 ! حاال كدومش؟. خرم يرو م شيكيپالست ياين. خرم يم يماه هيفردا برات  ياياگه ب! ؟يخوا يم يلفظ ريز -

 . نكرد يحركت چيهم ه باز

 . يستيدرد تو جونت، اهلِ معامله هم كه ن يا -

 . نكرد دايپ يبه درد بخور زيچ. به اطرافش انداخت ينگاه

 . نشست و گوشت را نشانِ گربه داد واريپشت د زيآم طنتيش يبا لبخند. تكه گوشت برگشت كيداخل و با  رفت

 . اين يرو دار گرشيحاال اگه ج -

 . با شتاب به طرفش آمد گربه

 . شه حساب كرد يهم نم وونايرو ح گهيد ؟يدينقد رو چسب ،يرو واسه فردا رد كرد يقولِ ماه! آره؟ يكن يكار نم هينس. خاك تو سرِ شكموت -

 . كنارِ در و آرام آمد قسمت پسرها وارهيد يرو دينونو پر. را حركت داد گوشت

 . كرد يم ويم ويگربه م. گوشت را باال گرفت تا دست گربه به آن نرسد راشا

 . دمش يساكت شو وگرنه بهت نم -

 . راشا يمظلوم زل زد تو چشما يساكت با نگاه نونو

 . نگام نكنا ياون جور. يياز دخترا يكيمطمئنم واسه . يپس دست آموز هم هست -

 . گربه خنده اش گرفته بود ياز كارها. سرش را چرخاند نونو

 . در خواب بودند قايهر دو عم. انداخت انيو را نيبه رادو ينگاه مين

 يحرف گوش كن و خوب ياگه بچه . يگوشت خوشمزه رو بدم بخور نيبرو تو بغلش بخواب تا منم ا! ؟ينيب يرو م دهيكه به پشت خواب ياون -

 . يام مهمونه من گهيد ي كهيت هي يباش

 . نكرد يحركت. انداخت نيبه رادو ينگاه نونو

 . نداره تيخوابه كار يگنده اش رو نخور تا وقت كليگولِ ه. به خدا آدمه ستيلولو ن. يبرو ملوس -

 . نگاهش كرد گربه

 . گهيد يره، زبون نفهم يهم ازت نم ينداره توقع يبيع! گم؟ يم يچ ينگرفت -
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 . اشاره كرد نيكه گوشت توش بود به رادو يجلو و با دست رفت

 . بغل عمو ايب -

 . به طرفش آمد گربه

 :آرام گفت ييبا صدا راشا

 آره؟  ،يد يحرف شكمت رو گوش م. نيآفر -

 . ديه پهلو خوابخورد و ب يتكان نيرادو. جوابش را داد ويبا م گربه

 :با اخم رو به او كرد راشا

 . دم ينصفش رو بهت نم يحاال كه گوش نكرد. مگه نگفتم ساكت شو و،يد زهرمار و م -

 :و آرام گفت ديراشا خند. مظلوم نگاهش كرد نونو

 . شيچشما درو. نگام نكنا ياون جور. دم يجهنم م -

 . نگاهش نكرد نونو

 :با لبخند گفت راشا

 . نيبدو آفر. بخواب ييعمو لولو نيحاال برو تو بغل ا. خوب رامت كرده. ستهيكارش ب! به صاحبت وليا -

 . رفت نيبه حرف راشا گوش كرد و به طرف رادو عانهيداشت مط يزير يكه جثه  نونو

 . دستش رد شد و خودش را تو بغل او جا كرد ريز از

 :كرد يداد او هم عمل م يم يهر دستور راشا

 . شه يم ليتكم لِيتكم يهم بزن سشيل هي. نيرو ناز كن، آفر ييعمو لولوصورت  -

 . زد سيرا دو بار ل نيصورت صاف و براق رادو. ديبو كش يكم نونو

موجود پشمالو را در آغوش دارد باعث شد  كيكه  نيحس ا. منگ چشمانش را باز كرد يبا حالت. او را به خود فشرد يدر خواب كم نيرادو

 . نش را باز كندكامل چشما

 . را در آغوش داشت ييو پشمالو ديسف يبود و گربه  داريب يچشمانش را بست و باز كرد، ول. نديب يفكر كرد خواب م. به گربه انداخت ينگاه

 . شده بود رهيخ نيو جذابِ رادو يدر چشمانِ آب گربه

 . او نبود يمتوجه  نيرادو. بود ستادهيدور از آنها ا ياز زور خنده سرخ شده بود و كنار راشا

 . آمد و چند قدم عقب رفت رونيبلند عطسه كرد كه نونو با ترس از تو آغوشش ب نيرو همچ نيداشت و از ا تيگربه ها حساس به

 . افتاد يسه مآمد نفس بكشد دوباره به عط يكرد و تا م يپشت سر هم عطسه م نيرادو. نشست و به او نگاه كرد شيخمار در جا يبا حالت انيرا

 . او هم گوشت را برداشت و فرار كرد. گوشت را به طرف نونو انداخت كهيت راشا

. ديفواره دو يبلند شد و به طرف حوضچه  شياز جا. سرخ شده بود نيو چشمان رادو ينيب. رفت نيسرخ شده از خنده به طرف رادو يصورت با

 . دياز آب را به صورتش پاش يمشت. آورد رونيخنك فرو كرد و بعد از چند لحظه ب مهيسرش را در آبِ ن
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 . سوخت يم شينيهنوز ب يبهتر شده بود ول يكم حالش

 . حتم داشت كار او باشد. راشا برگشت و نگاهش كرد يخنده  يصدا دنيشن با

 . بود يعصبان نيو رادو ديخند يراشا م. كردند يهم مبا سر و صدا دنبال . كه او هم پا به فرار گذاشت ديخشم به دنبالش دو با

 . را برداشت و به طرف او پرت كرد بالشش

 . دارم يبه گربه آلرژ يدونست يتو كه م. شدم يالدنگ، داشتم خفه م يپسره . زهر مـــار -

 . ييحال داد كه نگـــــو عمو لولو يآ! ؟يبود دهيخواب يچرا اون جور -

 . يشونت بدم حظ كنن يحال هيتا  سايوا -

 . رديكه دردش نگ يزد طور يبه او ضربه م يشوخ يبه ظاهر و از رو. با مشت و لگد به جانش افتاد نيرادو. و گرفتش ديبه طرف راشا دو انيرا

 . ديخند يبلند بلند م راشا

 ! ؟ياريهمه زور از كجات م نيبازم ا هيتو كه شونه ات زخم -

 . باز هم به كتك زدنش ادامه داد يول ديخند نيرادو

 . آمدند رونيپسرها با تعجب ب دنيبا د. را نگاه كردند رونيسر و صداها از پنجره ب دنيبا شن دخترها

 :تارا

 ! چشونه؟ نايا -

 :ديچشمانش را مال يكم ترالن

 . شدن انگار يجن -

 . دستانِ راشا را خود به خود رها كرد. ترالن در آن لباس ماتش برد دنيسرش را برگرداند و با د انيرا

 . تارا ثابت ماند ينگاهش رو. دينگاهش را دنبال كرد و به دخترها رس ريمس راشا

 . ديدرخش يم بايز ينور مهتاب چون الهه ا ريبه تن داشت كه در آن موقع از شب و ز ديبه رنگ سف ياندام يبلند ول راهنيپ كي ترالن

 . افزوده بود شييبايو شلوار همرنگش را به تن داشت كه در آن حالت صد چندان بر ز ديهم تاپ سف تارا

و بعد  گريكديبه  ينگاه. تازه به خودشان آمدند دنديپسرها را كه د ي رهينگاه خ. خودشان نبودند تيدو خواهر از زور تعجب متوجه موقع هر

 . رنگ گرفت هياز ثان يدر كسر شانيد و گونه هاچشمانشان گرد ش. هم به خود انداختند

 :ديلب نال ريز تارا

 . خاك دو عالم تو سرم شد يوا -

 . اليرفت تو و ديدو

 . او هم به سرعت رفت داخل و در را بست. انداخت ريچند قدم عقب رفت و سرش را ز ترالن

 . انداختند به هم يو راشا آب دهانشان را با سر و صدا قورت دادند و نگاه انيرا

 . ديخند ينشسته بود و به آنها م نيزم يرو نيرادو. باعث شد برگردند و نگاهش كنند نيرادو يبلند خنده  يصدا
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  ن؟ياالن در چه حال! روتون كم شد؟ -

 . ديكش شيبه گردن و موها يراشا كالفه دست. بلند رفت داخل يياخم كرد و با قدم ها انيرا

 . آنها انداخت ياليبه و ينگاه مين. بود دگانشيد يتارا جلو ريهم تصو هنوز

 :با خنده گفت نيرادو

 . شه ينم يخبر يهم نگاه كن يهر چ -

 ! ؟يخند يم يوسط به چ نيتو ا -

 ! نه؟ هيبد درد يعاشق. به حالِ زارِ شما دو تا -

 . سراغِ تو اديبدترش هم ب هي دوارميام. هيآره بد درد -

 . عمـــــــرا -

 . حــــــاال -

 . بلند شد شيبا لبخند از جا نيرادو. داخل رفت

 . را نتوانسته بود فراموش كند نشيهنوز هم نگاه و اشك و صورت غمگ. لبانش محو شد يكم كم لبخند از رو يول

 . رفت ينم ادشياز  يلحظه ا. را هنوز به خاطر داشت شيصدا. كالفه بود. به ماه نگاه كرد. پله نشست يرو

 » ...نيرادو. حالت خوبه؟ تو رو خدا چشمات رو باز كن نيرادو ن،يرادو«

: كه با هق هق گفت يوقت. كرد يم هيامشب كه پشت تلفن گر. دادند يگفتنش، ترسِ تو نگاهش، همه و همه داشتند عذابش م نيرادو صداش،

 . حتم داشت شكنجه اش كردند» .حالم خوبه«

 . خارج شد الياز و نيهم يبرا. ه بودتنفس كم آورد يبه درد آمده بود و هوا برا قلبش

 :دل با خود گفت در

 ياديز زيخبر ندارم و از روابطشون هم چ يزيمن از چ! كار رو بكنه؟ نيتونست باهاش ا يشد چه طور م يم شيعاشق يكه ادعا كهياون مرت -

بود كه قصدش تنها آزار دادنِ  دايروهان هم كامال پ يپروا يب ياز نگاه ها. خوندم كه اون رو دوست نداره يم ايتو نگاه تان يدونم، ول ينم

 . استيتان

 » .هر طور شده نجاتش بدم ديبا«. ديكش يقينفس عم. سرش را در دست گرفت

***** 

 

 »ترالن«

 . تارا برگشتم و نگاش كردم يصدا با

 ! ؟ير يكجا م -

 . دانشگاه -
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 ! ه؟چه وقت دانشگاه رفتن تيموقع نيا يتو! ؟يشد وونهيد! ؟يچ -

 . ره يهم ولش كنم تموم زحمتام هدر م يجور نيا. اميتونم ب يرو نم يبرم با دانشگاه هماهنگ كنم كه مدت ديبا -

 ! چشمات چرا قرمزه؟ -

 صداش از يبغض تو اديافتادم،  يم شيخال يو جا ايتان اديهر باركه . چه قدر تو رختخوابم زار زدم. افتادم شبيد ادي. دميبه چشمام كش يدست

 ...هق هقش يپشت تلفن و صدا

 . بغلش كردم. از اشكه سيصورتش خ دميبه تارا نگاه كردم كه د. ديچشمم چك ياز گوشه  ياشك قطره

 :هق هق گفت با

  ؟يكن يرو حس م شيخال يتو هم جا. دلم براش تنگ شده -

 :ديام از بغض لرز چونه

 . باشن اوردهيبه سرش ن ييبال ايكردم كه اون عوض يهمش دعا م. بودم داريتا خود صبح ب شبيد. آره -

 ... اگه. نگرانشم ترالن -

 . مطمئنم حالش خوبه. نفوس بد نزن دختر. ـــــسيه -

 ! م؟ينجاتش بد ميتون يم يگ يتو م! شه؟ يم يچ يعني -

 :تند اشكام رو پاك كردم و گفتم. خودم جداش كردم از

 . انيتونند از پسش بر ب يهم مطمئن بود كه م نيوراد. نگران نباش. كنه يخدا كمكمون م -

 . بستم يداشتم بند كفشام رو م. يرو گذاشتم رو جا كفش فميك. كرد سكوت

  ؟يهمه راه رو نر نيا گهيدانشگاهتون و د يشه زنگ بزن ينم -

 :گفتم يجد

 . باشه يحضور دينه، با -

 . جا تنها باشم نيخوام ا يمن نم -

 :شدم و با حرص گفتم يعصبان هويزدم  پوزخند

 . شتيپ اديبگو راشا جونت ب -

 . دهانش باز مونده بود. تعجب نگام كرد با

 . ايرسما خُل شد! ترالن؟ يگ يم يدار يچ -

 :و داد زدم ستادميبه روش ا رو

قدر بچه  نيچرا ا. بفهم تارا! با ما چه كار كردن؟ يديمگه ند! ؟يچرا كوتاه اومد. ياون پسره شد ي وونهيكه د يتو هست نيا. نه اتفاقا برعكس -

 ! ؟يا

 . نازش حلقه بست يتو چشما اشك
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حق با . كه اعتراف كردن با ما چه كار كردن به عشقشون هم صادقانه اعتراف كردن نياون شب عالوه بر ا. من عاشق راشام. رو نگو ترالن نايا -

  م؟يكه اونا رو نشنو ميمگه كر بود. بود ايتان

 . اليخ ينداره ب يبيع ميرو كارشون و بگ ميشه كه سرپوش بذار ينم ليدل نايا -

 :بغض نگام كرد با

. من تنها اونه كه عاشقشم يِزندگ يتو. كنم يمن راشا رو از ته دلم دوست دارم و ولش هم نم يول ،يبكن، مختار انيبا را يخوا يتو هر كار م -

 . نداره يبه من ربط. خواد برو بكن يحاال هر كار دلت م

 . ديو در رو محكم به هم كوب ديبه طرفش اتاقش دو. گرفت يرفته رفته اوج م صداش

 ! ه؟يگر ريزد ز يم يزرت دايچرا جد! بودا يا وونهيد عجب

 :خودم تشر زدم به

 ! ؟يزن يزر م يچ گهيتو هم كه حال و روزت مشابه تاراست د ؟يباهاش حرف زد ياون جور يد خب مرض داشت -

 . تو هم دميرو دوست دارم اخمام رو كش انيكه منم را نيفكر به ا با

 ! گفته؟ يك. نه دوستش ندارم -

 . دلم

 . غلط كرده -

 . رونيزدم ب اليرو برداشتم و از و فميك

*** 

 . زدم يدانشگاه داشتم با شبنم حرف م يجلو

 ! داد؟ يم تيداشت باز يعني! طور نيكه ا -

 . آره -

 ...اعتراف كرده عاشقته، خب پس يگ يخودت م يول -

 ! تونم باز بهش اعتماد كنم؟ يم يكه به آب داد من چه طور يدسته گل نيبا ا. شبنم، به درك كه اعتراف كرده اليخ يب -

 . زميعز يبهم اعتماد كن يكنم كه بازم بتون يم يكار -

اون  يتو دنشيبا د. گرد شد بعد هم آروم آروم برگشتم طرفش ينعلبك يا حد و اندازه صداش درست از پشت سرم، اول چشمام ت دنيشن با

 . فوق العاده جذاب لبام به هم دوخته شد پِيسر و ت

داده بود به  هيتك نهيدست به س. نگاهش به طرف من بود ريبه چشماش بود و مطمئنا مس شيآفتاب نكياونم ع. كردم ينگاش م رهيخ رهيخ

 . نشيماش

 :در گوشم گفت شبنم

 . شتيپ اميم يموند يول چيكه ه ياگه رفت. مونم يمن اون طرف منتظرت م -
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 :خنگا نگاش كردم و گفتم نِيع

 ! كجا برم؟ -

 . بعد هم دستش رو برام بلند كرد و رفت اون طرف. داد لميچشمك تحو هيو  ديخند طنتيش با

 . برگشتم. دميرو شن انيرا يكردم كه صدا ينگاش م داشتم

 . سوار شو ايب -

 :دميتوپ! يكردم اونم چه اخم اخم

 ! به چه منظور؟ -

 :ديگرفت باال و خند ميرو به حالت تسل دستاش

 ! ؟يش يحاال سوار م. منظور يبابا، كامال ب يچيه -

 . شيشونيبود رو پ ختهيموهاش رو ر يجلو. درست كرده بود دهيموهاش طبق معمول فشن به حالت خواب. انداختم پشينگاه به سر و ت هي

براق  يتنش و كفشا يمشك نيكه جلوش طرح داشت با ج ميمال يآب شرتيت هي. كه به چشماش داشت فوق العاده شده بود يآفتاب نكياون ع با

 . بود پيريكال آخرِ ت... و

 . برام رهيجلوش وا بدم كه بعد دست بگ دينبا. به من چه يول

 ! اوضاع چه طوره؟ نميانداختم تا ببنگاه به اطرافم  هي

 خِيم يفتگيبه من و با ش رهيخ يما بود كه با كنجكاو يهر دو ينگاهشون رو شتريالبته ب. كردن يتفاوت و دخترا با حسرت نگاش م يب پسرا

 . شدن يم انيرا

 . رنيخوام از فردا برام دست بگ ينم. جا برو نياز ا -

 . كرد يو رو م ريشد دل آدم رو، ز يم يكرد و جد ياخم كه م. لباش نبود ياز لبخند رو ياثر گهيد. شد يجد

خودم رو  يجلو يشم و با بدبخت يزنم سست م يباهاش حرف م يشم، وقت يزده م جانيه نمشيب يم يوقت! شدم؟ يم يجور نيفقط من ا يعني

 . ميكه نشون ندم چه حال رميگ يم

 . يهانيسالم خانم ك -

 ! ؟يكم بود جن و پر! دلم بذارم؟ يكجا گهيرو د نيا. غار باز موند يامرز دهانم اندازه فر دنيو با د برگشتم

فكر كنم اصال . خدا كُپ كرد ينگاش كردم كه بنده  يسابقه ا يبا لبخند ب نيهم يبرا. رو دك كنم انيتونم را يكردم با كمك فرامرز م حس

 . داشته باشه دميخب معلومه كه نبا. انتظارش رو نداشت

 . جوابش رو دادم و رفتم جلو يگرم به

 ! د؟يسالم آقا فرامرز، خوب هست -

كه  نشيچشماش برداشت پرت كرد تو ماش يرو با خشم از رو نكشيع نيهمچ. ــــظياخم كرده بود غل. دمييرو پا انيچشم را يگوشه  از

 . هيدر حد اعـــال عصبان دميفهم
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 :گفت ييد با خوشروهم كه كال تو باغ نبو فرامرز

 . ممنونم، به لطف شما -

 ! د؟يكن يجا چه كار م نيا -

 :ديخند

 ! د؟يدونست يدانشگاه هستم، نم نيهم يدانشجو -

 :دادم و گفتم لشيلبخند ژكوند تحو هي

 . چه جالب. دميفهم دينه واال، االن كه گفت -

 يكاراش گردن درد نم نيبشر با ا نيا. كف جاده رو بشماره يها زهيباز رفت كه سنگ ر يوا. انداخت رينگام كرد و سرش رو ز يجورِ خاص هي

 ! گرفت؟

 :بار زل زد تو چشمام نيرو بلند كرد و ا سرش

 ... خوشحالم و يليخ ميدانشگاه هست هيكه با هم تو  نياز ا. جالبه يليبله خ -

 . يكه خوشحال يكن يغلط م يليتو خ -

. ره به من و فرامرز انداخت يتا مرز سكته م يبكن يكه به هر ك يغضبناك يبود و از اون نگاه ها ستادهيپشت سرم ا. ترس برگشتم سمتش با

 . چارهيبه فرامرز كه فكر كنم سكته رو زد ب شتريالبته ب

 :گفت ديكرد و با ترد يمن من فرامرز

 ! د؟يهست يشما ك! آقا؟ يچ يعني -

 :همون اخم نگاش كرد با

 ! ؟يگفت يم يبهش چ! ؟يهست يتو ك نميبگو بب. ستيمهم ن نيا -

 . كرد يم داديب! كجا انياخمِ اون كجا را يهم متقابال با اخم نگاش كرد، ول فرامرز

 ...و من يهانيدر ضمن خانم ك. ديحتما اشتباه گرفت -

 . بزنه به دستاموندفعه دست منو گرفت تو دستش كه باعث شد فرامرز حرفش رو ادامه نده و زل  هي انيرا

 :ديخشم رو به فرامرز توپ با

 ! تو چشماش؟ يزن ياون طور زل م يبا چه جرات. يبا ترالنِ من چه كار داشت. كهيمرت يكه اشتباه گرفت ييتو نيفعال ا -

 ! ترالنِ من؟! جانــــــــم؟

 . كرد ينگاه م مشت شده بود انيرا يو مردونه  يقو يدستا يمات و مبهوت به دست من كه تو فرامرز

 . فتميمن كه تو حالت غش بودم و كم مونده بود پس ب. داشت بدبخت حق

 . سوزه يكردم پوست دستم داره از حرارتش م يحس م. از كوره هم داغ تر بود دستاش

 . كرد يتقال نكنم كه نقص عضوم م گهيدادم د حيترج. تو روحت له شد دستم يا! آخ. كه محكم تر گرفتش رونيدستم رو بكشم ب خواستم
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 :ديمردد پرس. آب دهانش رو قورت داد و نگام كرد فرامرز

 ! ترالن؟ هيك نيا -

 . بود اديحتما به خاطر تعجبِ ز. زد يصدا م شونديبار منو به اسم خودم بدون پسوند و پ نياول يبرا

 . با كالمش خفه ام كرد انيكه را» كس چيه«باز كردم بگم  لب

اصال . ياريرو به زبون م كشيدر ضمن بار آخرت باشه اسم كوچ! ؟يگرفت. كه تا سر حد مرگ دوستش داره ياش، كس ندهيش، همسر آعشق -

  ؟يباهاش دار يتو چه نسبت

 :لب گفت رينگاه گرفته بهم انداخت و ز هي فرامرز

  .يهانيطور، خداحافظ خانم ك نيكه ا. نيدور، هم يآشنا هيفقط . كس چيه! من؟ -

 . صداش زدم يدونم چرا ول ينم. دلم براش سوخت. رو كرد بهم و رفت پشتش

 :بار بلند گفتم نيدستم رو فشار داد كه ا نيهمچ انيكارم را نيا با

 . آخ -

 . سوار شد و حركت كرد يمعطل يب. رفت نشيبه طرف ماش فرامرز

و بكوبونمش رو  رميخواست سر و صورت خوشگلش رو تو دستام بگ يسرخ شده بودم و دلم م. رونيب دميدستم رو از تو دستش كش ظيغ با

 . نشيكاپوت ماش

 . بشــــر نيكه چه قدر پر رو بود ا يوا

 ! ؟يبا فرامرز حرف زد يچرا اون طور! ؟يبود كه كرد ياون چه كار -

 :خشم گفت با

 ...ايدلت براش سوخته ! ه؟يچ! ؟يداد يم لشيبخند تحوگفت كه تند تند ناز و ل يبهت م يچ. كردم يباهاش رفتار م ديبا نايبدتر از ا -

 . شده يرتيدونستم به خاطر حرفا و حضور فرامرز غ يم. دينداد و كالفه تو موهاش دست كش ادامه

 . هينداره كه حسم نسبت بهش چ يبه تو ربط -

 . شكست ينبود گردنم رو م يالبد اگه كس. نگاه به اطرافش انداخت هيرو مشت كرد و  دستاش

 . جا برو نياز ا -

 . پس سوار شو. خورم يمطمئن باش از جام جم نم يو به حرفام گوش نكن يايتا با من ن -

 ... به من دستور نده ها وگرنه -

پس از . دارم يمن دست از سرت بر نم يبنداز، ول! ؟ينداز يكل م. خب بكن! ؟يكن يلج م. بزن ايخب ب! تو گوشم؟ يزن يم! هان؟! ؟يوگرنه چ -

 . رونيب ايبدونِ من بودن ب يايرو

 . هم به تو فكر كنم هيثان هيباش كه بخوام  اليخ نيهه، صنار بده آش، به هم! ــــا؟يرو. برو بابا دلت خوشه -

 يمزاحم مگه م يدخترا نيخب ا يول م،يرو بد گهيجوابِ همد رهيكه صدامون اوج بگ نيآروم بدون ا ميداشت يهر دو سع. ستيكه حناق ن دروغ
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 ذاشتن؟ 

 . ستاديرو به روم ا. قدم اومد جلو هي

 :ديبا خشمِ فـــراوون غر يلب آروم ول ريز

 . اعصابِ من رژه نرو و سوار شو يترالن رو. يمال يرو به تنت م زيهمه چ هيپ اي ياياالن با من م نيهم اي -

 . خودش جوابش رو دادم نيشدم دستم رو زدم به كمرم و ع يم خودياز خود ب داد يبهم دستور م يكس يحرفا بودم و وقت نيكه لجبازتر از ا من

 ... سوما من. اديخوشم نم چيدوما بهت گفتم به من دستور نده ه. برت نداره الياوال عمرا سوار شم، فكر و خ -

 ! نه؟ اي يتو عشقِ منو باور دار -

 :گفتم حيصر

 ! نه -

 . تو هم ديكش شتريدر عوض اخماش رو ب. خودش رو نباخت يبرد ول ماتش

 ! ؟يستيدنبال اثباتش هم ن -

 ! وجه چيبه ه -

 ! من هستم يول -

 . تعجب نگاش كردم با

 ! يخودت خواست -

 :شدن بلند گفت يكه از اون جا رد م ييو رو به دخترا و پسرا ديدور چرخ هي. هيحرفا چ نياومدم بفهمم منظورش از ا تا

 . ديچند لحظه به من گوش بد. ونيخانما، آقا -

 . خاك تو سرم كه آبروم رفـــــت. همه بهش جلب شد نظر

در  يخوام بهش ثابت كنم كه دروغ يمن م يگم، ول يگه دارم بهش دروغ م يم. اون عشقِ منو باور نداره يدختر خانم شدم، ول نيمن عاشقِ ا -

 ... كنم و يم ياثبات عشقم هر كار يواسه . ستيكار ن

 . ساكت شد. دمشيرو تو چنگ گرفتم و كش بازوش

 :دميلب غر ريز

 . كنم يخواهش م. شو برو اليخ يب انيرا. تو رو خدا خفه شو آبروم رفـــت -

 . زد ينفس نفس م. صورتش سرخ شده بود. و نگام كرد برگشت

 ... اي يايبا من م اي -

 :گفتم تند

 . رو جمعش كن يكه راه انداخت يبساط نيفقط ا. اميباشه باشه، م -

و در رو  نشيبچه ها نشستم تو ماش نينگاه سنگ ريز. كار رو بكنه نيكردم ا يفكر نم. بود يا وونهيعجب د. شد يداشت از جاش كنده م قلبم
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 . دميمحكم بستم كه خودم ترس نيهمچ

 :كرد استارت زد و خشك گفت يهمون طور كه به، رو به رو نگاه م. بود يحالت صورتش جد. نشست عيسر

 . اومد يشد و از جا در م يم يفرج ديشا. يبست يمحكم تر م -

 . به درك. كه من ندونم كجاست يمطمئنا ناكجا آباد! خواست بره؟ يكجا م يراه افتاد، ول. تنها سكوت من بود جوابش

 . بچه ها رفت يآبروم جلو يوا

 :هوا سرش داد زدم يب

 دانشگاه بلند كنم؟  يبچه ها يسرم رو جلو ييبا چه رو گهيد. ياحمق يليخ -

 :زد پوزخند

 . شه يحاال حاالها ازش كم نم. سنگ پا نداره يكه تو دار يينترس اون رو -

 ! كرد؟ يداشت منو مسخره م. خشم نگاش كردم با

سرش رو چرخوند كه . رو لباش نهيبش ينرمپام برداشتم و با حرص محكم زدم تو بازوش كه باعث شد لبخند جذابش به  يرو از رو فميك

 . دميد يول نميلبخندش رو نب

 :زدم داد

 ! ؟يخواست يرو م نيهم. يآبروم رو برد! ؟يعوض يكن يمنو مسخره م -

 . اشك نشست تو چشمام و بغض كردم. به من نداشت يتوجه. رو به رو نگاه كرد به

 . كرد يم يحرص شياز پ شيلباش بود كه منو ب ياز لبخندش هنوز رو يكمرنگ رد

 . يخودت خواست -

 :بغض گفتم با

 ! ؟يكن يجور نيخواستم ا يمن ك! من؟ -

بذار بفهمه كه از . كه باهام چه كار كرده نهيبذار بب. به اشك نشسته ام رو ازش پنهان نكردم يچشما. بغضم شد و برگشت نگام كرد ي متوجه

 . دستش ناراحتم

 :گرفته گفت يبا لحن. زد يلبخند نم گهيد. تو هم ديرو كش اخماش

 . ازش گله نكن. نياش شد ا جهينت يچند بار گفتم سوار شو گوش نكرد -

 ! من؟ يآبرو ختنِياش شد ر جهينت -

 . دميمنقبض شده اش ترس يبرگشت نگام كرد كه از اخم و چهره  تند

 ... من به روح هفت جد و آبادم بخندم و غلط بكنم اگر بخوام تو رو -

 . و سرش رو تكون داد رونيرو با حرص داد ب فسشن

 . كنجكاو شده بودم بدونم چه كارم داره يحساب گهياالن د. خواد بگه يم يچ نميبب ميدادم خفه شم تا برس حيترج
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 . گرفته شيرو در پ اليو ريمس دميكم كه گذشت د هي

 ! ال؟يو ير يم يدار -

 . نه -

 ... نيا يول -

 . گفتم كه نه -

حال و  يرو بلند بهش بگم ول نيخواست هم يدلم م! م؟ير يم ميدار يپس كدوم گور. گه نه ياون وقت م اليره سمت و يداره م. مار و نه زهر

 . رو نداشتم دادشيداد و ب يحوصله 

تا ! بره؟ يخدا داره منو كجا م يوا. قلبم اومد تو دهنم. كه دور تا دورش دار و درخت بود كيراه بار هيتو  ديچيرو منحرف كرد و پ نيماش هوي

 . االن يول ال،يو مير يراست م كي ميراحت بود كه دار المياالن خ

 ! ؟ير يكجا م -

 . يفهم يصبر كن م -

 ...ير ينه، تا ندونم كجا م -

 ! رون؟يب يپر يم! ؟يكن يچه كار م -

 يكرده اون وقت به من م ديهمه رو سف يرو ييخودش تو پر رو. كرد ياز بغض و اشك و آه نبود داشت سوء استفاده م يپر رو حاال كه خبر بچه

 . گه سنگ پا

 :گفتم يجد

 . پرم يآره م -

 . بود طونينگاش ش. با حرص برگشتم نگاش كردم. رو زد يقفل مركز. كيكه ت رهيدستم رو بردم سمت دستگ مثال

 :داد و چشم و ابرو اومد لميلبخند دختر كُش تحو هي

 . نييبپر پا يونستحاال اگه ت -

 :دمييهم سا يرو، رو دندونام

  ؟يدونست يم. يهست يعوض يليخ -

 :گفت لكسير

 . يدمت گرم كه گفت. دمياالن فهم ينه، ول -

 . پــــــر رو -

 :نگام كرد و گفت. ديغش خند غش

 ! داره؟ قتيحاال راستش رو بگو، حق. هست» آخ جون« يدخترا به معنا يتو جمله » پر رو« ينشون داده كلمه  قاتيتحق دايجد! ه؟يچ يدون يم -

 لِيهم قلمبه تحو يزيچ هي چ،يره ه يحرف تو گوشش كه نم! افتادم يچه آدمِ زبون نفهم رِيگ. كه داشت باز مونده بود ييهمه رو نياز ا دهنم
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 . ده يآدم م

 . بشه عيهاش ضا هيو كنا شيكه با ن نهيبهتر از ا رهيبگ يالل مون آدم ششيپ. رونيگره كرده از پنجره زل زدم ب يبا اخم و ابروها نهيبه س دست

 . نبود يچيجز درخت ه. نگاه به اطرافم انداختم هي. رو نگه داشته نيماش دميخودم كه اومدم د به

 ! كجاست؟ گهيجا د نيا -

 . ستين يبد ينترس جا يجا، ول چيه -

! جا؟ نيا نميبش يتا ك ينه، ول ايشم  ادهيدودل بودم كه پ. داد هيو به كاپوت تك نيماش يرفت جلو. نگاش كردم ديبا ترد. شد ادهيزد و پ پوزخند

 . شدم ادهيو پ ايباالخره دل رو زدم به در

من، اون، ! يوا. دحد گشاد ش نيچشمام تا آخر هوي. دنج، خلــــوت، ساكت و آروم. بود يباحال يجا. دادم هيتك نيو به ماش ستادميهمون جا ا يول

 ! خلوت و دنــــج؟ يجا، تنها، جا نيا

كردم آروم  يآب دهانم رو قورت دادم و سع. قلبم اومد تو دهنم. طرفم اديخودش داره م دميكه د مييجا نيبرگردم و بهش بگم چرا ا خواستم

 . باشم

 . ستيمطمئنم اهلش ن. نه، ترس نداره يول! اره؟يسرم ب ييبال هينشه  وونهيد يوا

 ستادهيدرست رو به روم ا. با تعجب نگام كرد. زدم كه صداش از جا پروندم يدادم و در اصل خودم رو گول م يم يداشتم خودم رو دلدار يه

 . بود

 ! ؟يگفت يچ! هان؟... هـ -

 ! ؟ييگم كجا يم. يچيه -

 ! جا نيهم -

 ! ؟يد يزنم جواب نم يصدات م يپس چرا هر چ -

 :ردم و خونسرد گفتمك يتك سرفه ا. كردم مكث

 . ششيبرم پ ديتنهاست با اليتارا و. فقط زود باش. شنوم يم ،يبگ يخواست يم يچ -

 . ستيتا دق نده آدم رو كه ول كن ن. گهيد بنال و خالصم كن د. كرده بود سكوت

تو  زيهمه چ! كنم؟ شيچه طور معن. بود يجورِ خاص هينگاهش . شد رهيبلند كرد تو چشمام خ يبعد از چند لحظه وقت. انداخت ريرو ز سرش

 . كردم يكه ازش فرار م يزياون چ يندامت و حت رت،يخشم، غ. خودش داشت

 . ستاديسر جاش ا ديحال و روزم رو كه د. بود دهيرنگم پر. نيبه ماش دميچسب خيتا ب خيقدم اومد جلو كه ب هي

 :بلند گفت يبا صدا هوي

 بود؟  يك كهياون مرت -

 :ش كردمتعجب نگا با

 ! ؟يك -
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 . زد يدانشگاه داشت باهات گپ م يكه جلو يهمون. ترالن خودت رو نزن به اون راه -

 . من كه بودم يول! بگه به تو چه؟ ستين يكي. فرامرز بود منظورش

 . داشته باشه يبه تو ربط ميزندگ يِخصوص لِيفكر نكنم مسا -

 !يوا. حاال خوبه از جاش كنده شه. ضربان قلبم از اون طرف باالتر رفت. اش رو كمتر كرد فاصله

 :زد داد

 . وگرنه مرض نداشتم كه بپرسم. يد مربوطه لعنت -

 . خودش نيآدم حرف بزنه؟ منم شدم ع نيتونه ع ينم. ديكش يعربده م يه

 :رو انداختم پسِ كله ام و گفتم صدام

 ! برت داشته؟ االتيخ! ؟يكن يم يجور نيچرا ا! ه؟يچ! هان؟ -

 . فكر كن يجور نيآره تو ا -

 . هست نميهم -

 . ديكش يبه پشت گردنش دست م يكرده بود و ه كيچشماش رو بار. صورتش سرخ شده بود. ديتو موهاش دست كش كالفه

 . ـــــديورم كرده بود شد. افتاد به رگ گردنش نگام

 . بازم ُتن صداش باال بود يخواست آروم تر حرف بزنه ول مثال

 . يكن يام م وونهيد يدار. بود خَالصم كن يترالن بگو ك -

 . كار دستم نده اشيباز وونهيوقت د هيكه  اميكم كوتاه ب هيدادم  حيترج. يكه خودت خبر ندار نيمثل ا يول يهست وونهيدلم گفتم د تو

 . خودش كه گفت، از آشناهامون بود -

 ! ؟يك -

 . شيشناس يگر چه حتما م! ؟يشناس يحاال من بگم تو م -

 . منتظرش نذاشتم اديمنم ز. هيمنتظر بود بگم ك. نگام كرد كنجكاو

 . فرامرز پسرشه مون،يخانوادگ ليوك ،يبانيش يآقا -

 :مشكوك نگام كرد و گفت. رو آروم تكون داد سرش

 رابطه ات باهاش؟  -

 :و بدون فكر گفتم تند

 ...اون يلو ه،يمعمول -

 :رو هوا زدش و گفت عيسر

 ! ؟ياون چ يول -

 . يموقع دهنت رو باز نكن يترالن كه ب يالل ش يا. نييرو انداختم پا سرم
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 . كم قرمز شده بود هيرو بلند كردم و زل زدم تو چشماش كه حاال  سرم

 . خواستگارمه -

 :و سرش رو تكون داد ديكش يهــــوم بلند. كم مات نگام كرد هي اول

 ! ؟يجواب هم بهش داد. طور نيكه ا. آهــــان، جالب شد -

 . ستاديا خيكم تو جاش جا به جا شد و س هي. مثبت تكون دادم يرو به نشونه  سرم

 ! خب؟ -

 ! ؟يخب چ -

 ! بوده؟ يجوابت چ -

 . البته اگر اثر كنه. تا االن اون حالم رو گرفته و حاال نوبت منه كه بزنم تو برجكش. شدم مونيزود پش يول» نه«بگم  خواستم

 . ازش بپرونم يزيچ هينشون نداده بود كه حاال  رتيم رتيهر حال فرامرز هم جلوش غ به

 :گفتم يفتگيدادم و با ش لشيلبخنده گَل و گشاد تحو هي

 . بله -

 :موند دهانش باز. از تعجب گرد شد چشماش

 ! بله؟! ؟يچ -

 . هنوز بهش نگفتم يبله ست، ول شيجوابم به خواستگار -

 نمونيهم ب ياصال فاصله ا. جا نداشت عقب برم گهيد. ستاديقلبم ا. قدم كمتر كرد هيفاصله اش رو با . سرخ و فكش منقبض شده بود صورتش

 ! كنه؟ يم نيرا همچچ. پر از استرسِ من يسرگردونش رو دوخته بود تو چشما يچشما. نبود

 :ديلب غر ريز

 . باشه نياگه جوابت ا. يكن يغلط م يليخ يليتو خ -

 :و ادامه داد رونيبا حرص نفسش رو داد ب. كرد مكث

 ...اصال، مگه تو -

 . شده بودم يعصبان

 . من آزادم كه هر كار دلم بخواد بكنم ،يحرف بزن يجور نيبا من ا يحق ندار -

چشمام رو بستم و . دميبه شش متر تو جام پر بيكه قبضِ روح شدم و قر» خفــــه شو«: و داد زد نيماش يبا كف دست كوبوند رو بدنه  نيهمچ

 . بعد از چند لحظه آروم باز كردم

 :آخر و داد زد ميبه س زد

به خدا  يدونم كارم اشتباه بوده، ول يم. غلط كردمگم  يگفتم و بازم م. يديرو شن قتيحق ياون شب كه همه ! ؟يد يچرا آزارم م يد لعنت -

داشته باشمت . خواستم نگهت دارم. و گذاشتمش كنار، بازم نتونستم تو رو از دست بدم دميرو به جون خر اميبازم بدبخت يقسم مجبور شدم، ول
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 ينم گهيرو كه د نيا. از حال و روزِ خودم كه خبر داشتم يدونستم، ول ينم يزيكه از احساست به خودم چ نيبا ا ،يكه مالِ من نبود نيبا ا

 . رميبگ ديتونستم ند

 :لرزون ادامه داد ييرو بهم كرد و با صدا پشتش

 . يهلفدون يرم گوشه  يبعد از اون م. هفته تا موعده چكام مونده كيفقط  ستادمياالن كه جلوت ا نيهم. منِ خر، منِ احمق -

 :گفت برگشت طرفم و بلند عيسر هوي

. گم دوستت دارم يگذاشتم دارم بهت م ميو پا رو غرورِ لعنت ستادميهمه مشكالت اومدم جلوت ا نيبا ا. تونم ازت دست بكشم يبازم نم يول -

 يبه خداوند. يو تو هم دوستم دار يديكه برم مطمئن بشم منو بخش نيخوام تا قبل از ا يم. گم ترالن عاشقتم، باورم كن بذار خالص بشم يم

 . يو باورش كن يخوام خودت لمسش كن يم. خوام يعشق رو به اجبار ازت نم. گردم يهم برنم گهيرم و د يطرفه باشه م كيعشقم  گرخدا ا

 . كرد يخال نشيحرص خشمش رو سر ماش با

 :تا مشت پشت سر هم زد رو كاپوت و داد زد چند

 يكار رو م نيراحت ا يليبمالم كه خ رهيخواستم سرت رو ش يد آخه من اگه م! بگم؟ يدردم رو به ك. يام كرد چارهيب. باورم كن يد لعنت -

دم يناغافل د. شدم سمت تو دهيكش يافتاد، ول يهم، كارم راه م يبه تو نبود با هان يازيبود؟ اصال ن يمونيبه ندامت و پش اجيچه احت گهيكردم، د

دوستت دارم و  دميتازه فهم. دميفهم يحال خودم رو نم نياون روز تو ماش. كرد يومم مزد، صدات آر يقلبم تند تند م دمتيد يعاشقت شدم، م

 . زدم به اون راه يتا االن داشتم خودم رو م

 . روح از تنم جدا شد. هوا بازوهام رو گرفت تو دستش و محكم تكونم داد يب

 :زد داد

اگر نه كه بگو خبر مرگم برم خودم . بهم بگو و آرومم كن ياگر تو هم دوستم دار. كن نانيبهم اطم. بذار راحت بشم. عشقم رو باور كن دختر -

 ! رو؟ نايا يفهم يم. خسته شدم گهيد. رو گم و گور كنم

 . زده خيروح و  يب. انگار كل بدنم سر شده بود. كردم يحس نم يچيه. شده بودم تو چشماش رهيخ

 . شنوه يام م نهيشدنش رو تو س دهيكوب يهم صدا انيكه گفتم را يقدر نيا. زد ياز حد تند م شيآره، ب. قلبم گرم بود يول

 :قدر آروم كه به ناله شباهت داشت نيا. آروم شد صداش

ر قد نينذار ا. بگو، بگو ترالن. يدينه، بگو منو بخش اي ينه، بگو باورم دار اي يبگو دوستم دار. بگو، راحتم كن. تو رو خدا جوابم رو بده ترالن -

 . التماس كنم

كه بازوهام تو دستاش بود زل زده بودم تو  يبودم و در حال ستادهيسر جام ا خيمجسمه س نيع. شد ينه دهنم باز م د،يچرخ يزبونم م نه

 . چشماش

 . اش گرفت و محكم فشارم داد نهيسرم رو به س. تو بغلش ديخشونت منو كش با

 انيآغوشِ را يكه انگار سرما رو از خودش روند و جاش گرما يلرزش هي. ديآغوشِ گرمش رو كه حس كردم تنم لرز. رميم يخدا دارم م يوا

 . داغ شدم. تو خودش ديرو كش
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 :گوشم زمزمه كرد ريز

تو قبولم داشته  يلحاضرم جونم رو بدم و. فقط بگو. كلمه هيشده  يجمله، حت هي. حرف بزن. نكن خودمينگام نكن دختر، از خود ب يجور نيا -

 . ستيدر كار ن يخوامت و دروغ يخورم كه از ته دلم م يبه تمومِ مقدسات عالم قسم م. يبهم اعتماد كن. يباش

 . ميانگار هر دومون خشك شده بود. كرد ينم يحركت چيمنو گرفته بود تو آغوشش و ه فقط

 . كنه يام م وونهيداره د! بهش بگم؟ يچ ايخدا

خواد بهش بگم  يكردم و دلم م ريخودم االن توش گ يول دشيراحت راشا رو قبول كرد و بخش يليدادم كه چرا خ ريگ چارهيب يتارا به

 . و دوستش دارم دمشيبخش

رو دوست  انياشكا داد بزنن و بگن كه را نيبذار رسوام كنه، بذار هم زه،يبذار بر. ديچك يحرفاش، اشك خود به خود از چشمام م دنيشن با

 . دارم

خوشِ عطر و تنش مشامم رو  يبو. دميكش قيش و نفس عم نهايسرم رو فرو كردم تو س. شد ليام به ناله و بعد هم به هق هق تبد هيكم گر كم

 . پر كرد

 . دادم ياش تكون م نهيس يكردم و سرم رو، رو يبلند هق هق م بلند

 . كرد يون مقدر حركاتش نرم و آروم بود كه حالم رو دگرگ نيا. رو نوازش كرد سرم

 :گفت آروم

 ! ه؟يكردنت واسه چ هيگر گهيد. آروم باش دختر ـــــس،يه -

 :گفتم هيهمون هق هق و گر با

 ...آخه... من... انيرا -

 ! بگم خدا؟ يچ. لباسش چنگ زدم به

 . بود دينگاهش پر از ترد. آب دهانش رو قورت داد. شد تو صورتم بعد هم چشمام رهيخ. منو از آغوشش جدا كرد هوي

 :و لرزان گفت مرتعش

 ... صادقانه بگو كه منو ياصال فحشم بده، بزن تو گوشم، ول. تو دلته رو بهم بگو يبگو، هر چ! درسته؟ يبه من ندار يعالقه ا چيترالن تو، ه -

 . گرفته بودم يانگار اللمون. كردم يمنم ساكت داشتم نگاش م. ديلرز يچونه و لباش م. كرد سكوت

رو  ييزايچ هيلب  ريداد و ز يدر همون حال سرش رو تكون م. عقب عقب رفت. كرد كه ازم فاصله گرفت يسكوتم چه برداشت دونم از ينم

 . كرد يزمزمه م

 :گفت يكه م دميشن

 . يحق دار ،يحق دار. يتو، از من متنفر. يتو، تو منو دوست ندار! نداشت؟ قتيحق! بود؟ اينه، همش خواب و رو -

 ياز پشت سر نگاش م. انداخت ريدستاش رو بغل گرفت و سرش رو ز. تند برگشت و پشتش رو بهم كرد. ديقطره اشك از چشماش چك هي

 . زدم ينفس نفس م. بود ييتو دلم غوغا. كردم
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مگه قسماش رو باور ! مگه صداقت گفتارش رو حس نكردم؟! كنم؟ يم تشيچرا اذ. طاقت نداشتم گهيد. سرش رو گرفت تو دستاش دميد

 ! دم؟ يپس چرا دارم زجرش م! ستم؟ياز همه مهم تر، مگه عاشقش ن! ندارم؟

بود و دلم  شيتنم آت. وجودم رو در بر گرفته بود يسر تا پا جانيه يعنوان، ول چيبه ه. نداشتم ديترد. داشتم يقدم هام رو آروم برم. جلو رفتم

از پشت دستام رو بردم جلو و محكم دور كمرش . كردم يبود رو با چند تا قدمِ بلند ط نمونيهم كه ب يچشمام رو بستم و اون فاصله ا. اشقع

 . هر دو، تو وجود هم. كنم شيكيخواستم با خودم  يقدر محكم كه انگار م نيا. كردم حلقه

 . انگار شوكه شده بود. مخوب حس كرد يليلرزش بدنش رو خ ميحركت ناگهان نيا با

اونم استرس  يعني. قبل قهيبرعكس چند دق. سرد بود. دستاش رو گذاشت رو دستام. بسته بود و صورتم رو چسبونده بودم به شونه اش چشمام

 ! سرعت سرد بشه؟ نيگرمش به ا يحد كه دستا نيتا ا! داره؟

 :زمزمه كرد لرزون

 ترالن؟ ... تـ -

 :دادمتمومِ عشقم جوابش رو  با

 ... من... من... انيرا. جانم -

 . نيريحال ش نيدر ع يقدر سخت باشه، ول نيكردم ا يوقت فكرش رو نم چيه. كردم يبار داشتم به عشقم اعتراف م نياول يبرا. بگو ،يلعنت بگو

آغوشش مملو از  ،يول. داد كه نفسم بند اومده بود ياش فشار م نهيقدر سفت منو به س نيا. برگشت و منو محكم بغل كرد يحركت ناگهان هي با

 . آرامش بود

 :گفت جانيپر از ه يلب با لحن ريز

 . نوكرتم يليدوستت دارم، خ يليدلم، ترالنم، خ زيعز. قربونت بشه انيرا ياله -

 . دونم چرا بغضم گرفته بود ينم

 . انيرا -

 :وقفه گفتم يتند و ب. دميكش يقينفس عم. كه منم اعتراف كنم نيا. انگار منتظر بود. نوبت اون بود كه سكوت كنه حاال

 . دوستت دارم ان،يدوستت دارم، دوستت دارم را -

 . بلند و با شعف. ديمستانه خند. ديكوب يام م نهيوار خودش رو تو س وانهيقلبم د. بود نمونيلحظه سكوت ب چند

 . نميب ياصال انگار دارم خواب م. طاقت ندارم ايخدا. تو بشم يفدا -

 :و گفتم طونيشدم همون ترالنه ش باز

 . انار آب لمبو شدم نيع. يكن ياستخونام رو خُرد م يدار نيواسه هم. آقا پسر يستيخواب ن -

 . دميكش يدونستم چرا ازش خجالت م ينم يخودم رو از آغوشش جدا كردم، ول. شل شد يو دستاش كم ديخند بلندتر

آغوشش  ياز گرما. جا بود نيا انيكه را نياز ا. جانينه از سرما، نه از ترس، از ه. ديلرز يبار گونه هام گل انداخته بود و سر تا پام م نياول يبرا

 . از حس بودنش و آرامش كالمش. كه به بدنم منتقل شده بود
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 . ارهيبه لرزه در بتونست قلبم رو  يم. تونست تن آرومم رو مرتعش كنه يها هم م نيا

 

 ستميب فصل

 

 . بودند ستادهيپل ا ريدرست چند متر آن طرف تر، تارا و ترالن ز. منتظر نشسته بودند نيرادو نيماش يتو پسرها

 . اطرافشان را احاطه كرده بود يفضا يكيهمه جا سكوت بود و تار. بودند دهيشك ترس يب يشد ول ينم دهيد ياز آن فاصله به خوب صورتشان

گره كرده به رو به رو زل زده  يبا ابروها نيرادو. هم نداشتند يچاره ا ينگران بودند ول. داشتند يو راشا مضطرب چشم از دخترها بر نم انيرا

 . بود

 دخترها نگه داشت تا يدر را برا. شد ادهيپ نياز ماش كليه يمرد قو كي. كنارشان ترمز كرد يمشك يمدل باال نيماش كينگذشت كه  يطول

 . انداختند گريكديبه  ينگاه. دخترها مردد بودند. سوار شوند

 :كلفت و وحشتناك بود شيصدا. مرد از جا پراندشان يصدا

 !االي. نيد بجنب -

 . ديكش غيتارا را گرفت كه ج يحرف همزمان بازو نيزدن ا با

 :كرد خكوبشيم نيبلند رادو بايو تقر يجد يگذاشت كه صدا رهيدستگ يبرافروخته دستش را رو راشا

  ؟يرو خراب كن زيهمه چ يخوا يم. سر جات راشا نيبش -

 :خشم داد زد با

 ! كنه؟ يرفتار م يكثافت داره باهاشون چه طور ينيب يمگه نم -

 :دخترها و آن مرد بود گفت يكه نگاهش رو يمرتعش از خشم و صورت سرخ شده در حال ييبا صدا انيرا

بذار به وقتش حسابشون رو  يكنن، ول يطور باهاشون رفتار م نيدارن ا نميطاقت ندارم بب. تو حال و روزم خرابه يصبر كن راشا، منم به اندازه  -

 . ستياالن وقتش ن. ميرس يم

 . چشمانش را بست تا شاهد آن صحنه نباشد. داد هيتك يآرام شده بود به صندل يكم انيرا يكه با حرف ها راشا

 . خودش هم كنارشان نشست. نيترالن را در دست گرفت و پرتش كرد تو ماش يسپس بازوها. هل داد نيتارا را به داخل ماش مرد

 . نگذاشتند و با آنها هستند شانيراحت بود كه پسرها تنها الشانيخ. نداشتند يچاره ا يشده بود ول شتريب ترسشان

 . گرد و خاك كنان از آن جا دور شد نيماش

 . زدند ينم يكدام حرف چيه. كرد يم يمسلط رانندگ. حركت كردپشت سرشان  اطيبا احت نيرادو

***** 

 . آمدند رونيب نيبسته از ماش يدخترها هر كدام با چشمان. شد ادهيهمان مرد پ. به شدت ترمز كرد نيماش. بسته بود چشمانشان

 يا دهيكدام از آنها فا چيه يگفت ول يم شانيناسزا لب ريكرد و ز يتقال م. را گرفت شيباز رياز همان مردان به طرف تارا آمد و ز گريد يكي

 . بودند ريبه دستشان اس. نداشت
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شده  بيشده كه با همان ظاهر زننده و تخر رانيو يخانه ا. متروكه بود يخانه  كي. به اطراف انداختند يدخترها نگاه. را باز كردند چشمانشان

 . بوده است يعظمت يخودش دارا يمستحكم و با شكوه برا يياليهم باز نشانگره آن بود كه در گذشته چون و

 . بود ختهياز آنها ر يميفرسوده و ن وارهايد. روح يخشك و ب درختان

 تشانيهدا كليه يآن مردان قو. پاها و حركاتشان نداشتند يرو يكنترل. قرار داشت رفتند اطيح ييانتها يكه درست نقطه  ينيزم ريطرف ز به

 . كردند يم

 . داد ينم و نا مشامشان را آزار م يبو. شدند كيتار نِيزم ريكه وارد آن ز نيكردند تا ا يپله را ط ستيه بب بيقر

افتاده بود هر دو  نيزم يرو هوشيكه ب ايتان دنيبا د. را روشن كرد نيم رزيز ينور كم. برق زده شد ديكل. باز كرد ديرا با كل يدرِ نرده ا مرد

 . دنديكش غيبلند ج

ترالن . زدند يم شيهر كدام صدا. دنديدو ايبه طرف تان. كردند شانيرها. را آزاد كنند شانيكردند كه بازوها يهر دو تقال م. افتاد هيبه گر تارا

 . افتاده بود هياو هم به گر. نكرد يحركت چيه. آرام تكانش داد

 . بسته شد در به آن طرف نگاه كردند يصدا دنيشن با

 . نبود كليه ياز آن مردان قو يخبر گريبسته شده بود و د شانيبه رو نيزم ريز درِ

 . بود يجار شيبايصورت ز يقطرات درشت اشك رو. كرد ينشسته بود و با ترس نگاهش م ايكنار تان تارا

 . آرام او را به طرف خود برگرداند. را در دست گرفت ايتان يبرد و شانه ها شيدست لرزانش را پ ترالن

 شيشانيپ يباال. سمت راستش كبود شده بود يگونه . خورد يتر به چشم م دهيرنگ پر. نور كم ريصورتش ز. دو وحشتزده نگاهش كردند هر

 . بود انياز خون خشك شده كنار لبانش نما يرد. ورم كرده بود

 . خاك آلود بود شياپالباسش پاره و سر. افتاده بود يسطح يگردنش خراش ها ريز. زد يم يبه كبود يلبش كم ي گوشه

 . قلبشان را به درد آورده بود تيدر آن وضع ايتان دنيد. دو به هق هق افتادند هر

 :نامش را صدا زد هيزد و با گر اديفر ترالن

. خوشگلت رو باز كن يتو رو خدا، تو رو به ارواح خاك بابا و مامان چشما. شتيپ ميمن و تارا هم اومد نيبب. چشمات رو باز كن ايتان ــــا،يتان -

 ... ايتان

 . كرد يلب صدا م ريكرد و نام او را ز يم هيبلند گر. فشرد يهم م يانداخته بود و چشمانش را به رو ريرا ز سرش

 يست بغضدان يم. زد يم يرنگش به كبود. آمد ينفسش باال نم ييگو. ترالن با ترس به تارا نگاه كرد. ديكش قينفس عم. تارا بهتر از او نبود حالِ

 . كه در گلو دارد راه تنفسش را بسته است

 :زد اديفر بلندتر

 . تو رو خدا آروم باش تارا. تارا نفس بكــش. نفس بكش! تـــارا، چت شده؟ -

و پشتش را  نهيس يترالن قفسه . بود دهيفا يب يول ديكرد نفس بكش يزده بود و تقال م خيدستانش . به كمك تارا رفت. را آرام رها كرد ايتان

 . بكشد قيمرتب اصرار بر آن داشت كه پشت سر هم نفس عم. ماساژ داد
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 . زد يبال بال م ژنياكس يذره ا يبرا. هم فراموشش شده بود دنينفس كش ييگو. سخت بود ياو عمل كند ول يكرد به حرف ها يم يسع تارا

چند بار پشت سر هم فشار داد و نفسش را از دهانِ خود . تارا گذاشت ي نهيس يدستانش را به حالت ضربدر رو. خواباند نيزم ياو را رو ترالن

 . ديبه دهان تارا دم

نشست  شياش گذاشت و با وحشت در جا نهيس يدستش را رو. به سرفه افتاد. حد گشاد شده بود نيچشمانش تا آخر. ديكش ـــقينفس عم تارا

 . نفس بكشدداشت تند تند  يسع. كرد يخس خس م. شكم خم شد يو به رو

 . كرد يهنوز هم سرفه م يحالش بهتر شده بود ول. و آرامش كرد ديسرش را در آغوش كش ترالن

 :لب زمزمه كرد ريز هيبا گر ترالن

زنده ست . از زور ضعف از حال رفته ينبض داره ول. حالش خوبه ايمطمئن باش تان ؟يكن يم يجور نيچرا ا يخواهر. زميآروم باش عز -

 . زنده ست زم،يعز

 :هق هق كنان به لباس ترالن چنگ زد تارا

 چه كار كردن؟  ايبا تان. بال رو سرش اوردن؟ چه كارش كردن ترالن نيا ايشده؟ اون عوض يجور نيكنه؟ چرا ا يچرا چشماش رو باز نم -

 . كرد يناله ا. باز شد يبه آرام ايچشمان تان. چشمانش را بست و سكوت كرد فتديداشت به هق هق ن يكه سع يدر حال ترالن

روح  يو ب فينگاهش ضع. چشمانش را كامل باز كرد ايتان. زدند شيصدا يهر دو به طرفش رفتند و با خوشحال. دخترها به او جلب شد ي توجه

با درد . به او نداد اجازه را نيسوزش لبانش ا يخواست لبخند بزند ول. بود دهيتازه در وجودش دم يجان ييترالن و تارا گو دنيبا د يبود، ول

 . را جمع كرد شيهاابرو

توانست تصور كند  يهم نم يلحظه ا يحت. ديد يكه خواهرش را زنده م نياز ا. به او زل زده بود يتارا با خوشحال. نديكمكش كرد تا بنش ترالن

 . كه او را از دست داده باشد

كرد كه تنها  يهم دلگرمشان م نيهم ينبود ول اديز شانيسن يكه فاصله  نيبا ا. داشت شانيحكم مادر را برا. خواهر بزرگترشان بود ايتان

 . را دارند گريكديو  ستندين

 . داد هينمور تك واريبه د ايتان

 :زمزمه وار گفت ترالن

  ؟يخواهر يخوب -

 :شد و خش دار بود گفت يم دهيكه به زور شن ييصدا با

 ! د؟يكن يجا چه كار م نيشماها ا. خوبم -

 . نگفته بودند يزيكدام از آنها به او چ چيظاهرا ه. خبر ندارد يزياز چ ايكه تان دنديفهم

 :صورتش زدود يرا از رو شياشك ها تارا

 ... تو رو ميكردن اگر به حرفشون گوش نكن ديجا و تهد نيا ميايبه ما زنگ زدن و ازمون خواستن ب -

 . دياو را در آغوش كش. دستانش را از هم گشود يبا مهربان ايتان. نداد و بغض كرد ادامه
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 . من، حالم خوبه ؟يكن يم هيچرا گر. خودم بشم ي كهيكوچ يقربونِ آبج -

 :گفت هيگر با

 باهات چه كار كردن؟  ا؟يتان يشد يجور نيچرا ا -

 :كرد و گفت يسكوت كوتاه ايتان

كردم كه منظورشون از مهمون شماها  يفكر نم چيه. خوان ياز جونمون م يهستند و چ ايك ايعوض نيكه، ا نيا. گم يرو م زيبراتون همه چ -

 . ديباش

 . شدند يرا متوجه نم ايمنظور تان. دو متعجب نگاهش كردند هر

 . افتاده بود شيمدت كوتاه برا نيا يكه تو يكردنِ اتفاقات فيآرام شروع كرد به تعر ديكه نگاه آنها را د ايتان

***** 

 

 »ايتان«

 :كردم و ادامه دادم فيشد براشون تعر يبه خاطرم زخم نيو رادو ديكه روهان منو دزد يياون جا تا

 . هم باهاش همدسته گهينفرِ د هي. ستيروهان تنها ن -

 :ترالن بهت زده گفت. شد شتريب تعجبشون

 ! روز انداخته؟ نيا چرا تو رو به. خواد ياز جونت م ياصال اون نامرد چ! هم همدستشه؟ گهيد يكيكه  يچ يعني -

 :زدم پوزخند

 . كرد يفقط باهاش همكار. روز ننداخته نيفقط اون منو به ا -

 . شدن يبا خبر م دياونا هم با. رو براشون بگم زيدادم همه چ حيترج. از تعجب گرد شد چشماشون

 ييبخواد بال دميترس يم. داشتم يحسِ بد هي يگه ول يم يچ دمياولش نفهم. جا روهان بهم گفت كه منتظر مهمونامون باشم نيآوردنم ا يوقت -

 . اون اومد تو قه،يو بعد از چند دق رونيكه رفت ب نيتا ا. هيدونستم قصدش چ يهنوز نم. ارهيبه سر شماها ب

 :ادامه دادم. دميلرز يكرده بودم و م بغض

 هيشد  يباورم نم. اومد تو تا سر حد مرگ تعجب كردم يوقت .بال رو به سرم آورد نيبهش بگم عمو ا ادياون نامرد كه عارم م. عمو خسرو -

 يرو بهش گفتم، ول نايا يداد زدم و همه . هيچ يكارا برا نيخواد و ا ياز جونم م يو منگ بودم كه چ جيهنوز هم گ. اون باشه ه،يقض نيطرف ا

 يروهان، فقط تو رو م يشما كار دارم ول يمن با هر سه تا. طور نيمن كارم باهاتون جداست و روهان هم هم«: و گفت ديوار خند وانهيد ناو

 يوقت. روشن شد زيباالخره همه چ يوجودم رو احاطه كرده بود، ول يترس همه . هم نداشتم يحسِ خوب يمتوجه منظورش نشده بودم ول» .خواد

 . رو گفتن زياومد تو اتاق بهم همه چ مكه روهان ه

 . گلو و دهنم خشك بود يدهانم رو قورت دادم، ول آب

رو  دهيكه ارث از عمه خانم بهتون رس يهر چ ديتك تكتون با. دياموالتون رو به من ببخش يهمه  ديبا«: رو بهم گفت. اول خسرو شروع كرد -
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. رش برام سخت بودواقعا باو. گه يرو بهم م نايشد عمو خسرو هستش و داره ا يباورم نم» .ديذارم زنده بمون يدر عوضش من هم م. به من ديبد

. نه؟ خوب نگاه كن ايگفتم  يچ يديشن«: سرم داد زد. به طرفم اومد و چونه ام رو گرفت تو دستش ديگرد شده از تعجبم رو د يچشما يوقت

خاك بود و  قِيال ياون عوض. از پدرتون هم متنفر بودم. كه تا سرحد مرگ از شما سه تا متنفره هييهمون عمو خسرو ستادهيكه جلو روت ا ينيا

 يلياتفاق خ نيخوشحالم كه ا يليمرد و خ يم ديبا. بسش بود گهيد. داشت و خوشحال بود شيرو تو زندگ يخوشبخت. ز داشتيهمه چ. بس

 بِينصكه  هيادياون هم ثروت ز. براش بهانه دارم. تونم يحاال م ينتونستم از سر راهم برتون دارم ول. ديشما سه تا هنوز هست يافتاد، ول يعيطب

 رونيجا ب نيبه من، وگرنه زنده از ا ديواگذارش كن ديبا. ديخواد كه شما سه تا بچه ندار يم اقتياون ثروت ل. كله شق شده شما سه تا خواهرِ

كه  نيبدون ا. ارميبه دستش ب يجور نيشه كه ا يخوب م يليپس خ. كنم يراحت تصاحب م يلياموالتون رو خ ديريهم بم يو وقت. دير ينم

بعد هم از اتاق رفت . كرد يم داديدرش ب يصفت طانيو ش يديكه پل يلبخند. به روم لبخند زد حانهيوق »ست؟يطور ن نيا. بشه ختهير يخون

همون طور كه منو تو » .ولم كن«: دميكش غيج. بهم حمله كرد ياون وحش دميبودم كه د ومدهين رونياون نامرد ب يهنوز از بهت حرف ها. رونيب

 يبا ناخنام به صورتش چنگ م. نيمنو خوابوند رو زم» .زميهر وقت كه خودم خواستم عز يكنم ول يباشه، ولت م«: ش گرفته بود گفتبغل

خون رو تو دهنم حس  يشور. رونيلبم پاره بشه و خون بزنه ب يمحكم از طرف روهان بود كه باعث شد گوشه  يليس هياش  جهينت. نداختم

 يليخ«: گفت يهمون طور كه خودش رو انداخته بود روم، آروم م. يطانيفكرِ ش هيه عمل و ي. هيدونستم قصدش چ يم. افتاده بودم هيبه گر. كردم

ذارم خسرو  ينترس، نم. مالِ منه زتياون وقت همه چ. كنم يكنم خوشگلم، تو رو مال خودم م يولت نم گهيد. ام يلحظه ا نيوقته منتظرِ چن

چه وجودت و چه . كنم يرو تصاحب م زتياون وقته كه همه چ. يش يبه دستت آوردم رامم م يوقت. اونا مالِ خودمه. بشه اموالِ تو رو صاحب

 يفقط با چنگ و دندون سع. هيمنظورش از جواهرات چ دميفهم يقدر حالم خراب بود كه نم نيا» .الخصوص اون جواهرات يعل. تييتمومِ دارا

 . لجن نكشه هتن و بدنِ آلوده به كثافتش منو هم ب با. رهيرو ازم نگ ميداشتم پاك

 :با بغض ادامه دادم. تو صورتم ختنيهمشون ر. نرفت يتا اشكام پس بره ول دميكش قينفس عم. رو بستم چشمام

تو چه  نيدونست كه اون داره ا يظاهرا خسرو نم. كنه يگفتم االن كارم رو تموم م يخودم م شيكه پ يزمان قايدق. صداش زد رونيخسرو از ب -

تو دلم خدا . واريكنار د دميتنِ ُخردم رو كش. رونينگاه بد بهم انداخت و رفت ب هي. ديرو پوش شرتشيكمربندش رو بست و ت عيسر. كنه يكار م

 دميپس ام. نبود نجاتم بده يسك. شه يبال به سرم نازل م نيزود ا اي ريداشتم د نيقي يبرسه، ول دشيكردم كه نتونست به هدف پل يشكر م ور

كه چه  نيبه ا. كردم يبه شماها فكر م. پلك رو هم نذاشتم هيثان هي يحت. گذشت الياون شب تا صبح تو فكر رو خ. رو هم از دست داده بودم

روهان . فرداش اومد سر وقتم. زاديبود تو جلد آدم وونيح هي. مرد انسان نبود نيا. عمو خسرو رو بشناسم ديمدت ذات پل نيا يتو ونستمطور نت

سگ هار  نيتف انداختم تو صورتش كه ع. بار حرفاش نرفتم ريوجه ز چيبه ه. طفره رفتم. برگه گذاشت جلوم گفت امضا كن هي. باهاش نبود

چشم باز  يوقت. و از حال رفتم و تار شد رهيچشمام ت يجلو ايدن. نداشتم يجون تو تنم نمونده بود، رمق گهيد. با كمربند، مشت، لگد. جونمافتاد به 

شما دو تا هم  يكه پا نيا. دميترس يكه م يزياز همون چ. جا نيكه شماها رو هم آوردن ا نيا. شد يباورم نم. دميسرم د يكردم شماها رو باال

 . بشه دهيكش طوس

رو بغل  گهيهمد. كردن يم هيمن گر يترالن هم همپا تارا و. ديلرز يشونه ام از زور هق هق م. هيگر رينتونستم خودم رو نگه دارم و زدم ز گهيد

 . ميكرد
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 :گفت هيبا بغض و گر ترالن

 . ميستيما تنها ن. شه يدرست م زيهمه چ. اينگران نباش تان -

 :هم سرش رو تكون داد و گفت تارا

 . بشه مونيزيذارن چ ينم. ميش يجا خالص م نياز ا ايزود نيبه هم. حق با ترالنه -

 ! زدن؟ يحرف م اياز ك. تعجب نگاشون كردم با

 :گفت يو زمزمه وار زير يبا صدا. كرد كيتعجب كردم لباش رو به گوشم نزد ديكه د ترالن

 . جان نيپسرا ا. گم كه صدامون رو نشنون يبلند نم -

 ! ؟يچ -

 . رو برد عقب و با لبخند تكون داد سرش

تارا از . از خودشون، از پسرا. رو گفتند زيكنند همه چ فيمدت رو برام تعر نيون خواستم اتفاقات اازش يوقت. جا باشن نيشد اونا هم ا ينم باورم

 . دنيرو د گهيدانشگاه همد يبرام گفت كه امروز جلو انيترالن از خودش و را. كه بهش فرصت داده گفت نيخودش و راشا و ا

 ياون هم برا. آب يمقدارِ كم هينون خورده بودم و  كهيت هيفقط  شبياز د. سوخت يگلوم م. نييدهانم رو قورت دادم و سرم رو انداختم پا آب

 . كه بتونم زنده بمونم نيا

 . نگرانش بودم يليخ. برام بگن نيداشتم از رادو دوست

 ! چه طوره؟ نيبچه ها، حالِ رادو -

 :جوابم رو با لبخند داد ترالن

 ! ش؟يست كم گرفتبابا طرف ورزشكاره د. يعال يِعال. حالش خوبه -

 . لبخند زدم و نگاش كردم. شدم خوشحال

 . شناخته بودمشون گهيد. دميپله ها د يخسرو و روهان رو باال ي هيباز شد و من سا نيزم ريموقع در ز همون

به پله ها كه  ميو با چشمان وحشت زده زل زده بود ميداده بود هينمور تك وارِيهر سه به د. و ترالن با ترس خودشون رو به من چسبوندن تارا

 . شد انينما نيزم ريدرگاه ز يقامتشون درست تو

 . ستادنديبه طرفمون اومدن و جلومون ا. بر لب داشتند يهيدو لبخند زشت و كر هر

***** 

 . انداخت رانهيو يبه اطراف و آن خانه  يراشا نگاه. شدند ادهيپ نياز ماش پسرها

 . داغونه يليخ! به قبرستونه هيشب شتريب جا نيا -

 :به طرف خانه حركت كرد و گفت نيرادو

 . پرته يليجاش هم خ. خرابه ست يخونه  هيظاهرا  -

 ! م؟يحاال چه كار كن. ميآره بابا سه ساعت تو راه بود -
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 :جواب داد انيرا

 . كارمون ساخته ست گهياون وقت د. ميبد يسوت اديكه صداش درن لنتيسا يرو ديرو بذار التونياول از همه موبا -

 :كرد گفت يرا در آورد و همان طور كه خاموش م لشيراشا موبا. سرش را تكان داد و خودش زودتر همراهش را خاموش كرد نيرادو

 ... نياز ا نيخب، ا -

 :ادامه داد انيبه را رو

 جان؟ سيير هيچ تونيدستورِ بعد -

 :اشاره كرد نيبه رادو انيرا

 . ميزيتو سرمون بر يچه خاك مينيكه بب ديبد دهيفعال ا! نه من نهيا سيير -

 :اشاره كرد نيبه زم راشا

 . تو سرت زيبر ديبرو هر چه قدر عشقت كش. شه يم دايجا كه تا دلت بخواد خاك پ نيا -

 :گفت يجد نيرادو

 . حرفاست نيباالتر از ا زاتشونيمطمئنم تجه. ديجا نگاه نكن نيبه خرابه بودنِ ا. ستياالن كه وقتش ن. بسه يشوخ -

 :دو با تعجب گفتند هر

 ! چه طور؟ -

 :شاخه و برگ ها نصب شده بود اشاره كرد ريو ز واريد يكه رو ينيبه دورب نيرادو

 . ديفهم يخودتون م. دياون جا رو نگاه كن -

 :راشا

- كار گذاشته باشن نيرابه رو دوربخونه خ نيا يممكنه همه جا يعني نيا. نهيگه دورب يراست م! ا . 

 . كرد شيكار هيشه  يپس م. هست يتو خود خونه هم نورِ كمتر. ميازش استفاده كن ميتون يبه هرحال شبه و م. ميكن اطياحت ديفقط با -

 :انيرا

شه  يكه ضبط م يلميف. كه انگار روزه رنيگ يم لميف يتو شب جور نايا. كاره ام نيبه هر حال خودم ا. شناسم يرو م نايدورب نيمن مدلِ ا يول -

 . روشن و واضحه

 :زد پشتش راشا

 . بابا كار درســــته وليا -

 ».گهيد مينيما ا« يعنيابروش رو انداخت باال كه  انيرا

 :نيرادو

نشونمون  نيكه مطمئنا دورب وارهيد يشه رفت تو از رو يكه م يتنها راه. ميرو تماشا كن گهيو همد ميسيجا وا نيشه ا يهم كه نم يجور نيهم -

 . ده يم
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 :راشا

 . اگه باز هم باشه كه خرابه ست و بن بسته. كال بسته ست. جا پشت مشت هم نداره كه بشه از اون جا رفت تو نيا -

 :و گفت ديمرموز خند انيرا

 . كنه يچه هــــا م انيداش را دينيبب ديو تماشا كن ديفقط صبر كن! د؟يشماها منو دست كم گرفت -

 . كردند يبا تعجب نگاهش م نيراشا و رادو. بود حركت كرد نيكه كنار دورب يشد و به طرف درخت زيخ ميحرف، ن نيزدنِ ا با

. لبخند زد نيبه راشا و رادو فتديكرد تا از كار ب يم يرا دست كار نيهمان طور كه دورب. اطراف را نگاه كرد يكم. از درخت باال رفت انيرا

 . آمد نييمام شد از درخت پاكارش كه ت

 :شانه اش و گفت يزد رو راشا

 ! تو؟ ميبر يچه طور گهيد! جا نيا زنير ياالن خاموش شد درسته؟ خب االن م يكرد شيدست كار يرفت. جان ويك يآ -

 :با لبخند سرش را تكان داد انيرا

 . زاستيجور چ نيكارم با ا. كاره ام نيبابا من ا. بلدم يعنيگم كارم رو بلدم  يم يوقت -

 ! ؟يچ يعني -

) توقف: Pause(تو حالت پاوس  يخاموش نشده ول يعني. ثابته لمياالن ف. دميرو كش ماشياز س يكي. رو كه قطع نكردم ماشيس يهمه  -

 . تاشهيمز نيبه هم دايجد نيدورب نيا هيخوب. شه يداده نم شياز جلوش رد بشه نما يهر ك. هستش

 . دنديسه خند هر

 :شانه اش زد و گفت يبار محكم تر رو نيا راشا

گم تو  يم. دست كم گرفته بودمت. جونِ داداش يباحال يلـــــيدر كل خ. مخ، پروفسور، دانشمند، مخترع و،يك ياصال تو، آ. بابا دمت گـــــرم -

 . يفيح

 :با خنده گفت نيرادو

 . شك كردن اون وقت دخلمون اومده يزيبه چ ديديد هوي. تو مينشده بر ريتا د. بغلش ريز يهندونه كاشت يبسه هر چ -

 . نبود اطيح يتو يكس. باال رفتند واريسه از د هر

 :راشا

 . خدا كنه سگ مگ نداشته باشن -

 :راشا

 ! خوان چه كار؟ يسگ م گهياون شش تا هركول رو دارن د يوقت -

 :نيرادو

 ! ؟يچ -

 . چرخن يجاها م نياسلحه به دست ا يكليشش تا مرد ه. دمشونيلحظه د هياون باال كه بودم  -
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 :آب دهانش را قورت داد راشا

 ! ام؟يدونه از اونا هم بر م هيمن از پسِ  يعني! اوه اوه -

 :خوش فرمِ راشا نگاه كرد كلِيكرد و به قد و ه ينُچ نُچ نيرادو

  ؟يجا زد هيچ. كه واسه ات ساختم كليه نيا فيح يعني -

 :سپر كرد و گفت نهيكه بهش برخورده بود س راشا

 . شااهللايا اديخبرش ب! راشا و ترس؟. من؟ عمــــرا ؟يهان؟ ك -

 :انيرا

 ! ؟يك -

 :راشا

 . مرد ترسو -

 :نيرادو

 . فتيحاال راه ب. ياومد ايتو كال نترس به دن دميبسه فهم -

 :هول شد و گفت يكم راشا

 . اميجلو برو نامردم اگه پشت سرت ن. جلو فتميغلط بكنم ب يتا تو هست. اول بزرگتر -

 رونيآن طرف ب ياز اتاقك ها يكيخسرو و روهان كه از در  دنيهم پشت سرش بودند كه با د انيراشا و را. و حركت كرد ديخند نيرادو

 . شدند يبود مخف ختهياز آن ر يميخانه ن يوارهايد گريكه مثل د ييوارهاياز د يكيآمدند عقب گرد كردند و پشت 

 . رفتند نيزم ريو روهان به طرف ز خسرو

 :انيرا

 ! بودن؟ ياونا ك -

 :نيرادو

 . آشنا نبود يكياون  يهمون روهانه، ول شونيكي -

 :گفت يطاقت يبا ب راشا

 . نيزم ريرفتن تو ز. گهيد ميخب بر -

 :انيرا

  ؟ياز اون نره غوال جلومون ظاهر شد چ يكياگه ! م؟يبر يچه طور -

 . ميبكن يكار هي ديباالخره با. ميسيوا ميتون يجا هم كه نم نيخب ا -

 . خانه كامال بسته بود يفضا. به اطراف انداخت ينگاه نيرادو

بشه رفت اون  ديشا ميجمع كن ناياگه حواسمون رو به دورب. اتاقاست نياز هم يكياز تو  اديبخواد ب يپس اگر هم كس. پشت خونه بسته ست -
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 . طرف

 . دياز همان جا سرك كش انيرا

 . هم درست سمت راستمونه يكي. اون طرفه خونه ست يكي. دميفعال من دو تاشون رو د -

 . فكر كرد يكم راشا

به طرف  ميچون لنزشون مستق. ميستين دشونيد ي هيتو زاو ميحركت كن واريبه د دهيكردن اگه چسب ميرو تنظ ناشونيدورب نايطور كه ا نيا -

 ... يول نه،يزم رياتاق ها و ز

 :ادامه داد انيرا

 ! ؟يفكر اون جاش رو هم كرد! م؟يبكن يچه غلط نيزم ريتو ز ميبر ميخواست يوقت يول -

 :باز شد و گفت ششين

 . فكرِ اون جاش رو نكردم گهينه د -

 . واقعا يهه هه، خسته نباش -

 . يچند مرده حالج مينيوسط بب زيبر يخب تو مخ -

 . دخترا شِيپ ميبعد بر مشونيو از كار بنداز مينفوذ كن زاتشونيها و تجه ستميس گم اول به يمن م -

 :نيرادو

 . ميبر ه،يفكر خوب -

 . با چشمانِ گرد شده نگاهشان كرد راشا

 ! م؟يكن يرو دستكار ناشونيتو و دورب ميشه بر يبابا مگه م ديتوهم زد. حسِ سوپرمن بودن بهتون دست داده ها يليخدا وك! كجــــــا؟ -

 : شانه اش زد و گفت يرو انيرا

 . رو بكن تيجا خاك باز نيبمون هم يرو ندار گرشياگه ج. كار نشد نداره -

 :كرد اخم

 . بــــا مينيب نيشيب! من؟! رو نداره؟ گرشيج يك -

 :ديخند انيرا

 . فتيپس راه ب -

 :غرور ابروش رو انداخت باال و گفت با

 . جور جاها نيو چه به افقط به خاطر عشقم، وگرنه من -

 . ديخند نيرادو

 . سازه يمرد م هيگرم كه الاقل االن داره ازت  تيدمِ عشق و عاشق -

 مرد شدنمه؟  يجو زده بشم نشانه  نجاين يالك پشت ها نِيكه برم تو دلِ اون شش تا غول تشنگ و ع نيا -
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 ! قايدق -

 ! گهيپس تا االن مرد نبودم د -

 ! شك نكن -

 . شكست يگرگ ها م يزوزه  يسكوت شب رو تنها صدا. كردند يكه جلب توجه نكنند آروم صحبت م نيا يبرا. دنديسه خند هر

 :نيرادو

 . بشه ريممكنه د. ميرس يم جهيزودتر به نت يجور نيا. از اتاقا يكيتو  مير يهر كدوم م. نيزم ريز هياتاقِ خرابه و  هيسه تا اتاق و  -

 . سه موافقت كردند هر

 :نيوراد

 . جا نيقرارمون بعد از انجام كار هم -

 . باشه -

 . ميبر. باشه -

***** 

و  ونيزيتلو ،يو صندل زيم كي. به اطراف انداخت ينگاه. در اتاق نبود يكس. وارد شد اطيو با احت ديبه داخل اتاق سرك كش وارياز كنار د نيرادو

 . بود كه داخل اتاق گذاشته بودند يزيقرار داشت تمام آن چ واريكه كنار د يكمد كوچك

 . ستين يجا كه خبر نيا -

 . بود ستادهينفر اسلحه به دست پشت سرش ا كي. نظرش را جلب كرد واريد يرو يا هيسا

 يكرد و رو يمرد ناله ا. ديبرگشت و با آرنج به صورتش كوب عيحركت سر كيبا . ديكش قيهول شود نفس عم ايآن كه خودش را ببازد و  بدون

 . افتاد نيزم

سرش را خواباند و با زانو به شكم مرد  نيرادو. صدا خفه كن روش نصب شده بود. كرد كينشانه گرفت و شل نياش را به طرف رادو اسلحه

 . ديچيپ يمرد از زور درد به خود م. ضربه زد

 . اتاق پشت كمد انداخت يو گوشه  دياو را كش. افتاد نيزم يرو هوشينقطه از گردنش ضربه زد كه ب نيرا بلند كرد و به حساس تر سرش

 . آمد رونياز اتاق ب اطياش را برداشت و با احت اسلحه

***** 

 فيسه طبقه به رد يتخت ها. به اطراف انداخت ينگاه. دو نفر آن جا بودند. دياز همان جا به داخل اتاق سرك كش. شد يپنجره مخف ريز انيرا

  .شده بودند دهيكنار هم چ

 . ذارن يمرگشون رو م يجا كپه  نيپس ا -

 . توجه هر دو نفر به طرف در جلب شد. زد به در. برداشت نيزم ياز رو يسنگ نسبتا درشت انيرا. تا مرد مشغول گپ زدن بودند دو

 . آمدند رونيهر دو ب. در اتاق باز شد. شد ياتاق مخف ي وارهيشد و پشت د زيخ ميآرام ن انيرا
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 ! بود؟ يچ -

 ! دونم ينم -

 . به آن طرف نگاه كردند. زد نيخودش به زم يپا يرا برداشت و درست جلو يگريد سنگ

 :بلند داد زد مرد

 ! ه؟ياون جا ك -

 . شده بود ياز درختان مخف يكي ي هيسا ريز قايدق. ديخودش را عقب كش انيرا. اسلحه به دست به همان طرف رفتند محتاطانه

و تا به خود  ديمرد را به طرف خود كش انيرا. اسلحه پرت شد آن طرف. دستش زد ريبا پا محكم به ز انياز مردانِ مسلح جلو آمد كه را يكي

 . پرتش كرد نيزم يكرد و رو هوششيب يكار يبا ضربه ا ديايب

 . نفله -

 . ديمرد دوم را شن يصدا. ديبه لباسش كش يدست

 ! شد؟ يچ. روسيس -

 . اورديكه به سر مرد اول آورده بود را به سر او هم ب ييقصد داشت همان بال. ستاديخود ا يجا در انيرا

تر از  يآن مرد كه قو يبا آرنج محكم به پشت گردنش ضربه زد، ول. شكمش زد و اسلحه اش را گرفت ريبار با زانو ز نيا دياش را كه د اسلحه

 . ديرا گرفت و كش شيبود مچ پا انيرا

بلند  نيزم يو از رو ديهمزمان چرخ. صورتش زد يرا باال آورد و با پا تو شيزانو انيرا. مرد بهش حمله كرد. افتاد نيزم يبه پشت رو انيرا

 . شد

 اسلحه به گردنش ضربه ييامانش نداد و با قسمت انتها انيرا. كرد يصورتش را در دست گرفته بود و ناله م. افتاده بود نيزم يبار مرد رو نيا

 . زد

 . كرد يدرخت مخف ريهر دو را ز. افتاد نيزم يرو هوشيب

***** 

كه سرك  يكم. نشسته بود يزيپشت م كليه يمرد قو كي. در به داخل نگاه كرد ياز ال ديكوب ياش م نهيامان در س يكه قلبش ب يدر حال راشا

 . قرار داشت شد زيم يكه مقابلش رو ييتورهايمتوجه مان ديكش

 . از درشتاش افتاده به من يكي. دارم منِ بدبخت يعجب شانس. جاست نيپس هم -

 . و دوباره برگشت ختير وانشيداخل ل يچا يمقدار. رفت يبه طرف فالسك چا. بلند شد شياز جا مرد

بود آن  واريد يكه رو يه اپنجر. رد شد و خودش را به همان قسمت رساند واريراشا از كنار د. كيتنگ و تار. به راهرو بود هياز اتاق شب يقسمت

راشا در  يپا نظرش جلب شد و برگشت، ول يصدا دنيمرد با شن. ديو پر ديخودش را باال كش. پنجره باز بود. طرفش همان راهرو قرار داشت

 . اتاق قرار داشت كيقسمت تار

 ! اون جاست؟ يكس -
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 يقينفس عم. داد و چشمانش را بست هياتاق تك ي وارهيبه د. راشا آب دهانش را با سر و صدا قورت داد. اش را برداشت و از جا بلند شد اسلحه

 . را فرا گرفته بود شيرو اضطراب سراپا نياز ا. قرار نگرفته بود يتيموقع نيتا به حال در چن. ديكش

مرد شوكه . به صورت مرد زد يمحكم يبود كه راشا دستش را مشت كرد و ضربه  دهيرس واريدرست كنار د. ديشن يمرد را م يقدم ها يصدا

. با ترس چشمانش گرد شده بود. گلوله درست از كنار صورتش گذشت. كرد كيحال اسلحه اش را رها نكرد و به طرفش شل نيشده بود با ا

 . داد هيتك واريبه د عيسر

خودم رو به  ايخدا! باالتر؟ نيبهونه از ا گهيمنتظرمونن د ايننه بابامون هم كه اون دن. وندمايبپ يباق اريبه د شهيهم يبود برا كيخدا نزد اي -

تلنبار  لمآرزو تو د يهنوز كل. بشم اياون دن يِمن تازه عاشق شدم نذار ناكام راه. بده نيو رادو انيرا لِيو سالم تحو حيمنو صح. خودت سپردما

 ! اد؟يدلت م. اهايرم اون دن يم يعقده ا يجور نيآخه ا. بذار بهشون برسم بعد. شده

 . رديگ يكه بردارد درست كنارش قرار م گريقدم د كيكرد متوجه شد كه مرد با  يلب با خودش زمزمه م ريطور كه ز همان

و منگ به راشا نگاه  جيگ. اسلحه هنوز در دستانش بود يد به عقب افتاد ولمر. دستش زد ريبا پا محكم به ز. كرد يمبارزه م ديبا. نبود يا چاره

 . گلوله خالف رفت و به راشا اصابت نكرد. ضربه زد شيكه كرد راشا با پا به پهلو يكيهمزمان با شل ياسلحه اش را نشانه گرفت ول. كرد يم

 يراشا هم گارد گرفت و درست رو به رو. صورتش گرفت يجلو يتدافع يدستانش را مشت كرد و به حالت. بلند شد نيزم يجست از رو كي با

 . ستاديمرد ا

دست  يول ديمرد نال. و با مشت به شكم مرد ضربه زد ديراشا سرش را دزد. ديرا اجرا كرد و همزمان چرخ يحركت حرفه ا كي شيبا پا مرد

 . تر بود يكه در آن جا بودند قو يمردان گريظاهرا از د. بردار نبود

 يو دستش را به رو دياز درد نال. چشمش خورد ريمشتش را به طرف صورت راشا برد كه راشا نتوانست به موقع عمل كند و مشت به ز مرد

 . صورتش گذاشت

 . ديچيپ يبه خودش م. افتاد نيزم يراشا رو. او ضربه زد يهم از فرصت استفاده كرد و با پا به پهلو مرد

 . آورد يبه زبان م يكيرك يزد فحش ها يضربه م شيو همان طور كه به پهلوگفت  يلب ناسزا م ريز مرد

 . نگاهش كند تيزد كه باعث شد راشا با عصبان يحرف نيب نيا در

 . يعوض يحرومزاده . پاشو از خودت دفاع كن. گهيپدر و مادر، پاشو د يب -

 . پدر و مادرش حساس بود يرو. چشمانش را گرفته بود يخون جلو. دييهم سا يرا به رو شيدندان ها راشا

 نيزم يحركت را نداشت به پشت رو نيمرد كه انتظارِ ا. مرد زد يپا ريز يبلند شد و همزمان با پا به حالت چرخش شيخفه از جا ياديفر با

 . دهان مرد گذاشت و فشرد يودستش را ر. زد ادياز درد فر. شكمش نشست يراشا وقت را از دست نداد و با زانو رو. افتاد

 :ديلب غر ريز

 ! حرومزاده آره؟ يگ يبه من م. خفه شو كثافت -

 . ديچيپ يهنوز هم بهوش بود و از درد به خود م يبا آرنجش به گردن او ضربه زد، ول. محكم به صورتش زد يمشت

 . دم ينشونت م يول ؟يعوض يدونست يم ،يسگ جون يليخ -
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 . توانِ مقاومت نداشت. بود ستادهيراشا ا يحال رو به رو يب. بلندش كرد. نداشت ياسترس و اضطراب چيه گريد

 . افتاد نيزم يرو هوشيبار ب نيا. را به پشت گردنش وارد كرد يبعد يمرد كه خم شد ضربه . شكمش ضربه زد ريبه ز راشا

 :لب گفت ريمرد ضربه زد و ز يزد با لگد به پهلو يكه نفس نفس م يحال در

 . رذل -

 . كرد يمخف زيجانش را پشت م يو جسم ب ديرا كش دستانش

 . به كل خاموش شد ستميس. آنها را از كار انداخت يهمه . رفت زاتشانيو تجه ستميبدونِ فوت وقت به طرف س. به مانتورها افتاد نگاهش

 . بود واريقرارشان پشت همان د. رفت رونياز اتاق ب اطياحت با

***** 

 . ديخسرو واضح به گوش رس يصدا. بودند ستادهيا نيزم ريز يباال

***** 

 

 »ايتان«

هر سه مون دوخت يمنفورش رو تو چشما نگاه . 

 :خشم داد زد با

 . شماست يبه نفعِ هر سه  نيا. ديگم گوش كن يكه م يبهتره هر چ -

 . ميديكش يم غيو ج ميكرد يهر سه تقال م. بازومون رو گرفتن ريبه طرفمون هجوم آوردن و ز يگرگ وحش نِيع

رنگ . زدم ياز زورِ ترس و وحشت نفس نفس م. برگ كاغذ همراه خودكار گذاشت روش كيبود كه  زيم هيجلومون . يكردن رو صندل پرتمون

 . بود دهيهر سه مون پر

 . زد و به برگه اشاره كرد اديفر

 . االيد  د،يامضا كن -

 . تكون دادن» نه« يو تارا سراشون رو به نشونه  نترال

 :بود، لرزون گفتم شتريجراتم ب يهم كه كم من

 ... االن يول يخوا يصالحِ برادرزاده هات رو م يول يكه مغرور نيو با ا يما هست يكردم عمو يهمه سال فكر م نيا. يپست يليخ -

 :زد داد

ما، پدر شماها  يتو خانواده . بود ياون اضاف. نداشت يهم با من نسبت برادر تونياون پدرِ عوض. ستميكدوم از شماها ن چيه يمن عمو. خفه شو -

خواست  يكه م يهر چ هياز ثان يدر كسر. طور بود وگرنه همه عاشقش بودن نيچشم من ا يالبته جلو. شد يمحسوب م ياديفرد كامال ز هي

 . تمنو ازم گرف زِياون پست فطرت همه چ. شد يفراهم م

 . اشاره اش رو به طرف ما نشونه گرفت انگشت
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 ياون هم م. خواست يروهان تو رو م. شماها رو هم از سر خودم باز كنم يجور هيبودم  نيپدرتون كه مرد تو فكرِ ا. تموم شد گهيد يول -

و  يجور نيخواستم تارا عروسم بشه كه ا. ارهيبره تو رو به دست م شيخوب پ زيكه اگر همه چ. بهش قولِ تو رو داده بودم. تونست كمكم كنه

رو به  يباز نيا يكله شق، ول يدختره  نينه سروش خواست و نه ا. نشد يكار هم عمل نيا يبكشونمش سمت خودم و خانواده ام، ول هانهب نيبه ا

 . كنم يم دايدست پ تونييشما سه نفر من به كل دارا يبا هر امضا. انهيپا

 :با ترس و هق هق گفت تارا

 ! ؟ياريبه سرمون م... ييچه بال... اون وقت -

 . وار قهقهه زد و سرش رو تكون داد وانهيد. نگامون كرد يكم

 ... پس. اديبه سرتون م ييچه بال ستيبرام هم مهم ن. ندارم ينسبت چيمن با شماها ه -

 :زدم داد

  ؟يو باهامون بكنر يمعامله ا نيهمچ يتون يچه طور م. ميما هنوز هم برادرزاده هات يعوض -

 :زد ادياز من فر بلندتر

 . ديريبم يجور نيكه هم فهيح يبراتون مرگ رو در نظر گرفتم ول. ديندار يشماها هم با من نسبت. من برادر ندارم -

 . من زل زده بود يبود و با پوزخند تو چشما ستادهيكنارش ا. روهان اشاره كرد به

 . يآرومش كن ييجورا هي ديبه هر حال، با. ازت بگذره يجور نيهم ستيحقش ن. بهم كرده ياديروهان كمك ز -

 . هيدونستم منظورش چ يم. نفرت به هر دوشون نگاه كردم با

رو  يكار نيما چن يِناتن يما، عمو يطور كه باعث شده بود عمو نيهم. كرد يكه نم ييپول چه كارا. بود يمرد پست و عوض نيچه قدر ا ايخدا

 ... بشه و كمونيمرد نزد هيبذاره  يه راحتباهامون بكنه، ب

 . به خاطر پول، پول و باز هم پول شهيهم! ؟يو رذالت تا به ك يپست ايخدا

 :گفت يبودن به من نگاه كرد و با پوزخند خاص دهيترالن و تارا كه چسب به

 . آدم دارم كه خوب بلدن باهاتون چه كار كنن يكاف يباال به اندازه . ديذارم نگران نباش يشماها هم كم نم يواسه  -

 ختمير يو من هم اشك م ديلرز يترالن هم م. كرد يم هيشونه ام گذاشته بود و گر يتارا سرش رو رو. خنده و سرش رو تكون داد ريزد ز بلند

 . دميد يهمه رذالت بود كه داشتم به چشم م نيلرزش بدنم از ترس نبود از ا. كردم يو هم با نفرت نگاش م

من و . رونيب اديكرد از بغلش ب يو تقال م ديكش يم غيتارا بلند ج. سمت خودش دشيكش. تارا رو گرفت يبازو ريدفعه به طرفمون اومد و ز هي

 . ميو با وحشت نگاش كرد ميهر سه الل شد. تارا ي قهيشق يكه اسلحه اش رو گذاشت رو ميو داد راه انداخته بود غيترالن هم ج

 :زد داد

 . كنم يخالصش م ريت هيسرجاتون، وگرنه با  دينيبش -

 :ترالن با هق هق گفت. مينشست آروم

 . ولش كن ؟يعوض يچه كارش دار -
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 . تا كارش رو نساختم االيد . ديكه اون برگه رو امضا كرد نيبعد از ا يكنم، ول يباشه، ولش م -

. خودكار رو برداشتم. دميد ياشك تار م يباز كردم برگه رو از پشت پرده چشمام رو كه . كرده بود سياشك صورتم رو خ. رو بستم چشمام

 . ساخته بود يآدم هر كار نياز ا. هق هقم رو خفه كردم. ديبرگه چك يچند قطره اشكم به رو

نجات  يبرا ديبا. ودجونِ خواهرم در خطر ب. برگه و با پشت دست اشكام رو پاك كردم يخودكار رو گذاشتم رو. لرزونم امضا كردم يدستا با

 . ميرو جز هم ندار يما كه كس. دم يشده باشه جونم رو هم براشون م يحت. نبود يزيپول و ثروت كه چ. كردم يم يجونش هر كار

 .هم مثل من با بغض و اشك امضا كرد ترالن

 .كردم يكار رو م نياز اول هم ديش يروش زودتر دست به كار م نيدونستم با ا ياگر م. خوبه -

 . داشتم آرومش كنم يسع. كرد يم هيبلند بلند گر. گرفتمش تو بغلم. رو پرت كرد طرفمون تارا

 :رو به تارا داد زد. اش رو به طرف من و ترالن نشونه گرفت اسلحه

 . امضا كن -

 . خودكار رو برداشت. ديلرز يتنش م. زده بود خيدستش سرد و . آورد رونيسرش رو از تو بغلم ب تارا

 . نگام كرد. رو تو دستم گرفتم دستش

 . آروم باش. زميآروم باش عز -

 . اون هم امضا كرد. رو تكون داد سرش

 . لبخند زد و سرش رو تكون داد تيخسرو با رضا. ما سه نفر انداختند يبه برگه و امضا يهر دو نگاه. برگه رو برداشت روهان

 . هيعال -

 . گاه كردو به روهان ن بشيرو گذاشت تو ج برگه

 . ندارم يجا كار نيا گهيد. شتونيفرستم پ يرم باال بچه ها رو م يمن م -

 :ادامه داد يما اشاره كرد و با لبخند مرموز به

 . ديخوش باش -

 :روهان

 . نرفته؟ اون جواهرات مالِ منه ادتيقرارمون كه  -

 . ميزن يبعد با هم حرف م. قرارمون سر جاشه. نه پسر -

 . باشه -

 . رفت رونيب نيزم ريبه ما انداخت و از ز ينگاه

 . رو در آورد و شماره گرفت لشياز رفتن خسرو، روهان موبا بعد

تموم شد ... باشه... نيزم ريتو ز نياياز بچه ها ب گهيد يكيبا  يديرس... خب يليخ... مگه رون؟يب يچرا از خونه رفت! ؟يكن يچه كار م ژنيالو، ب -

 . من منتظرم... نيايب
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 . كرد يبه ترالن و تارا هم بد جور نگاه م. من نبود يبار نگاهش تنها رو نيا. نگامون كرد يزيرو قطع كرد و با لبخند نفرت انگ شيگوش

 . آوردم يسر در م ديبا. زد بود يكه ازشون حرف م يجواهرات رِيذهنم بد جور درگ يطرف از

 :دميپرس يمقدمه و جد يب

 ! ه؟يجواهرات چ ي هيقض -

 :با پوزخند گفت. نگام كرد يكم

تا تونستم اعتمادش رو به . من گذاشته بود شيپدرت خودش پ. شماست يِخانوادگ راثياون م. كه گردنبند مادرت هم جزء شونه يجواهرات -

عنوان امانت گذاشت،  اون جواهرات رو دست من به. كامل داشت نانيو بهم اطم ديد يپسر خودش م يكه منو جا يقدر نيا. خودم جلب كردم

. شما اون جواهرات رو بده به من ييِبا خسرو قرار گذاشتم كه در قبالِ تصاحبِ دارا. رهيفرصت رو نداد كه بخواد ازم پس بگ نيامرگ بهش  يول

 . قبول كرد و حاال اون جواهرات تموم و كمال، مالِ منه. شد ياون هم م يخانوادگ راثيخب جزء م

 :نفرت گفتم با

  ؟يكار رو كرد نيه چه قدر بود كه بخاطرش امگ -

 . ارديليپنج م يباال. فكر كن ارديليبه م! هه، چه قدر؟ -

! چه طور بهش اعتماد كرده بود؟! الشخور؟ نيرو پدرم سپرده بود دست ا ييگرانب ها راثيم نيهمچ هي. ما از تعجب باز موند يهر سه  دهان

. دهمعلوم بود درسش رو خوب بل. نامرد بذاره نيا شِيرو امانت پ راثمونيقدر كه بخواد م نينه تا ا يول ه،يدونستم پدرم مرد ساده و زود باور يم

 . ديلنگ يكار م يجا هي! شده بود جواهرات رو بهش ببخشه؟ يو حرص و طمع چه طور راض يخواه ادهيعمو خسرو با اون همه ز

ما بود و  يروهان نگاهش رو. بود نيزم رينگاه پر از هراسمون به در ز. رو پر كردباز ترس و وحشت وجودمون . ميديرو شن ييقدم ها يصدا

 . بود ستادهيا نيزم ريپشت به در ز

 :زد داد

 . ميخوش بگذرون يكه قراره كل ديايب د؟ياومد -

 . بودند ستادهيو راشا اون جا ا انيو را نيكه رادو ميكرد ينگاه م نيزم ريما با چشمان گرد شده به درگاه ز يسه  هر

 . داد يهم فشار م يدستاش رو مشت كرده بود و دندوناش رو رو نيرادو. از زور خشم سرخ شده بود انيراشا و را صورت

. شبا مشت محكم زد تو شكم انيرا. ستادنديو راشا رو به روش ا انيرا. حركت دستش رو حلقه كرد دور گردن روهان و محكم فشار داد كي با

 . ستادنديهمدستاش پسرا پشت سرش ا يخبر نداشت به جا. روهان شوكه شده بود

 :داد زد انيرا

 هان؟  ؟يبكن يخواست يم يچه غلط. كثافت آشغال -

 :زد اديو فر ديتو صورتش كوب يبا خشم مشت محكم راشا

 . هبهت خوش بگذر ناياز ا شتريچون قراره ب. آره؟ خب پس صبر كن نيكه خوش بگذرون -

 . نيرفتم سمت رادو عيسر. بودند ستادهيترالن و تارا پشتم ا. بُكشش كار دست خودش بده دميترس. دستش رو تنگ تر كرد يحلقه  نيرادو
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 . شيُكشت. ولش كن نيرادو -

 :ديخشم غر با

 . بدتر از مرگ حقشه. ايساكت شو تان -

 :بلوزش چنگ زدم به

 . كنم ينكن، خواهش م. ميش يبدبخت م ن،ينكن رادو -

سرخ شده بود و . ديكش يخوش رنگش زبانه م يآب يآتش از چشما يفكش منقبض شده بود و شعله ها. ديالتماس رو تو چشمام د. كرد نگام

 . بود يچه قدر عصبان ايخدا. اومد يچشماش پررنگ تر به چشم م يآب

 . زد ينفس نفس م. آروم ولش كرد نيرادو. طور با مشت و لگد افتاده بودن به جونِ روهان نيو راشا هم انيرا

 . ديبسه، ولش كن -

آخر . چشماش رو چند بار بست و باز كرد. ديبه صورتش كش يدست. انگار كالفه بود. نگاه كردم نيبه رادو. افتاد نيجون و ناالن رو زم يب روهان

 . ديچيپ نيزم ريگوشخراشش تو كل ز اديروهان كه فر يمحكم با پا كوبوند تو پهلو نيو همچ ديعربده كش هي اورديطاقت ن

 :داد زد نيرادو

 . پست فطرت. يبه رخِ چند تا دختر نكش يهر خراب شده ا يرو هر جا و تو تيبمونه كه رذالت و نامرد ادتيرو زدم تا  نيا -

 :بازوش رو گرفت و گفت راشا

 . شه يم دايسر و كله شون پ مياگه زود نجنب روننيدو تاشون ب. شه يم ريداره د. نيرادو ميبر -

 . صورت جمع شده از درد روهان بود يبه رو نيرادو نينگاه خشمگ يول د،يهم دستش رو كش انيرا

 . ميديدو يجدا از هم م نيفقط من و رادو. دست ترالن رو گرفته بود و راشا هم دست تارا رو انيرا. رونيب ميسه رفت هر

بدتر  گهيكرد د يجونم كه درد م يهمه  يوا. نيپام در رفت و خوردم زم ريسنگ بزرگ از ز هيحواسم به رو به رو بود كه . شد يدونم چ ينم

 . شدم

به  يظياخمِ غل. بود نيرادو. نگاش كردم. بازوم رو گرفت و بلندم كرد ريگرم و مردونه ز يخواستم آروم بلند شم كه دست. درد گرفته بود زانوم

 . نگاهش گرم و آروم بود يداشت ول شيشونيپ يرو

 كه نشد؟  تيزيچ -

 . نه، خوبم -

 . رو آورد جلو و دستم رو محكم تو دست گرم و مردونه اش گرفت دستش

  ؟يايراه ب يتون يم -

 . ميآره، بر -

 . نه -

 . تعجب نگاش كردم با
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 . تمومش كنم ديموم دارم كه بات مهيكارِ ن هيمن . تو با بچه ها برو -

 :وحشت گفتم با

 . جا خطرناكه نيا. تو رو خدا. ميبر ايب نيرادو! ؟يچ -

 . اميتو برو منم بعد م. رفت پشت خونه. كنم داشيخسرو رو پ دينه، با -

 . وجه چيذارم، به ه ينه من تنهات نم -

 . برو ا،يلج نكن تان -

 . باهات باشم ديبه خاطرِ منه پس با نايا يهمه . اميباهات م رم،يگفتم نم -

 . به ناچار سرش رو تكون داد. لحظه تو چشمام زل زد چند

 :بودن گفت ستادهياون طرف تر منتظر ما ا يبه بچه ها كه كم رو

 . ميايما هم بعد م ديشماها بر -

 . دونستن آروم سر تكون دادن يرو م زيپسرا كه انگار از قبل همه چ يو ترالن تعجب كردن ول تارا

 :رو بهشون گفت نيرادو

 . ديفقط بر. زنم يكارم كه تموم شد زنگ م. ديجا دور بش نياز ا ديتون يتا م. ديمنتظر ما نباش -

 . ارا نبودك نياالن وقت ا يو بهشون بگم مواظب خودشون باشن، ول رميخواست خواهرام رو بغل بگ يدلم م. به ما نگاه كردن يچهار نفر كم هر

 . و اونا رو همراه خودشون بردن دنيو راشا دستشون رو كش انيرا

 . ميخراب شده مونده بد نيا يتنها تو نيمن و رادو حاال

 يليتونستم خ يرو االن م نيا. كردم يم تيباهاش كه بودم احساس امن يدونم چرا، ول ينم. فشرد يرو محكم تو دستش نگه داشت و كم دستم

 . خوب درك كنم

 . ميبر -

 . حركت كرد. رو تكون دادم سرم

 

 كميو  ستيب فصل

 

 ! كه؟يقدر تار نيجا چرا ا نيا -

 . ميفاصله دار يلياز شهر خ. چون دور افتاده ست -

 . نميتونم جلوم رو بب ينم. ستياطراف ن نيكوچولو نور ا هي يحت -

 . نترس. آروم حركت كن -

 . شم يقبض روح م دارم! شه نترسم؟ يمگه م -

 :لب گفت ريحرص ز با
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  ؟يايبود كه حتما با من ب يچه اصرار. يگشت يخب با بچه ها بر م -

 ... نه من -

 . ـــــسيه -

 زيچ يكيتو اون تار. بود ختهينصفش ر. نگاه كردم واريد يچشم چرخوندم از رو. دييپا ياون طرف رو م يبا كنجكاو. شدم و نگاش كردم ساكت

 . مشخص نبود ياديز

 :گفتم آروم

 ! شده؟ يچ. نميب ينم يزيمن كه چ -

 . مثل خش خش. دميشن ييصدا هي -

 يبه بازو دميزدم و سفت چسب غياز ترس ج. ستادهياسلحه به دست پشت سرمون ا يكي دميچه خبره و صدا از كجاست د نميبب ميبرگشت تا

 . نيرادو

 . بود شيخود عوض. ميبرگشت. ميديخسرو رو شن ياز پشت سر صدا. زل زده بود به ما يهيبا لبخند زشت و كر. از همون مردا بود يكي

 كرد؟  يم ياون جا چه غلط يپس اون روهانِ عوض! ؟يكن يجا چه كار م نيا -

 رهيبه خسرو خبا اخم . دستش رو از پشت آورد و به حالت حفاظ دورم رو گرفت. شدم يمخف نيبه طرفم اومد كه با ترس پشت رادو تيعصبان با

 . شده بود

 :ديهمزمان بلند غر. اجازه رو بهش نداد نيهم همراهش برگشت و ا نيكه رادو رهيبرگشت منو بگ خسرو

 . دستت بهش بخوره خونت حالله -

 . جمله رو به زبون آورد كه هم خسرو سر جاش خشك شد و هم من مات مونده بودم نيا ظيبلند و با غ نيهمچ

 :پوزخند زد خسرو

 . برو كنار بچه ش؟يناج اي يحام ؟يهست يك گهيهه، تو د -

با وحشت . زد ينم رونيخونش ب يزد يكارد م. هنوز بچه ست نيچشمِ ا يو نه سال سنش بود البد جلو ستيب ايو هشت  ستيكمه كم ب نيرادو

 . بده نيدست رادو يكار يوحش نيا دميترس يم. كردم يبهشون نگاه م

منو همراه  نيكنه كه رادو كيمرد اسلحه اش رو نشونه گرفت و خواست شل. چونه اش ريمحكم با آرنجش زد ز نيبه طرفم اومد كه رادو خسرو

 . بلند شد ادشيفر يو صدا نيمرد به پشت پهن شد رو زم. پاش ريخودش خم كرد و زد ز

گ بوده كه حاال سرش با اون سنگ برخورد كرده بود و خون به شدت سن هيظاهرا پشت سر مرد . ديفرز اسلحه اش رو از تو دستش كش نيرادو

 . با چندش روم رو برگردوندم. زد يم رونيب

از . نيخسرو چاقوش رو فرو كرد تو كتف رادو. شده بود ريد... و دميكش غيهمزمان من ج يبرگشت طرفش ول نيرادو. پشت سرش بود خسرو

و اون مرد بود و  نيچرا به خسرو توجه نكردم؟ نگام همش به رادو ايخدا. زدم يو صداش م دميكش يم غيمنم پشت سر هم ج. ديدرد بلند نال

 . دستش چاقو داره توكه خسرو  دميند
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 . به درك، پست فطرتا. افتاده بود نيزم يرو هوشيهم ب اروي اون

 . بازوش رو گرفتم. داد يهم فشار م يچشماش رو جمع كرده بود و محكم رو. زد يم رونيدستش خون ب ياز ال. ديرو چسب كتفش

 . صداش زدم هيگر با

 . نيحالت خوبه؟ رادو ن،يرادو -

حد  نيچشماش رو تا آخر هوي. زد ينفس نفس م. مطمئنا خوب نبود و درد داشت. حالش چه طوره نمينگام نكرد كه بب يرو تكون داد، ول سرش

 اديتا خسرو بخواد به خودش ب. دياش رو چسب قهيبرد و  ورشيبه طرف خسرو . با وحشت نگاش كردم. باز كرد و با نعره از جاش بلند شد

 . بكنه يوقت نخواد باهاش كار هيبرش داشتم كه  عيسر. نيزم يچاقوش افتاد رو. و خم شد دينال. شكمش ريز ديمحكم كوب شبا زانو نيرادو

دست سالمش رو مشت . كنه يخال يو درد داره سرِ اون عوض تيعصبان يبراش شد تا هر چ يبهانه ا نيانگار هم يبود ول يكه زخم نيبا ا نيرادو

 . كرد و محكم زد پشت گردن خسرو

 . بود و صورتش عرق كرده بود دهيرنگش پر. نيزم يپرتش كرد رو. افتاد تو بغلش هوشيب خسرو

 :بود و در همون حال گفت دهيبر نفسش

 . ايزود باش تان... ميبگرد رو باشيج... ديبا... جا نيا ايب -

و  ليمثل موبا يشخص لِيوسا يسر هيهمون برگه و . ديچند تا كل. رو گشتم باشيج يهمه . نشستم كنار خسرو عيرو تكون دادم و سر سرم

 ... دستمال و

 . ومدهين يتا كس ميبر ديزود باش با. و برگه رو بردار دايكل -

خدا رو شكر  يشالم هم چند جاش جر خورده بود، ول يحت. پاره شده بود كهيمانتوم كه به كل ت. شلوارم بيبرشون داشتم و گذاشتم تو ج تند

 . شلوارم سالم بود

 . اديداره به طرفمون م اهپوشيمرد س هيكه  دميد يو روشن كيتار يتو. ميبرگشت عيسر. خش خش اومد يصدا

 . ايزود باش تان. از هموناست يكي -

 . ميسرامون رو خم كرد. شد كيبه طرفمون شل. دنيبه دو ميهر دو شروع كرد. دستش و بلندم كردرو گرفت تو  دستم

 . ميرد بش كيتار ياز قسمتا ديبا. بدو يتون يتا م. كنه يريتونه هدفگ يچون شبه سخت م -

 . زدم ينفس م نفس

  م؟يبر... كجا... همش درخته... كه... جا نياما ا -

 . تندتر بدو دختر... ايتو فقط ب -

 زد؟  يحرف بود م نميتونستم بكنم؟ ا يهم مگه م يا گهيد كار

هم بود يكه زخم نيمخصوصا رادو. جفتمون نمونده بود ينفس برا گهيقدر كه د نيا. ميديدو يو م ميرو محكم گرفته بود گهيهمد دست . 

 يمن از زور خستگ. نيزم يرو ميو پهن شد ميشد يهر دو پشتش مخف. طرفش ميجون رفت يناالن و ب. تخته سنگ بزرگ سمت راستمون بود هي

 . از درد نيكردم و رادو يناله م
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 . گلوم خشك شده بود. ومدين يول اديتا حالم جا ب دميكش قيتا نفس عم چند

شونه  يشد و دست راستش رو گذاشته بود رو يم نيياش به شدت باال و پا نهيس يقفسه . باز بود مهيچشماش ن. نگاش كردم. جام نشستم تو

 . روشن كرده بود ينور ماه اطراف رو تا حدود. حالش خوب نبود. اش

  اد؟يدنبالمون نم گهيد -

 . ميخودمون رو به جاده برسون يجور هي ديبا ستيجا هم امن ن نيا. سشييره سر وقته ر يفعال م يول اد،يم -

 جاده از كدوم طرفه؟  -

 . ستميكه راه رو بلد ن نيو هم ا كهيهم تاردونم،  ينم -

 . دادم هيحال به سنگ تك يكردم و ب يپف

 . رو بده زنگ بزنم لتيموبا -

 :دينال

 . بردار بميخودت از تو ج ايب ا،يتان ستيمن حالم خوب ن -

 ! كردم؟ يچه كار م ديبا يدونستم درد داره ول يم. ديگز يچشماش بسته بود و لباش رو م. روش خم شدم. رفتم كنارش

 كجاست؟  -

 . شلوارم، سمت راست بيتو ج -

لباس تو تنش جذب  نيهم يبرا هيو ورزشكار دهيورز كلشيه. بود به پاش دهيبود و چسب رهيت يآب نيشلوار ج هي. بشيرو بردم سمت ج دستم

 . شه يم

محكم گرفتم تو دستم و . كرد يم ريباز گ دميكش يم يه! ـد؟اومــ يم رونيمگه ب. بزرگ بود. رو برداشتم لشيموبا. بشيرو كردم تو ج دستم

 . رونيباالخره اومد ب ش،يآخ. رونيب دمشيكش

 . ديخند يصدا م يبود و ب يرو لباش لبخند محو. نگاش كردم. دميرو شن زشير يخنده  يصدا

 ! ؟يخند يم يبه چ -

 . رو باز كرد و نگام كرد چشماش

 . يچيه -

 ! هم خنده داره؟ يچيه -

 نداره؟ . آره -

 . زبونمم آورده بودم كه لبخندش پررنگ تر شد يانگار فقط تو دلم نبود رو يدلم گفتم خدا شفات بده، ول تو

 :گفت يبه آروم. چپ نگاش كردم چپ

 حاال بازم خدا شفام بده؟ . خنده ام گرفت نيواسه هم. غلغلكم اومد -

 ! ؟يچــــ گهيد! دادم؟ يخاك تو سرم داشتم قلقلكش م يوا. دميلبم رو آروم گز! اوه اوه. كم نگاش كردم هي اول
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 . كردم يراحت حسش م يليروم بود و خ شينيسنگ يتا نگاش رو حس نكنم ول يرو كردم تو گوش سرم

 . ياَكه ه -

 ! شد؟ يچ -

  م؟يحاال چه كار كن. ده يآنتن نم -

 . آنتن داد ديبچرخ شا يكينزد نيپاشو هم -

 . بود دهيفا يب يكار رو هم كردم ول نيهم

 . ده ينم -

 ! نكنه مرده؟. خدا يوا. دميترس. چشماش بسته بود. نگاش كردم. نداد يجواب

 :لب گفت ريز. نشستم و نسبتا بلند صداش زدم كنارش

 . سرمون زنير يو داد نكن م غيقدر ج نيا. زنده ام -

  ؟يبست چرا چشمات رو. من كه مردم و زنده شدم يوا -

 . شد ينم يجور نيا. كردم يم يكار هي ديبا. داد لميتحو يجون يلبخند ب فقط

. چشماش باز شد و نگام كرد. زخم برش داشتم ياز رو. دستم رو بردم جلو و دستش رو گرفتم. نگاش كردم. شونه اش بود يهنوز رو دستش

 . اش زخمش رو نگاه كردم رهيتوجه به نگاه خ يب

رو با انگشت گرفتم و باز  يپارگ يلبه ها. جر خورده بود يبلوزش كم. رو انداختم رو كتفش لينور موبا. نميتونستم واضح بب يبود و نم كيتار

دادم  ياحتمال م. دونستم چه قدره يعمقش رو نم ينبود ول اديز يعني. قطر همون چاقو بود يبه اندازه  شيدگيبر. نگام به زخمش افتاد. كردم

 . كه از دست داده هيهم به خاطر خون شيحال يب نيمطمئنا ا. نداشت يزيخونر گهيچون د. باشه مك

 . يندار يزيخونر -

 . سوزش و دردش بد جوره يبود، ول يدونم، سطح يم -

  ؟ياريتا صبح طاقت ب يتون ينم -

 . نميكمكم كن بش. ستين يزيچ ه،يزخم معمول هيكه  نيا. تونم يچرا م -

 . باشه -

مانتوم كه پاره . سردم شده بود. ميداد هيهر دو به تخته سنگ تك. عقب ديخودش رو كش. نهياوه چه سنگ. بازوش رو گرفتم بلندش كردم ريز

 . نازك تنم بود شرتيت هيهم  رشيبود و ز

 . اريكن ب دايپ زيچند تا برگ تم -

 ! ؟يواسه چ -

 . نشده يتا عفون ندميزخمم رو بب -

كه  نيا يكه اطرافمون بود برگ هم بود ول ياديز يجا به خاطر درختا نيا! ارم؟يب رياز كجا گ زيحاال برگ تم. و بلند شدمرو تكون دادم  سرم
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 . دونم ينم. نه ايهستن  زيتم

 . با لباسم پاكش كردم. باشه زيبازم شك داشتم كه تم يبوته كندم، ول هياز  زيطرفا چند تا برگ سبز و تم همون

  ؟يكرد دايپ -

 . ناستيا. آره -

 . خوبه، بده من -

 . فقط با لباسم پاك كردم. باشن زيتم ستميمطمئن ن يول -

 . بهتره يچياز ه ست،يمهم ن -

به زخم  ينگاه مين. هم تنش بود يمشك يركاب هي. يبود به رنگ سرمه ا زهييبلوزش پا. گرفت تو مشتش و بلوزش رو در آورد. دستش دادم

 . اخماش رو جمع كرد. برگ رو گذاشت روش. انداخت

 . دستمال هست بده بهم هيچپم  بياز تو ج ايب -

 :با تعجب گفت. نگام كرد. مكث كردم يكم

 . كردم خيزود باش دختر ! ه؟يچ -

نداشت االن كه نشسته برم دست  يبود كار دهيخواب نياون موقع رو زم. خنده ريزنه ز يشه م يم يغلغلك بشيدلم گفتم باز دست كنم تو ج تو

 . شه كرد يچه م ينافرم بود آخه، ول ييجورا هي بشيكنم تو ج

چرا  يول جان،ياز ه اياز سرما بود  ايحاال . ديلرز يدستم ناخودآگاه م. نگاهش ينيبازم همون سنگ. بشيدستم رو بردم سمت ج. نشستم كنارش

 . براش وجود نداشت يچون جواب. جواب سوالِ خودم رو ندادم! جان؟يه

. من بود و لباش خندون خهينگاش م. نگاش كردم و دستمال رو گرفتم جلوش. رونيب دمشيكش. خورد يفيانگشتم به دستمالِ نرم و لط نوك

 ! كنه؟ يم يجور نيچرا ا. از درد تو صورتش نبود ياثر گهيانگار د

 . به خودش اومد. تكون دادم صورتش يرو جلو دستمال

 . گهيد رشيبگ -

 . و نسبتا بزرگ بود ديدستمال سف هي. و بست دور بازوش گرفت

 . تونم يگره اش رو تو بزن، نم -

 . نگاش كردم. حركت موندم يب. دستم رو گرفت. دستمال رو گرفتم و محكم گره زدم يگوشه ها. جلو رفتم

 :درد گفت با

 . آروم تر -

 . عقب دميچشم چرخوندم و كش. آروم سرم رو تكون دادم. ش مونده بودتو نگا نگام

 . من از سرما در حال منجمد شدن بودم يرو تنش كرد، ول بلوزش

 . كرده بودم خيبد جور  يول مييكجا قيدونستم دق يكه نم نيبا ا. شد يسرد م يمناطق كم نيموقع از شب ا نيشده بود و ا زييپا تازه
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 . رفت يور م شيداشت با گوش. نگاش كردم. تخته سنگ يرو بغل كردم و مچاله شدم گوشه  خودم

 :لب گفت ريحرص پرتش كرد كنارش و ز با

 . ده يآنتن نم ،يلعنت -

 . بود و درخت ياهيهمش س. اطرف رو نگاه كردم. زدم پوزخند

 ساعت چنده؟  -

  ؟يخودت ندار -

 . افتاده نيزم ريباز شده، فكر كنم تو همون ز -

 . نگاه كرد شيساعت گوش به

 . ميدو و ن -

 . مونده يليخ دهيپس هنوز تا سپ! ؟يچ -

 . طوره نيظاهرا كه هم -

 . بندم يم ليمن تا اون موقع قند يول -

 . كرد نگام

 ! سردته؟ -

 . كردم نگاش

 . يليآره، خ -

بلوزش رو درآورد و گرفت . گشاد شده از تعجب نگاش كردم يبا چشما. از حد سردم شده شيحس كردم ب. شد رهيلحظه تو چشمام خ چند

 . جلوم

 . كنه يگرمت م. تنت كن ريبگ -

 . وجه چيبه ه -

 . كرد تعجب

 ! چرا؟ -

 . ستيتنت ن يچيه ؟يخودت چ -

 . بدن من مقاوم تر از توئه ست،يمهم ن -

 . اميكنار م يجور هيلباسام  نيمن با هم. خودت بپوش. خوام ينه نم -

 . ير يبپوش وگرنه از حال م. نكن يتر لجبازدخ -

 ! داره؟ يچه ربط -

 ... و بعد هم يش يحس م يكه ب يلرز يقدر م نيخب ا -
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 . پوشم، اصرار نكن ينم. يش يم ضيتو هم مر يجور نيا يول -

 . خشك شده يگ ياگر به خاطر خون روش م -

 . ستيهم نم زاشيقدر سردمه كه اون چ نيا. گم ينه، به خاطرِ خودت م -

 » .يخب هر جور راحت يليخ«كه  يعني. لباش رو جمع كرد. كرد مكث

 . كنه يكار رو م نيلرزه و به خاطر من ا يخودش داره از سرما م نميكه بب نيراحت تر بودم تا ا يجور نيمن ا يول

 . نداشت دهيفا يگرم بشم ول ييجورا هيدادم تا  يخودم رو تكون م. زانوم يسرم رو گذاشتم رو. رو بغل كردم بازوهام

 . گرم كنم يتحرك داشته باشم تا بتونم خودم رو كم ديبا يواسه راه رفتن نداشتم، ول يكه حال نيهم گرسنه ام بود و هم ا. جام بلند شدم از

ن هم نشسته بود و با لبخند نگام او. بود بدنم رو گرم كنم نيآهسته و كال تالشم بر ا يدو. دميپر يم نييباال و پا. كردم يجام ورجه ورجه م تو

 . كرد يم

  ؟ياالن گرم شد -

 . تازه اولشه. نه، هنوز -

  ؟يبپر نييباال و پا يخوا يم يتا ك. ست قهيچند دق يگرم شدنِ بدنت برا يكن يبازم هر كار -

از  يهم با خستگ شيجور نيمرتب تحرك داشته باشم كه ا ديگرم كنم با يجور نياگر هم بخوام خودم رو ا. گفت يراست م. ستادميجا ا در

 . رفتم يحال م

 يدرخشندگ ياهيس نيا يماه تو. كيو تار اهيس. سرم رو، رو به آسمون بلند كردم. پشتم نشسته بود. دادم هيدرخت تك يزنان به تنه  نفس

 . داشت يخاص

 . تو ناكجا آباد قايدق يول ميمطمئنم خارج از شهر هست م؟ييقدر سرده؟ مگه كجا نيمنطقه ا نيچرا ا. رو بغل گرفتم بازوهام

 ...هي. جسمه گرم هي. سراسر بدنم رو تو خودش گرفت ييدفعه حس كردم گرما هي

 ييجورا هيتنم . ناخودآگاه چشمام رو بستم. شد شتريكارش اون گرما هم ب نيبا ا. دستاش رو تنگ تر كرد يحلقه . برگردم كه نذاشت خواستم

 . مور مور شده بود

 . لذت خاص هي. اون حس رو داشتم. يريتو معرض گرما قرار بگ هويزده باشه و  خيكه تنت  نيا حسِ

 قدر گرمه؟  نيچرا تنش ا ايخدا

تو  ديدستام رو كش يبه آروم. گرمش گذاشتم يدستا يسردم رو، به رو يكف دستا. شكمم قفلش كرده بود يرو دور كمرم حلقه و رو دستش

 . شد دهيكش شيوجودم به آت يهمه . ستش و گرم شدمد

 . لذتبخش بود ييجورا هيگرم و . فقط از پشت تو آغوشش بودم. كردم ينم يحركت چيه

 يسرما يكه تو يلذت. برام لذت هم داشت. نه يول ن،يبگم فقط گرما داشت و هم ديبگم لذتبخش؟ با ديگم؟ چرا با يرو م نايچرا ا ايخدا

تو  يو اون گرما رو با لذت بكش نهيگرم درست كنار شوم يپتو ريز يو بچپ يتا كمر برف نشسته تو حسِ سرما كن رونيكه ب يزمستون، وقت

 . شده بودم ييجورا هينداشتم  يحاال كه لرزش. جانيپر از گرما و سراسر لذت و ه يحس. كردم يحس رو تجربه م نيخودت و من االن داشتم هم
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 . ديكوب يام م نهيگرما رو حس كرد و حاال محكم تر و بلندتر خودش رو به س نيقلبم ا. هام بلند شده بود نفس

 . برد يداغش بود كه حرارت بدنم رو باالتر م ينفس ها نيحاال ا. گوشم ريرو آورد ز لباش

 :گفت آروم

  ست؟يسردت ن گهيد -

 :كردم زمزمه

 ...ينه، گرم شدم، ول -

 ! ؟يچ يول -

 . كشه يم شيوجودم رو به آت يقدر داغه كه همه  نيتنت ا. رميگ يم شيدارم آت خواستم بگم ولم كن يم

 يزيچ گهيچون اون هم د. به ادامه دادن جمله ام ندارم يكه عالقه ا ديانگار فهم. در عوض سكوت كردم. رو بهش بگم نايكه ا ديزبونم نچرخ يول

 . نگفت

 دستم رو بردارم؟  -

 ييايكردم تو آغوشش دن يچرا نخوام كه ازم جدا بشه؟ چرا حس م! چرا؟ يخواستم، ول ينــه، نم! دستش رو برداره؟. رو باز كردم چشمام

 . رهيخوام ازم فاصله بگ يآرامشه كه نم نيا يبرا ديتونم لمسش كنم؟ آره، شا يم كهيبهم نزد يآرامش نهفته كه وقت

 ... كاش يا. هم كه درست نبود نيا يول

. ستيدرست ن يكه االن تو آغوشش هست نيا يدون يخودت هم م ؟يباف يچرت و پرت به هم م يچرا دار ؟يشد يجور نيچرا ا ا،يتان بسه

 ... بازم يكار رو كرد ول نيچون سردته ا

 ... اون ؟يچ نيخوام؟ از رادو يم يآخه چه مرگمه؟ خودم از خودم چ. شدم جيگ ايخدا

 . كه مردم و زنده شدم يجور. اسمم رو صدا زد ييبايز به

  ا؟يتان -

 . گلوم خشك خشك بود. دهانم رو قورت دادم آب

 . بله... بـ -

 . يلرز يم يكنم بازم دار يحس م! حالت خوبه؟ -

 يرو در خودش جا رسوند يكه منو به آرامش م يزيهر چ. توش داشت يلرزش همه چ نيا. لرزش كجا و اون كجا نيا يول دم،يلرز يم آره

 . داده بود

  ؟يشه ولم كن يم. ممنون... خوبم... خـ -

كه حتم داشتم مرَدده،  يجور. كرد يآروم آروم ُشلش م. دستش رو برداره هويخواست  يانگار نم. دستاش شل شد يحلقه . كرد يكوتاه مكث

 چت شده تو؟ . د تمومش كن. ايوگرنه و كوفت تان... وگرنه. باشه يجور نيشد كه ا ينم. كار رو بكنم نيتونستم ا ينم يول

سوزِ بد  هيو  يستاديعالمه برف ا هيانگار وسط . بد سر تا پام رو فرا گرفت يسرما هيخورم كه تا ازم دور شد  يقسم م يازم جدا شد، ول باالخره
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كم  يليچون فاصله اش باهام خ. ر محسوس بود كه اونم تونست حسش كنهقد نيلرزش ا نيا. ندازه يزنه و تو رو به لرزه م يبه صورتت شالق م

 ... بود و

 و منگم؟  جيقدر گ نيبذارمش؟ چرا ا يرو چه حساب ه؟يسابقه از چ يب يسرما نيا. چه قدر سرده يوا. خودم رو بغل كردم سفت

 . شه يكه نم يجور نيا. ميكرد يروشن م يزيچ يشيآت هي ديبا. طاقت نداشتم گهيد

فاصله اش . دستاش رو دورم گرفت فتميكه پس ن نيا ياش و برا نهيهنوز كامل برنگشته بودم محكم رفتم تو س... برگشتم تا بهش بگم كه تند

 . ميپلك بزن ميجرات نداشت. ميهم بود يحاال تمام رخ رو به رو. اتفاق افتاد نيا نيهم يكم بود برا يليباهام خ

 ش؟يدرخشان و آب يوجودم شده بود چشم و زل زده بودم تو چشما يچرا مات مونده بودم و همه . اشتمتوانِ پلك زدن ند يچرا حت چرا؟

 . تر شده بود رهيت ديتاب يكه از ماه به اطراف م ينورِ كم ريكه ز ييچشما

 . كمرم ياش بود و دست اون رو نهيس يدستم رو. اون هنوز تو حال خودش بود يخودم اومدم، ول به

 . شدم رهياش خ قهيو به  نييردم پارو آو نگاهم

 ! م؟يروشن كن شيشه آت يم -

 . دميخند يبه حركات اون م دميفهم يحاال كه حالِ خودم رو م. خنده ام گرفته بود. داشت يچشم ازم بر نم. باز نگاش كردم. بهم نداد يجواب

دستم رو گرفتم . ازم فاصله گرفت. دستش رو برداشت. شده بود رهيبا لبخند بهم خ. خنده ام بلندتر شد. ديپر. بشكن زدم هيچشمش  يجلو

 . نگاش كردم دميخند يدهنم و همون جوركه م يجلو

 ! ؟يگفت يزيچ -

 نه، چه طور؟  -

 . ذاشتم يسر به سرش م داشتم

 . يگفت يزيچ هيحس كردم  -

 ... پس. يديشن يم ديخب اگه گفته باشم كه با -

 . لايخ يباشه ب. آخه حواسم نبود -

 . شدم الشيخ يب گهيحرف گوش كن د يمنم مثل بچه ها اليخ يچون گفت ب يخواست ازش بپرسم حواست كجا بود؟ ول يم دلم

  م؟يروشن كن شيشه آت يم -

 . داد هيتخته سنگ تك به

 . شه ينه نم -

 ! آخه چرا؟ -

 . ميبر ديبا. شده رياالن هم د نيهم. كنن دايچون ممكنه ردمون رو پ -

 :تعجب گفتم با

 ! ؟يمگه راه رو بلد! م؟يكجا بر -
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  ست؟يطور ن نيا. كنن كه بهتره دامونيپ انيبعد ب ميسيجا وا هيكه  نياز ا ينه، ول -

 . رفت ينم شياز پ يهم كار يجور نيا. با اون بود حق

 . نگاش كردم. اون دستم رو گرفت يپشت سرش رفتم، ول. كرد حركت

 :فتگ ديخودش د يرو كه رو نگاهم

 . ميبا هم باش ديبا. خواد بشه يم يچ ستيمعلوم ن. راحت تره الميخ يجور نيا -

 . كردم شينگفت من هم در سكوت همراه يزيچ گهيد

شرشر آب  يخواستم غرغر كنم كه صدا. داد ياون همچنان ادامه م ينا نداشتم چشمام رو باز نگه دارم، ول گهيكه د ميقدر راه رفته بود نيا

 . ميديشن

 . قدم هاش رو تندتر برداشت نيرادو

 . خسته شدم. آروم يه -

 . آبه يصدا ؟يشنو يمگه نم -

 ! ؟يخب كه چ -

 . يتا بفهم ايب -

كه  يبلند يچند تا از بوته ها. روشن شده بود ياطرافمون كم يفضا نيهم يبرا. زد يم دهيكم كم داشت سپ گهيد. ميدرختا رد شد يال به ال از

 . رفته بودن رو كنار زدراهمون رو گ يجلو

 . رودخونه نصب شده بود يرو ضيو عر يپل چوب هي. كردم يو مبهوت به رو به روم نگاه م مات

 ! م؟يپل رد ش نيا ياز رو ديبا -

 . ايب. آره -

 . و نگام كرد ستاديا. عقب دميرو كش دستم

 ! شده؟ يباز چ -

 . ترسم يم. اميمن نم نيرادو -

  ه؟يواسه چ گهيترست د! آخه چرا؟ -

 . امينم. پل ها ندارم نياز ا يخوب يخاطره  -

 . ديخند آروم

 ايب. رو هم نگاه نكن نيينره پا جيكه سرت گ نيا يبرا. يآروم حركت كن ديفقط با. پل ترس نداره نيا ؟يزن يكه م هيچه حرف نيدخترِ خوب ا -

 . كنم يمن كمكت م

 . ديرو گرفت و آروم كش دستم

 . ترسم يمن م ن،ينه نه رادو -
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 . ترس نداره، من باهاتم ايب -

. داشتم يمسخ شده دنبالش قدم برم يآدما نِيكه ع يجور. در خودش داشت يلبخندش، نگاهش و لحنِ كالمش آرامشِ خاص. كردم نگاش

 . وجود نداره يكنه و باهامه پس ترس ياون گفت كمكم م. بهش اعتماد كردم

و متحرك رو گرفته بودم و آروم  يپل چوب يلبه ها. شد يپل رد م ريآب رودخونه تند و خروشان از ز. بودرفتم و اون پشت سرم  ياز جلو م من

 . رفتم يم شيآروم پ

 . پام بود شكست و پام تو پل فرو رفت ريكه ز يياز تخته ها يكيكه حواسم جمع بود  نيشد با ا يدونم چ يدفعه نم هي

 . هراسان كنارم نشست نيرادو. كرده بود ريگ ينشده بود ول يپام زخم. نشستمو تو جام  دميوحشت كش ياز رو يبلند غيج

  ؟يشد يشد؟ زخم يچ -

 :بغض گفتم با

 . كرده رينه، فقط پام گ -

 . ارميمن درش م. خب آروم باش يليخ -

 . سرش رو بلند كرد. رو گذاشت رو ساقِ پام كه مچش رو گرفتم دستش

 :نمناكم و گفت يزد تو چشما زل

 ! ه؟يچ -

 . ترسم ينكن، م -

 . ارميخوام پات رو درب يم. ترس نداره دختر -

 . چشمام بود يهنوز جلو يگذشت ول يكه االن پنج سال ازش م يخاطرات. پل برام تكرار شده بود يباز اون خاطرات رو. هق هق افتادم به

 :تو چشماش زل زدم و گفتم مظلومانه

 ه؟ تو رودخون ميافت يشكنه نه؟ م يپل م -

 شيكردم مثل پنج سال پ يفكر م. بود تو دلم ختهيناخودآگاه ترس ر. كرد يداغش پوست صورتم رو نوازش م ينفس ها. كرد ينگام م فقط

االن هم همون حس رو  ينشد فقط دستم شكست، ول ميزياون موقع فاصله و عمقش كم بود چ. شم تو رودخونه يشكنه و پرت م ياالن پل م

 . وحشت داشتم ييجورا هي. فتهياتفاق ب اونهم  كه باز نيا. داشتم

 :گفت يلبخند آرامش بخش با

 باشه؟ . دم يافته، بهت قول م ينم ياتفاق چيه ا،يآروم باش تان -

 ...اما... ا -

 . فقط بگو باشه ـــــــس،يه -

 . گفت بهم اعتماد كن ينگاهش م. كردم يكوتاه سكوت

 :كردم و سرم رو تكون دادم اعتماد
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 . باشه -

منو تو خودشون گرفته بودن رو با هر دو  يكه پاها يدو تا تخته ا. جا به جا كرد يكم. ساق پام رو گرفت. لباش نقش بست يرو يجذاب لبخند

 . دست از هم جدا كرد

 . زود باش رون،يپاتو بكش ب -

 . ستادميبا كمكش ا. تخته ها رو رها كرد. آوردم رونيب نشونيرو از ب پام

 . برو اطيبا احت. نمونده يراه -

 ! اون طرف؟ ميبر ديچرا حتما با -

 . چون اون طرف جاده ست -

 ! ؟يچ -

 . ميرس يزود م. ستين يراه. كنه يجاده حركت م رِيكه تو مس دميرو از دور د نيماش هي مياون طرف پل كه بود -

 . گذاشتم تو دلم خدا رو هزار بار شكر كردم نيزم يرو كه رو پام

 نبود خانمِ ترسو؟  يزيچ يديد -

 :كردم و گفتم يكمرنگ اخم

 . بد باعثش شد يخاطره  هي. ستميترسو ن -

 . ميداشت يهم قدم برم يشونه به شونه . دستم تو دستش نبود گهيد. راه افتاد. نگفت و سر تكون داد يچيه

 نميهم. بوس از اون جا رد شد ينيم هيكه  نيتا ا ميستادياقدر  نيا. شدن يرد م نايطرف ماش نيا. گفت يدرست م نيرادو. كنار جاده ميديرس

 . بود متيغن

 . بهمون انداخت ينگاه راننده

  د؟ياياز كجا م د؟يهست يك -

 :جواب داد نيرادو

 ...نيهم يبرا. چند نفر مزاحممون شدن. ميدرختا گذروند يشب رو ال به ال. خراب شد نمونيمن و خانمم تو جاده ماش -

 . كرد يمن صدقِ گفتارش رو ثابت م يپاره پوره  يلباسا

 . ديخب، سوار ش يليخ -

 . ميسوار شد. ميو تشكر كرد ميدو لبخند زد هر

  د؟يش يم ادهيكجا پ -

 . مياش رو بلد هيبق. ديكن ادمونيشهر پ -

 . دادم هيتك يسرم رو به صندل يبا خستگ. ميكنار هم نشسته بود. سر تكون داد راننده

 . چشمام رو باز نكردم يول دم،يگوشم شن ريزرو  صداش
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  ؟يخوب -

 . اوهوم -

 . خوابم برد يك دميو نفهم. نگفت يزيچ گهيد

*** 

 . جونِ تازه گرفته بودم هيانگار . داد يعجب حال يوا. كمربند ربدوشامبرم رو بستم. اومدم رونيحموم ب از

 نِيخودش و ترالن هم با ماش نِيبا ماش انيرا. منتظرمونن نيتو ماش ابونيبچه ها اون طرف خ دميبا تعجب د ميشد ادهيبوس پ ينياز م يوقت

 . خودش

اون موقع من خواب بودم و متوجه » .اونا هم اومدن دنبالمون. آنتن داده و به بچه ها زنگ زده لشيموبا نيتو ماش«: گفت دميپرس نياز رادو يوقت

 .نشدم

 يحالم رو اساس يدوشِ گرم و حساب هي. تو حموم دميپر دم،يكه كردم تا رس يكار نيخونه اول ميو برگشت رونيب مياومد سيپل ياز اداره  يوقت

 . جا آورد

 يجا هيحواسم  ينگام به خودم بود ول. كردم يهمون طور كه به خودم زل زده بودم و موهام رو با حوله خشك م. ستادميا نهيآ ياتاقم جلو تو

 . گهيد

 . تنش يآغوشش و داغ يوا. گوشم رينفس هاش ز يصداش و گرما. آروم و خندونش ينگاه ها و لبا ادي. افتادم ادشي

 . كه تو آغوشش قرار گرفته بود ييدرست همون جاها. و بازوهام رو بغل گرفتم نييآوردم پا. حوله موند يدستم رو ناخودآگاه

 . ضربان قلبم باال رفت ادشيبا حسش و . رو بستم چشمام

سرش رو تو بغلم گرفته بودم و با . كه روهان اون رو با چاقو زد يدرست از وقت نميب يكنم م يخوب كه فكر م! چرا؟! شم؟ يطور م نيا يك از

 . افتادم يم ادشيبودم به  ريكه دست روهان اس يوقت يحت. زدم يصداش م هيگر

 ! داشت؟ ييافكار چه معنا نيا. رو بازكردم چشمام

***** 

 

 »نيرادو«

مبل نشستم يحوله رو انداختم رو موهام و رو كاله . 

دونست در  يآدرس از روهان و عموش م يكرد و هر چ يهم همكار ايتان. مخروبه رو دادم يآدرس اون خونه . هماهنگ كرده بودم سيپل با

 . كارا با اونا بود ي هيبق گهيد. قرار داد سيپل ارياخت

زخم نفوذ  يحموم هم مراقب بودم آب رو يتو. كردم ينداشت و حسش نم يدرد. دميشده ام دست كش يچيباند پ يحوله به شونه  يرو از

 . باشه يادگاري هيتونست برام  يزخم م نيا. نكنه

نگاهم . شد دهيباال كش وانيل ينگاهم آهسته از رو. گرماش لذتبخش بود. برداشتم زياز رو م. بودم ختهيخودم ر يگرم برا يكاكائو ريش وانيل هي
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 . بود ريدرگ يحساب. ذهنم يهدفدار نبود ول

 . انگار ماتم برده بود. چشمام ياومد جلو ياون درختا بودم م نيو ب يكياون تار يكه باهاش تو يلحظه به لحظه ا. اون افتادم ادي

 ... يود، ولحس ب هيفقط  ديشا يزنه، ول يم شهيكردم تندتر از هم ياحساس م. قلبم گذاشتم يرو، به رو دستم

 ... و ديكوب يبلند و محكم م! ؟يچ ضربانش

رو  دميرو كوب وانيبا حرص ل. حسش نكردم يداغ بود، ول. دميضرب سر كش هيكاكائوم رو  ريش. از جام بلند شدم. رونينفسم رو دادم ب كالفه

 . زيم

 هي ايآزاد كنم،  يريدرگ نيخواستم ذهنم رو از ا يفقط م. يچيه! گشتم؟ يم يدنبال چ يرو باز كردم، ول خچاليدر  ليدل يب. تو آشپزخونه رفتم

 . يا گهيد زهياز هر چ يو خال ايپر بود از صدا و اسمِ تان. پرت كنم يا گهيد زِيچ هيحواس خودم رو به  ييجورا

 . بلند راشا از جا پروندم يصدا

هم  خچالياعالم فرمودن كه  يا هيانيب هي يهم نگفته ها منتها تو يصخا زيالبته چ ؟يدون يگفته؟ نم يچ وتنين يدون يخان داداش م. اهم اهم -

 چارهيعمرش كفاف نداد ب يعنيرو هنوز كشف نكرده،  نيحاال بگو چرا؟ خب ا. نداره نيداره زم خچاليكه  يجاذبه ا يجاذبه داره، ول نيزم نهويع

 . ميموند يش نم» چرا« نيا يوگرنه حتما تا حاال گفته بود و من و امثالِ من تو خمار

  ؟يرو از سر گرفت اتيباز تو دلقك باز -

 . دادم هيرو بستم و بهش تك خچاليدر . هم اومد تو آشپزخونه انيرا

 :به سر تا پام اشاره كرد راشا

 . خان داداش يينچا -

 . نچ -

 ! ؟يكن داشيا طبقه پتو چهار ت يساعته هنوز نتونست كيكه  يگشت يم يجونِ من اون تو دنبالِ چ يباشه ول -

 . و كنارم نشست زيم يفنجونش رو گذاشت رو. ختير يم يداشت واسه خودش چا انيرا. نشستم يصندل يلبخند زدم و رو نامحسوس

 :به راشا گفتم رو

  ؟يفضول -

 . بال نسبت جمع، بله -

 . يدون يخوبه خودتم م -

 . است انياست چه حاجت به ب انيآنچه كه ع -

 . باز رفته بودم تو فكر. رو سكوت پر كرد نمونيب. و سر تكون دادم دميخند

 . دميپر يكه چون تو حال خودم بودم از رو صندل زيم يمحكم زد رو راشا

 تو؟  يمگه مرض دار -

  ؟يخوا يحاال كدومش رو م. كه دلت بخواد ياز هر نوع -
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 :ادامه داد يكرد و با لبخند خاص مكث

 ! شد؟ يل چتو جنگ نيرفت نيرادو -

 . با تعجب بعد هم چپ چپ نگاش كردم اولش

 :وار برد باال و گفت ميرو تسل دستاش

 يبگو چ. يكه از رو من رد بش نيمگه ا يول يخواد طفره بر يدونم االن دلت م يمن كه م. حرفا رو كال غالف كنا نيمشت، اخم، حرص و ا نيبب -

 شد؟ 

 . گهيمنظورت جنازه ست د -

 . دور از جونم -

 :رو به من گفت طنتيو با ش ديهم خند انيرا. دميخند

 . ميكن يم فيتو بگو ما هم تعر -

 . بلند شدم يصندل يرو از

 . نيهم. كه براتون گفتم ييهمونا. نبود يخبر چيه -

 :نگاشون كردم و ادامه دادم مشكوك

 ! خونه؟ نيديرس يمگه شماها چه طور -

 :ديمرموز خند راشا

 . نيبا ماش -

 . ديگز كرد ادهيهمه راه رو پ نيكردم ا يمنو بگو كه فكر م. يا ا ا، خوب شد گفت -

 . ياشتباه فكر نكن گهيكه د يديپرس يخب م -

 . صدام زد انيكه را رونيو خواستم از آشپزخونه برم ب دميخند

 ! ه؟يچ -

 ميبار تو عمرمون صداقت به خرج بد هيالاقل . كه االن بفهمن بهتره تا بعد نيا. ميكردنامون رو به دخترا بگ يموضوعِ دزد ميخوا يمن و راشا م -

 . ستيبد ن

 . كرد دييرو تا انيراشا با سر حرف را. هر دوشون نگاه كردم به

 . ديكن شيشماست پس عمل مِيتصم نيا. ديكن يم ياتفاقا كار درست -

 :راشا نگام كرد و گفت. به راشا نگاه كرد انيرا

 شده؟  يچ. يكه كالفه ا نيا اي يهمش تو فكر اي يبرگشت ياز وقت نيرادو -

 ... يوقت، ول چيه اديم ادميكه  ييتا جا! داد؟ يحس بهم دست م نيا ياز ك. افتادم ادشيحرف راشا باز به  نيا با

روهان ازش دفاع كردم و به  يكه جلو يوقت. شدند يچشمام رد م يدورِ تند از جلو يهمه رو. از گذشته هم بود يهم همون صحنه ها ول باز
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 . تر به سراغم اومده بود يقو يچرا اون كار رو كردم؟ چرا بهم برخورده بود؟ و حاال باز هم حس. شدم ريخاطرش درگ

 . زدن يهر دو مشكوك به روم لبخند م. مات نگاشون كردم. بشكن راشا به خودم اومدم با

 :كردم و گفتم اخم

 ! ه؟يچ -

 :صدا گفتن كيخنده و  ريدو زدن ز هر

 . رفت يعاشق شد -

 . حرف تو جام خشك شدم نيا با

 :زدم پوزخند

 . ديتوهم زد -

 :راشا

 . شه ينم نيتابلوتر از ا گهيد -

 . تفاوت باشم يكردم ب يرو بهشون كردم و سع پشتم

 . افته ياتفاق نم نيهرگز ا! و عشق؟ نيرادو. و نخواهد بود ستين يزيچ نيچن -

 :هال بودم كه راشا از تو آشپزخونه بلند داد زد تو

 . گه گروپ گروپ يقلبت با سرعت م يافت يم ادشياالن كه به . كرد خان داداش شيشه كار ينم گهيد -

 . هر دوتاشون تو درگاه بودن. ستادميجام ا تو

 :حرف راشا رو ادامه داد انيرا

 . يش يكه اطرافت هست غافل م يتو خودت و در همون حال از زمان و مكان و هر چ ير يم يكه بفهم نيبدون ا يافت يكه م ادشي -

 :راشا

 . يا گهيد زِياز هر چ يشه از اون، اسمش و صداش و ته يذهنت پر م -

 :انيرا

 . يو صداش رو بشنو شينيخواد بازم هر طور شده بب يدلت م -

 :راشا

 . شه يم تيكه داره اذ ينينب يول ،ياز جونت هم بگذر يبه خاطرش حاضر -

 :انيرا

 . يسببِ آرامشش بش يدوست دار يتون يشه و تا م ياون برات مهم م زِيهمه چ -

 . آوردن يرو به زبون م نايا تيدوشون با جد هر

 . سرم رو تو دست گرفتم و قدم زدم. دميدر رو محكم به هم كوب. رو تندتر برداشتم و رفتم تو اتاقم قدمام
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 . ستادميپشت پنجره ا كالفه

 ».گه گروپ گروپ يقلبت با سرعت م يافت يم ادشياالن كه به . كرد خان داداش شيشه كار ينم گهيد«

 . حوله رو تو مشتم فشردم. زد يالمصب تند م. قلبم گذاشتم يرو رو دستم

 ».يش يكه اطرافت هست غافل م يهر چتو خودت و در همون حال از زمان و مكان و  ير يم يكه بفهم نيبدون ا يافت يكه م ادشي«

انگار . زنن يحرف م ايكنن  يدارن نگام م اي انمياطراف دميفهم يرفتم تو خودم و نم يهمش م. شدم يدچارش م اديبود كه امروز ز ييبال نيا

 . اصال اون جا نبودم

 ».يا گهيد زِياز هر چ يشه از اون، اسمش و صداش و ته يپر م ذهنت«

 د،يخند يم يوقت. ديخند يم يوقت. پل رد بشه يترسه از رو يگفت م يكه با ترس تو چشمام زل زده بود و م يصداش وقت. رو بستم چشمام

 . شدم يمحوش م

 ».يو صداش رو بشنو شينيخواد بازم هر طور شده بب يم دلت«

 يافكارِ گنگ، همه و همه بهم م نيا د،يضربانِ شد نيا! نمش؟يبب گهيباره د هيواقعا دوست داشتم . به اون طرف نگاه كردم. رو باز كردم چشمام

 . گفتن آره

 »شه يم تيكه داره اذ ينينب يول ،ياز جونت هم بگذر يخاطرش حاضر به«

به خاطرش دو بار چاقو . و خودم رفتم دنبالش دميرو به جون خر سكشير. شدم يم زيبا روهان گالو ايكه به خاطرِ تان نيا. طور بود نيهم شهيهم

 مكه داشتم بلوزم رو درآوردم و داد يتيجنگل با وضع يكه تو يوقت يحت. بود ميقلب يدلم و خواسته  ياز رو. كدوم با منت نبود چيه يخوردم ول

 . و ازش خواستم بپوشه تا گرم بشه

 ».يببِ آرامشش بشس يدوست دار يتون يشه و تا م ياون برات مهم م زِيچ همه«

اگه راهش  يحت. كنم تا گرما رو حس كنه يسردش شده بود حاضر بودم هر كار يوقت. داشتم آرومش كنم يكرد سع يم يقراريب يپل وقت يرو

 . اون موقع برام فوق العاده مهم بود يدرست نباشه ول

 .يليهم هست، خ االن

 . ما يالياومد طرف و يداشت م. قابلمه بود هيتو دستش . رونيودش بود، اومد بخ. باز شد الشونيدر و دميپرده رو بندازم كه د خواستم

 . حوله تنمه هيحواسم نبود كه فقط . رونيپرده رو رها كردم و به سرعت باد از اتاق رفتم ب. شد يچ دمينفهم

پشت در چند لحظه . دميتوجه به اون ها و نگاه متعجبشون به طرف در دو يمن ب يبا تعجب نگام كردن، ول. سالن نشسته بودن يو راشا تو انيرا

 . در زدن رو هوا مونده بود يدستش آماده . بازش كردم عيو سر دميكش يقينفس عم. مكث كردم

. وم سالم كردو آر نييسرش رو انداخت پا. دميد يكس رو نم چيو ه زيچ چيشده بودم تو چشماش و انگار جز اون ه رهيخ. محوش شدم بازم

 . فقط دوست داشتم نگاش كنم. نبودم يعكس العمل ايقادر به حركت  يول دميشن

من هم به روش لبخند زدم و جوابش رو به . به خودم اومدم دينسبتا شد يبا تكون. بار به روم لبخند زد و بلندتر سالم كرد نيا. رو بلند كرد سرش

 . دادم يآروم
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 . انداخت و لبخندش پررنگ تر شد ريسرش رو ز. تا پام انداختنگاه همراه با شرم به سر  هي

 اوه اوه پسر حواست كجاست؟ . ناخودآگاه من هم لبخند زدم. بودم ستادهيكه تنم بود جلوش ا يمردونه ا يبا همون حوله . خودم نگاه كردم به

 :گفتم تند

 . اميصبر كن االن م -

 . رونيشونه هم به موهام زدم و رفتم ب هي. يو شلوار گرمكن مشك ديسف شرتيت هي. تو اتاقم و به سرعت لباس عوض كردم دميدو

 :نگام كرد و گفت راشا

  ؟يزد پيت يپشت در بود كه به خاطرش رفت يك -

 . برم ديبرو كنار با. ميكجا بود؟ من كه معمول پيت -

 ! كجـــــــا؟ -

 . دمِ در -

 :خوند تميو با ر ديخند

 . ــــومشكوكم مشكوكم به تـ -

 » .آخ«: پرت شد رو مبل و گفت ييجورا هيبود  اديشونه اش كه چون شدت ضربه ز يرو زدم

 . كرد يراشا هم داشت غرغر م. ديخند انيرا

 . حضورم رو كه حس كرد برگشت و نگام كرد. بود ستادهيپشت به من ا. در يجلو رفتم

 :زدم لبخند

 . سالم -

 :ديخند

 . ميسالم كه كرده بود -

 . ستيبد كه ن. هياز محكم كار شيدوم -

 . سرش رو بلند كرد و زل زد تو چشمام. قابلمه رو آورد جلو. ديخند آروم

 . و ازت تشكركنم ارميتو هم ب يگفتم برا. سوپ پخته بودم -

 . رو ازش گرفتم قابلمه

  ؟يتشكر بابت چ يول ،يممنونم، لطف كرد -

 . كردم تتياذ يليمدت خ نيكه ا يدون يخودت هم م ؟يهمه چ -

 :كردم يكمرنگ اخم

 ... و يمن نداشت يبرا يو آزار تياذ چيمطمئن باش ه. فكر رو نكن نيا گهيد -

 . با لبخند سرش رو تكون داد. ندادم ادامه
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 . يخور يبرو تو سرما م. بازم ممنونم -

 . رفت كه باز برگشت يداشت م. نگفتم يزيبا لبخند نگاش كردم و چ. نمناك بود يموهام اشاره كرد كه هنوز كم به

 . رفت يم ادميداشت  يوا -

 :تا پاكت گرفت جلوم و گفت سه

تارا كه راشا . مياريبا خودمون ب ميخوا يرو م يداده كه هر ك يكارت دعوت اضاف هيبه هر كدوم از بچه ها . گرفته يمهمون هياز دوستام  يكي -

 ... رو، و من هم انيو ترالن هم را ارهيرو م

 . لبخند زدم. انداخت ريكرد و سرش رو ز سكوت

 يم يرفت چ ادميبه كل . هم قرار گرفت يصورتمون رو به رو. همزمان اون هم سرش رو بلند كرد يگوشش بگم ول ريرو بردم جلو كه ز سرم

  .نازش يتو چشما رهيمن خ قراريچشمام بود و نگاه ب ينگاه سرگردانش تو. خواستم بگم

 . ديكاو يرو م گهيصورت همد يكلِ اجزا نگاهمون

 :زمزمه كرد آروم

 . شن يخواهرام خوشحال م. انياگه برادرات ب -

 :تر گفتم آروم

 . ميايحتما م يش ياگه بدونم تو هم از اومدنِ من خوشحال م -

حس همراه با ترس و دلهره  نيا ييجورا هي يول ه،ينيريچه حسِ ش ايخدا. بشم يحال هيسرخ شده اش باعث شد  يگونه ها. شرم لبخند زد با

 . خاص بود و ناب زشيهمه چ ،يول. بود

 :عقب رفت و آهسته زمزمه كرد يكم. ديكش نييرو از تو چشمام پا نگاهش

 . ميش يخوشحال م د،ياياگه ب -

 . ديچيپ يسرم م يو نازش تو فيظر يمات تو جام مونده بودم و صدا. ديدو الشونيهم تند پاكت ها رو داد دستم و به طرف و بعد

 . داد ياجازه رو بهش نم نيا ميبود دهيكه كش يخواد بره اون طرف؟ آخه اون تور يچه طور م نميكردم تا بب نگاش

 . از همون جا رفت اون طرف و باز طناب رو بست. و بازش كرد ديكش يكم ميرو با طناب بسته بود يكه تور ييطرف در و اون جا رفت

 . چون قابلمه تو دستام بود با تكون دادن سر جوابش رو دادم. لبخند زد و دست تكون داد. از همون جا بهم افتاد نگاهش

*** 

 . هم خوشمزه بود يليكه الحق خ ميخورد يسوپ رو م ميداشت

 :راشا

 . معركه ست پسر! هياوووم، عجب سوپ -

 :به من اشاره كرد و با خنده گفت انيرا

 . شه يلطفا م نيبه ما هم از ا شونياز صدقه سرِ ا -
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مشغول خوردن شدم اليخ يب. نبود الشونيخ نيع يلب بهشون تشر زدم ول ريز. خنده ريراشا بلند زدن ز همراه . 

 . لباش بود يهنوز آثاره لبخند رو يبه حالت تعجب ابروش رو انداخت باال ول راشا

 ! يريگ يجفتمون رو م يتم االن پاچه شد؟ چرا حرصت نگرفت؟ من گف يشد، چ يچ! بابا وليا -

 :گفت انيخوردم كه را يبا ولع سوپ رو م. رو ندادم جوابش

 . ادينم كليه نيسوپ به ا يگفت يم شهيهم. يسوپ خور باش ادينم ادمي. تر واشي -

 . سر تكون دادن طنتيهر دو كه دستم رو خونده بودن با خنده و ش. نگاشون كردم يرو انداختم باال و با لبخند خاص ابروم

  د؟يرو بهشون بگ قتيحق نيخوا يم يك -

 . محو شد لبخنداشون

 :آروم گفت راشا

 . امروز عصر -

 :انيرا

 . بهتره ميكه سكوت كن نيباز از ا يول ه،يدونم عكس العملشون چ ينم -

 . ود كه گفته بشهحرف بهتر ب نيا ،يكه خودمم جزءشون هستم ول نيبا ا. كامال موافق بودم مشونيتصم نيا با

  ن؟ير يم يمهمون -

 . مثبت سر تكون دادن يبه هم انداختن و به نشونه  يدو نگاه هر

 . شه يم دهيرابطه و احساس به كجا كش نيشه و ا يم يكه امروز چ نيا. دونستم دو لن يم

 . راحته الشونيباز اونا به عشقشون اعتراف كردن خ! حسِ نو پا چه كار كنم؟ نيمن با ا ميهم بگذر نايا از

 ! ه؟يوسط چ نيمن ا فيتكل! بگم؟ يكه آخر از همشونم چ من

***** 

 . داشتند يهر سه مغموم و گرفته كنار هم قدم برم. آمدند رونيدخترها ب ياليو از

 :و گفت ديبا حرص دست مشت شده اش را كف دستش كوب انيرا

 . مسئله فكر كنه كه من ده بار جون دادم نيتا ترالن بخواد در مورد ا! ياَكه ه -

 :كرد و گفت يپف راشا

ره  يم يواسه سرگرم يگه كدوم آدمِ عاقل يم. ميكرد يكار رو م نيا يواسه تنوع و سرگرم. نبوده شتريسال ب كيگم باور كن  يبهش م -

 . گه نه تو رو خدا برو بهش فكر كن يزل زده تو چشمام م. كنم يبهش فكر هم نم يحت گهيوقته گذشته د يليگم خ يم! ؟يكه تو رفت يدزد

 :ادامه داد كالفه

گذشته ها . كه مهم تره نيرو بب نيا. صادقانه اومدم بهت گفتم نيبب. گهيشو د اليخ يبه صد بار بهش گفتم تموم شده ب كينزد ديباور كن -

 . كنم و خالص يمن كه تا بخواد جوابم رو بده دق م! آخه چرا؟. روش فكر كنم ديگه با يكنه م يبغض م. گذشته
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 :پوزخند زد نيرادو

 . نگرفتمون سيپل ميشانس آورد شييسال هم خدا كي نيا يتو. ميرفت يتا تهش م دياز اولش هم نبا. ميكرد تيخر -

 :نگاهش كرد و گفت انيرا

  ؟يبود ايمتوجه تان -

 :سرش را تكان داد يكرد، به آرام اخم

 . نگفت يزيچ يبد جور ناراحت شد، ول. توجهم بهش بود يآره، همه  -

 . و در را بستند اليتو و رفتند

 :كالفه گفت انيرا

  م؟يحاال چه كار كن -

 . و نگاهشان كرد ديخند زيآم طنتيش. نشست يصندل يرو راشا

 :گفت انيرا. مشكوك نگاهش كرد نيرادو

 . نشدم شتيريزود باش رو كن تا س. يدار ينقشه ا هي يعني يو نگامون كن يبخند يجور نيوقت اهر  -

 :ديبلند خند راشا

 . كنم تتونيخواستم اذ يتازه م! رو شده ها شتونيدستم پ -

 :نيرادو

  ه؟يبگو، نقشه ات چ -

 . ديحواستون رو جمع كن يهمه  ديبا يگم، ول يباشه م -

 . نگاهش كردند يدو با كنجكاو هر

 

 و دوم ستيب فصل

 

لبانش را كج كرد و رو به راشا . زد ياش گرفت و چرخ يكت خوش دوخت مشك يدستانش را به لبه . ستاديفروشگاه ا يقد ي نهيآ يجلو انيرا

 :و سر و شكلش بود، گفت پيمشغول كند و كاو در ت پيكه او هم با همان سر و ت

 . اسپرت خفن تره يخيب م؟يبزن پيت يجور نيا ميانصافا مجبور -

 . به خودش انداخت ينگاه نهيآ يرا باال داد و از تو شيابرو يتا كي راشا

  ؟ياريالوت رو به دست ب وريدلِ  يخوا يمگه نم. چشم ديگم بگ يمن م يقرار شد هر چ -

 ... يخوام ول يدر ضمن چرا خب م. »باشه«اوال چشم، نه  -

 . كارت رو بكن. يپس مرض و ول -

 . گشاد شد رتيچشمانش از ح. افتاد نينگاهش به رادو. هم فشرد و برگشت يحرص لب هاش رو، رو با
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و  يدست مشك كيبا آن كت و شلوارِ  نيرادو دنيبا د. نگاهش را دنبال كرد ريمس. نظرش به او جلب شد انيسوت را يصدا دنيبا شن راشا

 . داشت دهانش باز ماند يدود ياكه خط ه يو كراوات صدف ديسف راهنيپ

 . خودش را شل كرد يگذاشت و كم انيرا يشانه  يخاص دستش را رو يبا ژست. آمد جلو

 . بر لب نشاند يرا باال داد و پوزخند جذاب شيابرو يتا كيبا غرور  نيرادو

 :كرد فيرا ظر شيو صدا ديكش يسوت بلند راشا

 . ـــــرهيمنو بگ اديب يكي. پاهاته ور دار تو رو خدا له شــــد رِيقلب ملبم كـــــو؟ ز ؟يجون چه كرد نيرادو يوا! او ال ال -

 . خودش رو كنترل كرد عيكه سر فتهيبود ب كينزد. اون هم با حرص پسش زد. انيحالت غش پرت شد تو بغل را به

 . مشهود بوداز طنز در كالمش  ييهنوز هم رگه ها يشد ول يبعد راشا جد يكم. دنديسه خند هر

. ايبذار آخر شب ب ايگم تو ن يم. ميافت ياز سكه م يداداش وسط نيمن و ا يايتو كه با ما ب. پسر يحرف نــــدار انيبه مرگ را نيبه جونِ رادو -

 . گم يبار رو دارم راست م نيبه جونِ خودم ا. يخواد َفكت رو خسته كن ينم گهيد. ميجمعش كن ديبا خاك انداز با ينگاه به طرف بنداز هي

 . كرد كيبار يو نافذش را كم يبر لب نشاند و چشمان آب يلبخند جذاب نيرادو

 ُگل كرده؟  تيباز دلقك باز ايجداً خوبه  -

 :جواب داد انيرا

  .مدل هي نــــهويع يشد. بودمت دهيند يسبك نيتا حاال تو كت و شلوار ا. يستيب ستيب. گه ينه باور كن راست م -

 :راشا

 . ذارنت اول صف يم. ستيبد ن يبكن ياقدام هيواسه مدل شدن هم  يشنو ياز من م. تو ذهنم اومد نيهم دمتيلحظه برگشتم د هيباور كن  -

 :صاف كرد و با پوزخند گفت يكتش را كم ي قهي نيرادو

 . جا نداره گهيبغلم پر از هندونه شد د ريبسه، ز -

 :ديخند راشا

  ؟يريبندازم بگ. جا هست يكيهنوز واسه  نميب يمن دارم م يول -

 :ديهم خند نيرادو

 ... يزيچ هيآهان، فقط . من خونه كار دارم. شد ريد ميبر. شه ينگه دار خودت الزمت م -

 :دو منتظر نگاهش كردند كه ادامه داد هر

بزنه  پيجور ت هي يبه نظرتون هر ك. يو كراوات صدف ديو بلوز سف يمشك يكت و شلوارا نيمنظورم هم م؟يبزن پيجور ت هيهر سه  ديچرا با -

 . ستيبهتر ن

 :كرد و گفت ينچ راشا

دونم اونا  يم ميا يكه اوك انيمن و را. ميبذار ريرو دخترا تاث ميتون يبهتر م يليخ ميبش يهر سه كه اون شب تك وارد مهمون. نه داش بزرگه -

 . برادر يهنوز اول راه. يفَك بزن ديكن كه بد جور با سهيتو برو ماستت رو ك. هم دوستمون دارن كارمون راحت تره
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 :زد و گفت يلبخند جذاب شيبا اعتماد به نفسِ ذات نيرادو

 . و تماشا كن سايوا. زنم ياز شما دو تا هم جلو م يبه زود يآره خب هنوز اولِ راهم، ول -

 :گفت انيو را دنديو خندد هر

و  ريبه خ طونيكه از خر ش دنيبه ناز كش يشروع كن ديكه اگر هم قبولت كرد تازه با. يبه عشقت اعتراف كن ديهم با. كارِ تو سخت تره يول -

 . شه و خالف گذشته ات رو فراموش كنه ادهيپ يخوش

 :سر تكان داد و گفت يبا همان ژست و حالت قبل نيرادو

 . ديدار شيرو در پ يكه راه دراز ديشماها به فكر خودتون باش. كنه، مطمئنم يفراموش م -

 . كرد يجذاب جلوه م شياز پ شيبود ب نيقد بلند و چهارشانه در آن لباس كه مشابه لباس رادو. به خود انداخت نهينگاه آخر را در آ انيرا

 يرو دهيبه حالت خواب شيموها ييفشن كه قسمت جلو يموها. آمد يبلكه هم جذاب تر به چشم م. از آن دو نداشت يهم دست كم راشا

 . همچون برادرانش دهيورز يكليه يقد بلند و دارا. بود ختهير يشانيپ

 . كردند يم رهيرا به خود خ يا نندهيچشم هر ب تيو در كمالِ جذاب ييبايمشابه به ز يها پيسه با ت هر

***** 

و خوش  دهيورز يباال تنه . تنه اش بست نييرا به دور كمر و پا دشيسف يحوله . زنگ خورد لشيآمده بود كه موبا رونيتازه از حمام ب انيرا

 . ديچك يستبرش م يها نهيس يبه رو شيموها يآب از رو يبود و قطره ها انيفرمش نما

را در هم  شياخم ها. بود يشهسوار يشماره . نگاه كرد لشيموبا يبه صفحه . كه در دست داشت را پشت گردنش انداخت يكوچك ي حوله

 . تنش از حرارت حمام گرم بود و حاال از زور خشم ملتهب شده بود. مبل نشست يرو. ديكش

از  شهيهم. تماس را فشرد يبرقرار يدكمه  يآن يميبا تصم ينه، ول ايرو مردد بود كه جواب بدهد  نياز ا. چه زنگ زده است يدانست برا يم

 . بود زاريب زديبگر يزيكه از چ نيا

 . الو -

 . ديچيپ يدر گوش) يپدر هان( يشهسوار اديفر يصدا

  ؟يهست يمعلوم هست كدوم گور چيه انيرا. الـــو -

 . كرد آرام باشد يسع. گذاشت و مشت كرد شيپا يرا به رو دستش

 :و خشك جواب داد سرد

 شده؟  يزيچ -

 كه نرفته؟  ادتي. مهلت چكاته گهيچهار روز د. تيخودت رو نزن به خر -

 . رسه يبه دستم م يهم به زود شيباق. نه، نصفش رو جور كردم -

 . ارميبا خودم ماونا رو هم . طلبكارا هستن ي هيدر ضمن بق. سر وقتت اميچون اگر نرسه راسِ موعدش با مامور م. دوارميهه، ام -

 :شد يعصبان
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 . نداره يربط يبا من طرفن و به كس هيبق. يشما از من طلب دار -

 يكار ؟يدخترم رو كه هنوز فراموش نكرد. شه ينم هيهم تسو تيبا پرداخت بده يحت. نشده هيحسابم باهات تسو. يرو دار يليخ. خفه شو -

 . يتقاصش رو پس بد ديبا ييجا هي يتو يوقت هي. كنم يوقت فراموش نم چيرو ه يمن كرد يِكه با هان

 :زد اديخشم فر با

اون . ديچيپ يشماره داد و به پر و پام م. اون بود كه اومد طرفم نياز اول ا. نداشتم يكار چيمن با اون دختر ه. كهيحرف دهنت رو بفهم مرت -

چه  وگه  يم ييزايدخترِ ناز دونه ات چه چ ينيكه بب يع كدوم گور بوداون موق... يگفت حاضره هر كار بخوام برام انجام بده حت يموقع كه بهم م

 . گذشت يازش نم يراحت نيبود به هم گهيهر كسِ د. باهاش نداشتم يكردم كار يكنه؟ بازم مردونگ يم يشرمانه ا يب شنهاداتيپ

 . حرف مفت نزن. يداد شيتوئه كثافت، باز -

 يدوست يگفتم باهاش رابطه  ستين ليم يخودش ب دميد. باشه يطور نيكردم ا ياولش فكر نم. با دخترت نداشتم و ندارم يصنم چيمن ه -

 زتينه، دخترِ عز دميد يول ن،يساده، هم يدوست هيفقط و فقط . يداد يشتريو بهم فرصت ب يصورت كوتاه اومد نيدر ا ديبرقرار كنم شا

. دادم يرو م تيباالخره هر جور شده بود بده. مونم ينم يمنت كس ريوقت ز چيمن ه يدون يهم خوب م خودت. دهيد امبر يا گهيد يخوابا

بهش . كه بهت داشتم با خبرش كردم ياز بده يحت. به طرفم اومد شيقلب يو خواسته  ليازش سوء استفاده نكردم، گولش نزدم، خودش با م

تا  يكردنش تالش كن فايبهتره تو ا ،يكن يرو باز تيپدرِ خوب و با مسئول هينقشِ  يخوا ياگر م. نباشهتوش  يرو گفتم كه بعد حرف زيهمه چ

 . تيالاقل بشه بهت گفت پدرِ با مسئول

 . سرش را در دست گرفت و فشرد. ديلرز ياز زور خشم م شيسر تا پا. مبل يپرتش كرد رو تيرا قطع كرد و با عصبان تماس

 . هنوز مانده بود گريد يمين يرا فراهم كرده بود، ول ياز بده يميگفته بود ن يكه به شهسوار يزيق همان چطب. شد يمهلتش تمام م گريروز د دو

 يدراز شود، ول شيجلو ريبه خ يدست كس يحت ايبر سرش باشد  يدوست نداشت منت. جز برادرانش رو بزند يعنوان حاضر نبود به كس چيه به

 . بودند ميسه گريكديآنها با هم و در مشكالت . برادرانش فرق داشتند

 . دميحرفات رو شن -

 . مبل نشسته بود يرو شيجلو نيرادو. را بلند كرد سرش

 :نزد كه او ادامه داد يحرف

 . جور شد. اش رو نخور گهينصف د يغصه  -

 . كم كم چشمانش گرد شد و دهانش باز ماند. با تعجب نگاهش كرد اول

 ! ؟يآخه چه جور! ؟يچ -

 :لبخند زد و سرش را تكان داد نيرادو

 . يعجله كرد يتو ه يدارم، ول اديبهت گفته بودم صبر كن من دوست و آشنا ز -

 ... و دارن ازيكه خودشون ن نيا ايپول رو بده  نيا ستيحاضر ن يكس يتو گفت يول -

بعد از  يكارمند بوده، ول يشركت هي يتو. خواد يخواسته بزنه به كار رو فعال نم يكه م يونيلياز بچه ها بهم زنگ زد گفت ده م يكي يآره ول -
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خالصه گفت چون مهندس  يچيه. گهيد استيشركت خصوص نياز ا. كنن نيگزيو متاهل جا ديجد يرويكه ن رونيندازن ب يمجردا رو م يمدت

حاال كارش  يبشه ول كياز دوستاش شر يكيمغازه با  هيتو  ونيليده م نيخواسته با ا يتا قبل از اون م. موسسه قبولش كردن هي تو وترهيكامپ

 . نداره يازين ونيليده م نيبه ا يگفت تا مدت. جور شده و باز مشغول شده

 :لبخند زد يخوشحال با

 . مونه يم گهيد ونيليپانزده م يول ه،يكه عال نيخب ا -

 . اونم حله -

 ! چه طور؟ -

دوست راشا هم . خواد يپولش رو م گهيدوست من كه گفت تا دو ماه د. رو، راشا از دوستش قرض كرده گهيد يپنج تاش رو از دوستم و ده تا -

 . سه ماه ايدو  تاينها. اگه زود بهم برگردونه بهتره يگفته فعال الزم ندارم ول

 . مطمئن باش. دم يبهشون پس م گهيتا دو ماه د. شه ينم نيبهتر از ا. خوبه يليخ -

 :داد هيمبل تك يكرد و با لبخند به پشت يپف

 . هم خالص شدم بتيمص نيخدا، شكرت كه از ا يوا -

 . برداشت زيخ نيو به طرف رادو ديجا پر از

 :شونه اش زد و گفت يرو د،ياش را برادرانه بوس گونه

 . يرو در حقم تموم كرد يبرادر. چاكرتم، دمت گرم -

 :ديخند نيرادو

 يكرد به موقع بهش برم شيباالخره راض. صحبت كرد يليداده خ ونيليدوستم كه پنج م نيبا ا. بود ريگيبرو دعا به جونِ راشا بكن كه همش پ -

 . يگردون

 :ديخند

 . كنم يجبران م. نيباحال يليجفتتون خ. نوكرِ اونم هستم -

 ! ؟يچه جور -

 :و گفت ديهم خند باز

 . ارميبا آبكش واستون آب م تونيتو عروس -

 . يخسته نباش -

 . يراحتم كرد. كه االن در رفت ميخستگ -

 . دنديدو خند هر

***** 

 :تارا
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 . خواد خب يدن منم دلم م يهمه دارن اون وسط خودشون رو تكون م نيا. بچه ها حوصله ام سر رفته -

 :گذاشت، گفت يبه دهانش م بيقاچ س كيكه  يدر حال ترالن

 . ميد يم يتكونِ اساس هيوسط  مير يهر سه م. ارميرو ب بيس نيبذار من دخلِ ا -

 :ايتان

 . من حوصله ندارم نينه خودتون بر -

 :تارا

 . گرده يحوصله ات هم برم يايحال م يرقص يم. شه ينُچ نم -

 . حرف تارا تكان داد دييتا يسرش را به نشانه  ديجو يرا م بيهمان طور كه س ترالن

 :خاص گفت يبه اطراف انداخت و با لحن ينگاه ايتان

 . انيفكر نكنم ب. ستين ياز پسرا خبر. گما يم -

 . را بر هم نزندجو ساكت و معنادار  نيداد ا حيهم ترج ايتان. ديبا اخم نگاهش را دزد. ستاديدهان ترالن از حركت ا. مغموم و گرفته اخم كرد تارا

***** 

در دلِ هر سه نفر  يبود ول يشاد و خوب يفضا. خواند يشاد را م يبلند آهنگ يبا صدا يج يد. دنديرقص يمهمانان م انيم جانيسه با شور و ه هر

 . بر پا بود ييغوغا

شانه رها كرده بود و  يرا آزادانه رو شيموها. و درخشان بر تن داشت بايز يها يها و سنگ دوز نيكت و دامن به رنگ بنفش با نگ كي ايتان

 . كرده بود نييتز ييبايبنفش آنها را به ز يها نيبا نگ يتل به رنگ نقره ا كي

 يريجزن يها شهيبسته شده بود كه با ر يمانند ريشلوار كمربند زنج يكوتاه بود و باال يكت و شلوار قرمز به تن داشت كه كتش كم ترالن

بزرگ و گل  يا رهيرا با گ شيموها. افزود يو ظرافت رقصش م ييبايداشت و بر ز يشكلش با هر تكان، در حال رقص آنها را به حركت وا م

 . بود ختهيصورتش ر ياز آنها را از قسمت جلو تو يمانند به رنگ قرمز پشت سرش بسته بود و تره ا

جنبه  نيشتريشلوار، ب ييقسمت باال ديپهن و سف يبه تن داشت كه كمربند يبه رنگ مشك يو شلوار براق و چسبان ديبلوز اسپرت به رنگ سف تارا

را از پشت جمع كرده بود  شييرنگ موها يمشك ييِمو ي رهيگ كيبا . ديكش يبه رخ م شهيرا جذاب تر از هم كشيرا داشت و كمر بار ييبايز ي

 . بود حالت داده يآن را كم ييجلو تو قسم

از پسرانِ مجلس از همان ابتدا به آنها دوخته شده  يليچشمِ خ. و جذابشان بايو ظاهرِ ز پينسبتا كم و مات داشتند، متناسب با ت يشيسه آرا هر

 . بود

 . نگاهش را دنبال كردند ريسو مات مانده بود مس كيتارا كه چشمانش به  دنيبا د. سرخ شده بودند جانيشدت ه از

 . دهان هر سه از تعجب باز مانده بود. از تارا نداشتند يخودشان هم دست كم حاال

 . شدند رهيرقص فاصله گرفتند و به آن طرف خ ستيپ از

 :لرزان گفت تارا
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 ! خودشونن؟... خو -

 :ترالن

 . جور هيمدل و  هيهر سه . زدن يپـــــيبچه ها عجب ت يوا. آره -

 :ش تشر زدبه خودش آمد و رو به خواهران ايتان

 . كنن چه خبره يفكر م ننيخودتون رو، ما رو كه بب ديجمع كن ؟يحاال كه چ -

 نيب نيدر ا. بود شانيكنترل چشمانشان به دست دل ها. دست خودشان نبود يكردند به آن طرف نگاه نكنند ول يو سع ستادنديدو صاف ا هر

 . داد ينم يمغزشان فرمان

 . ضربان قلبش باال رفته و نفسش به شماره افتاده بود نيرادو دنيبا د. از دخترها نداشت يهم دست كم ايتان

 . شد دهياول كه وارد شدند چشم اكثر دختران به طرفشان كش يدر همان لحظه . جذاب شده بودند شياز پ شيسه برادر، آن شب ب هر

 . خاص و زنانه به طرفشان رفت يبود با لبخند و عشوه ا يكه صاحب مهمان اليژ

 :تند گفت تارا

- اديچه ناز و غمزه هم م. ره طرفشون يداره م. نيدوستت رو بب ايتان! ا . 

و ترالن  ايپسرها هم خودشان را همراه تان. كرد يبا پسرها سالم و احوال پرس اليژ. نظر داشت ريهمه همراه خواهرانش در سكوت آنها را ز ايتان

 . كردند يو تارا معرف

پسرها . دنديهر سه نگاهشان را دزد. بودند اشاره كرد ستادهياز سالن كه دخترها ا يمحو شد و به گوشه ا اليلبان ژ يآرام آرام از رو لبخند

 . سر تكان دادند اليگذرا به آنها انداختند و رو به ژ ينگاه

نشان ندادند و گرم  يتوجه چيپسرها ه ينگاهشان كردند ول يه آرامهر سه ب. مقابل دخترها نشستند يبرخالف تصور، آنها درست نقطه  يول

 . صحبت شدند

 :ترالن

 . دنيما رو كه د! جا؟ نيا ومدنيپس چرا ن -

 :ايتان

 . كنن ياالن اصال نگامون هم نم يول دن،يآره د -

 :ديمردد پرس تارا

 هان؟  دن،يواقعا ند ديخب شا -

 :با حرص نگاهش كرد ترالن

 . بعد روشون رو كردن اون ور و انگار نه انگار ينگامون كردن، ول قيهم دق يليخ ؟يكور بود -

 :تارا

  ؟يديد يبود پس چه جور نييتو كه سرت پا -
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 :ديخند

 . گهيد گهيد -

 :گفت ايتان

 . ميرقصمون برس يمه به ادا ميبر. هستند يمهمون نيا يانگار نه انگار كه تو. اونا به حال خودشون باشن ما هم به حال خودمون ديبذار -

 . گذاشته بود انيآنها را در جر ايخود تان. با خبر بودند نيبه رادو ايتان ياز موضوع عالقه . دو با تعجب نگاهش كردند هر

 :كه ادامه داد ديخود د يآن دو را به رو نگاه

  م؟يكردن حاال بهشون بدهكار هم بش يكار خوب يليخ. ميندار يما هم كه قصد منت كش. توجه باشن خب باشن يخوان بهمون ب ياگه م! ه؟يچ -

آن هم، . حضور داشت يكه عشقشان در آن مهمان نيا. سخت بود ياعتنا باشند، ول يفكر كردند و در آخر قبول كردند كه آنها هم ب يدو كم هر

 . گرفتند يم دهيناد ديحال با نيبا ا يول ريهمه جذاب و چشمگ نيا

 . دخترها بشوند يبود آنها هم متوجه كم محل نيقصدشان ا. ننديبتوانند آنها را بب يپسرها به راحت قرار گرفتند كه يجور درست

معترضانه در  يهمگ. خواند كه ناگهان صدا قطع شد يآهنگ فوق العاده شاد م كي يج يد. لرزان مشغول رقص شدند يقلب يول يسه با طناز هر

 . ستادنديخود ا يجا

را  كرفنيخواننده را از او گرفت و م تاريشد كه راشا گ شتريتعجبشان ب يو وقت. دنديد يج يد يبه سكو نگاه كردند با تعجب راشا را جا يوقت

 . كرد ميتنظ هيپا يرو

كرد و بعد از آماده  يرو به جمع معذرت خواه كرفنيم يتو. زمزمه كرد او هم با لبخند سر تكان داد يزيزد چ يكه آهنگ م يگوش كس ريز

 . پر از معنا و مفهوم خاص يآهنگ شاد ول كي. شدن شروع كرد

 )گانهيآهنگ دوستت دارم از محسن (

 ندارم اصال ينقش يول تميزندگ يتو من

 از من يديكه شن يهر چ يگرفت دهينشن تو

 برات نداره يفرق گهيو نبودم انگار د بود

 ارهيداره حرصم و در م ياليخ يهمه ب نيا

 عشقمون رو بهم بگو كه بدونم فيتكل

 نمونم اينباشم، بمونم  باشم،

 يبهم ندار يعشق چيترسم كه بفهمم ه يم

 يواسم نذار ييجا چيكه كنج قلبت ه نيا اي

  چارهيدوستت دارم منِ ب آخه

 و داره يجز تو كس ايدلم تو دن مگه

وجودش شده بود  يبود و همه  ستادهيثابت ا. ديفهم يآنها تارا حال خود را نم نيدر ب يمدت دخترها خود را مشغول رقص نشان دادند ول تموم
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 . چشم و به راشا زل زده بود

 . شده بود رهيخواند و تمام مدت در چشمان نمناك تارا خ يشاد م تمير يآهنگ را با احساس ول راشا

 رهگذر تو خوابت هي تم؟يزندگ يكجا

 اكثر خاطراتت يتو يموجود اضاف هي

 يباهام ندار يكار چيو ه رميم يدارم م ينيب يم

 ياريحرصم و در م ياريحرصم و در م يدار جاتيبا غرور ب تو

  يول تميزندگ يتو من

 و داره يجز تو كس ايمگه دلم تو دن چارهيدارم منِ ب دوستت

 . او برداشت و به رو به رو دوخت يراشا نگاهش را از رو. در حال رقص هم توجهش به راشا بود يتارا به خودش آمد ول. زد شيبه بازو ترالن

 . زد يم تاريگ ييبايخواند و همراهش به ز يكامال هماهنگ آهنگ را م يلبخند بر لب نداشت، ول يخواندن حت نيح در

 يو مهمانانِ در حال رقص م يرا به گوش تماشاچ يجذاب تميشد و ر يم دهيكش تاريگ يها ميس يرو يو مردانه اش تند و حرفه ا دهيكش انگشتان

 . كرد يم قراريو شاد كه قلب تارا را ب ريدل انگ ييصدا. رساند

 رهگذر تو خوابت هي تم؟يزندگ يكجا

 اكثر خاطراتت يتو يموجود اضاف هي

 ندارم اصال ينقش يول تميزندگ يتو من

 از من يديكه شن يهر چ يگرفت دهينشن تو

 برات نداره يفرق گهيو نبودم انگار د بود

 ارهيداره حرصم و درم ياليخ يهمه ب نيا

 عشقمون رو بهم بگو كه بدونم فيتكل

 نمونم اينباشم، بمونم  باشم،

كرد و  ينگاهش م مانهيدختر صم. در كنارش نشسته بود و هر دو مشغول گپ و گفت بودند بايز يدختر. افتاد انيرقص به را نِيترالن در ح نگاه

 . داد يهم دوستانه لبخندش را پاسخ م انيرا. زد يلبخند م شيبه رو

 . داد يزد و سر تكان م يلبخند م شيبه رو نيرادو يهر از گاه. زد يكنارش نشسته بود و با او حرف م يبا طناز اليژ. نگاه كرد نيبه رادو ايتان

 . داد يرا نشان نم نيا شانيحالت ظاهر يدو در دل مشغول حرص خوردن بودند ول هر

 . شدند رهيرا چرخاندند و به دخترها خ شانيبود هر سه برادر سرها انيآخر كه آهنگ رو به پا يلحظه  در

ناآرام بود و وجودشان از آن  شانيقلب ها. دوخت ايو جذابش را به تان ينگاه آب نيرا به ترالن و رادو مشينگاه مستق انيرا. در چشمان تارا راشا

 . شد دهيآتش كشنگاه به 

 يبهم ندار يعشق چيترسم كه بفهمم ه يم
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 يواسم نذار ييجا چيكه كنج قلبت ه نيا اي

 و داره يجز تو كس ايمگه دلم تو دن چارهيدوستت دارم منِ ب آخه

 . دارم دوستت

با نگاه جذابش رو به مهمانان . آنها لبخند بر لبان راشا آورد يدوباره دوباره  اديفر. و هورا و سوت مهمانان به آسمان رفت غيدست و ج يصدا

 . به طرف پسرها رفت ندازديهر چند كوتاه ب يبدون آنكه به تارا نگاه. آمد نييسكو پا يرا به او داد و از رو يج يد تاريگ. تشكر كرد

راشا جذبش  يصدا. بار كنار راشا نشست نيا اليژ يد، ولهمچنان با آن دختر مشغول حرف زدن بو انيرا. خودشان بودند يسه تو حال و هوا هر

 . مهمانان مجذوبش شده بودند و كنارش تجمع كردند يهمه . كرده بود

 . دادند ينشان م گريكدينشسته بودند و ظاهرا خود را سرگرم حرف زدن با  زشانيپشت م دخترها

 . كردند ينشسته بودند و به مهمانان نگاه م رگيهر سه مغرور و جذاب كنار همد. كم اطراف راشا هم خلوت شد كم

دادند  يتفاوت نشان م يطورخود را ب نيا ديشا. بودند يفرار يزيآنها هم از چ ييگو. كردند يجز پسرها صحبت م زيو ترالن و تارا از هر چ ايتان

 . طور نبود نيدر اصل ا يندارند، ول يتياهم شانيكه نشان دهند آنها برا

هر سه با وحشت در . انفجار تند سرش را بلند كرد بِيمه يصدا دنيكرد كه با شن يگذاشته بود و به خواهرانش نگاه م زيم يسرش را رو تارا

 . شدند رهيسوخت خ يو م ديكش يو به ساختمان كه در آتش شعله م ستادنديا شانيجا

 . كردند يآتش نگاه مبه  ميعظ يدخترها با شوك نيب نيراه انداخته بودند و در ا اديو فر غيج تيجمع

 . پرتاب شدند رونيانفجار شكسته و به ب نياول با ا يطبقه  يو پنجره ها شهيش. بلند انفجار به خودشان آمدند يصدا با

 . گشتند يوحشتناك م طيفرار از آن ازدحام و مح يبرا يدنبال راه تيجمع انيو در م دنديكش يبلند غيسه ج هر

نفر كه با شتاب از كنارش  كي. نبود يكردنشان كار آسان دايپ يآن همه شلوغ انيدر م. زد شانيو صدا ستاديكه خواهرانش را گم كرده بود ا تارا

برسد راشا دستش را گرفت و بلندش  يبيقبل از آن كه به او آس. ديكش اديو از درد فر نيزد كه پرت شد رو زم يمحكم يشد به او تنه  يرد م

 . ردك

 . زدند يشدند و به آنها تنه م يبا ترس از كنارش رد م تيجمع

 . كرد يپهن و مردانه اش مخف ي نهيتارا دستانش را به دور گردن او حلقه كرد و سرش را در س. دست بلند كرد ياو را رو راشا

محكم به او تنه  دنيمهمانان در حال دو. كرد يبا وحشت به اطرافش نگاه م. افتياز آنها ن ياثر يزد ول يو تارا را صدا م ايبلند تان يبا صدا ترالن

 . ساكت شد انيرا دنياما با د. ديكش غيبرگشت و بلند ج. شد دهيدستش محكم كش انيم نيزدند در ا يم

و  شيپر از تشو طين محاز آ ديبا. آرام كردنش نداشت يبرا يفرصت. او را در آغوش گرفت انيرا. شده بود لياش به هق هق تبد هيگر

 . شدند يخطرناك دور م

از  يبياو گذاشت و عطر تنش را كه ترك ي نهيس يترالن سرش را رو. كرد دنيشروع به دو تيطور كه او را در آغوش داشت همراه جمع همان

 . ديادكلنِ تند و تلخش بود به مشام كش

 . نكرد شيرو محكم او را در آغوش گرفت و رها نياز ا. نخواهد كرد دشيتهد يرا بست و حس كرد در آن آغوش گرم و امن خطر چشمانش
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بود و  ستادهيا يكنار. دياز ترالن و تارا ند ياثر. به اطرافش انداخت ينگاه. ديكش يم غيبلند ج يكرد و در همان حال با صدا يهق هق م ايتان

كه در آتش  يهم به ساختمان يبودند و گاه طيفرار از آن مح يبرا يبه فكر راه كيو هر  دنديدو يوحشت زده كه با شتاب م تيبه جمع يگاه

 . شد يم رهيسوخت خ يور بود و م هشعل

 . نگران خواهرانش بود يدانست ول يرا نم يآتش سوز علت

 . بود ستادهيدرست كنارش ا. شد دهيبا ترس نگاهش به آن سمت كش نيرادو يصدا دنيشن با

 . خطرناكه ينيب يمگه نم ؟يكن يجا چه كار م نيا -

 :هق هق نگاهش كرد با

 . دونم كجان ينم... ينم... ستندياونا ن... خواهرام نيرادو... را -

را در دستان  ايدست سرد و لرزان تان. ديكش شيموها انيم يكالفه دست. در هم رفت شياخم ها اياشك ها و نگاه ملتمسِ تان دنيبا د نيرادو

 . گرمش گرفت و فشرد

 :ش گفتگوش ريز آرام

 . پس آروم باش. ميجا بر نياز ا ديبا. و راشا مواظبشون هستن انيرا. نگران نباش -

هر . ديدستش را كش نيراحت شده بود كه رادو يتا حدود الشيكه خواهرانش در امان بودند خ نياز ا. آرام گرفت ايچند جمله، قلب تان نيهم با

 . كردند دنيدو شروع به دو

 . ذاره يكه نم تيجمع نيا م؟يرد بش يآخه چه طور -

 . و ول نكن ريفقط دست منو محكم بگ -

 :شد و ادامه داد رهيچشمانش خ در

 . شه يم يچ ستيمعلوم ن. اگه گمت كنم -

صورتش را از او  عيسر يليخ نيرادو يشد، ول رهيگفتن داشتند خ يبرا ياريبس يدر آن چشمانِ پر رمز و راز كه حرفا يچند لحظه ا ايتان

 . داندبرگر

 . دنديخودشان را به سمت در كش تيجمع انياز م يبه سخت. فشردند يانگشتان خود م انيرا محكم م گريكديدو دست  هر

 . دادند يسر م اديو فر غيمهمانان وحشت زده ج بيمه يشد و از آن صدا ياز ساختمان منفجر م يلحظه قسمت هر

 . كردند قيحر يِو افراد ماهرانه شروع به خاموش ستاديباغ ا يرو به رو ركشانيآژ يآتش نشان نيماش. آمدند رونيهر شش نفر از باغ ب باالخره

را بغل  شيپشت فرمان بود و ترالن كنارش نشسته بود و بازوها انينشسته بودند و را نيرادو نيو ترالن به همراه راشا و تارا در ماش انيرا

 . هنوز وحشت زده بود. گرفته بود

كه  يينجواها. در آرام كردن او داشت يعاشقانه سع يراشا با زمزمه ها. ديلرز يدفاع م يكوچك و ب يدر آغوش راشا چون پرنده ابا ترس  تارا

 . رديآرام بگ يكرد و آغوش گرمش همه و همه باعث شد تا او كم يگوشش م ريز

فشرد و  يوحشت زده دستانش را در هم م. كنارش نشسته بود ايپشت فرمان بود و تان نيرادو. نشسته بودند ايتان نيدر ماش ايو تان نيرادو
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 . را كه هنوز داخل باغ بودند را از آن جا خارج كردند ياشخاص قيحر يپس از اطفا يافراد آتش نشان. سوخته بود مهينگاهش به ساختمانِ ن

 . ديكش نييپنجره را پا ي شهيش نيرادو. رفت ايتان نيبرگشت و به طرف ماش قهيبعد از چند دق. شد و به طرف آنها رفت ادهيپ نياز ماش انيرا

 شده؟  يچ -

 . دميرو پرس يسوز شيرفتم علت آت -

 بوده؟  يخب، چ -

بودن و فقط چند تا از آشپزا تو  رونياومده همه ب شيمشكل پ نيكه تو آشپزخونه ا نيمثل ا. گفت علتش نشت گاز بوده ياز مامورا م يكي -

 . راه افتاده يسوز شيآت نيجرقه ا هيبا متوجه نشده و  يكس. بودن

 :به ساختمان انداخت و سرش را تكان داد ينگاه مين. كرد يمكث كوتاه نيرادو

 . ستيمناسب حال دخترا ن طيمح نيا. ميجا بر نيهر چه زودتر از ا ديبا -

  ؟ياوك. ايب نيماش نيتو هم با هم. ميايتو م نيما با ماش. باشه -

 . موافقت تكان داد يرا به نشانه  سرش

دو تا . آورد رونيب ياز داخل آن سه تا روسر. را برداشت ينسبتا بزرگ فيك نياز عقب ماش. و نگاهش كرد ستاديهم ا انيزد كه را شيصدا ايتان

 . رفت نشانيهم سرش را تكان داد و به طرف ماش انيرا. داد انياز آنها را به را

 . نگاهش كرد ايتان. ا در آوردكتش ر نيرادو. را سر كرد يروسر ايتان

 يكم. او گذاشت يبازوها يكت حركت داد و رو يدستانش را رو. انداخت ايلرزان تان يشانه ها يكتش را آرام به رو. به طرفش خم شد يكم

 . شدند رهيخ گريكديسرش را چرخاند و در چشم  ايمكث تان نيهمراه ا. مكث كرد

لذت بخش سراسر وجودشان را  ييرو گرما نيسوزاند و از ا يرا م ايتان فيپوست لط نينفس رادو يكه گرما يبه طور. كم بود يليشان خ فاصله

 . در برگرفته بود

كم و  ايخودش را با تان يحواسش به آن نبود كه ناخودآگاه دارد فاصله . به خودش آمد. ملتهب بود نيزد و نگاه رادو يم يبه سرخ ايتان ي گونه

 . دنديكش قيهر دو نفس عم. ديعقب كش عيسر. كند يكمتر م

 . كردند يم بيعج ييهر دو احساس گرما. كار را كرد نيهم از سمت خودش هم ايتان. تر داد نييپا يپنجره را كم نيرادو

 :بم و جذاب گفت يينگاهش كرد و با صدا نيرادو

 . يخور يرو بده باال، سرما م شهيش -

 :آرام گفت. چشم نگاهش كرد ياز گوشه  ايتان

 . گرممه. نه خوبه -

 :لب زمزمه كرد ريز. به رو به رو نگاه كرد نيرادو

 . منم -

 :بود نگاهش كرد و گفت دهيكه نشن ايتان
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 ! ؟يگفت يزيچ -

تا  يداشتند ول بر آن را يتوجه يدر ب يهر دو سع. شد يم شتريوجودشان هر لحظه ب يگرما. نگفت يزيبا لبخند نگاهش كرد و چ نيرادو

 . كرد يو آنها را ناآرام م ديتپ يم نهيدر س يقراريبا ب شانيقلب ها. موفق بودند يحدود

 . پشت سر هم حركت كردند نيها را به دخترها داد و هر دو ماش يروسر. آنها هم تكرار كرد يپشت فرمان نشست و همان جمالت را برا انيرا

***** 

 

 »ايتان«

تو دلم نبود و آروم شده  شيپ قهياون ترس و وحشت چند دق گهيد. ره يم يرو داره اشتباه ريخودم بودم كه متوجه شدم مس يحال و هوا تو

 . بودم

 . و مسخ كننده اش به جاده زل زده بود يبود و با همون نگاه جد يصورتش كامال جد. تعجب نگاش كردم با

موند همون پس  يكرد و ردش كه تو تنم م يبرق با شتاب از بدنم عبور م انيبه جر هيه شبرعش هيافتاد  يو آرومش كه به چشمام م يآب نگاه

تا . ديبخش يبا هر نگاه اون، به جسم و روحم گرما م يبست ول يم خيكرد و تنم  يم دايپ يبيبدنم لرزش عج. گذاشت يبود كه به جا م ييلرزه ها

 . آه... پس چرا، االن. حالت ها بهم دست بده نينداشته كه ا يسابقه ا نيچن االح

 :رو بهش كردم و گفتم آروم

  ؟ير يرو درست م ريمس يدار يمطمئن -

 :كالم جوابم رو داد هي

 . نـه -

 :تعجب نگاش كردم با

 ... مگه ؟ير يكجا م يپس دار! ؟يچ يعني! نـــه؟ -

 . يفهم يصبر كن خودت م -

 . رونيكردم دو تا كلمه از دهانِ مبارك بندازه ب يانگار زورش م! زد؟ يحرف م يجور نيا چرا

زود جمع و  يليخ يلبخند محو نشست رو لباش ول هيحس كردم . نه تكون خورد نه نگام كرد يرو داشبورت، ول دميشدم با مشت كوب كالفه

 . جورش كرد

 . رو از سر گرفتم يكار امشب و گذشتشون افتادم و باز كم محل داي. مغزم به كار افتاده بود دم،يترس ينم يزياز چ گهيكه د حاال

 :بلند گفتم نسبتا

 . پس نگه دار. صاحبش منم نيماش نيا يناسالمت -

 . صد برابر جذاب تر شد يليكه خدا وك. زد پوزخند

 . كنم كه كجا بره و كجا نره يم تشيمنه و من هدا يفرمون هم تو دستا نيهستم و ا يجنابعال نِيماش يمن هم راننده  -
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 . راننده يگ يخوبه خودت هم م. نه بابــــا! هه -

 :ادامه دادم بلندتر

 . االي ؟يبر يكجا م يبگو منو دار -

مگه مرض ! چرا؟ يول اره،يرو درب ادميداد و فر يكرد تا صدا يم تميانگار داشت اذ. وجه چيلباش، به ه يچشماش خندون بود ول. كرد نگام

 ! داره؟

 . ـــــادياونم، رو حالت ز دميد يكرده بودم فقط ولوم رو م ياگر هم بود دكمه هاش رو قاط. هر صورت كنترلم دست خودم نبود در

 . جا به جا شدم يكم

 . مييكجا نميتونم بب يكه نم كهيقدر تار نيا. و برهوته ابونيجا كه همش ب نيا ؟ير يكنم بگو كجا م يخواهش م -

 بده؟ . ميكم خوش بگذرون هي ميخوا يم. مير ينم يبد ينترس جا. گم يبهت م -

داد عقب و نگاهش رو به  يسرش رو م ديخند يبلند م يوقت. ديكه تنم لرز يجور. خنده رينگام كرد و با همون نگاه زد ز. وحشت نگاش كردم با

 . شد يكه فوق العاده م يجور. دوخت يباال م

 :خنده درش بود گفتاز  يكه هنور رگه ا ييصدا با

 ... كه نينه ا ميدخترِ خوب گفتم خوش بگذرون -

 :لب ادامه داد ريخنده سرش رو تكون داد و ز با

 . اياز دست تو تان -

 ييتا جا. كرد يتر م جيو گ جيكه منو هر لحظه گ ياحساس. جور احساس درش بود هيچه طور بگم؟ . كرد انيب يجورِ خاص هيآخرش رو  ي جمله

 . رو نتونستم نپرسم نيا يخواد چه كار كنه، ول يم نميدادم سكوت كنم و بب حيترج. كردم يكه هنگ م

 ! بچه ها كجا رفتن؟ -

 . يچه قدر عجله دار ،يخانم يفهم يصبر كن م -

 :ادامه داد ينگام كرد و با لبخند خاص طنتيچشم با ش يگوشه  از

 . يواسه خوش گذرونــــــ -

 . قهقهه زد ديمنو كه د يده و نگاه عصبانبه هم فشر يلبا

 :دلم گفتم  تو

 يمن بودم كه دلم رو م نياون موقع ا. شد يفرصت جور م هيكاش . تنگ شده بود شيريدلم واسه حال گ. چه خوشش هم اومده! مرض -

 . دميخند يو هرهر بهش م دميچسب

 يهم از زور خستگ يچشمام خمار بود و گاه ريچون تموم مس. برد كه نگه داشت يداشت خوابم م گهيد. ميبود ريساعت تو مس كيبه  كينزد

 . دميند يكيجز تار يزينگاه كردم چ رونيبه ب نيشدم و از تو همون ماش اريكه هوش يوقت. اطرافمون چه خبره دميافتاد درست نفهم يرو هم م

 ! كجا رفته؟ يعني. خــــدا نبود يوا. با ترس اطراف رو نگاه كردم. ستين دميد مييتا بهش بگم كجا برگشتم
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. ديبار ينگاه كردم و وحشت از سر و روم م نيماش يبه پنجره . عقب دميو خز دميفرابنفش كش غيج هي شهياز پشت سرم محكم زد به ش يكي

 . مد ينشونت م! داد؟ يم ميداشت باز يعوض. گرفتم شيآت دميصورت خندونش رو كه د

اون . و خوشگلش يآب يفقط با خشم زل زده بودم تو چشما. خوام در رو باز كنم يتو جام نشستم كه نفهمه م يجور هي. كرد يداشت نگام م هنوز

 . داشت يچشمام بر نم يهم نگاهش رو از تو

رو باز كردم و به همون سرعت تا  نيرو گرفتم و در ماش رهيدستگ عيحركته ســــر كيبردم با  رهياون طرف آروم دستم رو به طرف دستگ از

 . حاال هرهر كن. كه حقتـــه يوا. صورتش يهلش دادم كه محكــــم خورد تو رونيبه ب اديبخواد به خودش ب

خوشگل و  مطمئن بودم خورده تو دماغِ. ديچرخ يكرد دور خودش م يهمون طور كه ناله م. زد و صورتش رو با دست پوشوند اديدرد فر با

 . شيقلم

 . كرد يشد و ناله م يخم و راست م يكردم كه ه يداشتم بهش نگاه م نهيدست به س. ام رو بهش دادم هيشدم و تك ادهيپ نياز ماش لكسير

 . شد نيحال نقش زم يو بعد هم ب ستاديحركت تو جاش ا يدفعه ب هي

 . و كنارش زانو زدم دميدستپاچه به طرفش دو. ختير دلم

شده؟  ينكنه ضربه مغز يخدا نمرده باشه؟ وا يوا. بود يصورتش به راست خم شده بود و كف دستش هم خون ياسمش رو صدا زدم ول لرزون

 . ــــــنيرادو. بدبخت شدم يوا. شه؟ حاال كه شــــده يهم مگه م يزيچ نيدر؟ همچ هيبا  يول

 . ختمير يصورت اشك م يهم به پهنا يكردم و از طرف يند بلند صداش مبل. رو تو دست گرفتم و تكونش دادم شيپهن و عضله ا يها شونه

 هوشيپس چرا ب. بند اومده بود گهيانگار د يبود ول يخون جار كهيبار هي شينياز ب. رو با دستام قاب گرفتم و برگردوندم سمت خودم صورتش

 شده؟ 

 . بد جور هول كرده بودم. رو خودم نداشتم يرلكال كنت. نه ايزنه  يم نميقلبش تا بب يهق هق سرم رو گذاشتم رو با

 ياش ضربان داره و صداش رسا به گوشم م نهياز س رونيقدر بلند كه انگار ب نيا ديكوب ياش م نهيس ي وارهيبلند به د يقلبش با صدا. خدا يوا

 ... پس. شكرت زنده ست ايخدا. رسه

دستاش تنگ تر و  يحلقه . در جا خشك شدم. و مردونه دور كمرم حلقه شد ياش بلند كنم كه دو تا دست قو نهيس يسرم رو از رو خواستم

 . برعكس بود زيهمه چ. نداشتم يدرد چيه يشدم، ول يكه داشتم تو بغلش فشرده م ييتنگ تر شد تا جا

 . ديچيپ يگوشم م يلند توب يدستاش دور كمرم حلقه شده بود و ضربان قلبش با صدا. اش بود نهيس يرو سرم

كنم؟  يگوشش دارم به ضربان قلبش گوشم م ريبخوابونم ز يكيكه پسش بزنم و  نيا يقدر آرومم؟ به جا نيكه بترسم ا نيا يچرا به جا ايخدا

 ! من چِم شده؟

 . آروم و پر از احساس. آروم بود. ديو جذاب به گوشم رس طونيشاد و خندون و صد البته ش صداش

 باعثش شده؟  يچ يدون يم ه؟يضربان ها چ نيا ليدل يدون يم ا،يتپه؟ تان يچه طور داره م ينيب يم. فقط گوش كن ا،يسرت رو بلند نكن تان -

 . داد يقلبش هر دو بهم آرامش م يخودش و صدا يصدا. دادم يروح نواز و آرام بخش گوش م يسكوت كردم و به اون صدا فقط

آغوش گرما  نيكه چه قدر ا يوا. شد و يم نييبا هر نفس سرِ من هم باال و پا. ديكش يقيگرفت و آه نسبتا عمآغوشش  يمحكم تر تو منو
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 . داشت

 :كرد نجوا

  ه؟يچ شيمعن ،يگ يبهم م ا،يكنه؟ تان يداره تو گوشت زمزمه م يقلبم با هر تپش چ يبگ يخوا ينم ؟يجوابم رو بد يخوا ينم -

 . ديكوب يام م نهيوار تو س وانهيقلب منم د. چون خودم هم حال و روزم مثل خودش بود. دونستم ياحساس رو م نيا يكامال معنا. دونستم يم

ضربان ها،  نيا يندارم و كشكه، ول مانيگفتم بهش ا يم يروز هيكه  يزيعشق، همون چ. شدم نيگفتند كه من عاشقِ رادو يها بهم م نيا ي همه

 . ديدرست د ديفقط با. هموند كه نه، عشق هستف يپر از معنا بهم م يتپش ها نيا

 . يو تو خال يته. شه يم بمونينس چيوگرنه با چشمِ بسته، ه م،يكن دايعشق دست پ قتيبه حق ميبكنه تا بتون رييتغ دمونيد ديبا

 . اش نهيس يدرست رو. چنگ زدم راهنشيرو باال آوردم و به پ دستم

 :گفتم آروم

 پس چرا من بگم؟  ،يدون يخودت كه م -

 . ديفهم. داشت يلرزشِ محسوس صدام

 . يخوام تو بهم بگ يم يتونم دركش كنم، ول يفهمم و م يرو از لرزشِ صدات م نيا. دونم يآره م -

 . داشت طنتيلحنم ش. دميخند

- گم يُنچ، نم ؟يزرنگ! ا . 

 :ديخند

 . طونيش -

بازم همون . خواستم برگردم كه دستم رو گرفت. ستادميكه نگاش كنم تو جام ا نيازش جدا شدم و بدون ا يبه آروم. دستاش شل شد ي حلقه

 . يبرق ازم رد شد، اونم با چه شتابـــــ انيانگار جر. حالت

 :گفت آروم

 . نگام كن -

بود كه  يبازتابش هم لرزش. زده بودم جانيهم ه يكردم و از طرف يبا تعجب نگاش م. با لبخند و نگاه آرومش دستم رو آورد باال. كردم نگاش

 . تمومِ تنم رو احاطه كرده بود

طور منو  نيدر خودش داشت كه هر بار ا ينگاه چه راز نيچشم ها و ا نيا. ميشد رهيهم خ يتو چشما. اش نهيس يدستم رو گذاشت رو كف

 كرد؟  يم قراريب

 . ديواضح و شد. كردم يدستم حس م ريقلبش رو ز تپش

ام از زور  نهيس يقفسه . چشمام رو بستم. زد شميهمون نفس آت يِكه گرما ديكش قينفس عم هي. گوشم ريدرست ز. جلو آورد يرو كم ورتشص

 . شد يم نييباال و پا يبه تند جانيه

 . ميزد يدو آهسته حرف م هر
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 . ايتان -

 . بله -

 شد؟ اصال از كجا شروع شد؟  يجور نيچرا ا -

 : گفتم يول ه،يدونستم منظورش چ يم

 . دونم ينم -

 . دادم رونينفسم رو ب جانيه ينفسِ دومش گُر گرفتم و ناخودآگاه من هم از رو با

رو  يلذتبخش ياز كف دستش گرما. دستم قرار گرفت، فشرد ياش بود دست اون هم رو نهيس يدستم كه رو. حال و روزم بود يمتوجه  كامال

 . ختير يبه وجودم م

  ؟يمون يم ،يازت بخوام باهام بمون -

 . خواستم بشنوم ينبود كه م يزياون چ نيا. اَه

 . كردم سكوت

  ؟يكن يكار رو م نيا. يازت بخوام منو در كنار خودت قبول كن -

 . آروممون كنه يهم كم ديشا ايرو به قلبامون بده،  يمضاعف جانيتونست ه يكه م يهمون. بودم شياصل يمنتظر جمله . هم سكوت كردم باز

 . بار فاصله اش رو باهام كمتر كرد نيا

 :تر از قبل زمزمه كرد آروم

تو . شه يكوتاه محو نم يلحظه  هيشده  ياز ذهنم حت ادتي قهيهر دق. گه يرو بهم م نيا دشيهر لحظه قلبم با ضربانِ شد. دوستت دارم -

 ينم. و باورش كنم نميبب ميزندگ يگوشه گوشه  ياز تو تو ياز تو، رد يتونم اثر ينم مهر جا كه نگاه ك. يمن هست يِتموم زندگ يتو تو ،يهست

... تو ا،يتان. اثباتش قسم بخورم يقدر قبولش دارم كه، حاضرم برا نيا. دونم كه، عاشقانه دوستت دارم يم يو از كجا شروع شد ول يك زدونم ا

 ...منو... هم

انگار منتظر بود منم . بود رهيحاال تو چشمام خ. و من هم آهسته چشمام رو باز كردم ديآروم آروم صورتش رو عقب كش. مردد بود. نداد ادامه

 . ديبار ياز نگاهش م يتابيب. كرد يم قرارترشيب نيسكوت كرده بودم و ا يبگم، ول يزيچ

كمرنگ ازش  يبود كه رد ينگام به خون. دستم رو باال آوردم. هنوز به تنم بود يكت و دامن مهمون. آوردم رونيلباسم ب بيرو از تو ج دستمالم

 . به صورتش زدم نيدرِ ماش ي لهيكه به وس يبه خاطر ضربه ا. صورتش مونده بود يهنوز به رو

 . اش فشردم و تو چشماش زل زدم نهيدستم رو به س. گفت ينم يچينگاهش روم بود و ه ينيتموم مدت سنگ. رو پاك كردم خون

 :كلمه هي فقط

 . آره -

هم كامال  نيمن و رادو يايكرد و حاال دن يرو عوض م يياي، دن»نه« هيو » آره« هي. بده يحرف رو درخودش جا ييايتونست دن يم نيهم. نيهم

 . من ي»آره«با اعتراف اون و . كرده بود رييتغ
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صداقت  نيا. عشق رو باور داشتم نيا. از االن به بعد اون عشقِ منه و من هم، عشقه اون يول ا،يبود و من تان نياون رادو شيپ ي قهيچند دق تا

 رچه كا نيبرام مهم نبود كه رادو. بوده ييزايبرام مهم نبود كه تو گذشته اش چه چ گهيد. تونستم باور كنم ينگاهش رو م يپاك نيگفتار و ا

 . برام مهم نبود ناياكدوم از  چيه گهيد... كرده و

كه به عشقش اعتراف كرد و من هم  نيا يگريرو از خودش بهم گفت و د زيصداقت داشت و همه چ. ارزش شدند يبرام ب زيخاطر دو چ به

 . خالص كرد يو منو از سردرگم هيكه درونم شكل گرفته چ يحس نيتونستم بفهمم كه ا. تونستم عشقم رو نسبت به خودش باور كنم

. با تعجب نگاش كردم. دست گرفت و حركت كرد يدستم رو تو. همزمان من هم به روش لبخند زدم. لباش نشست يبه رو يجذاب لبخند

 . ميگرفت يفاصله م نياز ماش ميداشت

 ! ؟ير يكجا م نيرادو -

 :نگام كرد يمهربون با

 . زميعز ايپس ب م،يخوش بگذرون ميخوا يگفته بودم م -

 ! آخه كجا؟ يول -

 . ستيدور ن -

. رو به روم دهانم از تعجب باز موند يمنظره  دنيبا د ميكه جلوتر رفت يو كم مياز ال به الشون رد شد. اون طرف فقط درخت بود. رفتم همراهش

 ! ايخدا

 

 و سوم ستيب فصل

 

 »ترالن«

 . دميو درخت ند يكيجز تار زيچ چيرو كه نگه داشت ه نيماش

 . نه اياونم مثل من تعجب كرده  نميكنه، برگشتم و به تارا نگاه كردم كه بب ينم يآرومه و كار دميد يردم وقتنگاه ك انيبا تعجب به را اول

 . از هم جدا شدن يك نايا دمياصال نفهم. تارا هم با اخم سمت راست نشسته بود. داشت و سمت چپ نشسته بود يشونيپ يرو ياخم كمرنگ راشا

بود ما با پسرا فعال حرف  دهيالبد به خودش اومده بود و د. االن جدا از هم با فاصله نشسته بودن يكرد ول يكه تارا تو بغل راشا هق هق م اولش

 . ميزن ينم

 :گفتم انيرو به را سرد،

  ؟يجا نگه داشت نيپس چرا ا! شد؟ يچ -

 :كرد و فقط گفت نگام

  ه؟ياشكالش چ -

 :زده نگاش كردم بهت

 ! آخه؟ يچ يعني! ه؟ياشكالش چ يپرس يبعد تو م! م؟ييجا نيگم چرا ا يرم مدا -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٠٢ 

 . شد ادهيهمزمان راشا هم پ. شد ادهيپ نياز ماش. ديكش قيعم نفس

تارا . بازوش رو گرفت. راشا به طرف تارا رفت و در رو باز كرد. داد هيبه كاپوت تك انيرا. ميكرد يبا تعجب نگاشون م ميمن و تارا داشت حاال

 . باعث شد تارا همراهش بره يول دميتو گوشش زمزمه كرد كه نشن يزيچ هيراشا خم شد و . عقب و اخم كرد ديآروم خودش رو كش

 . درختا نيبرن  يدستش تو دست راشاست و دارن م دميد. نييپا دميشد منم پر ادهيپ نيكه از ماش نيهم

 :زدم داد

 ! ش؟يبر يكجا م -

 :گفت يبا لحن آروم. برگشت و نگام كرد راشا

 . خوام باهاش حرف بزنم يفقط م. مييجا نيهم -

 :ترش كردم رو

 . ستيامن ن كهيجاها تار نيا. ديما حرف بزن يجا، جلو نيهم. الزم نكرده -

 :گفت يبار با لحنِ مطمئن نيپنجه هاش فشرد و رو به من ا نيتارا رو محكم تر ب دست

رو به خطر  تشيكنم و نه امن تشيخوام اذ يپس مطمئن باش نه م. رو نداره تيامن نيا گهيد يجا چيمن جاش امنه، ه شيقدر كه پ نيتارا ا -

 . بندازم

 . هش اعتماد رو خوندمآخر نگام كرد كه تو نگا يلحظه  يبود ول نييتارا تموم مدت سرش پا. لحظه نگام كرد بعد هم با هم رفتن چند

 . يكيتار نيا يجا و تو نيمخصوصا ا. رو تماشا كنم انيو را ستادميا ينم لكسيطور ر نيجا هم نيكردم، وگرنه خودم ا يرو درك م حالش

 . باشم يكردم جد يسع. و نفوذگرش سر تا پام رو از نظر گذروند قيبا نگاه دق. ستادميو رو به روش ا رفتم

 ! جا چه خبره؟ نيا يشه بگ يم -

 :زد لبخند

 . يچيه -

 :ابروم رو دادم باال يتا هي

 گرفته؟  تونيباز ه؟يچ ايمسخره باز نيا -

 :پررنگ تر شد لبخندش

 . هيباز هي نيتو فكر كن ا -

 :قدم اومد جلو و در همون حال ادامه داد هي

 . رو شكوندن طونيسه تا دخترِ ش نيضا دلِ اكه از َق. و مغرور و سه تا پسرِ عاشق طونيسه تا دخترِ ش نيب يباز هي -

 :قدم رفتم عقب و اخم كردم هي

  ؟يخب كه چ -

 :سرش رو تكون داد آروم
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 . ارميكه عاشقشم رو به دست ب يخوام دلِ دختر ياز اون سه تا پسرم و م يكيفقط منم . يچيه -

 :پوزخند زدم. رو بهش كردم پشتم

 . يتون ينم -

گرما  نيسرم رو به چپ چرخوندم كه ا. گوش سمت راستم داغ شده بود. نفسش كنار گوشم يِبعد هم گرم. رو پشت سرم حس كردم حضورش

 . نكنه اديدرونم رو ز شِيآت

 :كرد زمزمه

 . تونم يتونم، پس شك نكن كه م يگه م يتونم، دلم م يم -

 . كه بازوم رو گرفت و نذاشت ازجام جم بخورم رميازش فاصله بگ خواستم

 . انيولم كن را -

 . نه -

 . داشت يوا م نيريش يبود كه منو به خلسه ا رايقدر آروم و گ نيلحنش ا. بود رهيچشمام خ يتو يچشماش با مهربون. و نگاش كردم برگشتم

  ؟يكار رو كرد نيچرا ا -

 ! ؟يچ -

 . يدزد -

 . نگاهش رو برگردوند و به روبه روش زل زد. ديازم فاصله گرفت و تو موهاش دست كش يكم. ه بودكالفه شد. رنگ باخت نگاهش

 :گفت يو با لحن خاص آروم

 . طور بشه نيكه ا ميخواست ينه تو ذات ما سه نفر بوده و نه م يدزد -

 ...پس چرا -

 . سكوت كنم و بذارم حرفش رو بزنه يعني. رو آورد باال دستش

***** 

 

 »اتار«

نه، «كه نتونستم بگم  يجور. بهم دست داد يحسِ خاص هي» .و بذار حرفام رو بزنم ايپس ب ياگه هنوزم بهم اعتماد دار«: تو گوشم گفت يوقت

 ».امينم

 يب گهيكامل داشت د نانِيدلم قرص بود و بهش اطم يوقت. اعتماد رو عشقم در قلبم به وجود آورده بود نيا. همه جوره به راشا اعتماد داشتم من

 . وجه معنا نداشت چيبه ه ياعتماد

من  يبود ول كيتار يليخ. ميبود ستادهيدرختا ا يباز بدون درخت بودن و ما ال به ال يفضا هي ياونا تو. ميداشت ياديز يو ترالن فاصله  انيرا از

 . رو روشن گذاشت لشيحال نورِ موبا نيبا ا. نداشتم يترس يكياز تار
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بود و آروم  ستادهياون هم رو به روم ا. كردم يم يداده بودم و با ناخن هام باز هياز درختا تك يكي يمن به تنه . مينزده بود يم حرفبا ه هنوز

 . سرم رو بلند نكردم يول ستاده،يا دميفهم. خش خش قطع شد يكه اون صدا نيتا ا. زد يقدم م

 . دو قدمِ كوتاه باهام فاصله داشت اي كيفقط . ستاديدرست رو به روم ا. ديرس يبه مشامم م كتريو نزد شتريعطرش لحظه به لحظه ب يبو

  ؟يكن يتارا، چرا نگام نم -

 . خودم بودم يكال تو حال و هوا. ارميبه سر ناخن هام م ييكه دارم چه بال دميد ينم يحت يكياون تار يتو. نكردم يحركت چيه

 . ديمحزون به گوشم رس صداش

 ده؟  يكه نگاه كردن به من هم زجرت م يزم متنفر شدقدر ا نيا يعني -

 . نيهم رم،يمن ازش متنفر نبودم، فقط دلگ! گه؟ يداره م يچ نيا! خدا يوا

 . رخش سمت من بود ميفقط ن. كرد ياون نگام نم يسرم رو باال آوردم و نگاهش كردم، ول يآروم به

داشت يبرقِ خاص يو روشن كياون تار يخوش رنگش تو يِقهوه ا يچشما. تو صورتش افتاده بود لينورِ موبا. داد رونياش ب نهياز س يقيعم آه .

 . دميد يكه آروم برگشت و تو چشمام زل زد به خوب يرو وقت نيا

 يه ام مزد جانيكه ه نيريش يلرزش. داد يحال بهم دست م نيافتاد ا يهر وقت كه چشمام تو چشماش م. رو همون نگاه به لرزه انداخت تنم

 . كرد

 ... يخواست، ول يدلم م. من نتونستم به روش لبخند بزنم يلباش نشست، ول يرو يكنم لبخند جذاب يدارم نگاش م ديد يوقت

 هم منو؟  يد يهم خودت رو عذاب م يو سطح خوديموضوعِ ب هيچرا به خاطرِ  -

 :لبام نشوندم و گفتم يمحو رو يپوزخند. تعجب نگاش كردم با

 . يبه من بدهكار حيتوض هيفكر كنم ! خوده؟يب يكرد يم يكه قبال دزد نيا! ؟يو سطح خوديموضوعِ ب -

 . ديرو تكون داد و به پشت گردنش دست كش سرش

ه هر و ن ميكاره بود نينه ذاتا ا يول ميكرد يسال دزد كي. كه بوده مالِ گذشته ست يباور كن هر چ يدم، ول يم حيباشه توض. دونم يآره م -

 . نيداره، هم يچه حس و حال مينيكه بب نيو ا جانيه يفقط از رو. يا گهيد زِيچ

 . شدم يحرفش عصبان نيا از

 ... اگه... اگه يحت د؟يكرد يآورد رو امتحان م يم جانيكه شما رو به ه يزيهر چ يعني ؟يكن هيكارت رو توج يخوا يم ؟يچ يعنيحرفت  نيا -

. كنار و نذاشتم دميخودم رو كش رهيخواست بازوهام رو بگ. جلو اومد. ديمنظورم رو فهم. شد يآوردنِ اسمش هم باعث شرمم م يحت. ندادم ادامه

 . اوردميخودم ن يبه رو يناراحت شد ول

 . بگه و راحتم كنه. رو برام بگه قيحقا يخواستم همه  يم. كه زده بود برام پر از معنا بود يحرف نيا

 . بود هيقدر آروم كه به نجوا شب نيا. بار لحنش آروم تر شده بود نيا

قدر  نيا ييتايموقع نيرو گفتم، وگرنه چن يمن فقط دزد. يازش كرد يبرداشت نينبود كه تو چن نياصال حرف من ا. تارا يكن ياشتباه م يدار -

 يمن آدمِ چشم و گوش بسته ا. كشه يون بگم حاال حاالها طول مبرات ازش يكي يكيكه اگه بخوام  ميكرد ياومده و ما ازش دور شيبرامون پ
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كه  ستين نيمنظورِ من ا يكدوم از برادرام، ول چيرو نه من دارم، نه ه ييادعا نيهمچ. گم پاك پاكم، نه ينم. زرورق بزرگ نشدم يال. ستمين

 ... شب تا صبح با هي اي ميآبرو كرد يرو ب يدختر

 . داد كه كالفه ست يحالتاش نشون م يهمه . داد رونينفسش رو با حرص ب. نداد ادامه

 :ادامه داد. كرد ينم نگام

 يهمه كار يمجرد يها يگم كه مشروب خوردم، دوست دختر داشتم، تو مهمون يدارم رك م. تمومم يمن همه چ يگم كه فكر كن يرو نم نايا -

. ميتونست يو نه، م ميكه سمتش بر مينه، خواست. ميكرد يتونستم چه خودم و چه برادرام هر سه دور كه ييكار تا اون جا هي نياز ا يكردم، ول

 دميآخر بود كه پس كش يبار تو لحظه  هي يحت. عقب دميرفتم خودم رو كش شيكيهر وقت تا نزد يدونم ول يرو نم لشيچرا، اصال دل مدون ينم

 . رو از دست ندم مياريكردم كه هوش يدر حد متعادل مست م شهيبرام نداره هم يعاقبت خوب اوقات يبعض يمست دميفهم يوقت. و ادامه ندادم

 . و زل زد تو چشمام برگشت

 ينم. وجودم بهت ثابت كنم كه صادقم يخوام با همه  يم. يرو ازم پنهون كرد يزيچ يگم كه فردا نگ يهامون رو برات م يدزد يبعالوه  نايا -

از  يبتون ديبا. االن صداقتم رو بهت نشون بدم نياز هم ديخوامت پس با يقلب م مياگه از صم ،ياگه تو عشقم. قلبم نگه دارم يرو تو يزيخوام چ

خودم و  نيب شهيهم. كس نگفتم چيرو به ه نايا. منم مردم. ستمياون قدرا هم خوددار ن يتارا، ول ستميالنفس ن فيضع. يته دل بهم اعتماد كن

 يدر برابرت صادق باشم و بتون شهيچون دوست دارم هم ،يگم، چون عاشقتم، چون برام مهم يتو م ياالن دارم برا يونده ولم يبرادرام باق

 . يدركش كن

 يگذاشتم گرما. رهيمردونه اش بگ يدستا يبار گذاشتم بازوهام رو تو نيا. دميد يسر جام خشكم زده بود و فقط راشا رو م. شده بودم ماتش

قلبِ من و راشا  يكه تو يزيزد به قلبامون، به همون چ يم شيآت نمونيب يگرما نيدستا به وجود ملتهبم منتقل كنه و حاال ا نيوجودش رو از هم

 . جفتمون گرانبهاست يابر

 . فقط برام بگه. خواد يكه م يزيهر چ. فقط دوست داشتم اون بگه. گفتم ينم يچيه

 . كردم ينفسش رو حس م يهم گرما يروسر ياز رو. گوشم بود ريلباش ز ينار صورتم ولدرست ك. نييرو آورد پا صورتش

سال  كيبعد از  يتارا، ول ميزد يدست به دزد حيو تفر يسرگرم يهم همون برا ديشا ،يجوون يِشور و خام اي ،يحسِ كنجكاو ياز رو -

كه داشت  يو مشكل انيبار به خاطر را هي. كنم يبهش فكر هم نم يحت گهيد. كنار ميديكه برامون دردسر بشه كش نيو قبل از ا ميشد مونيپش

بهش  يحت دينبا گهيد ميفراموشش كرد شهيهم يو برا ميرو كه رفت يراه ميديچون فهم م،يزود پسش زد يليخ يفكر باز به سرمون زد ول نيا

 . ديصبرش رو د ي جهيهم صبر كرد و نت انيرا. ميفكر كن

 . دادم يخوشحال بودم كه بازوهام تو دستاشه، وگرنه زود خودم رو لو م. باعث شد بدنم شل بشه نمونيب ينجواها و داغ نيكم ا كم

 . دوستت دارم، دوستت دارم. تو نخواستم و دوست نداشتم يكس رو به اندازه  چيكه ه يقدر نيا. دوستت دارم يليتارا، خ -

در همون حال بهم . دميشن يبود و نم هيبه زمزمه شب گهيكه د يقدر نيشد ا يبم تر و آروم تر م آورد صداش يكه به زبون م يدوستت دارم هر

 . شد يوسط قلبم بود كه داشت از جاش كنده م نيفقط ا. شدم يكردم و نه مانعش م يم شينه همراه. كردم ينم يكار چيه. شد كترينزد

 . شدم يستبرش فشرده م ي نهيمردونه و س يبازوها نيمحكم ب. آغوشش منو تا اوج برد ياز اون هم گرما بعد
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 . حسِ پر از آرامش نيآغوش و به ا نيداشتم، به ا ازيگرفتم، چون بهش ن يرو نم جلوش

***** 

كار شده بود كه به  يچوب يرهايت نيزم ياطراف كلبه تو. كردند يدرختان محفوظ بود نگاه م انيكه م ينسبتا بزرگ يسه با تعجب به كلبه  هر

 . اطراف كلبه كامال روشن بود نيهم يبود برا اديتعداد آنها ز. فانوسِ روشن قرار داشت كي ريهر ت يرو

نور فانوس ها قرار  رياز آن جا درست ز رونيدرخت بودند هر كدام جداگانه ب يبه كنده  هيآن شب يها يكه صندل يچوب يها يو صندل زيم

 . داشتند

 . و به كلبه اشاره كرد ستاديراشا با لبخند كنارشان ا. باز مانده بود ييبايهمه ز نينفر از ا هر سه دهانِ

 چه طوره؟  -

 . داشت يچشم از آن جا برنم. لبخند زد تارا

 جا مالِ خودتونه؟  نيا. هيعــــال -

 . ميزن يبهش سر م يگه گاه. شه يم يسه سال ايدو  ديشا. وقته يليآره، خ -

 :گفت ترالن

 . واقعا برام جالبه ييجا نيهمچ هي دنِيد. يكيتار نيا يهمه درخت، تو نيا نيب. فوق العاده ست -

 :و گفت ديراشا خند. ها نشستند يصندل يرو

 . خراب شد يكه زد و مهمون ميدادم گفتم امشب براتون برنامه بذار دهيسرم ا رِيخ -

 :گفت يكرد و با كنجكاو كيچشمانش را بار تارا

 ! ؟يچه برنامه ا -

 . هيليو كدورت ها برطرف شد خودش خ ميكه اومد نيهم اليخ يب. كه نشد ميبكن ميخواست يكارا م يليخ. گم يجا رو م نيا -

 :شد و گفت يجد ايتان

 . نه، هنوز كامال برطرف نشده -

 . نيمخصوصا رادو. پنج نفر با تعجب نگاهش كردند هر

 ييزهايآرام رو به آنها چ ايتان. ستادنديآن طرف تر به دور از پسرها ا يخود بلند شدند و كم يهر سه نفر از جا. به تارا و ترالن اشاره كرد ايتان

 . گفت يم

 :كرد و گفت نيرو به رادو راشا

 . كنه يم ينيما توطئه چ هيعشقت رو داشته باش غلط نكنم داره بر عل يهوا ،يهو يهو -

 . يلحنِ راشا هم شوخ بود و هم جد يبا اخم نگاهش كرد، ول نيرادو

 :كرد يبه دخترها نگاه م يبا كنجكاو انيرا

 ! گه؟ يداره بهشون م يچ -
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 :ديخند راشا

 . بكشن يخدا كنه اگه بناست نقشه بكشن الاقل درست و حساب -

 :ادامه داد طنتيدو نگاهش كردند كه با ش هر

  ؟يچ يعني نيبا افكارِ مبهم، خب ا طونيدفاع، مقابلِ سه تا دخترِ ش يسه تا پسرِ تنها، وسط جنگل، ب -

 . قهقهه زد انيلبخند زد و را نيرادو

 :و گفت ديخند يراشا كه خودش هم م يشانه  يرو زد

 . شه كرد يهم نم شيكال ذهنت خرابه كار -

 :راشا

آدم . ديرو حس كن طيزنه، مح ياصال داد م. نه ديبه ما نظر مظر دارن شماها بگ نايگم ا يمن م. حاال از من گفتن بود ؟يچه كار به ذهنِ من دار -

 . شه يمور مورش م

 :نيرادو

  ؟ينكنه به عشقت شك دار -

 : و ابروش را باال انداخت و گفت ديخند راشا

 . ديكنم شماها به عشقاتون شك كن يم يكار هيدارم  ينه ول -

 :همزمان گفتند نيو رادو انيو را دنديبار هر سه خند نيا

 . يعمرا اگه بتون -

 . محسوس خودش را جمع و جور كرد كه لبخند پسرها پررنگ شد. خواست ادامه بدهد كه دخترها برگشتند راشا

 :كه دخترها نشستند، لرزان گفت نيهم

 ! ذارم؟ يمگه م. نيكور خوند يول ن،يچه كار كن نيخوا يدونم م يم. من كه دست شماها رو خوندم نيبب -

 :گوش نكرد و ادامه داد يبا لبخند، تشر زد ول نيرادو

 . كارشون رو بكنن خالص مينيش يدفاع م يو ما هم ب هيرو بگم فكر نكنن خبر ايبذار گفتن. جون نيرادو ستين زايچ نيبحث ا -

 . كردند يگرد شده نگاهش م يبا تعجب و چشما دخترها

 :گفت تارا

 ! تو؟ يگ يم يمعلوم هست چ چيه -

 . به ظاهر آبِ دهانش رو با سر و صدا قورت داد و چپ چپ نگاهش كرد راشا

 :ادا دستانش را در هوا تكان داد با

 . اليواو گهيخواست؟ اگه معلوم بود كه د يدلت م يليمعلوم باشه؟ خ يخواست يپ ن پ م -

 :گفت يو زنانه ا فيظر يو با صدا ديراشا تند خودش را عقب كش. شد كشينزد يكم طنتيلبخند زد و با ش تارا
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 . دمينكش غيبكش كار تا ج. فنيدو تا دارم نره غول رو هم حر. سرت زنيزنم داداشام بر يم غيج نيهمچ. ـــــاينزد يدست به من زد -

 :داشت گفت تميهم ر يكه كم يو زنانه ا غويج غيج يبلوزش را گرفت كه با صدا يگوشه  تارا

 . منـــو رهـــا كن رهنِيپ. كن ـــايدخترِ بـــال ح -

 . دنديخند يپنج نفر م هر

راشا كه با همان نگاه خلع سالح شده . حركات راشا را دوست داشت آرام مچ دستش را گرفت و با عشق تو چشماش نگاه كرد نيكه كال ا تارا

 . هم زل زده بودند يبهم نشسته بودند و در چشم ها دهيكه هر دو چسب يقدر نيا. كشاند خودش را به سمت تارا يبود آرام و با لبخند خاص

 رِيكه دست تارا روش بود را ز يو دست ديعقب كش يراشا كم. آرام به خودشان آمدند يكردند كه هر دو با تكان يتك سرفه ا انيو را نيرادو

 . دنديخند يبه حركات آن دو م زير زيهر چهار نفر ر. برد زيم

 . زل زده بود هيكه دست تارا را در دست داشت در چشمِ بق يكرد و راشا در حال ينگاه م زيبا شرم به م تارا

 . شيچشما درو! يه يه ه؟يچ -

 . دنديآن دو برداشتند و خند ينگاهشان را از رو يكرد كه همگ انيشوخ جمله اش را ب يبا لحن يول ظيغ با

 :گفت ايشد و رو به تان يجد نيبعد رادو يكم

 ! د؟يديشماها هنوز ما رو نبخش يعني -

 :ايتان

 ...كه نيمگه ا. هم هنوز نه ييجورا هي يچرا، ول -

 :سه با هم گفتند هر

 ! ؟يكه چ نيمگه ا -

 :به خواهرانش انداخت و گفت ينگاه مين ايتان

 يكس يباال و نه وارد خونه  ديبر يكس وارِينه قراره از د. يمعمول يِدزد هينه  يول ،يدزد نيبار، اونم به خاطرِ ما بر نيآخر يكه برا نيمگه ا -

 . ديبش

 . با تعجب نگاهش كردند پسرها

 :نيرادو

 . شدم جيمن كه كامال گ ؟يشه واضح تر حرفت رو بزن يم -

 :ايتان

پس  يبرا. ميريپسش بگ ميخوا يو ما م دهياون رو از ما دزد ييجورا هي. كه دست روهانه ميدار يخانوادگ راثيجواهرات و م يسر هيما  -

  د؟يكمكمون كن ديحاال حاضر. ميدار اجيگرفتنش هم به كمك شما سه نفر احت

 :به هر سه نفر نگاه كرد و گفت راشا

 . ديگرفت يدردسر جواهراتتون رو پس م يب. كه بهتر بود ديگفت يم سيخب به پل -
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 :پوزخند زد ايتان

 يشدم گفتن كه همه جا رو دنبالِ روهان گشتن ول ايجو يتلفن يامروز وقت يگفتم، ول سايكار رو نكردم؟ من همون اول به پل نيا ديدفكر كر -

 ياداره  ميبر ديفردا با. كردن ريدر ضمن خسرو رو دستگ. نكردن دايپ يزيبازم چ يكردن ول شيبا حكم خونه اش رو تفت. نكردن داشيپ

 . سيپل

 :نيرادو

 كه جواهرات كجاست؟  يدون يمگه تو م يدونم، امروز خبرش رو گرفتم، ول يآره م -

 :را تكان داد  سرش

 . فهمم يم يفعال شك دارم، به زود. نه -

 :كامال مشهود بود، گفت يخاص كه در آن نگران يبا لحن نيرادو

  ؟ياياز پسش برب يتون يم يمطمئن. ينيوسط صدمه بب نيباشه كه ا يخوام جور ينم -

 :با لبخند نگاهش كرد ايتان

 . شه يم رميدستگ زيتا فردا شب همه چ تشينها. چه كار كنم ديدونم با يم. نگران نباش -

 ! از كجا؟ -

 . منبعش رو دارم -

 . منم حساب كن يرو. حال بازم مراقب باش نيبا ا -

 . گذاشت خوشحال بود ينم شيتنها نيكه رادو نياز ا. لبخند زد يبا خوشحال ايتان

 . با لبخند سرش را تكان داد ديخود د يكه نگاه او را رو انيرا. نگاه كرد انيمنتظر به را ترالن

 . بار تارا به راشا نگاه كرد و منتظرِ جواب بود نيا

 :گفت طنتيرا باال داد و با ش شيابرو يتا كي راشا

 شد؟  يپس چ ،يكرد يخودت صادر م يحكم اعدامم رو با دستا يكار داشت نيا يبده و واسه  يدزد يگفت يتو كه م -

 :چشم غره رفت تارا

  نه؟ياز ا ريغ. ميريحقمون رو بگ ديبكنن ما خودمون با يتونن كار ينكردن و نم دايپ يمدرك چيه سايپل يوقت. ستين يكه اسمش دزد نيا -

  ؟يبا دزد -

 . ستين ياسمش دزد نيا ر،ينخ -

  ه؟يپس چ -

 . تصاحبِ حق -

  گه؟يد يكن يم هيتوج -

 :حرص گفت با
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 ...چرا گهيد. نكن يكمك كن يخوا ياصال نم -

 . نداد و بغض كرد ادامه

ترالن و . زد يحرف م ايآرام با تان نيرادو. انداخت هيبه بق ينگاه. كرده يرو ادهيز ديكه تمام مدت قصد سر به سر گذاشتنِ او را داشت فهم راشا

 . كردند يپچ پچ م گريكديگوش  رِيهم ز انيرا

 كيلبانش را به گوشش نزد. نوازش كرد يبعد از آن پشت دستش را به نرم. دست تارا را در دست گرفت و با مالطفت فشرد زيم رِياز ز راشا

 . تارا را گرفته بود يبغض گلو. كرد

 :كرد زمزمه كرد يم قراريكه قلب تارا را ب رايجذاب و گ يبا لحن راشا

 ذارم؟  يمن تنهات م يتو فكر كرد -

 :گفت يهم به همان آرام تارا

 ...پس، چرا -

 . شما يم وونهيد اديخوشگلت ب يقطره اشك از چشما هي. ذاشتم يفقط داشتم سر به سرت م. ـــــــسيه -

 :ديخند تارا

  ؟يكن يچه كار م يبش وونهيد -

 . داد رونيب ينفس گرمش را به نرم. فشرد يتانِ خود گرفت و كمانگش انيبهتر از تارا نداشت دستش را م يكه حال راشا

 :گفت لرزان

  ؟يامتحان كن يخوا يم. كنم يم يكيو زمان رو  نيزم -

 :نجوا كرد تارا

 . وجه چيبه ه -

 . نميپس نذار اشكت رو بب -

 . جان دوست داشت يراشا را تا پا يعاشقانه  ينجواها نيا. انداخت ريملتهب و سرخ شده از شرم سرش را ز يبا گونه ا تارا

 . حواسِ هر پنج نفر جمع شد ايتان يصدا با

 . ميتا در موردش حرف بزن ديما باش ياليحساب فردا شب تو و نيپس با ا -

 . قبول كردند پسرها

 . نديايفرصت مناسب تر باز هم به آن جا ب كيدادند در  حيترج. آن جا ماندند يكم

 تياهم شانيبودند برا دهيكه دخترها آنها را بخش نيهم. آن شب برنامه ها داشتند كه به بعد موكولش كردند يبرا راشا شنهاديبه پ پسرها

 . داشت يشتريب

***** 

. ستاديا شيعسل در جا يشانه داشت قصد خروج از اتاق را داشت كه با صدا يرا به رو تارشيگ فيكه ك يتمام شده بود و راشا در حال كالس
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 . كرد تا كالس مادرش تمام شود يم يراشا با او در موسسه باز يبود كه هر از گاه نيخانم راست يعسل دختر كوچولو

 . ديرا بوس فشينرم و لط يراشا بغلش كرد و گونه . بود يزبان نيريدختر آرام و ش عسل

  ؟يش يتر م نيريبه به عسل خانم، تو چرا روز به روز ش -

 :گفت يو خواستن نيريبا لحنِ ش عسل

 . عمو راشا گهيد نهيريش شهيخب عسل هم -

 . آمد و با التماس نگاهش كرد رونيبغلش ب يعسل از تو. و او را در آغوشش فشرد ديبلند خند راشا

 . قشنگه يليخ ؟يشه تو هم برام بخون يم. دادن اديرو بهمون  مونيدبستان شيصفحه از كتابِ پ هيعمو امروز  -

 . نميآره عمو، بده بب -

 . آورد و به راشا داد رونيب فشيك يكتاب را از تو يبا خوشحال عسل

 كدوم صفحه عمو جون؟  -

 . جاش نيا -

 . ديناخودآگاه خند. با چشم مرور كرد يكم. به آن انداخت يصفحه را باز كرد و نگاه راشا

 ! عمو راشا؟ يخند يچرا م -

 عمو جون؟  يدينخندرو برات خوندن، تو  نيا يوقت -

 قشنگه مگه نه؟  يلينه عمو، خ -

 :ديبلندتر خند يكم راشا

 . قشنگه يلــــيآره عمو جون خ -

  ؟يخون يبرام م -

شوخ شروع به خواندن  يطور كه دستش را در دست داشت با لبخند و لحن نيهم. نشاند زيم يعسل را بلند كرد و رو. نشست يصندل يرو راشا

 . داد يم حيكرد و مثال توض ياضافه م يزيچ يله به شوخهر جم انِيم. كرد

 . ستيدختر و پسر ن نيب يفرق چيه. ستيدختر بهتر از پسر ن. ستيپسر بهتر از دختر ن -

 » .ستين يفرق چيدختر و پسر ه نيب گهياالن د. گه يدرست م قتايجاش رو حق نيعمو جون، ا نيبب«

 چرا عمو؟  -

 . گهيخب د -

- عمو راشا؟  ياز ك 

 :ديخند راشا

 . گرفتن شكلِ دخترا بشن مياز همون موقع كه پسرا تصم -

 . عمو ستنيدخترا كه شكلِ پسرا ن يول -
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 . اش رو بخونم برات هيفعال بذار بق. شه ياونم كم كم م. فكرِ اون جاش نباش -

 :شروع به خواندن كرد يكرد و با لحن با مزه ا يسرفه ا تك

 . توانند يتوانند انجام دهند دخترها هم م يپسرها م يهر كار. ست خدا بودهبوده خوا يهر چ -

 ».منكرش لعنت بر«

را دوست دارند كه دخترها از آنها  ييپسرها كارها. پسرها يطور برا نيو هم ستيپسرها جالب ن يرا دوست دارند كه برا ييدخترها كارها -

 . ديآ يخوششان نم

بازم . اديخوششون م زيچ هيكشه كه هر دو از  يطول نم اديبره ز شيطور كه پ نيا يهم ببرن، ول گهيمونده دست تو كارِ همد نيهم گهيد نه«

 ».با هم تفاهم ندارن نيخوبه سر ا

 . كرد يسوال م نيريكودكانه و ش يبا لحن عسل

 ! عمو راشا؟ يچ يعني -

 . زميشما دو تا عز نيب هيفرقِ بزرگ نيا. دوست دارن يبازاسباب  نِيپسرا ماش يول يتو عروسك دوست دار يعني -

 . هم دوست دارم نيمن ماش يول -

 :و سرش را تكان داد ديخند راشا

 . عروسك دوست داشته باشم ادينم ادميعمو وگرنه من كه  ياستثنا باش ديخب تو شا -

 . خوشگل تره نيعروسك كه از ماش! چرا عمو؟ -

 . نداره تيگفت خوب يم. ديخر يهمون چون خوشگل بود بابام برام نم -

 . ياسباب باز نِيهم عروسك هم ماش. خره يمن برام م يبابا يول -

 . شه حسش كرد يخوب م يلياالن خ. گهيتفاوت نسل هاست د. خوش به حالت عمو -

 ! عمو؟ يچ -

 .دختر گريد يمياز بچه ها پسر هستند و ن يمين بايتقر ايدر دن. اش رو گوش كن هيعمو جون بق يچيه -

 ».كردن نامردا يكال حق خور. پسراست يمونده جا يهر چ يرو دخترا اشغال كردن، مابق ايدن شترِيب مِين. جا رو اشتباه گفته نيا«

 عمو راشا؟  يچ يعني يحق خور -

. ست گهيد يكيدست  ياون عروسك مالِ تو بوده و حقِ توست ول. دم يو بگه مالِ منه بهت نم رهيبه زور عروسكت رو ازت بگ اديب يكي يعني -

 . عمو جون يگن حق خور يرو بهش م نيا

 هم حقِ شما رو خورده عمو؟  يبعدش كس. آهان -

 . دخترا خوردن. آره عمو -

 :لباش رو كج كرد و با مزه گفت. فكر كرد يكم عسل

 عمو، منم دخترم، منم خوردم؟  -
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 :ديبه سرش دست كش يو با مهربون ديخند راشا

 . يبخور دهينه عمو، به تو نرس -

 . راحت لبخند زد اليبا خ عسل

 :و ادامه داد ديهم خند راشا

 .برند يكردن با هم لذت م يپسرها و دخترها از كار كردن و باز -

روش فكر نكن  اديرو ز كهيت هي نيعمو جون ا. كنن يمردم م يتو سرِ بچه ها يتو رو خدا از االن چ نيبب. برن يكردن كه لذت م خوديب يليخ«

 » .باشه

 چرا عمو؟  -

 . ستيچون خوب ن -

 . قدر مهربونه نيا. هيرعليدوست دارم اسمش ام هيمن تو مدرسه  يول -

 . عمو جون گولِ پسرا رو نخور. نيشه ا يآخرش م. گهياز هم جدا باشن د ديهم دختر و پسر با يدبستان شيگم همون پ يكه م نهيا ا ا، د هم -

 زنه عمو؟ چرا؟  يداره منو گول م يعني -

 . نه عمو -

 . و سرش را تكان داد ديخند. بده يجوابش را چ ماند

نبود پسرها  يدختر چينبود، دخترها شاد، خوش و با نشاط نبودند و اگر ه يپسر چيه اياگر در دن. اش رو گوش كن هيبق. عمو اليخ يب -

 . بودندخوشحال ن

 » ...دن كه يمردم م يبچه ها اديشد حرف؟ از االن دارن  نميآخه ا نيبب«

 . را تكان داد و با لبخند به عسل نگاه كرد سرش

 :كتاب را از دست راشا گرفت و گفت يبا خوشحال عسل

 . دوستش دارم يليخوب بود عمو مگه نه؟ من خ -

  ؟يچرا دوستش دار يآره عمو خوب بود، ول -

 :صادقانه و كودكانه گفت يبا لحن و گفتار عسل

 . عمو جون گهيمنم دخترم د. چون همش از دخترا گفته -

 . كرد يعسل با تعجب و لبخند به او نگاه م. خنده ريبعد غش غش زد ز. به عسل نگاه كرد يكم راشا

 :با خنده سرش را تكان داد و گفت راشا

سرش خواسته شما دو تا جنسِ مخالف رو به  ريخ چارهيب ي سندهيناشر و نو نيا يدوست داشتعمو جون تو كه تمومش رو واسه دختر بودنت  -

و آسمون هم اگه جا به  نيفقط چون توش در مورد دخترا گفته؟ نه انگار زم يگ يبا هم باشن آخرش تو م ديكنه و بگه كه هر دو با كيهم نزد

 . سن نياز هم يحت. كنن ياز هم دور ديدو تا جنس با نيا ازمجا بشه ب
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 ! عمو راشا؟ يچ يعني نايا -

 :گفت يو با مهربان ديبوس يعسل را به نرم يگونه  راشا

 . يفهم يموقعش كه شد خودت م. عمو يچيه -

  ؟يك يعني -

 :و با لبخند گفت نييپا آوردش

 . شه يكه كالسِ مامانت داره تموم م مياالن هم بر. به موقعش -

 . با لبخند از او تشكر كرد نيخانم راست. مادرش داد لِيعسل را تحو. آمد رونيلبخند از اتاق ب با

 . داده بود و چشمانش بسته بود هيتك واريسرش را به د. پله نشسته بود يرو. شد ايپر يشد كه متوجه  ياز موسسه خارج م داشت

 .به طرفش رفت يبا حسِ كنجكاو. آن جا نبود يكس. به اطراف انداخت ينگاه راشا

 !شده؟ يزيچ -

 .چشمانِ سرخ شده اش باعث تعجب او شد. راشا چشمانش را باز كرد يصدا با

 !ست؟يحالتون خوب ن -

 .جوابش را داد يحال و كم جان يب يصدا با

 .خوبم، ممنون... خـ -

شك نقشِ  يرا نگرفته بود ب شيزوبا رِينتوانست تعادلش را حفظ كند و اگر راشا به موقع ز. جلو رفت يبلند شد، تلو تلو خوران كم شيجا از

 .شد يم نيزم

 !شده؟ يچ ست،ياصال حالت خوب ن -

 .يچيه -

 .اش گذاشته بود و صورتش از درد جمع شده بود يشانيپ يدستش را رو ايپر. او برداشت يبازو يدستش را از رو راشا

 !؟ينيپشت فرمون بش يخوا يحالت م نيبا ا -

 .نداشت ييراشا معنا ياش برا يچشمانِ سرخ و وحش. به او انداخت ينگاه خاص ايپر

 .مجبورم -

 .به اطرافش انداخت ينگاه راشا

 .يحالت سالم برس نيفكر نكنم با ا. برو يخب با تاكس -

 .را باز كرد و نشست نيتوجه به او درِ ماش يب ايپر

 .كنم يم شيكار هي ست،يمهم ن -

 .نگاهش كرد ايپر. را گرفت نيدرِ ماش راشا

 ؟ياليخ يجونت وسطه، بازم ب يپا ؟يكن يچرا لج م -
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 .خاص به او انداخت ينگاه ايپر

 رو؟ نايا يفهم يم. ندارم ست،يكو هوا؟ كو نفس؟ ن يول. خواد تا بتونه نفس بكشه يجون، هوا م نيا -

 .را در حالت و صورتش بكاود يزيچ يرا باال بدهد و با كنجكاو شيابرو يتا كيبود كه باعث شد راشا  يجور لحنش

 !ه؟يمنظورت چ -

 .ديزد و در را به طرف خود كش پوزخند

 .شو الشيخ يب ،يچيگفتم كه ه -

كند تصادف خواهد  يحالش رانندگ نيبا ا ايداشت كه اگر پر نيقي. كند يچشم پوش ياز موضوع ينبود كه به راحت يراشا آدم يرا بست ول در

 .فتديحال ممكن است جانش به خطر ب نيدانست با ا يكه م نيكرد و ا ياستاد به شاگردش نگاه م كي دياو از د. كرد

 :رو به او گفت تيرا باز كرد و با جد نيدرِ ماش يتند به

 .كنم يم يخودم رانندگ. نييپا ايب -

 .راشا بدون آن كه به او نگاه كند، جمله اش را دوباره تكرار كرد. با تعجب نگاهش كرد ايپر

 يدانست كه همه  يكرد كه راشا را مجذوبِ خود كرده است اما نم يدر دل خوشحال بود، كم كم داشت باور م. شد ادهيپ نياز ماش يبه آرام ايپر

 .هكرد، عالق يبه آن نگاه م ايكه پر ديالبته از همان د. به او نداشت يتوجه نياشا كوچكتركارها تنها به خاطرِ حالِ خرابِ اوست وگرنه ر نيا

 .محو كنارش قرار گرفت يهم با لبخند ايپر. پشت فرمان نشست راشا

 !؟يخودت چ نِيپس ماش -

 .برم يم اميبعد م -

 .داده بود هيپنجره تك ي شهيچشمانش را بسته بود و سرش را به ش ايپر. دو سكوت كردند هر

 .كجا برم؟ آدرستون رو بده -

راشا ترمز كرد چشمانش را  يوقت. كرد يتظاهر م يبه ظاهر، خواب بود ول. دوباره به حالت قبل برگشت. آدرس را گفت يكرد و به آرام نگاهش

 .بفهمد يزيخواست راشا چ يبود نم داريباز نكرد با وجود آن كه ب

 :زد شيصدا

 .ميديرس ؟يداريب -

. آورد و از همان جا دكمه اش را فشرد رونيرا ب موتيدرِ داشبورت را باز كرد، ر. به اطراف انداخت يرمق نگاه يداد و ب يبه خود تكان يآرام به

 .باز شد يبه آرام اليدرِ و

 تو؟ ديرو ببر نيشه خواهش كنم ماش يم -

 .را داخل برد نيشسرش را تكان داد و ما. او انداخت يبه صورت گرفته  ينگاه مين راشا

 كجا ببرم؟ -

 .يمرس نگ،يپارك يتو -
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 .شدند ادهيهر دو پ. را پارك كرد نيماش

 .رم يم گهيمن د ن،يهم از ا نيخب ا -

 :گفت نيدلنش ييزد و با صدا لبخند

 .كنم يوقت فراموش نم چيلطفتون رو ه نيا. واقعا ازتون ممنونم -

 .داد لشيمحو تحو يكه تماما منظورِ او را متوجه شده بود، پوزخند راشا

 .نيهم ،يحالت كار دست خودت ند نيوقت با ا هيخاطر بود كه  نيكارِ من به ا نيا. يبهتره كه فراموش كن يول -

 .كرد يشد، با همان لبخند نگاهش م كشينزد يقدم

 من برات مهمه؟ يِسالمت يعني -

 :ء تفاهمِ او شده بود، تند گفتسو يكه متوجه  راشا

 نيهم كه بود هم يا گهيتو هر كسِ د يتوجه باشم، جا يتونم ب يآدم، من هم آدمم و نم هي ،يمن ياز شاگردا يكينبود كه تو  نينه، منظورم ا -

 .كردم، خداحافظ يكار رو م

 دنِيبا د. و با تعجب برگشت ستاديا شيدر جا يزيافتادنِ چ يبا صدا يرفت ول نگيپارك يتوجه به او به طرف در خروج يگرد كرد و ب عقب

 ريز ايپر. را گرفت و تكانش داد شيراشا كنارش زانو زد، بازو. شده بود نيحال نقشِ زم يب ايپر. ديافتاده بود به طرفش دو نيزم يكه رو ايپر

 .راشا نامفهوم بود يكرد كه برا يرا زمزمه م يكلماتلب 

 .ياالن كه خوب بود! چت شد؟ هويد آخه  -

از  يزيچ اطشيبود و ح يياليساختمان، و. خارج شد نگيدست بلند كرد و به سرعت از پارك يبه اجبار او را رو. به اطرافش انداخت ينگاه كالفه

به طرف . كار بود نيبه ا ليكند، نه فرصتش را داشت و نه ما ياز آن كنجكاو شتريفرصت آن را نداشت كه ب. باغِ بزرگ و با صفا كم نداشت كي

 .درِ ساختمان رفت

كه در سالن قرار  ينگاهش به كاناپه ا. نبود اليكس در و چيظاهرا ه يول ديايبه كمكش ب يچند بار صدا زد تا كس. به اطراف انداخت ينگاه

 يكرد نم يهر كار م. دنش قفل شده بوددور گر ايدست پر يخواست دستش را بردارد ول. آن خواباند يرا رو ايپر. به طرفش رفت. داشت افتاد

 . را از دور گردنِ خود جدا كند دستشتوانست 

 !ه؟يهمه زور واسه چ نيپس ا يهوشياگه ب. ول كن دختر -

 . سرخ نبود گريد. چشمانش را باز كرد ايپر. راشا دست از تقال برداشت و با تعجب نگاهش كرد. همچنان چشمانش بسته بود. لبخند زد ايپر

 :بود گفت رهيكه در چشمانِ راشا خ يلب در حال ريمدهوش كننده ز يحنل با

 . باالخره تونستم نگهت دارم يديد -

 : او برد رو به او تشر زد ي لهيبه ح يپ يوقت. با چشمانِ گرد شده او را نگاه كرد يكم راشا

 !؟يدروغ گفت ؟يچ يعنيكارا  نيا -

 . دستانش را تنگ تر كرد يحلقه  ايپر
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قطره اشك و دو تا آه و ناله  هيبا . ستين يزيكه چ يگفتنِ دو تا دروغ اونم مصلحت. گذرم يم زميبه تو از همه چ دنيرس يمن برا زميعز -

 . من ياليو يتو ،ييجا نيشه ا يباورم نم. خودم نگه دارم شِيتونستم تو رو پ

 !تو؟ ياليو -

 . تنها يِفقط منم و خودت، تنها. شه يكس مزاحمِ ما نم چيجا ه نيا. رو بابام روز تولدم بهم كادو داده اليو نيآره، ا -

 . كرد انيخاص ب يجمالت آخرش را با لحن و

 . جور دخترا متنفرم نياز ا ،يقدر پست باش نيكردم ا يفكر نم -

هم از  اياز كنارش بلند شد كه همزمان پر. حركت از دور گردنش جدا كرد كيحلقه كرد و با  ايمردانه اش را به دور مچ دستان پر دستانِ

 يدستش به رو كي. اش گذاشت نهيس يبغل راشا رد كرد و به رو رياز ز يدستانش را به تند. پشت راشا به او بود. ستاديبلند شد و ا شيجا

 . او در حركت بود يبازو ينوازشگرانه به رو گرشيراشا بود و دست د يو مردانه  رستب ي نهيس

 :و لحن مختص به خودش گفت ييهمان دلربا با

خوامت، با  يمن م ؟يزن يچرا هر بار پسم م ؟يكن يراشا چرا منو از خودت دور م. يتصورش رو بكن يتون يكه نم يقدر نيمن عاشقتم، ا يول -

 . يخوا يدونم تو هم م يم. تمومِ وجودم

كه دكمه  يخود را از تن در آورد، به طور يمانتو انهيوحش. دست بردار نبود يآسان نيبه ا ايپر يشت، ولبه جلو بردا يرا پس زد و قدم دستانش

 . انداخت يشانه اش افتاده بود را به كنار يشالش كه به رو. طرف افتاد كيهر كدام به  شيها

بتواند  دياز آن آتش و گرما با ييشدن و رها رابيس يسوخت كه برا يم يتشنه لب در آتش ييگو. انجام داد هيكارها را در چند ثان نيا تمامِ

 يم يزنانه كه به راحت ي لهيتر از ح يقو يا لهياو را نگه دارد و چه ح يا لهيداشت كه با هر ترفند و ح ازيكار ن نيا يراشا را حس كند و برا

 . در آورد يرا از پا يتوانست هر مرد

راه  نيرفت كه ب يبلند به همان سمت م ييتوجه با قدم ها يراشا ب. زد شيو صدا ديبه طرفش دو ايه پررفت ك يم يبه طرف در خروج راشا

 . به دور كمرش حلقه شد ايپر فيدستان ظر

 . سوزاند يبود كه كمر راشا را م يتنش به قدر يگرما. خشك شد شيجا سر

 : لب زمزمه كرد ريداد و ز هيصورتش را به كمرِ او تك يآرام به

 . بمون، نرو شمينرو راشا، پ -

***** 

 

 » راشا«

گند بزنن به  يا. فرستادم كه چرا دلم براش سوخت و خواستم كمكش كنم يتو دلم به خودم لعنت م. بودم ستادهيچوبِ خشك سر جام ا نيع

 . راشا؟ بفرما، حاال جمعش كن يكار بود تو كرد نميا. ومدهين ياحد چيبه ه يروزگار كه خوب نيا

كه  نيا يول ميبود دهيهمه جوره اش رو د. دختر دور بشم نيعزمم رو جزم كردم كه از اون خونه و از ا. فتهيخواستم برگردم و نگام بهش ب ينم
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 . نميب يباره دارم م نياول شييرو خدا يبماله و بكشونتش خونه خال رهيپسر رو ش هيدختر بتونه سرِ  هي

برو، . يكه بدبخت يخاك تو اون سرت راشا، خودت رو نباز. و نرم كه قلبم اومد تو دهنم يقدر حرفه ا نيا. ام تكون داد نهيس يرو، رو دستش

 . بـــرو ؟يخوا يم يجا چ نيد آخه ا. نسايوا

 . صورتش رو به كمرم فشرد. بود دهيمحكم منو چسب يخوردم كه برم جلو ول تكون

 . كنم، تنهام نذار ينرو راشا، ازت خواهش م -

 . ام جداشون كنم نهيس يدستم رو گذاشتم رو دستاش كه از رو. دختر چه قدر رو داشت نيا ايخدا. شدم يعصبان

 ؟يكن يم كياز قبل كوچ شتريباز تو خودت رو ب زارميجور دخترا ب نيگم از ا يم يمن ه ؟يشيريقدر س نيولم كن دختر، چرا ا -

 . دفعه داد زد و دستش رو محكم تر به بدنم فشار داد هي

چرا . داشتنِ تو يفرصت منه برا نيآخر نيچرا؟ چون ا يدون يم. كنم، اصال خار كنم كيتونم كوچ يكه م ييخوام خودم رو تا جا يآررره، م -

 . انصاف يب يقدر سنگدل باش نيكردم ا يفكر نم ؟يازم بگذر يخوا يراشا؟ چرا م يديد يتب دارم رو نم يچرا نگاه ها ؟ينيب يمنو نم

 . وجه مهم نبود چيمن به ه يها برا نيا يشد، پر از بغض، ول يته آروم مرفته رف صداش

جور واسه خودش  هي يدوره و زمونه كه هر ك نيا يفراموش كرده بودم كه تو ياون موقع خواستم كمكت كنم چون دلم برات سوخت، ول -

 ينم يخوب يكه آخرش به جا يباز. پسر شروع كنه هيرو با خودش و  يباز نيشه كه بخواد ا يم دايدختر پ هيدره  يو اون رو م نيگرگ شده و ا

 . رسه

 يكه م ييتا اون جا. سردش قاب گرفت و سرم رو چرخوند سمت خودش يصورتم رو تو دستا يول دم،ينگام رو ازش دزد. ستاديدفعه جلوم ا هي

 . فتهيكردم نگام به تنش ن يتونستم سع

 . بغض نگام كرد با

 . راشا نيهم كه شده منو بب قهيدق كي يبرا. بار هم كه شده كي يبرا. خواد برسه بذار برسه، فقط تو منو تنها نذار يمبه هر كجا كه  -

 :به عقب هلش دادم و سرش داد زدم. نفرت تو چشماش نگاه كردم با

 ي كهيتو ت. ستمين يباشم ول يتو دوست دار كه يياز همونا. كردم چون از اوناش نبودم يبشه؟ نگات نم يتن و بدنت رو؟ كه چ نم؟يرو بب يچ -

 . رو بفهم نيا ست،يكه مثل تو هستن ن ييوقت به سمت دخترا چينگاه من ه. يستيو ن يمن نبود

 ! يلعنت. كردم باز نشد نييرو باال و پا رهيدستگ يهر چ يول دم،يطرف در دو به

 . صداش برگشتم طرفش دنيتونست در رو قفل كنه؟ با شن يك نيا

 . شه ياون در تا من نخوام باز نم زم،يتالش نكن عز خوديب -

 . بود كيكوچ موتير هيدستش  تو

 :داد ادامه

و  ستيكس ن چيجا جز من و تو ه نيا ؟ينيب يم. شه يدكمه و به خواست من باز م هيشه و با  يبسته م كيدكمه ت هيبا . هيكيالكترون ستميس -

 . بشه، پس خرابش نكن و بذار باهات باشم مونيتونه مزاحمِ خوش يهم نم زيچ چيه
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 . دادم هيزدم و به در تك پوزخند

 ؟يرو كرد يدرخواست نيخونه و ازشون همچ نيا يتو يطور آورد نيراستش رو بگو، تا حاال چند تا پسر رو هم -

 :ديشد و هوار كش يوحش

 . رو مطمئن باش نيا ،يشيو آخر يخفه شو راشا، تو اول -

 . نداختم باالام رو ا شونه

 . نميب ياست رو دارم با چشمام م انيآنچه كه ع ست،يبرام مهم ن -

 :كه تو چشمام زل زده بود گفت يآروم در حال يبا لحن. از حرفم كرد كه لبخند زد و اومد جلو يدونم چه برداشت ينم

 . خوام ياز ته دلم م ،ينيبب نياز ا شتريخوام بهتر و ب يم -

 . فتهيسرم رو به راست خم كرده بودم كه نگام بهش ن. چشمام رو بستم و نگاهم رو ازش گرفتم. كه پاش بود رو در آورد يشلوار همون

 :زدم داد

 ؟يكن يكه م هيچه كار نيآشغال، ا يدختره  -

 . ديلرز يصداش م. شونه ام قرار گرفت يرو دستش

 . خوام باهات باشم، چون عاشقتم يكنم؟ فقط م يكار م يمگه دارم چ -

 . شونه ام پس زدم يزدم و دستش رو از رو اديفر

 . به گند نكش فتيكث يكارا نياسم عشق رو با ا ست،يعشق ن نيخفه شو، ا -

لحظه با تو  كي ي، براآروم و قرار ندارم راشا دمتيد ياز وقت. باور كن بهت عالقه دارم يخوام با تو باشم، ول يآره، من م. يتو بگ يباشه، هر چ -

 . بكنم يبودن حاضرم هر كار

 . كالفه سرم رو تكون دادم و به طاق نگاه كردم. رفت يرقمه حرف حساب تو گوشش نم چيانگار ه. خسته ام كرده بود گهيد

 . يقدر واسه خودت و من شر درست نكن، كالفه ام كرد نيا. رو باز كن بذار برم يدرِ لعنت نيا -

 :دمداد ز بلندتر

جا  نياون وقت از شانسِ َگند من، ا يبرن خونه خال يپسرا، دخترا رو به زور م ايدن يچه مدلشه؟ همه جا گهيد نيخدا ا يا. يخسته ام كــرد -

 . درست برعكس شده

 . رو از پشت بغل كرد كمرم

 ميتون يم يكن يجور استثنا، اصال اگر به محرم و نامحرمش نگاه م هيشده برعكسش كنم،  يقانون رو كه حاال عاد نيخوام ا يتو فكر كن من م -

 . يباهام باش يكنم كه بتون يم ياصال هر كار. ميو محرم بش ميبخون غهيص

 خـــــدا؟ هيك گهيد نيگم؟ ا يم يمن چ ديفهم يبود؟ خر بود؟ نم يدختر روان نيا. ديمغزم سوت كش. گرفتـــم يم شيداشتم آت گهيد

تو . ايهست يشيريعجب س. برسم ميباشه بِدوش؟ دختر برو كنار بذار برم به كار و بدبخت يگ يگم اال و ِبال َنره، تو م يمن م! كردما يريعجب گ -

 شد؟ دايپ ميسر و كله ات از كجا تو زندگ گهيد
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 ؟يديفهم. رم... ذا... يم... نـ. رونيب يجا بر نيذارم از ا يبار هم كه شده با تو نباشم نم كي يتا برا. ستيبگو، برام مهم ن يخوا يكه م يهر چ -

 . مگه دست توِ -

 . آره، دست منه -

 . ييپر رو يليخ -

 . يدونم، اصال هر چ يم -

 دست و پام بشكنه بهتر. اون باال باشه يزيچ يپنجره ا هي ديشا. نگام به پله ها افتاد. قدر از دستش حرصم گرفته بود كه حد و اندازه نداشت نيا

 . فتميدختر ب نيكه به دامِ ا نهياز ا

 . ديراه دستم رو گرفت و تا خواستم دستم رو بكشم پاهام رو چسب نيكه ب دميرو از دور كمرم باز كردم و به طرف پله ها دو دستش

 . شدم يله و لورده م كايسرام يفرش وگرنه رو يخدا رو شكر افتادم رو. نيشكم خوردم زم يرو ديخودم رو كنترل كنم تا پام رو كش نتونستم

 قايدق زياصال همه چ. افتادم ريپسر گ هيدخترم و به دست  هيانگار كه ! عجبــــا. هوا افتاد روم يكه چند تا فحشه آبدار نثارش كنم كه ب برگشتم

 . افتاد يبرعكسش داشت اتفاق م

داد و با دستاش مچ دستام  يگردنم حركت م ياش رو به رولب ه. گردنم فرو كرده بود يداد و صورت داغش رو تو يرو به من فشار م خودش

 . گرفت يبا كارهاش توانِ حركت رو از من م ينبود ول اديزورش ز. كرد يكردم اون مهارم م يهر كار م. بود دهيرو سفت چسب

 . دناشيكرد، آه كش يكه تب دار نگام م نيكه روم افتاده بود، ا نيا

 . شد يچشمام كم كم داشت بسته م. شد يطور م نيا ديشه، نبا يحالم داره عوض م ايخدا

 . خودت رو نباز، بلند شــــو، راشــــا راشا

 يحرفه ا يليخ. و جذب تنم بود ديسف يپوش ركاب ريز هي رشيز. دكمه هاش كنده شد. ديام رو تو دست گرفت، كش قهيرو ول كرد و  دستم

سرم . داشت يحس و حال مزاحم دست از سرم بر نم نيا. بكنم يتونستم كار ينبودم نم رشيهم اس يكه وقت يداد، جور يكارش رو انجام م

 . شده بود نيسنگ

رسه به لب هام حمله ور  يچشمام بسته شده و داره به مقصودش م ديد يوقت. صورتم رو غرق بوسه كرد. م حركت داد نهايس يرو رو دستش

 . نشده بودم مشيخواستم، هنوز كامل تسل يكرد سرم رو چرخوندم، هنوز هم نم دايلبام تماس پچند بار كه لباش با . ذاشتم يباز هم نم يشد، ول

 . نييرفت پا يطور م نيهم. گردن، چونه د،يگوشم رو بوس ريز

گفتم هر آن  يكه م ديكوب يام م نهيس يتو ياز عرق بود، قلبم طور سيزدم، صورتم خ ينفس نفس م. رو باز كردم و به سقف زل زدم چشمام

 . دستام رو مشت كردم. رونيزنه ب يم

 . كار رو نكن، نكن نيا. راشا خر نشو، به تارا فكر كن، به عشقت. ذاشتم كار خودش رو بكنه يم دينبا

 . گفتم يرو بهش م زيكه داشتم همه چ يوقت. كياون شب افتادم، تو اون جنگلِ تار اديدفعه  كي

من . كشه يبرات ازشون بگم حاال حاالها طول م يكي يكيكه اگه بخوام  ميكرد ياومده و ما ازش دور شيپقدر برامون  نيا ييتايموقع نيچن«

دونم  ينم. ميتونست يو نه م ميكه سمتش بر مينه خواست يگم پاك پاكم، نه، ول ينم. زر ورق بزرگ نشدم يال ستم،ين يآدمِ چشم و گوش بسته ا
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و ادامه  دميآخر بود كه پس كش يبار تو لحظه  هي يحت. عقب دميرفتم خودم رو كش شيكيهر وقت تا نزد يدونم ول يرو نم لشيچرا، اصال دل

 ».رو از دست ندم مياريكردم كه هوش يدر حد متعادل مست م شهيبرام نداره هم ياوقات عاقبت خوب يبعض يمست دميفهم يوقت. ندادم

نبودم،  انتياهل خ. تونستم به خاطر عشقم، به خاطر تارا خودم رو بكشم كنار يرو نكنم، م كار نيتونستم باز هم ا يهم مست نبودم، پس م حاال

 . دمشيپرست يكه م ياونم به كس

 . كنه يشرويپ ديحس نبا نيكردم، ا يسركوبش م ديبا. راشا، نذار ادامه بده ستين ريد هنوزم

 . كرد كه دستش رو گرفتم يداشت كمربندم رو باز م. بود شيبدنم از جنس آت. از التهابم كم بشه يتا كم دميكش يقيعم نفس

افتاد، به  زيم يرو موتينگام به ر. ستادياز جام بلند شدم، اون هم تند ا. هم فشردم و پسش زدم يلبام رو، رو. مخمور نگام كرد يچشمان با

 . طرفش رفتم و برش داشتم

. صورتش خوابوندم يتو يمحكم يلياسمم رو كه صدا زد با خشم برگشتم و س. كردم يآروم شده بودم، مكث كوتاه يحاال كم. رو گرفت دستم

 . دوم رو هم اون طرف صورتش خوابوندم يليگونه اش و خواست بازم حرف بزنه كه س يدستش رو گذاشت رو د،يسرش چرخ

 . شباهت به نعره نبود، بلند و پر از خشم يب صدام

من  كينزد يلحظه به بعد حق ندار نياز ا. گم يدارم بهت م يچ نيخوب گوش كن بب. رو بشنومخوام صدات  ينم. الل شو، فقـــط الل شو -

 . هيثان كيشده  يحت نم،يرو بب ختتيخوام ر ينم. بار كي يبرا يحت يارياسمم رو ب يحق ندار. ميقدم كيتا  يحت ،يبش

 :كه از زور خشم به نفس نفس افتاده بودم تو چشماش زل زدم و ادامه دادم يحال در

 . و بس نيدختره هرزه، هم هيجز  ستيتو ن ي ستهيشا يصفت چيو ه -

با قدم . باز شد يكيت يدكمه رو فشردم، در با صدا. زدمش كنار و به طرف در رفتم. بود ستادهياز اشك جلوم ا سيو مبهوت با صورت خ مات

 . پر بود از گناه، عذاب وجدان و دروغ زشيهواش و همه چ طش،يكه مح ييجا رون،يلند از اون جا زدم بب يها

. تيو زندگ يهست يبه عشقت، به همه  ،يكن انتينمونده بود كه به تارا خ يزيچ ؟يكرد يم يچه غلط يكردم؟ راشا داشت يكار م يداشتم چ من

تپش رو دوست  نيا. ديتپ ياون م يبه عشق تارا و دلتنگ نهيس يدلم حاال تو. قدر براش تنگ شده كه حد و مرز نداره نيكردم دلم ا ياحساس م

بودم كه بتونه راهش رو  دواريفقط ام. روحش رو هم امروز فروخت يحت زيكه به خاطر نفس سركشش همه چ يافتادم، دختر ايپر ادي. داشتم

 . ديكش يانتظارش رو نم زيچ چيهم ه نيشد، جز ا يم دهيكش يصورت به تباه نيا ريچون در غ. درست انتخاب كنه

درست  د،يلرز يم جانيبود، دستام از ه تابشيدلم بد جور ب. اليراست به طرف و كيروندم،  يبه سرعت م. رسوندم نميخودم رو به ماش يتاكس با

 . چه قدر لذتبخش بود خدا. مثل قلبم

 . اون رو پشت سر بذارم يكابوس بوده كه تونستم به سخت هي زيكردم همه چ يحس م. دمينفس راحت كش هيترمز كردم  اليو يتو يوقت

 . رونياومد ب اليخودش بود، حاضر و آماده با لبخند از و. دخترا باز شد ياليخودمون كه در و ياليرفتم سمت و يداشتم م. شدم ادهيپ

مانع ما  زيچ چيه گهيد. رو برداشته بود يتور وارياون د نيامروز صبح رادو نيهم. ديسف فيو ك يمشك نيشلوار ج ،يو شال مشك ديسف يمانتو

 . شد ينم

تحمل  نياز ا شتريتونستم ب ينم گهيد. با لبخند نگاش كردم. مهمون لباش شد ينيكم كم لبخند دلنش ياول تعجب كرد ول. ستاديا ديكه د منو
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 . همراه با لبخند تعجب هم كرده بود. كرد ينم يحركت چيه. دميبه طرفش دو. كنم

ستودم، چون پاك بود، به دور از گناه، خالص و  يعشق رو م نيتونستم قدرش رو بدونم، االن ا ياالن م. اون ي وونهيشده بودم، آره، د وونهيد

 . ناب

 . دميكش يمشام مچشمام رو بسته بودم و عطرش رو با عشق به . ام فشردمش نهيبا تمام وجود به س. كردم بغلش

 :ديخند

 !شده؟ يچ! ؟يشد وونهيد! راشا -

 :دميخند

 . برسم ميباز وونهينشده فقط بذار به د يزيشدم؟ چ وونهيوقته د يليكه من خ يدون يدلم، مگه تو نم زيآره عز -

 . ديبلند خند بلند

 . شم يباشه برس، مزاحمت نم -

 . زحمتا نيمزاحمتات رو هم دوست دارم، تا باشه از ا -

 . تو چشمام زل زد. اومد رونيخنده از تو آغوشم ب با

 . شده يلحظه شوكه شدم چ هيكه  يسمتم و بغلم كرد يديدو نيحالت خوبه؟ همچ -

 . رو انداختم باال ابروم

 شده؟ يچ يديحاال فهم -

 :ديخند

 . ينه هنوز، منتظرم تو بگ -

 . اش قطع شد خنده. دميدستش رو گرفتم و كش. نگاش كردم طنتيش با

 !كجا؟ -

 ؟يخوام بهت بگم، مگه منتظر نبود يم ا،يب -

 . جا بگو نيخب هم -

 . مزه نداره يجور نيا. شه ينچ، نم -

 . چپ نگام كرد چپ

 !راشـــا -

 . دميخند

 . جانــــم -

 . دمياون من هم خند يبا خنده . ميهم زل زد يكم تو چشما هيدو  هر

 ؟يرفت يم ييجا -
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 . اومدم دم موسسه دنبالِ تو يمآره داشتم  -

 :دميخند

 بغله؟ نيكنم هم يكه من توش كار م يمگه موسسه ا يخانم -

اون داره . رونيمنم زودتر اومدم ب اد،يخودش هم باهام ب ديگفت با يرو بهم قرض بده ول نشيكردم ماش يرو راض ايچه طور تان يدون ياوه نم -

 . پوشه يلباس م

 ؟يچرا بهم زنگ نزد يراست. فتهيتو كه اونم به زحمت ن ميپس بر -

 . يدر دسترس نبود يزدم ول -

 :گفت ياومد و در همون حال م رونيب الشونيپسر جوون لبخند به لب از و هي. باز شد اليهمون موقع در و. رو تكون دادم سرم

 ... من كه ؟يريهنوز ازم دلگ ؟يپس كجا رفت يتارا خانم -

 . و حرفش رو خورد ديلباش ماس يمن و تارا دست تو دست و كنار هم لبخند رو دنيبا د. كردمتعجب نگاش  با

 . با دست به اون پسر اشاره كرد. تارا نگاه كردم، هنوز لبخند به لب داشت به

 . من يسروشه، پسر عمو نيا -

 :ظاهرا خودش از تو نگام خوند كه آروم گفت! پسرِ خسرو؟ ،يعني! عمو؟ پسر

 . يكن يكه تو در موردش فكر م ستيسروش اون طور ن. گم يبعدا برات م -

 :خودش آروم گفتم مثل

 كنم؟ يدر موردش فكر م يمگه من چه طور -

 . نگفت يزيو چ ديخند

 :تا اومدم بگم خوشبختم گفت. جلو اومد و باهام دست داد يكامال ظاهر ياسمش سروشه با لبخند دميپسر كه حاال فهم همون

 . ديراشا باش ديا هم باشم -

 :تارا نگاه كرد و ادامه داد به

 . كرد يم فيازتون تعر يليتارا جان خ -

 . تو صداش بود يجور گرفتگ هي. گفت به عمق صداش و لحنِ گفتارش دقت كردم يجمله رو م نيداشت ا يوقت

 . نسبت بهش داشتم يحس هيدونم چرا  ينم. لبخند زدم فقط

 . رم يم گهيمن د -

 :نگاش كرد اتار

 . ناهار باش -

 . فعال خداحافظ. برم ديبا گهينه، كارم رو انجام دادم، د -

 . ديكش الشونيكه رفت تارا دستم رو گرفت و به طرف و يوقت
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 . بهت بگم يزيچ هيخوام  يم ميبر ايب -

 . نگاش كردم مشكوك

 در مورد سروش؟ -

 .»آره« يعنيسرش رو تكون داد كه . نگام كرد طنتيبا لبخند و ش ستاد،يا

 . افتاد كه دكمه هاش كنده شده بود راهنميبه پ نگاش

 :نگام كرد ينگران با

 !دعوات شده؟ يبا كس! شده؟ يچ -

 . زدم پوزخند

 . ييجورا هي -

 !؟يچ يعني -

 . تو ميبر ال،يخ يب -

 . گفتم يبهش م ديشد، پس با يموضوع رو هم بهش بگم، چون به اون هم مربوط م نيدوست داشتم ا. كم نگام كرد و سرش رو تكون داد هي

 . همه هستن دميتو كه د ميرفت

 د؟يد يم ليبدونِ من جلسه تشك. رو آورد فشيجمعتون جمعه گلتون كم، كه از قضا تشر! به به -

 . ديخند يم هيكه همراه بق انيكنار را نشستم

***** 

 :راشا

 آره؟ . خبرم يبوده كه من ب ييانگار خبرا د؟يشده شما دو تا امروز خونه موند يچ -

 :كرد و گفت ينُچ نيرادو

 . اديهم خواب مونده بود زنگ زد گفت نم انيرا. باشگاه رو نداشتم يمن كه امروز حوصله . ينه هنوز عقب نموند -

 :راشا

 . اش هيخب بق -

 :انيرا

 ! ؟يچ ي هيبق -

 :اشد و بدون آن كه خود را كنجكاو نشان بدهد گفتكرد آرام ب يسع

  ه؟يپسره چ نيموضوعِ ا -

 . اطالع بوده يكارا رو كرده كامال ب نيكه پدرش ا نياومده بود بگه كه شرمنده ست و از ا. پسرِ خسروئه. يگ يسروش رو م -

 :پوزخند زد راشا
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 عفو كنه، آره؟  يالبد اومده بود تقاضا -

 . دادبار تارا جواب  نيا

 . گهيجور حرفا د نيكار پدرم درست نبوده و از ا. ديبكن ديبخوا يهر برخورد ديگفت حق دار ياتفاقا م. از بخششِ باباش نزد يحرف چارهينه ب -

 :نگاهش كرد و گفت يجد راشا

 ...يول ست،يكه اومده باشه مهم ن يهر چ يبرا -

 :تارا

 ! ؟يچ يول -

 . در چشمانش نگاه كرد يكم راشا

 . گم يبعد بهت م ،يچيه -

 . نگفت يزيچ يمشكوكانه نگاهش كرد، ول تارا

 :كرد و گفت يتك سرفه ا ايتان

 . ميدر موردش حرف بزن ديهست كه با يفعال موضوعه مهمتر. رونيب دياياز بحث سروش و خسرو ب -

 . نگاهش كردند يپنج نفر با كنجكاو هر

 . كرده يفكر كنم بدونم روهان جواهرات رو كجا مخف -

 :انداختند و همزمان گفتند گريكديبه  ينگاه

 ! كجــا؟ -

 . لبخند زد ايتان

 . كامال متروك كه فقط من ازش با خبرم يجا هي. خرابه هي يتو -

 :انيرا

  ؟يقدر مطمئن نيا يآخه چه طور -

 . داشت ديترد يها در حضور او كم تيواقع انياز ب ييگو يبود، ول نينگاهش به طرف رادو ريمس ايتان

 :انداخت و گفت ريرا ز سرش

 . با روهان نامزد بودم يوقت -

 . ديكش يخجالت م نشانياتفاقات ب انياز ب. كرد مكث

 . كرد يم يبلوزش باز يگوشه  با

كه من  يياومد كه من دوست نداشتم و از كارها يخوشش م ييارااز ك. بود و البته هنوز هم هست يو كامال امروز شيپسرِ آزاد اند هيروهان  -

اصال نسبت . برم ييجا هيروز، ازم خواست باهاش  هي. ذاشتم يباهاش م يسر ناسازگار شهيهم نيهم يبرا. بود زاريدوست داشتم انجام بده ب

خنده . بودم كه از نامزدش هراس داشت يدختر. دست خودم نبود. دميترس يم ييجورا هيچه قدر راحته و ازش  دميد يم. نداشتم عتمادبهش ا
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 ... خب يداره ول

 . پوزخند سرش را تكان داد با

اون  دنيبا د. به وجد اومده بودم ييجورا هيسرسبز  يجا هيبه  ميديرس يوقت. شدم باهاش برم يو خواهش و تمنا باالخره راض ليبا هزار تا دل -

 ... شستم خبردار شد كه قراره. كنه يباهام راحت برخورد م شهياز هم شتريكردم ب يحس م. شد يمحوش م يهر آدم بايبكر و ز عتيطب

راستش را  يزد و پا يم يصورتش به سرخ. چشمانش بسته بود. داده بود هيرا به انگشتانش تك شيشانيپ نيرادو. نگاه كرد نيبه رادو ديترد با

 ديبه اصل موضوع با دنيرس يبرا يكند، ول انيموضوعات را ب نيدوست نداشت در حضور پسرها ا ايتان. داد يتند تند تكان م يبه حالت عصب

 . گذاشت يم انيرا در جر هاآن يكم

 :با زبان لبش را تَر كرد و گفت. دهانش را قورت داد آب

 ...اون جا. كه سال ها رها شده بود ساز بود مهيساختمونِ ن هي. خرابه ست دميكه البته بعد فهم. خرابه هيسمت  ميرفت -

 :داد رونيرا با حرص ب نفسش

 . بابـــا، بهتره خالصه اش كنم يا -

 :دستش را فشرد ترالن

 . كن فيبرامون تعر يهر طور كه دوست دار. آروم باش -

بهش گفتم . رونيز اون خراب شده زدم بهر طور كه بود ا. باشه و افكارش مسمومه يادمِ پست نيتونه چن يدونستم روهان م يمن اون موقع نم -

 هيثان كياصال دوست نداشتم واسه . متنفر هم شده بودم گهياومد د يازش بدم م. نتونست يداشت منصرفم كنه ول يسع. خوام برگردم يم

كور خونده بود، چون بعد  يكنه، ول يرو عمل شيطانيفرصت مناسب تر افكارِ ش هي يهستم و بهتره تو يكرد كه االن عصبان فكر. تحملش كنم

بار اون رو به چشمِ  كي. رو دست نكردم شيبار انگشتر نامزد كي يچون من حت. مياز نظر من، ما با هم نامزد نبود. بهش ندادم يفرصت گهيد

 زيهمه چ يزود متوجه  يليخ. كردم يم يمدت چه اشتباه نيا يتو دميكارام به خاطر پدرم بود كه بعد فهم يهمه . نكردم هام نگا ندهيهمسرِ آ

 . كنار دميشدم و كش

 يرو. داد يرا تكان م شيهمچنان در سكوت پا نيرادو ينگاه كردند، ول نيبه رادو ديبا ترد يهمگ. گفت ينم يزيكس چ چيه. كرد سكوت

 . عرق نشسته بود شيشانيپ

بود كه حق هم داشتند  يحالتش جور. با ترس نگاهش كردند ايكه دخترها مخصوصا تان يقدر ناگهان نيا. بلند شد شيحركت از جا كي با

 . و لرزش دستانش يصورت برافروخته، چشمان سرخ شده، حركات عصب. بترسند

در مواقعِ معمول  نيرادو. شناختند يم هيو راشا او را بهتر از بق انيرا. كرد يحتم داشتند كه اگر روهان دمِ دستش بود گردنش را خرد م يهمگ

 وحرف ها، راشا  نيا دنِيمخصوصا االن كه با شن. جلو دارش نبود يكس ديرس يم تيبه اوجِ عصبان ايرفت و  ياز كوره در م يوقت يود ولآرام ب

 . خود داشت يكه جا نيهم ناراحت شده بودند و رادو انيرا

 :لرزان گفت ايتان

 ...نيآروم باش، ا نيرادو -
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 :خشم داد زد با

 تونم؟  يمگه م ؟يگ يم يدار يچه طور آروم باشم؟ چ -

 :ديلب با حرص غر ريو ز ديمشت به كف دستش كوب با

زدمش كه تنه  يقدر م نيكاش ا يا. كردم يخفتش كرده بودم گردنش رو خرد م نيزم ريخواست همون موقع كه تو ز يكه چه قدر دلم م يآ -

 . ديگذشتم، نبا يازش م يسادگ نيبه هم دينبا. دش يگوشه تو جنگل تا خوراك گرگا و شُغاال م هينداختم  يلشش رو م

 . نگاه كرد ايتان به

 . فتهيمن ب رهيگ سايخــدا كنه قبل از پل. ارميو تماشا كن چه به روزگارش م نيبعد بش فتهيبار به دستم ب كيبار، فقط  كيخواد فقط  يدلم م -

 . با ترس آب دهانش را قورت داد ايتان

ُگم  ميگورش رو از تو زندگ گهيد. موضوع هم مالِ گذشته ست نه االن نيا. اريبه سرش ب يكه دوست داشت يهر كار. تو رو خدا آروم باش -

 ... پس. كرده

 . گرد شده از ترس نگاهش كرد يبا چشمان ايتان. به طرفش رفت تند

 :ديغر نيرادو

 . ــگهيبگو، د بگو د ا؟يكرده تان يفت چه غلطكار رو كرده؟ بگو چند بار؟ اون كثا نيچند بار ا -

 :كه سرش زد تند و پشت سر هم گفت يداد با

خسرو و  رِياس نيزم ريكه تو ز يبا وقت. كار رو بكنه نيبار خواست ا هي نيمن كه گفتم هم ؟يكن يم يجور نيچرا ا نيبه خدا، رادو يچيه -

  ؟يكن يباور نم. بشه كمينتونست نزد گهيد. ميروهان بود

سرش . زد ينفس نفس م. شد رهيو نمناك خ بايدر آن چشمانِ ز يكم نيرادو. نم اشك در چشمانش نشست. كرد يم انيبغض جمالتش را ب با

 . زد شيصدا انيرا. تا آرام شود ديكش قيچند تا نفس عم. را برگرداند

 . خدا هم اشكش در اومد يبنده  نيكه ا يقدر داد و قال راه انداخت نيا. نيرادو گهيشو د اليخ يب -

 :راشا

 . به هم كه يختيجو رو ر. ستيبد ن يايبازم كوتاه ب يول ،يباش يدم عصبان يبهت حق م -

 :آرام گرفته بود گفت يكه كم نيرادو

 . گهيد ديبگ د؟يمن بود يشد اگه جا يم يخوام بدونم چ ينه م د؟يكرد يچه كار م ديمن بود يخود شماها، اگه جا -

 . داد يمسئله هم پسرها را آزار م نيفكر كردن به ا يلحظه ا يحت. انداختند ريرا ز شانيدخترها سرها. به ترالن و راشا به تارا نگاه كرد انيرا

 . هم فشرد يرا به رو شيبا حرص لب ها انيرا. دستش را مشت كرد راشا

 :انيرا

 . كردم يساقطش م ياز هستــ -

 :راشا
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 . غلطا بكنم نيغلط بكنم از ا گهيسه وعده بگه د يآوردم كه روز يبه سرش م ييبال. كردم يو نابودش م ستيمن كه ن -

 . ديبا شرم آروم خند. زد يم يتارا به سرخ يگونه ها» .دوستت دارم خانم خانما«: راشا نامحسوس با حركت لب گفت. با خجالت لبخند زد تارا

 :لب گفت ريخوشحال شده بود ز انيرا يجمله  نيكه از ا ترالن

 . ستيحاال كه ن -

 :و آروم گفت ديخند طنتيبا ش انيرا

 . كنه باشه يم جايب -

 . زد و نگاهش كرد لبخند

 يرا به خنده وا م نيو هم رادو ايهم تان شانيكارها و حرف ها. ديخند يرا فراموش كرده بود به آنها زل زده بود و م نيكه ترس از رادو ايتان

 . داشت

مبل گذاشت و  يدستانش را لبه . پشت سرش قرار گرفت. رفت ايآرام به طرف تان ديد گريكديكه آن چهار نفر را مشغول صحبت با  نيرادو

 . به جلو خم كرد يسرش را كم

 :نجوا كرد ايگوش تان ريز درست

 . ذارم ياش نمزنده  نمشيباور كن برام سخته، هنوز هم سر حرفم هستم، بب يول ،يخانم دياگه ترسوندمت ببخش -

 . كرد انيآخرش را همراه با حرص ب ي جمله

كمشان  يفاصله  يهر دو متوجه . چشمانش روشن بود يآب. شد رهيخ نيدر چشمان نافذ و درخشان رادو يكم. هوا سرش را برگرداند يب ايتان

 . شده بودند

هنوز هم  يول ستاد،يا شيكمرش را صاف كرد و سر جا نيرادو. داد هيمبل تك يبه پشت. هول شده بود ايتان. راشا به خود آمدند يتك سرفه  با

 . قرار داشت ايپشت سر تان

 . و راشا پررنگ تر شد انيچپ چپ نگاهش كرد كه لبخند را نيرادو. كرد ينگاهش م طنتيبا ش راشا

 :صاف كرد و گفت يرا با تك سرفه ا شيبعد صدا يكم ايتان

بفهمه  يدونستم وقت يكه ازش داشتم م يچون شناخت. خبر نداره يزياز چ دميدونه كه فهم يم يزياون چ نميامروز به مادرش زنگ زدم تا بب -

 . كرد ياومد بارم م ياز دهنش درم يهر چ هيروهان به خاطرِ من فرار

 :از پشت سرش گفت نيرادو

 اون خرابه ست؟  يجواهرات تو يازكجا مطئن -

 دميازش پرس يزينه چ يتعجب كرده بودم ول. دنيپلك ياون اطراف م اراشيكه اون روز چند تا از دست ادمهيخوب  يول ستم،يمطمئنِ مطمئن ن -

 تونه باشه؟  يم نياز ا ريمگه غ. اون جا هست كه واسه اش به پا گذاشته ييخبرا هي ديگم شا يم. و نه به روم آوردم

 :شانه اش را باال انداخت و گفت راشا

  م؟يبر يك يو جواهرات همون جا بود، ول ميشانس آورد ديشا مير يم. يچيبه از ه يبازم كاچ -
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 :ايتان

 چه طوره؟ . گم امشب، راس ساعت دوازده يمن م. هر چه زودتر بهتر -

 . مثبت تكان داد يمكث سرش را به نشانه  يبا كم نيفقط رادو. موافق بودند يهمگ

 

 و چهارم ستيب فصل

 

 :نيرادو

 . ديبند يآخه جمع م د؟يايبا ما ب نيخوا ينكنه شماها هم م نميبب -

 :رو به او كرد و گفت يجد ايتان

 . كه معلومه نيا ؟يپس چ -

 :با اخم نگاهش كرد نيرادو

 . خواد بشه يم ياون جا چ ستيمعلوم ن. دم ياجازه رو نم نيمن ا يول -

 :زل زد نيبه چشمان رادو ميبلند شد و مستق شياز جا ايتان

 ميباهاتون باش ديما سه نفر با ؟يد يبهمون اجازه نم يگ يكه م ميريبگ ميتصم يواسه خودمون درست و حساب ميتون يمگه ما خودمون نم -

 . ميواسه اش بكن يفكر هيتا خودمون  ميش يجواهرات م الِيخ يب. يچيوگرنه كه ه

 :در آمد و گفت نيرادو بانِيپشت انيرا

 . ستيشماها ن يموافقم، اون جا كه جا نيمنم با رادو يول -

 :رو به او كرد و گفت يجد. بلند شد شياز جا ترالن

ما رو دست  نيدار. ديهم روش بزن يحرف دينبا گهيدرخواست ما از شما بوده پس د نياز شماها كمتره؟ ا مونيمگه ما چ ست؟يماها ن يچرا جا -

 . نايريگ يكم م

 :جوابش را داد متيبا مال انيرا

 . نهيحرفمون هم واسه هم نيا. مينگران خودتون هست ينشدم، ول نيمن كه منكرِ ا يخانم -

 :گفت نيو رادو انيرو به را تارا

 . ميبكن يفكر هيتا خودمون  ميش يم الشيخ يكال ب ايبه قولِ تان. نيشما هم بر ميذار يوگرنه نم م،يايباهاتون ب ديما هم با يول -

 . كردند دييو ترالن با تكان دادن سر حرف تارا را تا ايتان

 . به جمع انداخت ينگاه راشا

 . سكهيافته؟ خودش ر يبراتون نم يكه اون جا اتفاق ميمطمئن باش ميتون يآخه چه طور م يول -

 :تارا

 نه؟  ديگ يبازم م. ميد يخب قول م -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٣٠ 

 . ماند رهيكرد كه راشا چند لحظه به او خ انيمعصوم جمله اش را ب يقدر مظلومانه و با نگاه نيا

 :پاش و گفت يبا پشت دست زد رو انيرا

 . خُشكت نزنه. يهـــــو -

 :همان طور كه نگاهش به تارا بود با لبخند گفت. به خودش آمد راشا

  ان؟يداره كه با ما ب يگوش كنن و كار دست همه مون و مخصوصا خودشون ندن چه اشكال ميگ يما م يدن هر چ يخب اگه قول م -

 . نگاه كرد جمله اش به پسرها انيپا در

 :كه فقط راشا بشنود گفت يلب جور ريز انيرا

  ؟ينگاه به باد داد هيبا  -

 . جوابش را داد يهم به همان آرام راشا

 رو؟  يچ -

 . عقل -

 . چارهيب يندار استيس. كالم و جواب مثبت من چه ُگل از ُگلشون شكفت هيكن با  گايمالِ خودمم ندارم؟ ن ارِيدادم كه دادم اخت -

 :نيادور

  ن؟يگ يم گهيبه همد يچ -

 :نگاهش كرد و گفت يمرموز يراشا با خنده . نشستند صاف

 . گم يم يچ ديعقل داشت نفهم يدادم، ول يم مشيداشتم تعل -

 . با تعجب و لبخند نگاهش كرد نيرادو

 تو؟  يگ يم يچ -

 :با لبخند به تارا نگاه كرد و گفت راشا

خواد  يازم م انيحاال را ييخدا يبنده  هيرو دادم دست  ميعقل، دل، جون، روح و همه چ. فهمه يم يعاشقِ واقع هيعقل رو  يدرد منِ ب. يچيه -

  ؟ينيب يمگه نم. ندارم برادرِ من، د ندارم. عاقل باشم

 . به تارا اشاره كرد و

 . انداخته بود ريو تارا سرخ شده از شرم سرش را ز دنديخند يم يهمگ

 :كرد و گفت نيرو به رادو راشا

 ... طرف بدبخـ يريگفتم كه تو زن بگ ياز همون اول هم م. منو كشته به خدا زتيتند و ت رتياون غ. انيشو بذار ب اليخ يبار رو ب نيا هيبابا  -

 :كرد و گفت حيتند و من من كنان حرفش را تصح. ساكت شد نيرادو يسرفه و چشم غره  با

. ات ندهيخوشا به حالِ همسرِ آ. جون نيشدم رادو رتتيغ نيا يمن ُكشته مرده . اومد ادميكجا بودم؟ خب خب  گه،يد يچيه. اَهم اهم آهان -

تو . انيبندگانِ خدا هم با ما ب نيبذار ا نييبشو و بپر پا طونيخرِ ش الِيخ يبار رو ب نيا يليخدا وك يخواد تحمل كنه، ول يرو م يرتيچه خوش غ
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 . ها رو كم حرص بده چارهيب. تو رو خدا گاين ،يرو بشكندالشون  اديچه طور دلت م

 . شده بودند رهيبه دخترها اشاره كرد كه با لبخند به او خ و

 :وسط حرفش ديپر انيرا

 . ياسم خانما بد در رفته تو كه بدتر. ستيبد ن ،يفكت استراحت بد نيكم به ا هي. بــــسه -

 يخب جلو يبكند، ول نيبه رادو يالتماس نيخواست كوچكتر ينم ياز طرف ينگاهش ملتمسانه بود، ول ايتان. انداخت ايبه تان ينگاه نيرادو

 . رديتوانست بگ ينگاهش را هم نم

 :نيرادو

 ميدوست ندار. همش هم به خاطرِ خودتونه. ديرو گوش كن ميكه ما گفت يهر چ ديبا. كه راشا گفت يهمون يندارم، ول يخب، من حرف يليخ -

 كه روشنه؟  يهمه چ. اديبه سرتون ب ييمشت جواهرات، بال هيوسط به خاطرِ  نيا

 . موافقت سر تكان دادند يبه نشانه  يهمگ. تك تك آنها چرخاند يرا رو نگاهش

 . داد هيمبل تك يو با لبخند به پشت ديكش يهم نفس راحت راشا

***** 

 . هم پشت سرش ترمز كرد انيرا. را نگه داشت نيماش نيرادو

 . را از نظر گذراندند دهيچيدرختانِ بلند و درهم پ. بود كيهمه جا تار. انداختند يبه اطرافشان نگاه. شدند ادهيپ يهمگ

 :نيرادو

 جاست؟  نيهم -

 :ايتان

 . شه ينم نيبا ماش. ميبر ادهيپ ديراه رو با ي هيبق ينه، ول -

 :انيرا

 كنه؟  يدرختا چه كار م نيا نِيخرابه ب هيجاست؟ آخه  نيا يمطمئن -

 :ايتان

 . ديفهم يخودتون م نشيديد يوقت. آره مطمئنم -

 :نيرادو

 . ديبمون نيماش يشماها با راشا تو -

 :به ناله گفت هيشب ييبا صدا ايتان

 ...آخــه چــــرا؟ مگه -

 :گفت يو جد ديحرفش پر انيم نيرادو

 . نيايشما هم ب ميگ يو همه جا امنه م ستين يخبر ميدياگه د. دميد ياطراف آب م نيا يسر و گوش هي مير يم انيمن و را. كه گفتم نينه، هم -
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 :ايتان

 . باشم ديمنم با. نيستيشماها كه راه رو بلد ن يول -

 :سرسختانه جوابش را داد نيرادو

 . ميگرد يبگو كجاست زود برم قيدق -

 . را گفت ينشان يليم يبا ب. به آنها انداخت ينگاه

 . همون جاست ديكه بر يكم هي ديچيكه كُنده هست بپ يدرخت همون سمت يكُنده  هيبه  ديرس يبعد م. ديراه بر نياز هم -

 :را تكان داد و رو به راشا گفت سرش

 . ميگرد يو زود برم مير يبمون، ما م ششونيپ -

 . ميايم ياس بنداز هي. نيخواد برگرد ينم گهيباشه، فقط د -

 . باشه -

***** 

 ».ديبازم مواظب باش يول ايبا دخترا ب. ستيجا ن نيكس ا چيه«

 :راشا

 . نييپا نيخانما بپر ن،ياز اسِ داش رادو نميخب ا -

 انيو را نيآن طرف تر رادو يكم. نظر داشت ريدخترها جلو بودند و راشا پشت سرشان، همه جا را ز. كردند يهمان راه را ط. شدند ادهيپ

 . منتظرشان بودند

 :راشا

 شد؟  يچ -

 :انيرا

 . يچيفعال كه ه -

 :راشا

  ست؟ين يكس -

 :انيرا

 . نه -

 . به خرابه و اطرافش انداختند ينگاه دخترها

 :تارا

 اطراف شهركه؟  نيا -

 :ايتان
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طرف رو  نيا. ياون طرف رو قطع كردن و خاكش رو آماده كردن واسه ساختمون ساز يدرختا. هنوز كامل ساخته نشده يجلوتر آره، ول يكم -

 . جاهاست ي هيجا پرت تر از بق نيالبته ا. ول كردن به امانِ خدا يجور نيهم هم

 :ترالن

 واسه روهانه؟  -

 :ايتان

 . ديدونم،شا ينم -

 :نيرادو

 كوتاهه؟  واراشيد. آهن هم براش كار نذاشتن ريدو تا ت يحت -

 :ايتان

 . بسته ستاون روز درش باز بود االن . پشتش آره يجاها نه، ول نيا -

 :راشا

 . توش باشه يكي ديپس شا -

 . گرفتند يبودند و پسرها احتماالت را در نظر م دهيترس يدخترها كم. رد و بدل شد نشانيب ينگاه

 :ايتان

 ... واريد يشه، ول يتو؟ از در كه نم مياز كجا بر -

 :نيرادو

 . تو مير ياز همون در م -

 ميبود با دو انبر و چند تا س هيكه واردتر از بق انيرا. لوازمشان را درآوردند. كردند يآنها كار خودشان را م يبا تعجب نگاهش كرد، ول ايتان

 . در نشست يجلو

 :ترالن

  د؟يچه كار كن نيخوا يم -

 :و گفت ديآروم خند راشا

 . ميكن يدزد ميخوا يبار م نيآخر يبرا -

 :تارا

 ...آخه يول -

 :نگاهش كرد راشا

 . ميپس غمتون نباشه ما سه تا كارمون رو بلد. باشه ميما هم گفت. بار نيواسه آخر ديشما گفت. يآخه نداره خانم -

 . يرفتند دزد يكه م يدرست مثل زمان. دييپا ياطراف را م نيدستش انداخت و رادو يراشا نور چراغ قوه را رو. ماهرانه مشغولِ كارش شد انيرا
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 :و آروم گفت ديبا حسرت آه كش راشا

 . بود يچه دوران ر،يبخ ادشي ،يآخــــ -

 :به او انداخت و گفت ينگاه تند تارا

  ؟يدزد ؟يچ -

 . ستاديخودش را جمع و جور كرد و صاف ا راشا

 . ايريگ يمچ م ؟يگفت دزد يك... كـ... نه بابا ؟يهان؟ ك... هـ -

 بود؟  يپس منظورت از اون حرف چ -

 ... من كه يچيكدوم؟ ه -

 :انيرا

 . باز شد -

 :لب گفت ريحرفش را خورد و ز راشا

 . دره با هم دمتون گرم نيخودت و ا. خدا امواتت رو كم كنه -

 . سر و صدا رفتند تو يهم پشت سرش آرام و ب هيبق. وارد شد اطيبا احت هيجلوتر از بق و

 :نيرادو

 . ستين يظاهرا خبر -

 :تارا

  ه؟ياون اتاقكا واسه چ -

 :ايتان

 . باشه نايكدوم از ا هي يتو ديشا يدونم، ول ينم -

 :راشا

 . ميكن يم داشيزودتر پ يجور نيا. طرف رو بگرده هيو هر كدوم  ميبش ميگم تقس يمن م -

 :ايتان

 . منم موافقم -

 :انيرا

  ؟يدخترها چ. ميش يكه از هم دور م يجور نيخب ا -

 :نگاهش كرد يبا اخم كمرنگ ترالن

 . فتهيب ياتفاق ستيقرار ن ؟يما چ -

 :انيرا
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 . نيگم، فقط نگرانتم هم يمن كه بد نم ؟ياريچرا زود جوش م يخانم -

 . گرفت يلبانش جا يبر رو بايز يباز شد و لبخند شياخم ها ديخود د يرا به رو انيكه لحن و نگاه آرامِ را ترالن

 :ترالن

 . ميو دست دست كن ميسيجا وا نيكه هم نهيبهتر از ا. شه ينم يزيچ ديمطمئن باش يول -

 . طرف را بگردد كيشوند و هر كدام از آنها  ميشدند كه تقس يموضوع راض نيبحث بر سرِ ا يبا كل باالخره

 . كردند يو رو م ريساعت بود كه داشتند آنجا را ز كي حدودا

 . از اتاقك ها بود يكي يتو. زد شانيآرام صدا انيرا

 . كردم داشيفكر كنم پ. جا نيا نيايبچه ها ب -

 . گذاشت و با لبخند به آنها نگاه كرد نيزم يرو. ديكش رونيرا از داخل گودال ب يصندوقچه ا انيرا. دنديبه طرف اتاقك دو يهمگ

 :انيرا

 خودشه؟  -

 :با لبخند جلو رفت ايتان

 . دونم، فكر كنم خودش باشه ينم -

 :ترالن

 . گهيد ديبازش كن -

 :گفت ينسبتا بلند يبه طرف قفل صندوقچه برد كه راشا با صدادستش را  انيرا

 تارا كجاست؟  -

 . ستنديبا شانيسر جاها خكوبيم يباعث شد همگ ييلحظه صدا همان

 . ديقدر زرنگ باش نيكردم ا يفكر نم. نه خوشم اومد. ديو خودتون دست به كار شد ديساكت نموند نيكه همچ نميب يم! به به -

نگاهش  يتارا در چنگالِ آن عوض دنيتنها راشا بود كه با د نيب نيدر ا يدخترها وحشت زده و پسرها با تعجب، ول. ش كردندو نگاه برگشتند

 . ديايسر تارا ب ييترس از آن داشت كه بال. داد صيآن همه خشم هراس را تشخ انِيشد در م يم يبه راحت. رنگ خشم گرفت

 . شده بود رهيبه آنها خ يطانيو ش هيكر يتارا گذاشته بود و از پشت او را در آغوش داشت و با لبخند ي قهيشق ياسلحه اش را رو روهان

 :زد اديبه طرفش برداشت كه فر يقدم راشا

 . كنم يگلوله حرومش م هي ياز جات تكون بخور -

 :با پوزخند ادامه داد همراه

 پاهات پر پر بزنه؟  يخانم خوشگله غرقِ به خون جلو نيخواد ا يتو كه دلت نم -

 . قدم به عقب برداشت كيو  دييرا از زور خشم بر هم سا شيدندان ها راشا

 . اش عرق نشسته بود يشانيپ يزد و رو يم يصورتش به سرخ. داد ياش نشان م قهيرا لرزش محسوس چانه و شق نيمنقبض شده بود و ا فكش
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 :ديلب غر ريخشم ز با

 . ذارم كثافت يتارِ مو از سرش كم بشه زنده ات نم هي -

 :خونسرد لبخند زد و گفت روهان

 . سر جاش ديبذار نياون گودال برداشت يكه از تو يهر چ -

 :به راشا ادامه داد رو

 . گم رو گوش كن يكه م يهر چ يبه فكرش هست يليتو هم اگه خ -

چشمانش را بسته . ديلرز يتارا از ترس م. را زمزمه كرد يزيگوش تارا چ ريز. ن او گرفتبه خود فشرد و صورتش را كنار گرد شتريتارا را ب و

 . ستيداد كه حالش اصال خوب ن يصورتش نشان م يديبود و سف

گودال  به جمع انداخت و جعبه را به داخل يمردد نگاه انيرا. كه جعبه را در دست داشت اشاره كرد انيبا خشم رو از روهان گرفت و به را راشا

 . برگرداند

 :روهان

  ن؟يچرا معطل اال،يد  رون،يب نيايب يخب، همگ يليخ -

 . تارا بلند شد» آخ« يفشار داد كه صدا. تارا گذاشته بود يشانيپ يسر اسلحه را به رو. آمدند رونيب يكي يكي. عقب رفت عقب

 يكه او م يفعال مجبور بود كار. كند يتوانست با جان تارا باز يبود و نم سكيداشت ر يكه بر م يهر قدم. داد رونينفسش را با خشم ب راشا

 . خواهد را انجام دهد

 :روهان

 . نيزود باش ن،يزم نيرو بنداز التونيموبا -

 . روهان انداختند يپا يهمراهاشون را درآوردن و جلو يهمگ

 :اشاره كرد يبه اتاقك اول ايو تان نيرو به رادو روهان

 . اون تو نيبر -

 . دو با تعجب نگاهش كردند هر

 :زد داد

 . تو اتاق نيبر. با شماها بودم ن؟يمگه َكر -

 . جواهرات در آن قرار داشت يبود كه جعبه  ياز آنها همان اتاق يكي. تعدادشان چهار تا بود. به اتاق ها انداخت ينگاه نيرادو

 :اشاره كرد و گفت انيروهان رو به را. وارد شدند يدو به آرام هر

 . ذارم، پس حواست رو جمع كن يخوشگله رو زنده نم نيا يدست از پا خطا كن. نمتيب يبرو در رو ببند، قفلش رو هم بزن، من دارم م -

 . در را بست و قفلش را زد يحرف چيبدون ه انيرا

 :روهان
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 . اتاق يكيتو اون  نيخوبه، حاال خودت و ترالن بر -

بار روهان به راشا دستور داد  نيا. مام مدت با ترس خودش را در آغوش گرفته بود لرزان به طرفش رفتترالن كه ت. به ترالن نگاه كرد انيرا

 . كه در اتاق را ببندد

 :لبخند زد و رو به او گفت تيسر رضا از

 . زود باش ،يحاال نوبت شما دو تاست، برو تو اتاق سوم -

 :بم و دورگه ازخشم گفت ييو با صدا ستاديتو درگاه ا. عقب عقب رفت راشا

 . يولش كن عوض -

 :و جوابش را داد ديبلند خند روهان

 . شتيفرستم پ يم. برو تو، نگرانش نباش -

 . منتظر بود تارا را رها كند. قدم به عقب برداشت كي راشا

 :زد اديفر روهان

 . گم يبرو تو بهت م ؟يمگه َكر -

 :داد زد راشا

 . اديپس ولش كن بذار ب. ييقدم جلو هيبازم  يتو مسلح. من كه اسلحه ندارم -

 . پس حرف اضافه نزن و برو تو. كار كنه يچ يك رميگ يم ميجا من تصم نيا. به من دستور نده -

 . اش بود قهيشق يهمچنان اسلحه رو يروهان تارا را هل داد ول. عقب رفت يدستانش را مشت كرد و كم. شد كه سكوت كند ناچار

 . قفل تك تك اتاقك ها را نگاه كرد تا از بسته بودنشان مطمئن شود. حركت پرتش كرد تو و تند و فرز در را بست كيبا . ادستياتاقك ا يجلو

كرد كه  يرا روشن م يفقط همان قسمت يكم يليشده بود و نور خ دهيپوش يتورِ فلز كهيت هي ي لهيداشتند كه به وس چهيدر كيهر كدام  درها

 . قرار داشت چهيدر

 :هانرو

 ريوضع گ نيا يبه خاطرِ شماها االن تو. كارتون رو تموم كنم يجور نيشه كه هم ينم. كنم كسرهيرو باهاتون  فميتا تكل ديمون يجا م نيهم -

 . افتادم

 . دندينشن ييصدا گريد و

***** 

 

 »ايتان«

 . همون جا نشستم. كم توسط همون نور روشن بود يليقسمت، خ هي. بود يكيتنگ و تار اتاقِ

 . دميد يرو نم نيرادو
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 :صداش زدم آروم

  ن؟يرادو... ر -

 . نميرو بب يزيتونم چ يكه نم كهيقدر تار نيجا ا نيا! پس كجاست؟. دميرو نشن صداش

 . دميرو شن دنشينفس كش يصدا

 . يجام خانم نيهم -

 . دميكش ينفسِ راحت دمينور د يصورتش رو كه تو. هراسون نگاش كردم. شونه ام ينشست رو يدست و

هق هقم رو . صدا بود يب يو وضع و اوضاعمون شكست، ول نيرادو دنينداخت با د يگلوم چنگ م يروهان تو دنيكه از همون اول با د يبغض

 . دميگز يخفه نگه داشتنش هم لبم رو م يخفه كرده بودم و برا

 . كيمحو و تار. دميد يم هيسا هينور كه قرار گرفت صورتش رو مثل  يجلو. ديو در اشكام

 :دستاش قاب گرفت و زمزمه كرد يرو تو صورتم

 . ينشون بد فيخودت رو ضع دينبا ؟يكن يم هيگُلم چرا گر -

 :گفتم هيبغض و گر با

راحت پدرم رو  يليكه خ نيحس نكنم؟ از ا ميزندگ يروز حضورِ نحسِ روهان رو تو هيشه من  يم يعني. به خدا خسته شدم ن،يتونم رادو ينم -

همه و همه . نميبب ميزندگ يشد نتونم رنگ آرامش رو تو يباعث م شهيكه هم نيو ا ديرو ازمون دزد مونيخانوادگ راثيطور م نيگول زد و ا

 . خسته ن،يخسته ام رادو. دن يم رمدارن آزا

من  يكجا برا چيه. گرم و امن فرو رفتم يجا هيدر همون حال حس كردم تو . ديلرز يشونه ام م. دستام صورتم رو پوشوندم با. هق هق افتادم به

 . دونستم يچون تجربه اش كرده بودم و م. نبود نيامن تر از آغوش رادو

 . پر از آرامش. ديهمچون نجوا به گوشم رس صداش

 . وقت چيوقت نبوده، ه چيانگار كه ه. يو نه بشناس ينينه بب ت،يزندگ يو به اسم روهان تور يكس گهيدم كه از فردا د يبهت قول م -

 . دميد ياش رو م رهيت ياز صورت جذاب و چشمان آب يميرخمون به سمت نور بود و حاال ن مين. اش بلند كردم نهيس يتعجب سرم رو از رو با

 ... منظورت ن؟يرادو يگ يم يدار يچ... چـ -

 . كرد يتمومِ تنم رو پر م جانيكارش ه نيشد و با ا يم شتريتعجبم هر لحظه ب. صورتش رو آورد جلو. لبام يرو گذاشت رو انگشتش

 . ديكش يم شيگرم و سوزانش لبام رو به آت ينگام بود و نفس ها ينگاهش تو. لبام نگه داشت يخواست چه كار كنه؟ لباش رو جلو يم

 . نتونستم يخواستم چشمام رو ببندم ول! ايخدا. رو از هم باز كرد لباش

 ... ايبود؟  جانيه از

 يفكر يو دغدغه  يذهن يِهمه آشفتگ نيا نيب. خواستم تموم بشه يخواستم از دستش بدم، نم يكه بود نم يكه بود هر حس يدونم، هر چ ينم

 . حس برام مملو از آرامش بود نيا

 كار رو بكنه؟  نيذاشتم ا يم يعني. بكنه يحركت هيبودم  منتظر
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 چرا كه نه؟  آره،

 ... آخه يول

 . دونم ينم آه،

 ...يپس چشمام رو بستم، ول. نتونستم نگاهش كنم گهيد. كرد كتريلباش رو نزد. داشت يبرق خاص نگاهش

 :زمزمه كرد. رو آورد كنار صورتم و به گوشم چسبوند لباش

 تيتو زندگ ديروزِ جد هيمن بهت قول دادم كه فردا  يول ،يدر موردم بكن يفكر نيتو چن ايفرصت سوء استفاده كنم  نيخوام از ا ينم -

 . نيفقط من و تو، هم. ميفكر كن كه كنار هم نينگو، آروم باش و به ا يچيپس ه. شه و سر حرفم هستم يمحسوب م

 . يباشم و قو دواريام ديفهموند كه با يصداش و كالمش به من م تيحرف هاش، جد. بودم و كنارم بود نيبا رادو. واقعا آروم شدم و

 ! بود؟ يمنه چ يبرا ديروزِ جد هيگفت فردا  يكه م نيمنظورش از ا يول

***** 

 

 »ترالن«

 يچراغ قوه  هي دميبا تعجب نگاه كردم د. اطرافم رو روشن كرد يگرفته بودم تا به طرف اون نور برم كه حس كردم نور كم واريرو به د دستم

 . انهيدسته را كيكوچ

 ! ؟يرو از كجا آورد نيا -

 :ديخند

 . ديكن يرو هم خال باتونيكه ج نينه ا نيرو بنداز التونياون گفت موبا -

سر خوردم و  واريكنار د. هيگر ريدفعه زدم ز هينبود چون با بغض جمعش كردم و  اديعمرش ز يول دم،ياون همه ترس و استرس خند نيب

 . نشست يصورتم م يبود و رو ياشكام گلوله گلوله از چشمام جار. دادم هيسرم رو تك. نشستم

 . كرد يچه قدر حضورش آرومم م. كينزد كيبه روم نشست، نزد رو

  ه؟يواسه چ هيخانمم گر -

 :دميكردم و با همون وضع و اوضاعم نال اخم

 ! م؟يافتاد ريگ يتو چه وضع ينيب ينم شييخدا انيرا! ه؟يواسه چ -

 :تگف لكسير

 . نيتو هم نب نم،يب ينه نم -

 :تعجب نگاش كردم كه ادامه داد با

 . زميعز رهينم شيپ يكار يكن هيگوشه و گر هي ينيبش يوقت. يبه فكرِ راه چاره باش يتون يو م يكن يالاقل خودت رو داغون نم يجور نيا -

 . به هم ختميتونم، فكرم قفله مغزم هنگه، در كل ر ينم يول -
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 :گفت طنتيو با ش ديخند

 . كه توش استادم يدون يقفلِ افكارت رو باز كنم؟ م يخوا يم -

 . شد يداد، نم يترس بهم اجازه نم يخواستم بخندم ول يم. بود هيشب شتريبه پوزخند ب يزدم ول لبخند

 . انيرا ستيحالم خوب ن -

 :زمزمه كرد. بهم ديچسب د،يكش نيزم يو خودش رو رو كيرو آورد نزد سرش

 چرا خانمم؟  -

 . كوچولو هم تكون نخورد هي يو هلش دادم ول دميناله خند همراه

 . ترسم يم يليكنم، خ ينم يشوخ -

 . گوشم بود ريلباش ز. شالم رو گرفت و زد كنار يگوشه . بود يجد يِجد د،يخند ياصال نم. تر نييرو آورد پا صورتش

 با وجود من؟  يحت -

 :منم آروم گفتم ناخودآگاه

 ... كردم و يكه دق م ينبود شمينه، اگه تو پ -

 ترالنم؟ . يبزن يديخوام حرف از ناام ياش رو نگو، نم هيبق ـــــــسيه -

 . كرد يم خودميو از خود ب ديچيپ يموهام م يال به ال. سوزوند ينفسش گوشم رو م يگرم

 :دميوار نال زمزمه

 جانم؟  -

كم اطرافمون  يليخ يليخُب بازم خ يبود، ول نيزم يچراغ قوه اش رو. منو برگردوند سمت خودش. فشرد يبازوم و كم يرو گذاشت رو دستش

 . هيسا هي نِينه واضح، ع يول ميديد يهم رو م. ميفرو رفته بود ينسب يِكيتار يتو انيروشن بود، اما من و را

 . كرد يفوق العاده منو به آرامش دعوت م صداش

 . ديفهم يهم م ديتو آغوشش بودم، با بايخُب تقر. لرزش رو اون هم حس كرد نيو ا ديتنم لرز ديگوشم رو كه بوس ي الله

شه؟ نگام خمار شده بود و  يم يداره چ! ايخدا. شه يلرزه و نفسش داره داغ تر م يكردم صداش م يحس م. كرد يآروم اسمم رو صدا م فقط

 . رونيام رو بشكافه و بزنه ب نهيبود كه كم مونده بود س ديقدر شد نيضربان قلبم ا. تنم ُگر گرفته بود

كوبش و ضربان رو  نيا. زد يقلبش تند تند م ايخدا. اش نهيس يبرداشت و گذاشت رو. پام بود قرار گرفت يدستم كه رو يداغش رو دست

 . هخور يكردم دست منم با هر تپش تكون م يقدر مشهود كه حس م نيا. كردم يپوست دستم حس م ريز

 :كرد زمزمه

  اده؟يضربانش ز -

 :گفتم آروم

 . يلياره، خ -
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  ؟يدون يرو م لشيدل -

 قدر داغ بود؟  نيچرا ا. كرد يگردنم حركت م يرو لباش

 ...ديدونم، شا ينم -

 . رو بگو يدون يكه م يبگو، همون -

 . دونم ينم -

 . يدون يم -

 . نه -

 اديزنه كه ب يم واريداره خودش رو به در و د يبگم به خاطر ك تابه؟يقدر ب نيا تيموقع نيا يكه من بگم؟ بگم كه چرا قلبم تو يخوا يم -

 خواد بگه؟  يم يخواد بگه؟ اصال به ك يم يچ يدون يم. قلبم حرف داره ترالن رون؟يب

  ه؟ينه، اون ك -

برقِ چشماش بود كه توجهم رو به خودش جلب اون  يول دم،يد يم هيهمچون سا يكياز تار يصورتش رو در هاله ا ياجزا. رو بلند كرد سرش

 . كرد

 :كه تو صداش بود گفت يو با همون لرزش يآروم به

 . دوستت دارم ترالنم -

هست و  يكيكه  نيبود و حسِ ا شميپ انيرا تياون موقع يكه تو نيرو داشتم و تنها نبودم، از ا يكيكه  نياز ا يدونم چرا، ول يكردم، نم بغض

بود، نه ترس و  ياز سر خوشحال. هيكرد، بغض، گر يم ديرو در من تشد يحس نهايا يكنم، همه  تيتونم در كنارش احساس امن يمن م

 . اضطراب

 :و زمزمه كردم ديام لرز چونه

 . يليخ اد،يز يليخ. انيمنم دوستت دارم را -

 . ديرو نوازش كرد و روش رو بوس سرم. دميخوشِ عطرِ تنش رو به مشام كش يبو. اش چسبوند نهيرو به س صورتم

پر از  ست،يبراش ن ييكنه، چون جا دايذاره ترس به دالمون راه پ ينم نمونهيكه ب يعشق نيا. ميخوا يپس آروم باش گلم، ما كه هم رو م -

 پس آروم باش خانمم، باشه؟ . عشقه

 . اش فشردم نهيبه س شتريصورتم رو ب. مثبت تكون دادم يرو به نشونه  سرم

 . عقب و نگاش كنم ارميو كالمش باعث شد سرم رو ب صدا

 . همه استرس نيجدا از روهان و ا. پر از آرامش و لبخند. ست گهيروزه د هيفردا  زم،يبه من اعتماد كن عز -

 ! بود؟ يچ منظورش

 . جوابِ نگاهم رو نداد و فقط لبخند زد يول

 . بخش بود نانياطم لبخندش
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***** 

 

 »تارا«

 . كردم يام گرفته بود و آروم هق هق م هيگر. دستم درد گرفت ن،يزم يرو افتادم

 . بود يترس بهم غلبه كرده بود، حس بد. كردم پاهام جون نداره يحس م. نميبغلم رو گرفت و كمك كرد بش ريز راشا

شه  يم يخوردنِ ماشه مغزت از هم متالشاشاره و تكون  »كيت« هيبا  يكه فكر كن نيو ا يات حس كن قهيشق يسرِ اسلحه رو، رو يكه سرد يوقت

 . كابوس هيدرست مثلِ . بد يليبود، خ يحس بد. فاصله نداره يو مرگ باهات قدم

 . سرم رو نوازش كرد. دميلبم رو گز. هقم رو تو آغوش راشا خفه كردم هق

 :پر از آرامش گفت ييصدا با

 . تموم شد يهمه چ. آروم باش ،ينكن خانم هيگر -

 ... ينه، تموم نشده راشا، اون عوض -

  ؟يمگه تو با ما نبود د؟يچه طور دستش بهت رس يدونم اون كثافت چه كار كرده، ول يمن م. ارياسمش رو ن ـــــسيه -

 . سفت بغلش كرده بودم. به بلوزش چنگ زدم هيگر با

 ...دهنم رو گرفت و يجلو وارياز پشت د يكيكه رفتم اون طرف  نيهم. باشه يزياون جا چ دينگام افتاد به پشت اتاقكا گفتم شا يچرا، ول -

 . نگو، فقط آروم باش يزيچ گهيباشه، د -

 . بكُشه... خواست منو يم... خواست ياون م يول -

 :حرص گفت با

 . شتميباشه پدر سگ؟ بهش فكر نكن، من كه پ يسگ ك. شرف يب دهيبه گورِ هفت جد و آبادش خند -

 يول دميو شن دميكه د يهر چ الِيخ يدوست داشتم از ته دل بخندم و بگم ب. لبخند محو نشست رو لبام هيفقط  يم گرفت، ولحرفاش خنده ا از

 . شد ينم يهم خال يزيذهنم پر بود و با چ. تونستم ينم

 :تو چشماش نگاه كردم و آروم همراه با بغض گفتم. آوردم رونيآغوشش ب يرو از تو سرم

 ... همون جا سكته رو زده بودم و ديكش يحرفا نم نيكارم به گلوله و ا يبه خدا اگه امشب كنارم نبود ؟يبمون شميپ شهيهم يد يقول م -

 . بهتر بود يچياز ه يكم بود ول م،ينور نشسته بود ينگاش كردم، تو. انگشت اشاره اش لبام رو بست با

 :و گفت ديخند طونيش

 . وقت تنهات نذارم چيدم ه يم قول ممن ،ياگه بذار. خوام يازت م يزيچ هي -

 :تعجب گفتم با

 ! ؟يچ -

حركتش داغ  نياز ا. كرد ينوازشش م يبه نوع ايبا انگشت اشاره اش لبام رو لمس كرد . لبام يرو دينگاهش از تو چشمام چرخ. نگفت يچيه
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 . از نوك انگشت پام تا فرق سرم سوخت. شدم

 . دميملتهبم فهم يرو از گونه ها نيا. زنه يم ينبود و حاال حتم داشتم به سرخ ديو سف دهيپر گهيرنگم د. دميرو فهم منظورش

 :آروم گفت. انگشتش رو حركت داد و با پشتش گونه ام رو نوازش كرد. بلوزش بود ي قهيبه  نگام

 ! قدر داغه؟ نيچرا ا -

 . حرفش باعث شد هول كنم و ضربان قلبم بـــــره باالتر نيا

 . نگام سرگردون بود يچشماش نگاه كردم ول تو

 ! داغه؟ يچ... چـ -

 :ديخند

 . گونه ات، لبات -

 . گردنم رياومد ز. صورتم حركت داد يرو آروم رو انگشتش

 چرا گلم؟ . همه جات، داغ و پر حرارته -

. دوستش دارم. خوبم يليخوبم، خ. دارم يحس هي ايخدا! كرد؟ يداشت باهام چه كار م. طونيداشت و نگاهش براق و ش طنتياز ش يموج صداش

 ادمي. طور بودم نياون لحظه هم هم. شد يدرد و غصه هام فراموشم م يآورد و همه  يدوست داشتم، چون منو به وجد م يليحس رو خ نيآره ا

 . ميهست يتيو تو چه وضع مييكجا نرفته بود اال

كمرم رو . زد يلبخند هم نم يگفت، حت ينم يچيه. پشت سرم بسته بودم يموهام رو دم اسب. شونه ام يافتاد رو. دستش شالم رو باز كرد با

 . داره يچه حرارت ايخدا. سوزان بود ياون مثل كوره  يدستا. گرفت

شونه ام  يم آزادانه روكشِ موهام رو برداشت و حاال موها. ديكاو يصورتم رو م ينگام تو چشماش بود و نگاه اون همه جا. رو برد باال دستش

 . رها بود

 :هنوز هم صدام زمزمه وار بود يول دم،ينال

 ... نكن راشا، ممكنه روهان برگرده و -

 . الل شدم. رو به صورتم چسبوند صورتش

 . من و تو م،ييفقط من و تو. يخانم اديفكر كن، اون نم نيبه ا. اديروهان رو فراموش كن، اون نم ــــــس،يه -

كرد گُر  يم دايبا پوست صورتم تماس پ يقدر داغ بود كه وقت نينفسش ا. ديرس يبه گوشم م زيكه ر ييتا جا. شد يرفته رفته آروم تر م صداش

دستش، . حس كنم يتونستم به راحت يتنِ راشا رو هم م يباره و گرما يم شيكردم از چشمام آت يبود كه حس م يتنم به حد يگرما. گرفتم يم

 . همه و همه داغ و ملتهب بود ش،آغوشصورتش، 

. گردنم فرو رفته بود يصورتش تو گود. دستاش رو تنگ و تنگ تر كرد يحلقه . دست گرفت و منو تو آغوشش فشرد يرو تو بازوهام

 . دميو بلند كش قينفس عم ديگردنم رو كه بوس. كرد يموهام بود و در همون حال نوازشم م يدستش ال به ال يانگشتا

 . نكن راشا... نـ -
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 . بم و مرتعش د،يلرز يم صداش

 چرا؟  -

 . شده بودم جيبكنم؟ گ ديچه كار با. شده بودم خودياز خود ب. نگفتم يچيه

 ... راشا؟ االن كه يچه كاركن يخوا يم -

بار صورتش رو اون طرف درست  نيباز خم شد و ا. جا نگه نداشت كيصورتش رو  ينگام نكرد و حت يكرد و سرش رو آورد باال، ول يهــــوم

 . گردنم فرو كرد يگود يتو

 ! كه من دارم؟ هيچه حس نيا. نشده بودم يجور نيتا حاال ا. زد يم زير يگوشم رو بوسه ها ريهمون جا تا ز از

گوشم  يالله . د نكردبازم سرش رو بلن يول دم،يگفتنش رو شن» آخ« يبازوهاش رو چنگ زدم كه صدا. به نفس نفس افتاده بودم جانيزور ه از

 . رو نداشتم كه باز نگهشون دارم نيتوانِ ا يحت. چشمام رو بستم ديرو كه بوس

 :صداش كردم زير

 ! راشا -

 :گوشم لرزون نجوا كرد يتو

 . خوام فدات شم يرو م نيا. يذهنت رو از روهان پاك و از راشا پر كن. يفراموش كن. يخوام آروم بش يگلم، م يچيه -

 . اش فشردم نهيقدر برام با ارزش بود كه با خنده تو آغوشش فرو رفتم و صورتم رو به س نيحرفش ا نيا. زدم لبخند

 . دوستت دارم راشـــــا. من آرومم راشا، به خاطرِ تو -

 . به زبون آوردم، از ته دلم يرو با حرص و لذت خاص »راشـــــا«

 . كرد نوازشم

 شه؟  يدر همه حال واسه من دوبل حساب م ؟يديد. يمن كه هم دوستت دارم و هم مخلصتم خانم -

بوسه  نيا ديطاقت نداشتم، با گهيد. دميبلوز بوس ياش رو از رو نهيس زير يليكه حسش كنه خ نيبدون ا. شدم شقدميبار پ نياول يو برا دميخند

 . هستم تابشيگرفت، گرچه االن هم ب يصورت دلم آروم نم نيا ريدر غ. دادم يقدر نامحسوس بهش م نيهم يرو حت

 . دوست داشتم همون طور تو بغلش باشم. نگاش نكردم يتعجب كردم ول. ديدفعه بلند خند هي

 :خنده گفت با

  دم؟ينفهم يفكر كرد -

 :خودم رو زدم به اون راه و گفتم دم،يرو گز لبم

 رو؟  يچ -

 . ديخند يم. نگاش كردم. رو به روش نشستم. رو بلند كرد سرم

 دميخودم رو كش يو همراه با خنده كم دميكش يفيخف غيج. ديام رو بوس نهيس يخم شد و قفسه  هياز ثان يام رو محكم گرفت و در كسر شونه

 . عقب
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 :كرد و با لبخند گفت نگام

 . رو نيا -

 . ديچپ نگاش كردم كه باز هم خند چپ

***** 

 . با تعجب نگاهش كرد ايتان. همراهش را در آورد نيرادو

 ... تو مگه -

 :آرامش لبخند زد و گفت با

 . ميريرو هم در نظر بگ سكير يجنبه  ديدر همه حال با ميدون يم. گُلم ميستيكه ن يما سه تا مبتد -

  ؟يكرده بود مشيكجا قا يول -

 . و به جورابش اشاره كرد ديخند نيرادو

 . رذل بكنم ي كهيمرد نيبا ا كيحسابِ كوچ هيتسو هي ديبا دنشونيقبل از رس يخبر بدم، ول سيبه پل ديبا -

 . زد و شماره رو گرفت پوزخند

***** 

 . وصل بود را از هم جدا كرد يفلز يكه به تور ييها ميس. بود زانيهم به آنها آو كيانبرِ كوچ هي. درآورد بشيدو تا سنجاق از تو ج انيرا

 :با تعجب گفت نترال

  ؟يكن يچه كار م -

 :نگاهش كرد انيرا

 . ست گهيروزه د هيفردا . يگفتم كه كارم رو بلدم خانم. ـــسيه -

 ! ؟يچ يعني -

 . يفهم يصبر كن، خودت م -

با سنجاق ها قصد باز كردن قفل را . برد رونيدستش را ب. آن اطراف نبود يكس. انداخت رونيبه ب ينگاه. را برداشت يتور. كارش ادامه داد به

 . بود يداشت، كارِ سخت

 . جا نيا ايتونم، ب ينم يدست هي -

 . ستاديكنارش ا ترالن

 . خوام بازش كنم يم. ريسر قفل رو بگ. آهان خوبه. از كنار دست من. رونيب اريدستت رو ب -

 شه؟  يم -

 . كنم يبشه، تالشم رو م ديبا -

 . رونيرفتند ب. آنها نشاند يباز شدن قفل لبخند بر لب ها يصدا »كيت« قهيند دقباالخره بعد از چ و



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤٦ 

 . درا رو باز كنم ي هيمراقبِ پشت سر باش تا قفلِ بق -

 . باشه -

 . آمدند رونياز اتاق ها ب يهمگ بيترت نيهم به

 :نيرادو

 . كشه تا برسن يخب راه دوره طول م يخبر دادم، ول سيبه پل -

 :زد پوزخند انيرا

 . بهتر -

 . »حساب با روهان هيتسو«. پروراندند يرا در سر م زيچ كيهر سه . انداختند گريكديبه  ينگاه پسرها

 :به اطراف انداخت يبا حرص نگاه نيرادو

 . ذارم يكنم زنده اش نم داشيپ -

 :پوزخند زد و گفت انيرا

 . كنم يخُــــردشون م. فقط دست و پاهاش با من -

 :هم فشرد يرا رو شيبا خشم دندان ها راشا

 . كنم ياش م كهيت كهيالشخور رو ت ي كهيمرد. مياز دستش شاك يحساب -

 . شده بودند رهيبه آنها خ يدخترها با تعجب و نگران انيم نيدر ا و

 :انيرا

 پس كجا رفته؟  -

 :نيرادو

 . ميجا باش نيا ديپشت اتاقكا نبا ميبر. اطرافه نيحتما هم -

 :گفت يكرد و با نگران نيرو به رادو ايتان

  د؟يچه كار كن نيخوا يم -

 :نگاهش كرد يمهربان با

 . كهيدرسِ كوچ هيفقط  -

 ! ؟يچ يعني -

 . يفهم يصبر كن م -

 ... آخه -

 . يصبر كن خانم ــــــس،يه -

 :انيرا
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 . اومد -

به  كيو  ديبه طرفشان دو. به آنها نگاه كرد يكم. خشك شد شياكه در اتاقك ها باز است سر ج ديد يروهان وقت. اون طرف نگاه كردند به

 . كه جواهرات در آن بود ياتاق يرفت تو عيسر. كرد يرا بازرس كشاني

 :آرام و شمرده گفت. رو به آنها كرد نيرادو

  د؟يديجلو، فهم نيايوجه نم چيبه ه. گفتم ينره چ ادتوني. ديخور يشماها هم از جاتون تكون نم. اون طرف مير يما سه تا م -

 . به خود گرفت يدختران رنگ نگران نگاه

 :ايتان

 ... تو كه نيرادو نش؟يبكُش نيخوا ينكنه م -

 :گفت يبخش نانيو با لبخند اطم ديحرفش پر انيم نيرادو

 . ديجا باش نيافتاد شماها هم يفكرش رو نكن فقط هر اتفاق م؟يآدم بكش اديبه ما سه تا م ينه خانم -

 :راشا

 . گهيد ميبر. وقت تنگه، االناست كه برسن -

آن نبود كه ب يبه آنها بود ول يدخترها هنوز هم با نگران نگاه صبر كنند شتريوقت . 

 . گريهم طرف د انيطرف و راشا و را كي نيرادو. ستادنديا واريبه د دهيكنارِ در چسب. سه به طرف اتاق رفتند هر

به پشت گردنش زد كه  يمشت محكم نيرادو ديايتا به خودش ب يآمد ول رونيكه بر لب داشت غافل از حضورِ پسرها ب يبا لبخند محو روهان

 . افتاد نيزم يرو زيخ نهيس

 يروهان نگاه. طرف كياسلحه پرت شد . دستش زد ريروهان تند اسلحه اش را درآورد كه راشا با پا محكم به ز. ستادنديسرش ا يسه باال هر

 . با ترس و تعجب به آنها انداخت هختيآم

 :ديخشم غر با

  رون؟يب نياومد يشماها چه طور -

 :پوزخند زد و با حرص گفت نيرادو

 . همراش باشه ديخوش به حالِ اون كه شاه كل. داره يديكل هي يهر قفل -

 :با خشم تكانش داد و گفت. پشت گردنش را گرفت و بلندش كرد انيرا

 . گهيد بنال د. يو معركه گرفته بود يكرد يم يكه خوب بلبل زبون شيپ قهيتا چند دق ؟يديُگرخ هيچ -

و  ديآنها غر ياز ال به ال. دييسا يهم م يرا محكم رو شينگاهش مملو از خشم بود و دندان ها. دياش رو چسب قهيتقال كرد كه راشا  روهان

 . روهان را به شدت تكان داد

 . كرد يم داديب دگانشياز دسرخ شده بود و خشم  چشمانش

 . به آسمان رفت ادشيكه فر چانديدستش را محكم پ. روهان در هم رفت يابروها. فشرد تيرا گرفت و با حرص و عصبان دستش
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 :راشا

 يون ماش؟ ُخردش قهيشق يرو يدستت اسلحه رو گذاشته بود نيتو بغلت آره؟ با هم يمنو گرفته بود يدستات تارا نيبا هم ،يآشغالِ عوض -

 دستت به تارا بخوره؟ هــــــان؟  يد يكه به خودت اجازه م يهست يچه خر يفكر كرد. كنــــــم

 . راشا هلش داد. گفت ينم يزيچ يكرد ول يروهان از درد ناله م. دستش را محكم تر فشرد و

 . شد انيچانه اش نما ياز خون رو يلبش پاره شد و رد يگوشه . محكم بر صورتش زد يدر همون حال مشت انيرا

 . فشرد يانگشتانش م انيروهان دستش را م. ستاديروهان ا يو جلو ديبه صورتش كش يدست نيرادو. ستادنديا يدو كنار هر

 :گفت ظيغل يشد و با نفرت رهيخ نيرادو يكند در چشم ها يناله ا ايو  اورديآن كه خم به ابرو ب بدون

  ه؟يچ يدون يدارم؟ م يازتون ترس و واهمه ا يبكن، فكر كردخب  ؟يكن يتالف يخوا يتو هم م ه؟يچ -

 :كرد و با پوزخند ادامه داد زيرا ر چشمانش

 ... هم ديشا اي ش؟ياونه؟ مال و ثروتش؟ خوشگل هيآره؟ چشمت دنبالِ چ يرو دوست دار ايتان -

 :سر داد و گفت يطانيش ي خنده

 يم. نتونستم فراموشش كنم گهيو د دمشيد ياون مهمون يكه تو يدرست وقت. جسمش، مثلِ من يبعالوه  يينايا يآره، مطمئنم عاشقِ همه  -

بهتر؟ هم خودش رو به  نياز ا يگفتم چ. بعد، چشمم رفت دنبالِ ثروتش ياولش واسه تصاحبِ جسمش بود، ول يول ارميخواستم به دستش ب

 ... من. رو لشهم ما ارميدست م

 . داشت فيخف يهنوز هم لرزش يدستانش را مشت كرده بود، ول. ديلرز يخشم ماز زور  نيوجود رادو يسراپا

باال و  ياش به تند نهيس يرگ گردنش متورم شده بود و قفسه . ديكش يخشم و آتش زبانه م يسرخ شده بود و از چشمانش شعله ها صورتش

 . شد يم نييپا

 . ديكوب واريپشتش را به د هياز ثان يكند و در كسر نياو را از زم ميعظ يبا غرش. اش را در مشت گرفت قهيزد و  اديفر بلند

 :زد داد

ببنـــــد . يدهنت عوض يتو ختميدندونات رو نر يكي يكيپس ببندش تا  رم،يگ يرو گل م فتياون دهنِ كث. شعـــــور يخفه شو احمقه ب -

 . دهنت رو

 . صورتش از درد جمع شده بود. ديجسورانه خند روهان

 يمجنون؟ وقت يرو به دستش كردم كجا بود مينامزد يدستش تو دستم بود و حلقه  يپس وقت ؟يعاشقش ه؟يچ ؟يبشنو يخوا يا نمچر -

  ؟يد يو رگ گردن نشونم م يزن يم رتيكه حاال دم از غ يبود يخواستم ببوسمش كدوم گور يكه م يوقت يحت. دميرقص يباهاش م

 . روهان دست بردار نبود ي، ول».خفه شو«: زد يم اديو فر ديكوب يم واريپشت سر هم روهان را به د نيرادو

 . برد يجانِ سالم به در نم تيموقع نيبود كه روهان در ا نيكه پسرها ممطئن بودند ا يزيچ. كنترلش را از دست داد نيرادو

 . زد يكمش محكم و با خشم ضربه مبه دست، پا، سر و صورت و ش. رفتارش نداشت يرو يكنترل. مشت و لگد به جانش افتاد با

آنها هم . را گرفتند شيدخترها جلو يجلو رفت، ول هيبا گر. ُكشته و وضع بدتر از آن شود نيروهان توسط رادو ديترس د،يصحنه را د نيكه ا ايتان



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤٩ 

 . ديايبه سرش ب ييجلو برود و بال ايكه تان دنديترس يو م ختندير ياشك م

 :زد اديآنها را پس زد و از همان جا فر ايتان يول

 . نيرادو ش،يكُشت. تو رو خدا ولش كن ن،يرادو -

 . كرد يو خس خس م ديكش ينفس م دهيبلند و كش. دست مشت شده اش را در هوا نگه داشت نيرادو

 . پرت كرد نيزم يآن كه برگردد و به پشت سرش نگاه كند روهان را به رو بدون

 . داشت انيهنوز آرام نشده بود و خشم در وجودش جر. ديبه گردنش كش يدست كالفه

را كه در دست گرفت برگشت و نگاه  شيبازو. رفت نيلرزان به طرف رادو ييبا قدم ها ايتان. كرد يو ناله م ديچيپ يچون مار به خود م روهان

 . گره خورد اياز اشك تان سيو سرخش با نگاه خ يآب

 . را خاموش كنند نيزود توانستند آتشِ نگاه رادو يليخ ايتان ياشك ها. زده نگاهش كرد بهت

 . شكست يرا م نشانيبود كه سكوت ب ايهق هقِ تان يصدا نيزدند و ا ينم يكدام حرف چيه. او را در آغوش گرفت يمهربان با

 شيو با لبخند رو به رو ديبه لباسِ خود كش يراشا دست. نگه اش داشت انيرا .بلند كردند نيزم يو راشا به طرف روهان رفتند و او را از رو انيرا

 . ستاديا

ترگل  نياالن همچ. آوردنت ييخـــــوب جا يول دن،يجناب كه معلومه بد جور به خدمتش رس نيسر وقت اصالح و روتوشِ ا ميخب خب بر -

 . يايورگلت بكنم كه حال ب

 . به چپ و راست چرخاند يروهان را كه به خون آغشته بود در دست گرفت و متفكرانه كم ي چانه

 . كارت رو بسازم ديبا دنينرس سايتا پل -

 :را باال داد و گفت شيراشا با خنده ابرو. چشمانش را باز كرد روهان

 . يش يش كه ما هيهم نشد شب يحاال اون طور. به روزِ اولت يخوام برگرد يم. ُكشمت ينترس نم -

 . داشت پاك كرد بيكه در ج يخونِ صورتش را با دستمال. ديروهان كش يموها يو مردانه اش را همچون شانه البه ال دهيكش انگشتانِ

 :به تارا گفت رو

 . اريكم آب ب هي ريبرو از اون ش -

 :آب انداخت و گفت رِيبه ش ينگاه تارا

 ! ؟يبا چ -

 :ند زدمتفكرانه رو به روهان لبخ راشا

 . رهيبگ يدوشِ اساس هيكه  ازِين. ارشيجون قربونِ دستت ب انيرا. واسه اونم راه حل هست ست،ين يخب مشكل! گه ها يراست م -

 . و سرش را تكان داد ديهم خند انيچشمك زد كه را انيبه را رو

آب  ياز سرد. كرد سيآب با فشار سر و صورتش را خ. آب را باز كرد ريراشا ش. سرِ روهان را خم كرد انيآب و را ريش يجلو بردنش

 . ديكش قيسرش را بلند كرد و نفس عم. چشمانش گشاد شد
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 :كرد آرام همراه با لبخند گفت يكه سر و وضعِ روهان را مرتب م يدر حال راشا

و  انياز را دهيكش هينكرده نفهمن  يوقت خدا هيكنم  ستيو ركم راست  هي سايوا. ايُگرخن طفلك يكه م ننتيبب يختير نيا سايپل ؟يحال اومد -

 . ينوشِ جان كرد نياز داش رادو يمشت و لگد حساب هيو تاب از من و  چيپ هي

 :در هوا زد و گفت يراشا بشكن. زدند يدخترها لبخند م. ستاديعقب ا ياز اتمامِ كارش كم بعد

 . طلبه ياتو پرس م ستيكارِ من ن گهينمِ چروك كه د هيبا . دهيصاف و اتو كش. يشد ستيب ستيب. نياز ا نميخب ا -

 . انداخت يشد كنار يروهان را كه چشمانش هم به زور باز م ان،يرا

 :و گفت ستاديا انيرا يرو به رو راشا

 . بزن -

 :تعجب نگاهش كرد با

 ! ؟يچ -

 :ديخند

از خجالتش  يشه ما حساب يببرن معلوم م رنيتنه لش رو بگ نيا سايپل يجلوه كنه؟ خب وقت يعيطب يخوا يمگه نم. گم بزن يبهت م -

 . پس بزن. باشه فتادهيخش هم بهمون ن هيوسط  نيشه كه ا ينم. ميشد ريكه درگ ميبهونه داشته باش هيالاقل واسه اش . ميدراومد

 . و صورتش چرخاند انيمشت را نيسرش را تكان داد و مشتش را آماده كرد كه راشا با چشمانِ گرد شده نگاهش را ب انيرا

  ؟يكن يكار م يچ يهــــو يهو -

 :كرد و گفت يپف انيرا

 ... يمگه نگفت -

 :راشا

 . ينه راستك يسرم گفتم الك رِيخ يول يگفتم بزن نم،يصبر كن ب -

 :انيرا

 . زنم يم يلكخب ا يليخ -

 :چپ چپ نگاهش كرد راشا

 . تنه لشا نيور دست ا يزنم بر يم نيهمچ يمحكم بزن انيجونِ را -

 :ديخند

 . بزنمت يواقع ديجلوه كنه با يواقع ياگه بخوا يباشه ول -

 :مكث كرد و گفت يكم راشا

 . كنم يم يگفته باشم كه بد تالف يزن يمحكم نم يول اد،يتوش ن "نه"بزن كه  يجور يول يحاال نه اون قدرم واقع -

دردش گرفته . صورتش گذاشت يو به سرعت دستش را رو ديدور كامل چرخ كيراشا . بر صورت راشا نشاند يهوا مشت يلبخند زد و ب انيرا
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 . با خنده عقب عقب رفت انيبود را

 :ديبا خشم غر راشا

 . يچ يعنيكنم آروم زدن  تيحال سايوا. كه نيياپ يفك مكَم رو آورد يزد. وجدان گفتم آروم بزن ينامرد ب -

 :ستاديا انيرا

 . نكن آروم بزن ينامرد يبزن ول ايب. سادميمن مرد و مردونه وا -

 :ستاديا شيرو به رو راشا

 . من نامردم اگه مردونه نزنم ،يمردونه زد ،يتو مرد! نه بابا -

 . پرت شد نيزم يرو دنيعالوه بر چرخ انيرا. زد انيمشتش را به صورت را يمكث چيخواست لبخند بزند كه راشا بدون ه انيرا

 . هم نداشت ستادنيگر چه او توانِ ا. مواظبِ روهان بود نيب نيدر ا نيرادو. دنديخند يهمگ

 . زود ماموران در محل مستقر شدند يليو خ ديبه گوششان رس سيپل ريآژ يصدا

***** 

 . به او انداخت يتفاوت ياز سر خشم و ب يو نگاه ستاديروهان هم ا. ستاديا شيجلو ايند تانبرد يكه داشتند روهان را م يوقت

 :ايتان

 . سوال ازت دارم هيفقط  -

 . در سكوت نگاهش كرد روهان

 :ايتان

 اتاق؟  هيتو  يچرا من و اون رو با هم انداخت. ينفرت داشت نيو از رادو ياون قدر دنبالم بود. يزد يتو كه دم از عشق و عالقه م -

 :با تاسف سرش را تكان داد و گفت. پوزخند زد روهان

فقط اون . دميروت خط كش يفرار كرد نيزم ريكه از اون ز يمن وقت. يداشت يگاهيخوامت؟ گفتم كه برام چه جا يكه واقعا م ؟يچ يفكر كرد -

پس واسه . كردم ياز خواهرات هم بود همون كار رو م يكي تو اگه يجا. داشتم و نه تعصب رتينه روت غ. جواهرات برام مهم بود كه داشتم

 . يستيو ن يوقت برام مهم نبود چيتو ه ؟يكن يو چه كار م يهست يكه با ك يداشته باش تيمبرام اه يچ

 . با نفرت نگاهش كرد و به صورتش تف انداخت ايتان. زد و سرش را باال گرفت قهقهه

خودت  يدر ضمن، برا. بودم كنار دهيبود كه كش شيوقت پ يليمن از خ يهم خودم رو، ول يكثافت كه هم پدرم رو گول زد اديتف به روت ب -

. يفتيروز ب نيهم به ا ديبا يو دنبالِ ثروتم بود ينسبت بهم نداشت يعشق يوقت. يرو باخت زتيهمه چ يچيبه ه دنيرس يمتاسف باش كه برا

 . ينداشت كدوم رو چياقت هيگرچه تو ل

 . كرد تيهدا نيو مامور روهان را دستبند به دست به داخل ماش ستاديكنار ا ايتان. نگاهش كرد تيبا عصبان روهان

 . زدند يبا سرگرد حرف م پسرها

 :سرگرد
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 . ديايبا ما ب ديشما هم با -

 :راشا

 ! چرا جناب سرگرد؟ -

 . ديبر ديتون يشه و بعد هم كه كارمون باهاتون تموم شد م يبوده چند تا سوال ازتون م ييپرونده جرمش آدم ربا نيچون ا -

***** 

 . صفحه افتاده بود نگاه كرد يكه رو يبه شماره ا. زنگ خورد لشيتازه وارد خانه شده بود كه موبا انيرا

 . كرد يرا از شرِ آن پدر و دختر خالص مداد و خودش  يپولش را م ديامروز با. در هم رفت شياخم ها ياسم شهسوار دنيد با

 . تماس را فشرد يبرقرار يو دكمه  ديكش يقيعم نفس

***** 

 

 »انيرا«

 . الو -

 ... رفته كه ادتيشد؟ نكنه  يپوال چ -

 شركت؟  اميشم ب يدارم حاضر م ادمه،ينه  -

 . آره -

 . شم يروز باالخره از شرشون خالص مام. و به صفحه اش نگاه كردم نييرو آوردم پا يبا حرص گوش. قطع كرد و

*** 

پشت در  يا قهيكنم و چند دق ينبود كه خودم رو معرف يازيشناخت پس ن يمنو م. من از جا بلند شد دنيبا د. نشسته بود زشيپشت م شيمنش

 . معطل بشم

 . زد و با دست به در اتاق اشاره كرد لبخند

 . منتظرتون هستند يبزرگوار، جناب شهسوار يآقا دييبفرما -

 . ستادميو تو درگاه ا دميرو كش رهيكه در بزنم، دستگ نيبدون ا. به طرف اتاقش رفتم كراستي يحرف چيه بدون

 . در گردش بود ياون و دخترش هان نينگاه من ب يبا تعجب به من نگاه كرد، ول يشهسوار

 . ديچه عجب، افتخار داد -

 . باهاشون ندارم يكار گهيد رميچك هام رو كه پس بگ. منكرد يتوجه. بود ريمملو از تحق صداش

 :زنم پوزخند زد و گفت ينم يو حرف الميخ يب ديد يوقت

  ؟يالل شد ياز ذوقِ چ -

 . بودم دنبالِ دردسر ومدهين. هم سكوت كردم باز
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 . افتاد زيم يرو يصورتم به پوال ينگاهشون از رو. زيرو م ختميدرآوردم و ر فميتراول ها رو از تو ك. كردن يهر دو با غرور نگام م. جلو رفتم

 :گفتم يرو شكستم و جد سكوت

 . اديپوال، چكا رو رد كن ب نميا -

 . شد تو چشمام رهيبا تعجب خ. سمت خودم دميحركت همه رو جمع كردم و كش هيدستش رو به طرف پوال آورد كه با . كرد نگام

 :زدم پوزخند

 . ل چكا، بعدا پوالاو. شه ينم يجور نيُنچ، ا -

 . داد هيتك شيصندل يبه پشت. ديخند

 . يزرنگ شد -

 . اديبودم، چكا رو رد كن ب -

 . رو انداخت باال ابروش

  ؟ياصال از كجا معلوم همش رو جور كرده باش ه؟يواسه چ تيهمه عصبان نيباشه، ا -

 چه طوره؟ . رم يجا نم نياز ا يشمارششون رو تموم نكرد يتا وقت ،يدم تا بشمر يچكا رو بده، پوال رو بهت م -

رو چرخوند و دستش رو برد سمت گاو  شيصندل. شده بود رهيكه با تكبر و پوزخند به من خ يهان يرو دينگاهش چرخ. لحظه نگام كرد چند

 . نگام كرد. تو دستش تكون داد يكم. رونيچكا رو آورد ب. صندوق

 . پوال رو هل دادم طرفش. برشون داشتم. نگام رو، به چكا دوختم. زيم يروپرتشون كرد . گفتم ينم يچيه

  ؟يچه كار كن يخوا يطلبكارات م ي هيبا بق -

 . ميبا هم ندار يكار گهيپس د ،يدياونش به خودم مربوطه، تو كه به پوالت رس -

 . ستادميسر جام ا. كه صدام كرد رونيگرد كردم و خواستم از در برم ب عقب

 . دهيتوش خواب يسود خوب ؟ينون و آبدار چه طور شنهاديپ هيبا  ؟يقدر عجله دار نيا چرا -

 . و نگاش كردم برگشتم

 . بشم دهيسوراخ دو بار گز هيمن عادت ندارم از  -

 . رونيو زدم ب ستادمينا گهيد يچشماش رو تنگ كرد و نگام كرد، ول. كالمم شد شين ي متوجه

 . دميرو از پشت سرم شن يهان يكه رفتم داخل صدا نيهم. به طرف آسانسور رفتم رونيدر شركت كه اومدم ب از

 . دكمه رو فشردم كه اونم خودش رو همزمان پرت كرد تو و در بسته شد. نكردم يتوجه

اون هم تو طبقه  يبرجِ س هي يتو يشهسوار شركت يتا به طبقه  ديكش يطول م يكم نيبنابرا. و هشت قرار داشت ستيب يطبقه بود و شركت 

 . ميهمكف برس

  ؟يقدر ازم متنفر نيا يعني ؟يكن يچرا نگام نم -

 . به سقف آسانسور نگاه كردم. تمسخر ياز رو دم،يخند
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 . من هنوزم دوستت دارم... من ان،يرا -

 :خشم برگشتم طرفش و داد زدم با

 . خفه شو -

 :جسارت زل زد تو چشمام و گفت با

  ؟يرو درك كن نيا يخوا يچرا نم. خوامت يمن م. خوام بگم يشم، م ينم -

 :زدم پوزخند

  ؟يكن يرو واسه من سرِ هم م فياراج نيا يكه دار يجونت رخصت گرفت يشده؟ از دد يچ -

 . پدرم جداست يموضوعِ من و تو از كارا ؟يبه بابام چه كار دار -

 . يادامه ند گهيبهتره د. كنم يطور فكر نم نيمن ا يول -

 چرا؟  -

 :زدم داد

 . ـــــزارميب ؟يفهم يم ،يهان زارميازت ب. شه متنفرم يمربوط م يلعنت يكه به تو يزيچون از تو و هر چ. اديبحث خوشم نم نيچون از ا -

 . مونده بود گهيد يهنوز ده طبقه . در نگاه كردم يباال به

 وارهيپشتش محكم خورد به د. تند از خودم روندمش. ديگردنم رو بوس ريز اميشوكه شدم، تا به خودم ب. دفعه خودش رو پرت كرد تو بغلم هي

 . تو هم ديناله كرد و اخماش رو كش. آسانسور ي

بهش انداختم كه درش  ينگاه. نگام كرد تيبا بغض و عصبان. صورتش يدستش رو گذاشت رو. خوابوندم تو صورتش دهيكش هيجلوش و  رفتم

 . ودب دهيخواب يهزاران هزار معن

 . هنوز نگاه پر از خشمِ من به اون بود. در باز شد. ستاديا آسانسور

 :دميلب غر ريز

 انيرو به اسمِ را يلحظه به بعد كس نياز ا. يتون يمنو نم يخر كن يرو بتون يكارا هر ك نيبا ا. نميات رو دور و برِ خودم بب هيسا يخوام حت ينم -

 فهم شد؟  ريش. يشناس ينم

 . گفت ينم يچيكرد و ه يم نگام

 . نشستم پشت فرمون و حركت كردم عيسر. ساختمون پارك كرده بودم يرو جلو نميماش. رفتم نييبلند از پله ها پا يقدم ها با

 . اديتا حالم جا ب دميكش قيچند تا نفس عم. ديلرز يدستام از زور خشم م هنوز

 . يكرد پدر و دختر خالصم نيشكرت كه باالخره از شرِ ا ايخدا

***** 

 

 »راشا«
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 موتير يدكمه . رو درآوردم چمييسو. گفتم يبهش م ديامروز وقتش بود، با. كردم يآروم قدم برداشتم، داشتم فكر م. اومدم رونيموسسه ب از

 . كرد خكوبمياز پشت سر م ييرو زدم و خواستم درش رو باز كنم كه صدا

 . استاد -

 عميحركت سر نيبود كه با ا ستادهيدرست پشت سرم ا. حركت برگشتم و نگاش كردم كيبا . خودش بود. نكردم يحركت چيلحظه ه چند

 . قدم به عقب برداشت هيو  ديترس

 . با اخم نگاش كردم. بازم حسِ تنفر وجودم رو پر كرد دنشيد با

  ؟يخوا يم يچ -

  رم؟يتونم چند لحظه وقتتون رو بگ يم -

 . نــه -

 . حرفا بود نياون پر روتر از ا يو بره رد كارش، ول رهيبود كه خفه خون بگ حيقدر قاطعانه و صر نيا لحنم

 :نگام كرد و گفت ملتمسانه

 . خودم يالاقل برا. حرفام مهمه ديباور كن. كنم ياستاد خواهش م -

 . بهشون گوش كنه ستين يخودت نگهدار كه هم برات مهمه و هم كس يپس حرفات رو برا -

 . اشك الود شد گاشن

 ... استاد، من -

 :وسط حرفش و گفتم دميحرص پر با

 آره؟ . خرابه هيهم تو  ديتو باغ؟ شا ؟يلعنت ياليبار كجا؟ تو همون و نيا ؟يباهام قرار بذار يخوا يم ؟يتو چ -

 :جز خودش متوجه نشه ادامه دادم يآروم كه كس يول دميغر

 . جا دورِ منو خط بكش و برو نيپس از هم ستم،ين يكن يمن از اوناش كه فكر م يباش دهيفهم ديتا االن با گهيبرو رد كارت، د -

 :بود گفت يمونيكه صداش مملو از ندامت و پش يبرگردم كه تند همراه با بغض در حال خواستم

به . خودم نگه دارم شِيبكنم فقط تو رو پ يكاراون لحظه حاضر بودم هر كثافت. دونم كارم اشتباه بود يم. منو ببخش راشا، تو رو خدا منو ببخش -

 . كنم كتيتحر... بتونم... بـ... بود كه بتونم نياون حرفام هم به خاطرِ ا. شتيقلبم اومده بودم پ يخدا از رو

 . نگفتم يچيه. كرد يهق هق م. نگاش كردم يكم

كششِ  هينسبت به تو  ينداشتم، ول كينزد يكدومشون رابطه  چيبا هتا حاال  يداشتم، همه مدل، ول اديمن قبال دوست پسر ز. مونميبه خدا پش -

كنم به زانو  يسمتت و كار اميكرد كه ب يم كيتحر شتريمنو ب نيا. يداد يپا نم يول ارم،يدوست داشتم تو رو هم به دست ب. داشتم يخاص

از اون . اومد سراغم يمونيحسِ پش يبعد كه رفت يفقط خواستم داشته باشمت، ول. آوردم يروش رو نيهر كار كردم نشد و آخرش به ا. يايدرب

االن هم فقط اومدم بگم منو . از دست دادمت شهيهم يبرا ميفهمم كه با ندونم كار يچون م ره،يگ يام م هيافتم گر يم ادتيروز تا حاال هر وقت 

 . هستم ييدخترِ هرزه و هر جا يم فكر كنخوا ينم. مونميكه از كارم پش يبدون واستمخ. يببخش
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 . حرفاش شوكه ام كرده بود. بگم يچ ديدونستم با يكرده بودم، نم سكوت

 . برگشتم طرفش. شد دهيتو دستم بود كه كش تارميگ فيك. رو گرفت نميرو باز كنم كه از پشت آست نيو خواستم در ماش برگشتم

 :رو كردم بهش و گفتم آروم

 ... حال نيبا ا يدرست نبود، ول يكه قبال كرد يكار. كه ببخشمت يجا و ازم بخوا نيا ياينبود ب يازيخب، ن يليخ -

  ؟يبخش يمنو م -

 . مثبت تكون دادم، لبخند زد يسرم رو به نشونه  فقط

 يزيدهنم از تعجب باز موند و چ. در جا خشكم زد دميكه پشت سرش د يزياز چ يو خواستم برگردم ول رونيب دميرو از تو دستش كش نميآست

 . رونيام بزنه ب نهينمونده بود قلبم از س

 ! كرد؟ يجا چه كار م نيتارا ا! ايخدا

 . رو كم داشتم نيفقط هم! خـــــدا يوا... رو ايمن و پر... نكنه اون... نكنه... نـ. قلبم فشرده شد. پر از اشك بود نگاش

و برگشت عقب كه  هيگر ريبلند زد ز. رو زدم كنار خواستم برم طرفش كه تند تند سرش رو تكون داد ايپر. تكون دادمنه  يرو به نشونه  سرم

 . مات سر جام موندم. روح از تنم جدا كرد نيگوشخراشِ ترمزِ ماش يمن و صدا اديفر

 . غرق در خون افتاده بود ينقره ا يپژو هي يجلو تارا

 :زد تو سرِ خودش و بلند داد زد. شد ادهيپ نيكه راننده از ماش دميد

 ! شدم خـــــــدا چارهيب! بدبخت شدم ــــــــايخدا! ابوالفضــل اي! ــنيحس اي -

زدم و  ادياسمش رو فر نيهمچ. شده باشم داريانگار كه تازه از خواب ب. اومدم رونياز بهت ب. ابوالفضلش تو سرم صدا كرد ايو  نيحس اي يصدا

 . بلند شد و همه زدن رو ترمز كه به من برخورد نكنن نايبوق ماش يكه صدا دميبه سمتش دو ابونيو طرف ختوجه به د يب

 . كه تو خون غوطه ور بود و كف آسفالت افتاده بود دميد يخودم رو م يفقط تارا ديد يكدومشون رو نم چيمن ه يچشما يول

 

 و پنجم ستيب فصل

 

 . همه اومده بودن. كنار دميكش مارستانيروحِ ب يسرد و ب وارِيسرم رو از د دميراهرو شن يكه از انتها يونيو ش اديفر با

 :سرگردون زل زد تو چشمام و گفت يو نگاه هيبا گر ايتان

 . تــــــارا. شده؟ تو رو خدا بگو كه خواهرم زنده ست يچ -

به فكرِ سكوت و  يك تياون موقع يتو يول م،يكن تيرو رعا مارستانيباز پرستارا به طرفش اومد و اخطار داد كه سكوت  يكي ديكه كش يغيج با

 . حرفا بود نيا

 . خون يبود كه شده بود كاسه  دهيقدر اشك تو چشمام جوش نيكردم؟ ا يچه كار م ديبا. ماتم گرفته بودم خودم

 . رفتارش نداشت يرو يانگار كنترل. بار ترالن زار زد و به طرف در اتاق عمل رفت و برگشت نيا

 :رو به من گفت يخفه و پر از بغض يصدا با
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 . تو رو خدا بگــــــو. راشـــــا، تارا چش شده؟ بگو كه زنده ست، بگو و خالصمون كن ؟يكن يو راحتمون نم يگ ينم يزيچرا چ -

 . من مطمئنم. من زنده ست يتارا. مونه ينم زنده مدو يم. خبرِ خوب رو بهمون بده نيو ا رونيب اديگفتم؟ خودمم منتظر بودم دكتر ب يم ديبا يچ

 . بودم ستادهيچوبِ خشك سر جام ا نِيفقط من ع. بند نبودن كجايكدوم  چيه يرو آروم كنه ول ايداشت تان يسع نيرادو

 . داشت آرومش كنه يبود و زمزمه وار سع ستادهيكرد ا يم هيداده بود و گر هيتك واريكنار ترالن كه به د انيرا

 قراره؟يدونن كه دلِ من ب ينم نايكنن؟ مگه ا يحركت م ريقدر د نيچرا ا يها در گذر بودن ول هيها و ثان قهيساعت ها، دق. ساعتم نگه كردم هب

 خبر از دلِ المصبِ من ندارن؟  يلعنت يعقربه ها نيمگه ا

 . اومد رونيدر اتاق عمل باز شد و دكتر آهسته ب. باالخره تموم شد يول

رو بر نداشت و سر جاش  يخدا قدم بعد يكندم و پرت شدم جلوش كه بنده  واريقدر با شتاب خودم رو از د نيا يول يدونم چه طور ينم

 . ستاديا

 . كردم يطور حس م نيخودم ا. من بلندتر بود يصدا يول م،يديپرس يازش م يحال هر كدوم از ما سوال آشفته

 . ه ستكه زند ديمن چه طوره؟ بگ يدكتر تارا -

 . من ثابت موند يبه تك تكمون انداخت و نگاش رو ينگاه دكتر

 :گفت ديزارمون رو كه د حالِ

  د؟يهمتون از بستگانش هست -

 . حرفاست؟ بگو حالش خوبه و راحتمون كن نيبزنم تو سرِ خودم دو تا تو سرِ اون كه آخه المروت االن چه وقت ا يكيمونده بود  كم

 :و من گفتم ميسر تكون داد يهمگ

 . كنم يشده؟ خواهش م يچ ديبگ -

 :گفت آروم

 . آرامشت رو حفظ كن پسرم -

 :كرد و ادامه داد مكث

 ... يول دهينرس يبيخدا رو شكر به دنده هاش اس. شكسته هيراستش از دو ناح يدست و پا. وارد شده ماريبه سرِ ب يديشد يضربه  -

 :تا باز به حرف اومد و گفتجونمون رو به لبمون رسوند . سكوت كرد بازم

 . بره يبگم كه در حالِ حاضر در كما به سر م دينداره و متاسفانه با ينرمال ياتيح مِيعال مارتونيمنتها ب. ميتالشمون رو كرد يما همه  -

كه تشنه  يلبام رو مثلِ ماه دميو ترالن رو كه شن ايتان ي هيگر يصدا. گه يداره م يچ دميفهم ياصال نم. مغزم قفل كرده بود. نگاش كردم مات

 . لب به دنبالِ آبه چند بار باز و بسته كردم

مات و سرگردونم رو دوختم به دكتر و زمزمه كردم نگاه: 

 ... كما؟ كـ... چرا كما؟ نه ؟يچ يعنيكما  ؟يچ يعنيكما؟ ... كمـ... كـ -

 :آورد باال و گفت يدستاش رو كم. ستيحالم خوب ن ديفهم
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 . خانما بدتره نيتو كه وضعت از ا. م، آروم باشآروم باش پسر -

 :زدم داد

 شه؟  يحالش خوب م ه؟يچ يلعنت يكما نيكه رفته تو كما؟ بگو دكتر، بگو ا يچ يعني ه؟يبگو كما چ -

 :دكتر دستش رو بلند كرد و رو به من گفت يبود خواست اعتراض كنه ول ستادهيكه كنارش ا يپرستار

 . اتاقم ايشه، ب يجا كه نم نيا. دم يم حيپسرم من برات توض -

 . شد يدكتر برداشته م ينگام خشك شده به اون بود و قدم هام هماهنگ با قدم ها. ناخودآگاه دنبالش رفتم. افتاد راه

 . حالش چه طوره؟ زنده ست؟ آره راشا، مطمئن باش تارا زنده ست دميفهم يم ديبا

***** 

 . تارا در چه حده تيبده كه وضع حيكرد آروم و شمرده برام توض يسع دكتر

باشن بعد  رونيگفتم ب. گه يم يكه راه انداخته بودن تمركز نداشتم بفهمم دكتر چ يو زار هيبا گر. نذاشتم يتو ول انيخواستن ب يهم م دخترا

 . گم حالش چه طوره يخودم بهشون م

ايجاد  يمسئول هوشيار يمراكز و سيستم ها ايمغز  يكرد هر دو نيمكره كه در اثر اختالل عمل هيعميق و طوالن يكما، يك حالت عدم هوشيار -

شديد هم ممكنه اتفاق بيفته و فعال  يِمثل حالت نيمه كما و خواب آلودگ يكامل، حاالت خفيف تر كاهش سطح هوشيار يبه غير از كما. شه يم

. ديتونم بگم كه براش دعا كن يمتاسفم پسرم، فقط م. گرفته شدهشانس ازش  نيبره و ا يكامل به سر م يمن در كما صِيشما طبقِ تشخ مارِيب

اول خدا و بعد  يدر درجه . بكنه يتونه كار ينم نهيزم نيهم در ا يعلم پزشك يول ميكن ينم غيدر اديكه از دستمون برب يمن و همكارانم هر كار

 ... مطمئن باش پسرم. ميد يانجام م ينجات جونش، هر كار يو برا ميش يم لهيهم ما وس

 :گه تند گفتم يم يكه داره چ نيتوجه به ا يو ب دميحرفش پر انِيم

 . خوام بدونم يرو م نينه؟ شانسش چه قدره؟ هم ايمونه  يكه زنده م نيفقط بهم بگ -

گه؟ د بگو  ينم يچيچرا ه. در هم گره كرده بود نگاه كرد زيم يتكون داد و به انگشتاش كه رو يسرش رو كم. رونيرو آروم داد ب نفسش

 كشم؟  يدارم عذاب م ينيب يمگه نم ،يلعنت

كه ميزان آسيب  يمغز ياز ضربه ها يناش ياز كماها ياز اختالالت متابوليك و بعض يناش ياز كماها قابل برگشت هستن، مثل كماها يبعض -

 ...وگرنه. حاصل بشه يبهبود ايحد بمونه و  نيدر هم مارتونيب ميدواريما هم ام. رسونده باشه يبه بافت مغز يكمتر

 دكتر؟  يوگرنه چ -

قابل برگشت بشه و  ريغ بيمغز تمام كاركرد خود رو از دست بده و دچار تخر. به مغز متوقف بشه يكنه كه خون رسان دايرو پ نياگر احتمالِ ا -

شه،  يدچار م يبه مرگ مغز مارتونياون وقت، ب ميمشاهده نكن شياتيح ميدر عال يريچشمگ رِييتغ ندهيچند روز آ يدر ط جيطور ما بتدر نيهم

 . به اون مرحله نرسه ديفقط دعا كن. ستيازمون ساخته ن يكار گهيد م،يكن نيرو با دستگاه تام ژنشياكس ميتون ياون صورت فقط م رد

 . چرخه يدم و دستگاش داره دور سرم م يكردم اتاق با همه  يم حس

 يمن زنده م يمونه، تارا يتونه، م يمونه، اون م يمن زنده ست و زنده هم م يتارا. امكان نداره نيشنوم؟ نه ا يكه دارم م هيچ گهيد نايا ايخدا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  fereshteh27–به نام سه نفر قرعه                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٥٩ 

 . مونه

 يمن دكتر چهمه دوره ام كردن كه بفه. رونياومدم ب يچه طور دميخودم رو كنترل كردم و نفهم يره، ول يم ياهيكردم چشمام داره س حس

 . حس شدم يبست و ب خيتنم . شد يچ دمينفهم گهيبعد هم د» كما« رونيكلمه از دهنم اومد ب هيگفته و من فقط 

***** 

 . برد يبه سر م تيتارا همچنان در همان وضع يده روز گذشته بود ول. نشسته بودند مارستانيب يو ترالن در محوطه  ايتان

 :داد و با بغض گفت رونينفسش را همراه با آه ب ايتان

 . ترسم ترالن يم -

  ؟ياز چ -

 ... بشه و شيزينكرده چ يترسم تارا خدا يترسم، م يم. نيدست من امانت ييجورا هيشماها  -

 . كنم تمومش كن يخواهش م ايتان ــــــسيه -

 :ادامه داد هيبا گر همراه

 . شه ينم شيچيتارا ه. ارهيخدا اون روز رو ن -

 :كرد رو به آسمان كرد و گفت يلب زمزمه م ريجمالتش را ز طور كه همان

 . بشه، بابا و مامان از اون جا هواش رو دارن شيزيذاره كه چ يخدا نم -

قطرات باران . چشمانش را بست. گونه اش نشست يباران به رو يو همزمان قطره ا دياز چشمانش چك يقطره اشك. هم به آسمان نگاه كرد ايتان

 . نشست يصورتشان م يبر رونرم و آرام 

 . بود رياو هم دلگ ييگو. يگرفته بود و آسمان باران دلشان

 . كرده بود دنياز شب پنجم تا به االن باران نم نم شروع به بار. كه امشب شبِ هشتم ماه محرم بود نياز ا ديشا ز؟يچه چ از

 . كرد يآنان را ناآرام م ي دهيو با بارشش دلِ درد د ديغر يها آسمان م شب

***** 

 

 »راشا«

 . دميشن يصداشون رو م يتارا بود ول ينگام به صورت رنگ پرده . كردن يدو تا پرستار داشتن دستگاه ها رو چك م. رو تو دستم گرفتم دستش

 . ندارم يكار گهيمن د -

  ؟ير يكجا م -

 . نمازخونه، امشب شبِ تاسوعاست -

 . دارم قيدو تا هم تزر يكي. سر بزنم ديبا مارايبه چند تا از ب. اميم گهيساعت د ميمنم تا ن. دونم يآره م -

 . ميكنم با هم بر يپس صبر م -
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 . داره ئتيكاش امشب خونه بودم، بابام ه يباشه، ا -

  ن؟يپزون داشت يپس نذر -

 . ستميكه ن فيح يآره، ول -

خورده بودم نه استراحت كرده  يدرست و حساب يمدت نه غذا نيا يتو. شب بود مِينُه و ن. به ساعتم نگاه كردم. رونيهم از اتاق رفتن ب بعد

 . دهيحالم زار بود و رنگم پر. بودم

كردم كه  يم هيقدر دعا و گر نيا. رفتم نمازخونه يدادن م يورود نم يهم كه بهم اجازه  ييوقتا. و كالمم اسمِ اون بود ديد يفقط تارا رو م نگام

 . تادماف يحال م يهمون جا ب

 نيآخر ادينم ادمينبودم،  يآدم مذهب. تارا يبود و درخواستم شفا نيشب ها ذكرم امام حس نيا يتو. رو صاف كرده بودم، با خودم، با خدا دلم

 . رو قبول داشتم نيا شهياز همه مهم تر مسلمون بودم و هم. آدم بودم ينماز خوندم، ول يبار ك

 هم هست كه چشمش به دلِ بنده هاشه؟  ييافته اون باال خدا يم ادموني ميش يمحتاجت م يچرا وقت م،يخور يبه درِ بسته م يچرا وقت ايخدا

  م؟يفراموشت نكرد م؟يكه هنوز بنده ات هست يبفهم ؟يكن شمونيآزما يبخوا طيشرا نيا يو تو يطور نيره كه حاال ا يم ادمونيتو رو  چرا

 . يبد جور هم تلنگر زد ،يبهم تلنگر زد يول ،ينرفت ادمينكردم خدا، از  فراموشت

 يبه چه دردت م گهيد دهيجسمِ شكسته و روحِ عذاب كش نيا. شهينه از ر يول يزد يراهش بود؟ قربونت برم م نيا ايرسمش بود؟ خدا نيا

 . روح برام نمونده، اگه هم باشه نابود شده گهيد. خوره؟ جسمم ُخرد شده

 بمونه دياز ما دو تا با يكي

 و سفر باشه به كامت ير يم تو

 پشت راته شهيمن هم يدعا

 افتاده به نامت» قرعه« نيكه ا تو

 ما بود نيب يدونم چه فرق ينم

 صبرِ دلم اندازه داره يول

 و دلِ من عاشقونه ير يم تو

 شماره يلحظه ها رو م تمومِ

 خواد منم مسافرش باشم يبگو دلم م بهش

 شمزائرش با يروز هي نهيا ميدلخوش تمومِ

 رهيس يزندگ نيجاست كه از ا نيا يكيبگو  بهش

 رهيم يم يدلتنگ نيآخر از ا يراهش ند اگه

 منم باش اديگنبدش  كنارِ

 بهيغر يليخ يكيبگو  بهش
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 تو دنِيد يتنگه برا دلش

 بهيعطرِ س يبو تابِيب همش

 كه عاشقت بود يا وونهيد همون

 طاقت نداره گهيبگو د بهش

 تو سر كرد يكه عمرش رو پا نيا با

 ارهيتو كم م يِاز دور داره

 »اياز حامد محضر ن) بهش بگو( آهنگ«

 ريو ز رزننيزنج شترشونيكه نصف ب دميد ياز همون باال م. زدن يم نهيبودن و س ستادهيا ابونيسر تا سر خ نيامام حس ئتيه. كنار پنجره رفتم

 . كردن يم يزدن و عزادار يخودشون م ي نهياون بارون به شونه و س

 ... برگشتم كه. پاك كردنش نكردم يبرا يتالش. ديچشمم چك ياز گوشه  ياشك قطره

***** 

 :به پرستار و دكتر داد زدم رو

 . نهيب ياگه هست پس چرا چشماش بازه؟ داره منو م. ستياون تو كما ن -

خورد كنترلم رو از  يم يبه توق يشده بود كه تق فيقدر اعصابم ضع نيمدت ا نيا. گرفته بودم شيمن آت يداشت آرومم كنه، ول يسع دكتر

 . دادم يدست م

 :آروم گفت دكتر

 . اون هنوز تو كماست. پسرم ينبات يگن زندگ يمرحله م نيبه ا -

 :زدم اديفر

اون خوب  نيفقط بهم بگ. ارميسر درنم يچيشماها ه يِاصطالحات كوفت نيدكتر؟ من از ا يبقال يمگه اومد ه؟يچه كوفت گهيد ينبات يزندگ -

 . و بس نيهم. شده

 . بهتر شده ديشه گفت شا يكه داشته م يتيفقط از وضع. جاست كه اون هنوز خوب نشده نيمشكل ا -

 . خوب شده گه،يد نيخب هم -

 . زد و سرش رو تكون داد يكمرنگ لبخند

 يكما رخ م يدر پ شهيهم بايتقر تيوضع نيا ن،يبب. شنوم يبگو من م يخواست يگم بعد هر چ يم يچ نيخوب گوش كن بب. آروم باش پسرم -

به نظر . نداره يو شناخت يعملكرد ذهن چيبدن هست ه ياعضا ياراد ريحركات غ يسر هي يرسه و دارا يبه نظر م داريكه شخص ب نيبا ا. ده

 اي هيرو به بهبود ماريكه ب نيا. داره يبستگ. تونه هم خوب باشه و هم بد يم نيا. اطرافش ارتباط برقرار كنه طيكه بتونه با مح نيبدون ا ارهيهوش

 ميباش دواريام ميتون يكه م نيا يعني نيداشته، ا يريچشمگ رِييتغ شياتيح مِيچون عال م،يد يرو از دست نم دمونيدر هر صورت ما ام... كه نيا

 . ميد يانجام م ميكه بتون يما هم هر كار. دا باشهگم توكلت به خ يباز هم م. شه ينم يدچار مرگ مغز مارتونيكه ب
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 . ستادنيباال سرش ا ايترالن و تان. رونياتاق رفت ب از

 :پرستار

 . ديرو خلوت كن ماريلطفا اطراف ب -

 . شد ينم يدوست داشتم باهاش تنها باشم، ول. رو تكون دادم سرم

***** 

 گهيد. بود شتريهم ب شبياز د يكرده بود، شدتش حت دنياز صبح هوا گرفته بود و از ساعت هفت امشب شروع به بار. شب عاشورا بود امشب

 . رفتم يم ديامشب با. اوردميطاقت ن

 . كنن ينگاه م تئيبه ه هيو با گر ستادنيو ترالن ا ايكه تان دميد. رفتم تو محوطه. دميشن يآهسته م يليصداشون رو خ. ده بود ساعت

 . دميرو ند انيو را نيرادو. بودن رونيهم ب مارستانيتا از پرستارا و كاركنان ب چند

 . شده بود اديشدت بارون ز. شدم تيجمع يو قاط رونيرفتم ب مارستانياز در ب. رفتم جلو هيتوجه به بق يب

 . ديچيپ يگفتنشون تو سرم م »نياحسي« يصدا

سراسر  »ــنيحســـ ـــاي«بلند  ياومد و صدا يم هيگر ياز گوشه و كنار صدا. شلوغ شده بود ابونيخ. زدم يم نهيبودم و س ستادهيا نشونيب

 . و اون محله رو پر كرده بود ابونيخ

 . رو شيخواستم، سالمت يتارا رو ازشون م. قسمش دادم نيخدا رو صدا زدم و به حس. نذر كردم. ته دل اسمش رو صدا زدم از

 . ازش گرفتم. گرفت جلوم ريزنج هي انيرا. بودن ستادهيكنارم ا يبا لباس مشك انيو را نيرادو. برگشتم. شونه ام نشست يرو يدست

 . ختمير ياون بارون اشك م ريزدم و ز يم ريزنج هيهماهنگ با بق. ستادميا رزنايزنج ئتيتو ه رفتم

 . عزا نيدونست و صاحبِ ا يفقط خدا م. از حالِ دلم خبر نداشت يكس. كرده سيگفتن بارونه كه صورتش رو خ يم. اشكه نايكه ا ديد ينم يكس

 . زدم يسرم رو، رو به آسمون بلند كرده بودم و تو دلم ضَجه م. سوخت يچشمام م. كردم يدلم هق هق م تو

منو  مانِيو ا يكَرَمت رو ُشكر، مسلمون خدا جون يكردم، ول يم ادتيخونم و كمتر  يدرسته كه نماز نم. نيمنم بنده ات هستم، منو هم بب ايخدا

 چيه ديانب دميحاال كه فهم. شتيحاال كه اومدم پ. ام نزن نهيدست رد به س. خوام يته دلم ازت حاجتم رو م. دلم باهات صافه خدا. نينب نايا يتو

 . وقت فراموشت كنم تو فراموشم نكن

 . منو بهم برگردون يتارا. پس تنهام نذار خدا. وقت از دست ندادم چيرو ه مانميقبولت دارم چون ا. ستميكافر ن يخونم ول ينماز نم ايخدا

 . نفس يهوا يخوامش نه از رو يكه از ته دل م يدون يخودت م. دارم دوستش

منِ خطا كار رو  ،يميرح تو كه. رو ببخش كيمنِ كوچ ،يتو بزرگ ؟يستيمگه تو بخشنده ن يشم، ول يكردم، منكرش نم اديعمرم گناه ز تو

 . نذار قلبم بشكنه. ببخش

كنم  يدارم التماست م نت،يعزادارِ حس يوسط دسته . تو يجام، جلو نيمنم ا. افتاده مارستانيتخت ب يجون رو يگوشت ب كهيت هيمثلِ  عشقم

 . كه منم بنده ات هستم ينيزنم تا بب يحرف م شتيدارم از ندامتم پ. ينگام كن يكنم تا بتون يدارم قلبم رو زالل م. خدا

گن  يهمه م ،يتون يتو م. بهم برش گردون خدا. منو بهم برگردون يدم تارا يعزا قسم م نيشب و به صاحبانِ ا نيبه ا ن،يرو به آقا امام حس تو
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  .نذار هم اون عذاب بكشه و هم من، نذار خدا، نذار. نجاتش بده ا،يگم، خدا يو منم م يتون يكه تو م

***** 

 :با هق هق رو به ترالن گفت ايتان

 كنه؟  يراشا داره با خودش چه كار م ينيب يم -

 . هم فشرد يلبانش را از زور بغض به رو ترالن

 . جون نداره گهيكنم دستش د يزده كه حس م ريقدر زنج نيآره، ا -

  .شنوه يگفتنش رو م »نياحسي« يدونم كه خدا امشب صدا يم. ارهيطاقت م يول -

 . و سرش را تكان داد ختيكرد، اشك ر هيگر ترالن

قدر  نيكردم ا يفكر نم چيه. زنه ياش م نهيو به سر و س ستادهيبارون ا ريطور ز نيمن، تو، راشا كه ا. شنوه يما رو م يهمه  يخدا امشب صدا -

 . عاشقِ تارا باشه

 . با چشمانِ مملو از اشك نگاهش كرد ايتان

 . كشه يتونه بفهمه راشا تا چه قدر داره عذاب م ياالن فقط تاراست كه م. فهمه يعاشق رو فقط معشوقش م هيحالِ دلِ  -

 :كرد و گفت نيرو به رادو ايتان. ستادنديكنارشان ا انيو را نيرادو

 يو اشك م ميكن يمردم نگاه م نيا گفتنِ »نياحسي«و به  ميستاديجا ا نيطور، ا نيا يول م،يخون يكدوم نماز نم چيكه ما ه نيشه، ا يشرمم م -

 . ميزير

بم و گرفته كه نشان از بغضِ  ييبا صدا. نگاه كرد ايبه تان. آنها گذاشت و فشرد يانگشتانش را به رو. كه چشمانش سرخ شده بود نيرادو

 :داشت گفت شيگلو

قرص و پا برجاست  مونيدرون مانِيو هنوز ا ميكه قبولش دار نيهم. ميشناس يخدا رو كه م يول ميخون يماها درسته نماز نم. ايرو نگو تان نيا -

 نيمپشت ه يره، ول ينم ادشونيهر ساله  يو نذر» اهللا«ذكرِ . شه يكه نمازِ اول وقتشون قضا نم ييهستن آدما ميدون يما م يوگرنه همه . مهمه

 ياون مسلمون. ميفكر كن يو نه بهشون حت ميانجامشون بد ميونت يكه نه من و نه تو م ييكارها. كنن يم يخونن كارهاشون رو مخف يكه م ينماز

هم هستن كه با عشق هر  ييآدما نا،يا نِيخب ب يول ،يشكن يحرمت نماز رو م يول يخون يكه نماز م ياون ه،يكه اسمش مسلمون يقبوله؟ اون

 ... خونن و ياز نمازشون رو م كعتر

راشا كه با چشمانِ بسته صورتش را رو به آسمان  ينگاهش رو. انداخت تيبه جمع ينگاه. چشمانش را بست و باز كرد. را قورت داد بغضش

 . زد ثابت ماند يم ريشانه اش زنج يگرفته بود و محكم به رو

 :داد ادامه

اگه خدا رو قبول نداشت . نشيروته، بب ينگاش كن، راشا جلو. آدمه نيمالِ ا اير يآدم داره، دلِ پاك و ب نيرو ا يقو مانِيا ا،ياشتباه نكن تان -

خوب  اگفت تار ينداشت م مانيا ستيكه نمازخون ن نياگه راشا با ا ايتان. كرد يبارون دلش رو صاف نم نيا ريز. ستاديا يجا نم نيطور، ا نيا

 ريداره زنج يك يراشا واسه  نينگاه كن بب يگه، ول يطور م نيا مانيا يآدمِ ب. خوام يخوب بشه چون من م ديتارا با. اگه خدا نخواد يشه حت يم
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 كنه؟  يهمه غصه تلنبار م نيداره تو دلش ا يخواد؟ واسه چ يداره كمك م يزنه؟ از ك يم

 :را پاك كرد و بغض دار گفت شياشك ها. حرفش آمد انيم انيرا

 » تارا، خدا و عشق«. منه شِيجوابش پ -

 . شده بود را با نوك انگشتش زدود يچشمش جار يكه از گوشه  يسرش را تكان داد و قطره اشك. نگاهش كرد نيرادو

***** 

 

 »راشا«

 . قهيگفت فقط چند دق. بمونم ششياز پرستارخواستم پ. روز گذشته بود ستيب قايامروز دق با

 :زمزمه كردم. گوشش ريرو بردم ز لبام

خوابِ  هيآره،  ،يدونم خواب يم ؟يش ينم داريچرا ب ست؟يروز گذشته، بس ن ستيب يخانم ،يشنو يدونم صدام رو م يدلم، م زيعز ،ييتارا -

قلبمه  يكه تو ييروشنا نيگرده، ا يتو برم يگه تارا يقلبم م. يش يم داريب ييايخوابِ رو نياز ا يدونم به زود يم. قشنگ ياهايآروم و پر از رو

 . كنه يم دوارميما

 . لرزان براش آروم خوندم ييبا بغض با صدا همراه

 »يباقر ياز عل) فرشته( آهنگ«

 شه يعاشق فرشته م ينيمرد زم هي يوقت

 شه ينوشته م يكس يب شهيهم رشيتقد يتو

 نهيش يهر شب رو به آسمون م دميناام دل

 نهيخوابِ بد نب يخواد فرشته اش حت يخدا م از

خودم رو آروم  قرارِيخواستم قلبِ ب يهم م ديشا. خوندم كه آروم بشه يبازم براش خوندم، م يشده بود، ول شتريبغضِ صدام ب ختم،ير يم اشك

 . كنم

 بارون تازه اديباز ن رهيدلت نگ آسمونِ

 فرشته خواب نازه هيآروم ببار كه  يبار يم

 بارون تازه اديباز ن رهيدلت نگ آسمون

 فرشته خواب نازه هيآروم ببار كه  يبار يم

 . خوندم يگوشش عاشقانه م ريچشمام رو بسته بودم و ز. صورتم غرق در اشك بود يكردم، ول يدلم هق هق م تو

 نهيشرِ اشكات رو بپا كه تو صورتش نش شر

 نهيآسمون زم يجا يفرشته اشتباه هي

 آدم عاشق فرشته باشه هيسخته كه  يليخ
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 بتونه باهاش بمونه نه بشه ازش جدا شه نه

 . ه ام رو نجات بدهفرشت ـــايخدا

***** 

  ؟يتر بر واشيشه  يراشا م -

 :گفتم طنتيخندون و با ش. كردم نگاش

 . كنم شيجا خال هيكه سرِ دلم قلمبه شده رو  يالمصب جانِيه نيبذار ا مونهيسرم امشب شبِ عروس رِيُنچ، خ -

 :ديخند

  ؟يكن شيخال واشي واشيشه  يخب نم -

 . نداره ييصفا ينه اون جور -

 ... نكرده يوقت خدا هي. لغزنده ست. نيزم يبرف نشسته رو يول -

 . كه خدا بهم برگردونده بود يا يشاد. ميبود يشاد م ديزمانِ غم و غصه تموم شده بود، االن با گهيد. ادامه بده نذاشتم

 :كه حواسم به جاده بود گفتم يرو گرفتم تو دستم و در حال دستش

 . ُگلم فتهيب يارم اتفاقذ يكه نم يشميتو پ يتا وقت -

 . دينگاش كردم كه چپ چپ نگام كرد و خند طنتيبا ش. داد كه دلم براش ضعف رفت لميتحو يلبخند ناز. كردم نگاش

 راه برگشتش چند هينبات يزندگ يكه تو مرحله  يكس. دكتر گفته بود كه امكانش كمه تارا برگرده. گذشت يماه از اون شبِ تلخ و پر از غم م دو

 . بود رو دستم ختهيرو ر يآبِ پاك ييجورا هي يعني ست،يدرصد هم ن

. ميزد يو قدم م ميهم رو گرفته بود يدستا. دميدو شب گذشت و من تو نمازخونه خواب بودم كه خوابش رو د. وضعم رو بدتر كرده بود نيا

 . كننده بود رهياون جا خ يهنوز هم سرسبز يگرفته بود ول ياطرافمون رو مه كم

 . خوشحالم شتميكه پ نياز ا -

 . بود يچه دورانِ سخت يدون يطور گلم، نم نيمنم هم -

 . و االن كنارتم -

 . يآره، هست -

  ؟يكه برگشتم خوشحال نياز ا -

 . يليخ -

 .ديخند

اون روز، راس ساعت ده  يرفت و فردادلم گ ستين شميپ دميد يوقت يول دم،يكرد از خواب پر يخنده اش كه هنوز تو گوشام صدا م يصدا از

 . دميبا خدا رو د ازياون همه دعا، راز و ن ي جهيباالخره نت. خدا اون رو بهم برگردوند. من برگشت يصبح تارا

لب اسمم رو صدا زد ريچشماش حركت كرد و ز مردمك . 
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 . پا بند نبودم يرو يكه لحظه ا يجور. خوشحال بودم. ديبهم بخش يرو دو دست ايو خدا اون روز دن. من بود يايدن يهمه  تارا

 . با ترالن انيو را ايبا تان نيرادو نيمن و تارا، و همچن يبود، عروس مونيامشب، شبِ عروس و

***** 

راه با هم انيمعمول را يبعد از صحبت ها. ستاديهر شش نفر عروس و داماد ا يجلو يو سالم و احوال پرس كيعرض تبر يبرا يبانيش يآقا

 :لبخند گفت

 . خودش كرده رِيرو درگ هيسوال ازتون بپرسم؟ چون بد جور ذهنِ من و بق هيتونم  يم يبانيش يآقا -

 :جوابش را داد ييبا خوشرو يبانيش يآقا

 . بله پسرم بپرس -

 :گفت يبانيش يانداخت و رو به آقا هيبه بق ينگاه انيرا

برامون قابل قبول  ييجورا هي يعنيكردن،  يرو از ما مخف اليكه چرا پدرامون موضوعِ اون و ميدرك كن ميراستش ما شش نفر هنوز نتونست -

 . بوده باشه كه بخواد سكرت بمونه يكنم موضوعِ مهم يچون فكر نم. ستين

 :سرش را تكان داد و گفت. ديخند نيآرام و مت يبانيش يآقا

كه  يخواستم مدت. ندادم يمن جواب يول ديديمورد ازم پرس نيكنم در ا يهمون اول هم فكر م. اديم شيسوال براتون پ نيدونستم باالخره ا يم -

 . ديبش ايقضا يخودتون كم كم متوجه  دياون جا موند

 :ادامه داد دينگاه متعجبِ آنها را كه د و

 يخسرو و هم از خرابكار يبا خبر بود، هم از كارها زياز همه چ يهانيك يآقا. ديخوب شناخته باش يليمدت خسرو رو خ نيا يكنم تو يفكر م -

با خبر نشه  اليكه خسرو از موضوعِ و نيا يشما برا يپدرا. نموند ايشده بود و عمرشون به دن ريد گهيكه د ديرو فهم نيا يزمان يروهان، ول يها

وجود داره دست به  يياليو نيكه چن نيو با علم به ادونست خسر يم يهانيك يآقا. فقط عمه خانم بود كه خبر داشت. نگه داشتن ياون رو مخف

شد رو نقدا به حسابشون  يم اليهر چه قدركه سهمِ خسرو از و شونيا. كنه ياز اون جا رو تصاحب م يميسهم االرث ن يشه و به بهانه  يكار م

و به  رهيگ يكه بهش تعلق م هيا هيارث يمونده  يكرد باق يخسرو هم فكر م. هيپول از بابت چ نيوقت نگفتن كه ا چيه يز كرده بودند، وليوار

 درسته؟  ديكن ياون جا زندگ نيخوا يهمتون م دميشن يراست. موند و در آخر قسمت شما شش نفر شد يباق ياز همگان مخف اليشكل و نيا

 . انداختند و سر تكان دادند گريكديبه  يبا لبخند نگاه يهمگ

  د؟يكن يزندگ نيخوا يچه طور م اليوتو دو تا  يول ه،يعال نيا -

 :گفت يبانيش يلبخند زد و در جواب آقا نيرادو

 . ميهم باش شِيكه هر سه تا خانواه پ ميهم بساز گهيد ياليو هي اليدرست كنارِ اون دو تا و ميگرفت ميتصم -

 . تكان داد يهمراه با لبخند سر يبانيش يآقا

***** 

 . بودند اليو ريمس در
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 :رو به راشا كرد و گفت تارا

 تموم شد؟  يهمه چ يعني. بود مونيشه امشب شبِ عروس يباورم نم -

 . ديخند راشا

  ؟يكار يكجا. يشه خانم يشروع م يرو تموم شد؟ تازه از فردا همه چ يچ -

 :گفت يبعد از سكوت كوتاه. ديهم خند تارا

 . داره يجودم رو برمافتم ترس و ياون موقع ها و اون شب م اديراشا هر وقت  -

 :كرد و گفت كيچشمانش را بار راشا

 كدوم شب؟  -

 . بد بود يليهمون شبِ تصادف، خ -

 :و آرام گفت ديكش يقيعم نفس

 . دميمرگ رو به چشم د. كردم ده سال از عمرم تموم شد يهمون چند شبِ اول حس م يتو. عمر گذشت هيمن كه  يآره، برا -

 :اخم كرد تارا

بهم  يچه حالِ بد يدون ينم يرگت رو زد يو گفتم ازت متنفرم رفت دميرو فهم قتياون شب كه حق يبهم گفت يوقت. بشه تيزيخدا نكنه تو چ -

 . دست داد

 . گفتم يكاش بهت نم يپس ا -

 . ديچشم غره رفت كه راشا هم خند تارا

 نشد؟  اياز اون دختره، پر يخبر گهيد -

 . تفاوت بود يامال بتارا ك. نگاهش كرد راشا

  ؟يهنوزم ازم ناراحت. موسسه ادينم گهينه، د -

 :مطمئن گفت يو با لحن ديكش يقيعم نفس

 . خوشحال هم شدم ييجورا هياز چه قرار بوده  هيقض يداد حيبرام توض يخب وقت. وجه چينه، به ه -

 ! چه طور؟ -

 . جور مواقع خوددار باشه نيتونه در ا ينم يبه هر حال هر مرد. يخودت كنترل دار يكه رو نيو ا يچه قدر بهم وفادار دميكه د نيخب از ا -

 ... گذشت منم يم ياگه كم ديشا ،يول -

 . يستينه راشا، من مطمئنم تو از اوناش ن -

 . نگاهش كرد راشا

 . يبگم خوب منو شناخت ديپس با -

 . لبخند زد شيراشا با عشق به رو. هم نگاهش كرد تارا
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 نايشدم متوجه ماش يداشتم رد م. ستادميا ابونيكه كنارِ خ دميكه برگشتم نفهم يوقت. خودم بود ياون تصادف هم از حواس پرت ،يدون يم -

 ... نشدم و

 . ميفراموشش كن گهيبهتره د ال،يخ يب -

 . راشا با همان لبخند، كالفه سرش را تكون داد و آرام رو فرمون زد. با لبخند سرش را تكان داد تارا

 . امشب رو قصد نداره تموم بشه هيجاده  نيانگار ا. ميرس يرم بازم نم يتندتر م يهر چ -

 . يكم طاقت يشه، جناب عال يجاده كه تموم نم -

 :و گفت ديخند طونيش راشا

  ؟يكم طاقت چ -

لب  ريكند ز يداشت لبخندش را مخف يكه سع يسرخ شده از شرم صورتش را برگرداند و در حال يگفته با گونه ها يبود چ دهيكه تازه فهم تارا

 . ديگفت كه راشا نشن يزيچ

 :و بعد از چند لحظه گفت ديغش غش خند راشا

 خانمم؟  يچه كار كن يخوا يبا جك و جونورات م -

 :كرد و نگاهش ديلب ورچ تارا

  ؟يتو هم باهاشون مشكل دار -

 . باشن يمخصوصا اگه وحش. اديخوشم نم ووناياز ح اديمن ز يول زميعز اديبدت ن. اوه اوه، چه جـــــورم -

 . ستنين يها كه وحش چارهيب نيا يول -

 . و خوشگلت ختير يهستن، نمونه اش همون مارِ ب -

 :ديخند

 خوشگل؟  يگ يپس چرا م ختهير ياگه ب -

 . اديبعد كه گفتم خوشگل واسه خاطرِ تو گفتم كه خوشت ب والست،يمن هم سطح با ه ديچون از د ختير يگم ب يم -

 بسوزه نه كباب، آره؟  خيس يذار يپس نه م -

 . ــــقايدق -

 :مكث كرد و گفت تارا

 چه طوره؟ . رسن ياون جا بهشون م ه،يپدر يمنظورم خونه . خودمون يبذارمشون خونه  يقصد داشتم اگه موافقت نكرد -

 . چه بهتر گهيكه د يبش الشونيخ يبهتره، كال ب يچياز ه -

 :و گفت ديخند يو سرتق طنتيبار تارا با ش نيا

 . اديهم خوشم م ووناياز ح يُنچ، دوست دارم با عشقم باشم، ول -

 :به ظاهر خود را ناراحت نشان داد راشا
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 از من؟  شتريب يحت -

 :تند گفت تارا

 يفقط تو رو م. ستنيكدوم از اونا برام مهم ن چيه. شونيباغ وحش بد لِيتحو يدم ببر يفردا م نيهم ه؟يچ يدون ياصال م... نه به خدا، اصـ -

 . يرو دار تياهم نيكه برام باالتر ييتو. خوام

 . ديخند راشا

 . خودتون باشه بهتره يمون خونه ه. ندارم يمن مخالفت. ذاشتم يداشتم سر به سرت م. باشه فدات شم -

 ... يخوا ياما اگه م -

 . ذارم يمنم بهش احترام م يريكه بگ يميو هر تصم يانجام بد يهم كه بخوا يهر كار. خوام ينه گلم، من فقط تو رو م -

 :بلندتر گفت و

  ه؟يچ يخوب و سراسر خوشبخت يزندگ هيشرط اولِ  -

 :هر دو همزمان گفتند. ديخند

 . گهيهمد يها قهيو سل قياحترام به عال -

 . ميخودم كه در همه حال با هم تفاهم دار يقربونِ تو خانم يآ -

 . نبود يكه هرگز محو شدن يلبخند. لبخند بود شانيلبام ها يبه رو. دميبوس يرا در دست گرفت و پشتش را به نرم دستش

 :برد و بلند داد زد رونيراشا دستش را ب. دو طرفشان در حركت بودند هم انيو را نيرادو نيماش. داد نييپنجره را پا ي شهيش

 . خدا جون چاكرتــــم، نوكرتـــــم، قربونت برم خـــــــدا -

 . پشت سر هم شروع كرد به بوق زدن و

***** 

 . انداخت ايو خوشحالِ تان بايگرم به صورت ز ينگاه مين نيرادو

  ا؟يتان -

 . جونم -

  ؟يدار ياالن چه حس. يانمجونت سالمت خ -

 :مكث كرد و با ذوق جواب داد يكم

 . شه؟ انگار رو ابرام يباورت م -

 :ديخند نيرادو

 آره، چرا باورم نشه؟  -

  ن؟يرادو يخوشحال -

  ؟يتو چ. اندازه يب -
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 خوشحال نبود؟  يشب نيشه تو چن ياصال مگه م. خوشحالم يليآره، خ -

 . شبه نيو واالتر نيالخصوص معشوقش برسه بهتر يعل ارش،يكه آدم به وصالِ  يشب. حق با توئه -

 . نگاه كردند گريكديدو با لبخند به  هر

***** 

 :و گفت ديبا ذوق دستانش را به هم كوب ترالن

 . باالخره تموم شد يوا -

 :ديخند انيرا

  ؟يخسته شد -

 . و بپاش خوابم گرفته بود زيو بر تياون همه جمع نِيدونم چرا ب ينم. يليآره خ -

 :به او انداخت و گفت ينگاه طنتيهمراه با ش. با خنده سرش را تكان داد انيرا

  اد؟ياالنم خوابت م -

 :داد و گفت لشيتحو يمنظورش شده بود لبخند مرموز يكه متوجه  ترالن

 . شم يم هوشيدارم ب گهيآره، االن كه د -

 . برمت يكنم م يدست بلندت م يرو اليو ينداره، اتفاقا بهتره، تا تو يهم اشكال يبش هوشيب يباشه خواست -

 :ديخند

 . رهيگ يكنم خنده ام م يفكرش رو هم كه م يوا -

 . كردم اون وقت بخند شيعمل يحاال وقت -

 . كرد شيهم سرخوش همراه انيخنده و را ريبلند زد ز ترالن

 

 آخر فصل

 

 »بدر زدهيس روز«

 :راشا

  نه؟يسنگ ينيب يمگه نم. گم دست نزن، بگو چشم يم ؟يد رو بلند كردسب نيباز تو ا -

 . ستاديصاف ا تارا

 . ستميخب، خوبه حامله ن يليبابا، خ يا -

 :نگاهش كرد طنتيش با

 . كنه ينم بيع يكار از محكم كار ،يباش دميشا -

 :و گفت ديچپ چپ نگاهش كرد كه راشا خند تارا
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 گفتم؟  يم ياالن با خودم چ يدون يم. يش يخوشگل تر م يكن يچشمات رو كه چپ م -

 :نگاهش كرد و گفت اقيبا اشت تارا

  ؟يچ -

 :گفت لكسير راشا

 . موند يچپ م يجور نيچشمات هم شهيكاش هم يا -

 :راشا و گفت يزد به بازو يو همراه با ناز به شوخ دييهم سا يرا رو شيبا حرص دندان ها تارا

 . وونهيمرض، د -

 :شد و نجوا كرد كيعاشقانه به او نزد راشا

 . ينيب يم رايم ريما رو اون ز يپات رو وردار. به موال ـــــميخاطرخوات. ميات هم هست ــــونهيد -

 نيبا ا. قهقهه اش را قورت داد ينشست ادامه  شيلب ها يراشا كه به رو يلب ها ينرم يزد، ول يخود نداشت و قهقهه م يرو يكنترل گريد تارا

 . راشا زل زد يخمار شده  يانداخت و بعد هم در چشم ها نيبه آن طرف ماش ينگاه. ديخودش را كنار كش يبرد كم يكه داشت لذت م

 . ستيخوب ن ننيب يم انينكن راشا، بچه ها م -

 :گفت ديبوس يهمان طور كه او را م. ديهوا در آغوش كش يرا گرفت و ب شيبازو راشا

 . برسم مونيبذار به كار و بدبخت يضد حال نزن خانم ست؟يرو خوب ن يچ -

 :كرد گفت يكه تقال م يخنده در حال با

 . ستيجا، جاش ن نيگم ا يزدم؟ م يخب برس مگه من حرف -

 :گفت ينشاند و با لحنِ بامزه ا شيلب ها يرو يزير ي بوسه

  ه؟يبه ك يپس ك. و بنده هاش ميمن و تو هم كه زن و شوهر. خداست نِيهمه جا زم -

 . نداشتند ديبودند و به آن طرف د ستادهيا نيپشت ماش. ديخند

 :زمزمه كرد يخاص يو با گرما ديگردنش را بوس ريكرد كه راشا ز يبار با ناز تقال م نيا

 ... خواد بـ يدلم م ينكن، ه يگ يم يوقت -

 :و تند گفت ديحرفش پر انيم تارا

 . دميپا شن يبه خدا صدا اد،يداره م يكيراشا انگار  -

صورت تارا را . اورديباز هم طاقت ن يداد، ول رونيو نفسش را ب ديبه گردنش كش يراشا دست. زدند يهر دو نفس نفس م. كرد شيآرام رها راشا

 . ديبا دستانش قاب گرفت و در آخر محكم گونه اش را بوس

 :دنديرا شن نيرادو يصدا

 . نييجا نيشماها كه هنوز ا -

 :راشا
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  م؟يكجا باش ديپس با -

 . با صفاست يليخ م،ياون طرف چادر زد نيايب -

 . راشا هم با لبخند پشت سرش حركت كرد. انداخت و جلوتر به راه افتاد ريسرش را ز تارا

***** 

 :نيرادو

 . بزنه كه االن وقتشه تاريدهن برامون بخونه، هم گ هيكوكه بهتره راشا، هم  فتونيك يخب حاال كه همگ -

تارا با خجالت كنارش . ديدست تارا را گرفت و به سمت خود كش. را برداشت تارشيراشا گ. به هوا رفت هيبق يو هورا غيدست و ج يصدا

 . ديلغز تاريگ يتارها يرو يانگشتانِ راشا به نرم. نشست

 . خونم يادامه اش رو نم ديتنهام بذار. دايكن ميهمراه يشروع كردم به خوندن همگ يوقت -

 :انيرا

 . باشه بابا ناز نكن بخون -

 . با لبخند شروع به زدن و خواندن كرد راشا

 . او حلقه كرده بود ينشسته بود و دستش را دور بازو نيكنارِ رادو ايتان

 . گذاشته بود انيرا يشانه  يترالن سرش را خم كرده بود و رو. كنار هم نشسته بودند گريكديهم دست در دست  انيو را ترالن

عشقش،  گانهيشده بود و راشا هم همراه با نواختن و خواندن نگاه نوازشگرانه و خالصش را نثارِ وجود  رهيعاشق به صورت راشا خ يرا با نگاهتا و

 . كرد يتارا م

 »يليحاج ديو ام يخسرو روانياز س) عاشقتم( آهنگ«

 قدر عاشقت باشه نيتونه ا يمثل من، م يك

 من، ته ته دلت تا ابد جاشه رِيغ يك بگو

 از حرفام يبفهم يتون يسخته اما، م باورش

 بدونِ تو تنهام شهيمـــن، هم ياگه نباش كه

 كه چه قدر عاشقتم يبدون اگه

ـــه زِياحساسم به تو، عز يدون يم من خاصـ 

 من شانسه يداشتنِ تو، با تو بودن واسه  وونتم،يد

 عاشقتم

ـــه زِياحساسم به تو، عز يدون يم من خاصـ 

 من شانسه يداشتنِ تو با تو بودن واسه  وونتم،يد

 با دلم يتون يم يتو بخوا اگه
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 كه از كنارت برم يكن يكار

 با نگات يتون يم يبخوا اگرم

 خواد يكه دلِ تو هم منو م يمن بگ به

 يتو، همون بگو

 يمون يم شم،يپ كه

 كه تو رو فقط واسه خودت بخواد اد،يمثلِ من نم يچكيه

 كه چه قدر عاشقتم يبدون اگه

ـــه زِياحساسم به تو، عز يدون يم من خاصـ 

 من شانسه يداشتنِ تو، با تو بودن واسه  وونتم،يد

 عاشقتم

 

 انيپا

 1391آذر  15
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